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NA EEN LANGE PERIODE VAN WACHTEN EN HOPEN

Definitief nieuwe school
op de Kranenburg

Hoofdonderwijzer Bekker bekijkt de spelletjes die de kinderen nu nog op het oude schoolplein doen.

De Samenwerkingsschool in Kranenburg heeft toestemming gekregen voor nieuwbouw.
De schriftelijke toezegging van het ministerie heeft voor het sch«|bestuur een einde ge-
maakt aan een lange periode van wachten en hopen.

Al acht jaar lang heelt het bestuur ver-
woede pogingen gedaan om de meer
dan 100 jaar oude Kranenburgse
school afgekeurd te krijgen voor on-
derwijs; de laatste vier jaar werd alles
in het werk gesteld om nieuwbouw er-
door te krijgen.

De officiële schriftelijke bevestiging
van deze toestemming is vrijdag jl.

ontvangen.
De nieuwe school komt in het be-
stemmingsplan Hamsveldseweg, aan
de zuidzijde van de Ruurloseweg,
grenzend aan het kerkhof.

De nieuwbouw zal beschikken over
één klaslokaal, een speelwerklokaal
voor de kleuters, een gemeenschaps-
ruimte en een semi-permanent lokaal.

De Samenwerkingsschool op Christe-
lijke basis, /oals de Kranenburgse
school na het samengaan met de Med-
lerschool^kieel heet, telt op dit mo-
ment 37 lingen en 15 kleuters.

Voor Kranenburg-Medler is e.e.a. een
enorme stimulans op deze manier
wordt ook het buitengebied levendig
gehouden.

Sursum corda geeft
3 avonden uitvoering
De chr. muziekver. "Sursum Corda"
geeft ook nu weer evenals voorgaande
jaren 3 avonden uitvoering en wel op
vrijdag 16 maart, zaterdag 17 maart en
zaterdag 24 maart.
Aan deze avonden zal door alle onder-
delen van het korps worden meege-
werkt, t.w. het muziekkorps met
jeugdgroep, drumband, majorettes en
minirettes.

Om het geheel ordelijk te laten verlo-
pen worden er ook dit jaar weer gratis
entree kaarten uitgegeven op maan-
dag 12 maart en dinsdag 13 maart. Zie
hiervoor de advertentie in dit blad.
Door de grote variatie in het program-
ma belooft het ook dit jaar weer mooie

avonden te worden. De beide eerste
avonden wordt het programma aan-
gevuld met een optreden van het Vor-
dens Toneel met het blijspel "Als de
Mei in het land komt" terwijl de laat-
ste avond medewerking wordt ver-
leend door de conferencier "Gait Jan
van Achteren".

Naast muziek en show zult U dus ook
nog kunnen genieten van conference
of toneel zodat de kans erg groot is dat
de lachspieren nog eens weer goed
loskomen. Het bestuur en de leden
van "Sursum Corda" hoopt dat ook dit
jaar weer velen, donateurs en belang-
stellenden zullen komen naar deze
uitvoeringen en zijn er van overtuigd
dat ze U weer zullen laten genieten
van een gevarieerd programma van
klank, kleur, show, spel en ritme.

Filmmiddag
Op woensdag 14 maart organiseert de
Zwem- en Polo Vereniging Vorden
'64 een filmmiddag voor haarjeugdle-
den. Een tekenfilm van Walt Disney
en Peter Elliot de Draak zullen wor-
den vertoond.
Niet leden zijn ook van harte welkom,
tegen betaling van f 2,-. De middag
begint om half drie en wordt in zaal
De Herberg gehouden.

K.P.O.
De dames van de K.P.O. komen a.s.
dinsdag 13 maart weer bijeen in zaal
Schoenaker. Op die avond komen de
Nederlandse Spoorwegen, die aan de
hand van films en dia's de dames veel
zullen laten zien over "vakantie-rei-
zen".

Gemeentenieuws
i gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Opens te l l ing gemeentehuis ; maandag- t /m vrijdagmorgen van

8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J. l ..
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale /.aken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeente werken -Spreekuur wethouder H.A Bog-
chclmun: donderdag van 11.00 tot 12.00 uu r .

1. Inkorten van hagen en overhangende
takken.
Binnenkort komt de natuur weer tot
leven. Alles zal gaan groeien en
bloeien, zo ook de hagen. Vaak belem-
meren deze daardoor het uitzicht op
kruisingen van wegen. Dit levert ge-
vaar op voor het verkeer. Wij verzoe-
ken u dan ook met klem om de hagen
op hoeken van wegen over voldoende
lengte in te korten. Maximaal mogen
ze l meter hoog zij n. Tevens dienen ze
ingekort te zijn tot 5 cm. achter het
trottoir loodrecht gemeten.
Takken van bomen of struiken die
over het trottoir of over de weg han-
gen bezorgen met name aan voetgan-
gers en fietsers overlast. Indien u deze
takken verwijderd tot een hoogte van
twee meter dan heeft bijna niemand
daar meer last van.
Na l april 1984 zal op het bovenstaan-
de worden toegezien. U bent dit na-

meli jk verplicht op grond van de Alge-
mene Politieverordening. Mocht u
hieraan dus niet voldoen dan loopt u
het risico van een proces-verbaal.

2. Tjjdelyke verkeersmaatregelen
In verband met een plaatopname
heeft het Vordens Mannenkoor ver-
zocht om een aantal verkeersmaatre-
gelen te nemen, dit om een ongestoor-
de opname van een plaat te kunnen
garanderen. Het college heeft beslo-
ten om hieraan mee te werken. Op za-
terdag K) maart 1984 zijn de volgende
wegen of wéggedeeltes dan ook voor
alle verkeer in beide richtingen afge-
sloten, behalve voor voetgangers.
a. het gedeelte van het Jebbink gele-
gen tussen de Boonk en de Burge-
meester Galleestraat;
b. het Molenblick vanaf de Boonk;
c. de Decanijeweg vanaf de Zutphen-
seweg.

3. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en Wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

l. de heer R.E. van Dorth tot Medler,
voor de verbouw van de boerderij tot
woonhuis aan de Ruurloseweg 115a te
Vorden.
Deze bouwplannen liggen tot 23
maart 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
kenbaar gemaakt worden.

Ouderavond
Peuterspeelzaal
"Ot en Sien"
De Stichting Peuterspeelzaal "Ot en
Sien", hield op l maart haar jaar l i jkse
ouderavond in de peuterspeelzaal in
de sporthal. De aftredende voorzitter
Dhr. Wichers heette alle ca. 70 aanwe-
zigen van harte welkom.
Naar aanleiding van het financieel
verslag werd besloten de maandelijk-
se ouderbijdrage te verhogen met
f2,50; deze wordt nu f32,50. Na voor-
lezing van het jaarverslag werden de
nieuwe bestuursleden voorgesteld;
Dhr. R.J.M, te Vaarwerk als nieuwe
voorzitter en Mevr. G.A.M. Vaneker-
Wegdam als 2e secretaresse.
De scheidende voorzitter wenste de
nieuwe bestuursleden veel succes met
hun werk in het bestuur.

Dhr. Jansen bood Dhr. Wichers een
bloemetje aan ten afscheid en be-
dankte hem voor het werk dat hij voor
de peuterspeelzaal heeft gedaan. Als
laatste onderdeel van de avond voor
de pauze werd een film vertoond die
was gemaakt op de peuterspeelzaal.
Na de pauze, waarin de aanwezigen
een kopje koffie werd aangeboden,
vertelde Dhr. Blokker, orthopeda-
goog, iets over de ontwikkeling van de
peuter tussen 2,5 en 4 jaar.

Mede door de boeiende wijze waarop
dhr. Blokker zijn verhaal vertelde
maar ook omdat velen dingen herken-
den vanuit hun eigen gezinssituatie,
werd het een zeer geslaagd^^vond.
Nadat men nog de gelege^pid had
gekregen om vragen te stellen sloot
dhr. Wichers de vergadering.

Rode Kruis wegenkaart
In navolging van Rode Kruis-akties in
andere landen, waaronder België en
Zwitserland, worden in de loop van
maart, huis-aan-huis ruim 4.2 miljoen
wegenkaarten van Nederland ver-
spreid.
Naast een exacte weergave van het
huidige wegennet in Nederland, zul-
len allerlei zaken die met de verkeers-
veiligheid te maken hebben, op de
kaart staan vermeld.
Hoewel de voorlichting hierover na-
tuurlijk belangrijk is voor de ontvan-
ger van de kaart, zit er voor het Rode
Kruis ook nog een zeer positieve fian-
ciële kant aan de aktie. Aan de ontvan-
gers van de kaart wordt nl. een vrijblij-
vende bijdrage gevraagd.
Ervaringen in de andere landen heb-
ben geleerd, dat het publiek dit ver-
zoek steeds ruimschoots heeft geho-
noreerd.
Zo hield het Belgische Rode Kruis
meer dan 3.5 miljoen gulden aan de
aktie over. Het Nederlandse Rode
Kruis hoopt, dat de aktie net zo'n suc-
ces zal worden als elders.
Het spreekt vanzelf, dat het Rode
Kruis altijd geld nodig heeft.
Op vele plaatsen staat de wereld in
brand, heerst er hongersnood en wor-
den volkeren geplaatd door epede-
mieën.
Het Rode Kruis helpt waar het kan.
Vandaar dat deze aktie zo belangrijk is
voor het Rode Kruis en diegene die af-
hankelijk zijn van zijn hulp.

Nieuws uit de kerken
Begin van de
veertig dagen-tijd
Voor de kerken is de komende zondag
(11 maart) de eerste zondag van de
veertig dagen-tijd, ook wel lijdenstijd
of vastentijd genoemd.
Veertig is een getal in de bijbel, dat
een periode aangeeft voor voorberei-
ding en van boetedoening.
Veertig dagen duurt de zondvloed;
veertig jaar trekt Israël door de woe-
stijn; veertig dagen is ook Jezus in de
woestijn, voordat hij optreedt; en na
zijn opstanding verschijnt hij veertig

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

dagen aan de apostelen, om hen voor
te bereiden op hun zendingstaak.
Zo is ook de veertig dagen-tijd een tijd
van voorbereiding naar Pasen toe. In
die tijd worden we in de kerk bepaald
bij het onschuldig lijden van de Heer.
De lofzegging verstomt dan, alleen de
roep om ontferming klinkt.
En de kleur, die in de kerk die boete-
doening aanduidt, is paars. Paars is
dan het antependium, dat van de kan-
sel hangt.
Elke zondag in de veertig dagen-tijd
heeft van oudsher een naam. De eer-
ste zondag heet: Invocabit, naar de
psalm van die zondag, psalm 91 vers
15. "Roept hij mij aan, ik zal hem ant-
woorden" (roept hij aan= invocabit).
Naar een oude traditie wordt op die
zondag het verhaal van de verzoekin-
gen in de woestijn gelezen (Matheus
4).

