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KRANENBURG
PROTESTEERT FEL TEGEN
WOONWAGENKAMP
IN "JONKERSBOS"
Handtekeningaktie op komst

Kranenburg luidt de alarmbel! De buurtbewoners zijn hevig verontrust
dat er op korte termijn een woonwagenkamp in het zogenaamde "Jon-
kersbos" (achter de r.k. begraafplaats) zal worden gekreëerd. Dat een en
ander wel degelijk op waarheid berust bleek uit uitlatingen in persmedia
en van gemeentezijde. De provincie heeft de gemeente Vorden namelijk
opdracht gegeven om twee woonwagenstandplaatsen in het Jonkerbos in
Kranenburg te scheppen. Volgens GS zouden hier dan vanaf 15 februari
de woonwagens van de heren Lenting en Van Veen een plaatsje moeten
vinden. Een en ander tot definitief bekend wordt waar in de gemeente
Vorden een woonwagencentrum komt. Het Jonkerbos zou door de ge-
meente zijn genoemd als één van de mogelijke plaatsen voor het defini-
tieve centrum. Dit laatste wordt evenwel door de gemeente ontkend.

Freiherr von Mengden, de eigenaar van het bos, wilde wel meewerken en deed een
toezegging voor één standplaats, niet echter zonder zwart-op-wit-verklaring van de
gemeente. In zijn bos stond vroeger ook de woonwagen van de familie de Vries,
die nu echter is verhuisd naar het dorp. Lenting diende een verzoek in bij GS om
ontheffing van een artikel waarin staat dat alle woonwagens op een centrum
moeten staan. Hij zou problemen hebben op het centrum in Doetinchem.
Behalve een groot aantal belanghebbenden en buurtbewoners is ook de buurt-
vereniging Kranenburgs Belang ernstig verontrust. Op een spoedeisende vergade-
ring uitten zij hun grote bezorgdheid en verontrusting. De Kranenburgse gemeen-
schap maakt ernstig bezwaar tegen de ondemokratische gang van zaken (GS en
gemeente), waarin men heeft gehandeld. Het gaat niet om de woonwagenbewoners
maar om het principe. Men is bang dat het kamp binnen de kortste keren "verloe-
dert", terwijl ook de aanwezige verontruste ouders bezwaar maakten in verband
met de jeugd. Enkelen noemden de waardevermindering van hun woning (een
aantal Kranenburgers verwacht drastische vermindering van onroerendgoedbelas-
ting). Men vraagt zich af waarom de Kranenburg de joker krijgt toegespeeld. De
Kranenburgers pikken dit niet en zullen op korte termijn een handtekeningaktie
houden. Men hoopt dat zeer velen hun adhesie hieraan zullen betuigen!

"Vordens Tennispark" werkt
aan een geleidelijke uitbouw
De jaarvergadering van "Vordens Tennispark" welke in hotel Bloemen-
daal werd gehouden, werd matig bezocht. Voorzitter W. Tuin haakte in
zijn openingstoespraak hierop in met de opmerking dat de leden hierdoor
een kans missen mede te bepalen wat er gaat gebeuren. Hij vond het een
gelukkige situatie dat veel leden reeds in kommissieverband werkzaam
zijn, zodat het bestuur voorstelde zichzelf van zeven naar vijf personen
terug te brengen.

Het seizoen 1979 is volgens plan verlo-
pen met helaas enkele knelpunten, zoals
de baanverdeling tijdens de spitsuren en
de kantinebezetting. Hieraan wordt ge-
sleuteld, maar zonder hulp van de leden
blijft het moeilijk, rekening houdend
met het streven de kontributie laag te
houden.

Financieel is de vereniging gezond. Men
is wel gedwongen geweest om in be-
scheiden mate gebruik te maken van de
gemeentelijke subsidie. Ook zal dit het
komende seizoen het geval zijn.

Het ledenbestand ontwikkelt zich
gunstig. Het aantal senioren is vrij sta-
biel. De toename van juniorleden is
hoopgevend. Het aantal jeugdleden
nadert de 100. Het bestuur voelt
momenteel het meest voor een opvang
op een zo breed mogelijke basis door
ieder lessend jeugdlid financieel tege-
moet te komen. Financiële ruimte voor

extra begeleiding van geselekteerde spe-
lers is momenteel helaas niet aanwezig.
Vordens Tennispark neemt in 1980 met
zes teams aan de kompetitie deel; te
weten drie senioren zondagteams en
twee senioren- en één jeugdteam op de
zaterdagen. Het bestuur heeft met de
gemeente kontakt opgenomen over een
oefenruimte waaraan dringend behoefte
is. Bij de bestuursverkiezing werden
W.R. Tuin (voorzitter) en A. Krooi her-
kozen. De aftredende bestuursleden J.
te Brake en F. Oostenenk, alsmede de
niet-terugkerende kommissieleden J.
Honig, A. Honig, J. de Gruyter en J.
ter Beek werden bedankt voor hun aan-
deel in de opbouw van de vereniging;
terwijl een aantal nieuwe kommissie-
leden hartelijk welkom werden geheten.

Voorzitter Tuin besloot de vergadering
met een oproep aan de leden de verschil-
lende kommissies zoveel mogelijk te
steunen.

Weekenddienst
Kruisverenigingen
in breder verband
De Vereniging Samenwerkende Kruis-
verenigingen "De Graafschap" waarin
samenwerken de kruisverenigingen van

Jonge Florijn
nu

13,75
alleen a.s. donderdag,

vrijdag en zaterdag

Vinotheek Smit

de gemeenten Ruurlo, Hengelo,
Zelhem, Hummelo/Keppel en Steen-
deren, heeft onlangs besloten dat de
weekenddienst in breder verband uitge-
voerd zal worden.
Dit werken in breder verband houdt in
dat de wijkverpleegkundigen van
Ruurlo en Zelhem bij toerbeurt de
weekenddienst in deze gemeente vervul-
len; hetzelfde geldt voor de wijkver-
pleegkundigen van de gemeenten
Hengelo, Hummelo/Keppel en Steen-
deren.

Werkgroep opgericht
voor Amnesty
In "de Voorde" te Vorden heeft de heer
Allers uit Winterswijk het één en ander
verteld over de doelstellingen van
Amnesty International. Het doel van

EHBO V orden nam afscheid van
sekretaresse mevrouw te Slaa
en penningmeester A. Boers
De ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
afdeling Vorden mocht zich in een bijzonder goede belangstelling verheu-
gen. Na de gebruikelijke notulen en uitvoerig jaarverslag van de sekreta-
resse mevrouw te Slaa-v.d. Kooi, bracht penningmeester A. Boers zijn
kasverslag, waaruit bleek dat inkomsten en uitgaven van de vereniging
vrijwel in evenwicht waren.
In verband met de jaarlijks stijgende afdrachten aan het hoofdbestuur, en
de kosten voor diploma verlenging en materiaalkosten, werd unaniem
besloten de sinds 1976 geheven kontributie van ƒ 20,— op ƒ 25,— te bren-
gen.

Het verslag van de sportbegeleidings-
kommissie, bij monde van de heer E.
wentink meldde ook nu weer een uit-
breiding van de vast kern hiervoor,
daar in sommige weekeinden soms op
drie plaatsen tegelijk EHBO aanwezig-
heid verplicht is. En dit is vaak moeilijk
te realiseren. De paraattassen zijn ver-
vangen door koffertjes met grotere en
overzichtelijker inhoud.
Voor het gebeuren rond karnaval werd
een aparte kommissie ingesteld voor
EHBO assistentie.
Bij de bestuursverkiezing waren aftre-
dend en niet herkiesbaar: mevr. te Slaa-
v.d. Kooi en de heren A. Boers en E.
Dijkman. In hun plaatsen werden geko-
zen: mevr. de Rosario en de heren J. v.
Langen en J. Lubbers. Herkozen
werden mevr. Lakerveld en de heer van
Dijk. Voorzitter van Dijk sprak bijzon-

dere woorden van dank tot mevr. te
Slaa-v.d. Kooi, die ruim 21 jaar op zo'n
uitstekende wijze het sekretariaat heeft
verzorgd en tot de heer A. Boers, die
tien jaar lang het penningmeester schap
voortreffelijk beheerde.
Het dagelijks bestuur van de afdeling
Vorden wordt thans gevormd door de
heer Joh.J. v. Dijk (voorzitter), mevr.
G. Velhorst-Soek (sekretaresse) en de
heer J. v. Langen (penningmeester).
Mededelingen werden gedaan over de
kursus hartmassage, de komende herha-
lingsoefenavonden welke op dezelfde
wijze gehouden zullen worden als de
herfst serie. De samenstelling van de
speciale rampenkoffertjes in overleg
met de plaatselijke dienstdoende
doktoren vormden een punt van bespre-
king. Getracht zal worden hieraan dit
jaar nog enige uitbreiding te geven.

