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Wethouder J.F. Geerken
opende de kelder van het
Dorpscentrum als werkplaats
voor de stuurgroep mensen
zonder werk

Aanbieding
Storting uiterlijk vóór 8 april 1983

1 jaar vast geen 4,5% maar 6%

Bondsspaarbank
Twente en Oost Gelderland
Kantoor Vorden.

Paasvuur Hoetinkhof Bejaardentocht

De opening van de kelder geschiedde door wethouder J.F. Geerken, doormiddel
van het doorknippen van een l intje . De wethouder sprak de hoop uit dat deze groep
mensen hierin kunnen vinden wat ze zichzelf van voorstellen, en zich niet laten te-
leurstellen door de omstandigheden waarin ze verkeren maar in deze werkplaats
een goede mogelijkheid zien om zinvol bezig te /i.jn tot het hopelijk snel herstel van
de economie.

Deze werkplaats is voortgevloeid uit
initiatief van de stuurgroep 'mensen
zonder werk in Vorden' en begeleid
door de afdeling Sociale Zaken en
Welzijn en Cultuur van de gemeente
Vorden o.a. de heer H. v. Wouden-
berg.

Eind 1981 werd er een enquête ge-
houden onder de werkelozen in Vor-
den. In oktober 1982 werd er een
stuurgroep gevormd bestaande uit: R.
Scheers, R. Schmitz, B. Stokkink, J.
Jansen, A. de Wette en T. Eskes. Het

projekt bestaat uit twee gedeelten, n.l.
één gedeelte voor fotografie en het an-
der gedeelte uit klussenprojekt. Dit
houdt o.a. in: oud speelgoed repare-
ren voor scholen en klussen opknap-
pen voor bejaarden van de woning-
bouwvereniging. Het projekt staat on-
der toeziend oog van een R.W.W. en
een W.W.V. commissie, die zullen
beoordelen of de klussen al dan niet
concurrentie vervalsend zijn.
Voor de inrichting en de aanschaf van
materialen heeft de gemeente f.
2500,- beschikbaar gesteld.

Simavi
De Simavi kollekte in Vorden heeft dit
jaar het mooie bedrag van f. 6705,80
opgebracht.

Hartelijk dank aan allen die gaven en
aan de kollektanten die zich beschik-
baar stelden voor dit goede doel.

Het paasvuur op het terrein op het
Hoetinkhof zal op Tweede Paasdag
worden ontstoken om half negen.
Eerder werd medegedeeld dat dit zou
gebeuren om half acht. Maar de tijd is
verzet en dat was de organisatrice, de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden
even ontgaan. Brandbare materialen
kan men de gehele week nog brengen
op het paasvuurterrein.

TeraarcW)estelling
G. Heifflriksen
Afgelopen zaterdag is de heer G. Hen-
driksen ten grave gedragen. Na een
dienst van Woord en Gebed in de
Hervormd^terk te Vorden, waarin
ds. J.C. Kl^nbrink voorging, verza-
melden zich ongeveer vier honderd
mensen op de Algemene Begraaf-
plaats. Aldaar droegen buren Gerrit
naar zijn rustplaats.
Namens de familie sprak ds. Krajen-
brink een dankwoord tot de zovelen,
die in de droeve dagen na het tragisch
ongeval, in de rouw hebben gedeeld
en met de nabestaanden hebben me-
degeleefd.

Op dinsdag 31 mei zal de jaarlijkse be-
jaardentocht weer plaats vinden. Dit
keer gaat men per boot naar Emme-
rich, Duitsland. Noteer nu alvast de
datum, nadere mededelingen volgen.

W.W Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/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.K
Geerken: vrijdag van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

1. Sluiting secretarie op vrijdag l april
1983.
Op Goede Vrijdag (l april a.s.) zal de
secretarie de gehele dag gesloten zijn.

2. Ophalen huisvuil in verband met de
Paasdagen.
Het huisvui l dat op maandag 4 april
a.s. opgehaal zou worden, wordt thans
in verband met de Paasdagen op dins-
dag 5 april opgehaald.
Voor de goede orde delen wij u alvast
mee dat het huisvuil dat op 12 mei a.s.
(Hemelvaartsdag) opgehaald zou
worden, op donderdag 19 mei opge-
haald wordt.
Het huisvuil dat op 23 mei a.s. (2e
Pinksterdag) opgehaald zou worden,
wordt op dinsdag 24 mei opgehaald.
Te zijner tijd zullen wij dit opnieuw
onder deze rubriek kenbaar maken.

3. Opgeven van kadavers.
In verband met de sluiting van de sec-
retarie op Goede Vrijdag l april a.s.
dienen de kadavers rechtstreek bij het
slachthuis aangegeven te worden. Dit
kan gebeuren tussen 10.00 en 12.00
uur en tussen 13.00 en 16.00 uur.
Het telefoonnr. van het slachthuis is
05750-13941.

4. Onderhoud zandwegen.
Voor het schaven van zandwegen te-
gen een verminderd tarief verwijzen
wij u hierbij naar de advertentie die
hieromtrent elders in dit blad ge-
plaatst is.

5. Depot voor chemisch afval te Vorden.
In samenwerking met bijna alle Gel-
derse gemeenten is het Provinciaal
Bestuur van Gelderland begin februa-

ri van dit jaar een aktie gestart om klei-
ne hoeveelheden chemisch afval in te
zamelen.
Het gaat hier bijvoorbeeld om bestrij-
dingsmiddelen, fotochemicaliën, ver-
frestanten, medicijnen, afgewerkte
olie, "lege" batterijen en spuitbussen.
Tot nu toe was het voor veel particu-
lieren en kleine bedrijven vaak onmo-
gelijk of erg moeilijk om deze stoffen
op een voor het milieu verantwoorde
manier kwijt te raken.
In de praktijk betekent dat nog wel
eens dat dit chemisch afval via allerlei
wegen - waaronder de vuilniszak - te-
recht komt in bodem en grondwater.
Dergelijke schade aan het milieu is
moeilijk herstelbaar, maar wel vrij
eenvoudig te voorkomen.
In het verleden zijn al eens - tijdelijke -
akties gevoerd om bepaalde stoffen
apart in te zamelen. Het ging hierbij
voornamelijk om, medicijnen, olie en
bestrijdingsmiddelen. Tot heden is
echter nooit sprake geweest van een
regeling die het mogelijk maakt om in
principe in elke Gelderse gemeente
een aantal voornamelijk door particu-
lieren gebruikte chemische stoffen af
te geven.
Dat kan nu wel: in deze gemeente is
thans een inzameldepot ingericht in de
loods van de gemeentewerkplaats ach-
ter het pand Zuthenseweg 50.
Iedereen is in de gelegenheid om aldaar
elke eerste maandag van de maand tus-
sen 16.00-17.00 uur die chemische af-
valstoffen in te leveren.
Voor particulieren is dat gratis.
Bedrijven kunnen kosteloos inleveren
tot maximaal 50 kg per jaar.
Het is wel de bedoeling dat de stoffen
in een gesloten verpakking worden

aangeboden. Op die verpakking dient
zo mogelijk teworden vermeld om
welk soort chemisch afval het gaat.
Het aandeel van de provincie in deze
aktie komt neer op het dragen van de
kosten van afvoer en verwerking van
het chemisch afval.
Met de provincie hoopt het gemeen-
tebestuur dat deze aktie een aanzet
vormt tot een betere verwerking van
chemisch afval door bedrijven en par-
ticulieren. Aan grotere bedrijven kan
van de zijde van de provincie advies
worden gegeven over de meest ge-
schikte wijze van verwijdering van
chemisch afval.

Aangezien het de eerste maandag van
de maand april 2e Paasdag is, kunt u
uw chemisch afval kwijt op dinsdag 5
april a.s. van 16.00-17.00 uur.

6. Landelijk Plan Openbare Biblio-
theekvoorziening 1983-1985.
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat ingaande
31 maart 1983 gedurende 90 dagen
het Landelijk Plan Openbare Biblio-
theekvoorziening 1983-1985 voor ie-
der ter inzage ligt op de gemeente-sec-
retarie, afdeling Sociale Zaken en
Welzijn.
Gedurende de hierboven genoemde
termijn van 90 dagen kan iedere be-
langhebbende die of wel tijdig be-
zwaar heeft gemaakt tegen het Provin-
ciaal Plan Openbare Bibliotheekvoor-
ziening 1983-1985 ofwel in zijn/haar
belangen is getroffen door afwijking
van dit provinciale plan, schriftelijk te-
gen het landelijk plan 1983-1985 be-
zwaar indienen bij de Kroon, Binnen-
hof l, 's Gravenhage.

Het één en daaroi
het ander...
Dat geldt in het bijzonder van de Goe-
de Vrijdag en van Pasen. Hj^én: het
verzoenend Kruis van ̂ Polgotha
brengt ons het ander: Pasen, het leven
in en met de levende Heer. (En dan
moeten we niet te snel "leven" met
een hoofdletter schrijven en het weg-
promoveren achter horizon en ster-
ren!).
De gekruisigde is de levende Heer.
Het Eén en daarom het Ander.
Zonder deze vrijdag, de Goede Vrij-
dag is er geen Pasen. Maar deze vrij-
dag is er. (Dit jaar zelfs wis en waar op
l april). En daarom Pasen ook. De
dood, alle dood-makende krachten en
machten hebben niet meer het laatse
woord. Een grote mond hebben ze
vaak nog wel... Maar het laatste
woord, néé dat hebben ze niet meer.

Pasen
Dit jaar is het, volgens de meest gang-
bare en eenvoudigste jaartelling, 1950
jaar geleden dat Jezus van Nazareth
gekruisigd werd, Goede Vrijdag, en
verrees uit de dood, Pasen.
Heel de kerk viert deze Hoogtij-dag,
dit feest van bevrijding. Ook in onze
gemeente nodigen de kerken ons uit
dit feest mee te vieren! Graag wijzen
we op de lijst van kerkdiensten en vie-
ringen in dit blad, rond en op Pasen.

Paasjubel en
Paas-gezinsdienst
In de Hervormde Dorpskerk is er op
de vroege morgen van de Ie Paasdag,
zondag 3 april, en Paasjubel waaraan
muzikaal hopen mee te werken: Het
Koper-ensemble van de Chr. Muziek-
ver. "Sursum Corda", de Cantorij, Ru-
di van Straten, orgel en Philip Pel-
grum, trompet.
Na de Paasjubel wordt op de morgen
van de Ie Paasdag de Paas-Gezins-
dienst gehouden in samenwerking
met Zondagsschool en Jeugdkerk, die
eerst al samen een Paasontbijt genut-
tigd hebben in "de Voorde".
Het is de bedoeling dat de kinderen
zoveel als mogelijk in de kerk bij hun
ouders, broers/zusters gaan zitten.
Kinderen die alleen komen, worden
door de leiding "opgevangen".
Na het Paasontbijt kunt u de kinderen
"vinden" op of in de buurt van het
speelplein bij de openbare lagere
school in de Kerkstraat, om dan sa-
men de kerk in te gaan voor de ge-
noemde Paas-gezinsdienst in de
Dorpskerk. Ook in deze dienst is Rudi

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

van Straten de organist en Philip Pel-
grum de tromppettist.
Iedereen is er hartelijk welkom.
Op de 2e Paasdag is er een gezamenlij-
ke dienst in de Dorpskerk met mede-
werking van de Chr. Zangver. "Excel-
sior".

Kinderoppas in
"de Voorde"
Tijdens ALLE morgen-kerkdiensten
in de Dorpskerk, dus ook tijdens de
Paasjubel en de gezamenlijke dienst
op de 2e Paasdag, is er voor de klein-
sten kinderoppas in zaaltje 3 van "de
Voorde", achter de kosterswoning
Kerkstraat 15.

Zendingsavond:
donderdag 14 april
De Zendings commissie van de Her-
vormde gemeente houdt een Zen-
dingsavond op donderdag 14 april, in
"de Voorde", Kerkstraat 15. De heer
Ir. Kling, indertijd vanuit de Hervorm-
de Dorpskerk uitgezonden naar de
Philippijnen, hoopt dan te vertellen
over zijn werk en ervaringen, ginds.
Iedereen is er hartelijk welkom.
Ook groepen die de laatste tijd zich in-
tensief bezig houden met wel en wee,
recht en onrecht op de Philippijnen.
Vroegtijdig geven we ook daarom de-
ze nodiging hier door!

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: A. Nengerman
en G.H. Rothman.
GEHUWD: R.J.B. Eijkelkamp en
M.C. Kat.
OVERLEDEN: M.J. Lebbink, oud 58
jaar; J.A. Boersbroek, oud 69 jaar;
W.A. Bogaards-Kruller, oud 74 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

KERKDIENSTEN IN DE
HERVORMDE KERK

Vrijdag l april (Goede Vrijdag)
10.00 uur en 19.30 uur ds. J. Veenen-
daal, Dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 3 april (Ie Paasdag)
8.30 uur: ds. J.C. Krajenbrink, Paasju-
bel m.m.v. Koperblazers "Sursum
Corda", de Cantorij, organist en trom-
pettist.
10.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink, Paas-
gezinsdienst i.s.m. Zondagsschool en
Jeugdkerk. Begeleiding: orgel en
trompet.
Maandag 4 april (2e Paasdag)
10.00 uur: ds. J.R. Zijlstra, Gez.
Dienst m.m.v. "Excelsior".

GEREFORMEERDE KERK
Vrydag l april (Goede Vrijdag): 19.30
uur ds. J.-R. Zijlstra Viering H.A.
Zondag 3 april (1ste Paaadag): 10.00
uur ds. J.R. Zijlstra; 19.00 uur ds. B.
Aalbers.
Maandag 4 april (2de Paasdag): 10.00
uur ds. J.R. Zijlstra (gez. dienst in de
N.H. kerk).

WEEKENDDIENST HUISARTS
Vrijdag l, zaterdag 2, zondag 3 en
maandag 4 april dr. Sterringa, tel.
1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen

en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 2 april 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
l , 2,3 en 4 april J. de Lange, Lochem,
tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contact persoon april: mevr. Bran-
denburg, tel. 2003. Graag bellen tusen
8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand april: mevr. v.d. Berg, tel.
6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-1().()() uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPI IA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel, 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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Aornt
Peppelenkamp

Achterhoeks
leasvoer...
det zien weerde
behölt en in de
belangstelling blif!