Bidstond voor gewas
en arbeid op
woensdag 14 maart
De jaarlijkse biddag voor gewas en ar-
beid is het teken, dat we de winter ach-
ter ons hebben, en dat het nieuwe sei-
zoen begint. Op die dag - dat is dit jaar
woensdag 14 maart - wordt er 's
avonds in de hervormde en de gere-
formeerde kerk een gebedsdienst ge-
houden, waarin we ons vertrouwen én
onze verantwoordelijkheid zingend,
luisterend en biddend willen verster-
ken.

Aktie: Gast aan tafel
Vele gezinnen in Vorden doen mee
aan de aktie: "neem een gast aan ta-
fel", door elke dag een klein bedrag te
doen in het bekende spaarkartonnet-
je, voor de verbetering van de voedsel-
situatie in de ontwikkelingslanden.
Het gaat er om, dat de armsten ginds
de kans krijgen, om zelf de hand aan
de ploeg te slaan. In de bidstond voor
gewas en arbeid, die op woensdag 14
maart in de dorpskerk wordt gehou-
den, kunnen de spaarkartonnetjes ge-
plaatst worden op een tafeltje bij de
ingangen van de kerk.
Na de dienst wordt bij de uitgangen
van de kerk door de diakenen weer
een spaarkartonnetje en informatie-
folder meegegeven. Bedoeling is im-
mers: dat de Aktie Gast aan Tafel
doorgaat.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: F.H.M. Opdam, oud
69 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 1 1 maart 10.00 uur ds. J. Vee-
nendedaal. Woensdag 14 maart ds.
Veendendaal, Bidstond voor gewas en
arbeid.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur ds. H. Onstein, Lochem.

GEREF. KERK VORDEN
11 maart 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra
H.A. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra H.A.

14 maart 19.30 uur ds. J.R. Zijlstra,
Bidstond voor gewas en arbeid.

WEEKENDDIENST HUISARTS
10 en 11 maart dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende consulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 10 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. B reu-
kink. Tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
10 en 11 maart G. Wolsink, Lochem.
Tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Maart: mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK-JE
Mevr.-Wohers, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur 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 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 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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GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 9
maart 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter
inzage de beschikking op het verzoek van:
1. de heer H.J. Berends, Lindeseweg 19, 7251 NJ Vor-

den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning voor een smederij/landbouwmecha-
nisatiebedrijf, datum verzoek 1 november 1983,
adres inrichting Lindeseweg 19, kadastraal gemeen-
te Vorden, sectie F, nummer 2417;

2. de Fa. G. Weulen-Kranenbarg en Zn. B.V., Ruurlose-
weg 47, 7251 LA Vorden om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een ver-
kooppunt voor diverse motorbrandstoffen, waaron-
der een LPG-installatie met een inhoud van 19.950
liter, alsmede de opslag van flessen gas en kolen en
een autowasserette, datum verzoek 11 maart 1983,
adres inrichting Enkweg 3, kadastraal gemeente
Vorden, sektie K, nummers 3014 en 3312.

De strekking van de beschikking luidt:
1. voor het verzoek genoemd onder punt 1: voor zover

thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen in het gebied waar de inrichting is
gelegen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten de inrichting, isde beschikking opgesteld on-
derde voordat soort inrichtingen gebruikelijke voor-
schriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting;

2. voor het verzoek genoemd onder punt 2: voor zover
thans rekening valt te houden met de toekomstige
ontwikkelingen in het gebied waar de inrichting is
gelegen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten de inrichting, isde beschikking dusdanig op-
gesteld dat:
a. de vergunning is verleend voor: een verkooppunt

voor diverse motorbrandstoffen, te weten: petro-
leum, dieselolie, superbenzine, normaalbenzine
en huisbrandolie, de opslag van flessen gas en ko-
len en een autowasserette;

b. de vergunning is geweigerd voor het oprichten
van een LPG-installatie met toebehoren met een
inhoud van 19.950 liter. Deze weigering vloeit
o.a. voort uit het beleid van ons college om i.v.m.
de gevaarsaspecten (explosiegevaar) geen nieu-
we LPG-installatie toe te staan in de bebouwde
kommen en binnen een afstand van 150 meter
daarvan.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij re-

delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren
in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE
's-G raven hage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 8 maart 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. W l LTÏ N K
HET HOGE 20-VORDEN

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Kennisgeving openbare bekendmaking voornemen tot
wijziging van de vergunning (artikel 37 Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne).
Burgemeester en wethouders van Vorden; gelet op arti-
kel 37, eerste lid van de Wet Algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne; maken bekend dat zij voornemens zijn tot
wijziging (middels wijziging en aanvulling van voor-
schriften) overte gaan van de door hen op 18 november
1975, no. 1935, aan de Touwtre k verenig ing Vorden -
Schietvereniging Medler, p/a Onsteinseweg 7 te Vor-
den verleende vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten van een schietlokaal in het pand Ruurlose-
weg 110 te Vorden.

De reden hiervoor is dat de bovengenoemde vergun-
ning, welke bestemd was voor het schieten met behulp
van vuurbuksen, niet langer overeenstemde met het
huidige gebruik.
Het huidige gebruik betreft het schieten met luchtdruk-
wapens, hetgeen wijziging/aanvulling der voorschrif-
ten van de bestaande vergunning noodzakelijk maakt.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 24 maart
1984 bij ons college worden ingediend. Degene die een
bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.

Vorden, 9 maart 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. mr. M. Vunderink.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

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

Brood, daar zit wat in.
Zo uit de overn in de winkel.
Dat is nog eens lekker brood
van uw Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1 dag-service.

Woningaanpassing
mindervaliden

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

met
Televisie

reparaties
-p direct

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen van uw belas-
tingaangifte.
Tel. 05753-2268.

kinderschoenen,
verantwoord tot

Onze groeivorm-meter
geeft u de 3-voudige
zekerheid, juist te kiezen
uit 5 wijdtes in de maten
19 t/m 42

KKINK

bovenstebeste
Bunnies

Voorjaarstijd
Schoonmaaktijd
ALLES IS WEER VOLOP VOORRADIG.

Behang
afwasbaar en vinyl

Flexa verf
voor binnen en buiten

Muurverf
alle kleuren van groot tot klein.

Wijzonol transparant
en dekkend.

Alle soorten beitsen
Alle soorten carbolineum
wit, groen en bruin

Ouderwetse witkalk
net zo als vroeger voor kelders, stallen en schu-
ren, dus u kunt weer volop aan de slag.

Onze winkel is 's maandags 's morgens geslo-
ten, de rest van de week is de winkel open ook
op woensdagmiddag.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. Uiterweerd
Meesterschilder.
Ruurloseweg 35, Vorden. Tel. 05752-1523.

Administratiekantoor
Vorden b.v.
B.H.J. de Regt

Ruurloseweg 21 - 7251 LA VORDEN
Telefoon 05752-1485

B.J. Bloemendaal

Zoals u van ons gewend bent organise-
ren wij ook dit jaar weer avonden voor
het verzorgen '«^n uw

BELASTINGAANGIFTE 1983
en wel op
donderdag 8 maart
woensdag 14 maart
woensdag 21 maart
van half 7 tot half 9.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.

G.J. HEUINK Koekoekboomseweg 4,
Warnsveld, tel. 05750-21800.

DIE5EH5HDF

OP= OP
BREKKIES , ,
WISKAS ,95 „r.

WISKAS 400 gr 3 voor

KATTENBAKVULLING

nu 55ftJw

0,60

- 7R
5 kg **, / U

20 kg. l **i~~

SPALSTRAAT12, HENGELO GLD.



De Here is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.

Psalm 23

Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, berich-
ten wij u, dat door God tot Zich is genomen mijn lieve
man, onze vader en opa

DOUWE WOUDSTRA

in de leeftijd van bijna 75 jaar.

Vorden: H.C. Woudstra-Kroon
Bathmen: Uulke - Paula

Klaas B in, Femke
Ruurlo: Gerry - Eltjo

Loete, Simone
Warnsveld: Jan Friso - Yneke

4 maart 1984
Almenseweg 21,
7251 HM Vorden.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op
donderdag 8 maart a.s. om 13.00 uur inde Geref. kerkte
Vorden door de Weieerwaarde Heer Ds. J. Zijlstra,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden. Na de begrafe-
nis kunt u ons en elkaar ontmoeten in Het Achterhuus,
achter de Geref. Kerk.

Mijn man en onze vader en opa is opgebaard in het
rouwcentrum. Het Jebbink 4a te Vorden. Gelegenheid
tot condoleren en afscheid nemen aldaar woensdag van
19.00-19.30 uur.

De kerkeraad van de Geref. Kerk van Vorden, nam met
droefheid kennisvan het plotseling overlijden van broe-
der

op zondag 4 maart jl.

Dankbaar gedenken wij hoe hij lange jaren in voorbeel-
dige trouw de kerk van Vorden als organist heeft ge-
diend.

Moge zijn vrouw en zijn kinderen getroost worden door
onze Hemelse Vader.

Namens de Geref. Kerk Vorden
J.R. Zijlstra, praeses
G.W. Kruk, scriba.

Mede namens onze bewoners en ons personeel delen
wij, geschokt en verslagen, mede dat plotseling van ons
is weggenomen onze geliefde en enthousiaste organist
de heer

DOUWE WOUDSTRA

Gedurende vele jaren heeft hij onze bewoners tijdens de
zangmiddagen vol geestdrift begeleid. Nimmer deden
wij vergeefs een beroep op hem als het orgel moest
worden bespeeld.
Wij zullen hem erg missen.

R. Ottens
A.C. Ottens-Schreuders
Verpleeginrichting Huize
"Het Enzerinck"

Vorden, 4 maart 1984.

Tot ons grote verdriet is plotseling van ons heengegaan,
mijn lieve man en onze zorgzame vader, schoonzoon en
opa

ALBERTJANWENTINK

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: HJ. Wentink-Nikkels
Jan en Toos

Eefde: Gerry en Wim
Tubbergen: Bertus en Marian

Vorden: Appie en Annette
HJ.Nikkels-Sluiter
en kleinkinderen

7251 MM Vorden, 1 maart 1984
Bergkappeweg 6

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Bij deze wil ik iedereen nog be-
danken voor de vele hartelijke
reacties, die ik heb ontvangen
bij het starten van mijn prak-
tijk.