Jeugdverenigingen in Vorcren
bespreken noodzaak
beroepskracht *
Zoals wethouder W.A.J. Lichtenberg onlangs bekend maakte zal de raad
van Vorden deze maand een voorstel van het kollege tegemoet kunnen
zien met betrekking tot het al dan niet aanstellen van een beroepskracht
ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk in Vorden.
Op initiatief van de Stichting Jeugdsoos zijn vrijwel alle verenigingen die
in Vorden werkzaam zijn op het gebied jeugd- en jongerenwerk bij elkaar
gekomen om de behoefte tot een dergelijke beroepskracht te peilen. De
bijeenkomst werd bijgewoond door Peter Eikenaar van de Gelderse Raad
van het jeugdbeleid.

In deze vergadering kwam men er niet
helemaal uit. Het bleek dat de vereni-
gingen nog zozeer door hun eigen pro-
blemen in beslag worden genomen, dat
men op deze avond niet tot een gemeen-
schappelijke probleemstelling kon
komen.

De heer Eikenaar wees erop, dat de ge-
meente gevraagd heeft om de noodzaak
van beroepsmatige begeleiding van het
jeugd- en jongerenwerk aan te tonen.
Wordt het aksent op andere problemen
gelegd, dan kan dit op dit ogenblik naar
de gemeente toe erg verwarrend werken.
Bij het merendeel van de verenigingen
leeft de wens om tot een vervolg op deze
vergadering te komen en daarbij de vol-
gende punten aan de orde te stellen: a)
hoe stellen de verenigingen zich op
tegenover het gemeentebestuur en b)
moet er een overkoepelend orgaan ko-

men voor de Vordense jeugd- en jonge-
renverenigingen?
Er werd een kommissie in het leven
geroepen, bestaande uit mevr. M.
Wargerink en de heren J. v. Burk, G.
Wullink en B. Besselink, die voor de
volgende vergadering op 26 februari in
het dorpscentrum, voorstellen met be-
trekking tot zojuist genoemde punten
zullen uitwerken. Intussen heeft de
Stichting Jeugdsoos reeds een taak-
omschrijving van een eventueel aan te
stellen beroepskracht naar B&W ge-
stuurd, waaruit blijkt dat deze funktio-
naris in Vorden zeker 44 uren per week
werk heeft. Onder meer wordt 20 uren
per week genoemd voor de opvang van
scholieren (tussen de middag) in de
Jeugdsoos, voor leerlingen van het
voortgezet onderwijs en na schooltijd
voor de leerlingen van het basis onder-
wijs.

deze bijeenkomst was om een
werkgroep op te richten. Voor deze
werkgroep gaven zich zestien personen
op. De heer Allers wees er in zijn inlei-
ding op dat Amnesty onder meer prak-
tiche hulp biedt aan gevangenen en hun
familieleden. "Het belangrijkste is, dat
Amnesty onpartijdig is. Zij is nooit
tegen regeringen maar steeds vóór ge-
vangenen en voor toepassing van
mensenrechten", aldus de heer Allers.
De pas opgerichte werkgroep zal zich de
eerste maanden bezig houden met oriën-
tatie en verwerking van informatie-
materiaal. Na de zomer volgen de akti-
viteiten. Inlichtingen kan men verkrij-
gen bij mevr. Diekerhof (tel. 05752-
1963).

Aanwinstenlijst
openbare bibliotheek
Romans, volwassenen: Kellendonk, F.:
De nietsnut; Riedel, O.: Geloof voor de
toekomst (Comenius); Robbins, H.:
Eerst sterft de droom; Weerd, W. de:
Pastorie in het veen.

Studieboeken, volwassenen: Korte, R.
de: Naar een vrije samenleving; Ouspen-
sky, P.D.: De vierde weg; Coenen, F.:
Studiën van de tachtiger beweging; Ter
Braak, Menno: Een verzameling artike-
len.
Leesboeken, jeugd: Hulst, W.G. v.d.:
Rozemarijntje; Krijger, J.: De reis van
het wolkje; Norel, K.: Ik worstel en
kom boven.
Studieboeken, jeugd: Gerding-le
Comte, A.: Gnomen en Fantomen;
Steffensen, J.L.: De Renaissance.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kollekte voor het
wereld-diakonaat
Aanstaande zondag 10 februari zal de
uitgangskollekte in de Hervormde
dorpskerk te Vorden en ook in de Kapel
de Wildenborch bestemd zijn voor het
wereld-diakonaat.

Het thema luidt: "Helpen waar geen
helper is. . ."
Door het Algemeen Diakonaal Bureau
van de Gereformeerde kerken in Neder-
land te Leusden (giro 2211) en de Gene-
rale Diakonale Raad van de Nederland-
se Hervormde Kerk te Utrecht (giro
8685) is samen weer een (lange) lijst van
projekten samengesteld voor het
wereld-diakonaat, in het jaar 1980.
In de kerkdienst in de Kapel de Wilden-
borch zal a.s. zondagmorgen o.a.
worden gelezen psalm 72.

Zendingsavond in maart
De gemeentelijke zendings kommissie
van de Hervormde gemeente te Vorden
(sekr.-penningmeester: H.S.J. Albers,
Zutphenseweg 6) hoopt een zendings-
avond te houden in maart en wel op
donderdag 13 maart in "de Voorde",
Kerkstraat 15.

De nieuwe distriktssektretaris mevr. Ds.
Jacobs uit Velp hoopt genoemde avond
te spreken over het zendingswerk in
onze tijd. Vroegtijdig geven we dit
bericht nodigend.door.

Geboren: Lise ten Duis.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
overleden: Geen.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN
tel. 2222, b.g.g. 05700-13333

POLITIE
tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-
264455.

DIVERSEN
Soos: 22 jan., 5 en 19 febr., 4 en 18
maart, l, 15 en 29april, 13 en 27 mei.
Sursum Corda, uitvoeringen op: 1 ,2 ,8
en 9 februari.
Herv. vrouwengroep Dorp: 23 jan.
Woensdagsavonds volksdansen met de
Castle Eight in de landbouwschool
Nieuwstad 49.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Bijeenkomsten KPO: 26 jan., 26 febr.,
25 maart, 22 april en 13 mei (reisje).

l maart bal voor gehuwden en verloof-
den, caf é Eijkelkamp.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 10 febr. 10.00 uur, ds. Veenen-
daal, kollekte werelddiakonaat. Kapel
de Wildenborch: 10.00 uur, ds. J.C.
Krajenbrink, psalm 72, kollekte wereld-
diakonaat.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 10 febr. 10.00 en 19.00 uur, ds.
J.R. Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur, dr. Vaneker.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur, dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr.Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. Hut, Doetinchem, tel. 08340-23207.
W.F. Haccou, Vorden, tel. 1908.
Spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters, tel. 1262, graag bellen
vóór 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003, graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur: wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.
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MARKT
,

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAALSUPERMARKTEN B.V.
> Ambachtelijke slagerij

• Super slijterij
> Dauwverse
groente en fruit ,,.̂ **r

• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer
Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs

• Sterk in vers

Koffer 2 kilo
geen 795 of 695

MAAR NU

IMELCO
HALFVOLLE

Fles 1 liter
geen 89 of 79

MAAR NU

V;*3&~~l

R E M l A
FRITESSAUS

Emmer 1000 cc
geen 429 of 375

MAAR NU

HOLLANDS

DAMES- OF
HERENRIJWIEL
Compleet met terugtraprem,
verlichting, etc.
Metallic bruin of groen.
Nu geen 298,-

MAAR SLECHTS

: -*

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

,***u* «****. VAN NELLE

REKLAMES GELDIG
VAN 7/2 T/M 13/2-1980

SUPRA KOFFIE
NORMAAL OF SNELFILTER

Pak 250 gram geen 440 of 374 MAAR NU

•ï-\*" •

X>X;X;X;XJ:O

;:::-:v--

CALVE

Borrelnoten
3 soorten
pak geen
199 of 179

' Maar nu

MAASSTAD

Raketwafels
pak nu 98
W.K.

Lekkerbekjes
van 189 voor 159
NIEUW!

Grolschbier
krat 24 pijpjes
geen 1295
of 1195
Maar nu

1104
HEINZ

zak 200 gram 1 UÏJ

Cha-cha
pak 3 stuks, van 125 voor

PEIJNENBURG

Ontbijtkoek
500 gram van 198 voor

98

169

Sandwich spread i on
qrote pot nu l O51grote pot

HAUST

Paneermeel
pak van 78 voor 59
HONIG

Vermicelli
middel of fijn, pak 250 gram 85
Hapklare brokkenu0t̂
met hart, groot blik,
810 gram, nu 179
VAN NELLE

Afternoon theezakjes QQ
pak nu slechts 5151

roomboter .Roomboter
' pak 250 gram

geen 232 4 ft ft
of 209 UU
Maar altijd l W W

SUZY WHAN

Nasi of bami
groot blik nu 249
Ananas stukjes
fors blik, van 98 voor 85
EURISZA

Snelkookrijst
pak 400 gram 85
Weense snijder
800g.,gratisgesneden,nu 165
NIEUW!

