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Jan Langeler (76) en Bertha Langeler-Dekker (70), De Haar 19 te Vorden. Beide genieten
een goede gezondheid. Samen met hun kinderen vierden ze deze dag met o.a. een receptie
in de Herberg te Vorden.
De heer en mevr. Langeler hebben ongeveer 30 jaar lanb. bedr. gedreven in het buurt-
schap Linde. Beiden mogen graag fietsen, terwijl zij ook het lezen graag mag doen terwijl
hij de tuin in orde maakt.

Oraiyefeest in teken van folklore
Het Oranjefeest dat op 30 april in Vorden zal worden gevierd, zal wat betreft het
middagprogramma in het teken staan van de folklore. De plaatselijke boeren-
dansgroep De Knupduukskes zal dan als gastheer optreden van onder andere een
dansgroep uit Duitsland, Denemarken en enkele Nederlandse groepen, waaron-
der de bekende en populaire kindergroep uit Markelo.

Deze dansgroepen zullen 's morgens in het
Pantoffeltje worden ontvangen, waarna er
's middags allereerst een optocht wordt ge-
houden, waaraan ook de plaatselijke mu-
ziekkorpsen zullen meedoen. Tevens
wordt de Vordense schooljeugd de gelegen-
heid geboden om in ouderwetse kleder-
dracht en eventueel met oude gebruiks-
voorwerpen aan deze optocht mee te doen.
Voor de orgineelste kledij worden prijzen
beschikbaar gesteld. Wanneer de optocht
ten einde is wordt door de verschillende
groepen een demonstratie gegeven. Bij
goed weer achter de openbare dorpsschool.
Bij slecht weer in de grote zaal van het dorp-
scentrum.
Het Oranjefeest op zich begint in Vorden
op donderdagavond 29 april. De toneelve-
reniging T. A.O. uit de Wildenborch zaldan
een toneelstuk in het Dorpscentrum opvoe-
ren.

Het programma op Koninginnedag zelf
vermeldt 's morgens onder meer het tradi-
tionele klokluiden, vlaghijsen door de pad-
vinders en een aubade.

Voor de jeugd wordt er in het Dorpscen-
trum een programma georganiseerd waa-
raan het figurentheater "De Trekwagen"
haar medewerking zal verlenen.
Voorts zijn er orienteringsritten voor
schoolkinderen van 11 t/m 14 jaar en oude-
ren; vogelschieten voor dames en heren.
Dogkarrijden voor dames en heren. Dit
laatste wordt verzorgd door de aanspan-
ning "in de Reep'n".

's Avonds is er gelegenheid om in de plaat-
selijke horecabedrijven een dansje te ma-
ken. De Stichting Jeugdsociteit brengt 's
avonds een optreden van de echte "Son of
Tarzan".

Amnesty International
organiseert schrijfdag
ALeide Foppa de Solorzang, dichteres in
Guatemala, Bahadin Ahmad Muhammed,
leraar in Zuid-Jemen, Greciele Mellibovs-
ky Saidler, econoom in Argentinië, zomaar
drie namen van mensen die in hun land
spoorloos zijn verdwenen.
Voor dit drietal organiseert de werkgroep
Amnesty International zaterdag 6 maart in
het Dorpscentrum te Vorden een schrijf-
dag. Dit alles in het kader van de aktie
"Verdwenen, maar niet vergeten". De
werkgroep van Amnesty International
funktioneert al bijna twee jaren in Vorden.

"Onze groep bestaat uit circa 20 personen,
ledere maand beleggen we een schrijfa-
vond in het dorpscentrum. Hiervoor be-
staat een redelijke belangstelling. Ach na-
tuurlijk denk je ook wel eens zou het wel
helpen al dat geschrijf. Toch denk ik van
wel. Doe je namenlijk de mond niet open
dan bereik je helemaal niets. Nu geloof ik
toch dat in landen waar de mensenrechten
worden geschonden en waarover de ver-
antwoordelijke leiders brieven van ons
ontvangen men daartoch wel aandacht aan
schenkt. Ik denk namelijk dat ageen enkel
land het leuk vindt dat men van dergelijke
praktijken beschuldigd wordt". Dit zegt
mevrouw Gerda Schoo uit Vorden, die in

haar vrije tijd heel wat uurtjes voor Amne-
sty Internatinal in de weer is.
Mevrouw Schoo is ervan overtuigd dat ook
de jeugd in Vorden belangstelling heeft
voor het werk van Amnesty. "Voor de

* schrijfdag van zaterdag 6 maart, hebben
wel alle scholen in Vorden aangeschreven.
Ook de plaatselijke vrouwengroep zijn
door ons benaderd,,, zo zegt mevrouw
Schoo.
Er zijn deze dag videobeelden te zien. On-
der andere een 30 minuten durende film
van Eric van Zuylen. Een film die als titel
meedraagt "De stem der vermisten".
Verder is er een uitstaltafel met allerlei ma-
teriaal van Amnesty zoals brochures, stik-
kers, buttons en dergelijke. Er liggen voor-
beelbbrieven klaar die overgeschreven
kunnen worden en naar de desbetreffende
ambassade gezonden kunnen worden. He
zijn dan wel brieven in beleefde bewoor-
dingen. „Want zo zegt mevrouw Schoo,
scheldbrieven kunnen het belang van de
verdwenen personen schaden".

Voorlichtingsavond
standsorganisaties.
De plaatselijke afdelingen van de ABTB,
CBTB en GmvL organiseerden in het drps-
centrum te Vorden een voorlichtingsa-
vond.
De plaatselijke dierenarts dr. Warringa hiel
een inleiding over kalverziekten. Een be-
langrijk aspekt hierbij is de hygiéne. De
heer Warringa ging uitgebreid in op "wat te
doen bij ziektes".
De heer Kevelam, rijkslandbouwvoorlich-
ter hield vervolgens een inleiding over de
opvang en de verzorging van kalveren.
Voor deze voorlichtingsavond bestond een
goede belangstelling.

Planologie en
milieuMbid schaden
de werkgelegenheid
De plaatselijke afdelingen van de ABTB,
CBTB en GmvL organiseerden jongstle-
den donder^^vond een gezamenlijke bi-
jeenkomst, l^rerbij sprak de heer Broek-
huis, sekretaris van de Gelderse CBTB
over het onderwerp "Onze toekomst als
boeren."
De heer Broekhuis stelde in zijn betoog on-
der meer dat de planologie en het milieu-
beleid de werkgelegenheid schaden. Dat is
gebeurt en gebeurt nog.
Het is welvaartsroes ontworpen planologi-
sche kaderen de daarbij min of meer aans-
luitende straffe milieumaatregelen beteke-
nen, dat althans een deel van de huidige
werkloosheid willens en wetens via het
overheisbeleid is georganiseerd", aldus de
her Broekhuis. Hij vond het onzin dat als
deen boer een deel van zijn bedrijf moet
sluiten krachtens de hinderwet terwijl de
buren die daardoor zouden moeten wor-
den beschermd, uitdrukkelijk verklaren
geen hinder te ervaren.
De SIR heffing waarom Gelderland zo uit-
drukkelijk heeft verzocht, was de meest in
het oog lopende poging om de bedrijvig-
heid op de Veluwe te remmen, ZO organi-
seer je werkeloosheid, aldus Broekhuis.
Tenslotte stelde hij verheugd vast dat de ar-
beidsproduktiviteit de afgelopen 25 maar
in de lanbouw tweemaal zo sterk is geste-
gen als in de industrie. "Die voorsprong
neemt niemand ons af", aldus drs. E.
Broekhuis.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Verleende bouwvergunningen, publica-
ties ingevolge de Wet Arob
2. Verleende collectevergunning.
3. Overlast, veroorzaakt door uitwe.pselen
van honden.

Wet Arob publicaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.A.G. Reintjes, Raadhuis-
straat 24 te Vorden voor het bouwen van
een autostalling aldaar.
2. Aan de heer A.B. Stokman, Waarlerweg
l te Vorden voor de bouw van een honden-
kennel en de verbouw van een berging
aldaar.
3. Aan de heer G. J. Berenpas, Bernhardweg
13, voorde bouw van een garage en een ber-
ging aldaar.
4. Aan de heer D. A. Lenselink, Burgemees-
ter Galleestraat 16 te Vorden voor de ver-
bouw van een praktijkruimte tot woning
aan de Prins Bernhardweg 3 alhier.

5. Aan Ten Have Holding B.V., Industrie-
weg 8 te Vorden voor het verplaatsen en het
veranderen van een garage aan de Indu-
strieweg 6 alhier.

Verleende collectevergunning
Burgemeester en Wethouders hebben aan
het Rheuma Fonds voor de peiode van 8

maart tot en met 13 maart 1982 een collec-
tevergunning afgegeven.
Overlast, veroorzaakt door uitwerpselen
van honden
Regelmatig bereiken ons klachten, met na-
me van ouden van dagen en slechtzienden,
inzake overlast die ondervonden wordt
door uitwerpselen van honden op de trot-
toirs. Wij hoeven u er niet op te wijzen dat
het uitermate irritant is om in dergelijke uit-
werpselen te trappen. De beste manier om
deze overlast te voorkomen is om uw hond
zijn behoefte te laten doen in eigen tuin.
Ten overvloede wijzen wij u erop dat ieder-
een ook verplicht is om er voor te zorgen
dat een onder zijn hoede staande hond zich
niet van zijn uitwerpselen ontdoet in een
gemeentelijk plantsoen.
Laten we er met z'n allen voor zorgen dat
deze overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
Het is trouwens ook een kleine moeite om
met de hond buiten het dorp te gaan om
hem daar zijn behoefte te laten doen. Daar
zal bijna niemand er overlast van ondervin-
den.

Prijsuitreiking
De Deurdre ĵers
Tijdens het slotbal in zaal Schoenaker vori-
ge week dinsdag vond de trekking plaats
van de grote loterij. De fiets viel op lotnum-
mer 3935, het halve varken op lotnummer
668 en de radiocassette op lotnummer
2440.
Wij verwijzen gaarne naar de advertentie in
dit blad voor de volledige uitslag.

Benoemd
De heer Joh. Gaasbeek, ambtenaar bij de
afdeling Sociale Zaken en Welzijn bij de ge-
meente Vorden en als zodanig belast met
onder andere het opstellen van het sociaal
kultureel plan, is met ingang van 16 april
1982 benoemd als groepschef Werkeloos-
heidswet op het Gemeenschappelijk Admi-
nistratiekantoor te Zwolle.