J.J.FUNKE
Praktijk fysiotherapie
Dorpsstr. 40u, Vorden

Dankbaar delen wij u mede
dat is geboren heden
een kindje lief en klein
waarmee wij zeer gelukkig zijn

Gerard Jan Albert

Wij noemen hem

ARNO

GERARD EN GEJA VAN LAAR

5-3-'84
7251 LW Vorden
Ruurloseweg 98
Telefoon 05752-6766.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Grote b rade ri e
in Vorden

op 19 en 20 juli a.s. vanaf 18.00 uur,
met diverse nevenactiviteiten als
kermis, muziek, spel en dans.
Deelnemers kunnen zich nu reeds
aanmelden, waarna inschrijfformu-
lier zal worden toegezonden.

Telefonisch:

Rotonde Vorden 057521519
Schriftelijk:

J.W. de Gruijter
Wilhelminalaan 24, 7251 EN Vorden

Jong Gelre Warnsveld

REVUE
„PUUR NATUUR"

16,17, 24 maart
Aanvang half 8

Uitrusting Eefde.

8 maart N.B.v.P. - G.M.v.L -
Jong Gelre
Culturele avond met Wereld
Natuurfonds „De Herberg"
19.45 uur.

De Keurslager
Goed vooruit Geld

Chr. Muziekver. "Sursum Corda"

UITVOERING
op: vrijdag 16 maart; zaterdag 17 maart
en zaterdag 24 maart

Op 16 en 17 maart wordt er medewer-
king verleend door het toneelgezel-
schap "Vordens Toneel" met het blij-
spel in 2 bedrijven "Als de Mei in het
land komt".

Op zaterdag 24 maart zal de conferen-
cier "Gait Jan van Achteren" aan het
programma meewerken.

Gratis entreekaarten af te halen in het
Dorpscentrum op maandag 12 maarten
dinsdag 13 maart 's avonds van 19.00
tot 21.00 uur.

LES?
— theorie (computer ja/nee)
start 27 maart (vanaf 17 jaar)

— praktijk
— reserveer tijdig bij

Autorijschool

„Oortgiesen"
Vorden. Brinkerhof 82.

Tel. 05752-2783.

eigen gemaakt
(nieuw in ons assortiment)

Na al die carnavals vreugde heeft Keurslager
Vlogman deze week enkele makkelijke en goed-
kope aanbiedingen voor U.

100 gram l ,45

Nasi of Bami n fi(
eigen gemaakt 100 gram UfQü

Voor op brood onze eigen gemaakte

Kookworst n
gesneden of aan stuk 100 gram Uf

GELDIG VAN 8/3 t/m 10/3

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur
m jl

^>W>^tP99> te Wichmond
Hackforterweg 19. Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

wij fcvcfi
woonadvtezen «tomaat nemen

AMJ
Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wl| naaien

a
M|utnuti

Deze week in de maten 36/46
van 99,- voor

kom en
overtuig
u-clf hij:

79,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

of/'icinl Rockportdealer

*
DE VALEWEIDE

Azalea
1 bos Forsythia
Gemengd boeket

3,95
2,95
4,95

Ze zijn er weer.

sla-, andijvie- en
diverse koolplanten

POELIER
HOFFMAN

Wild konijn kilo 8,00

Hele soepkip k,.0 4,50

Kiprolladeschijven ^k 1,50

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

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

-fc±=H-.-b4 i (J I_H-

+- -F

HandzaagSteekwagen
Voorzien van een houten hand
greep, zaagbladlengte 50 cm.

Een vernuftige konstruktie,
waardoor u in een wip van
de steekwagen een platte
wagen maakt. Als steek
wagen kan-ie 140 kg
laden, als platte wagen

is-ie goed voor zelfs 225 kg.

- ++++++++++

.v.m. onze verhuizing naar de Dorpsstraat houden wij opruiming van
17 t/m 24 maart a.s.

Hierna is onze winkel 14 dagen

Horlogemaker-
schroevedraaiers
6 metalen schroeve-
draaiers in een setje.
Als u een briefje van 5 \
gulden heeft, waarvan het j ,
serienummer eindigt op j
een 5 of een O, dan is de \\
set voor u voor

Witte panelen
Wit geplastificeerd, daar kunt u van
alles van maken. Wij kochten een
grote partij in voor een heel speciaal t
prijSJe. Profiteer rinnr^rm — ^̂  ^̂  ^>^ ƒ

_ NfV'g
125 x 25 cm, ' M %J •%

per stuk K%T%f l\

Professionele
kabelhaspel

Voorzien van 4 randaarde
stopkontakten en 25 meter

++
++
++
4-+
++
4-4-
4-+
4-4-
4-4-

J.M. BOERSTO
INSULINDELAAN 5, VORDEN

:=
UW HOUTLAND DOE-HET-ZELF SPECIAALZAAK:

max. belastbaar tot
2200 Watt.

4-4"h++4-4-4-4-4-4-4 4-4-+4-

HENK FRERICKS
Burgemeester Galleestraat 36 - 7251 EC Vorden - Telefoon 05752-3376



Opening VOORJAA
Vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart

Wij willen u op feestelijke wijze kennis laten maken met "ons" nieuwe voorjaar.

Een hoek met lekkere jonge mode

HET MODEHUIS voor U
voor jong en oud
— Kijk rustig rond —
— Wij adviseren U graag -

MODEHUIS

VORDENTEL. (05752) 1381

PARKEREN VOOR DE DEUR

NIEUW:

POSITIEKLEDING

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

BRONKHORST HIGH-TECH B.V.
Nijverheidsstraat 1a - 7261 AK Ruurlo

MEET- EN REGELTECHNIEK
OP BASIS VAN ELEKTRONISCHE SENSOREN

POSTBUS 101 - 7250 AC VORDEN - TEL. 05735-2929.

HIGH-TECH B.V. iseen jong bedrijf datzich bezighoudt met de fabrikage, marketing én ont-
wikkeling van meet- en regejapparatuur op basis van elektronische sensoren.

Ter versterking en assistentie van onze Commerciële Direkteur, zoeken wij een

met het pakket: Wiskunde en Natuurkunde. Zij die daarenboven ook nog Eco-
nomie in het eindexamenpakket hadden opgenomen, genieten de voorkeur.

Kennis in woord en geschrift van de Duitse- en Engelse taal is één vereiste!

De kandida(a)t(e) zal worden ingezet als de zgn. "Rechterhand" van onze commerciële direk-
teur, d.w.z. hij/zij moet zich bezighouden met de direkte afhandeling van verkoop- en in-
kooporders en het ondersteunen van de technische- en administratieve afwikkeling hier-
van.

Indien u een geborgen plaats binnen een grote organisatie zoekt, wendt u zich dan
s.v.p. NIET tot ons! Wij zoeken iemand met durf en initiatief, die met élan en vindingrijk-
heid aan de opbouw en verdere uitbreiding van ons bedrijf meewerkt!

BENT U DIE PERSOON? REFLEKTEER DAN SCHRIFTELIJK AAN:

BRONKHORST HIGH-TECH B.V.
T.a.v. Comm. Dir., Dhr. T. Bruggeman
Nijverheidsstraat 1a
7261 AK RUURLO

TAPIJTREINIGEN

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

Met brood zit je gebakken
Brood blijf je pakken
Heerlijk dat brood
van de Echte Bakker

ASSELT
Zutpheoseweg Vorden Te! 1384

Goed tehuis gezocht voor
Duitse Herder, teef, 1 jaar.
Vorden. Tel. 05752-1292.

Voetklachten ?
Wilma Klein Haneveld
Chiropediste (pedicure -
voetkundige - manicure)
Dennendijk 11, Warnsveld.
Alleen op afspraak.
Telefoon 05752-1579.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekering
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/oo excl. glas en

f 0,95 °/oo inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 °/oo.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrisico's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Warnsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDEN w.a.

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

6
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 8 maart 1984

45e jaargang nr. 52

Het carnaval zit er ook in Vorden en Kranenburg weer op. Algemeen kan worden vastgesteld dat de diver-
se fesitiviteiten meer bezoekers hebben getrokken dan voorgaande jaren. Uitschieters vormde de play-
back-show en het Rosenmontagbal met Ria Valk. Nadat Prins Manie de Tweede met zy n gevolg reeds af-
gelopen vrijdag een bezoek had gebracht aan diverse scholen, werd zaterdag de oudste inwoner van de
gemeente met een bezoek vereerd.
Mevrouw Smit, wonende Hoetinkhof In zaal De Herberg was het zaterdag-
2, ontving uit handen van Prins Harrie
een prachtige fruitmand. Vooreen be-
zoek aan de jongste inwoner van ons
dorp toog Prins en gevolg naar het
Spittaalziekenhuis. Rein ierChr is t iaan
Wagenvoort, geboren op 28 februari
jl. was de jongste. Zijn moeder werd
verblijd met een boeket rozen, terwijl
de jongste inwoner de traditionele
f 11 ,11 ontving.

Ontvangst door B. en W.
Zaterdagochtend werden Prins en
President met de Raad van Elf, de
club van El fen de dansmarickes ont-
vangen door het voltallige college van
B e n W.
Burgemeester Vunderink feliciteerde
De Deurdreajers met het vijf en twin-
tig jarig bestaan en bij de aanbieding
van de sleutels van de gemeente hield
burgemeester Vunderink een dusda-
nige buut omtrent het gebruik en mis-
bruik van de sleutel (de eerste burger
gebruikte woorden als sleutelen,
steeksleutel, sleutelclub) dat bij een
voorkomende gelegenheid hij als
buutreedner in een ton zeker een ge-
slaagde buut zou maken.
President Gerard Eijkelkamp reikte
op deze morgen onderscheidingen uit
aan de leden van het bestuurscollege
en bode Brunekreeft.
Na een gezellig samenzijn liet burge-
meester Vunderink tot slot het beken-
de eusie op. Ditmaal had het eusie een
goede start en verdween snel uit het
gezicht.

middag passen en meten om alle be-
zoekers een goed plaatsje te geven.
Niet alleen waren er vele kinderen,
ook ouders kwamen kijken naar de
verrichtingen van de jeugd. Elders
leest U meer omtrent deze middag,
die een groot succes was en de Deur-
dreajers overwegen om dit onderdeel
volgend seizoen weder op te nemen in
hun programma.
De zaterdag werd beëindigd met met
een groot en druk bezicht carnavals-
bal in zaal Schoenaker. 'The Wood-
peckers" zorgden hier voor goede mu-
ziek. De prijzen voor de mooist en or-
gineelst gecostumeerden gingen naar
de groep "De gekleurde linten", De
Vuilnisman en De Indianen.
Op deze avond werden aan mevrouw
Gerrie Helmink en de heer Jan Krab-
benborg namens de Federation Euro-
pesche Narren, onderscheidingen uit-
gereikt.