Kaas-uien brood
van 189 voor 169

SUCADE-
LAPPEN
500 gram 648 SOEPVLEES

250 gram 2751
BOTERMALSE

BIEFLAPPEN 500 gram 6981
VARKENS-
ROLLADE maft
heel kilo 1 U5JO

SAUCIJZEN eno
500 gram U%JU

MAANDAG 11 FEBRUARI

SPEKLAPPEN
«9

heel kilo 548 i
DINSDAG 12 FEBRUARI

VERSE WORST heel kilo 698 i
WOENSDAG 13 FEBRUARI

GEHAKT h.o.h.
V

heel kilo 598 j
GRONINGER METWORST
per stuk nu 198
TONGEWORST
100 gram

BERMUDAJ0!; "* n %
SALADE M 58

%

• r

GOUDSE KAAS
V.V. BELEGEN

heel kilo
van 1050
voor

HAVERMOUTPAP
1/2 liter

DUOPUDDING
van 149 voor !»l

PUIKE KLEI AARDAPPELEN * ̂  17B \
VERS EN GEZOND, KEUZE UIT ± 10 SOORTEN

RAUWKOST deze week 200 gram 98 j

VAN DIE HEERLIJKE GROENE HANDAPPELS

LOMBARTS CALCILLE 2» u. 198J
GROTE PHILO MONSTERA v.„ ie.«,».., 950
BOS APELDOORN TULPEN 375 SAMEN
BOS TROMPETNARCISSEN 295 595
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG:

ZUURKOOL UIT HET VAT 500 gran, 48

VERPAKTE ZUURKOOL 500 fl,iram

GRACILLE

DAMESVERBAND
pak 20 stuks
geen 398 of 329
maar

OIL OF ULAY
flacon 150 cc
geen 795 of 575 A*]C
maar nu *l f U

SPANNINGSRAIL
met 2 lichtspots O"IQE%
van 69,- voor 015IU

TEFAL PANNENSET
4-delig QQQR

van 59,50 voor w«I%JU

PITRIET

ONDERZETTERScn
van 85 voor U5I

AIRPOT
1,9 liter
gedecoreerd | CQC
van 1995 voor l U«JÜ

HARTEVELT
JONGE JENEVER
1 literfles
geen 1695 « 4 ACof 1575 |42n
maar nu • ^mmm\J

BALLANTINE

WHISKY
fles van | CCH
1 950 voor 1 UüU

VIN DE TABLE
LE POT PELLERIN

p. f les 325 AA E?

3 f lessen Ö9U

COPPELSTOCK

BESSENJENEVER
«e. 1 liter ]}$$



Langs deze weg willen wij
eenieder hartelijk danken
voor de overweldigende be-
langstelling, kado's, bloemen
bij ons 50-jarig huwelijk on-
dervonden.

H. Broekman
R. Broek man-Jansen

Vorden, februari 1980
Peggenhofweg 3

Iedereen die iets van zich liet
horen of te gast was op onze
trouwdag, willen wij bij deze
hartelijk bedanken.

Hans en Dini Rouwen-
Wagenvoort

Vierakker, februari 1980
Vierakkersestraatweg 28

Hartelijk dank aan allen voor
de betoonde belangstelling en
kado's en felicitaties ter ge-
legenheid van mijn 80e ver-
jaardag.

A.J. Kettelarij

Vorden, februari 1980
Kostedeweg 4

Voor de vele blijken van deel-
neming bij het overlijden van
mijn lieve vrouw, betuig ik
mijn oprechte dank.

B. te Kamp

Vorden, februari 1980
De Bongerd 26

1955 Inplaats van kaarten 1980

Op 4 februari 1980 hopen wij ons 25-jarig huwelijk
te herdenken.

A.J. WENTINK
G. WENTINK-v.d. VEEN

Wij hopen dit samen met onze kinderen
Gerrit - Gerrie
Appie, Dora, Karin

te vieren op vrijdag 8 februari a.s.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in hotel Bakker
te Vorden.

Vorden, februari 1980
Julianalaan 30

Voor de vele blijken van belangstelling, in het bijzon-
der voor de hulp tijdens de ziekte, maar ook na het
overlijden van de heer

M. ELSMAN

zeggen we u onze oprechte dank.

Uit aller naam;
H. Dijkman-Meenink
Familie Elsman
Familie Dijkman

Vorden, februari 1980

HOE ONTVANG IK EEUWIG LEVEN?
„Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe" Joh. 3 : 16.

Hebt u reeds dit levende geloof? Anders bent u ver-
loren. Voor eeuwig! fam. A. Postma, Ruurloseweg 6

Meisje 15 jaar, zoekt huishou- ^
delijk werk. Het liefst bij klei- ^
ne kinderen. Op maandag- ^
middag of zaterdag. Tel. 6623 ^

Jongen, 15 jaar, zoekt werk ^
voor de zaterdagmorgen.
Telefoon 05752-6851 O

Wie heeft ons sleetje gevon-
den op het grasveldje aan de
Brinkerhof?
Adri en Hans Groot Nuelend,
Hoetinkhof 113, Vorden

Weggelopen: lichtgrijze/
oranje poes met wit befje ge-
naamd Miesje.
Leuverink, Burg. Galleéstraat
4, telefoon 2733

Te koop: klein eiken bankstel
rood ruitje, voor op een ka-
mer. Böhmer, Brinkerhof 79,
telefoon 2269

Te koop: Puch Maxi z.g.o.h.
2 jaar oud. H.K. van Gelre-
weg 35, Vorden

Te koop: trouwjurk, kleur
wit, maat 38; z.g.a.n. elektr.
kachel. Oldenhave, Hoetink-
hof 55, Vorden, na 17.00 uur

„Stender kast en"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

JONG CELRE
11 februari openbare be-
stuursvergadering.
Aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum

Speciaal aanbevolen,
vers van de echte
warme bakker

TOMPOUCEN

U haalt 't bij:
T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
Burg. Galleéstraat 22,
telefoon 1877

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Oliebollenaktie
ten bate van de vogelvereniging

Ons Genoegen 68
op zaterdag 9 februari.

^

De oliebollen worden gebakken door Hartman
De Boggelaar

A

A.S. maandag, dinsdag, woensdag
rijn we

GESLOTEN
(ook voor VW-kadobonnen)

1AIULLINK vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

Chemisch reinigen Van Tongeren
voor ouderen en voor jongeren

Nu ook verhuur van
karnavalskleding
grote keuze. Komt snel reserveren!

Raadhuisstraat 29 t/o gemeentehuis Hengelo (Gld.)

Gelders tarwebrood
met kiem en al

De Gezonde Oase
in onze welvaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

ASSELT
Zutphenseweg -Vorden -Tel. 1384

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van he-
den, gedurende één maand voor een ieder ter sekreta-
rie, afdeling I, ter inzage ligt het bij raadsbesluit van
29 januari 1980, nr. 9 vastgestelde bestemmingsplan

"KRANENBURG 1979"

Tegen het ontwerp van dit plan zijn geen bezwaar-
schriften bij de gemeenteraad ingediend en bij de
vaststelling van het plan zijn in het ontwerp geen wij-
zigingen aangebracht.
Niemand is derhalve bevoegd tegen dit bestem-
mingsplan bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
bezwaren in te dienen.

Vorden, 8 februari 1980.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Mister Steam
is te huur...
Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt,
vloerbedekking of meubelstoffering reini-
gen.
Mister Steam is een handige reinigingsma-
chine die dankzij een uniek procédé uw
tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt!

reinigt sneller én grondiger dan elke andere
methode
al het vuil wordt verwijderd (niet
verspreid zoals bij shamponeren! )
géén gebruik van shampoo, dus geen
kleverige resten in het tapijt na reiniging
reiniging met Mister Steam houdt het
tapijt langer schoon en verlengt de
levensduur
licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen
lage huurtarieven

INTERIEURVERZORGING

EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

voor ai uw loodgietermaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KetkhoflHiin 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

artikelen
Koerselman

Jonge Gildester
Mocca-wijn
Old Muil whisky

13,95
4,95

14,95
Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

*

*

*

*

*

ZATERDAG 15 MAART IN BODEGA
„T PANTOPPELTJE" VORDEN DE ORIGINELE

Blauwe Bok
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Een fantastisch programma tot plm. 23.00 uur, daarna bal
tot 01.00 uur.

Een programma van en gepresenteerd door

FREDDY IKINK!

Medewerkenden:
DE BEKENDE BARGKAPEL o.l.v. Geert Spriek

HARM UUT RIESSEN
BERND HILTERHAUS
TANNV FRAAS
RUUMPOL
MADIGO COMBO

*
*
«*

*

*

*
*

Tijdens het programma en bal wordt er ruim getrakteerd op koffie, bier. wijn, fris
en hartige hapjes. Prijs f 35,— p.p. alles inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar bij ,,'t Pantoffeitje" van woensdagavond tot en met zon- ^K
dagavond (steeds na 19.00 uur). ^

Bodega „'t Pantoffeltje
Dorpsstraat 34, Vorden, telefoon 05752-1770/1519

ff *

*

'T MOOISTE BEWIJS VAN JE LIEFDE.

Vriendschapsringen, verlovingsringen, trouwringen. Desiree heeft de mooiste
modellen. Glad of bewerkt. In geel- of witgoud, in zilver en plaüna. Met of zonder
briljant, die ook later ingezet kan worden.

Het fraaie Desiree ringenboek ligt gratis voor u klaar.