Ingezonden mededeling.
Buiten verantwoording van de
Redaktie.

Aan alle 50+ (st)ers van de
Provincie Gelderland
Zondag 20 september 1981 is na de oproep
van Rie Ossel uit Harderwijk een groot aan-
tal 50+ (st)ers naar Dodewaard gegaan.
Daar hebben zij met eigen ogen kunnen
zien hoe jonge mensen die nog een toe-
komst willen hebben, worden behandeld.
Zoals U weet is daaruit voortgekomen dat
meerdere ouderen geweldloos solidair met
jongeren willen zijn. Hoe dat allemaal in
zijn werk zou moeten gaan daar wordt mo-
menteel op landelijk niveau over nage-
dacht.
Om ook mee te kunnen denken lij' *»$t mij
toch wel goed de mensen, die zicby. .j Hen-
ny Knuttel of anders hebben inweven,
eens bij elkaar te laten komen on^re praten
over hoe mensen de goedbedoelde acties
van jongeren kunnen blijven steunen; over
hetgeen al dan niet door U wordt verwacht;
over wat ouderen bewogen heeft de toch
voor velen nogal grote stap te n |̂n enz.
enz.
U zult ongetwijfeld de noodzaak voelen
jonge mensen te steunen in hun streven
naar een samenleving zonder kerngeweld.
Ik stel U voor hiervoor in de buurt van het
station Apeldoorn samen te komen: Vrij-
dag 5 maart a.s. in het Dwarshuis Apel-
doorn.

Mevr. van Kempen
Zutphenseweg 69, Vorden

Jeugddienst en avonddienst
in de dorpskerk
as. Zondagmorgen, zondag 7 maart, zal -
zo is de planning - de maandelijkse Jeugd-
dienst gehouden worden in de Hervormde
dorpskerk.
Ds. Ross uit Brummen hoopt deze dienst te
leiden. Het thema is deze keer: "Woede., en
wat kan de woede eigenlijk teweeg bren-
gen?". Na de Jeugddienst is er gelegenheid
om koffie te drinken in "de Voorde" en zo
ook elkaar te ontmoeten.
Op de eerste zondag van de rnaand, nu dus
a. s. zondag 7 maart, is er in de Herv. Dorps-
kerk ook een avonddienst. U bent er wel-
kom.

Biddag voor gewas en arbeid
Sinds jaar en dag is de tweede woensdag in
de maand maart: de Biddag voor gewas en
arbeid.
In vele (plattelands) gemeenten wordt er op
die dag, meestal 's avonds, een Gebeds-
dienst gehouden.
Dat gebeurt ook in de Protestantse kerken
van Vorden, in de Gereformeerde kerk en
in de Hervormde dorpskerk: woensdaga-
vond 10 maart.
Heeft het zin te bidden voor het gewas op de
velden? Heeft het zin te bidden voor
arbeid? Meer dan ooit klemt ook deze laat-
ste vraag! Bovendien is het de vraag: Hoe
we tegen "werk en geen werk" aankijken.
Geldt nog altijd: Wie niet werkt, zal ook niet
eten...!?
Zijn we pas echt mens als we werken, een
betaalde baan hebben? Een Gebedsdienst
wil ook een bezinnings-dienst zijn.

Eind... en nieuw begin aktie:
Gast aan tafel
De lopende termijn van de bekende aktie:
Gast aan tafel... wordt woensdagavond 10
maart in de Hervormde dorpskerk (even!)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

be-eindigd. Allen die namelijk meedoen
met de aktie worden vriendelijk verzocht
voor/tijdens de Bidstond voor gewas en
arbeid (woensdagavond l O maart) de spaar-
kartonnetjes in te leveren, te plaatsen op de
tafel voor de kansel. Maar... er wordt on-
middelijk ook weer een nieuw begin ge-
maakt: u kunt bij de uitgangen van de
Dorpskerk een invouwbaar-spaarkarton-
netje meenemen en ook een informatie-fol-
der ten aanzien van projecten van de aktie:
Gastaan tafel, voor blijvende voedselverbe-
tering in de arme (derde) wereldlanden zelf.
Enkele Gemeenteleden zijn gevraagd mee
te werken aan de Gebedsdienst voor gewas
en arbeid op de avond van de Biddag, vol-
gende week woensdag 10 maart.
Anderen hebben vooraf meegedacht over-
de inhoud van de Dienst.

De gezamenlijke
leerhuisavonden
Ook voor de laatste leerhuisavond in "het
Achterhuus" op donderdagavond j.l. be-
stond een goede belangstelling. Het thema
was: "oostwaarts, oosterse religies".
Het is de bedoeling op dinsdagavond 27
april na te praten over de reeks gehouden
leerhuisavonden. (De evaluattie, zoals dat
tegenwoordig heet.) En ook om dan samen
alvast plannen te maken, suggesties te doen
voor een volgende reeks leerhuisavonden
in 1982/83. Dat moet allemaal uiteraard
vroegtijdig gepland worden. Willen de deel-
nemers/sters (en ook andere belangstellen-
den) de datum voor deze evaluatie- en plan-
ningavond "Leerhuisavonden" alvast note-
ren: dinsdag 27 april in "de Voorde",
achter/naast de Hervormde dorpskerk,
Kerkstraat 15. We denken en praten dan
"terug" en ook "vooruit".

Laatste bijbellezing:
Marcus-evangelie
De laatste bijbellezing over, vanuit het Mar-
cus-evagelie zal D. V. gehouden worden op
deze week donderdagavond 4 maart in een
van de zaaltjes van "de Voorde". Ds. Zijl-
stra verzorgt, verzorgde deze serie Bijbelle-
zingen.

Wereldgebedsdag
Denkt U nog aan de gebedsdienst a. s. vrij-
dag in de Christus Koningkerk aan 't Jeb-
bink.
Het thema van deze dienst is: Gods volk sa-
mengeroepen tot dienst aan God, uitgezon-
den tot dienst aan de naaste.
De liturgie is samengesteld door vrouwen
uit Ierland. Ook dit land met veel strijd en
geweld heeft onze gebeden hard nodig. Wij
willen u vrijdagavond graag verwelkomen
in deze dienst.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: D.J.TeerinkenB.J.A.
Berendsen
GEHUWD: W. Westerink efi C.J. Masse-
link.
OVERLEDEN: H.J. Tiessink, oud 57 jaar;
J.C. Best, oud 71 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 7 maart: 10.00 uur Ds. G.J. Ross
(Brummen) Jeugddienst.
19.00 uur: Ds. J.C. Krajenbrink

Woensdag 10 maart: 19.30 uur Ds. J.C.
Krajenbrink, (Biddag voor gewas en
arbeid).

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 7 maart: 10.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 6 maart 12.00 uur tot maandag 8
maart 7.00 uur dr. Warringa tevens avond-
en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 6 en zondag 7 maart: H. van Ba-
ren, Lochem, tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 6 en zondag 7 maart: dr. Vaneker.
Boodschappen s. v. p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur.»Zaterdagmor-
gen s. v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A. A. W.-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
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 maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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ziet een rasechte
energiebespaarder.. —
ovmiiiit* îi ; i / M k - •er nu uit:
Met de NEFIT TURBO"
H.R. c.v.-ketel kunt u fors besparen
op uw stookkosten, zonder een
graadje warmte in te leveren.
In vergelijking met ketels van 5 jaar
en ouder is een jaarlijkse besparing
van f 500,- of meer geen
uitzondering. De kleine kompakte
NEFIT TURBO® (83x47x34.5 cm;
49.2 kg) maakt zich groot voor
energiebesparing. Laat u eens
voorrekenen hoeveel honderden
guldens u dat jaarlijks oplevert!

HCMPCMEXT

De NEFIT TURBO® met
het GIVEG H.R.-keurmerk
zet minstens 90% van
het toegevoerde aardgas om
in nuttige warmte. Ketels,
die nu aan vervanging
toe zijn, halen vaak niet eens
70% rendement.
Bij aanschaf van de NEFIT
TURBO verstrekt de
overheid u tijdelijk f 250.
subsidie. Pak mee, dat

nefit
hoogiendementketel

i vertellen u graag meer over geld en energie besparen. Neem kontakt op met ons:

Fa. Ordelman en Dijkman
Spa l straat 14, Hengelo

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26
INKOOP - VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE - SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers -frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Infocentrum architektuur en bouw
vrijdags van 16.00 tot 18.00 uur

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Het Hoge 11,7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wij vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide «-̂  kollektie.

Desiree
uertoüingsringen

uw juwelier

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

ZONDAG 7 MAART

SUPER FLY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

TAPUTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

1 maart vierden wij ons tweejarig bestaan.
Daarom kunt u nu weer extra voordelig beginnen
met Auto en Motorrijles.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij:

Auto en Motorrijschool

"Gerrit Schot"
Wij lessen met Subaru-Hatchback en Off the
Road of Wegmotor.

Insulindelaan 21, Tel. 1276 of 05750-16403.



Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze zonen

Hermanus Antonius

HERMAN

Johannes Antonius
JOHAN

A. Hartman-Krouwel
A.B. Hartman
Lammerhof 44
7232 AW Warnsveld

Tijdelijk adres:

Het Nieuwe Spittaal, Ooyerhoekseweg
8, Warnsveld

Eenieder die, op welke wijze
dan ook, er toe heeft bijgedra-
gen, dat onze huwelijksdag op
12 februari j.l voor ons een on-
vergetelijke dag werd, willen
wij langs deze weg hartelijk be-
danken.

GERRIT en TREES

ENZERINK

Papaverstraat 26, 7021 ZL
Zelhem.

Te koop: mengpaneel (date Q
Audio) Elpees en Single's, ook
Nederlands repertoire
Berendsen - H.K. van Gelreweg
13.

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492.
Vorden

Vermist: een pauwhaan.
H. Wullink, Almenseweg 1,
Vorden. Tel. 2281.

Gevraagd drijfmest
H. Pelgrum, Lindese Enkweg 1,
Tel. 6686, Vorden.

Wie kan mij helpen aan het
boekje oude ansichten van
Vorden.
Tel. 05750-19947.

Te huur aangeboden te Vorden
voor werkende of studerende
jonge dame/vrouw, (rand be-
bouwde kom) gemeubileer-
de kamer met balkon met ge-
bruik van ligbad en douche,
toilet en keuken.
Brieven onder nummer 51-1
Bureau Contact.