Ook kindermatine druk bezocht
Zondagmiddag moesten de organisa-
toren in zaal Schoenaker de zaak snel
omgooien. De kindermatine was ge-
pland in de kleine zaal; de grote zaal
was bedoeld voor de ouderen, maar
de toeloop was zo groot dat werd be-
sloten de jeugd de grote zaal te geven,
opdat alles dan tenminste tot zijn
recht zou komen. De minidansgarde
trad hier op, terwijl de jeugd een aan-
tal films te zien kreeg. Ook de win-
naars van de playbackshow traden
hier op. Ook Wouter Muilink, die met

zijn creatie als "Little Richard" veel
applaus kreeg.
Een grote polonaise voerde de jeugd
tenslotte naar buiten, alwaar de balon-
ncnlossing plaats vond. Een geslaagde
jeugdmiddag.
Het Hanska-duo zorgde zondagavond
in zaal De Herberg voor een gezellig
café-carnaval. Boerenkool met veel
vlees en worst zorgde maandag voor
een waardige afsluiting van het Fruh-
schoppen in zaal Schoenaker.
Het was vooral de jeugd die maandag-
avond zaal De Herberg bezette. Op-
vallend was dat de bezoekers zonder
uitzondering zich gecostumeerd had-
den. Sommigen hadden bijzonder
veel werk hieraan besteed. Ria Valk,
die keurig op tijd aanwezig was, had
natuurli jk de zaal meteen plat.
Ook in zaal Schoenaker was maandag-
avond dansen.. The Woodpeckers
brachten hier opnieuw muziek tot in
de kleine uurtjes.
Dinsdagmiddag waren de bejaarden
te gast in zaal Schoenaker. De dans-
marikes, de Hofliederentafel, de Mijo-
ri's, De Pamper Sisters en pater Dia-
lectus zorgden hier voor het program-
ma. De vier dagen carnaval werden
besloten in residentie Schoenaker
met een groot afsluitingsbal. Ditmaal
zorgde het duo Ordelman voor de mu-
ziek.
De uitslag van de verloting werd deze
avond bekend gemaakt (zie elders in
dit blad) en klok 12.00 uur viel het
doek voor het carnavalsseizoen 1983/
1984.

Prins Harrie II
opent bedrijf
Maandagmiddag na de boerenkool-
maaltijd toog Prins Harrie de Tweede
met zijn Raad van Elfen de club van
Elf naar het bedrijf van Jansen's Me-
taalwaren aan de Industrieweg.
Dit bedrijf is zeer recentelijk uitge-
breid met een nieuwe bedrijfshal met
een oppervlakte van 235 vierkante
meter. Dit bedr i j f - in 1959 gestart -
had reeds de beschikking over een
vloeroppervlakte van 550 vierkante
meter. De steeds groeiende vraag naar
de producten van dit bedrijf noopte
tot uitbreiding.
Op de hem bekende wijze sprak Prins
Harrie de heren Henk en Jos Jansen
toe en feliciteerde de energieke onder-
nemers met deze uitbreiding.
De president van de Raad van Elf, Ge-
rard Eijkelkamp had daarna voor
mevrouw Jansen nog een verassing in
petto. Vorige week immers bezochten
een of meer minder gastvrije lieden de
woning van de familie Jansen aan de
Industrieweg. Daarbij werden geld,
geldswaardige papieren en juwelen
ontvreemd.
Namens de Raad van Elf van De
Deurdreajers bood hij nu mevrouw
Jansen een collier, met bijpassende
oorbellen als mede een ring ter com-
pensatie aan.
Het bezoek - dat werd besloten met
een heildronk op het bedrijf - werd
door de familie Jansen, de heer Henk
Jansen is een actief lid in de carnavals-
vereniging, op hoge prijs gesteld.

Playback-show groot
succes tijdens carnaval
De playback-show, georganiseerd
door De Deurdreajers is een door-
slaand succes geworden. De deelna-
me aan de/.e wedstrijd was groot, liefst
vijft ien deelnemers, die in totaal twee
en twin t ig nummers brachten. Ook
van de /ijde van het publiek was er
grote belangstelling. De zaal van "De
Herberg" was bomvol. De jury, be-
staande uit MevrouwGroenendaal en
de heren Teun Wissink en Roei Hui-
/inga hadden voorwaar geen gemak-
kel i jke taak.
Uiteindeli jk werden "De Dolly Dots"
nummer 1. Zij kwamen in het bezit
van de grote wisseltrofee, beschikbaar
gesteld door de heer en mevrouw Ten
liargc.
Sabmc Kosse, Sandra Mul l ink , Yvette

^n liargc, Amely Ovcrmars, Saskia
ichtenberg en llse LangenhofT wa-

ren /eer b l i j met dit succes. De tweede

Advertentie

Uitslag verloting
Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
Ie prijs 3687;
3e prijs 2830;
5e prijs 0696;
7e prijs 1820;
9e prijs 3979;

l Ie prijs 2194.

2e prijs 0714;
4e prijs 1292;
6e prijs 1031;
8e prijs 0615;

10e prijs 1094;

Prijzen af te halen bij F. Kosse,
H.K. van Gelreweg 27, Vorden.

Tel. 05752-2932.

prijs ging naar de jongens van "Nor-
maal" t.w. Dennis Jansen, René Groot
Wassink, Ronald Siebelink en Harm
Harmsen. De derde ging naar "Kinde-
ren voor Kinderen".
Dit werd gebracht door Edith Mull ink
en Marcella Siemerink. Op deze mid-
dag werd afscheid genomen van
jeugdprins Dennis Jansen en zijn ad-
judanten Laurens Helmink en Renzo
Veldkamp.
Voor het eerst in de geschiedenis van
De Deurdreajers werd afgelopen za-
terd voor een prinses gekozen. Ingrid
Temmink is de nieuwe jeugdprinses.
Haar adjudantes zijn Renate Nijen-
huis en Sandra te Have.

Prins Derk l
In de residentie Schoenaker deden
dinsdagavond geruchten de ronde dat
de naam van de carnavalsprins voor
het jaar 1985 Prins Derk l zal zijn.

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: zwarte kunstlederen
handschoen; gehaakte tas; hondeket-
ting; portemonnee zonder inhoud;
bijl; bruine hond, reu (witte poten);
groen regenpal, maat 176; l inker
handschoen (zwart/wit/rood); bankb.
f 5,-; jongensschoen, maat 36 met
steunzool (bruin); d. bruine porte-
monnee + strippenkaart; zwart hond-
je; l inker handschoen, l paar glacé's,
l blauwe tas "Mae Young"; gouden
ring "Henk 24-3-'80"; klapstoeltje;
grijze slangachtige plastic rol; diverse
sleutels.

VERLOREN: bruine doos met waar-
de- of cadeaubon; hondehalsband (4

A
taal horlo^f Golden Retriever; witte
gymschoen, maat 33; buskrt; dames-
paraplu; 2 cheques; wieldop voor
Ford; donker-groene vulpen; zijkap-
pen van motor (wit T 750 cc); crème
kleurige ^kemonnee, inh. f 10,- en
f 15,-; pa^^itte gymschoenen, maat
40, handdoek, tennisracket; gouden
schakelarmband met plaatje "Wim"; 2
bruine glacé handschoenen; bruine
portemonnee inh f125,-, 2 giro betaal-
passen, NS kaart; gouden ring; zilve-
ren Leger des Heils, speldje; ijzeren
voetenmat; bruine portemonnee
f 10,-; kentekenplaat 76-NT-15;
blauw touw (25 meter); zijkap van een
Honda bromfiets, opschrift no. 6;
goudkleurige muntknoop met op-
schrift "Gallon Febrex AA 1852 1/4 tl;
l paar skihandschoenen, blauw/wit
met groene rand "Look"; Philips re-
kenmachine; zwarte dobberman; di-
verse sleutels.

Country en Western-
avond s.v. Ratti
De activiteiten-commissie van de
sportvereniging Ratti heeft voor 30
maart a.s. wederom een feestavond
georganiseerd. Die avond zal in het te-
ken staan van Country en Western.

Verzocht worden de bezoekers dan
ook in aangepaste kledij te komen.
Op die avond vindt wederom de ver-
kiezing van sportvrouw, sportman,
sportjeugdlid en sportteam over het
seizoen 1983/1984 plaats.

Jong Gelre
binnensportdag
Jong Gelre Vorden zal zaterdag met
vier volleybalteams, 2 dames en 2 he-
renteams, en twee zaalvoetbalteams
deelnemen aan de Provinciale Bin-
nensportdag van Jong Gelre in de
Hanzehal te Zutphen.

's Morgens zullen de voorrondes ge-
speeld worden waarna 's middags de
finalepoules afgewerkt zullen worden.
Het zaalvoetbal vindt 's middags
plaats. De aanvang van deze dag is om
9.45 uur.

De agrarische commissie heeft voor
maandag 12 maart een gespreksavond
georganiseerd. Op deze avond is de
Algemene inspectie Dienst (A.LD.)
uitgenodigd. De organisatie zal de ta-
ken en werking van de dienst uiteen-
zetten. De avond wordt bij Hotel
Bloemendaal gehouden.

Jaarvergadering
Onderling
Paardenfonds
Het Onderling Paardenfonds "Wil-
denborch en Omstreken" houdt op 13
maart a.s. haar jaarvergadering in zaal
Schoenaker. Naast de gebruikelijke
jaarverslagen is er verkiezing van de
leden voor bestuur en commissaris-
sen.
Ook zal de vergadering de jaarlijkse
premies vaststellen.

Gelders kampioenschap
Afgelopen zaterdag zijn de beslissin-
gen gevallen in het Gelders Kam-
pioenschap. Van het drietal dat voor
aanvang van de laatste ronde aan kop
stond, won alleen Geert Berends uit
Huissen, die zich nu Hoofdklasse
kampioen van Gelderland mag noe-
men. Johan Krajenbrink stond l punt
achter op het leidende drietal en door
winst op Jan Willem Hoeve eindigde
hij op de met Tjeerd Harmsma en
Geert van Aalten gedeelte 2e plaats
met 15 punten. Deze 4 plaatsen zich
ook voor de kwartfinales van Neder-
land, die in Westerhaar gehouden zul-
len worden.
Door een overwinning op Jos Swin-
kels bereikte Henk Grotenhuis ten
Harkel met 14 punten de 5e plaats.
Hierdoor is hij al geplaatst voor het
kampioenschap van volgend jaar, ter-
wijl hij tevens een reserveplaats voor
de kwartfinales heeft.
Bij de junioren was WiegerWesselink
al kampioen, maar door een overwin-
ning op Peter Hoopman kon hij de de-
finitieve voorsprong op nummer 2
Gep Leeflang vergroten tot 3 punten.
Henk Hoekman won de laatste ronde
van Tony Doekbrijder en eindigde
op een gedeelde 7e plaats. Bij de aspi-
ranten verloor Jurgen Slutter snel van
Wim van Gelan en finishte op een ge-
deelde 8e plaats. ^^

Distriktskampioenschap
Op zaterdag werden eveneens wed-
strijden voor de distriktsvoorronde ge-
speeld. Harry Graaskamn^fcst door
een in de tijdnoodfase geë^ftueerde
overwinning op Leen Bakker de eer-
ste plaats in zijn poule te veroveren,
en daarmee een zekere plaats in de di-
striktsfinale. Gerrit Wassink won
eveneens door een foutieve ruil
kombinatie af te straffen, maar moest
toezien hoe Holterman door een re-
mise hem net voorbleef. Ook bij de ju-
nioren wisten Wim Berenpas en Mar-
tin Boersbroek een 2e plaats in de
wacht te slepen.

