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SiliK
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 na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe, BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 19 februari 1985
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer N.H. A. vanGoethem,
Brinkerhof 107, voor het verbouwen
van een feestzaal aan de Dorpsstraat
34 te Vorden.

2. Te verlenen bouwvergunningen
met gebruikmaking van de algemene
verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde 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.

1. Aan de heer J. Gotink, Branden-
borchweg l, voor het bouwen van een
machineberging.

Deze bouwplannen liggen tot 29
maart 1985 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Voor de periode van 18 tot en met 23
maart hebben burgemeester en wet-
houders een collectevergunning ver-
leend aan Simavi.

4. Militaire oefeningen

Gedurende de periode van 18 tot en
met 22 maart zullen er in deze ge-
meente twee militaire oefeningen
worden gehouden, waarbij gebruik zal
worden gemaakt van losse munitie.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen.

5. Nieuwe subsidieregeling voor
verbetering van partikuliere
huurwoningen

Zoals al in een eerder stadium in deze
rubriek bekend is gemaakt, zijn bij het
in werking treden van de Wet op de
Stads- en Dorpsvernieuwing op l ja-
nuari 1985, een aantal rijkssubsidie-
regelingen vervallen. Daartoe be-
hoorde ook de regeling voor het ver-
beteren van door eigenaren bewoon-
de woningen en partikuliere huurwo-
ningen (Beschikking Geldelijke Steun
Verbetering Partikuliere Woningen
1979/11). Hiervoor in de plaats zijn een
tweetal subsidievormen teruggeko-
men. Voor het verbeteren van door ei-
genaren bewoonde woningen is dat
de, door de gemeenteraad in haar ver-
gadering op 26 februari j.1. vastgestel-
de „subsidie-verordening stads- en
dorpsvernieuwing" en voor partikulie-
re huurwoningen is dat een nieuwe
rijksregeling, genaamd „Regeling gel-
delijke steun voorzieningen aan parti-
kuliere huurwoningen 1985". Aan de
subsidieverordening is vanaf deze
plaats al ruime aandacht geschonken,
zulks in tegenstelling tot de regeling
voor huurwoningen.

De „Regeling geldelijke steun voorzie-
ningen aan partikuliere huurwoningen
1985" is geheel nieuw van opzet en
niet meer met de oude regeling te ver-
gelijken. In de toekomst zal het subsi-
diebedrag worden vastgesteld als een
percentage van de door de gemeente
aanvaarde verbeteringskosten. Voorts
is nieuw in deze regeling, dat het aan-
tal per jaar met subsidie te verbeteren
woningen binnen de gemeente is ge-
bonden aan een - door de provinciale
direktie Volkshuisvesting aan de ge-
meente - toegewezen contingent.
Teneinde voor een contingent in aan-
merking te komen moet de gemeente
jaarlijks een meerjarenprogramma
(voor 5 jaren) bij de provinciale direk-
tie indienen. In verband hiermee is het
van groot belang dat eigenaren van
huurwoningen vroegtijdig hij de ge-
meente kenbaar maken of en in welk
jaar /ij voornemens zijn deze woningen
met subsidie op te knappen, zodat deze
gegevens in het meerjarenprogram-
ma kunnen worden verwerkt. Overi-
gens houdt het invullen van een meer-
jarenprogramma niet automatisch in,
dat de provinciale direktie dezelfde
aantallen woningen aan de .gemeente
toewijst.

Om deze reden kan ook thans geen
volledige zekerheid worden gegeven,
of in het jaar waarin een eigenaar nu
aankondigt zijn huurwoning te willen
verbeteren, dit o'ok daadwerkelijk in
dat jaar kan geschieden.
Het zal duidelijk zijn dat deze nieuwe
regeling geen ruimte biedt voor
bouwplannen die plotseling ontstaan
en binnen korte termijn moeten wor-
den gerealiseerd. Meerjarenplanning
is dus voor de gemeente maar zeker
ook voor de woning-eigenaren van
groot belang.

Aangezien de gemeente Vorden voor
het jaar 1985 geen contingent toege-
wezen heeft gekregen kunnen op dit
moment geen aanvragen worden ge-
honoreerd. Slechts een herverdeling
van het provinciale contingent, die -
ingeval de provinciale direktie dat
noodzakelijk acht - op l september
a.s. plaatsvindt, kan daarin verande-
ring brengen.
Alhoewel de kans hierop zeer klein
moet worden geacht, komen in dat ge-
val slechts in aanmerking de dan aan-
gemelde, doch niet gehonoreerde
projekten. Eigenaren van woningen,
die door dit jaar nog gebruik willen
maken van deze laatste mogelijkheid,
zullen daartoe zo spoedig mogelijk
een aanvraag bij de gemeente moeten
indienen.

Voor nadere inlichtingen over plan-
ning, inhoudelijke zaken en procedu-
re van de subsidieregeling kunt u kón-
takt opnemen met de afdeling Ge-
meentewerken (toestel 37).

6. Afsluiten van spoorwegovergangen

In verband met onderhoudswerk-
zaamheden zal op 15 maart aanstaan-
de de overgang aan de Gazoorweg
tussen 8.30 en 15.00 uur afgesloten
zijn voor alle verkeer behave voetgan-
gers.
In de nacht van 19 op 20 maart zal,
eveneens v ïgens onderhoudsmaatre-
gelen de overweg langs de Almense-
weg tussen 23.00 en 7.00 uur afgeslo-
ten zijn voor alle verkeer behalve
voetgangers.

7. Vergaderingen raadscommissies

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 19 maart aanstaan-
de om 19.00 uur in het koetshuis bu-
reau gemeentewerken. Aan de orde
komen onder meer de volgende pun-
ten:

- goedkeuren jaarrekening 1983 van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
- verlenen garantiesubsidie aan de

Oranjevereniging Vorden t.b.v. de
herdenking 40 jaar bevrijding op 5 mei
1985;

- vaststelling huisvestingsoverzicht
toekomstige basisscholen in de ge-
meente Vorden;
- pachtontbinding terrein aan de

Vordense Beek; verhuren gedeelte
hiervan aan de volkstuinvereniging
Vorden en verpachten gedeelte aan
W. Nieuwenhuis te Vorden;
- uitbreiding jeugdafdeling Openba-

re Bibliotheek en Leeszaal;
- aanleg riolering omgeving Almen-

seweg;
- achterstallig onderhoud en verbe-

tering woning beheerder begraaf-
plaats.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 19 maart a.s.
om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

- meerjarenplan stads- en dorpsver-
nieuwing 1986-1990;
- onthouding goedkeuring (gedeel-

telijk) door Gedeputeerde Staten van
Gelderland aan het bestemmingsplan
„Wientjesvoort 1983";
- verzoek van de heer H.J. Boesveld,

Strodijk 5 te Vorden, om schadever-
goeding als gevolg van het bestem-
mingsplan „Addinkhof 1983";
- vaststelling bestemmingsplan

„Buitengebied 1984, nr. 4 (cafébedrijf
Lindeseweg 23);
- ben<^aing lid Gewestraad Mid-

den-UsW

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 20 n
om 19.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men o r É meer de volgende punten:

- aanleg riolering in de omgeving
van de Almenseweg te Vorden;
- achterstallig onderhoud en verbe-

tering woning beheerder begraaf-
plaats.

De commissie Welzijn c.a. vergadert
op woensdag 20 maart aanstaande in
het koetshuis, bureau gemeentewer-
ken, aansluitend aan de vergadering
van de commissie Openbare Werken.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

- goedkeuring jaarrekening 1983 van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
- verlenen garantiesubsidie aan de

Oranjevereniging Vorden t.b.v. de
herdenking 40-jarige bevrijding op 5
mei 1985;
- uitbreiding jeugdafdeling Openba-

re Bibliotheek en Leeszaal Vorden.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-

dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;
- de stukken liggen voor eenieder ter

visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

8. Benoeming nieuwe gemeente-
secretaris

Zoals bekend is maakt de huidige ge-
meentesecretaris, de heer J. Drijf-
hout, met ingang van l augustus aan-
staande gebruik van de VUT regeling.
In de raadsvergadering van 26 maart
1985 zal de gemeenteraad omtrent de
opvolging van de heer Drijfhout be-
slissen.
Burgemeester en wethouders doen de
raad, nadat hiervoor een uitgebreide
procedure is gevoerd, een aanbeve-
ling van twee personen.

Eén staat de heer Mr. A.H.B, van

Vleuten, oud 38 jaar, wonende te
Vleuten, stafdocent aan de Utrechtse
Bestuursacademie;
Twee staat de heer J.C. Opland, oud
45 jaar, wonende te Krimpen aan de
IJssel, tot l januari 1985 secretaris van
de toenmalige gemeente Bergam-
bacht en waarnemend secretaris van
de gemeente Ammerstol.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ZESKAMP ZESKAMP ZESKAMP ZESKAMP ZESKAMP
Ü

Op onze oproep voor deelname aan de Zeskamp hebben diverse ve- C/j
renigingen hetzij telefonisch of schriftelijk gereageerd. Hierbij
bleek dat de samenstelling van een team (6 dames en 6 heren) no- ^

Sj gal problemen gaf. ^
& Daarom willen wij alle verenigingen en /of instellingen die nog niet .
JS SCHRIFTELIJK hebben gereageerd, endie wel voornemens zijn ü
•̂  deel te nemen aan de Zeskamp, oproepen dit alsnog te doen, en wel
£< voor 24 maart a.s.

De samenstelling van het team kan dan op een later tijdstip opge- S
S^ geven worden, maar wij kunnen dan alvast een indeling voor de è
a deelnemende teams maken, ..
i s
^ Namens de Oranjevereniging
^ G. Wullink, Amenseweg 4,

7251 HR Vorden.

ẐESKAMP ZESKAMP ZESKAMP ZESKAMP ZESKAMP

Oranjevereniging
nam afscheid van
voorzitter Schipper
Tijdens een redelijk bezochte bijeen-
komst, welke werd gehouden in zaal
Bakker, heeft de Oranjevereniging af-
scheid genomen van ^^rzitter A.
Schipper. De heer SchnJJr, die we-
gens vertrek naar Rijssen zijn funktie
neer moest leggen, is zeven jaar voor-
zitter geweest. Namens de Oranjeve-
reniging werd hij toegesproken door
sekretaris G. te Velthui^^ij memo-
reerde de verdiensten f^de schei-
dende voorzitter die in al die jaren de
Oranjevereniging met veel inzet heeft
gediend. Mede door zijn toedoen is
het een bloeiende vereniging gewor-
den.

Onder applaus werd de heer Schipper
benoemd tot ere-lid. Hem werd ver-
volgens een cadeau aangeboden, ter-
wijl mevrouw Schipper bloemen wer-
den aangeboden. Tijdens deze verga-
dering werd de heer H. Wullink als
nieuwe praeses van de vereniging ge-
kozen. De heer G. te Velthuis werd
herkozen als bestuurslid.

Bevrijdingsdag zal op zondag 5 mei
herdacht worden zo werd deze avond
medegedeeld. Verder medegedeeld
dat de vereniging momenteel 650 le-
den telt. De komende weken zal in de
kern van het dorp een ledenwerfaktie
worden gehouden. De vereniging is
momenteel ook in het bezit van een
aantal films over oud-Vorden. Deze
zullen op de Achterhoekse avond
worden gedraaid. De heer J. v.d. Peijl
zal dan voor de toelichting zorgen.

Huisdieren verkiezing
A.s. zaterdagmiddag 16 maart organi-
seert jeugdsoos 't Stampertje de Huis-
dieren verkiezing 1985 in het Dorps-
centrum.

Hieraan kan iedereen meedoen met
een huisdier b.v. hond, kanarie, goud-
vis, marmot etc. De verkiezing bestaat
uit de volgende onderdelen nl. het ori-
gineelste, het knapste en het best ver-
zorgde huisdier.

De dieren zullen verkozen worden
door het publiek en de plaatselijke
dierenartsen nl. Dr. Warringa-Hen-
driks en Dr. Breukink.
De prijzen zullen bestaan uit fraaie
bekers en waardebonnen, waarmede
het laatste beschikbaar zijn gesteld
door de Vordense voederspeciaalza-
ken. De deelnemers kunnen zich op-
geven tot zaterdag 13.00 uur en het in-
schrijfgeld bedraagt slechts f 2,50.

Aanvang voor het publiek 13.00 uur.
Entree f l,-. Kom kijken of nog beter
doe mee.
Zie tevens advertentie in dit nummer.

Gezamenlijke jeugddienst
Aanstaande zondagavond zal er een
gezamenlijke jeugddienst worden ge-
houden, die is voorbereid door de in-
terkerkelijke jeugdwerk-groep. Aan
deze jeugddienst zal het Vordense
jongerenkoor 'Interchrist' meewer-
ken.
Het thema van de dienst zal zijn:
'Jeugd in het nauw'. En het is duide-
lijk, dat dit slaat op het ontbreken van
toekomst voor veel jongeren in deze
tijd van werkloosheid.
Ds Miedema uit Zutphen zal deze
dienst leiden.
Deze jeugddienst wordt gehouden in
de gereformeerde kerk.

Jongerenavond
Maandagavond 18 maart a.s. vindt de
3e en laatste jongerenavond van dit
seizoen plaats in 'de Voorde', Kerk-
straat. We willen er samen weer een
goede avond van maken met als on-
derwerp van gesprek dit keer:
'Omgaan met leven en dood'.
Zoals bekend bestaat de doelgroep uit
alle jonge mensen in de«leeftijd van
18-30 jaar.
Kom eens aan, het loont beslist de
moeite! Men krijgt koffie toe!
Graag tot ziens op maandagavond!

Interkerkelijke jeugddienst
Zondagavond 17 maart a.s. wordt een
interkerkelijke jeugddienst gehouden
in de Gereformeerde kerk. Medewer-
king wordt verleend door ds. L. Mie-
dema uit Zutphen en het Vordense
jongerenkoor Interchrist. Het thema
van de dienst is "Jeugd in het nauw?".