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

SIEMERINK !
Zutphenseweg, Vorden, telefoon 1505

ZWEEDS
APPELGEBAK

Specialiteit:

zwanehalzen

J. WIEKART
Telefoon 1750

Voor één van onze kliënten vragen wij te koop:

EEN BUNGALOW OF
WOONHUIS
met minimaal 1 slaapkamer beneden.
Het huis moet te aanvaarden zijn onge-
veer 1 april 1980.
Ligging liefst in het dorp.
Prijklasse tot max. ongeveer f 300.000,-

Brieven met omschrijving, ligging en vraagprijs kunt
u geheel vrijblijvend en onder strikte geheimhouding
zenden aan:

Makelaarskantoor
Maalderink en Lutke Willink b.v.
Hoofdstraat 102, postbus 14 7060 AA Terborg

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest/
Krijt, Delden.

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.
Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

oooooooooo •oooooooooo

Deze week ontvingen we weer een geheel nieuwe
kollektie

MOCASSINS
Super soepel en voortreffelijk van
pasvorm

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, telefoon 1342

aooooooooooooooooooooooo

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

XJC
'TTVT'TrTTTT

Over kwaliteit gesproken?

Neem deze week eens zo'n
lekker stukje

runder rib!

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

.A A AA A AA AA A A A AA é
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 7 februari 1980
42e jaargang nr. 47

PardijS (38) Wil in Vorden "Sursum Corda" op dreef tijdens
. i , • i_<t jubileumuitvoeringwielerploeg opnchten J

Doorgaans beginnen sportmensen, wanneer ze de dertig al een poosje
gepasseerd zijn, geleidelijk met de afbouw van hun sportloopbaan. Bij
Johan Pardijs (binnenkort wordt hij 39) ligt dat wel even anders. Enkele
maanden geleden besloot hij zijn wekelijkse partijtje voetbal bij de vete-
ranen van "Vorden" te beëindigen om voortaan individueel sport te gaan
bedrijven.
En met "individueel" wordt dan bedoeld gedurende de zomermaanden
op de fiets en in de overige maanden van het jaar "crossen" (lees hard-
lopen) in de bossen. Niet zomaar een paar rondjes in "slow-motion", nee
flink er tegen aan! Drie tot vier keer in de week traint Johan Pardijs in de
buurt van zijn huis aan de Lochemseweg.

"Als ik het werk op de boerderij af heb,
gauw naar boven de trainingsspullen ha-
len en dan voor het eten 6 a 7 kilometer
hardlopen. Een heerlijk gevoel geeft
dat", zo zegt Johan Pardijs. De training
overslaan doet hij niet gauw. "Alleen
wanneer er een koe melk wordt!"
Johan zegt de training hard nodig te
hebben om gedurende de weekeinden
volop mee te kunnen draaien bij de ver-
schillende crossen die overal worden ge-
organiseerd.
Het afgelopen jaar heeft hij vrijwel alle
crossen meegelopen die werden
georganiseerd door de P. J.G.O. (Platte-
lands Jongeren Gemeenschap Overijs-
sel). "Hier komen meestal zo'n 80
jongelui aan de start. Bij de eersten kom
ik niet mee. Daar ben ik te oud voor.
Men mijn 9e plaats in de eindrang-

schikking ben ik overigens best tevre-
den." Johan Pardijs vindt van zichzelf
dat hij vrij konstant loopt. Dat bewijzen
de tijden. Steevast loopt hij de trai-
ningsafstand (ca. 6,5 kilometer) in 24 a
25 minuten.
Vergeleken bij het edele voetbalspel
meent hij dat de kans op blessures bij
het hardlopen veel kleiner is. Dat was
mede één van de redenen waarom hij
besloot de voetbal de rug toe te keren.

Andere grote liefde
De andere grote liefde van Johan Par-
dijs is het fietsen. Drie jaar geleden
kocht hij een "echte" fiets en sindsdien
rijdt hij 3500 kilometer per jaar. Vrijwel
allemaal toertochten, hoewel hij het
wedstrijdfietsen niet schuwt (vorig jaar
werd hij bij de veteranen kampioen van

Vorden). "Nu moet men het maken van
toertochten beslist niet onderschatten.
Hier moet flink voor worden getraind,
anders kun je bijvoorbeeld een fietsvier-
daagse halverwege wel vergeten", zo
zegt Johan Pardijs.

Toerploeg
Op dit moment kijkt hij al weer verlan-
gend uit naar het moment waarop hij
zijn stalen ros weer van stal kan halen.

Eerst wil Johan echter trachten om in
Vorden een toerploeg van de grond te
krijgen. Donderdag 14 februari wordt er
's avonds in het dorpscentrum een
bijeenkomst belegd. Johan Pardijs
hoopt dat er zich dan velen zullen aan-
melden.
"Zo links en rechts heb ik al verschillen-
de jongelui gepolst. Er blijkt veel animo
te zijn. De opzet is dus een toerploeg,
maar zijn er jongelui die in wedstrijd-
verband willen uitkomen, dan kan dat
natuurlijk. Het eerste uitgangspunt is
om het komende voorjaar een avond-
fietsvierdaagse te organiseren", aldus
Johan, die zegt zich geen zorgen te
maken over het financiële aspekt. "Er
zijn in Vorden verschillende zakenlieden
waarmee te praten valt", zo merkt hij
veelbetekenend op.

De muziekvereniging "Sursum Corda" hoopt in november het gouden
jubileum te gaan vieren. In verband hiermede zullen gedurende het gehele
jaar een aantal aktiviteiten plaatsvinden waaronder bijvoorbeeld een
groot marskonkours op 13 september. Dit weekend werd reeds de spits af-
gebeten met op twee avonden een uitvoering van het 60 leden tellende
muziekkorps, de drumband (20 leden) en de majorettes en minirettes (met
in totaal 35 leden).

Zaterdag voor de
eerste keer
slipjacht in Vorden
Zaterdag 9 februari wordt er voor de eerste keer in Vorden een slipjacht
georganiseerd. Enthousiastelingen uit paardesportkringen in Vorden heb-
ben de koppen bij elkaar gestoken en de schouders er onder gezet om ook
hier eens een keer een jacht achter de meute te organiseren. De heer Joh.
Norde, één der initiatiefnemers wist ons te vertellen dat wijlen de heer
W.A. v.d. W alle Bake vroeger ooit eens een jacht heeft uitgezet. Dat was
toendertijd alleen werk voor kavaleristen. Nu er niet meer op de echte
manier op de vos wordt gejaagd probeert men dit zo goed mogelijk na te
bootsen. "Een van de verenigingen die dat zeer goed doet is de Konink-
lijke Nederlandse Jachtvereniging (KNJV)", aldus de heer Norde.

A.Fleming nieuwe trainer
voetbalver. "Vorden"
Met ingang van het nieuwe seizoen zal
de 29-jarige A. Fleming uit Hengelo de
selektie ^in de voetbalvereniging
"Vorder|^hder zijn hoede nemen. Hij
volgt dan de huidige trainer H. Spikkert
uit Deventer op, die de wens te kennen
heeft gegeven "Vorden" te willen ver-
laten. De heer Fleming is momenteel
nog traiiJtafcan O.B.W. uit Zevenaar.

Zowel vrijdagavond als zaterdagavond
was de zaal van het dorpscentrum tot de
laatste plaats bezet. Voorzitter W.Chr.
Wichers toonde zich hierover zeer kon-
tent. Sursum Corda bood een zeer geva-
rieerd programma dat begon met een
optreden van het muziekkorps onder
lei-ding van direkteur H.C. Oosterwij k.
Begonnen werd met de koraal "Vaste
Rots", gevolgd door e^weestelijke
mars. Een zeer moeilijk stuk was het
konkoursnummer "Coast Impressions"
van Andre Waignein, dat echter buiten-
gewoon goed werd vertolkt. De Dixie-
land Jambores uit het mojfciere genreJtL

was eveneens een stukje muziek waar
met plezier naar werd geluisterd en
waarbij ook de oudere muzikanten lie-
ten horen, dat zij muzikaal nog heel wat
in huis hebben.
Tussen de bedrijven door boden de
leden Henk Robbertsen en Gert Bloe-
mendaal (beiden 50 jaar lid van
"Sursum Corda") de vereniging een
klokkenspel aan. Voorzitter Wichers
toonde zich blij verrast en vond het jam-
mer dat er niet nog meer muzikanten
vanaf de oprichting lid zijn. "We
kunnen namelijk nog een boel instru-
menten gebruiken", merkte hij onder

hilariteit van de aanwezigen op. Na dit
intermezzo werd het programma ver-
volgd met een optreden van de miniret-
tes en majorettes onder leiding van
mevr. A. Meijer-Westenbrink. Er wer-
den een aantal leuke dansjes gebracht.
Voor de pauze traden de majorettes en
minirettes nog een keer op, waarbij de
"Can Can" een fleurige afsluiting van
het programma betekende.