50+ tegen KERNENERGIE
Vrijdag 5 maart Dwarshuis,
Apeldoorn. 19.00 uur.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

50+ tegen kerngeweld. Vrij-
dag 5 maart Dwarshuis, Apel-
doorn 19.00 uur.

AUTORIJLES
BEL 2783

Wij hebben nog plaats
en altijd voordelig bij

AUTORIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden

' M.I. Rijksgedipl.

Verbouw adviezen!
Schoolstr. 17

Vorden
tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

Te koop nieuwe overjarige
Zundapp's 4 versnl. wit en
rood zeer scherpe prijzen.
Slotboom, Kieftendorp 11,
Hengelo Gld.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TïNKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Vordense Coöperatieve Zuivelfabriek

In verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd zal de heer

ING. M. GROEN

direkteur van ons bedrijf, per 1 maart a.s.
zijn functie beëindigen.

Ter gelegenheid hiervan wordt hem een af-
scheidsreceptie aangeboden voor leden,
oud-leden en andere belangstellenden op
dinsdag 9 maart 1982, 's avonds 19-30 uur
in zaal Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Voor het bestuur: J.J.M. Holtslag, voorzitter
H.Tjoonk, secretaris

Vorden, maart 1982

In plaats van kaarten

Op 5 maart hoop ik 70 jaar te worden

J. HIDDINK

Zondag 7 maart isergelegenheidtefelicite-
ren. Receptie van 14.00-17.00 uur in zaal
café „de Boggelaar" Vordenseweg 32,
Warnsveld.

Rietgerweg 2
7251 HD Vorden, maart 1982

Geheel onverwacht overleed mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader en opa

JOHANNES CONSTANTIJN BEST
echtgenoot van Marie Louise Wilhelm/na Jongbloed,

op de leeftijd van 71 jaar.

M.LW. Best-Jongbloed
T.B. Go
A.Th. Go-Ong
Lesley - Jeffrey - Laureen
R. Eduard
A.E. Edurard-Assen
Reggie - Paul
Jolanda
Goddy
Rowly
Silvy

23 februari 1982
B. van Hackfortweg 12,
7251 XC Vorden.

De crematie heeft plaatsgevonden 26 februari 1982.

Uitnodiging toneelavond

voor leden, donateurs en leveranciers
oud-papier

Touwtrekvereniging "Vorden"

op zaterdag 20 maart in zaal Schoena-
ker, aanvang 20.00 uur.

De toneelver. Krato brengt voor het voetlicht de
klucht

"'t Is maar tijdelijk".

Asef mest best.
Het is nu de tijd om Uw gazon en plan-
ten te bemesten. Geef Uw tuin weer
een groene kleur en fleur.
Voor al uw meststoffen van Asef als
Compost-Kalk-Kunstmest enz.
naar

Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1 508.

Christelijke School voor LH.N.O.
Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41 - 7251 XV Vorden - Tel. 05752-1 512

Aangifte van leerlingen
voor het kursusjaar 1982/1983.

1 e jaar: toelatingseis: 6 klassen basisschool.
2e jaar: toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden 1

jaar voortgezet onderwijs
3e jaar: toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden 2

jaar voortgezet onderwijs

Aanmelding voor de brugklas bij voorkeur via de hoof-
den van de basisscholen.

De direktrice:
LA Nijhoff.

mei
Televisie

reparaties
direct

naar

uw v «kman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T V.

HIFI TELEVlSlh VIDEO

BREDEVELD
Weg n,MI

Zutphen. Fel. < 13813

Huur
Mister Steam
en reinig zilt uw vlotrttdskking

of bankstil in wn oofwwikl
Mister Stown is Mn handig*
machine, waarrao u mal en

grondig zélf meubefetofftring
of vloerbedekking kunt reinigen.

MirterStemiimhuurbij:

HELMINK

^6CHÜONMWUOAWVNÜ

W AANKOOP VAN
400 GULDEN 'BÊHAHG

TOHANÊ
VQDKflBK

VAN

De Wildenborchse toneelvereniging

"T.A.O. Wildenborch
geeft op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart a.s. haar jaarlijkse uitvoe-
ring in de Kapel Wildenborch.

Gespeeld wordt het blijspel:

„Eigen aard is goud waard"
door J. Hemmink-Kamp

Aanvang 20.00 uur.

Voor de bezorging van ons ochtendblad De Gel-
derlander te Vorden vragen wij een actieve

Bezorg (st)er
ruime vergoeding. Minimum leeftijd 1 5 jaar.

Aanmelden bij: De Gelderlander - Grutstraat 28,
Doetinchem. Tel. 08340-25541.
of bij A. Hartman - De Steege 44, Vorden. Tel.
05752-2293.

Ruurlo

IMICUW6 VUOrjaaTSrOKKGn in plooi en gerend, o.a. Hammer. ^rSJf'

DIOUS6S Bijpassende modieuze v.a. £*)*'

IV/lorionno Porie RQl VIal lalIIIC l al IO De nieuwe collektie v.a. Uwr'

Overgooiers t/m maat 51 v.a. 125,

Ook voor de grote maten
Vrijdagskoopavondtot 9 uur. Ook open tussen Gen 7 uur.

Zaterdags doorlopend open tot 4 uur.

De LEGOLAND mensen
zijn de meest behulp/ame mensen
die er zijn. Liefst 6 verschillende
nieuwe poppetjes. Samen in l doosje.
Van bakker tot postbode.
Nr. 6302 f9,75

POELMAN v/h Koerselman

Burg. Gallestraat 12. Tel. 1364. Vorden

Kon U de 2-wieler-Rai niet bezoeken

In de direkte omgeving vindt U één tweewielervakman, die U uitgebreid laat zien,
wat er zoal te beleven valt in fietsen en bromfietsen.
En dan denken wij aan kwaliteitsprödukten van gerenomeerde merken. Boven-
dien krijgt U bij de 2-wieler-vakman persoonlijke aandacht, advies, service en ga-
rantie. Ook vindt U er alle benodigde accessoires en onderdelen voor Uw fiets of
brommer.

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld. Tel. 05753-7278

Goed 2-wieler-plezier begint bij de 2-wieler-vakman

Prachtige pump met open teen
en hak van 3 cm, geheel van

% zilver-metallic leer, de zomer-
mode ten voeten uit.

f 97,90

Pump met open teen en 7 cm
hak, elegante uitgaansschoen

f 77,90

Schoenen
l edcrwaren

Reparatie

MMKKINK
N i e u w s t a d 14-Vorden Felefoon05752 21X6



Uw VS marht zet de prezen
in net voorjaarszonnetje

Sun maid
rozijnen
zak 9 doosjes
nu voor

J69
Bussink
ontbijtkoek
500gram
van 1.89 voor

149
m m

\

bruin of wit
hoog model

Planters
gekruide
pinda's
van 1.69 voor

149
Frisiaporki
spekken
per zak
van 1.29 voor

Q98

] Lattenstoel
} bruin of wit

laag model, bijons

2995
3495
>

__^K campingtafel
~~Y~~ \ \ | 90 cm doorsnee

wit, met gat voor
parasol
nu bij ons voor

85?5

Geldig van 4/3 - 6/3 '82

Haas-
karbonade
kilo

1198
Rib-
karbonade
kilo

1Q98
Schouder-
kar b onade
kilo

798
Malse magere
braadlappen
kilo

Dikke lende
kilo

Geldig van 4/3 - 6/3

FitmetJAFFA'S
fantastisch!
alleen in uw VS markt.

28 stuks
ruim 3.5 kilo

'e morgenstond
heeft JA f-FA

grapefruit in de
mond!

deze week 10 st
voor 4so

Het sappigste
i tussendoortje
\JAFFA Tempels

sinasappel/
mandarijn. Wst.

Grof volkoren
brood
800 gram
nu voor

189

Krentebollen
grote zak 6 stuks
nu voor

Bo/s advocaat
f Ie s 0.5 liter
va n 6.45 voor

J99

mm
575

Cpppelstock
vieux
liter nu voor

1445

Coberco volle
vruchten
yoghurt
aardbeien, perzik
pak 1 liter

189
Jacky
smufpudding
0.5 liter

169

Calceolaria
pantoffelplant, diverse
kleuren vraagt vol licht
matige temperatuur, potgrond
vochtig houden.

250

Varentjes
diverse soorten 3 stuks
verdragen weinig
licht, potgrond vochtig houden.

5P°
Coppelstock
kersenbrandewijn of
bessenjene ver
fles 1 liter

Mars
pak 3 stuks

Zware bos
Freesia's
met groen

350te gek
Grote

Boeren-
le ver worst
500 gramBraadkuikens Prachtige

palm
van 13.75 voor

10 of 12 stuk s 0751300 gram
van 6.45 voor Hamworst

150 gram
Mineola's,
kruising van

ysinasappel-
citroen - mandarijn.

Heer/ijk zacht van vlees, barstens
vol sap. 10 stuks

^m^r mmolny T-luiers
dag super
van 7.49 voor

Sprinklettes choca
boterham-
korrels
melk of puur
300 gram nu voor

Katenspek
100 gram

Nieuwe oogst jonge
hollandse
kasandijvie
kilo

Stegeman
saks
200 gram

Molny
T-luiers

Nieuwe oogst jon
rabarber
500 gramspeklappen

kilo
per koffer
2 kilo nu voor

Dreft afwas
400 gram
van 1.98 voor

Goudse kaas
v. v. belegen
per kilo

Aardewerk
kopen
schotel
van 2.75 voor APKTKersen op lichte siroop

grote pot
inhoud 850 gram
van 2.59 voor

Getemt
50% rund-
50% varkens
kilo

Calve
tomatenketchup
f Ie s 0.425 liter
van 2.69 nu voor

Palmolive shampoo
400 ml
van 1.89 voor

Timson
appelstroop
pot 350 gram
van 1.29 voor Macleans

tandpasta
Voor uw vaatwasser
Calgonit

E7| rood of blauw
j

2 tubes
van 4.25 voorpak 1 kilo

van 4.25 voor

Teo
dessertsaus
fles nu

Heineken bier
krat 24 flesjes
bij ons altijd

VE iNENDAALSUPERMARKl EN BVReclames geldig van 4/3 - 10/3
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN - GROENLO GOOR VOROEN

L



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 4 maart
43e jaargang nr. 51

Eén miljoen mensen zijn „verdwenen"

Alaida Foppe de Solórzano, 67 jaar. Zy is
verdwenen op 13 december 1980 in Gua-
temala stad. Volgens ooggetuigen werd /ij
opgepakt door een speciaal commando
van het Guatemalteekse leger. Foppe de
Solórzano is een bekende dichteres en fe-
ministe. Verder is zy lid van Amnesty.