GEHUWD: H.J.W te Brake en J.R.
Lebbink

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

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Woord- en com-
muniedienst. Zondag 10.30 uur Eu-
charistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 17 maart 10.00 uur ds. D. Fis-
ser uit Eefde. 19.00 uur ds. L. Miede-
ma uit Zutphen, Gezamenlijke Jeugd-
dienst in de geref. kerk m.m.v. het
Jongerenkoor.

GEREF. KERK VORDEN
Woensdag 13 maart 19.30 uur biddag
voor gewas en arbeid ds. J.R. Zijlstra.
Zondag 17 maart 10.00 uur ds. D. War-
nink Apeldoorn. 19.00 uur Int. kerke-
lijke Jeugddienst ds. Miedema, Zut-
phen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
16 en 17 maart dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 - 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschapperi
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 16 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa. Tel. 1277 en avond en nacht-
dienst maandag t/m vrijdag 19.00-
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
16 en 17 maart W.F. Haccou, Vorden.
Tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192

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.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-29666.

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. Dag en nacht bereikbaar.



Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huismet onze uit
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuraüv/seur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar uw

De deskundige

vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

C© juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

aguAsport
regenpakken

lekroond door het Ministerie van Verkeer
•n Waterstaat Het en.
egenpak van Nederland Het pak met de

In vilt modische kl. ' i i i rn

WAPEN EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw vakman
van vertpouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2, Voeden.
Telefoon 2219

Sparen meteen hoge rente,
zónder vastzetten. .

Heeft de bank met de
daar soms het patent op ?

Hogerenteentoch^
Met de unieke Patentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een halfjaar ononderbroken op de rekening heeft

gestaan. Samen kan dat oplopen tot zelfs f*°/- Heeft u uw spaargeld toch nodig,
voor welk doel opnemen zonder enige

beperking. En de bank berekent u ook geen kosten. Mag zo'n prima rekening een

PAteNTREKENING
Rekeningsoort

Patent 2

Patent 3

Minimumsaldo

f 10.000,-

Basisrente* Premierente* Totaalrente*

4 % 2 % 6
* rentewijzigingen voorbehouden

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van ,,nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

•

Aan hun Patentrekening te zien
zou je zeggen van wel!

KANTOREN

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113- Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Open Gelders
play-back kampioenschap

28 april 1985.
Inschrijving per briefkaart met vermelding
van act.
Concorde Produktie's, Postbus 117,
7240ACLochem.

SIMAVI-KOLLEKTE
van 18 maart tot 24 maart voor
directe medische steun in de derde

wereld.

HELPT SIMAVI HELPEN
U blijft toch niet achter?

Bouwbond FNV
Voor de feestdagen

inlevering vakantiebonnen
op maandag 18 maart van 19.00 tot
21.00 uur. R.B.S. en Schildersbon-
nen op maandag 25 maart van
19.00 tot 21.00 uur.
B.v. Hackfortweg 8.

Voor:

orgel-, piano- en keyboard les

muziekschool

Hans Scheerder
Sarinkdijk 1 - Hengelo - Tel. 05753-7328



Dankbaar en blij zij n wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

PETER
Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen:

Petrus Wilhelmus
Johannnes

Hans en Carin
Fransen-Koopman
Robbert

11 maart 1985
7251 DE Vorden
Het Vaarwerk 10.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de be-
langstelling die ons getoond is
bij ons 25-jarig huwelijksfeest

GERRITENPIEN
GOSSELINK

Maart 1985
Hoetinkhof 9
Vorden.

Gezocht voor alleenstaande
werkende man: een rustige
kamer liefst omgeving Kra-
nenburg.
Tel. 05752-6807 tijdens kan-
tooruren.

Te koop: gitaar merk Hopf in
prima staat f 100,-.
Sony platenspeler Auto-
matic, direct-drive quarz lock
met nostatic borstel vaste prijs
f 150,-.
Tel. 05752-6807 tijdens kan-
tooruren.

WEEKENDRECLAME

APPELPUNTEN.
van 1,50 voor l f2_D

WARME BAKKER OPLAAT

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

UfTNODIGING
TONEELAVOND

voor leden, donateurs en
leveranciers oud-papier van

touwtrekvereniging "Vorden"
op zaterdag 23 maart a.s. in

zaal Schoenaker.
Aanvang 20.00 uur.

De toneelvereniging KRATO
brengt dan voor uw
ZILVERUITJES EN

AUGURKEN

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

MI
timnwrbedrijf
henkfrencks
bug gateestraat 36

v/orden té 06752-3376

Op woensdag 20 maart a.s.
gratis belastingbiljetten
invullen voor leden van het
FNV vanaf 19.30 uur in Hotel
Bloemendaal.
Inlichtingen: tel. 1298.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Heden overleed, na een zorgzame verpleging in het zie-
kenhuis 'Het Nieuwe Spittaal' te Warnsveld, onze lieve
en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

JOHANNACRISTINA
BOUWMEESTER

weduwe van H. Lindenschot

in de ouderdom van 83 jaar.

Wichmond: G. Arfman-Lindenschot
Joh. Arfman
Harry en Nettie
Annieen Johan
Jan
Rita

Vorden: H.E. Lindenschot
Vorden: S. Boersbroek-Lindenschot

H.J. Boersbroek
Henk en Hanny
en achterkleinkinderen

7251 MP Vorden, 8 maart 1985
't Rikkenbarg, Schuttestraat 13.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Tot onze diepe droefheid is na een moedig gedragen
ziekte heden ingeslapen, onze innig geliefde zuster,
schoonzuster en tante

JOHANNACRISTINA
LINDENSCHOT-BOUWMEESTER

weduwe van H. Lindenschot

op de leeftijd van 83 jaar.

M. Weenk-Bouwmeester
G.W. Weenk
G. Nijendijk-Bouwmeester
G. Bouwmeester-Pardijs
St. Weenk-Bouwmeester
J.W. Weenk
Neven en nichten.

Vorden 8 maart 1985.

Wij verloren door de dood ons geliefd medelid

JOHANNACRISTINA
LINDENSCHOT-BOUWMEESTER

Rom. 14:8

Herv. Vrouwengroep Linde

Vorden 8 maart 1985.

Met droefheid, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, delen wij U mede, dat op
7 maart 1985 toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-en
overgrootmoeder

BERENDINA ROSSEL
weduwe van D. Bogchelman

in de leeftijd van 88 jaar.

G. Bogchelman
G. Bogchelman-Bosch
H.A. Bogchelman
C.G. Bogchelman-Albers
klein- en achterkleinkinderen

7251 AX Vorden, 7 maart 1985
Christinalaan 2

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is geheel onverwacht heengegaan mijn geliefde
zuster en onze tante

BERENDINA
BOGCHELMAN-ROSSEL

weduwe van D. Bogchelman

op de leeftijd van 88 jaar.

Vorden: G. Rossel
Vorden: Fam. A.J. Rossel-Wesselink
Vorden: Fam. B. Wesselink
Vorden: Fam. G.J. Rossel

Nettelhorst: Fam. A. Rossel
Barchem: Fam. A. Rossel

Vorden, 7 januari 1985.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

•Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.
Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

t
Na een liefdevolle verzorging en voorzien van het H. Sa-
crament der Zieken is in volle overgave aan Gods H. Wil,
in het verpleeghuis 'Leeuwerikweide' te Zutphen van
ons heengegaan, onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

SUZANNA JOHANNA MARIA
WOLTERS-ROODE

in de leeftijd van 90 jaar.

Zutphen: G.M.J. van Haut
D. Doornberg
Willem
Hermien

Groenlo: Fam. Wolters-Tjallinks

Zutphen, 11 maart 1985
Correspondentie adres:
Zaagmolenweg 3
7204 HJ Zutphen.

De gezongen Heilige Mis zal worden gehouden op vrij-
dag 15 maart a.s. om 10.30 uur in de Christus Koning
Kerk, het Jebbink te Vorden, waarna de teraardebestel-
ling zal plaatshebben om 12.00 uur op het R.K. gedeel-
te van de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Dienstregeling
Vordense Apotheek

Geopend
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
18.00 uur.

Spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur. U
kunt dan via de bel telefonisch
worden doorverbonden met
degene die dienst heeft.
Deze zal na uw oproep beantwoord
te hebben naar de Apotheek
komen.
Om u in het weekend wachttijd te
besparen zal er zeker iemand in de
apotheek aanwezig zijn op
zaterdag van 9.15 tot 10.00 uur en
van 17.45 tot 18.15 uur,
op zondag van 9.30 tot 10.00 uur.

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

b.g.g-
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

50 jarig bestaan
chr. muziekver. Cresendo Hengelo G.

chr. Zangver. Soli Deo Gloria, Bekveld

jubileumconcert
zaterdag 16 maart in sporthal de Kamp te

Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur. Entree f 5,- (15 jaar

en ouder) f 3,- (t/m 14 jaar).

Voorverkoop voor Vorden e.o. fa. Klumper,

Bloemen- en groentehandel, Dorpsstraat 17,

Vorden. Tel. 05752-1436.

GEVONDEN:

KNUSSE & AMBACHTELIJKE
BAKKERSWINKEL

Waar nog volop smulrijp lekkers te halen is: prachtvrachten
brood, roomrijk gebak, kloeke koeken en knapperige koekjes.

Alles ovenstebeste kwaliteit en eigengebakken.
Ook voor ü hier te vinden:

ASSELT

WEEKENDRECLAME

TOMPOUCEN
4 halen 3 betalen
WARME BAKKER OPLAAT

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

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

DE KEURSIAGER
GOED VOOR MINDER GELD

GELDIG VAN 14/3 t/m 16-3

Rolladeschijven
van 1,55 voor

VOOR DE BOTERHAM

Boterhamworst
150 gram eigen fabrikaat

Snijworst
100 gram eigen fabrikaat

1,15

0,98
1,49

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

vooiï

van de grote matenspecialist MODEHUIS
LAMMERS in 3 vlotte shows tonen we u
de laatste mode die u gelijk ook kunt kopen
in HOTEL BAKKER in Vorden op
maandag 18 maart

Met medewerking van:
DIJKERMAN BLOEMSIERKUNST
SIEMERINK OPTIEK
WULLINK SCHOENMODE

Showtijden: 10.00 uur 's morgens
13.30 en 16.00 uur 's middags

Toegang en consumptie gratis.

Tijdens de show verschillende leuke
prys-aanbiedingen (deze gelden
alleen 18 maart). /

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

®yZutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

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

wc l koop
De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583



de openbare bibliotheek is er voor u! U kunt er terecht voor leesboeken en hobbyboeken. Er
zijn groteletterboeken voor niet meer zo jonge ogen en spannende boeken voor de jeugd. U kunt
een nasla(g)werk raadplegen en tijdschriften lezen. En dit alles geheel gratis. Pas als u iets mee
naar huis wilt nemen betaalt u vanaf 18 jaar contributie. De bibliotheek is er voor iedereen.
Deze advertentie werd aangeboden door Rabobank Vorden.

De hypotheek die
u het beste past.

Sluit maar gëfö hypotheek af voordat u met ons heeft
gesproken. Want het zou jammer geld zijn als u achteraf pas

firi o r*K F fi ü T n £^ . : • ' __ , • ._ '_ ._ ;•_•: . ; . . >^^^^^_. • TivüTi K m p T pi p ̂

wellicht een *^^ ff 'mmw/: veel voordeliger
oplossing zou ̂ ^ ^jByyj hebben bedacht...

vanaflymJP /ff

Van de bank met de S
bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland

Open avond
ieder maandagavond van 19.00-20.30 uur

zonder afspraak, zo binnenlopen voor:
— kleine behandelingen zoals epileren,

harsen, wimperverven
— vakkundig advies bij huidproblemen afvragen

betreffende huidverzorging

Anya Holland
gedipl. schoonheidssp., Stivas A + B kemlid ANBOS.

Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-3279 b.g.g. 1871

Voor vervoer kan worden gezorgd.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Onze rentetarieven zijn nog steeds aantrekkelijker

Rente vanaf 7,4%
Ook rente vast tot 30 jaar, de zgn. Rabobank

Rentestabielhypotheek.
Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst

geheel gratis een hypotheekberekening.

Rabobank
"VORDEN", kantoren te Vorden, Kranenburg

en Wichmond.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
THJNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

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

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL
„OORTGIESEN"

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.

fcel. 05735-2560.

BOOMKWEKERU
LUCASSEN

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden

BOMEN
HEESTERS
CONIFEREN

SPECIAAL HAAGCONIFEREN
Verkoop op zaterdag en

op afspraak 05752-6721.

Wij zoeken een goed tehuis
voor onze jonge hondjes, heel
lief bij kinderen.
Bouwmeester,
Beumersteeg 4, Ruurlo
Tel. 05736-206.

Te koop: hout op stam. Brief-
jes inleveren a.s. zaterdag
10.00 uur. Gunning voorbe-
houden. Contant.
Wildenborchseweg 44,
Ruurlo.

"WELKOOP"
BEZORGT DIT

IEDEREEN
GROENE VINGERS

Welkoop heeft het voorjaar in het hoofd en laat uw handen
jeuken. Tuinliefhebbers opgelet: dode bladeren kunnen opgeruimd
worden en oude takken weggesnoeid Zodat u straks onmiddellijk
kunt beginnen met het spitwerk

LABORA SPITVORK- - LABORA SPADE

4-Tands model met T-steel
van 85 cm.

Spitten wordt een fluitje van
een cent. Deze spade heeft
een massieve hals en essen

steel.

-KOMPOSTSILO-
Bekaert. Samengesteld uit
vier groen geplastificeerde
panelen van 80 x 80 cm.

3275 25,- 4450 35,- 797562,75
-SNOEISCHAAR-
ETC 20 cm. Lichtmetalen
uitvoering met stalen snij-
messen en duimsluiting.

POTGROND
Als de tuin er nog niet rijp

voor is, kan Triomf potgrond
ook binnenskamers prima
van pas komen. Zak van

80 liter.