De drumband onder leiding van B.
Wunderink en G. J. Hilferink (de laatste
is tevens instrukteur van de drumband)
droeg eveneens een flink steentje bij aan
deze geslaagde jubileumuitvoering. Het
programma na de pauze werd vrijdag-
avond verzorgd door de toneelvereni-
ging "De Eendracht" uit Gelselaar,
terwijl Jong Gelre uit Vorden zaterdag-
avond het toneel verzorgde. Aanstaande
vrijdag en zaterdag worden eveneens
een tweetal uitvoeringen gegeven.

Een slipjacht achter de meute bestaat uit
drie runs van ieder ca. 4 kilometer. Om
een dergelijk evenement te kunnen hou-
den is de medewerking van de grond-
eigenaren een eerste vereiste. "Zo'n
veertigtal Vordense landeigenaren heb-
ben toestemming gegeven om door hun
weilanden en bouwland te mogen
rijden. Het is geweldig dat dit in de
Vordense gemeenschap kan en dat er
toch nog een gevoel voor historie is. Wij
zijn deze heren ontzettend veel dank
verschuldigd", aldus de heer Norde.
Het jachtgezelschap bestaande uit de
KNVJ, hun gasten de Gooise Slipjacht-
vereniging, alsmede enige landelijke rui-
ters uit Vorden en omgeving, komen
zaterdag om 13.30 uur bij Hotel Bakker
aan. (Aanvankelijk zou ook de West-
fallische Schiep j achtverein uit Munster
in Vorden aanwezig zijn. Helaas kwam
er op het laatste moment een kink in de
kabel.) Het gezelschap vertrekt vervol-
gens naar de weide vóór het kasteel
Vorden, waar de sonneurs (hoornbla-
zers) verschillende jachtmelodieën
blazen.
De officiële ontvangst zal vervolgens
plaats-vinden door de beide plaatselijke
wethouders. De Vordense VVV zal de
ruiters en amazones hierna een "sterrip
cup" (drankje) aanbieden, zoals dat van
origine in de Schotse Hooglanden tradi-
tie is.

Hierna wordt de jacht aangeblazen en
wordt de eerste run aangezet net over de
brug van de oude Vordense Beek aan de
Schuttestraat. Door de weilanden langs

de Schuttestraat op, komen de honden
en het paardevolk op de eerste 'check'
op de oprijlaan van kasteel Onstein. De
tweede run wordt na een 'hack'
(stappen) naar de Kranenburg ingezet,
op de rijksweg nabij de weide van de
familie Zents.

Dan gaat het door de weilanden naar
het buurtschap Mossel. Ter hoogte van
de Reeoordweg passeren ze de Mosselse-
weg en dan gaat het parallel aan deze
weg naar de weide vóór kasteel de
Wildenborch, waar de tweede 'check'
is. Vervolgens gaat het gezelschap na
een 'hack' over de Wildenborchseweg
en de Galgengoorweg naar de derde run
in de weide van de familie Stokking.
Nabij "de Toete" wordt de Galgen-
goorweg gekruisd en gaat het naar de
weide vóór kasteel den Bramel, waar de
'kill' is. (Op deze plek krijgen de
honden hun verdiende beloning -vlees-.)
Huntsman Dick van Laar komt met
vijftien en een halve koppel Foxhounds
(in totaal 31) naar Vorden. Via de
Almenseweg, Burg. Galleestraat en
Kerkstraat hoopt het gezelschap weer in
Vorden terug te keren.
"Wij hopen als organisatoren de Vorde-
naren een prachtig schouwspel te bie-
den. Wel doen wij een beroep op een
ieder om de honden binnen te houden of
in ieder geval aan de lijn", aldus Joh.
Norde.
Mochten de weersomstandigheden het
zaterdag af laten weten, zodat de slip-
jacht niet door kan gaan, dan zal dit bij
Hotel Bakker worden aangekondigd.

Gerrit Arf man motorsportman
van het jaar bij
"De Graafschaprijders"
Wim bielderman, voorzitter van de Vordense auto- en motorklub "De
Graafschaprijders" legt er nogal eens de nadruk op dat zijn vereniging
een vereniging is in de breedte. Ook binnen het bestuur blijkt "breed" ge-
dacht te worden. Dit werd duidelijk toen zaterdagavond tijdens de jaar-
lijkse feestavond, die in het teken stond van het 30-jarig bestaan, de
motorsportman van het jaar bekend gemaakt werd.

Monuta Stichting
zorgvuldige uitvoering
van begrafenissen
en crematies

Rouwcentrum Het Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749

Tot dusver werd veelal de man gekozen
die zich in één of ander onderdeel in de
motorsport verdienstelijk heeft ge-
maakt. (Kampioen van Nederland, pro-
vinciaal kampioen etc.). Dit keer kwam
Gerrit Arfman als de motorsportman
van het jaar uit de bus. Al ruim 12,5

jaar is Gerrit Arfman in de weer om
onder meer de betrouwbaarheidsritten-
rijders bij te staan. In binnen- en buiten-
land laat Gerrit Arfman zijn jongens
niet in de steek. Een spontaan applaus
uit de zaak maakte duidelijk dat het be-
stuur ook dit jaar de juiste man had
gekozen. Bij de jeugd viel de titel ten
deel aan Nico Bouwmeester.

Tevens werden deze avond de verschil-
lende kampioenen gehuldigd. Dit wa-
ren: Crosskampioen jeugd: Gerrit
Bosch. Kampioen A-klasse Jan Ooste-
rink; idem B-klasse Jan Klein Brinke.
Betrouwbaarheidsritten: Senioren: Jan
Huitink. Junioren: Frans Notten. Deze
Frans Notten werd in zijn klasse het
afgelopen jaar tevens kampioen van
Nederland. Wethouder H.A. Bogchel-
man, die de vereniging tevens namens
het gemeentebestuur de felicitaties aan-
bood, overhandigde Frans Notten de
kampioensbeker.

De overige kampioenen waren: Oriënta-
tieritten (motoren): Bennie Horsting.
Auto's A-klasse: Bert Regelink; idem B-
klasse: Bertus Memelink. Niet leden:
Piet Reinders uit Zutphen met kaartle-
zer Faber. Toerkompetitie buitenland:
Bennie Horsting; idem binnenland:
Wim Geertman. Delden Trophee: Jan
Oosterink. Tevens nam voorzitter Biel-
derman deze avond afscheid van Anton
Wolsheimer, die ruim 11 jaren zitting in
het bestuur heeft gehad. De heer D.J.

Denneboom uit Harfsen bood namens
de KNMV en de afd. Gelderland, "De
Graafschaprijders" gelukwensen aan.

"U bent een belangrijke vereniging voor
de KNMV met een brede basis, aldus de
heer Denneboom. Hij bood een kado
aan. Frits Gies, Lammert Rouwenhorst,
Gerrit Meutstege en Gerrit Jansen
werden gehuldigd wegen hun 25-jarig
lidmaatschap van "De Graafschap-
rijders".

C.B.T.B. afd. Vorden
Tijdens de jaarvergadering van de afd.
Vorden van de CBTB heeft de afdeling
afscheid genomen van penningmeester
J. Heijnk. Voorzitter H. Graaskamp
bracht hem dank voor de bewezen
diensten De opengevallen plaats zal
worden ingenomen door de heer J.
Vischers. In de vakature van de heer A.
Regelink zal nog nader worden voor-
zien. Medegedeeld werd, dat kamerlid
J. Voortman uit Ruurlo binnenkort
voor de afdeling zal spreken over speci-
fieke landbouwproblemen. Na de pauze
vertelde de heer A.G. Mennink aan de
hand van dia's over zijn reis naar Israël.

Informatie over
Gelders Basispaard

In hotel Bakker in Vorden wordt maan-
dag 11 februari een informatie-avond

gegeven door de Vereniging tot Behoud
van het Gelders Basispaard. Hier zal de
heer M.H. van Blokland uit Culemborg,
voorzitter van de vereniging, een inlei-
ding houden. Voorts worden er vragen
beantwoord en is er gelegenheid tot dis-
kussie met betrekking tot het Gelders
veelzij digheidspaard.

Met deze avond mikt de op 21 december
1979 opgerichte vereniging, op de
paardenliefhebbers en -fokkers uit de
omgeving Vorden. Uit die hoek zijn vele
reakties gekomen op het streven van de
vereniging, maar gebleken is, dat er nog
vele misverstanden leven omtrent haar
doelstelling en werkwijze.

Op de nationale hengstenkeuring in
Utrecht heeft de vereniging zaterdag
weer aan de weg getimmerd. Door het
werven van leden tracht men te komen
tot een zo krachtig mogelijke vereniging
o.a. om het Gelders veelzijdigheidsras
voor uitsterven te behoeden.



Tuingids 1980
De kleurrijke wegwijzer met frisse ideeèn.

Hij ligt voor U gereed in onze Welkoopwinkels.

Wie vóór 15 februari a.s. de bestelkaart inlevert
bespaart op z'n tuinuitgaven!