Een tweede plaats kan recht geven op
deelname aan de distriksfinale, maar
dit is afhankelijk van het aantal terug-
vallers uit het Gelders Kampioen-
schap.

D.C.V. - D J.O.S. 6-2
Het Vordens viertal blijft goed in de
race. Martin Boersbroek opende al
snel de skore door een simpele kombi-
natie naar dam te nemen, die hem na
damafname op 3 stukken winst kwam
te staan. Het vervolg bleek niet moei-
lijk meer. Ook Jurgen Slutter wist
hierna tot winst te komen. Wim Be-
renpas en Michiel Boerkamp konden
hun partij remise houden, waardoor
de eindstand 6-2 werd.

Treffers '80
Treffers l - T.T.V.D. 3-7. Het eerste
team leed haar eerste nederlaag. F.
Evers wist nog wel tweemaal te win-
nen, Maar M. Knippen met één over-
winning en S. Hovenkamp met geen
overwinning slaagden er niet in om de
strijd om de bovenste plaats in hun
voordeel te beslissen.
Hetax-Treffers 2: 1-9. Door driemaal
winst van R. de Heus en W. Voortman
en tweemaal van R. Ilbrink bleef het
tweede team in haar zesde wedstrijd
ongeslagen.

Atak - Treffers 3: 10-0. Het derde
team beleefde haar zesde nederlaag,
door verlies van alle partijen door M.
Martinus, W. Jansen en H. Dieters.
Jeugd: Winterswij k-Treffers: 6-4. Het
eerste team leed in deze belangrijke
wedstrijd overwacht een nederlaag. E.
Nijenhuis, R. Bruinsma en F. Hoven-
kamp slaagden er niet in om meer par-
tijen te winnen dan vier, waardoor de
nederlaag een feit werd.

De heer Pladet
wacht op zijn ooievaars

Ongeveer vier jaar geleden heeft de heer Pladet een woning betrok-
ken aan de Polsteeg no. 10 te Barchem op de grens met de gemeente
Vorden. De afgelopen drie jaren kreeg hy daar steevast bezoek van
een viertal ooievaars. Waarschynhjkjvilde ooievaars afkomstig uit
Afrika.
De dieren verblijven hiet zo'n kleine
veertien dagen en vertrekken dan
weer. Volgens de heer Pladet hebben
ze hoogstwaarschijnlijk bij hem in de
buurt een nest. Waar, dat weet hij niet.
De heer Pladet trekt deze konklusie
omdat volgens hem ooievaars op
doortocht hooguit een paar dagen op

dezelfde plek blijven om uit te rusten.

Over circa een maand worden de ooie-
vaars weer verwacht. Dit heeft de heer
Pladet ertoe gebracht zelf een ooie-
vaarsnest te bouwen. En nu maar ho-
pen dat deze "baby-brengers" hierin
neer zullen strijken.

Oud-Vorden
In de gemeente Vorden zijn nog een beperkt aantal oude vrijstaande
bakovens aanwezig, meestal in de omgeving van boerderijen. In samen-
werking met de gemeente Vorden en de vereniging Oud-Vorden worden
de gegevens van deze o^entjes vastgelegd door foto's en tekeningen. Dat
is al gebeurd voor de oventjes op de landgoederen de Wiersse en Hack-
fort, terwijl bekend is dat er ook één staat in de buurt van de Kiefskamp.
Voor de plaats van de overige bakhuisjes in de gemeente wordt op U als
Vordenaar een beroep gedaan. Als u nog de plaats van een bakoventje
weet, wilt U dat dan doorgeven aan J. v.d. Broek, de Steege 39, tel. 1375.
Dat geldt ook voor vervallen bakoventjes en ook voor plaatsen, waar
vroeger zo'n oventje stond. Die plaatsen zijn vaak nog interessant door
de beplanting die in de buurt stond en door hun plaats ten opzichte van
de boerderij, waar ze bij hoorden.

Oud-Vorden
Nadat in 1975 een boekje "Vorden in oude ansichten" is verschenen, is
enige malen aangedrongen op het verzorgen van een vervolg daarop.
Het bezwaar van een dergelijk tweede boekje is echter dat er te weinig
nog niet getoonde dorpsgezichten beschikbaar zijn om zo'n boekje met
een nieuwe keus te kunnen vullen.

Daarom is nu gekozen voor een wat andere opzet, namelijk een boekje
vooral over de mensen uit Vorden. De bedoeling is in dat boekje een 70-
tal foto's, ansichten en/of andere afbeeldingen op te nemen van vóór het
jaar 1940, die Vordenaren tonen in grotere of kleinere groepen of soms
zelfs afzonderlijk als het markante figuren uit de dorpsgemeenschap be-
treft. Het spreekt vanzelf dat zoiets pas aardig is als de namen van de af-
gebeelde mensen allemaal of groteyideels bekend zijn.
Oude foto's van verenigingen, scholen enz. passen hierin natuurlijk pri-
ma, maar ook afbeeldingen van feesten en bijzondere gebeurtenissen in
het dorp, van plaatselijke ambachten, landbouw, middelen van vervoer,
enz.

Het samenstellen van een dergelijk boekje is alleen mogelijk als de Vor-
denaren daar zelf aan medewerken en hun oude foto's en afbeeldingen
tijdelijk beschikbaar willen stellen. Met het verzamelen heeft zich belast
J. v.d. Broek, de Steege 39, telefoon 1375. Een ieder die wat interessants
beschikbaar kan stellen, wordt vriendelijk verzocht dit aan hem mee te
delen of hem dat ter hand te stellen.

Als er voldoende materiaal ter beschikking komt, ligt het in de bedoeling
het boekje tegen het eind van dit jaar te laten verschijnen. Een spoedige
aanmelding van de beschikbare afbeeldingen is daarvoor gewenst.



Slipjacht trok veel belangstelling

Het blijft steeds weer een fascinerend gezicht om met kasteel Vorden (het gemeentehuis) op de achter-
grond een slipjacht te zien vertrekken. Zaterdagmiddag vond deze slipjacht voor het vijfde achtereenvol-
gende jaar plaats. De deelnemers aan deze jacht werden bij kasteel Vorden opgewacht door de heer G.W.
Eyerkamp, voorzitter van de plaatselijke VW. Deze haakte nog even in op dit eerste lustrum, terwijl hij te-
vens de verschillende landeigenaren dank bracht voor het feit dat de jacht via hun grondgebied gehouden
mocht worden.
Hierna was het de daad aan de son-
neurs die de jacht aanblie/en. Met de
master Jac Bakker van de Koninkli jke
Nederlandse Jachtvereniging voorop,
omringd .door een 16 koppels fox-
hounds werd vervolgens koers gezet
naar de Schuttestraat waar de eerste
run werd ingezet. Ook hier veel pu-

bliek dat van dit nostalgisch gebeuren
niets wilde missen.
De tweede run werd ingezet binnen
de poorten van kasteel de Wiersse en
eindigde bij kasteel de Wildenborch.
De laatste run vond plaats bij de fami-
lie Mennink waarna de jacht bij kas-
teel den Bramel eindigde. De honden

kregen hier hun welverdiende loon en
keerde het jachtgezelschap dat tijdens
dit eerste lustrum toepasselijk vijfkas-
telen "aandeed" naar het dorp terug.
Behalve door leden van de K.N.J.V.
werd dit keer ook door een delegatie
van de bereden politie uit Amsterdam
meegedaan.

Stratenvoetbaltoernooi
Hvenals voorgaande jaren organiseert
de Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" ook dit jaar weer het tradi-
t ionele stratentoernooi. Hieraan kun-
nen u i t s l u i t e n d Vordense wijken en
straten meedoen. Het toernooi wordt
gehouden in de sporthal 't J e b b i n k op
vrijdag 6 april (poule A); maandag 9
a p r i l (pou le B); en de l lnalcs op vrijdag
13 april.
Er kunnen maximaal 12 teams deelne-
men, die ieder één gastspeler mogen
inzetten en die in Vorden woonachtig
dient te zijn. Het inschr i j fge ld be-
draagt f75,-. Kr zal worden gestreden
om de "Kerkepas-wisseltrofee", die nu
nog in bezit is van de Dorpsstraat /
Ruurloseweg. Vanaf heden kan men
zich opgeven bij Jan Leegstra, Hoe-
t inkhof 157, ( te l . 2735). Sluitingster-
mijn vrijdag 23 maart.

Zaalvoetbal
PROGRAMMA: maandag 12/3: Vor-
den. Velocitas 2 - Sp. Eibergen 4; Ve-
locitas 3 - Andarynio 4.

Klaverjas-drive
Op de voorlaatste klaverjasdrive in
zaal Schoenaker werd hoog gescoord.
Met 5833 punten wist Han Stokkink
zich als eerste te plaatsen. Tweede
werd mevrouw Stoffels met 5758 pun-
ten en mevrouw Leferink derde met
5753 punten.
De poedelprijs ging ditmaal naar me-
vrouw Lichtenberg. Zij verwierf dit-
maal slecht 3083 punten.
Op 23 maart vindt de laatste kaarta-
vond plaats. Voor de eerste plaats ko-
men nog een vijftal dames en heren h
aanmerking. Het wordt dus nog span-
nend op 23 maart a.s.

Onverwachte kampioenen

V.V. Vorden
PROGRAMMA: zaterdag 10-3-'84.
Vorden AH - Concordia AH; Ruurlo
A l - Vorden Al ; Vorden B l - Pax B l ;
Vorden C l - S.S.S.E. Cl; S.S.S.E. C2 -
Vorden C2; Longa C6 - Vorden C3.

Zondag ll-3-'84: Vorden - Voor-
waarts; Vorden 2 - Ruurlo 3; Zeddam
3 - Vorden 3; Vorden 4 - SHE 2; Erica
6 - Vorden 5; Vorden 6 - SHE 3; Erix 7
- Vorden 7; Lochem 10 - Vorden 8.