Herman
van Velzen
hef un hoop buuke
eschreven...

KERKSTROATE 17 - HENGEL - SPREKHOORN 1253
TEGENOAVER GROTE KERKE

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

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

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Nederlandse]

Spoorwegen]

Verkoop N.S.-plaatsbewijzen
te Vorden

Op 31 maart a.s. zal de RABOBANK te
Vorden de verkoop van N.S.-plaatsbe-
wijzen en abonnementen beëindigen.

Ingaande 1 april 1983 zal deze verkoop
worden voortgezet door

L«GA
BOEK EN KANTOOR
RAADHUISSTRAAT 22 TE VORDEN.

Openingstijden zijn als volgt:
Maandag 13.30 - 18.00 uur
dinsdag en donderdag
woensdag
vrijdag

zaterdag

8.30- 18.00 uur
8.30- 12.30 uur
8.30 - 18.00 uur en

19.00-21.00 uur
9.00- 16.00 uur

PAASMEUBELSHOW
woensdag

30
maart

donderdag

31
maart

koopavond

vrijdag

1
april

zaterdag

2
april

dinsdag

5
april

woensdag

6
april

donderdag

7
april

vrijdag

8
april

koopavond

zaterdag

9
april

TIJDENS UW BEZOEK KUNT U KENNIS MAKEN MET DE NIEUWSTE VOORJAARSKOLLEKTIE IN:
MASSIEF EIKEN, GRENEN, MANOU, BLANK EIKEN ETC.

RUIM 3500 M2 MEUBELEN IN ALLE STIJLEN.

Voor mensen
die met hun

tijd meegaan

Attente ontwerpers voelen feilloos aan
welke kant de meubelmode opgaat.
Deze aktuele eethoek in naar keuze
blank eiken of balibruin is er een
voorbeeld van. De tafel, o 120 cm,
heeft een los uitschuifblad van 50 cm.
Stoelen per stuk: Tafel:

U geniet dagelijks van deze rijke
aanbouwwand met talloze kombi-
natiemogelijkheden. In blank eiken
of balibruin. Als afgebeeld:

Tijdens de paasshow
spektakulaire aanbiedingen

jaar woonvisie 25 jftr interieurverzorgers met visie

. - *r:v

-^~

i-r
S n . i

U krijgt maar zelden deze zitgelegenheid!

Daarom moet u nu de
kans aangrijpen om
met deze3 + 2-zits-
kombinatie uw interieur te perfectioneren.
De soepele lederen bekleding is in diverse
kleuren leverbaar.

Als u het helemaal
goed wilt doen
kiest u hierbij de
moderne 8-kantige
salontafel.

INTERIEURVERZORGING EN BINNENHUISARCHITEKTUUR

* Gratis reservering en verzekering
voor latere levering

* Prima service en garantie

* Gratis bezorgen door eigen vak-
mensen

* Koopavond: donderdag 31 maart
en vrijdag 8 april

.VORDEN - ZUTPHENSEWEG 24 - TEL. 05752-1514i
]EIBERGEN - LAAGTE 16 - TEL. 05454-4190



Aankomend schoonheidsspe-
cialiste geeft Ljhandelingen
om praktijkervaring opte doen.
Tegen kosmetika vergoeding.
Tel. 05753-3279.

't Stampertje organiseert op
8 april een optreden van

de formatie

DOUBLÉ YOU SEE
Aanvang ca. 21.00 uur.

Te huur gevraagd schuur of
loods of gedeelte ervan in Vor-
den en omgeving.
GA Wesselink, de Steege 15
Tel. 2422.

Te koop: aardappelen, voe-
derbieten en violen.
A. Hissink
Heijendaalseweg 3, Vorden.
Tel. 1778.

Gevraagd een dame die elke
vier weken gedurende vier et-
malen een invalide, maar overi-
gens gezonde oude dame kan
verzorgen.
Donderdag tot maandag. Per
dag drie opeenvolgende uren
vrij. Rijvaardigheid is gewenst,
Huish. hulp aanwezig.
Onnodig zich aan te melden in-
dien overnachten onmogelijk
is. Goede verdienste.
Mevr. J.H.M. Staring,
Wildenborchseweg 24,
Vorden. Tel. 05752-6697.

Rockport

'Als de beste
gebrandmerkt1

voor dames en heren
maten 36-46 . * f ;R?>as».

uw official Rockport dealer

K! 14 Voulcn FclcfoonOJ752-2.1MI

Boekhouder heeft nog tijd voor
het invullen van uw aangifte
biljet.
Tel. 05753-2268

Aanbieding t/m 6 april wig-
wamtent van 27,50 nu 22,50
Poelman v/h Koerselman
Burgemeester Galleestraat 12
Vorden. Tel. 05752-1364.

Te koop: droog openhaard-
hout.
Tel. 05752-6646.

Te koop of te huur: 3 a 4 per-
soons caravan met elektrici-
teit.
Tel. 05752-2910.

Te koop: aanrecht z.g.a.n.,
lang 2.22 m met R.V.S.-blad
en bovenkastje, lang 1.10 m.
Tel. 1259.

Voor uw autorijles naar

Autorijschool
„OORTGIESEN"

nu ook in

AUTOMAAT
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783

Heden is na een kortstondige ziekte van ons heenge-
gaan, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

DINAABBINK
weduwe van F.H. Bouwmeester

in de gezegende ouderdom van 82 jaar.

Rust zacht

H. Bouwmeester-Abbink
H. Olthof
G.J. Bouwmeester
H. Bouwmeester-ter Muil
Henny en Gerard
Toos en Gerard

7251 ML Vorden, 28 maart 1983
" 't Voorschotje", Onsteinseweg 11

Geen bezoek aan huis

De overledene is opgebaard in de aula van het Nieuwe
Spittaal ziekenhuis te Warnsveld. Bezoek dagelijks van
15.30 tot 17.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 2 april
a.s. om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden,
waarna om 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
zaal De Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 5 t/m 9 april

Maandag 11 april wordt weer dat heerlijke brood
gebakken.

Warme Bakker Oplaat
telefoon 1373

P.K.V. nieuws
In verband met Pasen is a.s. zaterdag

geen tatoeren
dit wordt verschoven naar zaterdag 9 april
9.00 uur bij Weevers

Het bestuur van de

Woningbouwer. Thuis Best
maakt bekend dat;
maandag 4 april 1983 (tweede Paasdag) de wo-
ningadviescommissie te Vorden

geen zitting
houdt voor woningzoekenden.
De zitting wordt verplaatst naar maandag 11 april
1983 in het Dorpscentrum

\ Het bestuur

Kuikens, eierverf, servetten, tafel-
kleden etc.
Alles voor een gezellige Paastafel.

L*GA boek en kantoor

Raadhuisstraat 22, tel. 05752-3100.

GEMEENTE VORDEN
ONDERHOUD ZANDWEGEN

Belanghebbenden die het schaven van zandwegen te-
gen verminderd tarief door de gemeente willen doen
uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen voor 15
april a.s. op het bureau gemeentewerken.

Na vaststelling van het te betalen bedrag hetwelk bij
vooruitbetaling moet worden voldaan, zal de weg in het
werkschema van 1983 worden opgenomen. Bij opgave
na 15 april zal op een langere wachttijd moeten worden
gerekend.

Burgemeeste en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

„Ie Herberg"
is Goede Vrijdag en 1e en 2e Paasdag

GEOPEND
Wenst u nog zo'n heerlijke salade

voor de Paasdagen???
Gaarne vroegtijdige opgave.

VORDEN TE HUUR:
Bedrijfsgebouw ca. 500 vierkante meter + wo-
ning evt. ook zonder woning.

VARSSEL (Gem. Hengelo)
Vrijstaande woning met grote tuin, prachtig gele-
gen.
Aanvaarding i.o.v.

Inlichtingen en bem.

J. KL. HESSELINK
HEIDENHOEKWEG 2, ZELHEM. TEL 08342-1164

Wij maken onze cliënten erop attent dat on-
ze kantoren op VRIJDAG 1 APRIL 1983
(Goede Vrijdag)

GESLOTEN
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopen-
stelling van 1 april 1983 verplaatst naar

DONDERDAG 31 MAART 1983
DE GEZAMENLIJKE BANKEN
VAN VORDEN

Ver. Vordense Bad- en Zweminrichting

"In de dennen"
Ledenvergadering
op maandag 11 april a.s. 's avonds om 20.00 uur in
Hotel Bakker.

AGENDA:
1. Opening
2. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
3. Goedkeuring begroting 1983
4. Rondvraag
5. Sluiting

Nieuwe leden en belangstellenden hartelijk wel-
kom. De op deze vergadering betrekking hebben-
de stukken liggen in de Openbare Bibliotheek ter
inzage.

l K=t=h-C l

MAANDAG 4 APRIL (2e PAASDAG)

IIY BOYS
ZONDAG 10 APRIL SILVIO

HENGELO GLD 05753-1461

T
Herberg"

Voorverkoop kaarten y
Koninginnedag

Gezien de belangstelling voor de dans- en
showavond op de zaterdagavond van 30 april

zijn vanaf heden kaarten in voorverkoop
verkrijgbaar, en tafelreservering mogelijk.

Op deze avond:

Fakir-Hypnotiseur "M ADR AH AS J"
Orkest "TRANSIT"

De koffie om 20.00 uuren enkele hartige
hapjes zijn bij de prijs inbegrepen.

Entreef f 10,- leden oranjever, f 9,-

(Tot ca. 22.30 uur zullen maximaal
250 personen worden toegelaten.)

LET OP!
Leren damesinstap met linnen
sleehak. Bodemprijs! f. 35,

M'--- KKINK

De openbare bibliotheek is

GESLOTEN
op Goede Vrijdag 1 april en
2e Paasdag 4 april

Openbare Bibliotheek

STAATSLOTEN
Aanvang lotenverkoop
dinsdag 5 april.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30-1 2.30 uur en 's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

't Stampertje organiseert op
8 april een optreden van

de formatie

DOUBLÉ YOU SEE
Aanvang ca. 21.00 uur.

Gymnastiekvereniging

„Sparta"

NIEUW
IN

VORDEN

Aerobic Dancing
(een uur bewegen — sporten op muziek)

Bij voldoende belangstelling op donderdagmorgen
van 9.30 tot 10.30 uur

Informatie en aanmelding bij:
Mevr. Brandenbarg, Brinkerhof 84. Tel. 05752-2024.

Maak uw broodmaaltijd gezellig en
fijn met brood van van Asselt.
Zo uit de oven in de winkel
in wel 40 soorten

fH)

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

N.B. Ons brood is weer bekroond met 3 ster-
ren.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Grindtegels 40 x 60 1 e soort,
3,75 p.st. Tevens diverse ande-
re bestratingsmaterialen.
G. Weulen Kranenbarg en Zn
Tel. 05752-1811

Gecreosoteerde palen. Diverse
maten.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.

Tel. 05752-1811

Gegalvaniseerde golfplaten,
diverse maten.
G. Weulen Kranenbarg en Zn.
Tel. 05752-1811

Wij brengen een mooie kollektie

kommunie jurkjes - broeken
met bijpassende

blouses - shirts en jacks zeer exclusieve modellen «n stoffen
VOOr in een'groot assortiment in onze vernieuwde afdeling.

»

Modecentrum

Ruurlo

^Vrijdags open tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.
Zaterdags de HELE dag open van 8.30 uur -16.00 uur.



Luycks augurken, OOQ
zoetzuur, middelf ijn, pot 680 gram tua

instant cacao,
bus 800 gram

Frisdrank,
iterfles, sinas, cola of drink
Raak sinaasappelsap,
terpak

Graf schaumburg,
fles 0.7 liter _

Parkstone crackerbread,
pak 200 gran
Meiba toast,
pakje 100 gram

Vleessaiade,
bak 600 gram . Dak +

V i 8°°9ramGrote pastelbakjes,
pak 4 stuks
Mars,
pak 3 stuks

Raak appelsap,
iterpak _
Kersen,
va pot -
unox paté, 1 .Q
boeren of crème, kuipje 115 gram l**3

Veluco Bartlett peren,
pot 560 ml. _

Mora bitterballen,
kilozakaSOstuks
zalmsalade,
bakje 150 gram

paV.
250 gra™
qeroa\eo,
vacuüm

Conf ilux extra jam conf Iture,
pot450gram,ananas,abnkozen,
kersen of aardbeien .
Honing,
pot 450 gram
Mayonaise,
pot 500 ml. .. 149

Magere chocolademelk,
houdbaar, literflacon

Zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt

Echte Hollandse
Slagroom, bus 250gram

AW/KGY 9*

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHENNIEUWSTAD 5. VORDEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 31 maart

45e jaargang nr 3

Oranjevereniging
Fijn zo'n grote opkomst op de onlangs gehouden ledenvergadering.
Allen op 30 april de schouders er onder en wanneer de weergoden ook
meezitten, dan kan het voor JONG en OUD een gezellige en mooie dag
worden.
Gezien het FEESTPROGRAMMA moet het lukken. Op papier is thans
alles rond. De uitwerking, woorden en daden, dat doen wij met alle VOR-
DENAREN.
U hebt kunnen lezen over bezuinigingsplannen. Ter verduidelijking
consumpties-vrijkaartjes voor alle kinderen, ook die elders een school
moeten bezoeken, blijven natuurlijk ongewijzigd.
De ledenkaart van f. 7,50 is verhoogd tot f. 10,- per jaar. Dit besluit werd
in de ledenvergadering met alg. stemmen aanvaard. Mocht de kaart aan-
geboden worden één dezer dagen heb begrip voor deze wijziging. Laat
de kinderen niet de dupe worden.
Er wordt in april een ledenwerfaktie gehouden in Plan Boonk. Hoe meer
leden nogmaals hoe meer wij voor de kinderen kunnen doen. Mocht U
geen lid willen of kunnen worden, een vrije gift is altijd welkom.
En.... uiteindelijk is het ook nog eens een FEEST voor ALLEN. Het be-
stuur hoopt U te bezoeken.
U hebt het al gemerkt de FEESTM ACHINE is in werking gezet en regel-
matig zullen wij U met de OUTPUT op de hoogte houden, zodat U allen
op tijd fit aan de start kunt komen op 30 april a.s. Denk maar eens aan de
ORANJELOOP, diverse afstanden kunt U afleggen.
U kent inmiddels ons motto? Wat jazeker!!!! Voor IEDEREEN!!!
LAAT 30 APRIL IN VORDEN EEN KNALLER WORDEN.