Voor alle groente- en bloemzaden geldt
tot die datum een prijskorting van

Verstandige mensen kopen bij Hengelo (G.) - Spalstraat 37
Linde - Ruurloseweg 120
Ruurlo - Stationsstraat 14
Vorden - Stationsweg 20

Zelhem - Spoorwegstraat 7we l koon

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 jaar volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA SPORTWAGEN 1979
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4 deurs 1977/78
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1976/78
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet de Luxe 2 x 1979
SIMCA 1102 LX Special 1978
VOLKSWAGEN Golf D 1979
MERCEDES 200B 1979
FORD ESCORT 1973
PEUGEOT 304 GL 1977
OPEL KADETT 3 x 1977/1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), V or-
den, Ruurlo en Zieuwent.
Vertegenwoordiger T. KI asens, 08340-42555

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

m

zondag 10 februari

®.®®'®®®®®®®.®

MERCEDES-BENZ
BEDRIJFSWAGENS
VAN 2,5 T/M 10 TON G.VW.

Automobielbedrijf

Groeneveld
Zutphen de Stoven l
Lochem Hanzeweg 27

05750-20344
05730- 4055

Voor een betrouwbare gebruikte auto

naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

Gevraagd: enthousiaste dame
die op kommerciële basis 2
avonden per week les wil ge-
ven in huidverzorging en
make-up. Aan ca. 8 dames.

Gratis opleiding. Ca. ƒ 100,- a
f 150,- per 2 avonden. Boven
21 jaar.

Evolution Cosmetica b.v.
tel. 08340-26319

08340-24159
08367- 1019

's avonds: tel. 03402-31477

litschieter van de week
Nog 1 week kunt u profiteren van
onze stuntprijzen!

me restanten uit de etalages
EXTRA VOORDELIG

Modecentrum

Ruurlo

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Door inruil verkregen:

Volvo 66 GL rood, 82.000 km
Volvo 66 DL groen, 14.000 km
Volvo 343 DL aut. groen, 33.000 km
Volvo 343 DLS aut. groen met., met radio, 58.000 km
Volvo 245 L geel, met trekhaak, 105.000 km
Volvo 245 DL groen, met gasinstallatie, 79.000 km
Peugeot 304 GL Break rood, met radio, 70.000 km
Peugeot 504 L wit, met gasinstallatie + trekhaak, 45.000 km
Peugeot 504 GL blauw met., open dak, 23.000 km
Daf 44 L beige, 70.000 km
Simca 1308 GT blauw met., met radio/casette, 74.500 km . .
Volvo 244 GL bruin, met gasinstallatie, 45.000 km

Alle auto's met Bovaggarantiebewijs boven f 4.500,-.
A.N.W.B. keuring toegestaan.

111975
H977
11977

111977
H977
71978
5-1977
4-1979
11979

4-1973
11978

11979

Volvo verkoop en service
Daf service Peugeot verkoop en service

Voor grote beurten, schade's, etc. wordt auto gratis van huis opgehaald en teruggebracht.
Zonodig leenauto altijd beschikbaar.

AUTOMOBIELBEDRIJF

DEUNK-HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3, 7261 AK Ruurlo, telefoon zaak 05735-2743
Privé: G.J. Hendriksen 05430-8449/J.H. Deunk 05430-8314

broekenmaand
10% korting
opalle terlenka
herenpantalons

MODE VOOR HET HELE GE7IN

RAADHUISSTRAAT 22
VORDEN

OOOOOOOOOPOOOOQOOOOOOOC

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Welkoop biedt
kijk maar f

keus.
Welkoop heeft wat goed voor uw huisdier is en weet wat
voordeel is.

~LJ~
Kenner volièrezaad
5 kg van de beste samenstelling
zaden en granen voor uw inlandse
volièrevogels.
Normale prijst8.35
Welkoop
knalprijs

Kenner kanariezangzaad
5 kg standaardverpakking.
Normale prijst7.90
Welkoop
knalprijs

Kenner parkietezaad
om uw volièrevogels eens lekker
te verwennen. 5 kg standaard-
verpakking.
Normale prijst 6.05
Welkoop knalprijs1

kenner

kenner
kanarie
zangzaad oka

kenner
parkiele
zaad

BONZO

,f/ \j \i ^ i ^<*re" \

Bonzo Super Diner
10 kg hondevoer van de beste
kwaliteit. Normale prijst26.99
Welkoop
knalprijs

Purina katmenu
Het knabbeldiner in sterretjesvorm.
1.500 grams verpakking.
Normale prijs f 6.65
Welkoop aktieprijs£65

w

Gemengd konijnevoer
Voor uw sier- en raskonijnen, 5 kg.
Normale prijst 5.10
Welkoop aktieprijs AK

Schelpenzand
25 kg uiterst fijn en schoon zand
voor uw volière of vogelkooi.
Normale prijs f8.95
Welkoop aktieprijs X59

kenner

welkoop
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583



woensdagmiddagknallers
700 m' koopplezier.
Volop parkeergelegenheid,

i morgens gesloten

Ook de Tuunte is op woensdagmiddag geopend
wij willen dit aan u laten merken door een

grandioze

woensdagmiddagkraker
BLAUWE OVERALLS

een echte werkmanscverall van zware keper-kwaliteit, puur Nederlands
fabrikaat met verstelbaar elastiek in de rug en 6 opgezette zakken

maten 48 tot en met 56.
KIJK WAT ZE OVERAL KOSTEN!

DEZE AKTIE GELD ALLEEN OP WOENSDAGMIDDAG

Woensdagmiddag krakerprijs slechts

27,50
HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

RADION ZEEPPOEDER

zak è 2 kilo

VS prijs 4,25

woensdagmiddagknaller

2 981*9^9

Dorpsstraat,
Vorden

aanbiedingen geldig l S februari

Vordense
winkeliers

die woensdagmiddag
open zijn
bieden u

deze knallers aan.

VOOR AL UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
tteeds

Zutphenseweg Vorden

DE VOORJAA%KOLLEKTIE
GROEIT ELKE DAG

AKom vrijblijvend eens e\HpDinnen lopen en bekijk
al dat moois bij de grote maten-specialist:

2UTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

•K^X^*

Woensdagmiddag-
knaller

Coebergh bessen
12,95

Uit het vat:

Rode en Rosé wijn
en Sonneblümchen

3 voor ƒ 10,-

Slijterij/ Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

>?J5»

**- Alle maten T-shirts
9 CT,95
mw

Tevens nie^ttp voorjaarskollektie

Veiligheid voor alles bij:

>?ife

^

Burg. Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

Woensdagmiddag prijsknaller!
alleen 13 februari a.s.

Jogging schoenen
de nieuwe rage in zwart met rode
strepen, normaal f 30, — nu

im bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Mt^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

ONZE WOENSDAGMIDDAG-
KNALLER

Scotch
high energy
cassette c 60
normale prijs 7,95 nu

4,50
RADIO/TELEVISIE SPECIAALZAAK

Lll' QLDENKAMP
Stationsstraat 1, Vorden, telefoon 05752-2577

BADMATTEN EN
DOUCHE-GORDIJNEN

10% korting

DOE-HET-ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6-8, telefoon 05752-1486

Komt u rustig kijken naar onze

eerste voorjaarsmodellen
ze hangen al voor u klaar.

Prachtige velours-pakjes
in nieuwe kleuren

2- en 3-deiige ensembles
m yersey, links-lmks en velours o. a. Wahls, Kober, Gispa

in suède, gabardine, terlenka etc.

in ruiten, unie en fijne streepjes

BlOUSeS in alle modekleurtjes weer voorradig

Ziet onze nieuwe voorjaarsetalages!

Modecentrum

Ruurlo
Vrijdags koopavond, woensdagmiddags open

Te koop: aardappels en ap-
pels. Zaterdags van 9 tot 15
uur.
Schroefjes alle lengtes en
breedtes ƒ 10,— per m2 en alle
soorten hout.
B.J. Waenink, RegelinksLraat
IS.^Hengelo (Gld.)

Landbouwer, 58 jr., zoekt
kennismaking met lieve alleen-
staande vrouw om samen de
eenzaamheid op te lossen.
Beslist serieuze bedoelingen.
Geheimhouding gegarandeerd
Brieven onder nr. 1-2

Occasion?

autoccasion

BUBB
BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 13

voor goed
antieh

DE
VELDÏ^QEK'

isen Doctinctwmen Ruurlo
VeldhoekwweB 11-I)

OS7»*-49I

O

Onze pannekoeken !
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

Voor super lage prijzen naar Harmsen Vorden

wand- en vloertegels
restanten-verkoop met ...... 20'5O°/o kOPtlnfJ

bij ons is uw gulden 2 gulden waard

Keukens met 50-70% korting

zware eiken stoelen
blank met biezen zitting, elders f 260,— bij Harmsen

169, 50 en 179,50

Vele coupons tapijt nu spotgoedkoop en ook voor-
delig tapijt van de rol.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM Harmsen