Bahadin Ahmad Muhammad, uit Zuid-
Jemen. Hij was leraar aan een technische
school. Een week na /ijn huwelijk in
maart 1972 werd hij hij zyn zuster opge-
pakt en afgevoerd. Sindsdien spoorloos
verdwenen.

Graciela Mellibovsky Saidler. Afgestu-
deerd econoom. Werd op 25 september
1981 in Buenos Aires ontvoerd. Belde en-
kele dagen later haar ouders en zei dat ze
hen nooit weer zou zien. Een verzoek om
opheldering heeft niets opgeleverd.

Amnesty International voert sinds december 1981 in veertig landen een campagne tegen het door de regering la-
ten verdwijnen van politieke tegenstanders. Amnesty heeft zulke „verdwijningen" onder meer geconstateerd
in Argentinië, El Salvador, Guatemala, Guinee, Zaïre, Syrië, Zuid-Jemen, Afghanistan en de Filippijnen.
De campagne duurt vier maanden. Het doel is een aantal slachtoffers van „verdwijning" op te sporen en druk uit
te oefenen op de betrokken regeringen om nieuwe „verdwijningen" tegen te gaan en ondersteuning van reeds
genomen internationale initiatieven tegen deze praktijken te bieden.
Zeker één miljoen mensen werden volgens Amnesty in de afgelopen 15 jaar het slachtoffer van „verdwijnin-
gen". Gevreeds wordt dat de mensen om het leven werden gebracht.
„Verdwijningen" nemen binnen het geheel van schendingen van de rechten van de mens een moeilijk te bepa-
len plaats is. In het geval van een „verdwijning" is er een slachtoffer. Maar het is niet bekend of de persoon dood
of levend is en evenmin weet men waar de persoon verblijft. Uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de „verd-
wijning" is dan ook bijzonder moeilijk.
„Verdwijningen" en politieke moorden vormen de holocaust van deze tijd, stelt Amnesty. Ze blijven vaak ver-
borgen, ze zijn nauwelijks aan te grijpen. Het is een volstrekte ontkenning van elke rechtsgang.

Wij ontvingen deze brief van de burgemeester van de plaats Lasin in Polen. Wij hebben de:
nalaten deze af te drukken in Contact.

t̂ ^aten vertalen en willen niet

N AC ZE LN ][ K dnïa 14.2,19 82

Komitet Pornocy dia Polski

Pmirlo en Barchem, v.orden

V.'iileiii Alexanderlaan 9

7261 V'B RUÜPLO
":: '..:, o 3 R L , " ' D

woj «> torunskie
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Vertaling:

Lasin, 14-2-1982

Comité Hulp voor Polen
Ruurlo, Barchem en Vorden
Willem Alexanderlaan 9
7261 WR Ruurlo
Nederland

Burgemeester
Gemeente Lasin.

In name ons volk en gemeente Lasin, bij deze gelegenheid HARTELIJK DANK voor uw onzelfzuchtige hulp.
Ik kan bewijzen dat die hulp in het bijzonder voor onze kinderen welkom was.
Bij deze gelegenheid wens ik, alle mensen uit jullie gemeente het allerbeste, gezondheid en veel succes.
Ik verzend heel veel groeten aan jullie kinderen door, van alle kinderen uit Lasin.

Aktiviteiten kult u re Ie verenigingen g e m. V orde n
1982 verenigingen

5, 6,13 maart

20 maart

23 maart

29, 30 april

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

kinderkoor "de Kinderrei"

Oranjevereniging Vorden

lokaliteit omschrijving aktiviteit

Dorpscentrum

Dorpscentrum

zaal De Herberg

Dorpscentrum/dorp

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

openbare les/opvoering musical

toneel/Oranjeprogramma

(Vervolg verslag Oranjevereniging voorpa-
gina.)

Fototentoonstelling
Vanaf 28 september t/m 4 oktober 1982 zal
er in de galerie van de bibliotheek te Vorden
een fototentoonstelling worden gehouden
onder het motto "Honderd jaar Oranjevor-
stinnen". Foto's over het leven van Konin-
gin Emma, Wilhelmina en Juliana.
Een en ander wordt georganiseerd in sa-
menwerking tussen de Oranjevereniging
en het gemeentebestuur.
Tijdens de jaarvergadering van de Oranje-
vereniging maakte penningmeester B.
Bloemendaal gewag van een klein nadelig
saldo.
Het bestuurslid mej. T. A. Oosterhuis stelde
zich niet meer herkiesbaar. In haar plaats
werd de heer G. Weevers gekozen.
Vanuit de vergadering werd er bij het be-
stuur op aangedrongen enkele personen uit
het buitengebied aan te trekken, en het be-
stuur uit te breiden, zodat de gehele ge-
meenschap bij de viering van het Oranje-
feest wordt betrokken." Dit is niet aan dove-
mansoren gezegd", aldus de reaktie van
voorzitter A. Schipper.

Revue of toneelstuk van de
gezamenlijke
toneelverenigingen uit
Vorden
De heer Weevers kwam met de suggestie
om een keer per jaar de gezamenlijke to-
neelverenigingen te laten optreden met een
revue of toneelstuk. Het bestuur juichte dit
van harte toe en zal zo spoedig mogelijk een
plan uitwerken om volgend É - h e t plan te
realiseren.

Red. Vordens Tennis Park
De tennisvereniging "Vordens Tennis
Park" belegt dinsdagavond Jteaart haar
jaarvergadering in Hotel ^Jrmendaal.
Het bestuur stelt de leden onder andere
voor om in de bestaande vakatures ter her-
benoemen respektievelijk de heren H.J.
Breunis, B. Pijnappel en J.J. Woltering.

Tentoonstelling van
werken Jan Kost
In verband met een binnenkort te houden
tentoonstelling van werken van de Vorden-
se Kunstschilder Jan Kost, verzoekt de
Oudheidk. ver. "Oud Vorden" een ieder,
de een schilderstuk van Jan Kost in zijn be-
zit heeft, zo vriendelijk te willen zijn dit
t.b.v. deze tentoonstelling enkele dagen te
willen afstaan.
Opgave gaarne z.s.m. aam Mevr. Vreeman-
Dekker, tel. 1253 of de heer J.W. de Gruij-
ter, tel. 2204.
Vermeld zij nog dat alle stukken verzekerd
worden tegen brand e.d. en dat de tentoon-
stelling voldoende waarborg biedt tegen
diefstal.

Ledenvergadering
Touwtrekver. Vorden
De touwtrekver. Vorden houdt op dinsdag
9 maart a.s. in haar clubhuis de jaarlijkse al-
gemene vergadering. Naast de gebruikelij-
ke verslagen is er de bestuursverkiezing.
Voorzitter G. Barink, tweede secretaris Fr.
Eggink en bestuurslid G. Menkveld zijn af-
tredend, doch stellen zich herkiesbaar.

Toneelavond
Touwtrekver. Vorden
Voor leden en donateurs, maar in het bij-
zonder voor de leveranciers van oud-papier
is er zaterdag 20 maart in zaal Schoenaker
weer de jaarlijkse toneelavond. De toneel-
vereniging Krato brengt dan de klucht „'t Is
maar tijdelijk" voor het voetlicht.
Uiteraard zijn ook de huisgenoten van de
genodigden welkom. De grote vraag "Heeft
Antoon Steenbreker zijn record wat betreft
het aantal kilo's opgehaald papier opnieuw
gebroken" wordt die avond beantwoord.

Vordens Dameskoor
Vordens Dameskoor hield onder leiding
van mevrouw Klein Brinke dezer dagen
haar jaarvergadering. Penningmeesteresse
mevrouw klootwijk maakte melding van
een goede financiële positie van de vereni-
ging. Bij de bestuursverkiezing was me-
vrouw Groot Obbink aftredend en niet her-
kiesbaar. In haar plaats werd mevrouw Zie-

verink gekozen. Mevrouw Groot Obbink 6 mrt
ontving voor de verrichte werkzaamheden
een aardige attentie en een boeket bloe- 6 mrt
men.
Vordens Dameskoor zal ook dit jaar weer 8 mrt
een reisje maken en een concours bezoe- 11 mrt.
ken. Ook zal in oktober weer een kontakta- 12 mrt.
vond worden gehouden. 12 mrt.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

16 mrt.
16 mrt.
17 mrt.
19 mrt.
20 mrt.

25 mrt.
25 mrt.
27 mrt.

31 mrt.

Bal voor gehuwden en verloofden
Café Eij kei kamp
Touwtrekver. Vorden clubhuis
Reunie.
Agr. gespreksgroep
Bejaa rdenkr ing reisje
Dropping Jong Gelre
Toneelopvoering Kapel Wilden-
borch, T. A. O.

Toneelopvoering Kapel Wilden-
hoivh, T.A.O.

Mocleshow in zaal Bakker
l;a. Visser/Fa. Mokkink

Verg. N. C. V.B. Dorpscentrum
K.P.O.
H.V.G. Dorp Vorden
Volleybal, Jong Gelre
Touwtrekver. Vorden, zaal
Schoenaker, toneelavond

Bcjaardenkring, Dorpscentrum
Kringledenavond Drempt K.P.O.
Touwtrekver. Vorden, zaal Eijkel-
kamp, feestavond met schietver.
en vrouwenclub.

Discussieavond N.B. v.Pl.Vr.