Als u niet wordt bezocht en u wilt toch graag lid worden, of een vrije gift
storten, bel dan even naar onderstaande bestuursleden:
A. Schipper, Het Vaarwerk 19, tel. 1785
G. te Velthuis, Oude Zutphenseweg 10, tel. 1813
B.J. Bloemendaal, Hengeloseweg 4, tel. 1720
G. Wullink, Almensenweg 4, tel. 2341
L.G. Weevers, Nieuwstad 12, tel. 1404.

Raadslid W.B.J. Lichtenberg (CDA): "Zijn WC hier bij

Bouterse in Suriname?"
De afgelopen maanden hebben er in de raad en de verschillende commissies in Vor-
den vele discussies plaatsgevonden over de bomen op het Marktplein en by het N.S.
station. De meningen hierover waren dermate verdeeld dat het college op gegeven
moment besloot haar voorstellen terug te nemen.

Raad besloot tot bevriezing
vergoedingen raadsleden
De raad van Vorden heeft dinsdagavond besloten de vergoedingen en de tegemoet-
komingen in de onkosten van de raadsleden te bevriezen op het peil van 1982. Dit Woningen
naar aanleiding van een schriftelijk ingediend voorstel van de fraktie van de Party
van de Arbeid. Het CDA had deze materie in een eerder stadium ook al eens mon-
deling by het college aangekaart. Wel merkte de heer C. Chr. Voerman (CDA) op
dat men de vergoedingen voor raadsleden niet zodanig moet gaan verlagen, waar-
door er kwalitatief minder goede mensen "binnen" gehaald worden. De heer Voer-
man doelde hier dan met name op de wethoudersfunkties.

Woensdagavond kwam deze "bomen-
materie" in de commissie openbare
werken opnieuw aan de orde. Raad-
slid W.B.J. Lichtenberg (CDA) zei
verbijterd te zijn toen hij dezer dagen
bij het station was.
Lichtenberg: "Het college heeft de
voorstellen teruggenomen en wat zie
ik nu, er worden bomen gezaagd, er
wordt gesnoeid, mest ingebracht etce-
tera. Ik vraag me afzijn we hier nu bij
Bouterse in Suriname? Als ik hier als
een stropop moet zitten dan hoeft het
voor mij niet meer. Ik geef wel toe,
het lijkt hartstikke mooi, maar het is
nu éénmaal niet besloten". De heer
Lichtenberg sprak in dit verband zelfs
van onbehoorlijk bestuur. De direk-
teur van gemeentewerken de heer J.
v.d. Broek slaagde erin de verontwaar-
diging voor een groot deel bij de heer
Lichtenberg weg te nemen. v.d.
Broek: "Het betreft hier maar een
klein deel van de gemeente. De
grondverbeteringen en het aanbren-
gen van de mest zijn door de spoorwe-
gen gedaan. Snoeien van de bomen
doen wij normaal ook. Er was één
boom verrot en die hebben we wegge-
haald.".
Wethouder J.F. Geerken (CDA)
merkte tenslotte nog op dat het colle-
ge in het vervolg wat nauwkeuriger te
werk zal gaan. "Toch blijf ik zeggen,
dat ziet er allemaal fraai uit bij het sta-
tion". Dat laatste werd ook niet door
de heer Lichtenberg ontkent.

De heer J. Bosch (P.v.d.A.) vond een
jaarlijkse vergoeding voor de Vorden-
se raadsleden van 4000 gulden alles-
zins redelijk. Hij wees er in dit ver-
band op dat zoveel mensen in Vorden
zich op allerlei gebied voor de ge-
meenschap inzetten "Denk maar aan
het zwembad, het dorpscentrum, wo-
ningbouwvereniging e.d. Mintens zo
belangrijk als raadsleden, zij ontvan-
gen echter geen vergoedingen. Wan-
neer wij als raad in het kader van de
bezuinigingen in de subsidies moeten
knijpen, dan moeten wij onze eigen
vergoeding ook ter discussie durven te
stellen", zo sprak Bosch. Op voorstel
van burgemeester Vunderink zal de
raad in mei, in het kader van de bezui-
nigingsoperatie, bespreken tot hoe-
lang de bevriezing moet gelden, of in
een eerder stadium wanneer er van
hogerhand nieuwe adviezen komen,
zoals de heerTjoonk (VVD) voorstel-
de en waarmee de raad akkoord ging.

Wat verstaan we onder
zelfwerkzaamheid?
Wethouder J.F. geerken (CDA) be-
loofde dinsdagavond binnenkort met
wat regels te komen in hoeverre de
zelfwerkzaamheid een rol speelt, en
wat daar onder wordt verstaan. Een en
ander in het kader van de Subsidieve-
rordening Sociaal Kultureel plan. Dit
naar aanleiding van vragen van mevr.
M. Aartsen-den Harder (CDA),

Noodbrief
sociaal kul t u red werk
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
verzocht het college zo spoedig moge-
lijk met een voorstel te komen met be-
trekking tot het sociaal kultureel werk
in Vorden. Hij wees op een brief die
dor het SKW naar het college is ge-
stuurd, waarin wordt gewezen op de
onvoldoende financiële middelen van
het SKW. Er wordt in deze brief zelfs
gesproken over het ontslag van de so-
ciaal kultureel werker Kreetjen van
den Akker.

"We moeten er voor waken dat de
Stichting bij de vele bezuinigingen
niet onder de voet wordt gelopen. Dat
verdient zij niet", aldus Stoltenborg.
Wethouder Geerken deelde hierop
mede dat ook deze kwestie wordt
meegenomen bij het bezuinigings-
voorstel wat in mei aan de orde komt.
"De raad kan dan haar standpunt be-
palen", aldus de heer Geerken.

Fraktie P.v.d.A. tegen
verhoging kontributie
bibliotheek
De fraktie van de P.v.d.A. stelde dins-
dagavond bij monde van de heer A.J.
Stoltenborg het niet eens te zijn met
de kontributieverghoging van de
Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal. Het gaat hier om een verho-
ging van f 12,50 naar f 18,00 per jaar.
"Het betekent een verhoging van
liefst 44 procent. Wij moeten er voor
waken dat de gemeenschapsvoorzie-
ningen bereikbaar blijven voor alle ge-
ledingen uit de bevolking", aldus Stol-
tenborg. De heer H. Tjoonk (WD)
vond achttien gulden beslist niet te
duur. "Daar kun je wel duizend boe-
ken per jaar voor lezen", zo zei hij.
Wethouder Geerken vond het be-
drag best betaalbaar. "De verhoging is
tot stand gekomen op advies van de
provinciale bibliotheekcentrale en is
overgenomen door het bestuur. Bo-
vendien is de verhoging hard nodig",
aldus Geerken.
De heer Stoltenborg had ook zijn be-
denkingen tegen de bestuurssamen-
stelling van de Stichting. Volgens hem
moeten er geen leden van het college
zitting nemen in besturen en instellin-
gen die financieel van de gemeente af-
hankelijk zijn. Wethouder Geerken:
"De raad heeft destijds de statuten
vastgesteld en daar hou ik mij aan".
De heer C. Chr. Voerman (CDA) zei
geen enkele aanleiding te zien veran-
deringen in het bestuur aan te bren-
gen. Het bestuur is kwalitatief goed",
zo zei Voerman.

De commissie toonde zich verheugd
dat binnenkort wordt begonnen met
de bouw va^!4 woningen nabij de
Stationsstri^^ Wethouder Geerken
merkte op dat hij altijd het gevoel
heeft gehad dat de Stationsstraat tot
dusver niet zo "leefde" als de rest in
Vorden. Hij sprak de wens uit dat ook
het terrein ̂ a de coöperatie binnen-
kort (wat b^^P't de woningbouw) aan

de beurt zal komen. De heer Stolten-
borg (P.v.d.A.) was geïrriteerd dat het
momenteel zo'n troep is nabij de te
bouwen woningen. "Niet mooi voor
het aanzien van Vorden", zo sprak hij.
Getracht zal worden om hierin via de
aannemer verandering aan te bren-
gen. Volgens wethouder Geerken lost
het zich vanzelf op wanneer met de
bouw wordt begonnen.

A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.):
"Vreemde konstuktie
bestuur bibliotheek"
Tijdens de openbare vergadering van
de raadscommissie voor sport en cul-
tuur kwam onder meer de begroting
van de Stichting Openbare Biblio-
theek en leeszaal aan de orde. De heer
Stoltenborg (P.v.d.A.) vond het een
vreemde konstruktie dat van de aan-
wezige commissieleden in totaal drie
personen plus de sekretaris van de
commissie zitting hebben in het dage-
lijks bestuur van de Bibliotheek/lees-
zaal.

Stoltenborg achtte het onjuist dat
raadsleden zitting hebben in het dage-
lijks bestuur van verenigingen die af-
hankelijk zijn van subsidies van de ge-
meente. Volgens de heer P. de Vries is
de bestuurssamenstelling overeen-
komstig de statuten. Wethouder
Geerken beloofde één en ander te be-
kijken en erop terug te zullen komen.
Deze maand nog zal de wethouder,
een'gesprek hebben met de Stichting
Sociaal Kultureel Werk inzake de wer-
klozenaktiviteiten. Het vo^rialige
schildershuis Blaauboer za^pbt ge-
bruikt gaan worden voor bijvoorbeeld
een projekt voor werklozen, aange-
zien de gemeente bezig is het huis te
verkopen, zo deelde wethouder Geer-
ken, zij het tot ongenoegen j u i Stol-
tenborg, mede.

Komt er schot in de aanleg van een rijwielpad
langs de Ruurloseweg?
Er is reeds veel vergaderd en geschreven over het beslist noodzakelijke
fietspad langs de Ruurloseweg. Maar zal het nu binnen afzienbare tijd
verwezenlijkt kunnen worden? Zien de betrokken instanties in dat de
Ruurloseweg voor wielrijders één van de gevaarlijkste wegen van Gel-
derland is? Is er een bron aangeboord, waaruit de gelden gevoteerd kun-
nen worden?
Een en ander vragen we ons af nu a.s. vrijdag de werkgroep Wegen en
Verkeer met de afgevaardigden van het ministerie uit Den Haag en het
College van Burgemeesters en Wethouders der gemeente Vorden en
Ruurlo gezamenlijk een fietstocht over de Ruurloseweg gaan maken.
A.s. vrijdag vertrekt men om half elf vanaf het dorpsplein te Vorden. In
hotel Avenarius wordt vervolgens de lunch gebruikt, waarna het gezel-
schap wederom per rijwiel de terugtocht zal aanvaarden. Bij terugkomst
zal in hotel Bakker een apperetiefje worden gebruikt.
Bij de receptie in zaal De Herberg te Vorden en in Ruurlo bij Rest. de
Luifel ligt de gehele vrijdag een album gereed, waarin allen die de aanleg
van dit fietspad ondersteunen hun handtekening kunnen plaatsen. De
rijwielen voor deze fietstocht worden beschikbaar gesteld door de Fa.
Kuypers, Dorpsstraat te Vorden.
De Werkgroep Wegen zal binnen een maand haar bevindingen ter ken-
nis van provincie en betrokken minister brengen.
Dit houd verband met de nieuwe plannen de gemeente Vorden en Ruur-
lo tot één te smeden.

Hannes
Hee was uut 't goeie holt esneen,
Go/deerlijk toch in al zien doen.
Stokpeerdjes hef e nooit bereen,
Hee was gewoon en had fatsoen,
As buurman koj em heel goed hemmen,
Hulpveerdig, was een bescheiden.
Eerder zollegeven, dan wat nemmen,
Hee leet zich niet deur hebzuch leiden.
Zien bqtram zoch e in old iezer,
Dat was ok heel gin schande,

Wie dat deen is niet te wiezer,
't Was geëigend veur zien hande.
Daor is een leven nao dit leven,
Zo as de pré-historie al getuugd
Een gedachte met de dood vewèven,
waorin de hoppe toch genuugd
Zien lichaam rost noe in de eerde,
Wachtend op denjongsten dag.
Gods beloften holt eur weerde,
Met Christus opstaon blifvan krach.

Max Holt

Boomplantdag een
succes
Ongeveer 2000 stuks jonge eiken en
2000 stuks naaldhout zijn afgelopen
woensdag geplant door de leerlingen
van de Vordene scholen. Jammer was
dat de leerlingen van de Wildenborch-
school het terrein bij huize De Kiefs-
kamp niet tijdig konden vinden.
Medewerking werd verleend door de
groep Leefbaarheid Vorden, mede-
werkers van het Gelders Landschap.
Ook politie en EHBO waren ter plaat-
se. Gemeente-architekt van de Broek
sloeg de aktiviteiten ook gade.
De 150 deelnemende leerling-plan-
ters kregen na afloop een tractatie.

Eierzoekwedstitjd
in Jonkersbos
Kranenburgs Belang organiseert we-
derom een eierzoekwedstrijd voor de
gehele jeugd van Vorden en wel op
Eerste Paasdag. Inschrijving op Eerste
Paasdag in zaal Schoenaker.
De eieren worden verstopt in het zo-
genaamde Jonkersbos op de Kranen-
burg.

Avondvierdaagse Vorden
Van de oranisatie van de avondvier-
daagse vernamen wij dat deze weer
druk in de weer zijn om alweer de zes-
tiende vierdaagse te regelen. Weder-
om zal er op dinsdag gestart worden
en zal de intocht zijn op vrijdagavond
20 mei a.s. Druk is men bezig om weer
mooie wandelroutes uit te zetten in de
omgeving van het dorp.

Bekendheid aan dit gebeuren zal weer
aangegeven worden via aanplakbiljet-
ten en via de plaatselijke verenigin-
gen.

De organisatie verwacht ook dit jaar
weer een grote deelname vooral van
de jeugd die ht toch altijd weer plezie-
rig vindt om op vrijdagavond trots met
veel bloemen en ook de "verdiende"
medaille aan de intocht deel te ne-
men.

Opgave zal mogelijk zijn op de ver-
meld adressen en natuurlijk ook op de
dinsdagavond.
Natuurlijk hoopt .men op mooi weer
voor een viertal gezellige en sportieve
wandelavonden.