KRUIWAGEN
Rondneus*kruiwagen van

Fort. Een stalen krachtpatser
op luchtbandwiel. Inhoud

80 liter.

FLORABELLA
SIERTUIN-KOMPOST
Bodemverbeterend middel

en rijk aan organische
stoffen. Zak van 45 liter.

-TRIOMF BEMESTE-
TUINAARDE

Zeer geschikt voor aanleg en
onderhoud van gazon en
border. Zak van 40 liter.

-ORGANISCHE-
TUINMEST

L.O.T. samengestelde
organische tuinmest. Voor
alle bemestingsdoeleinden.

Zak van 10 kg.

JftSO 8,50 440 3,60 J9£514,75

l
N
A
V

Prijzen zijn inld BTW. Levering zolang de voorraad strekt. Aktie geldig t/m 30 maart 1985.

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1 71 3
RUURLO, Stationsstraat 1 4, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1 583

De Grote Groene Vakwinkel

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt a.s. vrijdag 15 maart a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
St. Michielstraat 2,
7255 AP Hengelo (Gld.)
tel. 05753-1975

Vooral 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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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



CONTACT
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Donderdag 14 maart 1985
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AUBADE BIJ T GEMEENTEHUIS KASTEEL VORDEN Jong Gelre

Uitgebreid programma
tijdens oranjefeest

Het bestuur van de Oranjevereniging
heeft voor de festiviteiten op Koningin-
nedag en bevrijdingsdag een uitgebreid
programma samengesteld.

27 april Achterhoekse avond
Het Oranjefeest begint op zaterdaga-
vond 27 april met een Achterhoekse
Avond in het Dorpscentrum. Hieraan
zal het Achterhoeks Vocaal kwartet,
bestaande uit Ludo Eijkelkamp, Ton-
nie Besseling, Wim van Oene en Ben-
nie Beulink zijn medewerking verle-
nen. Jong Gelre voert een toneelstuk
op.

30 april
Voor het eerst zal de aubade gehou-
den worden bij 't Gemeentehuis, dat
mag een vooruitgang heten, want op
de boerenwagen in het dorp was maar
behelpen.

Op Koninginnedag begint het feest
met klokluiden, gevolgd door een au-
bade van de schoolkinderen. Deze
kinderen vertrekken met de muziek-
vereniging voorop naar het gemeente-
huis waar Burg. Vunderink de kinde-
ren zal ontvangen.

De verkenners van de padvinders-
groep David J. Alford hijsen daar de
vlag. Voorts staan er 's morgens orien-
teringsritten op het programma. In
het Dorpscentrum organiseert de
Stichting Jeugdsocieteit een jeugd-

programma voor de kinderen van de
lagere klassen.
Aan de Horsterkamp wordt om 9.30
uur een begin gemaakt met het vogel-
schieten voor dames en heren. De
muziekvereniging "Sursum Corda"
zal daar tevens om 10.00 uur een show
verzorgen.
Om 10.15 uur organiseert de aanspan-
ning "In de Reep'n" ringsteken per
dogkar voor dames en heren.

Zeskamp
Het middagprogramma begint om
14.00 uur met de eerste ronde van de
Zeskamp. In de pauze van deze zes-
kamp geeft "Concordia" een muzikale
show.
Om 16.30 uur zal de schutterskoning
of koningin een rondrit maken door
het dorp. De prijzen van de verschil-
lende festiviteiten zullen om 17.00 uur
in zaal de Herberg worden uitgereikt.
In de avonduren is er overal dans- of
stemmingsmuziek.

3 mei
Vrijdag 3 mei vindt de tweede ronde
van de Zeskamp plaats.

4 mei Herdenkingsdag
Zaterdag 4 mei worden om 20.00 uur
's avonds de slachtoffers uit de Twee-
de Wereldoorlog herdacht. Dit ge-
beurt op de Algemene Begraafplaats.
Om 20.30 uur volgt er dan een herden-

kingsdienst in de Ned. Hervormde
Kerk.

5 mei Bevrijdingsfeest
In verband met de zondag heeft het
bestuur in overleg met gemeentelijke
en kerkelijke instanties een aangepast
programma samengesteld.

Het programma op 5 mei begint met
het ontsteken van het bevrijdingsvuur
om 13.30 uur op het plantsoen voor de
Ned. Hervormde Kerk.
Dit vuur wordt ontstoken met een
vlam, die door middel van een estafet-
teploeg van een Vordense trimclub
vanaf het bevrijdingsmonument te
Wageningen zal worden aangedragen.
Om 14.00 uur begint de finale van de
Zeskamp, terwijl dan tevens de finale
om de sterkste man van Vorden wordt
gehouden.
Om 15.00 uur is er een optreden van
het Militair Trompetterkorps van de
Artillerie.
Om 21.30 uur wordt er ter afsluiting
van deze bevrijdingsdag een groots
vuurwerk ontstoken op het feestter-
rein bij kasteel Vorden.
Rondom het feestterrein en de laan
naar 't kasteel zal versiert worden. De
fam. Harmsen „'t Schimmel" heeft
haar weiland beschikbaar gesteld wat
zeer te waarderen is.

De gemeente Vorden beschikt nog
steeds niet over een feestterrein wat wel
de wens is van vele verenigingen en
scholen.

Simavi zestig jaar! *
1925: ƒ 1.000,- voor medicijnen voor een enkele medische instelling in het toenmalige Oost- en West Indië.
1985: f3.000.000,- voor - naar verwachting - 150 kleinschalige projekten in 25 derdfuereldlanden.

SIMAVI - vereniging voor direkte me-
dische steun aan projekten in de derde
wereld - bestaat dit jaar 60 jaar!

60 j aar medische
ontwikkelingssamenwerking
Zestig jaar geleden werd SIMAVI op-
gericht als vereniging tot Steun In Me-
dische Aangelegenheden Voor Inlan-
ders (nu gewoon SIMAVI). De initia-
tiefnemers signaleerden toen al de
slechte omstandigheden op het ge-
bied van de gezondheidszorg op vele
plaatsen in de wereld en besloten op
bescheiden, nuchtere en doeltreffen-
de wijze mee te helpen aan het verbe-
teren van die situatie. Dat gebeurde
vanaf het begin door rechtstreekse
steun in de vorm van medicijnen, stu-
dieboeken, medische instrumenten,
etc., op plaatsen, waar dat het meest
nodig was, dus vooral op het platte-
land en later ook in de krottenwijken
bij de grote steden. Kleine, overzich-

telijke en vooral effektieve projekten.
De achterliggende gedachte was en is:
mensen in de derde wereld helpen
zichzelf te helpen!

Direkt!
SIMAVI verleent direkte medische
steun aan projekten in de derde we-
reld. Wat wil dat zeggen? Direkt is niet
alleen zo snel mogelijk, maar ook
rechtstreeks, dus zonder tussenkomst
van derden (bijvoorbeeld overheden).
SIMAVI verleent deze steun ongeacht
ras, politiek of geloof.

Voorkomen én genezen!
Medisch houdt niet in dat de steun be-
perkt blijft tot het verstrekken van me-
dicijnen. Zowel curatieve (= genezen-
de) als preventieve (= ziekte voorko-
mende) gezondheidszorg krijgen de
aandacht van SIMAVI:
- het verbeteren van de drinkwatersi-
tuatie

- het verbeteren van de voedselsitua-
tie
- het zorgen voor voorlichtingsmate-
riaal
- inentingsprogramma's
- het opzetten van gezondheidspro-
gramma's
- het geven van hulp bij het opleiden
van dorpsgezondheidswerkers, ver-
pleegkundigen, vroedvrouwen, etc.
- het verstrekken van medicijnen en
verbandmiddelen
- het verstrekken van medische appa-
ratuur
- het verstrekken van middelen van
vervoer (zoals ambulances, mobiele
kliniekauto's, motoren, fietsen).

60 JAAR SIMAVI = 60 jaar op eigen
kracht steun verlenen aan projekten,
die gericht zijn op verbeteringen in de
gezondheidszorg in de derde wereld,
ledere jubilaris wordt graag verwend,
dus ook SIMAVI!
Kollekteweek: 18 maart t/m 24 maart
1985. Giro: 300100.

Filmhuis
Woensdagavond 20 maart draait in
het filmhuis aan de Nieuwstad 20 de
speelfilm Der beginn aller schrecken
ist liebe (liefde is de brond van alle na-
righeid). Na de ervaring opgedaan
met de film Oblomov, verdient het
aanbeveling indien u zeker wilt zijn
van een plaats, te reserveren. Een aan-
tal mensen moesten helaas bij de vori-
ge vertoning teleurgesteld worden
wegens de overweldigende belang-
stelling.
De film der beginn aller schrecken
van de 47-jarige West-Berlijnse film-
maakster en publiciste Helke Sander
is niet in de eerste plaats de zoveelste
vertelling van een liefdesprobleem.
Sander gebruikt deze problematiek
om de man-vrouw verhouding zicht-
baar te maken in een groter verband,
nl. fascisme, oorlog en wederopbouw.
Hoofdpersoon Freya (gespeeld door
de regisseuse) houdt van Traugott
(Lou Gastel, de Italiaanse favoriete
akteur van Marco Bellocchio), die zo-
juist haar vaste vriendin Irmtraut (Re-
becca Pauly) in de steek gelaten heeft.
Omdat ze alle drie moderne, ruim-
denkende mensen zijn, proberen ze er

geen drama van te maken. Traugott,
een voor Amnesty International wer-
kende, zachtmoedige arts, wil nie-
mand kwetsen. Zodra hij vermoedt
dat Irmtraut meer onder de situatie
leidt dan Freya, keert hij op zijn schre-
den terug. Na een ingewikkelde fase
van eigentijdse beluiteloosheid, be-
sluit hij elk kontakt met Freya af te
snijden. Zij beschouwt dit al een ex-
treme vorm van gewelddadigheid, die
haar het recht geeft op verzet tot het
uiterste. Maar de slachtofferrol, -die
haar omgeving, vooral de vriendin-
nen, Freya op wil dringen, wijst ze ook
beslist van de hand.

Aldus samengevat lijkt het wel de zo-
veelste relatiefilm, maar dat is slechts
ten dele waar. Sander maakt geen psy-
chologische films over karakters,
maar over ideeën, gevoelens en hun
maatschappelijke bepaaldheid.
Wie in de strijdlustig afgelegde lij-
densweg van Feya niets anders kan of
wil zien dan een variatie op een eeu-
wenhoud verhaal, krijgt het moeilijk
met Sanders verwijzingen naar de na-
zi-tijd, waarin de hoofdpersoon, zoals
hun name al suggereren, alle drie ge-
boren zijn. Beelden van het verwoeste

Berlijn in 1945 geven Freya's gemoed-
stoestand aan, als Traugott haar weer
eens in de steek gelaten heeft, bij een
ander konflikt zegt zij: "Dit is mijn
1933", verbeeld door een brandend
kartonnen model van de Rijksdag.

Zomerpostzegels
Op dinsdag 26 maart a.s. start de jaar-
lijkse landelijke verkoop van de zomer-
postzegels.

De zegelafbeeldingen staan dit jaar in
het teken van kerken. Het plaatselijk
Comité Vorden zal met een stand
voor de verkoop van deze zegels en
andere door de stichting uit te geven
artikelen gedurende de eerste aktie-
week van dinsdag tot en met zaterdag
alle voormiddagen van 10.00-12.00
uur en bovendien dinsdag, op de eer-
ste dag van uitgifte, en vrijdags ook
's middags van 15.00-17.30 uur, in de
hal van het Postkantoor aanwezig zijn.

Het Comité hoopt dat de stijgende lijn
in de verkoop van zegels en andere ar-
tikelen zich ook dit jaar weer zal voort-
zetten.

Vrijdagavond 15 maart zullen Jong Gel-
re leden een Witte Wieven tocht gaan
maken in Zwiep. Wie nog mee wil moet
zich voor 15 maart opgeven bij één van
de bestuursleden. Het gezamenlijke
vertrek is om 19.45 uur vanaf het Dorps-
centrum. Ook niet-leden y.ijn van harte
welkom.

Zaterdag 16 maart zal Jong Gelre met
drie volleybalteams en twee zaalvoet-
balteams deelnemen aan de provin-
ciale binnensportdag in de Hanzehal
te Zutphen. Op deze sportdag zal Jong
Gelre Vorden zowel bij de heren als
de dames proberen hun provinciale ti-
tel van vorig jaar te verdedigen. Bij het
volleybal zullen twee damesteams en
l herenteam proberen om met de
hoogste eer te gaan strijken.

Op maandag 18 maart zal de agrarische
commissie van Jong Gelre weer een ge-
spreksavond organiseren. Voor deze
avond heeft men de heer Welleswinkel
uitgenodigd. De heer Welleswinkel is
nertsenfokker in Warnsveld. Hij zal
proberen alle wetenswaardigheden
over de nertsfokkery te vertellen, en
ook kritische vragen hierover beant-
woorden. De avond wordt gehouden in
het Dorpscentrum en begint om 20.00
uur.

Twee lezingen
Voorlichtingscentrum
Geneeswijzen
Bronkhorst
Het Voorlichtingscentrum Geneeswy-
zen Bronkhorst organiseert in het
kleinste stadje van Nederland in
maart weer twee lezingen over ge-
zondheid en beter worden.