Schoolstraat 6-8, Vorden, telefoon 05752-1486



WATERPOLO

VOLLEYBAL

Dash-dames geven puntje weg
De Avanti-dames mochten voor de
tweede keer in de lopende kompetitie
(dit keer in Lochem) het tegen de
Vordense dames opnemen. Rekening
houdend met een vriendschappelijke
ontmoeting was het de 3e keer dit sei-
zoen. Tot dusver had Dash niet kunnen
winnen. Zaterdag was dat anders. De
inzet van Avanti is altijd zeer groot. De
geroutineerde mevr. v.d. Maas is een
onmisbare speelster in het Avanti-team.
Zij organiseert en bepaalt grotendeels de
taktiek, terwijl zij zelf in haar opstelling
blijk geeft van inzicht en een
uitstekende wedstrijdmentaliteit. Het
Dash-team kreeg het de eerste set moei-
lijk. Avanti was zeer beweeglijk en
pakte alle ballen en smoorde de aanval-
len. Lange ralleys waren het gevolg, het-
geen grote konsentratie vraagt. Avanti
won de set met 15-9.
In de tweede set rook Dash duidelijk
kansen. Er werd meer geprikt en het
zelfvertrouwen nam toe, zodat deze set
met 9-15 in het voordeel van Dash ein-
digde. In de 3e set gaf Dash in de begin-
fase de toon aan, zodat het al gauw 10-
14 werd, maar toen raakte Dash om
onbegrijpelijke redenen in de vernieling.
Niets ging meer goed en Avanti pakte de
set met 17-15. In de 4e set verviel Dash
niet in dezelfde fout. Het nam een flinke
voorsprong en behield die tot het einde,
dat kwam met 6-15.
Met een stand van 2-2 was er een vijfde
set nodig. Dash bleek technisch en kon-
ditioneel wat beter, vooral in aanvallend
opzicht. Avanti moest het hoofd buigen
in eigen huis met 13-15 in deze set, en
met een nederlaag van 2-3, hetgeen de
verhouding wel juist weergaf.
Opvallend was het verschil in reaktie-
snelheid, de totale beweeglijkheid en die
niet aflatende inzet van Avanti. In be-
paalde opzichten kan Dash hieraan een
voorbeeld nemen.
De stand is nu: Labyellov 15-39, Heijen-
daal 15-38, VCV 15-35, Setash 15-32,
Torpedo 15-28, Dash 14-22, Recter 15-
19, Avanti 15-16, Zelky/Harderwijk 2
15-13, Reehorst 15-10, Jump 14-8, Wilp
15-7. Zaterdag aanstaande speelt in
Vorden Dash 6 tegen VCV 3, hetgeen
een mooie wedstrijd belooft te worden.

Heren ondanks verlies
goed op dreef
Gezien het verloop van de laatste drie
wedstrijden tegen sterke tegenstanders
als Bruvoc en hansa 2 en nu afgelopen
maandag tegen WIK (Steenderen), die
achtereenvolgens gelijk gespeeld,
gewonnen en verloren werd, kan men,
een voorlopige balans opmakend zeg-
gen, dat er groei zit in het her en volley-
bal van Dash. Behalve dan tegen WIK is
er steeds een groot scoringssaldo in het
voordeel van de Vordensen.
WIK, dat in de kompetitie van de pro-
motieklas de leiding heeft, is een ploeg
met veel inzet en grote beweeglijkheid.
Dat merkte Dash ook nu weer. Dash
stond in de eerste set al gauw achter,
maar in de loop van de set kwam het
goed bij. Het werd 15-11 voor WIK. In
de 2e set bouwde Dash snel een voor-

sprong op, maar WIK kwam zeer goed
terug, zodat op het nippertje de set door
Dash met 13-15 kon worden gepakt. In
de 3e set weer ditzelfde beeld. Dash
kwam zeer snel vóór met 2-9, maar WIK
bleek onverzettelijk. Opererend met een
goed blok en flitsend aanvallend door
het midden met een korte set-up bleek
Dash te verrassen. Zo werd het toch nog
15-13 voor WIK.
In de 4e set keerden de kansen steeds.
Een volledig gelijk opgaande strijd tot
een stand van 12-12. De opslag wisselde
steeds. Als gevolg van ook een beetje
geluk en misschien sterkere zenuwen
pakte WIK ook deze set met 15-12.
Dash verloor dus met 3-1' Als het Vor-
dense team aan beweeglijkheid in het
achterveld kan winnen en vooral tijdens
de wedstrijd een goede sfeer weet te
bewaren ziet het er voor de Vordense
heren zonnig uit.

Overige uitslagen
m.asp. Dash a - Harfsen b 3-0, m.asp.
Dash c - DSC d 0-3, m.jun. Dash a -
Hansa a 1-2, m.asp. SVS f - Dash b 3-0,
j.asp. Hansa d - Dash b 0-3, m.asp.
Dash b - Hansa c 2-1, m.asp. Hansa e -
Dash c 2-1, ds. 2e kl. Dash 3 - Bruvoc 3
1-2, ds. Ie kl. Dash 2 - Wilhelmina 2 2-
1, ds. 2e kl. Harfsen 2 - Dash 42-1.

Programma
9 februari: Schalkhaar: m.asp. SVS b -
Dash a, Diepenveen: m.asp. DSC b -
Dash b, Hengelo: j.jun. Dash - DSC b,
Eefde: j.asp. Almen - Dash b, Eerbeek:
m.asp. Bruvoc b - Dash b, Vorden: ds.
3e div. Dash - VCV, Hengelo: j.asp.
Dash a - DSC, m.jun. Dash - SVS a, ds.
3e kl. DVO 3 - Dash 6, hr. Ie kl. DVO l
- Dash 2, hr. 2e kl. DVO 2 - Dash 3,
Wilp: m.asp. Wilp - Dash c.
U februari: Zutphen: hr. Ie kl. Dash 2 -
Hansa 4, hr. 2e kl. Dash 3 - Harfsen 2,
Vorden: ds. 3e kl. Dash 6 - Wilh. 6, hr.
prom.kl. Dash l - Wilp 1.

Onderlinge damkomp. DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van
de Vordense damklub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Ruesink-Graaskamp 2-0, Hoekman-
Hulshof 2-0, Wiersma-Wansink 2-0,
Masselink-v.d. Schaaf 0-2, Sloetjes-
Rossel 2-0, Nijenhuis-Breuker 0-2, Rue-
sink-Krajenbrjnk 2-0.
Jeugd: J.Dijk-J.Slütter 2-0, Plijter-
H.Dijk 2-0, R.Brummelman-E.Brum-
melman 2-0, v.Burk-Hoekman 0-2,
Bruinsma-Rouwenhorst 2-0; J. v. d. Ka-
mer-de Jonge 2-0, brinkman-te Velthuis
0-2, v.Langen-Besselink 2-0, R.Slütter-
Huetink 2-0, berenpas-Kuin 0-2, Huls-
hof-Bulten 2-0, Masselink-Boerkamp 0-
2, de Beus-Lichtenberg 0-2, Nuesink-
Stüger 0-2, Voortman-hengeveld 2-0, de
Beus-Mullink 2-0, Berenpas-Huetink 0-
2, Boerkamp-slütter 1-1, Hengeveld-
Kuin 2-0, v.Langen-Lichtenberg 2-0,
Nuesink-Masselink 2-0, Stüger-Huetink
0-2, Mullink-Berenpas 1-1, Voortman-
Besselink 0-2, Masselink-de Beus 2-0,
Hulshof-Hengeveld 1-1, Bulten-
Lichtenberg 1-1, Huetink-Besselink 2-0.

Ontmoeting Vorden-Bnivoc
Het eerste damesteam van Vorden heeft
de ontmoeting tegen Bruvoc uit Brum-
men, welke in Eefde werd gespeeld met
6-2 gewonnen.
De Vordense dames hadden gedurende
de gehele wedstrijd een veldoverwicht.
De doelpunten voor Vorden werden ge-
scoord door: Henriet Hazekamp (3),
Anneke Sikkens (2) en Désiree Wester-
veld.

Voorlichtingsavond
"De Vogelvriend"
Op donderdag 14 februari hoopt de
vogel vereniging "De Vogel vriend"
Vorden en omgeving, een grote voor-
lichtingsavond te houden in zaal Schoe-
naker op de Kranenburg. Doel van de
avond is om elke geïnteresseerde in de
vogelsport deskundige voorlichting te
geven. Door de fa. Kappelle uit Raalte
zullen diverse fraaie dia's en films wor-
den vertoond over het houden en ver-
zorgen van parkieten, tropische vogels,
enz. Iedereen is van harte welkom, ook
niet-leden. De toegang is gratis.

KNIPTIP
Zorg, dat op uw
diazending aan
de ontwikkelcen-
trale uw naar
en adres
staat.