"Oud Vorden"
Wij plaatsen deze week weer eens een foto van Oud Vorden, het is echter jammer
dt wij U er geen verslag bij kunnen plaatsen. Daarom vragen wij een vrijwilliger

die bekend is met Oud Vorden, om wekelijks te willen zorgen dat er een foto ge-
plaatst kan worden mol tekst.
Bij de Oudheidkundige Vereniging is vast wel een liefhebber die zoiets zou kun-
nen. Neem eens kontakt op met de Redaktie.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zie zo, 'n lesten melkboer in ons darp bu'w ok kwiet. Nao de lapkeskearl,
de bakker en de slager bliek 't ok veur 'n melkboer neet meer meugejuk
um de kos langs de weg te vedien'n. Eerluk e/eg volt 't met dat 't now pas
gebeurt want a'j argens un pense vol wark met heb is 't wel met melk be-
zörgrn. Veural die kisten vol loöge Hessen brckt ow 'n nekke. DÜ'S jao nog
heel wat anders as b i j 'n bakker of'n slager. Die geeft ' tgrei maoraf, pikt
de centen in en weg bunt ze weer, zo was 't teminsten vrogger. De afge-
kewde butte van de karbenade nemt 'n slager vaste de volgende keer neet
weer met, daor zit gin statiegeld op. F.n da's veur 'n melkboer altied 'n
groot naodeel ewes. Vandaor dat 't metvölt dat e 't zo lange vol hef
eholPn. Um zo lange dat slepperugge wark veur un bescheiden loon te
doen, daor kö'j allene maor bewondering veur hemmen. Daorumme
lao'w maor hoppen dat e 't in de winkel an de febriek nao zien zin krig.
Meer nao de zin dan de luu die daor de melk mot haal'n. Want 't is now
neet bepaold de winkel waor volle andach an de klant besteed wöd,
althans wat de inrichting betref, (de pesoonlukke bediening, daor kö'k gin
anmarkinge op maak'n)
Deur un paar deur'n, die maor heel lastug los en dichte gaot, kom i'j deur
un ruumte met grote kettels waor ow heurn en zeen vegeet. Luu die 't op
de zenuwen heb kont t'r maor better neet hen gaon want 't warkt neet be-
paold kalmerend. Un dan de de schoefdeure los te doen mo'j zorgen da'j
goed krach in de knoöke heb. Boksers en gewichthefiers zölt t'r gin moei-
te met hemmen maor gewone luu heb de hande d'r an vol.
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Rijvereniging De Graafschap
De Vordense rijvereniging "De Graaf-
schap" organiseert op maandag 12 april
(Tweede Paasdag) de eindwedstrijd van het
winterseizoen. De wedstrijden worden ge-
houden op het terrein van de hameland-
weg, 's Morgens wordt de dressuur en 's
middags wordt het springen gehouden.

Vrouwenraad Vorden
De belangstelling voor de avond Gezonde
Voeding-Gezonde mensen was erg groot.
De aanwezige dames werden geinformeerd
over de nieuwe rrfaaltijdschijf van 4. Verder
was er een leuke quiz, er werden verschil-
lende, hapjes geproefd en er werd informa-
tiemateriaal uitgereikt.
Verder werd de dames een stencil aange-
reikt met verschillende mogelijkheden
voor cursussen e.d. De bedoeling was om
na te gaan of er belangstelling is voor div.
cursussen en zo ja, voor welke. Hebt u nog
zo'n stencil t hu i s l iggen, wi l t u dat dan
invullen en in. de bus van het Dorpscen-
trum deponeren'.' Het komt dan vanzelf bij
ons terecht. Bij voorbaat dank.

N.C.V.B. afd. Vorden
Lief en leed ligt soms heel dicht bij elkaar.
De jaarvergader ing was erg feestel i jk, en erg
gezellig. De tegens te l l ing tot het ond. van
de maartvergadering is groot. Op de 16e
komt Dr. A. Hoogerwerf uit Zutphen, voor
ons spreken over: Wat is lijden?
We beginnen op de gewone tijd, in het
Dorpscentrum. U bent hartelijk welkom.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Ebbenhorst Tengbergen, E.J. van. Bronk-
tiorst; Aalders, W. Houten speelgoed voor
binnen en buiten zelf maken; Kotten, J.
Leef 25 procent goedkoper; Zee, H. van
der. Het vraaggesprek; Hi l lesum, E. Het
verstoorde leven; Jelsma, A. Tussen heilige
en helleveeg; de vrouw in het christendom;
Green, H. Een seizoen vol verrukking;
Mccain, J. De postbode velt altijd twee-
maal; Golding, W. Evennachtsriten; Byrd,
E. Margaret van jSchotland, de versmade
koningin; Fröding, A. De duivels; honder
jaar telefoon.
Andrews, V. Bloemen in de wind; loon, F.
van. Zo begon het; Ooms, J. W. Een man in
de branding; London, J. Martin Eden;
Knuivers, J.G. e.a. Motoren en trekkers;
Kuipers, Chr. G. Woordblind; Wmk, Th.
en Th. Limperg. Auteursrecht in Neder-
land; Mulder, J. Decoreren.

Jeugd:
Sanden, P. v.d. Motocross 81/82; Sutcliff,
R. Zonnepaard, maanpaard; Törnquist, R.
Een rooskleurig meisje; Barnard, H. Hier
wonen goedgeefse mensen; Dubelaar, Th.
Een beetje leeuw.
Twain, M. De prins en de arme jongen;
Amann, G. Pussestoelcn zoeken; Sutcliff,
R. Schild en kruis; Metral, Y. Mijn vriendje
de zeeschildpad; Blandford, J. Zeilen.

Nacompetitie
volleybal in Winterswijk
De nacompetitie tussen de periodekam-
pioenen uit de eredivisie volleybal (dames)
zal dit jaar in Winterswijk worden afge-
werkt. De NEVOBO heeft de organisatie
van dit tweedaagse evenement toegewe-
zen aan de volleybal Wivoc, die binnenkort
haar 15-jarig bestaan viert.
De winnaar van de nacompetitie, vorigjaar
was dit het Doetinchemse Orion, mag deel-
nemen aan de wedstrijden om de Europa-
cup I I I .
De wedstrijden worden afgewerkt op vrij-
dag 4 (twee) en zaterdag 5 juni (vier stuks).
Plaats van handeling is de sporthal De
Pelkwijk in Winterswijk.

Dash minivolle} baltoernooi
Afgelopen zaterdag werd in de sportzaaUe
Vorden een minivolleybaltoernooi gehou-
den, waaraan maar liefst 28 teams deelna-
men.
Dit toernooi, is een onderdeel van de jaar-
lijkse mini-competitie.
Dank/.ij de medewerking van een aantal
Dash-leden om te coachen en als scheids-
rechter te fungeren, kan op een geslaagd
toernooi worden teruggezien. Van de 36 ge-
speelde wedstrijden volgen de door Dash-
mini's gespeelde partijen:

Jongens:
WSV- Dash 15-13/15-9; Dash - Isala l 10-
15,15-10; DSC 2-Dash 0-15,1-15;ABS2-
Dash 0-15, 1-15.
Meisjes:
WSV2-Dashl 12-15,1-15; Dash l-Isala2
9-15, 15-4; Wilhelmina-Dash 2 13-15, 11-
15; Dash 2-Isala 3 15-1,15-3; WSV-Dash 3
15-1, 15-7; Dash 3 - Isala l 9-15, 6-15.

Heren l slepen gelijkspel uit
duel met Wilp
Wilp is voor de heren van Dash een tegen-
stander, die zij moeten kunnen weerstaan.
De inzet om dat te doen was er wel, maar
het lukte niet zo goed. Gebrek aan fitheid
als gevolg van griep en verkoudheid (wie
heeft daar eigenlijk geen last van?) speelden
wellicht een vervelende rol. Dash kon zich
evenwel handhaven in de Twello'se spor-
thal. Met de setstanden 12-15, 15-13, 15-4
en 15-17 werd een verdiend gelijkspel be-
haald.

Dames 2 maken gelijk
met S.V.S. 3
Een S.V.S. ploeg 'pakken' in hun eigen ho-
me in Schalkhaar is een niet geringe opgaaf,
al thans voor Dash-ploegen. Meestal is er
een fervente supportersschare, dat de thuis-
club naar een overwinning schreeuwt en
joelt. Afgelopen zaterdag moest in de Pro-
motieklas het 2e damestcam van Dash er
heen. In Vorden had men van de/e ploeg
verloren. In de eerste set bleken de partijen
eigenlijk gel i jkwaardig. Het 15-13. In de 2e
set kon Dash de j u i s t e i n / e t nog niet krijgen
en gaf de setwinst aan S.V.S. met 15-9. Pas
in de 3e set toen meer jongere speelsters
van Dash werden ingezet kreeg Dash kan-
sen en pakte de set met 4-15, waarna Dash
een gelijk spel ruikend door kon gaan en de
4e set met 9-15 in haar voordeel besliste.
Geen hoogstaande wedstrijd, maar een be-
langrijke uitslag.

Overige uitslagen: m.jun. Voorwaarts 2 -
Dash: 0-3; Dash - Hansa: 3-0; m.asp. Isala l
- Dash b: 2-1; Bruvoc a - Dash c: 2-1; Vios 2
- Dash d: 0-3; j.jun. Hansa l - Dash: 3-0;
m.asp. Dash d - Hansa b: 3-0;j.asp. DVO-
Dash a: 0-3; ds. 2e kl. Harfsen 2 - Dash 5: 2-
1; ds. Ie kl. Dash 4 - Bruvoc 2: 2-1.

Programma: donderdag 4 maart: Twello
dames prom.kl. Voorw. l - Dash 2; Zater-
dag 6 maart: Schalkhaar: hr. prom.kl. SVS
2 - Dash l ; l larfsen: hr. 3b: Lettele - Dash 3;
Vorden: m.jun. Dash - Voorw. 1; m.asp.
Dash b - Wilh. b; Dash c - Wilh. a; j.jun.
Dash - Hansa b; Almen: ds. l e kl. Almen l -
Dash 4; Eefde: m.asp. WSV- Dash a; Her-
wen: ds. 3e DIV. nat. Comp. Rohda - Dash;
Maandag 8 maart: Vorden: j.asp. Dash a -
l lansa b; ds. 2e kl. Dash 5 - Hansa 4; ds. l e
W. Dash 4 - Wilh. 2.

Gelijkspel voor
Vorden-dames (waterpolo)
De damen van "Vorden '64" hebben de
competitiewedstrijd tegen de Nymph uit
Gorssel, welke in Zutphen werd gespeeld
afgesloten met een 1-1 stand.
In de tweede periode namen de dames uit
Gorssel een 0-1 voorsprong. In de laatste
periode zorgde Hermien Tiessink voor de
verdiende gelijkmaker.

Forse nederlaag heren
Vorden (waterpolo)
De heren van Vorden speelden zaterdaga-
vond voor de competitie tegen WWV uit
Winterswijk. De ploeg uit Winterswijk was
over alle linies beter. In de eerste periode 0-
2; tweede periode 1-6; derde periode 1-8;
vierde periode 2-9; De Vordense doelpun-
ten werden gescoord door Arjan Menge-
rink.