Komplimenten V.V.V.
Tydens de jaarvergadering van de VW te Vorden, welke onder voorzitterschap
stond van de heer G.W. Eyerkamp, maakte de heer C.L. Swaan, direkteur V.V.V.
Achterhoek, het bestuur komplimenten voor het feit dat er zo'n indrukwerkkend
zomerprogramma is vastgesteld. Voor de vergadering op zich bestond een goede be-
langstelling.

Sekretaris J.H. Lubberdink ging in
zijn jaaroverzicht uitgebreid in op de
vele aktiviteiten die er vorig jaar zijn
gehouden. Zo hebben in totaal 1026.
personen deelgenomen aan de Acht-
kastelenfietstochten. De tuin van de
Wiersse trok niet minder dan 21.273
bezoekers. Ds. Krajenbrink verzorgde
vorig jaar onder meer zijn 25e Starin-
gavond.
Ook de evenementen met de boeren-
dansgroep "De Knupduukskes" boe-
renbruiloften, braderie, kermis, orgel-
concerten en niet te vergeten de vele
sportevenementen trokken vele be-
langstellenden.
Penningmeester J. van Ark maakte
gewag van een batig saldo, maar
maakte de aanwezigen er nu al vast op
attent dat de financiële positie het vol-
gend jaar, vanwege de rentedaling,
wel minder florissant zal zijn. De heer
Lubberdink werd door voorzitter
Eyerkamp dank gebracht voor het ve-
le werk dat hij t.b.v. de verengiging op
het VW kantoor verricht.
Bij de bestuursverkiezingen werden

de aftredende leden L.T.J. Slütter,
P.H. Emsbroek en J. de Gruyter her-
kozen. Medegedeeld werd dat er deze
zomer een studentenkoor uit Ameri-
ka Mc. Pherson naar Vorden zal ko-
men. Op woensdag 22 juni zal dit koor
samen met het Vordens Mannenkoor
een concert geven in de Ned. Her-
vormde kerk.
Er zullen ook pogingen in het werk ge-
steld worden om in de zomeer bij
slecht weer in de sporthal evenemen-
ten te organiseren voor vakantiegan-
gers van de campings.
De landgoedeigenaren hebben zich
bereid verklaard paaltjes te zetten om
de wandelpaden nabij de kastelen te
markeren. Deze toezeggingen werden
door de vergadering zeer op prijs ge-
steld. De heer J. v.d. Broek bood aan
om wandelingen rondom het kasteel
Vorden (gemeentehuis) uit te zetten.
De heer Thate heeft aangeboden de
kosten voor zijn rekening te willen ne-
men, indien besloten wordt de dorp-
spomp op het marktplein in ere te her-
stellen.

Uitgebreid
zomerprogramma VW
Tydens de dinsdagavond gehouden jaarvergadering van de VW (Verkeer Voor
Vreemdelingen) is het voorlopig programma voor de zomer 1983 vastgesteld.
De nationaal bekende Achtkastelenfietstochten beginnen op woensdag 29 juni. De
laatste tocht wordt gehouden op 7 september.

De avondwandelingen worden ge-
houden op 11, 18, 25 juli en op l
augustus. Elke donderdagavond
wordt er (vanaf ju l i ) een avondwande-
ling georganiseerd op het landgoed
Den Bramel. De vakantiegangers
worden gedurende de zomermaan-
den in de gelegenheid gesteld om een
tocht te maken met de "Jan Plezier",
terwijl ook paardrijden met de koets
tot de mogelijkheden behoort. Op nog
nader te bepalen data wordt het land-
goed de Belten eveneens voor het pu-
bliek open gesteld. Men kan dan het
pinstum bekijken.

Het Instituut voor Natuurbescher-
mingsedukatie "De Oude IJssel-
streek" organiseert op de volgende da-
ta een wandeling: zaterdag 9 april (De
Kiefskamp), zaterdag 7 mei (De Kiefs-
kamp), zaterdag 4 juni (Kasteel Vor-
den), zaterdag 2 juli (De Kiefskamp),
zaterdag 6 augustus (Kasteel Vorden),
zaterdag 3 september (De Kiefs-
kamp), zaterdag l oktober (Kasteel
Vorden), zaterdag 5 november (De
Kiefskamp).
In het zomerprogramma zijn tevens
een aantal orienteringsritten van de
V.A.M.C. De Graafschaprijders opge-
nomen: 12 mei Hemelvaartsrit, zon-
dag 12 juni, 31 juli en zondag 4 sep-
tember.
De avondvierdaagse georganiseerd
door de gymnastiekvereniging "Spar-
ta" wordt gehouden van 17 mei t/m 20
mei.
De tuinen van "De Wiersse" zijn op de
volgende dagen voor het publiek open
gesteld: zondag 22 mei, maandag 23
mei (Tweede Pinksterdag), zondag 29
mei, zondag 24 juli, maandag 25 juli,
zondag 23 oktoter.
Op Tweede Pinksterdag wordt er in de
Nederlandse Hervormde Kerk een
zang- en muziekavond georganiseerd
onder leiding van ds. J. Zijlstra. Op die
avond wordt de musical "Broom om
te delen" opgevoerd door "Lords
Moor Singers" uit Heerenveen. De
toegang is gratis.

Zaterdag 28 mei vindt het grote Dash
volleybal-toernooi plaats.
Op 31 mei, l, 2 en 3 juni is er de fiets-
vierdaagse georganiseerd door de
V.R.T.C. .De Achtkastelenrijders.
Donderdag 2 juni: kindercircus. De
voetbalvereniging "Ratti" organiseert
een zestal voetbaltoernooien te weten
op: 4 juni (senioren zaterdag-afde-
ling), zondag 5 juni (senioren zondag-
afdeling), 11 juni (senioren zaterdag-
afdeling), 12 juni (dames), 18 en 19 ju-
ni (jeugd).

De L.R. en P.C. "De Graafschap" or-
ganiseert zaterdag 4 juni een kring-
concours voor paarden. Een dag later
(zondag 5 jun i ) is er een concours hip-
pique voor ponnies.

Woensdag 15 juni: Wielerronde van
Vorden, zaterdag 25 juni avondorien-
taliewandeling Kranenburgs Belang.
Donderdag 30 juni orgelconcert Rudi
van Straten en het Zutphense Barok
Ensemble.

/.aterdag 2 juli: Avondwandeling op
het Medler, zondag 3 jul i Concert Vor-
dens Mannenkoor en de Achtkaste-
lendarpers bij Kasteel Vorden.
Woensdag 6 juli : Jeugdtouwtrekwed-
strijden om het kampioenschap van
Vorden voor verenigingen, straten en
buurtschappen.
Vrijdag 8 en zaterdag 9 juli: Volksfeest
Medler; zaterdag 9 juli Prettymarkt.
Woensdag 13 juli: bedrijfstouwtrek-
toernooi om het kampioenschap van
Vorden voor bedrijven, verenigingen
en buurtschappen.

Zaterdag 16 juli: Achtkastelen wan-
deltochten; 18 juli , 25 juli en l augus-
tus: Fietstocht rondom Vorden,
Warnsveld, Almen, Groot Dochteren,
Laren, Verwolde, Exel, Ampsen, Lo-
chem, Zwiep, Barchem en Vorden.
Donderdag 21 juli: Kermis met brade-
rie; 22 en 23 juli Kermis. 29,30 en 31
ju l i : het jaarlijkse Achtkastelenevene-
ment georganiseerd door "De Graaf-
schaprijders".
Zondag 31 juli: zomertocht V.R.T.C.
"De Achtkastelenrijders". 15, 22, 29
juli en 5 augustus fietstocht vanui t
Vorden naar Linde: Hengelo, Hum-
melo, Keppel, Drempt, Steenderen,
Bronkhorst, Baak, Wichmond, Vie-
rakker en Vorden.

Donderdag 4 augustus: boerenbrui-
loft (onder voorbehoud); donderdag 4
augustus orgelconcert Rudi van Stra-
ten; zaterdag 7 augustus: Jong Gelre
Oostenrit. Toertocht voor de gehele
famil ie per auto of per fiets.

9 t/m 12 augustus Jong Gelre Fiets-
vierdaagse; Zondag 14 augustus Kas-
telentocht "In de Reep'n"; 29 augus-
tus Concert Mannenkoor en Gelders
kwartet.
10 september Acrobatiek; zondag 2
oktober Herfstfietstocht van de
"Achtkastelenrijders".

Voort zullen in het zomerprogramma
nog evenementen ingepland worden
zoals: orgelconcert van Dirk Janz
Zwart, dia-avond met de heer van
Roekei, Staring-avond op "De Wil-
denborch", een optreden van de boe-
rendansgroep "De Knupduukskes" en
de boerenkapel "De Achtkastelendar-
pers". Tevens kunnen nog enkele
boerderijen bezichtigd worden.
In de openbare bibliotheek, Galerie
Litorama en de Amrobank zullen ex-
posities georganiseerd worden.
Het VW kantoor is gevestigd in het
kantoor van de Bondsspaarbank.



i.v.m
Goede vrijdag

koopavond. Ga maar eens lekker
uw VS~markt maakt u

Gotirmetstel
2-delig29r5e-

Gottrmetborden

Wijnglas
ballonmodel

Paasservetten
pak 25 stuks 4^69-

Arcoroc
dipschaaltjcs

Carnaby grote
slagroomtaart i kilo nu 8?s Bonbons

luxe doos 400 gram 4-90-
425

Gourmetten
hoe doe je dat?
Leren gourmetten is bijzonder eenvoudig.
U steekt de spiritusbrandertjes onder het
pannetje aan, doet een mespunt boter in
de pannetjes en u kunt alles in het klein
bakken zoals u dat ook in het groot
gewend bent.
U doet bijvoorbeeld een paar uiringetjes in
uw pannetje en laat die glazig aanfruiten.
Daarna legt u een varkenslapje in de pan
en braadt dat lekker zoals u dat wilt, rose
of doorbakken. Dan doet u er een in
plakjes gesneden champignon bij, even
doorbakken en... smullen maar.

Arena roomijstaart
1200ccêr95-

kruidenier
Delmonte
perziken
l literblik.2^9-

Minervois
midi rouge per fles nu

Cahors 1979
rood, per fles nu

Zeiler sthwarze Katz
l literfles-&95-

Portal rosé
0.75 liter

199

425
495
595
395

Smelik tompoezen
pak 6

Betuwe tweedrank
nr. l -2-3- of 4 -2r79-

Klop-klop
pak de ze week

Deep blue fancy pink
zalm blik 220 gram

279
239
Q89
249

Goudappeltje
l literpak VS prijs

Appelsientje
l literpak VS prijs

149
172

Pinko's pindakoeken 1 39
groot pak 17 stuks -2-55- JL •

Jonker Fris doperwten 59
extra fijn, l /1 blik 4£6- A •

Braadkuikens
950 g:

Grolsch bier
krat 20 pullen VS prijs
Olijven
zonder pit, zakje 230 gram

1700
129

l Keukenschort
12=50- ft?5

Calvé vleessauzen
alle soorten-2-r39-

Buitoni melba toast
O99-

Ansjovis
reepjes of rolletjes-2^35-

Geldig van 31/3 - 2/4 '83

Voor de Paasdagen...
Uw V.S.-groenteman brengt een
grote keuze aan Ie kwaliteit...
aardappelen, groente en fruit
en vele primeurs zoals
aardbeien, asperges, avocado's
bleekselderij, mango's,
spercieboontjes, kiwi's enz.

Ze zijn er weer...
de enige echte grasgroene
Grannv Smith's
2 kilo voor ~~

Voor diverse recepten, gratis prachtige
receptenfolders... ^ —
Champignons
bakje a 250 gram

Dit is iets fijns, eten en drinken tegelijk.
Grote
tafelsinaasappelen
merk: Blauwe Kruis 10 stuks

Let op!
De dagreclame's voor dinsdag 5/4 en
woensdag 6/4 treft u aan voor de zaak
op het bord en in de afdeling...

bloemen
Geldig van 28/3 - 2/4 '83

Vrolijk Pasen met bloemen en plant
uw V.S.-markt. (Zie verder on ze uitg<
sortering)

:en van
tgebreide

Primula's 3 stuks
in vrolijke kleuren
Eerst in huis, later de tuin in (potgrond
vochtig houden) Per stuk l .75

395
Pracht bos
Tros Anjers
in diverse kleuren. 475

M ...
Een chique echtpaar uit Borculo's Heerlijkheid
werden op hun trouwdag met een gourmetstel
verblijd
Wat moesten ze daar nu mee aan
Toch bij hun VS-markt hun inkopen gedaan
en nu hebben ze voor fonduen nauwelijks tijd

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
^9 ^ ^ t— {_ _ T^ - -f —^ T T — ^ ^ — \ t ^^\ _f \ 1O ü — k ^^ \ ^^ ^_ *_ X T—. — -^ —^ ^^^Zutphen-Borctdo-HcngcIo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vorden



gourmetten met Pasen,
er een gezellig feest van.

't Is een vroege Pasen dit jaar, dus van barbecuen zal niet veel komen.
Een uitstekend alternatiefis dan gourmetten. Net zo gezellig, net zo uitgebreid, maar binnen
bij de warme kachel te doen. Kent u het niet en kunt u het niet? Uw VS-markt heeft een
kursuspakket waarmee u voor drie tientjes kompleet met gourmetstel en vlees gezellig kunt
leren gourmetten. Niet dat 't zo moeilijk is, maar voor u zich helemaal verslingerd aan dit
culinair genoegen is dit cursuspakket een lekkere binnenkomer. U zult werkelijk versteld

staan van de gezelligheid, die zo'n gourmet party met zich meebrengt.
Doen.... uw VS-markt helpt u.