Op zondag 17 maart zal de therapeut/
schrijver Dick v.d. Heuvel een lezing
verzorgen over "Hypnose^fcreïncar-
natie). Na uitleg over de^Paag wat
hypnose nu eigenlijk i$, behandelt hij
de therapeutische mogelijkheden en
doorspekt zijn verhaal met praktijk-
voorbeelden. Geen theoretische filo-
sofie. JA
In de hypnosetherapie gaBrnen na
wat de oorzaken zijn van een' pro-
bleem door terug te gaan in het verle-
den, soms zover dat vorige levens in
zicht * komen (reïncarnatie). Men
noemt de therapie dan ook wel regres-
sietherapie.
Op zondag 31 maart 1985 praat psycho-
therapeut Ad van Heertum over "De
gehele mens en zijn gezondheid". Hij
leidt u in in de filosofie achter de alter-
natieve geneeswijzen. De manier van
denken over ziekte en gezond zijn of
worden van de alternatieve genezer is
een andere dan die van de reguliere
geneeskunde. Hij stelt het bezien en
behandelen van de gehele mens (ho-
listisch denken) tegenover de meer
symptomatische benadering. Voor-
beelden uit de verschillende alterna-
tieve geneeswijzen, zoals acupunc-
tuur en homeopatishie zullen het ver-
haal verduidelijken. Ook schenkt Van
Heertum aandacht aan de zelfgene-
zingsmogelijkheden van de mens.

Beide lezingen worden gehouden in
Herberg "De Gouden Leeuw" aan de
Bovenstraat te Bronkhorst. Aanvang
13.30 uur (half twee), einde tussen half
vier en vier uur. Zaal open vanaf 13.00
uur.
Toegang f 7,50 incl. een consumptie
tijdens de pauze. Reserveren tussen
10.00 en 12.00 uur onder nummer
05755-1825. Bronkhorst is een eeu-
wenoud stadje met beschermd stads-
gezicht en natuurmonument. U kunt
het bereiken door de ANWB-borden
te volgen vanaf de weg Zutphen-Doe-
tinchem. In Bronkhorst mag niet wor-
den geparkeerd. Parkeerplaatsen
vindt u vlak buiten het stadje.

Adverteren kost
geld-

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

Vordense apotheek
wij/igd afhalen spoed-recepten

Vanaf heden heeft de Vordense apotheek een verandering doorgevoerd
in de wijze van afhalen van spoed-recepten buiten de normale openings-
uren.

Indien men hiervan gebruik moet maken, wordt men, na aan de grote
voordeur gebeld te hebben, via die bel, telefonisch doorverbonden met
degene die dienst doet. Deze zal nadat de oproep, ook via de bel, beant-
woord is, naar de apotheek komen, dat kan plm. 10 minuten duren.

Om in het weekend de wachttijden zoveel mogelijk te beperken zal ie-
mand in de apotheek aanwezig zijn op zaterdag van 9.15 tot 10.00 uur en
van 17.45 tot 18.15 uur en op zondag van 9.30 tot 10.00 uur. Overigens is
de apotheek maandag tot en met vrijdag normaal geopend van 8.00 tot
18.00 uur.

Zie verder de advertentie in dit nummer.

'Een voorzet op maat9

Onder het motto 'een voorzet op maat' heeft het jeugdbestuur van de
V. V. Vorden een algemene informatie avond georganiseerd, welke
gehouden werd in de kantine van de voetbalvereniging. Onder het
oog van een vijftigtal belangstellenden opende René 11iddink, voor-
malig speler van de Graafschap, de avond met een demonstratie trai-
ning voor de B-jeugd.
De heer van Ark van de KNVB afde-
ling Gelderland vervolgde de avond
op een boeiende en enthousiaste wij-
ze. Hij hield een lezing over alle aspec-
ten die er verbonden zijn aan het
jeugdvoetbal. Hij gaf een groot aantal
tips en 'goede voorzetten' aan de vere-
niging, leiders en ouders om het voet-
balplezier bij de jeugd te vergroten.

De jeugd is voor een vereniging van
levensbelang en het is daarom nood-

zakelijk dat de leiders van deze jeugd
kennis van zaken hebben. Verder
kwamen problemen aan de orde als
het vervoer naar uitwedstrijden, in-
complete elftallen.

In een videofilm werd verduidelijkt
welke mogelijkheden een vereniging
heeft om de jeugd wat te bieden, ook
als de velden afgekeurd zijn.
De aanwezigen vonden de avond bij-
zonder interessant en leerzaam.

ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.
7 mrt. Bejaardenkring, Dorpscentr.
8 mrt. Jong Gelre Volleybal Dorps-

centrum
15 mrt. Jong Gelre Witte Wieven-

tocht
16 mrt. Jong Gelre binnensportdag

Hanzehal Zutphen
16 mrt. Dansavond in cafe-rest. „'t

Wapen van 't Medler"
16 mrt. Uitvoering gymver. Sparta
16 mrt.: Dropping Deldense Buurtver.

start bij smederij Oldenhave.
18 mrt. Jong Gelre agrarische

gespreksgroep, Dorpscentr.

19 mrt. NCVB, Paasklankbeeld
20 mrt. Ned. Bond van PI.
21 mrt. Bejaardenkring, Dorpscentr.
27 mrt. H.V.G. Vorden Dorp
29 mrt. Jong Gelre kegelavond

De Boggelaar, Warnsveld
29 mrt. OptMih;iiv los Kinderdans-

groep Achtkastendansertjes
30 mrt. Warnsvelds Operette Gezel-

schap Operetteuitvoering
Dorpscentrum

N.C.V.B.
Dezer dagen hield de NCVB haar jaar-
vergadering in het Dorpscentrum.
Mevr. Gille bedankte het aftredend be-
stuurslid mevr. Speyers voor het werk
dat ze in de afgelopen 6 jaar had ge-
daan. Ze kreeg een afscheidscadeautfe
en bloemen aangeboden.

Nieuw bestuurslid werd mevr. Slag-
man. Ook werden diverse dames, die
in het afgelopen jaar bepaalde activi-
teiten hadden georganiseerd, bedankt
met een bloemetje. Na het behande-
len van het huishoudelijk gedeelte,
vertelde de heer De Heus overallerlei
salades. Hij liet de dames zien en
proeven dat gezonde voeding heel
mooi en smakelijk'kan zijn. Aan het
eind van de avond werden 2 salades
verloot. De volgende bijeenkomst
vindt plaats op 19 maart a.s., in het
Dorpscentrum. Mevr. Schavemakers
uit Lochem zal dan een Paasklank-
beeld laten zien en horen, en enkele
leden verzorgen de Paasliturgie.

Lentemarkt
Openbare Lagere School

Op zaterdag 23 maart a.s. zal onder het motto "Lentemarkt" van 10.00 tot
15.00 uur in het gebouw van de Openbare Lagere School een rommel-
markt worden georganiseerd.

Naast de verkoop van de door ouders en leerlingen ingezamelde boeken,
platen, speelgoed, kleding en planten kunt u meedoen aan de diverse at-
tracties in de vorm van spelen. De meest waardevolle spulletjes en curio-
za zullen op vaste tijden middels een veiling bij opbod worden verkocht.
Ook is er in een aantal lokalen een specifieke kindermarkt waarbij de kin-
deren de kans krijgen onderling kleine zaken te verhandelen.

De opbrengst van deze rommelmarkt hoopt de ouderraad te kunnen be-
steden voor de aanschaf van extra leermiddelen waarbij men onder an-
dere denkt aan een videorecorder. Tijdens de rommelmarkt wil de ou-
derraad de bezoekers tevens bekendmaken met de voorlopige plannen
voor de festiviteiten rond het 150-jarig jubileum later dit jaar. Voor vele
bezoekers zal het een van de laatste mogelijkheden zijn om de school in
z'n huidige vorm te bekijken gezien de gevorderde plannen voor de ver-
bouw tot basisschool.

De ouderraad is ervan overtugid dat er voor iedereen vele koopjes te vin-
den zullen zijn en hoopt daarom op zaterdag 23 maart vele bezoekers en
kopers in de "koffiehoek" te kunnen verwelkomen.



Open huis
met modeshow

Modecentrum Teunissen Ruurlo opent hiermee het
nieuwe seizoen. Zaterdag 16 maart a.s. van
11.00 uur tot 17.00 uur showen beroeps
mannequins en een dress-man onze nieuwe
kollektie dames-en herenmode tevens show
van jonge mode in meisjes en jongenskleding!
ledere bezoeker krijgt een drankje en een hapje...
en een leuke attentie.

60 jaar Modecentrum Teunissen 60 jaar
Ruurlo

Wij jubileren en laten u profiteren. Vanaf vrijdag
a.s. starten wij met

grote voordeel-akties
Bij iedere aankoop v.a. 50,- gulden ontvangt u

jubileum waardebonnen van ca. 15%
Deze aktie loopt tot Pasen.

Voor de jeugd houden wij een

kleurwedstrijd
v.a. woensdag 20 maart a.s. kunnen jullie gratis een
kleurplaat halen (waarmee je leuke prijzen kunt
winnen) en ontvangt ieder een spakenflitser voor
zijn/haar fiets. En dat alles in het jubileumjaar van:

Modecentrum

Ruurlo

ECHTE PIEDRO'S ZIJN
NIET DUUR
Natuurlijk meten wij beide voeten in
lengte en breedte en houden de
schoenen ook tijdens de draagtijd
gratis onder kontrole.
Piedro's zijn er van zeer smal
tot extra breed vanaf maat 19.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden.

De rijdende orgelschool
Voor prettig en individueel orgelles.
(Wij staan ook in Vorden met onze lesbus).

Bel nu voor informatie en

gratis proefles !!!!

Tevens uw adres voor:

Orgels: Yamaha, El ka, Kawai enz.

Akkordeons: Accordiola, Polverini, Hohner

Gitaren
Bladmuziek

MUZIEKHUIS
HENNY EN GERJO

VRIESE
Hengeloseweg 12 ZELHEM Tel.08342- 2836
IJsselkade? - DOETINCHEM - Tel. 08340-44647

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
door de gemeenteraad bij zijn besluit van 27 septem-
ber 1983 vastgestelde bestemmingsplan "Wientjes-
voort 1983" door Gedeputeerde Staten van Gelderland
bij hun besluit van 8 januari 1985 no. R084 145/5-
ROV/G 5209, gedeeltelijk is goedgekeurd.

Goedkeuring is onthouden aan:
- de bestemming "agrarisch gebied van landschap-

pelijke waarde" voor nagenoeg het totale terrein ten
zuiden van Rijksweg 47, zoals in rode omlijning op
de plankaart is aangegeven;

— artikel 18, lid 2, sub a van de voorschriften, de zin-
snede "en het niet betreft recreatief gebruik binnen
de bestemming agrarisch gebied van landschappe-
lijke waarde";

— artikel 18, lid 2, sub b van de voorschriften de zin-
snede "mits dit gewijzigde gebruik binnen de be-
stemming "agrarisch gebied van landschappelijke
waarde" niet recreatief zal zijn".

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het be-
stemmingsplan vanaf 1 5 maart 1985 gedurende één
maand voor een ieder ter visie ter gemeente-secretarie.

De gemeenteraad, de inspekteur van de ruimtelijke or-
dening en zij die zich tijdig met bezwaren tot zowel de
gemeenteraad als Gedeputeerde Staten hebben ge-
wend kunnen gedurende bovengenoemde termijn
(schriftelijk) beroep instellen bij de Kroon.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die zich tij-
dig tot Gedeputeerde Staten heeft gewend met bezwa-
ren tegen de door de gemeenteraad, bij de vaststelling,
in het ontwerpplan aangebracht wijzigingen, alsmede
aan hen die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke
onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Sta-
ten.

Eventuele beroepschriften (in 2-voud) moeten worden
gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij
de Raad van State, afdeling voor de Geschillen van Be-
stuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 14 maart 1985
De burgemeester voornoemd.
Mr. W. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voorne-
lens om met toepassing van het bepaalde in artikel 19

tan de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen aan de
heer J.A.J. Hesselink, Gazoorweg 2 te Vorden, voor de
verbouw van een gedeelte van het pand Burg. Gallee-
straat 23 te Vorden tot sportschool c.q. fitness-cen-

-trum.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf maandag 18 maart a.s.
gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-sekretarie, met de mogelijkheid binnen die
termijn schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun colle-
ge.

Vorden, 14 maart 1985
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Organiseert
zaterdagmiddag

16 maart de

huisdieren verkiezing '85
in het Dorpscentrum.

Aanvang 13.00 uur. Entree f 1,-.
(voor deelname, zie elders in dit blad).

Nieuw!!

Smurfenbrood
met melk, honing, boter en
dextrose. Puur natuur.
Vers van de warme bakker, dus
smu(rf)llen maar.

Nieuw, met een leuke poster bij:

't winkeltje in vers brood en banket

1860 125 jaar
Citroentje van
Brandenbarg

1985
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WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon een eigenmerk

produkt naar keuze met

één gulden reduktie

Vinotheek Smit
Slijterij - Wijnhandel

Burgem. Galleestraat 12 - Vorden - Telf. 1391

discotheek „De Jaeger" LIVE IN RUURLO

16 MAART: „ZZIP"
(Originele frisse pop)

23 MAART: „ROTOR"
Ex Diesel en Turbo (Westcousrock)

30 MAART: „BERTUS

STEIGER PIEPE BAND'
(De Brabantse Normaal)

ZATERDAGS! LIVE

Gevraagd voor
museum 1940-1945

alles uit die periode zoals:
helmen, uniformen, bajonetten,

documentatie enz.
Ook mannelijke en vrouwelijke

etalagefiguren

JEAN KREUNEN
Marktstraat 6,

7255 CA Hengelo Gld.

G.M.v.L afd. Vorden
de

jaarvergadering
wordt gehouden op donderdag 21 maart 1985

Het bestuur.

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1984
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavonden
6,13, 20 en 27 maart.

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



Mode-Show
op vrijdag 22 maart a.s.
Tijdens een kopje koffie in onze zaak krijgt u een goede indruk van
de voorjaarsmode. Een modeshow met beroepsmannequins die U de
jonge mode tot de modieus-klassieke modellen laten zien.

mode

VORDEN - TEL. 05752-1381 - BURG. GALLEESTR. 3

Ruime parkeergelegenheid.

U bent van harte welkom.

Aanvang shows:
's morgens 9.30 en

10.45 uur
's middags 13.45 uur,

14.45 uur en
15.45 uur.