Dash dames overleven
bekerronde
De volleybaldames van Dash uit Vorden
speelden zaterdagavond thuis voor de eer-
ste ronde in de bekerronde tegen Setash uit
Huissen. Deze ploeg speelt normaal bij
Dash in de competitie. In de eerste set was
Dash niet opgewassen tegen de frissen
speelwijze van Setash, hetgeen uitmondde
in een 9-15 setstand. In de tweede set kwam
Dash goed terug en namen de Vordense da-
mes een 12-6 voorsprong. Hierna kwamen
de problemen en gelukte het Setash toch
om met 15-17 aan het langste eind te trek-
ken. De Setash-dames hadden hiermede al
hun kruit verschoten en gelukte het Dash
het initiatief geleidelijk naar zich toe te trek-
ken. Dash behaalde een 3-2 zege doordat de
laatste drie sets met respektievelijk 15-12,
15-7 en 15-7 werden gewonnen.

Vorden in Borculo geklopt
In een vooral in de eerste helft zwak ge-
speelde wedstrijd heeft Vorden zondagmid-
dag beide punten in Borculo moeten achter
laten. In deze eerste helft voor beide teams
één kans van betekenis. Zowel Hiddink
voor Vorden als Klomberg voor Reunie
faalden.
Zes minuten na de rust nam Reunie de lei-
ding. Dat gebeurde uit een voorzet van Ben
Leussink waarna Jan Eshuis scoorde 1-0.
De vreugde was voor de Borculoers even-

wel van korte duur. Toen Chris Hissink
binnen de beruchte lijnen ten val was ge-
bracht door één der Reunie-verdedigers
was het Chris zelf die vanaf de elfmeterstip
raak schoot.
De thuisclub was door deze gelijkmaker
geenszins uit het veld geslagen en behield
het initiatief. Verschillende kansen doch
geen goals behoudens een kleine tien mi-
nuten voor tijd toen Tonny ALtena zijn
ploeg aan de verdiende winst 2-1 hielp.

Sp. Eefde l - Ratti 1: 4-1
Ratti trok opnieuw met 2 invallers naar Eef-
de toe. Direkt na de aftrap bleek Eefde al
snode plannen te hebben. Eefde trok direkt
ten aanval. In de 2e minuut van de wed-
strijd scoorde Eefde, doordat keeper Was-
sink niet kordaat genoeg ingreep, 1-0. In de
10e minuut van de wedstrijd kon Eefde de
voorsprong vergroten. De rechtsbuiten van
Eefde kreeg op de rand van buitenspel de
bal aangespeeld, en scoorde keurig in de
korte hoek, 2-0. Wie had gedacht dat Eefde
op een grote o v e r w i n n i n g aanstuurde
kwam bedrogen u i t . Ratt i g ing /elt's na een
kwar t ier heter spelen dan Eefde. Tot twee-
maal toe kreeg R . i t t i k . m s nm de achter-
stand weg te w e r k e n . Hen kwar t i e r voor rust
werd de druk van Eefde iets groter, maar
kwam ook niet tot doelpunten maken toe,
ruststand 2-0.
Ratti begon opnieuw in de tweede helft met
klungelig wegwerken in de achterhoede,
wat het nodige gevaar opleverde, waarvan
Eefde op dat moment niet van profiteerde.
Na 13 minuten spelen kon Ratti de aansluit-
treffér scoren. Uit een bal die direkt naar vo-
ren werd gespeeld, kon Freddy Bos, die
alleen voor de keeper van Eefde kwam, met
een fraaie lob scoren. 2-1. Ratti bleef door-
gaan, uit een bal op rechts kon H. Klein
I k k i n k alleen doorgaan. Maar een speler
van Eefde haalde Klein Ikkink onderuit in
het strafschopgebied. De scheidsrechter
faalde op dat moment, want deze wuifde
een penalty weg. Dat betekende de nekslag
voor Ratti. Ratti kon naderhand niet veel
goeds meer doen. In de 70e minuut speelde
van Kesteren de bal te zacht terug naar kee-
per Wassink waarvan Eefde profiteerde 3-1.
8 minuten voor tijd maakte Waarle een
overtreding in het strafschopgebied van
Ratti. De scheidsrechter gaf een indirekte
vrije trap aan. Maar nadat de speler van Eef-
de het veld had verlaten wegens een blessu-
re kwam hij op zijn beslissing terug en gaf
een penalty. Een onbegrijpelijke zaak, en
dat betekende 4-1. Overigens een geflatteer-
de nederlaag voor Ratti.

Uitslagen en programma:
afd. Jeugd: Ratti al - Steenderen al: 0-8;
Ratti b'-Jlp. Lochem b2: 0-9; Ratti cl -
Grol c3?Wafd. zaterdag: Ratti l - Sp.Eef-
de l: 4-1; Ratti 2 - Almen 3:2-5; Ratti 3 - Al-
men 5: 4-0. afd. Zondag: Ratti l - Zutphen
4: 8-1; Ratti 2 - Zutphania 5:2-1; Ratti 4 -
Oeken 6: 3-4. afd. dames: Ratti l - De
CJVers:^; Ratti 2 - Zutphen: 1-3.

Programma zaterdag 6 en zondag 7 maart
afd. jeugd: Ratti al - Oeken al; Ratti bl -
SVBVbl; Ratti cl -Sp. Lochem c3. afd. za-
terd.: Wilh. SSS 6 - Ratti 2; Ratti 3 - Harfsen
3. afd. zondag: SCS l - Ratti 1; Ratti 2 - Be
Quick 5; Ratti 4 - Baakse Boys 4. afd. da-
mes: Columbia l - Ratti 1; Witkampers -
Ratti 2.

Uitslagen v.v. Vorden

zaterdag 27 februari
SKVW AO - Vorden AO: 3-2; Vorden Al -
Zutphania Al: 2-2; Vorden Bl -Warnsveld
Bl: 3-2; Vorden B2 - Socii B l: 3-0; Gazelle
Cl-Vorden Cl: 1-4; SZCC2-Vorden C2:
1-1; Vorden C3 - Eefde C2: 2-0.

Zondag 28 februari
Reunie - Vorden: 2-1; Witkampers 2 - Vor-
den 2: 2-1; Voorst4-Vorden 3: 1-4; Vorden
4-Oeken l: 3-3; Vorden 5-AZ4: l-5; Oe-
ken 5 -Vorden 6:0-5; Vorden 7 - Lochem 8:
6-1; Vorden 8 - Dieren 6: 2-4.

Programma:
zaterdag 6 maart:
Vorden AO vrij; Brummen Al - Vorden Al;
Vorden Bl vrij; Vorden B2-Steenderen B2;
Eerbeek Cl - Vorden Cl; Brummen C2 -
Vorden C2; Vorden C3 - Brummen C3.

Zondag 7 maart:
Vorden - Terborg; Vit^^- Vorden 2; Vor-
den 5 - Vorden 3; Vorden - Zutphen 4; Zut-
phen 5 - Vorden 6; Vorden 7 - SHE 5; Vor-
den 8 - KSH 5.

Pannekoekenrit
"Graafschapryders"
Aan de door de V. A.M.C. "De Graafschap-
rijders" georganiseerde Pannekoekenrit
werd door 72 equipes deelgenomen die
onder andere tot taak hadden verschillende

Zojuist aangekomen: voorjaarscollectie

KASTPAPIER
vele frisse kleuren.

L*GA Vorden
Raadhuisstraat 22. Tel. 05752-3100

puzzels op te lossen. Voor de kinderen wa-
ren er spelletjes ingelast.
Alvorens na afloop bij 't Pantoffeltje de pan-
nekoeken werden genuttigd werden aan de
volgende personen de prijzen uitgereikt:
A-klasse: 1. M.A. Velthuis, Wijhe 21
strafp.; 2. H. v.d. Maat, Wierden 23; 3.
H.W. Veldink, Laren 24.
Idem B-klasse: 1. G. Timmermans, Kilder
20; 2. B. Harmsen, Hengelo 36; 3. L. van
Steenbergen, Zutphen 45 strafpunten.
Jongens l t/m 7 jaar: 1. Ronald Visschers,
Vorden 108 punten; 2. Peter Hendriksen,
Zwolle 96.
Idem 8-13 jaar: 1. Richard Enzerink, Laren
107; 2. Raymond Lichtenberg, Vorden 105.
Meisjes l t/m 7 jaar: 1. Monique Nijkamp,
Olst 107; 2. Chantal Bosch, Hengelo 65.
Idem 8-13 jaar: 1. Saskia Lichtenberg, Vor-
den 110; 2. Mirna Visschers, Vorden 110
punten.

Dammen

Henk Ruesink en
Wieger Wesselink kampioen
van Gelderland

DCV Vorden heeft vanaf zaterdag 2 Gelder-
se kampioenen in de gelederen. Via fraaie
overwinningen behaalden Henk Ruesink
en Wieger Wesselink de ongedeelde Ie
plaats in de Hoofdklasse resp. Junioren-
groep.
Ruesink deed dit door na een slechte start (l
punt uit 2 wedstrijden) met riskant spel te
proberen de tegenstanders van de wijs te
brengen, wat hem goed gelukte: een over-
winningenreeks van 8 volgde, even onder-
broken door een nederlaag. De eindstand
was: 1. H. Ruesink 17 pnt. (uit 11); 2.A.
Ottink (Eibergen) 16 punten; 3. T. Berends
(Huissen) en T. Harmsma (Borculo) 14
punten; 5. G. Prinsen (Doetinchem) 13
punten.