12?8

U>
H-•

ÜJ

i£k
00
OJ

slagerij
Lapjes fricando
100 gram

Lapjes biefstuk
100 gram

Varkensgehakt
100 gram

Tartaar
100 gram

Lapjes varkens filet
100 gram

Schnitzels
100 gram

Kipfilet
100 gram

169
225
Q98

69
69
79
79

Gourmet schaal
plm. 800 gram

Nutroma halfvolle
koffiemelk 0.5 liter 4-49-

Fruitcitjcs
200 gram

PRODENT
01 l «C" MIMBRALISBl»» JC ;'

PRODENT
ril l ««k - UUJKHA1 BÜEBÊMb Jtf

Prodent tandpasta
set a 2 tubes -2r̂ 9"

Aardbeien op lichte siroop
l/l

Aardappelkroketten
zak 400 gram ̂ tt

129
Tam konijn op schaal SI95

169
139

l kilo

Calvé borrelnootjes
alle soorten 4^98-

Stroopkoeken
pak 8

Lenteschotel
1000 gram

Bermuda salade
200 gram

Huzarensalade
bak l kilo

748

259
495

vleeswaren bakkerij
Grill ham
100 gram

Walnootpaté
150 gram

Rauwe ham
100 gram

Gekookte Gelderse
250 gram

98
98

_98
249

slijterij
Bols advocaat
fles 0.5 liter

Korenaer advocaat
fles 0.5 liter nu

Pisang ambon
0.7 üter 4445-

595
47S

12?5

Bokma jonge
jenever l liter

Coebergh bessen
jenever l liter

Marteïl Cognac V.S.
per fles nu

Hanky Bannister
whisky fles 0.7 liter

1575

1495

398Paasstol
plm. 700 gram met spijs 4^8-

Feestbrood verpakt in luxe ̂ f 95
doos, plm. 1200 gr. £95 / •
Gevuld met amandelspijs, krenten,
rozijnen, vruchtenmelange, amandelen,
hazelnoten en bigareaux.

Krentenwegge
zwaar gevuld, pak 6 plak

Stokbrood
wit of bruin 400 gram

Paastimpen
zak 6 stuks

Zachte puntbroodjes
zak 10 stuks

Melkbrood
800 gram gratis gesneden

Graanstoet
800 gram

zuivel

2?s
l?9

2.25
198
176
176

slagerij

Goudse kaas
belegen, kilo

Mona
chipolatapudding 05 liter

Coberco dagverse
Slagroom 1/4 liter

Blue band halvarine
kuip 500 gram nu

Kakelverse bruine
eieren doos i o stuks

1Q25
2.19179
129
198

Slagerij geldig
van 31/3-2/4'83

Kalfslappen
hele kilo

KalfsroUade
500 gram

Kalfsgehakt
500 gram

Kalfs saucijzen
100 gram

Schouder filet rollade
500 gram

Dinsdag 5 april en woensdag 6 april '83

Magere speklappen
hele kilo

Verse braadworst
hele kilo

Snijworst
100 gram

Gebraden gehakt
100 gram

748
698
129
1.15

Er was eens een gezellig gezin in Etten
dat wilde eens lekker gourmetten
Ze reden naar Grol
en hadden bij voorbaat al lol
want de VS-markt weet watje op tafel moet zetten

MA R KTl
VS ma r kt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vordcn



GOEDKOPE
PAASBORREL

Jonge Florijn
15,45

Jonge Bols
15,95

Vat 69 Whisky
19,95

De beste advocaat is

Smit's advocaat

Vinotheek SMTT
Sly terg - Wynhandel - Tapperij

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

TOPPER AANBIEDING
Damespantalons Heianca t/m 50
prima pasvorm camel, marine, wit, raf. O O
Norm. prijs 69,50 onze prijs WWf

Modecentrum

Ruurlo

Uw banketbakker.
De attente assistent

vandeEaashaas
Fijn om te geven

een prachtig

Paasei

Gezellig bij de koffie

Paastaarten, gebak,
sloffen, snitten en

broden

BANKETBAKKERIJ Specialiteit

l iiiiin/JtnT Zwanenhalzen
J. WltKARl Telefoon 1750

nu elke » zaterdag

borrelbus
DISCO DANCING

DE Pau w ~ lid o
GE Z C L L I G UIT IN G R O E NL O

DE B Q R R E L B US BRENGT JE

V O O R DE DE UR •

e e n r e t o u r t j e kost f 7 mkl

f 2 . 5 0 kort ing O p de e n t i e e

k a a r t j e s v e r k r i j g b a a r m de bus

l V ORDEN-***t 21 .20

A R U U R L O-kcrkpktK 21 • 3 °

\ GROENLO 2 1 . 4 4
* a a n komst

te rug ± ,1 5 u i/r

Voor weinig geld bent u
de man... modieuze softy
leren instapper.

59,-
MOOE

KWAUTOT
PRUS

59,- Soepel en licht is deze
softy leren herenschoen...

voor de man die "in" wil zijn.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TELEFOON 05752-1342

we l k® ei»
in 't teken van de tuin.

WELKOOP
HANDMAAIER

Degelijk WestdÉfcs fabrikaat.
Niet stuk te kn^^n. Nu met
verbeterde duwboom.
Maaibreedte 33 cm.
Normale prijs 169,-

Welkoop
aktieprijs

MAKTTA LUCHT-
KUSSENMAAIER

Hekel aan duwen en trek-
ken? Dan is deze Makita
elektrische lucht-
kussenmaaier iets
voor u. 900 Watt
motor, met
15 m kabel. Gemakkelijk op maai-
hoogte instelbaar.
Normale prijs 380,-.

Welkoop
aktieprijs 295r

Bent u de gelukkige bezitter van
een groot gazon, dan is deze

sterke cirkelmaaier met
geruisloze 4-takt motor
een uitkomst. Vermogen

3,5 pk Maaibreedte
45 cm. Grasuitworp

aan achterzij de,
kompleet met
grasvanger.

Normale prijs 1.045,-
Welkoop aktieprijs

SKIL GAZON-
TRIMMER

De randjes langs muren, paden
en bomen zijn keurig getrimd.
Dat is een koud kunstje met
deze Skil gazontrimmer.
Model 537 H. Sterke
200 Watt motor. ^^ Welkoop
Kompleet met JQ? aktieprijs
bescherm kap
en spoel.
Normaal 149,-

Deze maand staat bij Welkoop helemaal in het teken van de tuin.
Dat is te merken in onze Welkoop winkels en aan de dikke tuinkrant die
deze maand verschijnt. (Niet in de bus gehad? Ga er dan gauw een halen).

Als u dan toch in de Welkoop winkel bent, kunt u meteen de tuin-
specialisten van Welkoop ontmoeten. Mensen, die u graag en gratis
adviseren, bij aanleg, indeling en aankoop bijvoorbeeld.

Bovendien treft u bij Welkoop alles aan voor uw tuin. Welkoop
gelooft, net als u, in kwaliteit. Dat merkt u in deze advertentie. Dat merkt
u straks in de meer dan 150 Welkoop winkels. Welkom bij Welkoop.

LABORA
MESTVORK

Solide viertands uitvoering. Met
85 cm essen T-steel. ^
Normale prijs 34,40

Welkoop aktieprijs

27,90

99,-

welko
De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis en Tuin, voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen inkl. B.T.W. Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 16 april 1983.

LABORA
SPITVORK

4-Tands model. Met 85 cm essen
T-steel.
Normale prijs 32,50 .N»
Welkoop aktieprijs

FORT KRUIWAGEN
Groene kunststof bak

met 901 inhoud. U gooit
'm vol en loopt er zo mee
weg. Gelakt stalen onderstel.
Normale prijs 91,25

Welkoop aktieprijs

ETC SNOEISCHAAR

Met
Teflon

gecoat stalen
snijmes. Duim-

sluiting en handig pols-
riempje. Handgrepen
met rood plastic
overtrokken.
Normale prijs 26,40

Welkoop aktieprijs

SET TUINMEUBELEN
.

' • A ' **!',•

Prachtige tuinset met prima zit
Vier banden stoelen, hoog model
met fraai gestreepte kussens.
Boulevard tafel met blauw gestreept
kleedje, diameter tafel 80 cm, met
parasolgat. Normale
prijs 521,75
Welkoop aktieprijs 475;
JACKSNOEIZAAG

Een robuuste
snoeizaag met
vlijmscherpe,

speciaal
geharde stalen

tanden. 21" Normale
prijs 17,30

Welkoop aktieprijs

TENCOMILD
TUINBEITS
Beschermt uw hout in
weer en wind. Geeft
een mooie diepe
kastanjebruine kleur, is transparant
en laat de houtnerf- en struktuur
optimaal uitkomen. Droogt snel en
is absoluut onschadelijk voor
mens, dier en plant, l Liter.
Normale prijs 9,95 ^QC

Welkoop aktieprijs /f

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 31 maart

45e jaargang nr 3

Uit jaarverslag Rijkspolitie
Groep Vorden:
Beleid van politie zal meer gericht moeten zijn
op voorkoming van dief stallen/inbraken en
verkeersongevallen.
Deze week is het jaarverslag 1982 van de Rijkspolit ie groep Vorden verschenen. In het voorwoord schrijft de groepscomman-
dant de heer E. Thalen onder meer:
Het verslag is ook een soort resultaatcontrole. Wat waren de wensen voor 1982 en wat is daarvan uitgekomen of verwezenlykt.
Vele wensen zyn nog niet vervuld. Wel kwam in het verslagjaar de verbouwing en uitbreiding van het postburo in Warnsveld tot
stand alsmede de vernieuwing en uitbreiding van de telefoon-installaties in Hengelo en Warnsveld.

De verbouwing/uitbreiding in Warns-
veld kwam juist op tijd gereed. En wel
om twee redenen. Ten eerste zou het
nu niet meer mogelijk zijn geweest ge-
zien de bezuinigingen. De tweede re-
den is de enorme bevolkingstoename
in Warnsveld (1000 inwoners erbij in
één jaar) door gereedkoming van het
plan Scheperkamp.
De Rijkspolitie groep Vorden omvat
de gemeenten Vorden, Steenderen,
Hengelo en Warnsveld, een opperv-
lakte van 19.349 ha. met een inwoner-
stal van 28.597. Ten opzichte van 1981
een toename van 958 inwoners.

Verkeersongevallen en
misdrijven toegenomen
Het aantal verkeersongevallen bin-
nen de groep, waarvan de politie mel-
ding heeft gekregen bedroeg 388 (tus-
sen haakjes de getallen over 1981:
370).
Tengevolge van deze ongevallen ver-
loren 8 (8) personen het leven en lie-
pen 87 (66) personen lichamelijk let-
sel op.
Onderverdeeld was dat per gemeente:
Vorden 1 1 3 ( 1 1 4 )
Warnsveld 142(132)
Hengelo 84 ( 73)
Steenderen 49 ( 51)
Van genoemde verkeersongevallen
werd 86 maal een procesverbaal opge-
maakt en 302 maal werd het ongeval
afgedaan met een statistiek.
In het verslagjaar kwamen tengevolge
van verkeersongevallen 28 reeën om
het leven. In 24 gevallen werden per-
sonen-auto's hierbij beschadigd. Door

de plaatsing van de zgn. wildspiegels
lijkt een halt te zijn toegeroepen aan
de stijging van de laatste jaren omge-
komen wildsterfte tengevolge van het
verkeer.
In het jaar 1982 is wekelijks één dag de
radar-snelheidsapparatuur van de ge-
meentepolitie Zutphen beschikbaar
geweest. Met deze apparatuur kan fre-
quenter gecontroleerd worden op een
effectievere wijze en niet (altijd)
kwantiteitsgericht maar nu ook op
plaatsen met en geringe verkeersin-
tensiteit waar wel over de snelheid ge-
klaagd wordt.

Mini-processen-verbaal
Het landelijk ingevoerde mini-proces-
verbaal werd 935 maal opgemaakt,
nagenoeg volledig betrekking heb-
bende op de verkeersovertredingen.
Om strafvervolging te voorkomen be-
taalden 727 personen per giro en 84
personen betaalden contact aan het
buro. Totaal werd alzo plm. f. 46.500,-
opgehaald.
124 personen kregen alsnog een pro-
ces-verbaal. Binnen de groep Vorden
werden voorts 524 (539) processen-
verbaal, terzake overtredingen uitge-
reikt, terwijl 665 (563) misdrijven ter
kennis van de politie werden ge-
bracht. Terzake van de Wegenver-
keerswetgeving in totaal 77. In 40 ge-
vallen hiervan was sprake van art. 26
WVM (rijden onder invloed).
Van het totaal aantal misdrijven W. v.
S. binnen de groep was in 172 gevallen
sprake van inbraak. Woningen/boer-
derijen scoorden het hoogst: 92, waar-

na caravans/zomerhuisjes met 17,
klubgebouwen met 12 en horecaza-
ken met 10.
De dagelijkse mutaties opgenomen in
het rapportenboek bedroegen per ge-
meente: Vorden 1390, Warnsveld
1225, Hengelo 1000 en Steenderen
623.
Ook de brandweer is in het verslag op-
genomen. Brandweer van de gemeen-
te Vorden rukte in 1982 14 maal uit
voor branden en l maal voor hulpver-
lening.
Die van Warnsveld 26 maal voor bran-
den en 4 maal voor hulpverlening.
De brandweer van Hengelo was 15
maal paraat bij branden en assisteerde
eenmaal een ander korps.
9 maal tenslotte was de brandweer
van Steenderen bij een brand en rukte
ook eenmaal uit voor andere hulpver-
lening.
Het personeel van de groep Vorden is
bijkans op sterkte. In 1982 werden een
drietal personeelsleden in aktie geroe-
pen o.a. voor bewaking munitietrei-
nen, ^fc/oer kernafval, ontruiming
kraakp^den te Amsterdam en Nij-
megen.
Ook waren veel detacheringsdagen
gemoeid met de bewaking van de
luchthaven Schiphol.
De nj^^e-rijkspolitie kwam o.m. in
aktie ̂ ^de wegraces te Hengelo en
openstelling tuinen "De Wiersse".
De Dienst Explosieven Opruiming
werd 34 maal geroepen. Het ging hier
dan om zoekakties, dan wel tot het
ontploffing brengen van oorlogstuid,
alswel het ophalen van klein kaliber
munitie.

Uit het politie-rapport
Muren beklad
Onverlaten hebben in de nacht van
zaterdag op zondag muren beklad van
de L.H.N.O. school „'t Beeckland" aan
't Hoge.

Doorgereden na aanrijding
H. uit Wichmond deed aangifte bij de
politie dat zijn stilstaande auto aan de
Koekkoekstrat was aangereden en dat
de dader was doorgereden.

Geen voorrang
B. uit Vorden, komende van de Koste-
deweg gaf afgelopen vrijdag geen
voorrang aan B.O.S. uit Duitsland, die
op de Ruurloseweg reed. Er was flinke
materiele schade.