H.C.I. kwaliteits aanbiedingen
voor vakman en doe-het-zelver

AEG Professionele Slagboormachine
SB 2 E-20. 800 W., electronisch
Adviesprijs 593,-
HCI prijs 443,-

AEG SlagboormachinlK
1000 W., 2-toeren electronisch
Adviesprijs 641,-
HCI prijs

2 E-1001 RL

479,-
AEG Professionele Slagboormachine
SB 2-16. 500 W., met stalen kist
Adviesprijs 397,-
HCI prijs 299,-

AEG Vlakschuurmachine
VS 130.130 W.
Adviesprijs 202,-
HCI prijs 155,-

AEG Professionele Schroevedraaier
BSE 6. 420 W.
Adviesprijs 613,-
HCI prijs 459,-

AEG Vlakschuurmachine
VSS 260. 260 W., met stofzak
Adviesprijs 390,-
HCI prijs 295,-

AEG Professionele Decoupeerzaag
FSPE 60. 500 W., electronisch
Adviesprijs 699,-
HCI prijs ^ mm %^ g

AEG Zaagtafelblad
ZT727.
Adviesprijs 1 30,-
HCI prijs 97,-

AEG Professionele Handcirkelzaag
HKS65.1400 W.
Adviesprijs 901,-
HCI prijs 675,-

AEG Hand- en tafelschaaf
HTH 707. max. breedte 70 mm
Adviesprijs 392,-
HCI prijs 295,-

AEG Boorhamer Pneumatic
2000 RL 400 W., 20 mm in beton
Adviesprijs 693,-
HCI prijs 520,-

AEG Slijpbok
SB 717
Adviesprijs 1 64,-
HCI prijs 123,-

AEG Slagboormachine
500 W. 2-toeren electronisch
Adviesprijs 371,-
HCI prijs

SB 2 E-501

279,-
SKILL Roto boorhamer
Mars 718 H. 710 W., in metalen kist
Adviesprijs 1095,-
HCI prijs

SB 26-501

A
H.C.IH.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121

KAASLAND

beter completer
Belegen Stolwijker kiio 10,95
Warme saucijzen 3 ̂ s 2,98
Warme pinda's sooffm 2,95
Warme pinda's 250 gram 2,25
Kaascreme uit eigen keuken.
150 gram 2,98

Kaasland is gevestigd in:
Jac. Hermans, Nieuwstad 5, Vorden.

Zaterdag 16 maart a.s.

uitvoering
gym. ver. S part a

o.a. gymnastiek toestellen, aerobic

en jazzgymnastiek.

Deelname door alle leden.

Tijdens de pauze:

grote bingo
(potlood meebrengen!!!).

Hoofdprijs draagbare televisie en

wekkerradio, horloges.

Aanvang 18.45 uur.

Zaal open vanaf 18.30 uur.

Sporthal 't Jebbink.

Lage toegangsprijs.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Kijk en vergelijk
Potgrond 40 iti. ...
Potgrond so itr.
Tuinturf 40 itr.
Tuinturf so itr.
Siertuincompost 45 t
Bemeste tuinaarde 40 itr.
Bemeste tuinaarde 3 x 40 itr

6,25
8,50
4,90
7,90
8,50
3,60

1 0,00

Stationsweg 20 - Vorden

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

ONTWERP/AAN LEG

centrale verwarming
luchtverwarming
koeling
air-conditioning
elektra
loodgieterswerk

SERVICE/ONDERHOUD

24 uurs dienst
storingopvang
ketelonderhoud
abonnementen
dag/nachtklokken
ER/HR ketels
automatisering

Bel 05752-1546 en vraag om de gratis folders en
dokumentatie!



NAGEKOMEN FAMILIEBERICHT

Moegestreden, is heden rustig van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

HENDRIK JAN BIJENHOF
echtgenoot van R. H. G. Hishink

op de leeftijd van 65 jaar.

Hengelo Gld.: R.H.G. Bijenhof-Hishink
Vorden: Johan en Ineke

Hengelo Gld.: Gerdie en Jan
Imiel
Debby

Eefde: Jan
Toldijk: Erna en Jos

7255 DH Hengelo (Gld.), 13 maart 1985
Ruurloseweg 12.

De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 16 maart
a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Vooraf wordt om 11.50 uur een rouwdienst gehouden
in "Ons Huis", Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden aldaar uitgenodigd.

Andijvie
COX 2 kilo

1 k<io 2,98
2,98
0,98

16013 S Californische 10 stuks 4,98

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

Zaterdag 16 maart a.s.

dansavond
Muziek: „Medler Trio"
Aanvang 20.00 uur.
m:

Café-Restaurant

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

Alle sherry type's
a.s. zaterdag te proeven bij:

Vinotheek Smit
Burg. Galleestraat 12, Vorden

Tennisver. 'Veldhoek'
Leer succesvol tennissen
Tennisvereniging 'Veldhoek' biedt
U de mogelijkheid om in de zomer
en winter te tennissen.

Opgave en inlichtingen:
G. Kelderman, tel. 05736-223
P. Jansen, tel. 05753-3526

Voor complete woninginrichting naar

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. ~j^05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

wfdoüi
veeJvooru

wq geven
woonadvtezen

vrijkomen
de maat nemen

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

wij leveren
M|uthuts

wij leggen
vloerbedekking

Als brood naast de lucifers ligt
dan bent U niet bij de bakker.

Brood koop je niet ver van de oven.

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U.
'Zo uit de oven in de winkel, verser
kan niet!

WEEKENDRECLAME:

Krente- of rozijnenbrood

van 4,10 voor *3,UU

Moor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Elêctro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Vorden - Telefoon 05752-2122.

OPEN WEEK
van 18 maart tot en met 23 maart

kom en zie hoe u uw figuur en conditie kunt
verbeteren.

Fitness-total fitness (alleen voor dames)
Aerobic - Jazzgym - kindertraining

body-buildingtraining.

N.B. bij inschrijving vóór 23 maart

10% korting
Tevens hebben wij een speciale aanbieding

voor een zonnebankkuur.

Openingstijden van 10.00 tot 12.00 uur en
15.00 tot 22.00 uur.

TOT ZIENS
Burg Galleestraat 23, Vorden. Tel. 3433.

DE TAP-
KRAAN SPECIALIST
alle materialen
voor: gas-,
water-,

karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor de
doe-het-zelver

Te koop:

IMAK gekeurde pootaardappelen
Vroege en late rassen, kleine maat.

ROSSEL, Elzeboomweg 3, Ruurlo. Tel. 05736-476.

Loodgietersbedrijf

J.H.WI INK
Vorden - Tel. 1656

VAUWIIDC
Freesia's 1 bos
met groen 3,50

Begonia
1 extra grote 5,95

Azalea
vele kleuren ..................................................... 5,—

Bloeiende violen en primula's
Voor de groente tuin:

sla en diverse soorten koolplanten

Dames bikini slip 100% katoen 2,75
Dames badstof Heup 5 voor 11,50
Op alle kinder-pyama's 10% korting
MARKTKOOPJE:

Badstof slip
meisjes

TEXTIELHANDEL

B. DIEPERINK
Op de markt in Vorden + Hengelo.

1-

Hoe sherry floreert
dankzij het geheim van de flor

N iet alleen zijn Zuidspaanse origine, zijn drui-
vensoort Palomino en zijn verwerking maken

sherry tot een unieke wijn, maar ook een heel bijzonder, vol-
strekt natuurlijk fenomeen: de 'sherry flor'. Dit geeft sherry
in niet onbelangrijke mate zijn volstrekt eigen smaak. Robert
Leenaers bezocht bodega's in Jerez de la Frontera en onthult
hier het mysterie van de flor.

Flor of'flor del vino' betekent in feite 'bloem van de wijn'.
Een merkwaardige journalist, die al wat te dichterlijk was in
zijn verslag over sherry, schreef eens dat de sherry flor een
klein blauwkleurig bloemetje was dat in de wijngaard groeide
en tijdens de pluk over de druiven werd gestrooid. Een aller-
aardigst verhaal misschien, maar alles behalve waar. De sher-
ry flor is helemaal geen bloem, maar een vlies van gistcellen
dat in de vaten het oppervlak van de sherry afsluit. Het
Spaanse woord 'flor' betekent wel 'bloem', maar werd als be-
grip gehanteerd om de groei van flor als 'het bloeien van de
wijn' aan te duiden. Flor ontstaat uit vier soorten gistcellen,
die verstoken van zuurstof op de bodem van het wijnvat le-
ven en twee maal per jaar weer naar de oppervlakte stijgen
om zich onder invloed van zuurstof snel te vermeerderen.

H et wonderlijke is dat flor in het sherrygebied
op natuurlijke wijze ontstaat en in de gistende

wijn terechtkomt. Twee maal per jaar, in het vroege voorjaar
en in de vroege herfst, worden de gistcellen aktief. Is het toe-
val dat dit precies samenvalt met de perioden van uitbotting
en gisting? Als reden hiervoor voert men aan dat wijn leeft en
elk jaar in deze perioden onrustig wordt. Men spreekt wel
van de 'zwakke periode' van de wijn. De gistcellen werken

zich in de wijn omhoog naar het oppervlak, naar de zuurstof,
om er te ademen en zich zodoende te vermenigvuldigen.
Het lijkt een charmante gedachte dat de vitaliteit van wijn
zich verheugt op het uitlopen van de wijnstok.

De werkelijkheid ligt echter anders: gedurende lente en
herfst blijkt de temperatuur in de bodega's precies goed te
zijn om flor-vorming te aktiveren. En om het effect van flor
te begunstigen worden de vaten in de bodega's slechts ge-
deeltelijk met wijn gevuld. Immers, hoe groter het opper-
vlak, des te breder het kontakt met de buitenlucht. Het enige
wat de keldermeester nog hoeft te doen, is de ramen van de
sfeervolle bodega's open te zetten en de bondel in het spon-
gat van het fust op een kier te laten staan, om iets lucht bin-
nen te laten. De makers van sherry ervaren echter dat flor
niet altijd ontstaat, en evenmin in gelijke mate.

W at is nu het effekt van flor? Indien flor ont-
staat, groeit in de sherryvaten een grijswitte,

rimpelige afsluitlaag op de wijn. De laag groeit snel: in een
maand tijd van flinterdun naar bijna een halve centimeter
dik. Zo van boven lijkt de florlaag op de wrongel bij het kaas-
maken. De smaak is ondefinieerbaar, iets bitter en met tonen
van gist in de achtergrond.

Flor heeft tal van subtiele effecten op de wijn. Het belang-
rijkste effect is ongetwijfeld dat flor zich voedt met stoffen
uit de wijn en daardoor de compositie van de wijn wijzigt en
de totale smaak verandert. Hij zorgt voor een kleurverande-
ring, bij Fino en Manzanilla naar het bleekgoud en bij
Amontillado naar het bruingoud.

Men onderscheidt drie typen sherry, die ontstonden
dankzij de inwerking van de flor. Allereerst is dat de delicate
Fino met een bleekgouden kleur. Hij smaakt beendroog,
heel strak en vormt daardoor een prima aperitief. Er is de nog

delicatere Manzanilla, feitelijk een Fino-type afkomstig uit
het kustplaatsje Sanlüoar de Barremeda. De flor van Manza-
nilla overigens lijkt anders te zijn dan die van Fino's. Hij
groeit overvloediger en gedurende een langere periode in
voor- en najaar, omdat de zeewind in het vissersdorp Sanlü-
car voor een gelijkmatiger klimaat zorgt.

Tenslotte is ook de Amontillado een florsherry. Van huis
uit is Amontillado een extra rijpe Fino — en dus ook volstrekt
droog — maar vaak zoet men hem een beetje aan. Hij bezit
een uitgesproken nootachtige smaak.

O m de ontwikkeling van de sherry te volgen zal
de 'capataz' — je zou hem de keldermeester kun-

nen noemen — de wijn met regelmaat proev: u.
Daartoe hanteert hij een 'venencia'. dat is een iange balein
waaraan een smal bekertje is bevestigd. Het geheel heeft iets
weg van de oude kaarsdover die vooral in kerken wordt ge-
bruikt. Met de venencia kunnen proefslokjes van onder de
florlaag worden gehaald, zonder de laag al te zeer te beroe-
ren.

Een keldermeester aan het werk met zijn venencia

De venencia wordt snel via het spongat dwars door de
florlaag gestoken. De flor wijkt op die plaats en herstelt zich
weer. Maar alvorens deze kans ziet geheel terug te vloeien,
trekt de capataz zijn venencia terug, gevuld met sherry zón-
der flor. Het is een kwestie van behendigheid en vooral veel
oefenen.

O mdat flor sherry»maakt tot wat sherry is, heb-
ben sherry-nabootsers elders in de wereld getracht

om de sherryflor kunstmatig te ontwikkelen. En dat is ze
soms aardig gelukt. Met name in Australië, Zuid-Afrika en
Californië heb ik geslaagde florwijnen te proeven gehad. In
Jerez de la Frontera en in de andere sherrygemeenten is flor
een gift van de natuur. Naast de kalkrijke bodem, het heer-
sende micro-klimaat, de voor flor zeer gevoelige druivesoort
Palomino, is flor een van de elementen die sherry zijn bijzon-
dere persoonlijkheid geven. Robert Leenaers
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Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
houdt H.C.I. OPEN HUIS *

met shows, informatie en voorlichting
over alles wat met bouwen, verbouwen
of keuken- en badkamerinrichting te
maken heeft. Dat mag u niet missen!

De toegang is voor iedereen vrij en een
kopje koffie staat voor u klaar. Wie bouwt kijkt eerst bij HCI. \

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). Tel.: 05753-2121.

Henk Groenendal, voorzitter zilveren volleybalvereniging Dash:

'Graag plaats blijven houden in
Vordense leefgemeenschap'

'Wanneer wij erin slagen om in de toekomst ons ledental te continueren, dat de da-
mes zich in de derde divisie zullen handhaven en dat ook ons herenteam de derde
divisie nog eens zal bereiken en dat wij als 'Dash' een plaats blijven houden in de
Vordense leefgemeenschap, /ijn wij als bestuur tevreden'.
Deze woorden tekenden wij op uit de mond van Henk Groenendal, voorzitter van de
plaatselijke volleybalvereniging 'Dash'.