Hoeveel honderden
uren heeft u al

televisie gekeken...

...met steeds
diezelfde,

ene,oude bril?
Ogen kunnen

veranderen, waardoor
uw glazen misschien
moeten worden aan-

gepast. En wellicht is zelfs
uw oude montuur zo

zachtjes aan verschrikkelijk
ouderwets. Uw ogen zijn
belangrijk genoeg om ze
in het oog te houden. Laat

ze daarom bij ons eens
controleren.

Op naar uw
vakman -opticien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Folo van
Vorden-
van-toen

De bovenstaande met tekeningen versierde kaart die in 1902 werd verzonden,
toont ons twee foto's. Links zien we de oprijlaan van kasteel "Onstein" en rechts
het centrum van het dorp, waarbij aan de rechterkant de oude brandpomp is te
zien. De pomp droeg een petroleumlantaarn voor de verlichting van de Dorps-
straat.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265). /

Een dieet
met veel brood, dat is lekker.
Dat maakt niet dik en kiezen uit
de vele soorten brood, dat vers
is van de Echte Bakker

ASSELT
® Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Sla 1 kroP+ komkommer ^ stuk 1,75
Ital. andijvie 1 «HO 2,49
Navelina's 10 stuks 2,95

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

Dames, u hoeft n iet te wachten tot onze
show op 26 maart, ook nu hebben we
al heel veel

voorjaarsmode
in huis.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Contactavond van het
Vordens Huisvrouwenorkest
op zaterdag 10 maart a.s. in het Dorpscentrum. Aan-
vang half acht.

Aan deze avond zullen nog enkele andere huisvrouwen-
orkesten meewerken en verder wordt het geheel opge-
luisterd door de Egelander kapel „De Acht Kastelendar-
pers".

Kaarten in voorverkoop bij: Mevr. Schepers, Insulinde-
laan 30, en 's avonds aan de zaal a f 2,50 p.p.
Na afloop is er gelegenheid tot het maken van een ge-
zellig dansje.

Flash Vorden
Gezelligheidswedstrijden: H.B.C. 2 -
Flash Vorden 2 2-6; Poona l - Flash
Vorden 37-1; Flash Vorden4 -Shutt le
Up 8-0; Babo - Flash Vorden 5 8-0.

Touwtrekvereniging
Afgelopen zaterdag deden een twee-
tal ploegen van de Touwtrekvereni-
ging Vorden mee aan indoorwedstrij-
den in de sporthal te Beltrum. Er werd
getrokken op rubberen matten, het-
welk in den beginne wat vreemd aan-
deed.
In de A-poule werd Okia eerste, ge-
volgd door Eibergen en Heure l . I n d e
B-poule kwamen de ploegen van Vor-
den in het veld. E.H.T.C, werd hier
eerste, Vorden l werd tweede. Bisons
derde en de tweede ploeg van Vorden
vierde.
Zondagmiddag speelde een samenge-
steld elftal van de touwtrekvereni-
ging.. een voetbalwedstrijd tegen
Vriendekring Linde. De Vrienden-
kring walste over de Touwtrekvereni-
ging heen. De eindstand was 11-1, na-
dat met de rust reeds een 4-0 voor-
sprong was verkregen. Scheidsrechter
was de heer H. Barink.
A.s. vrijdag houdt de touwtrekvereni-
ging haar jaarvergadering in het klub-
huis. Zaterdag daarop organiseert de
activiteiten-commissie een bingo-
avond.

Afgelopen zondag speelde het 1ste jeugdteam van Flash Vorden tegen
Yapton uit Eibergen. Om kampioen te worden moest Flash Vorden
winnen en Yapton minstens 4 partijen winnen. Helaas voor de aan-
hangers van Yapton, die er zeker van waren dat voor hen de buit al
binnen was, moesten /ij hun bloemen schenken aan de tegenpartij.
Vreugde was er bij het jeugdteam van
Flash Vorden, vooral omdat zij dit jaar
pas het eerst competitie speelden, en
getreurde gezichten bij Yapton.
UITSLAGEN: Yapton l - Flash Vor-
den 1: HE 4-15, 13-15; HE. 12-15,

11;GD. 11-15, 15-9, 15-6; GD 15-18,
3-15; HD. 8-15, 11-15;DD. 15-3, 15-
10.

Op de foto v.l.n.r. Ki t ty Medze, Suzet-
te Duin, Jeroen N ij hof, Urby Duin,

10-15; DE. 7 -11 ,6 -11 ; DE. 11-3, 12- trainer F. Verduyn Lunell.

D.C.A. - D.C.V. 0-8
In de eerste ronde van de Gelderse be-
kerkompetitie voor viertallen heeft
DCV een gemakkelijke overwinning
geboekt op D.C.A. Apeldoorn 2.
Henk Ruesink opende de skore al snel
door een schijfwinst, die vrijwel on-
middeli jk part i jwinst tot gevolg had.
Ook Gerrit Wassink won al snel een
schijf, maar de winst liet nog op zich
wachten. Uleindelijk was hij als laatste

uit. Henk Hoekman speelde een goe-
de partij, en profiteerde direkt van een
foutieve voorpostbehandeling van
zijn tegenstander. Nadat de v i j ande l i j -
ke voorpost was opgegeten was de
winst niet moeilijk. Johan Krajen-
brink speelde een llankspelpartï j . Na
een doorbraak van de tegenstander,
die 3 schijven koste, resteerde een
eindspel, waarin door diverse vang-
stellingen al vlot een winnende stel-
ling ontstond.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Toon van de Spitsmoes is ok weer better. Pj zölt wel zeggen: 'k wisse jao
gaar neet dat e zeek was. Dat kan ok bes want Toon had 't neet in de kran-
te laoat'n zett'n. Maor goed, zaoterdag kwam e hier weer langs op de fiet-
se. Wi j waarn net buuten de boel un betjen an 't opharken, i'j wet wel,
old blad, sprikken die uut de beume ewaaid bunt en meer van dat grei.
"Zie Toon, ok weer better?". "Jaojao, 't geet wel weer". Dat was ok al les
wat e zei, hee trean gewoon deur. "Guns", zeg mien vrouw, "wat besun-
der, anders mek e altied un praötjen, 't is net of e wat hef'. "Meschien is 't
um wel te kold af ofisse bange datte 't weer te pakken krig". At 't un an-
der was ewes ha'w d'r wieters neet oaver eprakkezeerd. Maor wi'j kent
Toon tegoed umme daor wieters niks op uut te doen. Daorumme beslot-
te wi'j umme d'r zondag maor 't hen te gaon. En too kree'w te heur'n hoo
de grepe an de stelle zal. Neet van Toon zelf maor van zien schoondoch-
ter, die vetcll 'n ons 't hele vehaal in geur'n en kleur'n.

'n Wekke of zesse eleen had t'r tussen 't drukwerk wa'j zo de wekke deur
in de brievenbusse kriegt ok 'n anbiejing ezett'n van 'n encieclopedie, 'n
medischen nog wel. Zo ene waor in steet wat veur verschrikkelukke
zeekten un mensen zoal kan kriegen. In 'n brief die d'r bi j zat wodd'n ow
uuteleg wa'j d'r allemaole wel neet veur veurdeel an konnen hemmen a j
zo'n ding in huus hadd'n, a'j 't zo nao leaz.cn was e cigeluk onmisbaor
veur iederene die b i j de tied was. Now en dat was Toon, dus beslell 'n hee
de buuke. 't Kostten dan wel un paar cent maor dat brach zien geld wel
op. A'j 'n dokter bi'j de voore haal'n waa'j un mooien slomp geld kwiet.

Met 'n dag of wat had e un paar dikke buuke inhuusestuurdekregen.En
van den dag afwas 't mis egaon met Toon. 'n Paar dage later was e in 'n
hof met de schuppe te gange ewes en daor had e goed pien in de rugge
van oaver eholl'n. Toon was in de dikke buuke gaon snuffelen nao oor-
zaak en gevolgen en wat tot de conclusie ekomm'n dat e wel hernia zol
hemmen. Now, daor was e 'n mooien tied klaor met, meen'n e. En zo was
't wieter egaon. At e daags nao un fecs dors hadde meen'n e dat e suuker-
ziekte had en at e noa 't etten 'n keer bolken heelde e zich un maagzweer
in. In 't kort ezeg: Toon zat meer in as uut 't bedde en was deurlopend
met zichzelf en zien ziektes druk, wieters had e gin belangstelling meer
veur de weald. "At um un scheet dwars zat, pluuzen e al uut wat e now
weer zol hemmen", zo vetell'n zien schoondochter.

"Vegange wekke had e de pech dat e zich met 'n schroevendraajer in de
moes van 'n doem stok en dat was achteraf maor gelukkug. 't Was zo'n
glippe dat e d'r met nao 'n dokter mos., hoo'j zoiets an mekare mossen
naaien ston in de buuke neet vemeld. 'k Bunne too maor met um met
egaon en heb 'n dokter 't hele vehaal van die buuke veteld.

<^-
Naodat 'n dokter alles aneheurd hadde en 'n doem weer in 't model had
zei e tegen Toon: "A'j vestandug wilt wean Toon, dan gooi i'j die buuke
in 't vuur, dat bunt gin dinge umme hele dage in te gaon zitten pluuzen".

Die wieze raod hef Toon ojc opevolgd. Blad veur blad hef e de buuke in 't
losse vuuropestokt. 't Was wel jammer van't geld maor zien gezondheid
was um meer weerd. En now vuult e niks meer. Zo kan 'n schroevendraa-
jer nog wel 's un heel nuttug ding wean bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Lecstman.



GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening jo. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, medewer-
king te verlenen aan het bouwplan van de heer Mr.
R J E.M. van Zinnicq-Bergmann, Zomervreugdweg 3 te
Vorden, inhoudende gehele vernieuwing en verplaat-
sing van de woning Maalderinkweg 3, alhier.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken lig-
gen vanaf maandag 12 maart a.s. gedurende 14 dagen
voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie. Ge-
durende genoemde termijn kan een ieder hiertegen
schriftelijk bezwaren indienen bij hun college.

Vorden, 8 maart 1984.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink. .

Vereniging Vordense bad- en zweminrichting

"In de Dennen"
Het bestuur roept sollicitanten op voor
de funktie van (ass.)

zwemonderwijzer m/ v
tevens belast met kassa werkzaamhe-
den en andere voorkomende taken.
Voor het badseizoen 1984.

Hij/zij dient in het bezit té zijn van de
benodigde bevoegdheden, terwijl de
salariëring en overige rechtspositie
volgens de CAO voor zweminrichtin-
gen zal geschieden.
Belangstellenden dienen zich schrifte-
lijk, met uitvoerige inlichtingen, te
wenden tot de secretaris van bovenge-
noemde vereniging de heer Joh. J. van
Dijk, Julianalaan 2, 7251 ER Vorden,
binnen 10 dagen na verschijning van
deze advertentie.