Diefstal pieper
Een lid van Sursum Corda en lid van
de vrijwillige brandweer bemerkte za-
terdagavond na afloop van het concert
dat zijn pieper was ontvreemd uit de
kleedkamer van het Dorpscentrum.
Inmiddels is de pieper weergevonden,
maar hij was wel opgengebroken. De
dader heeft nog getracht de zaak te
herstellen met plakband.

Twee zenders uit de lucht
De rijkspolitie heeft in samenwerking
met de P.T.T. zaterdagavond twee ge-
heime zenders uit de lucht gehaald.
Een en ander geschiedde in Steende-
ren. Aparatuur werd in beslag geno-
men; en er volgde proces-verbaal.

Verzet
Een drietal jongelui zijn zondagmid-
dag door de Rijkspolitie aangehouden
en ingesloten. De daders, R.F.D.,
L.R.P.S. en J.L. allen uit Zutphen,
gooiden op de Zutphenseweg blikjes
naar auto's en scheurden papieren
van de aldaar gevestigde apotheek.
De gealarmeerde politie verkreeg, de
gevraagde assistentie, waarna deze
werden aangehouden en ingesloten in
hét politiebureau te Vorden. Daar
werden ze verhoord en kregen een
proces-verbaal wegens baldadigheid
en verzet tegen de politie.

Nieuw bestuur
Bejaardensocieteit
De Bejaardensocieteit Kranenburg-
Vorden heeft een nieuw bestuur.
Mevrouw Schoenaker-Smit is de nieu-
we voorzitster. Secretaris de heer H.
Wiggers. Voorts zijn in het bestuur op-
genomen de dames mevr. Waarle-
Jansen, mevr. Haverkamp-Hollink en
mevr. Helmink-Nijenhuis.

Het nieuwe bestuur heeft - buiten de
dinsdagse samenkomsten - een voor-
lopig jaarprogramma vastgesteld. Tal
van zaken die de leden van de soos ra-
ken zullen van maand tot maand wor-
den belicht. De bejaardensoos wil niet
alleen een gezelligheidvereniging zijn,
maar ook een belangengroep voor de
wat oudere mens. Daarom zijn alle
WAO'ers en AWWers vanaf 50 jaar
welkom, alsmede de vervroegdgepen-
sioneerden.

VANAF VRIJDAG 1 APRIL T/M ZATERDAG 9 APRIL
WOONSHOWBIJ

signatuur van beter woonkomfort

De maandelijkse sch ri jfavond voor politieke gevangenen zal in verband met Pasen niet plaatsvinden op 4 april, maar één week
later, op maandag 11 april. Er wordt die avond in het Dorpscentrum geschreven voor: een vakbondsleider in Pakistan, een stu-
dent in Polen, een lector aan de universiteit van Nairobi in Kenia. Er zyn voorbeeldbrieven aanwezig.
Ook kunt U op de schrijfavond de door Amnesty International uitgegeven dichtbundel "Als ik vrijkom" kopen.

Discussie in Vorden
over energiebeleid
Kernenergie, met alles wat daaraan vast zit, blijft een uitermate moeüjke materie.
Dit bleek overduidelijk tijdens de donderdagavond in Vorden gehouden brede
maatschappelijke discus? over het energiebeleid. Veel belangstelling bestond er
niet voor deze avond, ^B-iis de aanwezigen ook voor een deel de schuld van de
plaatselijke overheid. Mni vond het een betreurenswaardige zaak dat de gemeente
Vorden geen enkel initiatief heeft ontplooid om de bevolking by voorbeeld door het
aanplakken van affiches e.d. warm te maken voor deze toch zo belangrijke zaak.

Piedro's toch beter voor
hun voeten.

Ook wat men ervan overtuigd dat vele
mensen de kernenergie boven haar
pet gaat, waarbij komt dat eventuele
gevaren te onduidelijk zijn.
Het aantal personen dat deze avond
wel aanwezig was gaven overigens wel
blijk het de moeite waard te vinden
met elkaar te discussieren. Als een ro-
de draad door het geheel viel toch wel
te beluisteren de angst die er bestaat
voor de kerncentrales. Niet zozeer
met de centrales op zich alswel met de
gevolgen wanneer er in deze centrales
ongelukken gebeuren. Zo rees bij één
van de aanwezigen de vraag: "Waar-
om staan de kerncentrales in de mees-
te landen zo dicht bij de grenzen?
Wel omdat men deze centrales het
liefst niet zo dicht bij huis wil hebben,
zo reageerde men. Daarom is er ook in
Doodewaard een kerncentrale ge-
bouwd, omdat zo had een deskundige
verklaard, er daar zo weinig mensen
wonen!!

Ook werd overigens uitvoerig gedis-
cussieerd over de vraag of er über-
haupt een vreedzaam gebruik van ker-
nenergie mogelijk is (het verband dal
er bestaat tussen kernenergie en kern-
wapens). Dat er zo weinig energie-
bronnen zijn gevonden is waarschijn-
lijk, zo werd geopperd, een kwestie
van gebrek aan geld.
Waar moeten we in de toekomst mee
doorgaan? Waar kleven bezwaren
aan? Allemaal vragen die de aanwezi-
gen toch wel enorm bezig hielden.
Volgens één van hen staat het als een
paal boven water dat wil je in de toe-
komst overleven de mensen voor één
ding moeten zorgen namelijk het
energiegebruik te drukken.
De avond in Vorden stond onder lei-
ding van Marita Klein uit Deken en
Rogier Rouvroye uit Lochem als ver-
tegenwoordigers van de Stuurgroep
Maatschappelijke Discussie Energie-
beleid.

Ratti-familie vierde
uitbundig feest
Op het in ere herstelde jaarfeest van de Sportvereniging Ratti waren zeer velen ge-
komen. De jeugdcommissie van Ratti onder aanvoering van Jos Geerken hebben
alle eer van hun organisatie gehad.
Voorzitter Paarlberg onderstreepte in zyn openingswoord de waarde van en derge-
lijke clubavond, een avond waarop de leden van alle afdelingen elkander ontmoe-
ten.

Vorden,
Dorpsstraat 22
tel. 05752-1314

De leden zelf hebben aan het welsla-
gen van de avond terdege medege-
werkt.
De muzikale sketch naar De Dolly
Dots bracht de handen op elkaar.
Evenzo toen de C-jeugd een persifla-
ge bracht op een bestuursvergadering
bij Ratti.
Uiteraard was de spanning te snijden
toen een daartoe in het leven geroe-
pen kommissie de uitslag van de ver-
kiezing van het clubteam bekend-
maakte. Deze eer viel voor dit jaar te
beurt, niet aan een voetbalteam, maar
aan de lotto/toto-commissie. Alom
vond men dat een terechte uitverkie-
zing.
Tot clubvrouwe van het jaar werd uit-
geroepen mevrouw J. Bijen-Wasse-
veld, keepster van het eerste dames-

team. Tot clubman werd uitgeroepen
de heer B. Hoebink, de man die men
steed met een andere pet op bij Ratti
tegen komt. Zo ziet men hem bij het
oud-papier, dan weer verzorgt hij de
boerenköolmaaltijd. Voorts is hij lei-
derbi j Zondag-vier en op verzoek (luit
hij ook nog een wedstrijd. Tot slot
werd als jeugd-man uitgeroepen het
junior-lid Mare Sueters.
Alle uitverkorenen ontvingen een
fraaie plaquette. En nadat Jan van
Bommel zich nog even had laten ho-
ren op zijn mondharmonica, zorgden
een hapje en een drankje en de muzi-
kale tonen van "De Woodpeckers"
voor een leuk slot.
Tot in de kleine uurtjes. A.s. vrijdag-
avond klaverjast Ratti in haar klub-
huis.

toch beter voor hun voeten

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Tel. 1342.

Eervol ontslag
meester G.W. Brinkman
De raad van Vorden heeft dinsdaga-
vond eervol ontslag verleend aan het
hoofd van de openbare lagere school
de heer G.W. Brinkman.
Deze zal in verband met vervroegde
uittreding (VUT) de school met in-
gangvan l augustus aanstaande verla-
ten.
"Ik neem aan dat dit ontslag tot vreug-
de van de heer Brinkman is verleend.
Ter zijner tijd zal ik hem nog wel toe-
spreken", aldus sprak burgemeester
Vunderink. Op de publieke tribune
hoorde de heer Brinkman en zijn echt-
genote deze woorden glimlachend
aan.

KPOnaar
Huishoudbeurs
De K.P.O. gaat op 22 april een uitstap-
je maken en o.m. een bezoek brengen
aan de Huishoudbeurs.
Dames die aan dit uitstapje wi l len
meedoen hebben tot l april de tijd
zich op te geven.

Opnieuw volle bak by
Sursum Corda
Afgelopen vrijdag en zaterdag heeft
geheel Sursum Corda zich opnieuw
gepresenteerd aan de Vordense ge-
meenschap. Vrijdag was de zaal eigen-
lijk te vol. Zaterdag was ook uitver-
kocht. Genoten de aanwezigen op de
premiere-avond in het tweede deel
van de avond van het optreden van de
"lesselkapel", het optreden van de
Ruurlose toneelvereniging met de
klucht "Een raar stelletje mensen"
werd afgelopen vrijdag en zaterdag als
matig gekwalificeerd.



Dammen
In samenwerking met het distriktsbe-
stuur organiseeerde Damclub Vorden
afgelopen zaterdag het distriktskam-
pioenschap voor pupillenviertallen.
Er schreven 3 teams van 2 verenigin-
gen in, die een dubbele kompetitie
speelden.
Winnaar werd het team van DZW l,
met de volle winst. In dit team behaal-
den Rik Sluiter en Marco Lalenoh het
volle pond met 8 punten uit 4 wedstrij-
den. Het 2e team van DZW werd 2e
en het team van DVD Doetinchem
3e. DZW l en 2 uit Warnsveld plaat-
sen zich voor de Gelderse finale.
In de 2e bekerronde voor klubviertal-
len heeft DCV met 6-2 van DES Lun-
teren gewonnen. Alleen Harry Graas-
kamp verloor; Johan Krajenbrink, Jan
Masselink en Simon Wiersma won-
nen. De volgende wedstrijd is 15 april,
een thuiswedstrijd tegen DIOS Eiber-
gen 1.
In de distriktsfinale won Johan Kra-
jenbrink zijn 2e wedstrijd en wel tegen
Wim Postma (Warnsveld). Ook Harry
Graaskamp en Henk Grotenhuis gin-
gen met depunten strijken door over-
winningen op resp. Chris Jurriëns (Ei-
bergen) en Gerrit Wassink.
Henk Hoekman won bij de junioren
van Hermen Bennink (Eibergen). Jür-
gen Slütter speelde bij de aspiranten
en won van Doetinchemmer Coen de
Wit.
In de onderlinge kompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld: se-
nioren hoofdklasse: J. Krajenbrink - S.
Wiersma 2-0; H. Klein Kranenbarg -
H. Graaskamp 2-0. Eeste klasse: G.
Brummelman - J. Hoenink 0-2; B.
Breuker - B. Rossel 0-2; S. Buist - W.
Sloetjes 2-0; E. Brummelman - G.
Hulshof 0-2; B. Hiddink - H. Wansink
0-2; D. van Rikxoort - B. Wentink 1-1.
Komende vrijdag is er geen kluba-
vond. Jeugd: groep l : W. Hulshof- J.
Kuin 2-0; M. Boerkamp - R. Slütter 2-
0; J.Dijk - E. van Est 2-0; E. Brummel-
man - E. te Velthuis 2-0. Groep 2: A.
Bouwman - G. Brinkman 2-0; B.
Voortman - H. Boerkamp 1-1; M.

Kuin - J. Brandenbarg 0-2; I. Baakman
-F. Lichtenberg 1-1; H. Berenpas-W.
Hoenink 0-2; A. Velders - B. van Zuy-
lekom 0-2; H. Boerkamp -1. Baakman
1-1 ;F.Lichtenberg- H. Boerkamp 1-1;
A. Velders - I. Baakman 0-2.

Het aspirantenviertal speelde zijn
voorlaatste wedstrijd tegen WDV
Winterswijk. Door een taktische op-
stelling werden slechts 2 punten weg-
geven (tegen de sterke Frits Zegelink)
door Martin Boersbroek. Jürgen Slüt-
ter, Henk Hoekman en Wim Beren-
pas wonnen.

Halve finales
De halve finales voorjunioren en aspi-

. ranten vinden in de week na Pasen
plaats. Henk Hoekman speelt in
Nieuw-Amsterdam, Wieger Wesse-
link in het Limburgse Brunssum en
Johan Krajenbrink in Westerhaar.

Elke poule bestaat uit 8 spelers, waar-
van er zich drie plaatsen voor de fina-
le. De finale voor aspiranten wordt in
de herfstvakantie in Texel gehouden;
de junioren spelen de finale in de zo-
mer in Westerhaar.

Touwtrekvereniging
Vorden: Met dank
aan T.A.O.
Zaterdagavond was zaal Schoenaker
opnieuw geheel gevuld. De Touw-
trekvereniging Vorden had al haar
oud-papierleveranciers uitgenodigd
voor een toneelavond. De velen die
hieraan gehoor hebben gegeven heb-
ben genoten van een prachtig gespeel-
de plattelandskomedie getiteld: "Be-
loofd is Beloofd". De toneelvereni-
ging T.A.O. uit De Wildenborch
bracht het stuk in drie bedrijven vlot
en rolvast. In het vorig nummer van
ons blad werd hierover reeds uitvoerig
geschreven. We geloven niet dat ie-
mand moeilijkheden heeft gehad met
het dialect. Juk het dialect gaf de
swung aan dit stuk.

Voorzitter G. Barink toonde zich na
afloop zeer ingenomen. Spelers en
speelsters ontvingen na afloop bloe-
men. Ook Antoon Steenbreker werd
als gebruikelijk nog even voor het
voetlicht gehaald. Antoon zit al weer
boven het aantal kilo's van vorig jaar.
Uit de zaal werd gesuggereerd hem
een motto aan zijn bekende bakfiets te
monteren. Ook Antoon ontving bloe-
men voor zijn werk in het afgelopen
jaar.