Een sportvereniging die deze maand
haar zilveren jubileum viert en die dit
jubileum niet onopgemerkt voorbij
wil laten gaan.
Sterker nog, een in het leven geroe-
pen jubileumcommissie heeft een
heel draaiboek samengesteld met als
hoogtepunt de interland volleybal-
wedstrijd tussen de damesteams van
Nederland en Amerika.

Henk Groenendal: 'De Amerikaanse
dames maken een toernee door Euro-
pa. De nationale volleybalbond heeft
ons de wedstrijd toegewezen. Wordt
de sporthal door de Bond goedge-
keurd dan zal deze wedstrijd eind juli
plaats vinden.'

De kosten zullen volgens Henk Groe-
nendal nihil zijn. Dash is namelijk
voornemens om tribunes te bouwen
die plaats moeten bieden aan 300 tot
400 personen.

Jubileumboek
De jubileumcommissie waarin zitting
hebben Herman Janssen, Evert Tha-
len, Henk Peters, Nout van Houte, Ria
Aartsen en Henk Groenendal heeft
overigens nog meer pijlen op haar
boog.
Zo zullen zaterdag 30 maart bestuur
en commissie om 13.30 uur bij de
sporthal in koetsen plaats nemen.
Voorafgegaan door de drumband van
'Sursum Corda' wordt dan koers gezet
naar het gemeentehuis. Hier zal het
gezelschap door Burg. Vunderink
worden ontvangen. Hem zal dan het
jubileumboek over de vereniging wor-
den aangeboden.

Vervolgens wordt in de grote zaal van
'De Herberg' door het bestuur een re-
ceptie gegeven. Dit zal zijn van 16.00
uur tot 17.30 uur. Het bestuur van
Dash bestaat momenteel uit Henk
Groenendal, voorzitter; Jopie van
Hunnink, sekretaresse; Koos van
Houte, penningmeester; alsmede de
leden Willy Kuit, Rini Thalen, Gerrit
Boers en Ali de Vries. Vier vrouwen
en drie mannen.

'De Zon'
Dit is ook zo'n beetje de verhouding
bij Dash. De vereniging speelt mo-

menteel met 24 teams in competitie-
verband inklusief twee rekreanten-
teams. De damesteams hebben de
overhand. Bijzonder blij is men met
de groep rekreanten volleyballers van
'De Zon'. Ze nemen bij Dash een spe-
ciaal plaatsje in.
Mede naar aanleiding van het zilveren
jubileum zal er op 13 april in de spor-
thal een mini-toernooi plaats vinden.
Zaterdag 11 mei vindt het nationale
Volleybaltoernooi plaats op de velden
van het gemeentelijk Sportpark.

Rode draad
Dit toernooi heeft Dash in de loop der
jaren een grote faam bezorgd. Meer
dan honderd teams nemen hieraan
deel. Voor Dash zelf ook een uiterma-
te belangrijke sporthappening want
mede door dit toernooi kan Dash de
financiële eindjes aan elkaar knopen.
Daar staat natuurlijk wel veel inzet te-
genover.

Voorzitter Henk Groenendal: 'Dit
buitentoernooi loopt als het ware als
een rode draad door de vereniging
heen. Vanaf januari zijn er al leden
mee bezig. De laatste dagen voor het
toernooi zo'n 25 mensen, terwijl op de
dag zelf circa 50 mensen in touw zijn.'

Daarnaast doet Dash nog meer aan
zelfwerkzaamheid. Akties, de brade-
rie etc. toch allemaal bezigheden die
de broodnodige centen opleveren.
Het bestuur is er bijzonder trots op dat
ze er tot op heden jaarlijks in slaagt de
begroting sluitend te houden. De ge-
meentelijke subsidie is vanzelfspre-
kend onontbeerlijk.

Doelstelling
De doelstelling van Dash is dat ten-
minste twee teams in de wedstrijd-
sport als het even kan goede prestaties
neerzetten. Groenendal: 'De dames I
en de heren I krijgen van ons dan ook
extra trainingsfaciliteiten. Over beide
teams zijn we tevreden. Het dames-
team biedt met haar zeer jeugdige
speelsters zeer zeker perspektief voor
de toekomst'.

Het bestuur is verheugd over de inzet
van de jeugd.
Groenendal: 'Je kunt toch wel mer-

ken dat vele jeugdleden zich inzetten
om de vereniging in stand te houden
en daar zijn we erg blij mee. Typerend
is het bovendien dat er in tegenstel-
ling tot de senioren diverse jeugdle-
den zich geroepen voelen om een
scheidsrechterskursus te volgen.'

Vult Herman Janssen aan: 'Nu moe-
ten we hier wel aan toevoegen dat het-
verklaarbaar is dat de animo bij de se-
nioren om scheidsrechter te worden
afneemt. We hebben leden die elke
week willen fluiten, maar soms maar
één keer per maand aan de beurt ko-
men. Dan verflauwt de animo wel.'

Kraanvogels
De eerste^hreden op een volleybal-
veld wer^P25 jaar geleden in de Kra-
nenburg gezet. Een aantal moeders
was van mening dat er maar bitter wei-
nig ontspanningsmogelijkheden wa-
ren voor hun dochters. Dus besloten
zij een voetbalvereniging op te rich-
ten. De rMm 'Kraanvogels' werd later

op verzoek van de toenmalige trainer
Menno Boekhout gewijzigd in Dash.
Hij vond 'Kraanvogels' maar een tutti-
ge naam.

Dash (Door Aanhouden Steeds Ho-
ger) 'versleet' in de afgelopen jaren
een zestal voorzitters te weten mevr.
A. Lichtenberg (tot 1962); mevr. A.
Vreeman (tot 1966); H. B. G. van der
Sligte (tot 1976, met onderbreking van
eenjaar toen mevrouw T. van Houte-
Denkers optrad als waarnemend
voorzitster); H. Janssen (tot 1983) en
vanaf die tijd Henk Groenendal.

Grote bloei
De grote bloei beleefde Dash in 1976
bij het tot stand komen van de sport-
hal. Toen vloog het ledental als een ra-
ket omhoog. In één jaar van 90 naar
200 leden. Momenteel heeft Dash een
ledenbestand van 250. Men hoopt dit
aantal de komende jaren te kunnen
consolideren.

Foto: Bestuur Dash, van links naar
rechts:
Henk Groenendal, Koos van Houte,
Gerrit Boers, Jopie van Hmtunk, Rini
Thalen, Ali de Vries,

Ledenvergadering
Kon. Ned. Ver. EHBO

Onder voorzitterschap van de heer
Lubbers hield de EHBO afd. Vorden
haar jaarlijkse ledenvergadering, waar-
voor ook nu weer een goede belangstel-
ling bestond.

Uit de verslagen van de secretaresse
bleek dat het ledental op 31 dec. be-
stond uit 75 leden. Er werden 15 nieu-
we diploma's uitgereikt. De cursisten
stonden ook dit jaar weer onder lei-
ding van dokter Minjon en de heer
Bongers, terwijl de heer Eilander de

reanimatiecursussen voor zijn reke-
ning nam en waaraan door 26 leden
regelmatig wordt deelgenomen.
Dank voor het beschikbaar stellen van
oefenruimte werd gebracht aan de
heer te Velthuis en het Groene Kruis.
Tegenvallend was het bezoek en de
opbrengst van de gehouden bazar.
Dankzij de medewerking van de plaat-
selijke middenstand kon men net uit
de rode cijfers blijven. Gezien de vele
beroepen die er telkens weer op de
EHBO worden gedaan, had men op

een goede belangstelling gerekend en
er alles aan gedaan er een feestelijk ge-
heel van te maken, maar helaas het
werd een teleurstelling. 9

Het uit de EHBO ontstane comité
voor de zomerpostzegels draaide ook
dit jaar goed tijdens de verkoopdagen.
Penningmeester van Langen gaf hier-
na weer een uitvoerig overzicht van de
inkomsten en uitgaven, en kon over
Ket totaal overzicht een klein batig sal-
do melden.
Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende leden mej. Y. Bethume en
de heren van Langen en Wolsing bij'
acclamatie herkozen.
De heer Kamperman bracht daarna
verslag uit over de werkzaamheden
van de sportbegeleidingsdienst. Deze
zijn ook dit jaar weer toegenomen. Er

kwamen 82 aanvragen binnen voor
EHBO aanwezigheid en oversteekbe-
veiliging, waaraan in het eerste geval
in totaal 1211, en in het tweede geval
332 manuren werden besteed.
Uitvoerig werd gediscussieerd over de
gevolgen van de nieuwe Wet voor de
verkeersbrigadiers welke op l oktober
1984 in werking trad.
De sinds jaren bekend staande over-
steekbeveiliging zoals die door de EH-
BO leden verzorgd werden bij de
oriënteringsritten op Koninginnedag,
de Avondvierdaagse, In de reep'n
dreigt in gevaar te komen. Besloten
werd deze hulp op te schorten tot on-
der meer aanstellingen en verzekerin-
gen geregeld zijn. De betrokken vere-
nigingen onvangen hierover zo spoe-
dig mogelijk bericht.

Vrouw en alcohol
In het dorpscentrum hield afgelopen
woensdag 6 maart de Vrouwenraad
van Vorden een boeiende avond over
alkoholproblemen. De film, „Wat
drink ik nou helemaal", werd ge-
draaid. In de film werd geakteerd door
de leden van de toneelgroep „De
Nieuwe Bloemgroep". Ze brachten
een stuk, waarin een vrouw met alko-
hol problemen centraal staat. Men zag
vooral hoe de omgeving reageerde op
het probleem.

Na de film kon men vragen stellen aan
een forum, bestaande uit een afge-
vaardigde van het CAD te Zutphen
(Consultatiebureau voor Alkohol en
Drugs), van de A.A. (Anonieme Alko-
holisten) en van de AL-ANON (groe-
pen van familileden en vrienden van
dwangmatige drinkers).

Iedereen, die problemen heeft met
het gebruik van alkohol, drukgs of me-
dicijnen kan anoniem bij het CAD te-
recht. De hulpverlening van het CAD
kan varieren van het geven van infor-
matie en advies tot een serie intensie-
ve gesprekken. Uit het forum kwam
naar voren, dat er in Nederland ca.
400.000 verslaafden aan alkohol zijn.

Het is in deze tijd gebruikelijk, om bij
allerlei gelegenheden alkohol te drin-
ken, ook de reclame stimuleert dit.
men realiseert zich echter niet vol-
doende, wat dit voor problemen voor
sommige mensen kan gaan vormen.

Er was een goede belangstelling voor
deze avond. Tel. inl. 2024.

Gezellige avond
Kranenburgs Belang
De afgelopen zaterdag gehouden
feestavond van de buurtvereniging
Kranenburgs Belang kenmerkte zich
door een grote opkomst en gezellig-
heid en sfeer.

Op deze avond bracht de toneelvere-
niging Krato voor het voetlicht de
klucht in twee bedrijven "Wegens va-
kantie aanwezig". Een vrolijk niemen-
dalletje, dat de mensen doet lachen.

En er is gelachen. Opmerkelijk dat de
toneelvereniging Krato met een toch
niet zo'n groot aantal leden in staat is
binnen korte tijd wederom op de plan-
ken te komen met een nieuw stuk.

Kort tevoren had de vereniging succes
met "Zilveruitjes en augurken". Dit
stuk wordt volgende week zaterdag
herhaald op de jaarlijkse avond van de
Touwtrekvereniging.

Het applaus en de bloemen na afloop
waren terecht. Hanneke Kok weet de
juiste man en vrouw op de goede
plaats te zetten. De Wbodpeckers
zorgden voor het tweede deel van de
avond. De dansvloer werd veelvuldig
gebruikt. Ook later in de avond kwa-
men nog vele bezoekers. De gebrui-
kelijke verloting, op vele avonden een
onmisbaar gegeven, bracht ook nog
gelukkige gezichten. Kranenburgs Be-
lang kan op een zeer geslaagde avond
terugblikken.

Nog steeds goederen en
levensmiddelen naar Polen
Wim en Wil Wilbrink uit Ruurlo gaan weer naar Polen om goederen en le-
vensmiddelen te bezorgen. Al is de nood niet meer zo groot als geweest is,

\och wordt er nog een enorme armoede geleden, in de winkels liggen nu
wel goederen en levensmiddelen, doch dit is allemaal zo duur dat het niet
te betalen is.

Gelukkig blijven de mensen in onze streek nog steeds goederen bezorgen
en er is alweer een hele partij binnen. De bedoeling is" dat de heer en me-
vrouw Wilbrink dit jaar twee maal naar Polen gaan met hun bus. Zij leve-
ren de goederen persoonlijk af bij de weeshuizen, ziekenhuizen en bejaar-
denoorden.
Deze persoonlijke aktie van de heer en mevrouw Wilbrink is zeer te waar-
deren al gaat het niet via de stichting 'Vorden, Ruurlo, Barchem helpen
Polen'. Zoals u weet is deze stichting opgeheven. Wel bestaat de stichting
'Vorden, Ruurlo, Barchem helpen'. Deze stichting heeft tot doel om direct
hulp te verlenen aan mensen in gebieden waar de nood het hoogst is, zoals
bijvoorbeeld Ethiopië of andere gebieden waar rampen plaatsvinden. Wel
beveelt de stichting de aktie van de heer en mevrouw Wilbrink bij u aan.

De goederen uit Vorden en omgeving kunnen nog steeds ingeleverd wor-
den bij de fam. Weevers, Nieuwstad 12, tel. 1404. Zij zorgen dat deze wel in
Ruurlo komen bij de fam. Wilbrink. Voor Ruurlo en Barchem uiteraard
rechtstreeks bij de fam. Wilbrink, Bluisterplein 16, 7261 CM Ruurlo, tel.
05735-2454.
Het zou zonde zijn dat u goederen hebt die u niet meer gebruikt en dat ar-
me mensen er om zitten te springen. Indien in Polen de toestand nog
slechter zou worden dan zal de stichting 'Vorden, Ruurlo, Barchem hel-
pen' niet nalaten om bij te springen en een gróte aktie te houden.