Timmer ieë
RESTAURANT & CAFÉ

Arie Maalderink X. ___ ^
LochcmsvwvK 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

De hele maanden maart en april in ons
restaurant:

KARBONADE
ZOVEEL U WILT
+ aardappels
en groente 18,50
Vooral uwelectrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

j
Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

<) 10 versch i l lende soorten

\. / Café-Restaurant

't Wapen

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634 |

$

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1983
houden wij extra zitting opde volgende woensdagavon-
den 7, 14, 21, 28 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 5 uur tot 8 uur.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst.

Open huis -17 maart - Modeshow
Zaterdag 17 maart a.s. vanaf 11 uur 's morgens tot 5 uur
's middags, doorlopend

Open-huis-dag met modeshow
Beroeps mannequins, maten 38 - 40 - 44, showen onze
nieuwe

VOORJAARSKOLLEKT1E
Tevens show van meisjes- en jongenskleding. ledere be
zoek(st)er ontvangt een leuke attentie.

Koffie - drankjes - hapjes. Toegang gratis.

Ruurlo

l

Verpakte Rozen
Heester

Klein- en grootfruit
Waaronder o.a. diverse
KLIMROZEN
CLEMATISSEN
ZWARTE-EN RODE BESSEN
BRAAM EN FRAMBOZEN

HAZELNOOT
APPEL/PEER EN
KERSBOMEN
DRUIVEN
enz. enz. enz.

ZEER SCHERPE PRIJZEN

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis en Tuiavoor Mens en Dier
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

*Samix-A.S.
Hout en Kompostm^ îes en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

w Vx WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Ze kunnen er tegen,
Nederlandse kwaliteitschoenen die het
klimmen i-n klauteren,ravotten on rennen
uvl kunnen verdragen.( iern;i;ikt v;in stevig
leer en met voetsteun. ( i ; i r ; i n f j e s dus.

I .eren schoen met perfecte voetsteun en p;is-
vorm. l ;n als je .neen t;eJukl heht om veters
te knopen.. . Klit,klit,met de k l i t t eb .md-
sllüting en \vc
Maten 23-31
59.95
Maren J2 >5

64.95

t,' hen j\

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4, Vorden Tel. 05752-1342

Gedistilleerd aanbieding
Jonge Hoppe 1"7 50

liter l * f

Berenburg
Sonnema liter 16,95
Pisang Ambon

fles
1450

Whisky
William Lawson fles 18,95

Wijnaanbieding
Graves supérieures r ge

Der Riesling
Bischof
Per 2 fles roemer gratis.

7/5

Bordeaux supérieures -j ge
van het vat. Uitstekende wijn per liter m f

VINOTHEEK - SLIJTERIJ
WIJIMHAIMDEL

SMIT
DORPSSTRAAT 10, VORDEN. TEL. 1391

DAMES LET OP!!!!!!!
Bemiddelingsboetiek voor GOEDE dames-
kleding.

J & R Retro-Sjop
Christinalaan 13, 7251 AX Vorden
Tel. 05752-3086/2635.

Stelt u in de gelegenheid kleren te brengen
en te kopen.
We zijn geopend op:
Dinsdag en donderdag van 14.00-16.30 uur
en volgens afspraak.

198CX250üüPallas
1980 GSA club
1980 Renault R4 Gï'L
1979 G Special Ipg
1979 Ford Taunus Ipg
1979 Visa Special

7983 Visa G Ipg
1983BX16TRS
1983 GSA club Break
1983 Renault 5 TS
1982 GSA Spec. Break Ipg
1982 2CV6 Charleston
1982 CX A t hè na Ipg
1982 Fiat Argenta Ipg
1981 Renault Fuego 2,0 TX
1981 GSA club
1981 Visa club Luxe

1981 Renault 18 TS
1981 DyaneB
1981 2CV6 Spec.
1981 Renault 18 Diesel

1978 G Special
1978 GS Club
1978 GS X 1
1978 BMW 518
1977 BMW 320

De Venterkamp 11, Ruurlo Tel. 5735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124



Als we ons beseffen dat in ieder Nederlands gezin
eind vorig jaar 2,66 fietsen aanwezig waren (dat is
natuurlijk een gemiddelde) en dat dat gemiddelde
in 1981 nog maar 2,55 bedroeg, dan is het toch
gerechtvaardigd om de fiets eens in het zonnetje te
zetten. Het is (ook cijfermatig) duidelijk een Hol-
lands instituut. In ons en natuurlijk andere landen
wordt het auto bezit uitgedrukt per hoeveel gezin-
nen er één auto is. Neen, beseft u het goed, by
fietsen is het bijna 3 fietsen per één gezin! Het is
dan ook niet vreemd te weten dat er jaarlijks in
Nederland ruim één miljoen fietsen nieuw worden
verkocht. En ook is er een levendige handel in op-
geknapte tweedehands fietsen. In de studentenstad
Nijmegen is er zelfs een 'Second-Life-Fietsen-Hal'
geopend.

Al honderd jaar handwerk

Al meer dan honderd jaar wordt
'de fiets' op nagenoeg dezelfde
wijze veelal met de hand gemaakt.
Voor een fiets wordt eerst zo'n
acht meter buis op de juiste lengte
gebracht. Vroeger gezaagd, nu op
moderne afsteek automaten, maar
aan het principe is weinig veran-
derd. De buizen worden dan in de
verschillende verbindingsstukken
gebracht met reeds erbij ingescho-
ven een messing ringetje om bij het
soldeerproces ook van binnen uit
materiaal te laten vloeien.
De verbindingsstukken heten in
het vakjargon 'lugs'. Nadat borax
op de te solderen plaatsen is aan-
gebracht worden alle verbindings-
stukken aan elkaar gesoldeerd.
Hierbij moet ook nog van de bui-
tenzijde af messing met een staafje
in de verbinding gevloeid worden.
Bij bijzondere racefietsen geschiedt
dit nog geheel met de hand. Er is
inmiddels enige automatisering
ontstaan, het solderen gebeurt met
zes branders tegelijk terwijl het
frame in een klem tussen de vlam-
men wordt gedraaid. Maar zeer
veel is ook hier nog handwerk.

'Vuile' frames

Wat er nu is ontstaan zijn erg
'vuile' frames. Vol borax klodders,
messing druipsels en oxidatie-ran-
den door het solderen in de open
atmosfeer. Het frame krijgt nu een
zorgvuldige nabewerking. Richten,

slijpen, fraisen, boren, en tenslotte
gaat het in een chemisch bad om
alle overtollige resten te verwijderen.
Pas dan is een schoon frame ont-
staan dat gereed is om z'n roestbe-
scherming en zijn laklagen te krij-
gen.

Wereldprimeur in Dieren

In het Veluwse plaatsje Dieren
staat de bekende Gazelle fabriek.
Daar heeft men, trots op het Ne-
derlandse vakmanschap en de goe-
de Nederlandse kwaliteits fiets,
een wereldprimeur ontwikkeld om
'u' tegen te zeggen. Zonder te diep
technisch in te gaan op de zaak,
mag gezegd worden, dat daar een
soldeerproces is ontwikkeld en
een stuk computer-gestuurde auto-
matisering is ontstaan waar in een
hoog tempo frames worden gesol-
deerd, die in kwaliteit nog hoog-
waardiger zijn, dan die welke door
handwerk zijn ontstaan, maar die
schoon zijn, en dus veel 'milieu-
vriendelijker'. De kem van de hele
zaak is een soldeer 'oven' waar het
•solderen tot stand komt door het
zeer plaatselijk verhitten van de
verbindingsstukken, doormiddel
van een magnetisch veld, opgewekt
door inductiespoelen. Zonder dat
er open vuur aan te pas komt,
gloeien de 'lugs' tot kersrood op en
vloeit koper door het hele verbindings-
stuk. Er vindt hierbij geen ver-
brandings-oxidatie plaats omdat
het 'inductie-soldeerproces' zoals
het systeem heet, plaats vindt in
een afgesloten kunstmatige atmos-
feer van stikstof en waterstof.

'Als een magnetron oven7

Het k l inkt misschien oneerbiedig
en is ook'technisch niet juist.
Maar er gebeurt hetzelfde als in
een magnetronoven (bekend van
snackbars en meeneem-restau-
rants) namelijk verhitt ing van ma-
terie zonderdat er open vuur aan te
pas komt. In de magnetron wordt
het voedsel heet. Inde 'soldeeroven'
de metalen frameverbindingen.
Moderne techniek dus, voor een
zeer klassiek vervoermiddel.
Maar bij Gazelle was dit de com-
pletering van een toch al sterk mo-
dern opgezette fabrikage van de
fiets. Want na het afkoelen van het
frame en een enkele nabewerking,
zoals het bracket ruimen en de
zadelsleuf zagen, dat in dezelfde
mallen gebeurt als waarin het
frame door de 'inductie-oven' werd

Het met de hand solderen van de
verbindingsstukken ^^[le frames.

Het opgloeien van de verbindings-
stukken in de moderne magne-
tische-inductie soldeer-automaat.

gevoerd, kan die zo naar de roest-
werende baden waarde grondlaag
- net als bij automobielen - door-
middel van elektro-forese wordt
aangebracht.

Met de hand gespoten versus
automatische lakstraat
De 10.000 door Gazelle jaarlijks
vervaardigde raceframes en race-
fietsen, worden nog met de hand
gespoten. Voor de produktie fiet-
sen is een automatische lakstraat
van ruim 5.00 meter opgesteld
waarin drie lagen worden aange-
bracht en ieder apart worden ge-
moffeld. De kwaliteit van de beide
processen is niet van elkaar te on-
derscheiden.

Alles d'r op en d'r an
We hebben nu dan wel een com-
pleet en fraai ogend frame, maar er
moet nog van alles op en aan voor-
dat we het een echte Hollandse fiets
kunnen noemen. Transfers en
naamplaatjes, sturen, kettingkas-
ten, wielen, banden, spatborden,
verlichting, alles wordt in de af-
montage aangebracht om er een
complete fiets van te maken.

Hollandse kwaliteit
Wij hier in Holland hebben een
naam op te houden, als het om fiet-
sen gaat. Wij zijn "trots op de kwa-
liteit en het vakmanschap van ons
Hollandse karretje.
Zelfs Rusland heeft contact ge-
zocht met onze Nederlandse rij-
wielindustrie om tot technische bij-
stand te komen bij het opzetten van
een grote fietsen-fabriek in Rus-
land. We mogen dus gerust trots
zijn op onze Nederlandse fiets.
Dat milieu-vriendelijke vervoer-
middel dat als dienst-rijwiel al in
1868 door de Rijkstelegraaf in ge-
bruik werd genomen. Ruim 115
jaar later worden weer proeven met
dienstfietsen genomen. L'histoire
se répète.