Zwemmen
De Vordense zwemvereniging heeft
op de zesde ontmoeting in Groenlo
een paar leuke resultaten weten te be-
halen.
Op de 100 meter rugslag voor Jongens
onder de 16 jaar heeft Jacco Venhuis
zijn tijd met 6 seconden verbeterd en
zijn tijd is nu 1.37.0.
Mare Karmiggelt haalde er 2 sec. af en
zijn tijd is nu 1.29.2.
Op de 50 meter vlinder Heren werd
Jaap Stertefeld tweede, tijd 0.31.0.
Han Berenpas haalde een prima tijd
0.42.0.

100 meter vrij voor Jongens onder de
14 jaar.
Fred Dijkman werd eerste met een
tijd van 1.12.8.
100 meter schoolslag jongens onder
de 14 jaar.

Jacco Venhuis werd derde 1.43.5.
4 maal 50 meter wissel estafette He-
ren, daaraan namen deel voor Vor-
den: Jaap Stertefeld, Fred Dijkman,
Jacco Venhuis en Han Berenpas. Ze
behaalden de derde plaats met een
tijd van 2.38.3.

Successen T.T.V. Vorden
Op de indoorjeugdtouwtrek-wedstrij-
den te Bathmen behaalde de TTV
Vorden fraaie resultaten.
Bij de jeugd-A behaalde de Vordense
jeugdgroep de eerste plaats. Tweede
werd Bathmen, derde Vorden 2.
In de overgangsklasse eindigde Vor-

Help een gehandicapt kind
in de Derde Wereld op de been

leder jaar worden 360.000 kinderen
in de Derde Wereld het slachtoffer van polio
Help deze kinderen op de
been. Geef hun: revalidatie,
medische hulp, hulpmiddelen
zoals schoeisel, beugels,
rolstoel etc., onderwijs,
vakopleiding.

Voorkom hun handicap.
Doe mee aan het immuni-
satieprogramma van de
Wereld Gezondheids Organi-
satie. Al voor f 5,- kunt u één
kind zijn leven lang voor een
handicap vrijwaren.

Stort uw gif t op GIRO 667767
t,n.v. Het Liliane Fonds,Vlijmen

Het Liliane Fonds geeft individuele en kleinschalige hulp en
werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dit betekent: uw gift komt
optimaal terecht. Gecontroleerd door een erkend accoun-
tantskantoor. Aanbevolen dooreen Landelijke Commissie
van Aanbeveling. Vraag folder of inlichtingen: Liliane Fonds,
Heidijk53, 5251 KM Vlijmen. Telefoon 04108-4560.

Maak het motto waar van
de Wereld Gezondheidsorganisatie:

Rondheid voor allen in het jaar 2000

den op de tweede plaats,juist
na Bekveld.
De fairplaycup, die geldt
voor gedrag gedurende de
wedstrijd, sportiviteit en kle-
ding (een beoordeling over
drie competitiedagen) ging
naar Vorden 2.
Tweede werd hier Vorden l,
derde Oosterwijk en vierde
Vorden. De laatste twee ge-
noemde teams kwam uit in
de overgangsklasse.

Donderdag 31 maart 9 - 9 uur
Vrijdag 1 april 9 -6 uur

Zaterdag 2 april 9 - 4 uur

grote lente-show hif baréndseti
tuinmeubelen en parasols - hand- en motormaaiers - tuinmachines en nog veel
meer handig tuingereedschap - vele aantrekkelijke voorseizoensaanbiedingen.

Kom 's vrijblijvend rondkijken bij Barendsen - Zutphenseweg 15 - Vorden.

Van 18 t/m 24 april wordt
gecollecteerd voor de
Nederlandse Hartstichting.
Dat is hard nodig
want de strijd tegen hart-en
vaatziekten vergt jaarlijks
ruim ƒ 14.000.000,-.

Daarvan komt nog geen
procent uit subsidies van
de overheid.

Het overgrote deel -
ruim 99% - wordt door de
Nederlandse bevolking,
door U dus, bijeen
gebracht. Laat de
collectant daarom niet
vergeefs bij U aankloppen.

•nederlandse
~ hartstichting

vrienden van de hartstichting
Sophialaan 10
2514JR 's-Gravenhage
Giro 300,
Bank 70.70.70.600

Geboren

De een had een jongen verwacht
de ander een meisje bedacht.
Maar aan die wens kan ik mij niet storen
zoals ik was, ben ik geboren.

Mijn naam is

Leontien
Gewicht 3720 gram, lengte 52 cm.

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

intcruinl

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

KONSTRUKT1E
BEREKENINGEN

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Schoolstr 17

Vorden

tel 05752 2737

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

Aanbieding t/m 6 april Bolder-
wagen "Sliedrecht" adv. verk.
prijs 275, -nu 199,-
Poelman v/h Koerselman
Burgemeester Galleestraat 12
Vorden. Tel. 05752-1364.

Tuinliefhebbers,
we zijn weer ruim gesorteerd in vele soorten
groentegewassen.

Ook hebben wij volop planten voor een
fleurig tintje in Uw huisentuin zoals violen,
primula's etc.

Tevens een mooie sortering bloemen en
planten voor de Paasdagen.

Prettige Paasdagen gewenst door

b.v.
Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508.

NEDERLANDSE
H O V E N I E R S E N

GROEN VOOR ZIENE

3RI Dl-VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

A MITSUBISHI
^-Tl

HS-303E VIDEORECORDER
* Microprocessor bestuurd
* 5 motoren
* Voortreffelijke beeldkwaliteit
* Speed search
* Incl. kabel afstandsbediening.

Prijs f 1998,-

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

In de Paasvakantie naar Po-
nypark Slagharen.
Dat is een belevenis! Geopend
vanaf 1 april. Entreeprijs f 9,-
p.p. alle leeftijden.
Incl. alle attracties, circuspro-
gramma, ponyrijden enz.
Met Pasen nog een beperkt
aantal huisjes te huur a f 198,-
(3 dagen + 2 overnachtingen).

Vraagt inlichtingen en folder
tel. 05231-1317 of 1596.
Ponypark Slagharen. Een we-
reld van plezier!
Dagtocht 35 NS.

Wij halen weer op voor de

PRETTY MARKT
Tel. 05752-2407

Contact

wenst u
prettige

Paasdagen

Wijnnieuws van

Vinotheek Smit
Wijntappery Slijtery
DORPSSTRAAT 10
7251 BB VORDEN
TEL. 05752-1391

v.a. 31 maart kunt u bij ons de volgende nieuwe wijnen tappen.

Costière Du Gard
P. liter

Cótes du Rhöne
P. liter ,

Mosel Riesiing
P. liter

Vin de Pays de
Pyrenees-Orientales
Rouge P. liter

Vin Blanc
Demi sec. P. liter

APERITIEVEN:

Rode Port p.liter

Al deze wynen garanderen w\
6 maanden op houdbaarheid.
Komt u maar proeven!

Tegen inlevering van deze bon

l,- korting
& op iedere liter van de tap!

Zoete Spaanse
de echte p. liter

4,95
4,95

12,95
6,95

Fino Seco Sherry P. nter 8,95
Dry selecta medium P. nter 8,95
Very Pale dry medium P nter 8.95
Witte vermouth P. nter 5,95

Geldig t/m 9 april



TRIMMEN? DISKO?
Met deze schoen kun je alle kanten
op. Suéde neus en hiel. Altijd prijs!
Maten 27/35 f. 28, -
Maten 36/46 f. 32,

Overjarige motormaaiers
20 tot 50 % korting.
Ijzerhandel Harmsen
Banninkstraat 4, Hengelo.
Tel. 05753-1220.

De Peuterspeelzaal wil graag
fietsjes en driewielers
Heeft U er nog één voor onze
kleintjes?
Bel 2411.

Te koop: vaste wastafel (wit)
f25,-
Doucheverwarming f 30,-
B. v. Hackfortweg 12, Vorden.

Hartelijk dank. De koekver-
koop is weer een succes ge-
weest voor onze vereniging, al-
len hartelijk dank voor uw aan-
koop.
Bestuur Pluimvee en Konijnen-
ver. P.K.V.

Te koop: kinderwagen kleur
groen + wandelwagen don-
kerrood.
Brinkerhof 91, tel. 2997.
Vorden.

Te koop: aardappelen
H.J. Pardijs, Mosselseweg 4.

DALO TONNEN
Weer voorradig eiken houten
regentonnen 100%waterdicht.
100 en 200 liter.
Grenen houten vaten van 12,5
tot 50 liter.
Aanbieding, enkele grenen
houten vaten. 200 liter
f 12,50.
Tel. 05753-2759.

Ouder echtpaar zoekt dame die
op ongeregelde tijden kan hel-
pen bij licht huishoudelijk
werk.
In voorkomende gevallen, bijv.
bij ziekte, moet zij de vrouw
des huizes kunnen vervangen.
Wij denken aan iemand met
verantwoordelijkheidsgevoel
uit de omgeving van Vorden.
Brieven onder nummer 3-1
Buro Contact.

't Stampertje organiseert op
8 april een optreden van

de formatie

DOUBLÉ YOU SEE
aanvang ca 21.00 uur.

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

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

Op zijn Paasbest
met een mantel - blazer of pakje van

Modecentrum

Ruurlo

In de nieuwe Kwal. IM. Alcantara en de nieuwe modekleuren Raf - beige - mar. - grijs.

Mantels t/m 50 v a 235,-
Blazers en jasjes t/m 52 v a 159,

«. Pakjes v a 298,
Trevira blazer 89,

Philips magnetron
Kompakte magnetron met groot bedie-
ningsgemak. Snel koken, ontdooien en ver-
warmen in minuten en sekonden. Een uit-
gebreid kookboek wordt bijgeleverd.

Lenteprijs 859,-
Installatiebedrijf

Spalstraat 8, Hengelo G

VIDEO
Honderden legale hoofdfilms op video te huur

Alle systemen • Perfecte kwaliteit
Geen lidmaatschap • geen borg

Lage huurprijzen
Normaal 3 films per week huur f 25,-

Paasaanbieding
4 films voor f 27,50

FOTO HANS TEMMINK
Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo (Gld.)

Telefoon 05753-2386

AALTEN:
Te koop een vrijstaand woon-
huis 5 ruime slaapkamers,
een ruime kamer, keuken, bij-
keuken, badkamer, garage,
kippenhok met ca 3000 vier-

Jante meter grond prijs
198.000,-

levens te koop gevraagd
woonhuizen en boerderijen.
Inl. Lammers 08355-3257.

1OEZEL VAKANTIE
huur: volledig huishoudelijk

ingerichte caravans met grote
voortent. Vaste standplaats op
de prachtige camping Pom-
mern a.d. Mosel in Duitsland (8
km van Cochem).
Fam. Lovink,
Thorbeckestraat 22,
Zelhem. Tel. 08342-1548.

met
Televisie

reparaties
-=,- direct

i i i ' naar

uw vakm
van vertrouwe.

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDFO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

De nieuwe mannenmode mag best
gezien worden vinden wij

Daarom geven wij u nu al vast een voorproefje. Of het nu gaat om een jack, kolbert of een
sponrer, de kleuren zijn nieuw en licht van toon.

De s tuffen we^en bijna n ie ts en dragen licht en lucht ig. Daarbij komt nog dat de prijzen
vriendelijk zijn gebleven. Opvallend vriendelijk /ells. Komt u maar eens kijken.

Wij hebben bel voorjaar al een beetje in ons hoofd en nogmaa l s de nieuwe mannenmode mag
best gezien worden. We rekenen op u! Tot ziens dus.

MODEHUIS

l.v.m. Goede Vrijdag a.s.

donderdag koopavond.
VORDEN TEL. (05752) 1381

Bij Pasen hoort

Paasbrood
Bestel hem deze keer eens bij

Warme Bakker Oplaat
telefoon 1373

VERSE EIEREN te koop:
Korenblik, Achter het spoor.
Vorden.

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen.
Te koop gevraagd: popelie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Voor al uw

LOODGIETERSWERK
VERWARMINGEN
GASLEIDINGEN
POMPINSTALLATIES enz.

Vraag prijsopgaaf bij:

Voor een gezellige en gezonde Paastafel hebben
wij voor u ovenvers.

Paasbrood
Krentebrood
Rozijnenbrood
en vele soorten

Brood en broodjes
Wij wensen u gezellige Paasdagen
Alles van de warme Bakker: bestel tijdig bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Voor al uw

Groentezaden
Bloemzaden
Koemestkorrels
Kunstmest
Potgrond
Compost
Bloempotten
naar:

BORGONJEN
KERKSTRAAT 13. VORDEN. TEL 05752-1385

DEPOT LOENENS ZADEN

Ter
Introduktie van het

'nieuwe Wolf Multi-Star
steelverbindingssysteem

bieden wij een beperkt aantal
Wolf Multi-Star krabbers BA-M met Wolf

Multi-Star systeemsteel aan voor de
halve prijs. Normaal f 31 ,90.

Nu

115,95

baiêndseti
Vorden - Telefoon 05752-1 261

Installatiebedrijf
W. Weulen-Kranenbarg
Zelhem, Tel. 08342-1364.

Te koop:
— veewagen 5 x 2 m. com-

pleet met oplooprem en ver-
lichting.

— c.v.-ketel op olie, met 10 m.
dubbelwandige afvoerpijp.

— cirkelzaagmachine op
krachtstroom.

— 5 krachtstroom ventilato-
ren regelkast (defect).

Luttinkholt, Ringweg 17,
Beltrum. Tel. 05440-4323.

Herenmode bij

RUURLO

Blazers v a v 245,
IVOIDenS in nieuwe stoffen en dessins v.a l UU,"

Pantalons v a 50,
Jacks 79,-
Kostuums v a 298,

Vrijdags open tot 9 uur, zaterdags tot 4 uur ook open tussen de middag.



Ruurlo bij Vorden
U zult allen wel vernomen hebben in de
pers, dat er plannen bestaan om Ruurlo
bjj de gemeente Vorden te voegen.
Of dit een goede zaak is ja of nee dat la-
ten wij in het midden.
Tegenwoordig schijnt alles veranderd
te moeten worden, of het goed is voor
de bevolking wordt niet of nauwelijks
overwogen. Wel weten wij dat de be-
volking in Ruurlo anders is dan in Vor-
den, kijk alleen maar naar de feesten,
in Ruurlo zijn de bekende september-
feeten/oranjefeest, een enorm sukses
ieder jaar.