Wij zijn zeer blij dat de heer en mevrouw Wilbrink zoveel tijd en werk ver-
richten dat toch vele mensen in Polen geholpen worden.
Indien de stichting 'Vorden, Ruurlo, Barchem helpen' een of andere aktie
gaat houden dan hoort u dit vroegtijdig. ledere vrijwilligersaktie is aan te
bevelen doch de stichting 'Vorden, Ruurlo, Barchem helpen' kan hiervoor
geen verantwoording nemen.

Namens de stichting
'Vorden, Ruurlo, Barchem helpen',
L. G. Weevers, Vorden

Naschrift van de heer en mevrouw Wilbrink:
'Al is het momenteel niet de bedoeling dat de stichting 'Ruurlo, Barchem,
Vorden helpen' een aktie gaat houden, wij gaan nog steeds door. Wij heb-
ben in Polen zeer betrouwbare contactadressen om goederen af te leve-
ren. Persoonlijk zijn wij ervan overtuigd dat de toestand weer slechter is en
dat de mensen weer armoede lijden. Er is momenteerveel vrajg naar on-
dergoed en nachtkleding. Daar is enorm gebrek aan.

We hebben al aardig wat kleding ontvangen, zodat wij vermoedelijk dit
jaar twee keer naar Polen zullen rijden. Nog steeds leveren wij alle goede-
ren persoonlijk af bij de weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardenoorden.
Dus, mocht u nog goederen (kleding, sportartikelen, speelgoed) en le-
vensmiddelen mee willen geven, dan houden wij ons graag aanbevolen.
Levensmiddelen zijn in Polen nog steeds op distributiebonnen te verkrij-
gen; koffie en thee, maar ook nylons en panty's zijn schaarse artikelen.

ledere financiële bedrage is van harte welkom, want vooral de transportkos-
ten /ijn erg hoog. Uw bijdrage kunt u storten op rekening 9236.30.600
(Bondsspaarbank Ruurlo) ten name van 'Hulp Polen'.

Bij deze wil ik een ieder die tot nu toe goederen beschikbaar heeft gesteld
(alle goede gevers uit Ruurlo, Hengelo en Vorden) heel hartelijk danken.
Wij zullen ervoor zorgen dat alles op de plaats van bestemming terecht
komt.

Mochten er mensen zijn die de goederen niet zelf kunnen afleveren op ons
adres op het Bluisterplein, dan komen wij alles na een telefoontje ophalen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gerust kontakt met ons opne-
men.'

Wim en Wil Wilbrink
Bluisterplein 16, 7261 CM Ruurlo
tel. 05735-2454



Noodlottige luchtaanval

Op l april 1945 werd Vorden bevrijd.
Wij willen niet nalaten hieraan enige aandacht te
schenken. Daarom plaatsen wij hierbij een hoofdstuk
uit het boek 'Erop of eronder' van W.P. Nederkoorn
en J.B.G. Stork.

Het Spook

TOEN DREIGENDE OORLOGSWOLKEN ZICH SAMENPAKTEN
boven Europa en ook Nederland de mobilisatie afkondigde, werden
meerdere Vordenaren soldaat of moesten hun diensttijd onwillens ver-

lengen. Het veldgrijs beheerschte in Vorden in die dagen het dorpsbeeld, vooral
Zaterdags, wanneer vele ingezetenen met 24 uur verlof naar huis kwamen en
Zondags, wanneer de bus van 9 uur des avonds hen weer naar hun respectieve
legersteden moest terugvoeren. Roerende scènes kon men hier op het tooneel
des levens aanschouwen, wanneer het moment van vertrek weer was aangebro-
ken; sommigen namen met een vroolijken lach afscheid van vrouw en kinderen,
slechts zes dagen en men was weer vereend. Dat waren de optimisten. Anderen
lieten hun tranen den vrijen loop, zij dachten aan de mogelijkheid, dat het een
afscheid voor eeuwig kon zijn. Reeds hoorden zij in hun verbeelding het fluiten
der granaten, het gieren der bommen. Dat waren de pessimisten.
Maar niet steeds vertrok de bus van 9 uur op tijd.

Velen van onze jongens zullen zich nog dien Zondagavond herinneren, toen het
zoo spiegelglad werd, dat geen bus noch een ander voertuig kon rijden. Dat was
een „extraatje", waarop ze niet gerekend hadden. Even een briefje van den chef
en menige vrouw of meisje werd aangenaam verrast dien avond.
Voor den chef der G.T.M, was deze gladheid echter een tegenvaller, want die
kon niet naar huis gaan, doch moest op 't kantoor blijven om telefonisch via Zut-
fen instructies te ontvangen en te geven over zandstrooien enz. Hij wilde zijn
vrouw daarvan in kennis stellen en zag uit naar iemand, die dat even kon
opknappen.

H ENDRIK TER HEURNE, BAKKER IN DE BURGERMAAT-
schappij en pas getrouwd, werd daarvoor uitgekozen. Toen hij zijn
briefje van den chef te pakken had en wilde wegrennen, zei de chef:

„Bakker, je komt toch langs m'n huis, zeg dus even tegen mijn vrouw, dat ik nog
niet thuis kom".
„Dat komt vast in orde", was het antwoord en weg was de „bakker".
De wachtkamer liep tjokvol passagiers voor allerlei richtingen en het is een
gekakel en lawaai van je welste. 't Werd elf uur, twaalf uur, één uur en reeds kwa-
men de eerste „passagiers" uit Zutfen loopend in Vorden aan. Vele passagiers,
die het wachten moe werden, gingen met hun familie terug en bleven maar over
tot Maandag. Zoo was het tegen drie uur in den nacht.

Er was nog volop leven in het knusse wachtkamertje rondom de snorrende
kachel, toen allen plotseling opvlogen en gilden: „een spook"!!!!
Inderdaad leek het werkelijk of het ging spoken, want een vreemd wezen
doemde uit de duisternis op en kwam in de richting van de hel verlichte wacht-
kamer.
Ook de chef raakte uit z'n doen en plotseling ging deze zelfs het „spook" tege-
moet en greep het vast. Een oogenblik van spanning volgde. Het „spook" bleef
staan en de chef keerde terug om mede te delen, dat het... z'n vrouw was en hij
haar terug ging brengen naar bed. Een ieder zal begrijpen, wie de eigenlijke oor-
zaak van dit intermezzo was geweest!
Vele dingen zijn dat voorjaar voorgevallen. Wie weet niet van de hier gelegerde
Hollandsche jongens te vertellen? Wie herinnert zich niet de O. en O.-avonden,
hier voor hen gegeven? Het was een periode van spanning, maar ook van jolijt.

De 10e Mei 1940

Z OO NADERDE DE FATALE MORGEN VAN DEN 10EN MEI 1940.
Kort voor dezen dag hadden we vaak „lichtkogels" gezien in ons dorpje,
doch niemand wist, wie en wat hiermede in verband stond. Alles was in

diepe rust, toen er plotseling vliegtuigen in grooten getale in de lucht te hooren
waren. Om 3 uur in den nacht was het zoodanig, dat menigeen opstond en met
sombere gedachten z'n radio aanzette. Steeds meer menschen kwamen naar
buiten en het was een razen van Hollandsche militaire voertuigen richting
Ruurlo en Zutfen van je welste. Plotseling een geweldige ontploffing. De brug
over de Vordensche Beek vloog de lucht in, waarbij W. Smit gewond werd. De
radio had intusschen klaarheid gebracht in allerlei verwarde berichten. Oorlog
met Duitschland. Wie kon het zich realiseren? Wie was nog meester van zich
zelf? Spoedig zouden we met de feiten kennis maken. Nog pas was een eigen
wagen met soldaten voorbij gesnord of de z.g. stoottroepen van onzen belager
kwamen in ons dorp. Een pantsertrein kwam door om 6 uur in den morgen tot
Zutfen zelfs! 't Station was intact gebleven en zelfs de spoorbaan. O, wreed
verraad!!

Het waren voorboden van een leger, zooals we toen nog nimmer hadden
gezien. Onafzienbare colonnes soldaten marcheerden en reden zingend door
ons vredige dorpje. Plakkaten werden aangeplakt. Ellende en terreur begonnen.
Al spoedig werden de eerste Nederlandsche soldaten nu als gevangenen uit
Zutfen en omgeving naar ons dorp gebracht en hier bewaakt en opgesloten tot
hun transport naar Duitschland. Menige Vordenaar zal zich deze dagen voor
den geest kunnen halen. Menschen uit omliggende plaatsen kwamen op zoek
naar vader of zoon, broer of verloofde. Wie heeft niet een boodschap voor een
der gevangen genomen Hollandsche soldaten overgebracht? Veel is er gedaan
om hen op te beuren, hun lijden te verlichten. In lange treinen zijn ze ten slotte
van Vorden naar Coesfeld gebracht, nagewuifd door een van ingehouden haat
vervulde menigte.

Het einde

D AGENLANG DREUNDE HET GESCHUT OVER DE VELDEN
en weiden, totdat de Usel-linie door de oorlogstechniek der tegenstan-
ders en het verraad aan eigen kant gevallen was. Steeds meer troepen

kwamen zingend door ons dorpje, dag en nacht, in schier eindelooze rijen mar-
cheerend of hangend op wagens, slaapdronken van vermoeienis. Dinsdags, na
de onvergetelijke Pinksteren, maakte het bombardement op Rotterdam een
einde aan den strijd hier te lande. Toen brak voor velen een tijd van angstige
spanning aan en menigeen heeft dagenlang niets anders gedaan dan zoeken
naar familieleden of kennissen. Gelukkig keerden vrijwel alle Vordenaren naar
huis terug. Slechts één was en bleef weg, n.l. H. Kok uit „de Wiersse". Deze
stoere knaap heeft met z'n leven het hoogste offer gebracht en rust op de „Greb-
beberg". Hulde aan dezen gevallene voor het Vaderland.
Het jaar 1940 verliep verder, zonder dat er schokkende dingen in ons dorp
gebeurden.

O
OK HET VOLGENDE OORLOGSJAAR BRACHT GEEN HOOP
op een spoedig einde. De verduisteringsplicht was voor menigeen een
moeilijkheid van den eersten rang. De luchtbescherming werd georga-

niseerd en schuilplaatsen gemaakt voor eventueelen bominslag. Kelders wer-
den verstrekt en de bezetters maakten de z.g. éénmansgaten langs de wegen.
Hoe vaak hebben we niet staan delibereeren wat die gaten te beteekenen moch-
ten hebben? Hoe weinig hebben we toen beseft, dat deze gaten ook hier in Vor-
den menigeen het leven zouden redden, zelfs jaren later nog. De moeilijkheden
werden, vooral op het gebied van voedsel, kleeding en schoeisel, steeds grooter,
doch Holland en ook ons dorp wilden van geen nazi's weten. De N.S.B.-ers
begonnen zich steeds meer te „voelen" en het luisteren naar „verboden" zen-
ders werd gevaarlijker, 't Luchtgevaar nam toe en zoetjes aan werden de eerste
vrijwilligers gevraagd om in Duitschland te gaan werken. De N.S.B.-ers verleen-
den hun hand- en spandiensten en een ieder in Vorden kende deze knapen. De
werkliedentrein en zelfs bus brachten iederen dag menigen Vordenaar over de
grens om daar te werken in fabrieken. Alles ging nog steeds naar wensch voor
onzen bezetter en het eigen bestuur mocht nog in functie blijven, hetgeen voor-
al op politioneel gebied een kolfje naar onze hand was. De Hollanders waren

Nederland voedt zich zelf

Z WAAR VOOR ALLEN WAS DE WINTER '43/'44. VEEL MOEST
er „gesmokkeld" worden, want de etenspositie werd nijpender. Duizen-
den liters melk werden in de avonduren of's morgens vroeg bij de boeren

gehaald, om van andere „artikelen", zooals: rogge, koolzaad, tarwe, eieren enz.
enz. nog maar niet eens te reppen. De periode van „Nederland voedt zich zelf"
werd in dien winter wel echt ingezet. Het slachten door ieder, die dit even kon
betalen, begon.
Veel medewerking hebben we te Vorden in het periode gehad van onze P.B.H.'s
Lenselink en Helmink met hun staf van controleurs en verdere medewerkers.
Aan hen is het te danken, dat later menig kistje of mand naar de plaatsen in het
Westen, zooals: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam e.a. kon worden gezonden.
Geen Vordenaar of hij had vrienden en familie wat te zenden. Maar ok kwamen
er velen naar Vorden en het jaar '44, vanaf het vroege voorjaar, was weer echt
„vooroorlogsch". Ieder begrijpt natuurlijk, dat thans het natuurschoon niet de
hoofdzaak was. Allerlei etenswaren werden versjouwd of verzonden.

In deze tijd begonnen de N.S.B.-ers zich te weren op „sociaal" gebied en betrok-
ken het gebouwtje achter het „Dorpshuis" voor hun „sociale" bedoelingen.
Klompen, op de bon, hout enz. konden daar worden aangevraagd en zoo wer-
den de Nederlands handelende distributiedienst en zelfs de gemeentebe-
moeiingen geïsoleerd.
De vijand verloor terrein, zijn steden en dorpen werden zwaar geteisterd,
Duitsche vrouwen en kinderen, die geen dak meer boven het hoofd hadden,
kwamen naar het betrekkelijk nog veilige Nederland en zooals overal elders
werd ook in Vorden een dertigtal huizen ontruimd, waarin deze „vrienden" (van
de N.S.B.) hun intrek namen. In deze dagen waren terreur en willekeur erger
dan ooit te voren. Men zag met angst en zorg iedere dag tegemoet en de nachten
waren eveneens lang niet rustig. Trouw heeft Vorden echter zijn weg ter over-
winning vervolgd, alles ten spijt. De slachtoffers der N.S.B.-willekeur werden bij
dorpsgenooten ondergebracht en van verslappen in den strijd was geen sprake.
Collecte „Winterhulp" en „Volksdienst" werden hier niet „gewaardeerd".