Tomaten en
komkommers niet in
koelkast bewaren
In de meeste huishoudens weet men niet
hoe tomaten en komkommers dienen te
worden bewaard. De meeste mensen (60
a 70% van de huishoudens) leggen deze
groenten in de koelkast. Menigeen is'
zich blijkbaar niet bewust van het feit,
dat komkommers en tomaten, indien
deze bij een temperatuur van 10° C. of
lager worden bewaard, aan het
zogenaamde lage-temperatuur-bederf
worden blootgesteld. Daarbij gaat de
groente weke, slijmerige plekken verto-
nen. Wanneer men bedenkt dat de koel-
kasttemperaturen over het algemeen lig-
gen tussen de 3° C. (onderin) tot 6° C.
(bovenin), dan is het duidelijk dat deze
bewaarplaats zeker ongeschikt is voor
het zo lang mogelijk in tact houden van
groenten als tomaten en komkommers.
Deskundigen adviseren daarom de
tomaten b i jeen temperatuur van even
boven lO^fc te bewaren, bijvoorbeeld
in de kelderof op de fruitschaal in een
niet te warm vertrek. Komkommers zijn
het langst houdbaar wanneer ze worden
bewaard op een koele plaats (bijvoor-
beeld d e k r o f d e provisiekast), waar

KNIPTIP
Eigen kleurenfo-
to's ontwikkelen
en afdrukken?
Leuk werk en niet
moeilijk.

de temperatuur niet beneden de 13° C.
komt.
Vooral de groentela in de koelkast is
favoriet als opbergplaats voor tomaten
en komkommers, zo ontdekte het
Produktschap voor Groenten en FruitT
dat een en ander heeft laten onderzoe-
ken. Ook de vakken onderin de koelkast
worden vrij vaak gebruikt. Maar juist
die plaats van het apparaat waar dan
nog de hoogste temperatuur heerst,
namelijk bovenin, wordt slechts zelden
voor het bewaren van groenten benut.
Opmerkelijk is dat uit het onderzoek
blijkt dat de grote gezinnen en de gezin-
nen in de lagere inkomensgroepen meer
inzicht hebben in het op de goede
manier bewaren van komkommers en
tomaten.
Sla is het beste houdbaar op een koude
bewaarplaats bij een temperatuur van
enkele graden boven het vri^fcint en bij
een hoge relatieve vocht^ffeid. Met
name de kelder en de koelkast zijn hier-
voor geschikt.Het blijkt dat in ruim
80% van alle huishoudingen sla inder-
daad op deze plaatsen wor^^bewaard.

Consternatie ontstond bij rui \cdje
Baar Icamrïe brakop zmd&j

tnan. vsaé -paraat
greep dit oadwaartn £taat

dten^t doet;
cte Grootte

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Te koop: oude zuivere koe-
mest.
L. Groot Bramel,
tel. 05752-6639

Te huur: 4-persoons caravan
met voortent, koelkast, enz.
Vóór 5 juli en na 2 augustus,
tel. 05736-278

Eigen merk sigaren ,
Door vakmensen gemaakt.
.„DeOldcMeulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 11,5O
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulte"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Te koop: hooi en stro, uit
j/oorraad leverbaar.
.H. R. H. Ëggink,, ErriHiel-,
oord, Onderduikefsweg 30c,
N.Ó.P., -tel. 05270-2701
b.g.s. tel. 05618-444 of 05618.'
214.

""*-*"•• - - w - - . . - - ' '.r: : ^,
Gevraagd: kalveren voor de
mesterij. Opgeven voor maan-
dags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Toon van de Spitsmoes zat net zien dut j en te doen nao 't middagetten (dat
was zo zien gewoonte) too de tillefoon ging. Zien vrouw pakk'n an.
"Veur ow, Toon, wod maor 's wakker." Toon wreef zich de slaop uut de
ogen en slof f'n nao 'n hoek van de kokken waor de tillefoon ston.
"Wie mot mien eigenluk persé zelf hemm'n?"
"Soestdijk!"
"Soestdijk, hoe kan dat now."
"Now, ik zegge 't ow, luuster zelf maor."
Toon zei zien name en too heurn e 't al. De kearl leet um nauweluks uut-
praot'n.
"Met de Hamerkearl in Buutengewone Diens van Soestdijk."
Den hef glad vekeerd edraaid, dach Toon, wat zol den now nao Vorden
hemm'n te bell'n.
"Wat is dat toch veur un gedoote daor bi'j owluu op 't gemeentehuus.
Lao'w d'r eers deur Den Haag heel volle geld hen stuurn um 't gebouw op
te knapp'n en now maak ze d'r daor zo'n proemenpot van."
Toon ston met de oorne te flappen: "Ik snappe eerluk ezeg neet goed
wao'j 'toaverheb."
"He'j 't raodsveslag dan nog neet eleazen?"
"Oh, bedoel i'j die trammelant in de raod?"
"Juustement, de koneginne is t'r al zo van uut de tied dat zee wil aftrean.
Zee ze maor zo: at de gemeenteraodslejen zo raar gaot stemm'n, vetik ik
't um nog langer mien uut te sloven as koneginne. Inplaats van te kieken
nao 't belang van de gemeente (of gemeenschap) gaot ze daor un betjen
zitt'n ezelen en tegn 'n draod in, net as kleine kinder. Zo van: at i'j daor
tegen bunt stemme wi'j lekker hier tegen."
"Maor Vorden is toch maor un klein stuksken Nederland, daor hoef zee
zich toch niks van an te trekk'n?"
"Dat kan wel wean, maor zee hef t'r in ieder geval un pesoonlukke vete-
genwoordugger zitt'n in de pesoon van de börgemeister en den zal 's
aovunds zien dagrapporten wel mott'n inleveren. Zodoende is zee d'r
nogal nauw bi'j betrokk'n. En die reagen indertied, too met de kasteel-
opening, too Beatrix de rugge mooi nat kreeg, daor is ok altied wat van
blieven hangen, hier op Soestdijk."
"Daor kan'k inkomm'n, maor dat zee now daorumme al metene zol
aftrean, nee dat gleuf ik nog neet. 't Scheelt eur nog al neet 'n stuk in 't
inkommen."
"Wach maor us af, meneer Doorneman!"
"Maor daor he'j 't helemaols neet met, i'j praot met Toon van de Spits-
moes."
"Dan he'k 'n verkeerden, hol de mond t'r dan maor oaver dichte."
"Dat za'k doen maor 'k wol ow toch nog effen zeggen dat die gemeente-
raodslejen de 'beste' man toch nog wel op de goeie plaatse wet te zett'n."
"Dat volt mien dan met van die flierefluiters."
Van veraltereerdheid heel Toon 'n hoorn nog un helen tied in de hande,
nao dat de Hamerkearl al lange had opehangen. "Now, now, den dörven
nog al wat te zeggen, ik zo 't neet waogen."
Wieters hoeven Toon de mond neet lange dichte te holl'n, donderdags-
aovunds wis iederene 't al bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Voor het eerst een
"Blauwe Bok" te Vorden
De Vordense Revue die anderhalf jaar geleden ter gelegenheid van de
opening van kasteel Vorden tot het gemeentehuis zo'n dertien avonden in
het dorpscentrum draaide, is er in feite de oorzaak van dat er op zaterdag-
avond 15 maart in Vorden een zogenaamde "Blauwe Bok" gehouden zal
worden.
Freddy Ikink, de bekende kapper uit Laren, wist een aantal Vordenaren te
overtuigen dat een "Blauwe Bok" in Vorden een haalbare kaart is. In
samenwerking met hem namen Jan van Ark, Jan Meyer en Willy Massen
de taak op zich een dergelijke avond te organiseren. Plaats van handeling
zal zijn bar-bodega 't Pantoffeltje.

"Je moet een 'Blauwe Bok' eigenlijk
zien als een luisterprogramma. Echt met
een groepje een avond gezellig uit om
naar muziek e.d. te luisteren en boven-
dien een dansje te maken", aldus ver-
telde ons Jan van Ark. Het wordt een
programma met "voor elck wat wils".
Om te beginnen treedt de welbekende
Bergkapel uit Barchem op o.l.v. Geert
Sprich.
Harm uut Riessen zorgt voor humor uit
Twente. Verder treedt op Wernd Hilter-
haus, een zanger die qua gestalte en
volume veel weg heeft van Iwan
Rebroff. Hij zal op de akkordeon
worden begeleid door Tonny Fraas.
Tonny Fraas zelf zal zich ook nog op de
solotoer begeven. Uit Laren komt Mari-
nus Ruumnol TVre Mwrinm heeft zich

in de naaste omgeving al een flinke
reputatie opgebouwd, waardoor sukses
bij voorbaat is verzekerd.
Freddy Ikink die al vele "Blauwe Bok"
avonden heeft georganiseerd (waar-
onder al zo'n tien keer met de Barg-
kapel) zal het programma in Vorden
presenteren. Na het muzikale "luister-
gedeelte" gaan de beentjes van de vloer
met medewerking van het dansorkest
"Madigo Combo".
Tijdens het muziekprogramma en dans
kan en zal de inwendige mens worden
versterkt. De kaartverkoop loopt uit-
stekend, maar er zijn op dit moment
nog wel plaatsen beschikbaar, hoewel
haast is geboden", aldus Jan van Ark.

(Zie advertentie elders in dit blad.)

WIST U ..
dat wij een ••nrlC«WOU«n voor. u
klaar hebben staan met aan boord:

veel gereedschap
acetyleen las- en snijgereedschap
agregaat voor elektrisch lassen en
220 Volt
start-service 12 en 24 Volt
en onderdelen teveel om op te
noemen

MECHANISATIEBEDRIJF

Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), teJ. 05753-1399

Kunstgebiüenreparatie

Drogisterij
TEN KATÈ

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Radio- of t.v.-probiemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tal. 05750 13813

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

CONTACF
Graag
gelezen!

Sigaren maga/i j n
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat u

Tel. 1301.