Bij Wesselink ging het wat minder spekta-
kulair, maar feit is wel dat hij en zijn klubge-
noot Johan Krajenbrink, die als 2e eindigde
al snel een gat sloegen met de overige kan-
didaten en uiteindelijk met grote voor-
sprong eindigden.
Hier is de eindstand: 1. W.Wesselink 19
pnt. (uit 11); 2. J .Krajenbrink 17 pnt.; 3. R.
Schrooten (Huissen) 14 pnt.; 4. E.v. Hat-
tem ('t Harde) 14 pnt.; 5. P. Hoopman
(Doetinchem) 13 pnt.
Henk Hoekman is er bij de aspiranten niet
in geslaagd zich te klasseren voor de halve
finale. Hij behaalde wel evenveel punten als
nummer 3, die zich wel plaats te , maar door
toepassing van het Sonnenborn-Berger-sy-
steem werd hij verwezen naa|̂ ^4e positie.
Eindstand: 1. J. Vaarkamp (IBneveld) en
E.v. Doorn (Bennekom) 16 pnt.; 3. R.
Wuestman (Harderwijk) 15 pnt; 4. H.
Hoekman 15 pnt.; 5. A. v. Huigenbos (Bar-
neveld) 13 pnt.
Jürgen Sluiter, die zich voor dj&iale pupil-
len klasseerde heeft het daai^B helemaal
kunnen maken. Hij eindigde als 4e, waarbij
hij zijn kansen heeft weggeven door een
soort 'kamikaze' slagzet, waarbij hij 7
schuiven in een keer weggaf. Kampioen
werd W. v. Galen (Lunteren) gevolgd door
O. Mol (Doetinchem), W. Voskuil (Barne-
veld).

Uitslagen onderlinge kompetitie: senioren
Hoofdklasse: B. Nijenhuis - H. Wansink 1-
1; J. Lankhaar - J. Krajenbrink 0-2; Eerste
klasse: B. Wentink - B. Breuker 1-1; H.-
Klein Kranenbarg - G. Hulshof 0-2; G.
Brummelman - S. Buist 0-2; B. Rossel - J.
Lamers 0-2; H. Esselink - J. Hoenink 1-1;
G. ter Beest - W. Sloetjes 2-0.
Jeugd groep 1: G. Brinkman - H. Berenpas
0-2; N. de Klerk - B. Voortman 2-0; A. Plij-
ter-M. v. BurkO-2; M. Boersbroek-J. Dijk
1-1; J. Brandenbarg- E. Brummelman 1-1;
G. Brinkman - A. Plijter 0-2; H. Berenpas -
A. Bouwman 2-0; J. Sluiter - E. Brummel-
man 2-0; N. de Klerk - H. Berenpas 2-0; J.
Brandenbarg - A. Plijter 2-0. Groep 2: E. te
Velthuis - B. v. Zuylekom 0-2; G. Brum-
melman - R. Bulten 2-0; W. Hulshof- E.v.
Est 2-0; R. Bulten - A. Sloetjes 0-2; G.
Brummelman - R. Slütter 2-0; G. Brum-
melman- A. Sloetjes 0-2; R. Slütter- R. Bul-
ten 2-0.

KNIPTIP
Er gebeurt vaak iets
bijzonders in het ge-
zin. Hou daarom de
camera dicht bij de
hand.

KNIPTIP
"Juist op zondag" ...
een radioprogramma
ook voor mensen, die
op zoek zijn naar leuke
foto-onderwerpen.

Carnaval in Vorden

We hebben carnaval op school
lekker hossen en springen!
We hebben samen heel veel jool
't zijn allemaal fijne dingen!

Elsje, die was rode roos
en Marleen was moeder, met haar pop!
Peter was matroos
hij had een grappig petje op.

Om drie uur kwam prins carnaval
met zijn adjudanten!
Het was een leuk gezellig bal
en 't stond overal in de kranten!

We mochten met confettie strooien
maar nou is het genoeg geweest!
Nog één keer met de slingers gooien
en dan is het afgelopen met 't feest!

WETTE TEN BARGE

Zaterdagmiddag de 20ste was er carnaval voor de jeugd. Iedereen was
verkleed. Tegen 1 uur was de ballonnenwedstrijd. Een auto zat vol met
ballonnen. Ook kreeg je een stempel. Aan de ballon zat een touw en
daaraan moest een kaartje komen. Dan liet je de ballon los en f loep daar
gaat ie. Er waren een heleboel clowns en ridders, indianen, cowbos,
zorro's en nog veel meer. Daar begon de optocht. Een heleboel kinde-
ren zongen Mama waor is mien pils. Het ging er ook aan toe. Onderweg
kreeg je een spekkie. Er waren twee mensen die dat deden. Had je er
een op dan ging je naar de andere en daar kreeg je weer een spekkie. Dat
deed ik ook. Het smaakte best. We kwamen weer bij het dorpscentrum
aan. Daar kreeg je een toneelstuk te zien. Daar deed onze meneer ook
aan mee. Het was erg mooi. Het ging over een luie bakker. Er deed ook
een dief aan mee, Betje Alie, en ook zijn vrouw. De bakker zei steeds:
da's ook niks. En Betje zei telkens: En wie zal dat betalen... Betje.
Toen kwamen er Dansmarietjes. Het ging een klein beetje fout maar ze
hadden het in twee, drie uur geleerd. En dan de prijsuitreiking. Ik had
bijna een prijs en je kreeg drinken na het toneelstuk.
En dat alles koste samen 3 gulden.

JEROEN TUSSEN

Karnaval is in het land.
Iedereen danst hand in hand.
In Vorden is karnaval ook geweest,
En dat was me toch een feest.
Eerst al op school.
Daar hadden we toch jool!
We hadden gewoon van pret.
De hele school op zijn kop gezet.
Van al dat hossen werd je wel moe.
Maar de volgende dag kon je toch uitslapen.

Die zaterdag was een fijne dag.
Hij begon al gelijk met een zonne lach.
Smiddags trok ik mijn verkleedkleren aan.
En ben toen naar het dorpscentrum gegaan.
We liepen eerst in een optocht over de weg,
En daarna het toneelstuk, dat was me lachen zeg.

Ja echt, dit was een karnaval om nooit te vergeten.
Maar ik denk dat u dat ook wel zult weten.

MARJOLEIN HAMMINK

Er was weer karnaval in Vorden.
Wat zou dat worden.

Eerst de optocht, die ik wel mocht.
Kinderen waren verkleed, en wat ik nog vergeet:

De optocht was niet groot
maar wel zo als een kleine boot.

Na de optocht een toneelstuk.
Tjonge, jonge wat een geluk.
Onze meester was de bakker,

Mensen wat een stakker.
Hij wou zo graag een knecht,
Maar dat beviel hem slecht.

De knecht bracht het bracht het brood niet rond,
maar stak het in zijn mond.

De dief speelde de dokter slecht,
maar hij was toch niet echt.

Hij pikte alles weg, maar o wat had hij een pech.
Toen hij weg wilde werd hij gevangen
En moest nu naar huis toe verlangen.

Ik weet geen zinnen meer, nou tot de volgende keer.

ESTHER SCHUERINK

We gingen 's middags om twee uur naar school.
Op het schoolplein hadden we veel jool.
We gingen eerst een film draaien:
Micky Mouse was het gras aan het maaien.

Om half drie kwamen de prinsen van het carnaval.
Het half uurtje was dan ook knal!
We waren de hele tijd aan het hossen en springen.
We hadden ons verkleed in hele grappige dingen.

Een bloem of tomaat, anderen waren soldaat.
En nog vele andere dingen.
In elk kostuum zag je ze springen.

Op het eind van de middag (om half vier),
kreeg je een pen in de vorm van een mier!
Ze waren er in allerlei kleuren.
Soms dacht je: Kan dit gebeuren?

Om half vier gingen we naar huis.
Ik was verkleed als muis.
Thuis speelden we met de pennen.
En zenen er onze naam op om hem te herkennen.

(Einde)
AMELY OVERMARS



Garant schoenen
daar sta je op

m • *

Stevig en sportief: Sprint voor de hele
familie

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening aan
artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat met ingang van 5 maart 1982 gedurende een
maand voor een ieder ter gemeentesecretarie afdeling l
ter inzage ligt het bestemmingsplan, LINDENSE MO-
LEN 1980 zoals dit door de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 24 november 1981 werd vastgesteld.

Tegen het ontwerp-plan zijn bij de raad geen bezwaren
ingediend en bij de vaststelling ervan zijn in het ontwerp
geen wijzigingen aangebracht.

Niemand is derhalve bevoegd tegen het vastgestelde
bestemmingsplan bezwaren in te dienen bij Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.

Vorden, 4 maart 1982
De burgemeeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

GEEST-TRADING
Ambachtstraat 34-36
Veenendaal. Tel. 08385-10383

Kwaliteits diergeneesmiddelen
tegen scherpe prijzen

Dealer en Agentschap voor Vorden e.o.

8»ï| A.J. BOERS
^^ Het Wiemelink 29

Vorden.
Tel. 05752-1872.

Uitslag trekking loterij
"De Deurdreajers".
1e prijs 3935
2e prijs 668
3e prijs 2440
4e prijs 4590
5e prijs 4693
6e prijs 645

Prijzen zijn af te halen
't Hoge 52.

7e prijs
8e prijs
9e prijs
1 0e prijs
1 1 e prijs

bij Mevr. J. Kruip,

1350
1307

552
4465
2439

Vorden

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

Voor vakkundig pianostem-
men en pianoreparatie
Tel. 05750-23973
Tevens piano te koop gevraagd
voor relatie.

50+ tegen Kerngeweld. Vrij-
dag 5 maart Dwarshuis, Apel-
doorn 19.00 uur.

Wij kochten van een van onze collega's een grote
partij nieuwe:

Sport- en Tourfietsen
Race- en Trimfietsen
Jeugd- en Kinderfietsen
en Cross fietsen

maar we hebben gebre*k aan gebruikte rijwielen,
daarom is uw oude fiets gedurende de maand
maart MINIMAAL f 75,- waard bij aankoop van
een nieuwe. Dit alles zolang de voorraad strekt.
Bij:

Tweewielerbedrijf

"TRAGTER"
Zutphenseweg 85, Vorden. Tel. 05752-1256

fongers-dealer gazelle-dealer

<^d6*-?$$$* KNIPTIP &
Er gebeurt vaak iets bijzonders
in het gezin. Hou daarom de ca-
mera dicht bij de hand.

Voor wie er voordelig warm bij wil zitten is hier de juiste oplossing

Glasmontage bedrijf

RIJKO
Waarom kiest U ons?

1. Omdat wij voor U tegen de interessante prijs dubbelglas aanbren-
gen.

2. Omdat wij U niet alleen 10 jaar garantie geven op het dubbelglas
maar ook op het aanbrengen van dubbelglas.

3. Omdat wij voor U de subsidie aanvraag regelen
4. Omdat U van ons een besparingsberekening krijgt.

Vul snel onderstaande bon in of bel ons even
tel. 03450-18240 b.g.g. 03481 -2165

Gaarne verzoek ik U geheel vrijblijvend, mij een bezoek te brengen en in te lichten
over de mogelijkheden die ik heb.