De radio hield ons steeds in 't geheim van 's werelds verloop op de hoogte en de
invasie-dag (6 Juni '44) was zelfs in Vorden ongewoon levendig. Het was zeer
opmerkeliiÉÉpe vlug een ieder van dit grootste gebeuren sinds '40 op^hoogte
was. De L^mvacht werd strenger. Fietsen was in 't geheel niet mee^^ilig en
menigeen zag z'n karretje verdwijnen. Linnengoed, serviesgoed, enz., enz., wer-
den verstopt, want allerlei geruchten deden de ronde. Razzia's werden gehou-
den en menigeen moest verdwijnen wegens hulp aan onderduikers. Een drietal
onderduikers werd gegrepen in het tuinhuisje van J. van Mourik (verraden!)

O NZE BONDGENOOTEN WERDEN STEEDS STERKER, ZIJ
veegden het luchtruim schoon en waren hier heer en meester. Maar
van opgeven was bij den Duitscher niets te bespeuren, althans te Vor-

den niet. Integendeel. De fabrieken van Haverkamp, Poesse en Empo werden
met voorraden van allerlei aard gevuld. De bombardementen van de spoorbaan
namen een aanvang. Een ieder vertelde, dat er groote dingen op handen waren.
De „ondergedoken" radio dook op vele afgelegen boerderijen en ook in 't dorp
hier en daar op en met spanning werd ieder nieuwsbulletin der B.B.C, of Radio
Oranje verwacht. Toen kwam 17 September. Het was in 't dorp te bespeuren
geweest den geheelen middag, dat er iets gaande moest zijn. Ze joegen en gin-
gen als razenden te keer, de Duitschers.

Het was een rijden van auto's en motoren, als we in jaren niet hadden gezien.
Alles in en uit de richting Zutfen. Het dorp was geheel op de been en allerlei ver-
halen deden de ronde. We leden de nederlaag bij Arnhem en de slechtste tijd
van heel den oorlog zou aanbreken, zoowel hier in Vorden als elders in den
lande. De Duitsche vrouwen pakten hun boeltje en verlieten enkele dagen na 17
Sept. '44 het dorp. De moffen waren zeer zenuwachtig en we kregen hier solda-
ten, die zich overal legerden. Scholen waren gesloten en menig burger moest
zich inkwartiering laten welgevallen.

Het spoor en de bus hadden hun diensten gestaakt en niemand durfde van huis.
Het werd even angstig als in 1940. Kolen kwamen er niet, brood en andere rant-
soenen werden verlaagd en dit met den winter in 't vooruitzicht. De vliegtuigen
van onze bondgenooten lieten nu Vorden ook niet meer met rust en bijna iede-
ren dag raasden ze over onze huizen,, op zoek naar prooi. De landwacht betrok
het stationsgebouw en de wachtpostwoningen langs de spoorbaan en patrouil-
leerde overal. Het werd oppassen voor een ieder, die het goed met z'n land en
volk meende. De spoorbaan werd geregeld gebombardeerd en verschillende
munitietreinen kropen door het bekende oog van de naald. De huizen aan
weerskanten van den overweg, van Meester Vedders tot en met Wassink, wer-
den door de bewoners verlaten, deels vanwege beschadiging, deels uit voorzorg.
Ze waren door bomscherven en granaatsplinters van ruiten en dakpannen
beroofd.

G ERUCHTEN, DIE EERDER BEWAARHEID ZOUDEN WOR-
den dan we konden vermoeden, kwamen in omloop. Alle mannelijke
personen tot 35 jaar zouden worden opgeroepen om naar de grens te ver-

trekken.
Ten Gemeentehuize drongen zich de heeren N.S.B.-ers steeds meer in zaken
aangaande bevolkingsregister enz. Diverse voorbereidende werkzaamheden
werden verricht voor het uitreiken der nieuwe distributiestamkaarten. Voor het
verrichten van „schrijfwerk" werden diverse leden vairhet op non-actief staande
schoolpersoneel opgeroepen, die hieraan geen gevolg gaven. Een tweetal
dames N.S.B.-ers nam die taak toen op zich. Verzamelden ze tevens gegevens
voor de komende gebeurtenissen? Gezien alle gegevens, waarover later de
„moffen" bleken te beschikken, is dit wel haast zeker.

De soldaten groeven loopgraven achter en naast de scholen, in de tuin van
Hotel Jansen en waar al niet bij de huizen waar ze lagen, in actie als ze gehouden
werden wegens de geallieerde vorderingen bij Maastricht en in Noord-Brabant.
De vliegers onzer bondgenooten waren uiterst actief geworden en vele malen
werden het dorp en zijn buitenwijken opgeschrikt door vallende bommen en
knetterende mitrailleurs.
Op de spoorbaan aan den Ruurloscheweg werden iederen dag aanvallen
gedaan, deels met en deels zonder resultaat. Het spoorverkeer werd zeer zeker
gestagneerd en alleen met regenachtig of mistig weer vond overdag militair ver-
voer plaats. Was het helder weer, dan werd getracht 's nachts over te komen, na
reparatie van het overdag door bommen vernielde baanvak.

O P EEN PRACHTIGEN HERFSTDAG WERD VORDEN EEN
zware slag toegebracht. Het was den geheelen dag druk in de lucht van
gevechtsvliegtuigen, die 's morgens al bijtijds een aanval deden op de

spoorlijn nabij den overweg bij Halles. De bommen gierden door de lucht en
troffen de lijn en den weg. De vliegtuigen draaiden bij om te zien of hun doelen
geraakt waren en verdwenen. Dat deze zelfden dag nogmaals een aanval zou
komen, bevroedde toen niemand.
Tegen den middag bevonden zich in „de Enk" en verderop vele dorpsgenooten.
Plotseling werd weer aanzwellend motorgeronk gehoord. Er kwam weer een
viertal machines opdagen en nog geheel onverwachts doken ze weer op
dezelfde plaats als eenige uren te voren, bliksemsnel, en wierpen hun bommen
af. De gevolgen waren ditmaal ontzettend, helaas niet voor de spoorlijn. De
laatste was nu niet getroffen, doch al spoedig bleek, dat er slachtoffers te betreu-
ren waren. Drie personeelsleden van de Houtzagerij Groot Bramel waren
getroffen, n.l.: Mej. D. Bunkerink, Mej. Rothman en de heer Ribbink, alle drie
jeugdige personen, in de lente van hun leven. Diepgevoeld was het medeleven
met de nabestaanden.

Dat er dien dag en ook later niet meer slachtoffers daar ter plaatse te betreuren
zijn geweest, is een wonder. Dagelijks werd er gebombardeerd of gemitraillerd.
Het wegverkeer werd aangevallen vanuit de lucht en het gevaar loerde overal.
Ja, van gevaar gesproken! Hotel Brandenbarg was gevorderd en uit verschil-
lende naburige plaatsen kwamen berichten over graven voor de „Todf'-organi-
satie. Wat dit was, zou spoedig blijken. De post bezorgde thuis aan huis oproe-
pen aan de bevolking: „Melden ten Gemeentehuize, schop meebrengen enz.".
Bezwaren konden worden ingediend bij eerste melding. Moffen in gele unifor-
men, met rooden band en hakenkruis, namen hun intrek bij Brandenbarg. Het
dorp was in rep en roer, de burgemeester vertrok met de Noorderzon, N.S.B.-ers
zaten op 't Gemeentehuis en regelden met de „Todt" de tewerkstelling. Wie van
onze mannen dorpsgenooten (16 tot 60 jaar) weet zich deze eerste kennisma-
king met de „Todt" niet meer te herinneren? Allerlei uitvluchten werden
bedacht en zoowaar velen kwamen er althans de eerste week nog af. Boeren gin-
gen hun bezittingen „vergrooten", dorpsgenooten werkten bijna allen min of
meer voor de „voedselvoorziening", anderen hadden allerlei ziekten enz. enz.
Het was een geweldige willekeur en terreur en wie er niet in mocht slagen „vrij-
gesteld" te worden, moest gaan „graven". De inmiddels nieuw benoemde „bur-
gervader" was natuurlijk ook N.S.B.-er, dus verhaal bij hem hielp ook al niets.
„De verdedigingswerken van de Westwall gingen voor", was de opvatting van
de heeren der O.T. en dus...

Wat een episode in onze dorpsgeschiedenis zou deze „graafperiode" worden.
Vrijgesteld werd er voor de Zondagen practisch geen en heel mannelijk Vorden
toog per fiets of per boerenwagen, begeleid door een „Todt"-man, Zondags rich-
ting Baak. Zeer weinigen zijn er in Vorden, die niet eens „gegraven" hebben,
niet te vertrouwen, hetgeen bleek door de instelling van kabelwachten en
patrouilles langs hooi- en zaadbergen bij de boerderijen.

Het verplicht verbouwen van koolzaad nam een aanvang. De varkens gingen
weg en vele koeien en paarden verwisselden van bezitter tot ze in het bezit van
den bezetter waren.

Het eerste geallieerde toestel op
Vordensch grondgebied neergestort

O P DEN LAATSTEN ZATERDAGNACHT IN MEI '42 WERD ONS
dorp opgeschrikt door een geweldige activiteit in de lucht. De lucht in
't Zuid-Westen was verlicht door tientallen zoeklichten en Duitsche

nachtjagers scheerden over de huizen. Plotseling een hevige ontploffing en een
rose gloed steeg op in de richting Linde. Al spoedig bleek, dat een Engelsch
vliegtuig gevallen was bij Van Asselt in Linde. Totaal uiteengeslagen lag het op
de akkers en 4 luchtbelden hadden hun leven gelaten, óók voor onze vrijheid.
Ze werden op 31 Mei door vrijwilligers uit de burgerij ten grave gedragen, en rus-
ten thans op het Kerkhof te Vorden.

De Vordensche autoriteiten waren toen nog zelf baas en de teraardebestelling
droeg het karakter van zeer diep gevoeld medeleven van den kant der Vordena-
ren. Ze begrepen, dat aan hun bevrijding ook door deze 4 Engelsche piloten
gewerkt was en eerden hen met bloemen.

Al feller en sterker werden onze bondgenooten, steeds gemeener en strenger
onze bezetters. De kolentoevoer werd onvoldoende bij al het andere materieele
gebrek, dat zoetjes aan begon te heerschen. Wie heeft zich niet lekker gewarmd
in dien tijd aan hout uit de bosschen van Hackfort en Den Bramel, Kieftenkamp
enz.? Veel hout was hier in 1940 en er zal geen Vordenaar zijn, die zich niet
gelukkig achtte met een gedeelte daarvan voor de kachel in de winters van de
oorlogsjaren. Veel gezinnen werden door de kasteelbewoners gratis aan hout
geholpen en wederom kon Vorden trotsch op en gelukkig zijn met z'n 8
kasteelen. Het vorderen van arbeidskrachten voor Duitschland begon in 't
najaar van '42 ook in ons dorpje strenge en groote vormen aan te nemen. De
bedrijven werden z.g. „uitgekamd". Van de „Empo", en Groot Bramel-Haver-
kamp en Raat vertrokken de eersten naar 't buitenland. Angst en bezorgdheid
over de jongere arbeidskrachten begonnen werkgevers en ouders te kwellen.

Iedereen probeerde er onderuit te komen, doch de heeren N.S.B.-ers gaven wel
de noodige inlichtingen aan de Arbeidsbureaux en 't werd steeds moeilijker een
uitvlucht te vinden.
Masselink, uit Linde, werkkracht van fa. Raat, was mee één der eersten, die
moesten vertrekken. Helaas zou Masselink niet terugkeeren. Hij is vermoede-
lijk gestorven in den vreemde.

Z EER SOMBER WAS DE WINTER '42/'43. KERSTMIS EN NIEUW-
jaar werden in alle stilte gevierd, zonder oliebollen en zonder het
bekende vocht, doch vol moed en vertrouwen in het komende jaar '43.

Het nieuwe jaar was slechts enkele dagen oud, toen ons dorpje in de eerste
avonduren werd opgeschrikt door een geweldige vuurgloed en een ontzettende
ontploffing. Het was weer, zoals avond aan avond het geval was. Groote eska-
ders bommenwerpers vlogen in de richting Duitschland over ons dorp met
daaronder, vlak over de huizen, die vreeselijke nachtjagers van onzen vijand.
Zoeklichten priemden in het duister, een mitrailleur deed zijn werk en tot aller
ontzetting viel één der zware Engelsche machines brandend in de richting van
ons dorp. Een ontzettende ontploffing volgde en uren bleef het bijna daglicht
vanwege brandend en ontploffend oorlogstuig.

Het vliegtuig kwam neer bij Norde in Hackfort en wonder boven wonder waren
geen burgerslachtoffers te betreuren. Helaas hadden wederom 5 stoere knapen
hun leven gelaten in dienst der bevrijding.
Op Zondag 10 Januari 1943 werden 's morgens de slachtoffers door de Duit-
schers begraven. Niemand van de bevolking werd op 't Kerkhof toegelaten,
doch honderden stonden buiten 't hek in de barre sneeuw met verbittering in 't
hart. Kort was de Duitsche plechtigheid, militaire eer werd den vliegers
betoond. De bevolking defileerde na aftocht der Duitschers langs de graven. Op
de kruisen stond: Gefallen 10/12-'43. Op de kruisen der door Hollanders ter
aarde bestelde slachtoffers stond: Fallen 31/5-'42.

Steeds heviger werden de nachtelijke geallieerde aanvallen op Ruhrgebied en
Berlijn. Op den laatsten dag van Februari '43 viel weer een zware bommenwer-
per in deze gemeente, ditmaal bij Poorterman. Zes onzer bondgenooten von-
den den vliegerdood. Slechts de commandant wist zich te redden en raakte in
krijgsgevangenschap.

Wordt vervolgd
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