Tentoonstellingen
waar fietsen
geëxposeerd worden
Al is onze fiets een heel gewoon
alledaags vervoermiddel, het is
toch wel eens leuk om een wat
bredere kijk op diezelfde fiets te
krijgen. Op de hoogte blijven van
de nieuwste ontwikkelingen, het
hele aanbod eens bij elkaar zien, en

zelfs in de keuken van de futuris-
tische modellen te kunnen kijken.

Iedereen weet van de internationa-
le Automobieltentoonstellingen.
Die trekken.veel bekijks. Niet in de
laatste plaats in ons land de RAI,
de auto-RAI dan wel te verstaan.

Maar ook voor fietsen zijn er in-
ternationale, bekende tentoonstel-
lingen. In het najaar was er zoals
gebruikelijk in Milaan in Italië al
weer veel nieuws te zien. Nieuwe

ontwikkelingen, o.a. als veel cross-
fietsen en aanpassingen op het ge-
bied van verlichting. En de Salon
in Brussel (13-23 januari 1984)
bracht het nieuws al heel dichtbij.

Als u een echte enthousiast bent of
wilt worden, zou u zelfs eens een
vakantie kunnen koppelen aan één
van de vele wereldbekende fiets-
tentoonstellingen die overal ge-
houden worden. En er is soms
meer te zien, de tentoonstellingen
worden vaak gecombineerd met

motorfietsen, auto's en soms zelfs
boten. Hier volgen voor dit jaar
enkele belangrijke data

Tweewieler RAI 2-10 maart -
Amsterdam;

Cycle Exhibition eind juni Har-
rowgate, Engeland;

I FM A 20-24 sept. - Keulen;

Salon 4-14 okt. - Parijs;

London Show 26 okt.-l nov. -
Londen.

Met deze Starley 'Rover' Bicycle
uit 1888, is na een fase van ont-
wikkeling die nauwelijks veertig
jaar geduurd had, de 'moderne'
en door velen als definitief erva-
ren vorm van de fiets tot stand ge-
komen. Een run de vele andere
pogingen om de menselijke kracht
naar de wielen over te brengen
toont de inzet van de Lawson
'Lever' S a fel y Bicycle uit 1876.

Fietsen doe je alleen...
of met elkaar
Fietsen wordt steeds meer iets anders dan een goedkoop vervoermiddel voor het
\voon-\verk-verkeer. De fiets is al voor grote delen van onze Nederlandse
bevolking een recreatie objecL Nu is 'je ontspannen'voor sommige mensen: alleen
er op uiL A Heen zijn met jezelf. A Is je die recreatie op de fiets zoekt zijn dat dan de
'eenzame fietsers' van het liedje. Velen vinden het echter leuk om hun vrije tijd op
de fiets door te brengen met gelijk gestemde zielen. En daar wordt ruimschoots in
voorzien. En wel in georganiseerd verband. Om te beginnen zijn er natuurlijk de
Jïetsvakanties, waarvan er in de zomer van 1983 een ware explosie is geweest.
Meer dan ooit heeft men vakanties met elkaar fietsend doorgebracht. In
Nederland natuurlijk, maar enkele tientallen Nederlandse toeristen hebben hun
trouwe karretje in laten pakken, zijn met een reis naar China gegaan en hebben
China (gedeeltelijke natuurlijk) fietsend verkend.

Vierdaagse
Als de fietsrecreatie wat korter
wordt beoefend, dan zijn er in Ne-
derland de vierdaagsen: de bekend-
sten zijn Nijmegen (ja ook voor
fietsers), de Drentse Rijwiel Vier-
daagse, Alphen, Almelo en Dene-
kamp. Voor wie geen snipperda-
gen wil opnemen zijn er ook avond-
vierdaagse rijwieltochten. Over
toertochten, die veelal over per-
fecte fietspaden gaan en waar vaak
een voorrijder het juiste niet te
hoge tempo aangeeft, kunnen we
kort zijn. Daarvan zijn er in ons
land honderden en honderden.
Vaak verreden in het weekend. En
langs vaak de mooiste plekjes van
ons land. Eén van de bekendste
moet even speciaal genoemd wor-
den: De 8e VAELOUWE TOCHT
op zaterdag 7 juli 1984. Het aan-
tal deelnemers kent een maximum:
4500. En ondanks het feit dat het

een pittige tocht van 100 of 200 km
is is de inschrijving vaak al ver
voor juni overtekend. Vandaar het
adres Secr. Gazelle-Vael Ouwe
Tocht, Boogaardstraat 11 , 6883
GK Velp.
Voor informatie over die andere
honderden toertochten kunt u te-
recht bij de NRTU, Postbus 326,
3900 AH Veenendaal en het toer-
seizoen opent al in maart.

Wintertochten
In de winter staat het toerrijden
ook niet stil, maar dat is in meer-
dere opzichten wat meer voor de
'doorgewinterde' fietser. Dezelfde
NRTU organiseert veel veldtoer-
tochten. Dat wil zeggen tochten
overonverharde paden, maar geen
cross, dus geen springen over om-
gevallen bomen, tegen trappen op
klimmen en geen trappetjes afrij-
den. Het zijn tochten die voor een

fletser in conditie, met een stevige
sportieve fiets, te doen zijn.
In februari zijn er nog veel veld-
toertochten. Dan kan men terecht
in Zuid Laren, de Sallandse Heu-
veJrug, Haaksbergen, Zelhem,
Dordrecht, Roosendaal en Eind-
hoven. Zo u ziet keus genoeg.

Geen racen
En bij al deze tochten, of het nu
deze wat meer winterse zijn of de
mildere zomerse tochten, bij al
deze recreatieve tochten is er geen
prestatie dwang. Er zijn geen eer-
sten en tweeden. Ieder die binnen
de gestelde tijd de tocht volbrengt
(en dat is als je het rustig opbouwt
goed te doen) krijgt een herinne-
ring. Al was het maar een stempel
in zijn of haar registratie boekje.
Fietsen is heerlijk ontspannen,
door een stukje gezonde inspan-
ning. Goed voor u.

Niet slank genoeg. Of gewoon te
dik. Het is een kreet die we maar al
te vaak horen. Honger-dieeten zijn
in de laatste jaren meer en meer af-

De mwB van vandaag moet meer
bewegen. De 'jogging'rage is uit
Amerika naar ons overgewaaid.
En in de vroege ochtenduren kom

je in de groenstroken van de grote
steden steeds meer elkaar met een
opgestoken hand groetende 'hard-
lopers' tegen. Slank is vandaag een
combinatie van lichaamsbeweging
en van niet teveel, niet te vet eten.

Nu is joggen wel aardig maar je
ziet steeds hetzelfde. Op de fiets
kan het ook. Kan het in sommige
opzichten veel beter. Experts die
heilig geloven in fietsen als condi-
tiemiddel voor de gewone burger,
hebben becijferd dat iedere dag 3
kilometer fietsen in een matig
tempo al een jaarverlies van 6 kilo
met zich mee brengt.

Het aardige van fietsen is echter
dat een uurtje fietsen, zelfs in een
matig tempo je al heel ver kan

brengen. En terug ook. Je kunt let-
terlijk de paden op, de lanen in. Als
je dat wilt iedere dag een andere
route. Leuk hoor: je ziet meer... en
het is gezond. Maar overdrijf nooit
en als je twijfelt praat dan eerst
eens met je huisarts.

Fietsklok

Net je fiets
de lucht in
Dat kan, zonder gevaarlijke stunts
uit te halen. Het gaat namelijk om
fietsvakanties maar dan in een lek-
ker ver land. De fiets wordt dan
voor de luchtreiziger naar het land
van bestemming als vracht meege-
nomen. Door de belangstelling
voorde fiets zijn er al verschillende
vliegmaatschappijen die deze mo-
gelijkheid bieden. Air France be-
sloot onlangs dit ook te doen. De
fiets gaat gratis mee als bagage,
mits het totale bagagegewicht de
20 kilo niet tebovengaat. Eventueel
overgewicht moet natuurlijk extra
betaald worden.

Stichting:
fiets!
De informatiebron
De grootste informatiebron
over fietsen, fietsers, onder-
houd, fietsroutes, fietsvakanties
en noem maar op, als het maar
met fietsen te maken heeft is de
'stichting: fiets!' - Europaplein 2
- 1078 GZ Amsterdam.

Goed om te weten!

De wereld heeft al heel wat bijzon-
dere klokken gezien. Van de chi-
nese waterklok tot alle moderne
digitale elektronische wonderen
aan toe.
Maar waarschijnlijk typisch Ne-
derlands is de klok die gemaakt is
van uitsluitend fietsonderdelen.
De 'onrust' slaat tegen een crank-
kettingwiel, de beweging wordt via
verschillende, met kettingen aan
elkaar verbonden, tandwielen ge-
reduceerd. De gewichten hangen
aan gewone fietskettingen en het
slinger-gewicht is ook een groot
ketting tand wiel.
Deze bijzondere klok werd ver-
vaardigd door de 70-jarige heer
Nengerman uit Winterswijk. En
zal een plaatsje krijgen in het
Gazelle-museum in Dieren.

Het reservelampje
altijd bij de hand
Iedereen, die wat langer fietst is
wel eens door een dienstdoende
agent aangehouden, met de woor-
den: 'Uw achterlicht doet het niet'.
En velen van ons vertellen dan, dat
hij het nét nog wel deed. Weetje,
en soms is dat nog waar ook! Maar
in de tachtiger jaren hoeft dat niet
meer. Neen, niet dat er nu lampjes
zijn die nooit meer doorbranden,
maar er zijn koplampen en achter-
lichten, die ingebouwd hun eigen
reservelampje hebben.

Gazelle's voor- en achterlicht met
het ingebouwde reservelampje.

Ingebouwd
Eén schroefje los, het kapotte
lampje eruit, het reserve lampje
erin, en meestal kun je, door zo je
goede wil te tonen, dan wel een be-
keuring ontlopen. Er zijn meerde-
re merken lampen met deze inge-
bouwde reservelampjes. Bij Gazel-
le, onze grootste fietsenfabriek,
monteert men standaard deze uit-
voering van de verlichting.

Toch niet vergeten
O ja, zelf moet men natuurlijk wel.
kort nadat je het lampje hebt ver-
vangen... een nieuw lampje koper
en dat op de plaats van het rese
velampje aanbrengen. Dat is iets
wat nog niet geautomatiseerd i
Dus toch nog even nadenken.