NAAM

ADRES

POSTC.WOONPL

TEL.
Deze bon kunt u ongefrankeerd in een enveloppe sturen aan Glasmontagebedrijt Rijko,
Egelantier 4, 4102 XC Culenborg.

Gevraagd met spoed tegen inruil jonge Volvo en Peugeot model-
len o.a. 343 - 345 + Volvo 66 modellen + Peugeot 305 en 505 uitv.

DOOR INRUIL VERKREGEN

X VOLVO 343 DL GeeL automaat 10-1978

X VOLVO 343 DL BI. met LP.G.+trekhaaken radio/casette 1-1981

x VOLVO 345 GL koper 2-1980
X VOLVO 343 DLS BI met 2 liter uitv 4-1981

X VOLVO 343 DLS BI. met. 2 liter uitv.+trekhaak en LP.G 4-1981

X VOLVO 345 GLS Groen m. 2 liter uitv.+trekhaak en LP.G. ..1-1981

x VOLVO 244 Bleu star L P G +
pluche bekleding en getint glas 4-1978

X VOLVO 244 DL Bruin L P G trekhaak 9-1979

X VOLVO 244 GL L bruin. LP.G.-i-trekhaak en div. accessoires 4-1981

X PEUGEOT 305 GR ivoor Open dak 4-1978

X PEUGEOT 305 GLS ivoor 1500 motor 11-1980

x PEUGEOT 504 Fam. ivoor 8-1978

xVWPASSATGLSwijnrood
Schuif/kanteldak + radio 24.000 km 12-1979

VW DERBY GLS zilver mett. LP.G. 3 maanden garantie 5-1 977

RENAULT 1 6 TL groen mett. 3 maanden garantie 5-1 979

OP DE MET X GEMERKTE AUTO'S EEN 1 /2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE.

AutomobielbedrijfDEUNK-HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3. Ruurlo. Tel. 05735-2743
privé: 05430-18449
privé: 05430-18314

Wij halen en brengen uw auto voor onderhoudsbeurten gratis van
en naar huis.

AUTO van de week: PEUGEOT 505 SR bruin mett.
27.000 km. nov. 1980 getint glas en tweed bekl. nnn
electrische portierruiten en elec. schuifdak. Nieuwprijs f 33.750,- prijs nuZO.OOO,—

Te koop: crossfietsen in de Boekh°uder heeft nog tijd
verpakking f 275,- voor het verzorgen van Uw,
Slotboom, Kieftendorp 11, aangifte.
Hengelo Gld.

Tel- 05753-2268 na 6 uur.

Zaterdag 6 maart

3AI
voor gehuwden en
verloofden
AANVANG 20.00 UUR

MUZIEK:

BLUE DANIO'S
Reservering mogelijk.

Café-Restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. EYKELKAMP - RUURLOSEWEG 114 - VORDEN

Te huur: zitslaapkamer met ge-
bruik van keuken
Tevens goedkope voorzethaar-
den, nieuwe en gebruikte alles-
branders, haarden, kachels,
gevelkachels, fornuizen. Inruil
mogelijk.
DJ. Jansen, Bleekstraat 1,
Hengelo G. Tel. 05753-1360

Brood van de Warme Bakker is

eerlijk brood
en heerlijk brood

elke dag weer vers uit eigen oven!
U proeft het wel degelijk het verschil

Warme Bakker

OPLAAT bakt het voor u!

WEEKEN DRECLAME:

Bavroise en
kwarkpunten
Tel. 1373

flitser een
poosje niet is ge-
bruikt, test dan tijdig
voor u gaat fotografe-
ren of de batterijen
of accu fiog voldoen-
de geladen zijn.

boekdruk ,. . ̂
offset IV Cl W

drukkerij
weevers bv

postbus 22 - 7250 aa vorden

op maandag
15 maart a. s.
's avonds 8 uur
in zaal Bakker te Vorden

Met koffie complet.
Kaarten verkrijgbaar aan de zaken.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14-Vorden - Telefoon 05752-2386

MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381



Een Club 8 kado kent vele
^mogelijkheden,

_ -1^^

Li «J
Je begint mr t t-t-n uf l u r c k i i b i i - . M T i i -n / < > heb je ;il

een praktische I x n - k r n k isl i mr t cru duro.
Dan bouw je verder k u h u s n;i k u b u s en je boeken-

kast groeit uit tol een hele ( ' l u b 8 k;imer - een plaats
waar al je vrienden je het liefst ontmoeten.

De jonge stijl met oog voor de toekomst

Kast. Hf l . 146,00

Disco-
kubus
M f l 89.00

Plint. HH. 20.50

Schrijf-
blad.Htl. t.r).(>0

Lade. Hfl. H.M)

Kubus met
2 vakken. Hfl. 112,00

i i l l f l . 62.50
Hfl 7(1.00
> l f l . 70.00

(g)

Ladenkubus. Hfl. 207,00

Kastje. Hfl. K8.00

l '2kubus •
met lade. p-»-!
Hfl. 111.5CK-. „

•
H f l . 185.00

Bed i nel: matras en
kussens. Hfl. 559,00

Kuhus
nn. r>

©
Kubus
met
2 v ; i k k r n Hf|. KH. IMI

Plint.
H f l . l.1.5(1

Hfl ir.,00

Hfl HI.OO

Hfl 12:1.00

Hfl. :ii.5(t

©

Klerenkast Hfl. 461,00

— "

— ,
^

Studio (zie etalage)

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1 514

* Alles is uit voorraad leverbaar.
" Gratis katalogus

Voor een deskundig advies bij het invullen van uw
aangiftebiljetten 1981 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

woensdag 10 maart
woensdag 17 maart
woensdag 24 maart

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir: B.H.J. de Regt

B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden. Tel. 05752-1485

Wij maken van oud weer nieuw
Staaistralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Jonge Floqjn 15,25

Sonnema Berenburg 15,75

Glen Talloch Whisky 16,45

Rode laiidwijn
Cuvée Blanchet p. liter.... 4,25

Vmotheek SMIT
Dorpsstraat 10, Vorden. tel. 1391

TE KOOP:
In het buitengebied van Vorden gelegen vrij-
staand herenhuis, voorzien van C.V. met garage
en grote tuin, 2.700 m2. Ind: hal, toilet, bijkeu-
ken, woonkeuken, woonkamer op het zuiden met
uitzicht over de weilanden, slaapkamer. 1 e verd.:
4 slaapkamers en douche. 2e verd.: grote zolder-
berging. Oirekt te aanvaarden. F 225.000,- k.k.

Zutphenseweg 31 te Vorden. Tel. 05752-1531
Lid NBM/MDC

Voor al uw:

Lood- en zinkwerken

Dakbedekkingen

Gas- en waterleidinginstallaties

Sanitair

Centrale Verwarming
voor de „Doe het zelver"

is het adres:

Loodgietersbedrijf

J.H. WILTIIMK
Het Hoge 20, Vorden. Tel. 1656.

KNIPTIP

Sneeuwfoto's maken:
doe het direct als de sneeuw
gevallen is. Dan is de we-^.,...^\
reld op z'n mooist!

Unieke complete
vliegreis

VOORJAAR OP
MALLORCA
24 maart t/m 31 maart

8 dagen vol pension in het prachtig gelegen, geheel ver-
nieuwde hotel ORIËNT in Las Maravillasdicht bij de be-
roemde zuidbaai-boulevard tussen C'an Pastilla en El
Arena l.

SLECHTS f 595,- p.p.

wat inbegrepen is:
* busvervoer uit- en thuis naar Schiphol vanaf Zutphen,

Deventer, Lochem, Vorden, Doetinchem en Arnhem.
* direct busvervoer ter plaatse vliegveld-hotel v.v.

in hotel ORIËNT
* ontbijt en twee warme maaltijden per dag
* gezellige kamers met eigen terras, toilet, telefoon en

eigen badkamer met volledig sanitair.
* mooi gelegen zwembad.
* rustige zitsalons, ruime buitenterrassen tussen de den-

nen.
* gezellige bar met diverse attracties
* welkomsdrankje

alle luchtvaartbelastingen en brandstoftoeslagen
" vliegen per KLM en Martinair Holland
" VOLLEDIGE REISBEGELEIDING UIT EN THUIS

Deze grandioze reis is georganiseerd ter gelegenheid
van de vestiging van het nieuwe reisburo GIT-reizen te
Zutphen.

GIT-reizen is een dochteronderneming van de bekende
reisorganisatie BEL AIR te Rotterdam.

Bij GIT-reizen ontmoet u vanouds bekende en erkende
vakmensen op reisgebied.

Stap maar gerust eens binnen en maak kennis met hen
of hernieuw uw kennismaking. De koffie staat klaar.

Groep /ncent/ve
Toers bv i.o.
Stationsplein 59 -
7201MH Zutphen
Tel. 05750-17631

Erkend reisburo - vergunning Kamer van Koophandel Zutphen no.

37839

(Ook telefonisch boeken is mogelijk)
's avonds 05750-2.32.52 of 05752-2503

IZENBW
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Nieuw in de
TUUNTE

corsetterie
kom eens kijken naar de kwaliteit

en zeker de prijs

Soft beha
met naadloze cups maten A B C
kleuren wit en huid met een klein
stukje kant in het decolote

De normale adviesprijs is 16,95
de tuunteprijs gaat dadelijk
worden 11,95 introductieprijs7,95
Panty korselet
een kwaliteit korselet gemaakt
van dubbele elastische stof met naadvrije
cups. Kleur alleen wit.

De normale adviesprijs is 69,-

De Tuunteprijs gaat worden 45,-
introductieprijs

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

KLM Legeroveralls
Wij kochten een partij legeroveralls met een klein
foutje en daarom niet geaccepteerd
door het leger. Ze zijn er in de maten 44-46-48-50 O Q C^\

OÏ7/OU

j\e
*

De adviesprijs is 59,60 weektopper

Meisjes blouses '̂̂ V
v>e

in 3 modellen en in de modekleuren
van dit voorjaar.
Kijk eens naar de prijs voor zo'n
uitgewerkte blouse

*!»<

weektopper 19,50 G<̂ >̂ ^̂

/ y . : - - ' -

LET OP de aanbiedingen gelden van Donderdag t/m woensdag