In Vorden kan men nauwelijks l dag,
30 april oranjefeest houden.
Zo zijn de verschillen legio te noe-
men. Er heerst een goede en gezonde
rivaliteit onder de beide plaatsen. Vor-
den heeft reeds jaren een Kasteel/ge-
meentehuis, Ruurlo al is het wat later,
krijgt ook een Kasteel/gemeentehuis,
als men tenminste niet naar Vor-
den gekommandeerd wordt.
De samenwerking is ook zeer goed te
noemen, dat hebben wij gezien met
de Aktie Polen en toch was hier ook
gezonde rivaliteit. Als de ene plaats
veel binnenbracht wilde dat de andere
plaats ook bereiken.
Dan zet men de schouders er onder.
Hoe ging het jaren geleden in Vorden
met de muziekverenigingen, toen wij

in Contact schreven dat geen van bei-
de korpsen behoorlijk muziek kon
maken, werd men kwaad. Men wou
ons zelfs een serenade brengen en la-
ten horen dat zij wel konden spelen,
en dat was juist onze bedoeling. Het
resultaat is dat wij nu 2 goede en ge-
zonde muziekverenigingen hebben in
Vorden.
Dat geven wij als voorbeeld voor ge-
zonde rivaliteit. Men heeft schijnbaar
in Den Haag niet in de gaten hoe wij
als Achterhoekers leven.
Over jaren gaan ze alles nog eens on-
der Zutphen brengen, zo wordt het
maar steeds groter net zoals Amster-
dam, waar men niet normaal meer le-
ven kan.
Maar laten wij niet al te pessimistisch
zijn en toch proberen de overheid te
overtuigen dat men op de verkeerde
weg is. Daarom kom a.s. vrijdag naar
zaal De Herberg, daar zal bijmonde
van het Ministerie een minister eens
precies uit de doeken doen hoe zijn
plannen zijn met ons Vorden en met
ons Ruurlo, vanaf half 9 tot 11 uur kan
men er terecht.
In Ruurlo in zaal de Luifel, Dorps-
straat van 11 tot 12 uur. Als men ons
niet kan overtuigen dan hoeven wij
toch ook niet meer te gaan stemmen
en gaan wij onze eigen boontjes dop-
pen bij ons in de Achterhook.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Paardenfonds
"Wildenborch en Omstreken"
boekte goede resultaten
In zaal Schoenaker hield de Onderling Paardenfonds "Wildenborch en Omstre-
ken" W.A. haar jaarvergadering. By de opening van deze vergadering werd alle-
reerst de overleden bestuursleden Willem Groot Nuelend en Albertus Ch. Gotink
herdacht. Voorzitter T. Harkink schetste de verdiensten van beide bestuursleden
gedurende tal van jaren voor het fonds.

Uit hetjaarverslag van de boekhouder
bleek dat de overname van paarden in
het verslagjaar 1982 hoog was, maar
dat desalniettemin toch een goed fi-
nancieel resultaat kon worden be-
haald. Voor een deel is dit te verklaren
door de goede prijzen die vorig jaar
werden betaald door de slagers.

Het netto-resultaat beliep ruim f
12.900,-. De vergdering besloot hier-
van f. 7.000,- toe te voegen aan de re-
serve. Het verzekerd kapitaal nadert
de een miljoen. Het aantal leden be-
draagt 208.

In de vacature ontstaan door het over-
lijden van genoemde bestuursleden
werden met algemene stemmen ge-
kozen de heren H. Bogchelman te
Vorden en A.W. Bargeman te Warsn-
veld. Het bestuur - thans weer com-
pleet - bestaat thans uit de heren T.G.
Harkink, voorzitter, D.H. Hobelman,
penningmeester, H. Bogchelman, H.
Heuvelink en A.W. Bargeman.

Door de verkiezing van de commissa-
rissen Bogchelman en Bargeman tot
bestuursleden werden in die plaatsen
gekozen tot commissarissen de heren
A.H. Flamma te Vorden en H.J. Kolk-
man te Barchem. De raad van com-
missarissen wordt nu gevormd door

de heren G. Boeijink, A. Gelder, J.
Lenselink, H.J. Kolkman en A.H.
Flamma.

Het voorstel van het bestuur bij de
vaststelling premies 1983 het grond-
bedrag te verhogen van f. 2000,- tot
maximum f. 2500,- werd aangeno-
men. De premie voor grote paarden
bedraagt voor 1983 3%, voor ponies
4%.

Het maximum verzekerd bedrag
werd verhoogd van f. 5000,- tot f.
6000,- en de premie boven het grond-
bedrag 8%.
De voorzitter wees met klem er op ge-
bruik te maken van de taxatieplaat-
sen. In Lochem is thans gekozen voor
de manege De Luchte als taxatie-
plaats i.p.v. bij de heer Dimmendaal,
zulks in verband met het feit dat de
paarden-eigenaars nog al bezwaar
hebben tegen de oversteek van de
drukke weg.
Vindt de taxatie aan huis plaats dan
ontkomt men niet aan de bekende
voorrij kosten.
De voorzitter deelde de leden nog me-
de dat het bestuur na herhaald aan-
dringen van de Fiscale Opsporings-
dienst te Haarlem de mutatites betref-
fende overgenomen paarden aan deze
dienst heeft versterkt.

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

ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein.

31 maart Koffiemiddag N.B.v.Pl.Vr.
31 maart Bejaardenkring Dorpscen-

trum Paasmiddag
3 april Eierzoekwedstrijd

Buurtver. Kranenburgs Be-
lang

6 april CNV avond Dorpscentrum
19 april NCVB Dorpscentrum
20 april HVG VordenDorp
20 april Bejaardenkring Dorpscen-

trum Viering 25 jaar bestaan
24 april Lentetocht VRTC
27 april HVG Dorp Ringverg.
30 april Oranje Dorpsloop VRTC

april KPO reisje
17 mei Avondvierdaagse
18 mei Avondvierdaagse
19 mei Avondvierdaagse
20 mei Avondvierdaagse

Een nieuwe Lente,
een nieuw begin!
Nu de natuur zich vernieuwd is het
misschien de tijd om ook uw eetge-
woonten eens te vernieuwen.

Eindelijk eens de raad van de voeding-
sautoriteiten op te volgen. Die zeggen
duidelijk: méér aardappelen, brood,
peulvruchten en vooral méér groen-
ten en fruit te gebruiken. En groeten
en fruit lenen zich er uitstekend voor
om de hele dag gegeten te worden.

Door het brede assortiment met al z'n
geur en kleur, de verschillende berei-
dingsmogelijkheden en vooral omdat
ze zo lekker zijn.

De Stichting Propaganda Groenten
en Fruit geeft de folder 'een lentedag
lang1 uit. Hierin kunt u lezen en zien
hoe u met groenten en fruit van het
seizoen gezonder en lekkerder kunt
eten. En.... toch niet duurder uit hoeft
te zijn. U krijgt de folder bij uw groen-
teman. Als hij de folder niet meer
heeft kunt u hem gratis aanvragen bij:

Stichting Propaganda Groenten en
Fruit, Postbus 90403, 2509 LK Den
Haag.

Uit het Ratti-kamp
Ratti 2 wijst koploper af
Zondag heeft Ratti 2 koploper Reunie
3 van het vieren van het kampioen-
schap afgehouden.
Theoretisch hebben de Kranenbur-
gers ook nog een kansje op de ere-titel
en vanuit die instelling werd er dan
ook gevoetbald.
Ratti probeerde veelal op de counter
te spelen. Hieruit ontstonden enige
kansen welke Gerard Wissink en Fons
Wicherink, helaas niet wisten te be-
nutten. Reunie was bij vlagen ook ge-
vaarlijk, maar tot aan de rust bleef het
0-0.
Na de rust heeft Ratti het beste van
het spel, doch uit enige kansen komt
toch geen doelpunt.

In de 25e minuut komt Johan Hart-
man alleen op de Reunie-doelman af,
maar wordt dan neergelegd. Uit de
toegewezen vrije trap weet Ton Over-
beek Ratti de leiding te geven.
Reunie kwam hierna wat opzetten,
maar miste de overtuiging van een
kampioen.
Ratti controleerde het slot van de
wedstrijd en won alzo met 1-0.

Socii l - Ratti l gehjk
Afgelopen zondag hebben Socii en
Ratti de punten gedeeld. Reeds na ze-
ven minuten wist Ben Helmink voor
de thuisclub te scoren, maar Dinant
Hendriken kon even later de stand ge-
lijk trekken.
Vier minuten later moest de doelman
van Socii opnieuw de bal uit het doel
halen toen Overbeek hem verraste
met een scherp schot 1-2.
Na de thee probeerde Socii met agres-
siever spel de score te wijzigen. Dat
lukte toen bij een scrimmage Ben pe-
ters wist te scoren. 2-2.
Ratti ontkwam nog tweemaal aan een
achterstand doordat lat en staander
uitkomst brachten.
Evenzo had de thuisclub geluk toen
de referee Ratti geen strafschop toe-
kende toejÉfcendriksen in het straf-
schopgebiJ^werd onderuit gehaald.
Ze bleef de stadn 2-2.

Programma s.v. Ratti
afd. jeugd^lle C2 - s.v. Ratti Cl.
afd. zaterd™WWNA l - s.v. Ratti 1;
Sp. Eefde 2 - s.v. Ratti 2
afd. zondag: s.v. Ratti l - Mariënveld;
Sp. Brummen 9 - s.v. Ratti 3.
afd. dames: SVBV - s.v. Ratti 2.

Zutphen - Ratti 1: 0-0.
afd. dames, zondag 27 maart.
Ondanks de gedachte dat vandaag de
beslissing zou vallen wie er misschien
zou degradeen, hebben beide ploegen
elkaar zodanig in evenwicht gehou-
den dat de beslissing nog niet is geval-
len.
In de eerste helft was Ratti duidelijk
sterker in de aanval, maar doelpunten
kwamen er niet.
In de tweede helft was Zutphen wat
agressiever. Zo ontstonden voor het
Ratti doel een paar gevaarlijke situa-
ties.
Zutphen liet deze echter onbenut.
Wel werden de Ratti tegenaanvallen
steeds steker. Zo ook de uitstekend
genomen corner van José Boers, die
werd ingeschoten dor Brigit Bos: 0-1.
Helaas, de scheidsrechter had niets
gezien, maar de grensrechter had ge-
constateerd dat er werd geduwd. Het
in eerste instantie toegekende doel-
punt werd toen toch afgekeurd. Na
even door te spelen verlieten de Ratti
speelsters zeer teleurgesteld het veld.

Vorden klopt Voorwaarts
met 3-2
Drie doelpunten van
Chris Hissink
Vorden heeft zondagmiddag de thuis-
wedstrijd tegen Voorwaarts verdiend
met 3-2 gewonnen.
In het begin een gelijkopgaande wed-
strijd die zich grotendeels op het mid-
denveld afspeelde. Zo halverwege de
eerste helft trok Vorden het spel wat
meer naar zich toe. Na twintig minu-
ten spelen kreeg de thuisclub ter
hoogte van de middenlijn een vrije
schop toegewezen. Bertus Nijenhuis
zag de vrij staande Chris Hissink die
zich geen moment bedacht en gelijk
schoot 1-0.
Deze Chris Hissink toonde zich deze
middag toch wel sterk gemotiveerd
want aanvallend kwam van hem het
meeste gevaar. Zo scoorde hij \,\Qn mi-
nuten voor rust uit een fraaie pass van

Theo Schotsman, die daarvoor eerst
twee tegenstanders in de luren had ge-
legd het tweede Vordense doelpunt.
De geelzwarten dachten in de reste-
rende minuten voor de pauze deze
voorsprong te kunnen vasthouden.
Dat was wel een misrekening. Eerst
was het de overigens solide spelende
Ernst te Velthuis die geheel onnodig
de bal liet lopen waarna Henri Deeten

•een uitstekende scoringskans kreeg.
Te Velthuis herstelde zich op het laat-
ste moment ten koste van een hoek-
schop.
Vlak voor rust dan toch de tegentref-
fer. Ditmaal was Henri Deeten atten-
ter dan de Vordense defensie 2-1.
Direkt na rust een fel offensief van
Voorwaarts, waarbij Vorden een aan-
tal minuten met de rug tegen de muur
werd gedrukt. Vijf minuten na rust
scoorde Marcel Deeten 2-2.
Vorden werd hierdoor wakker ge-
schud maar slaagde er vooreerst niet
in de wedstrijd naar haar hand te zet-
ten. Twintig minuten voor tijd brak
Theo Schotsman op rechts door maar
werd binnen de beruchte lijnen door
Frans Linthorst ten val gebracht. De
toegekende penalty werd feilloos door
Chris Hissink benut 3-2. Het was het
derde doelpunt van Hissink in deze
ontmoeting.
Voorwaarts probeerde hierna met
man en macht de gelijkmaker te pro-
duceren. Een kwartier voor tijd werd
de Voorwaarts speler Dick Voorde-
poorte uit het veld gezonden, toen hij
Theo Schotsman keihard onderuit
schopte. Het gevolg was een blessure
voor Schotsman die in de resterende
minuten vervangen werd door Rein-
djan Westerveld. In de stand kwam
evenwel geen verandering meer. Het
bleef 3-2.

Uitslagen V. V. Vorden
Vorden - Voorwaarts: 3-2; Vorden 3 -
Longa 4: 2-3; Zutphen 4 - Vorden 4: 2-
2; Zutphen 5 - Vorden 5: 3-2; Halle 3
- Vorden 6: 2-3; Vorden 7 - Erica 9: 3-
1; Vorden 8 - K.S.H. 6: 4-\

Programma zaterdag 2 aprilt
Vorden AO - SDOU C AO; Vorden B l
- Vorden B2; Vorden C l - Vorden C2;
Vorden C3 - Eefde C2.
Maandag 4 april:
Vorden 7 - Zutphen 8.

Familie
zaalvoetbaltoernooi
Op zaterdag 7 mei organiseert "Velo-
citas" in de sporthal het jaarlijkse fa-
milie-zaalvoetbaltoernooi. Men kan
zich opgeven bij Jan Leegstra, Hoe-
tinkhof 157, tel. 2735. Kosten bedra-
gen f. 75,- per team. Er kunnen maxi-
maal 12 ploegen deelnemen, die één
gastspeler in hun midden mogen heb-
ben. Men kan inschrijven tot donder-
dag 21 april. Vorig jaar won de familie
Vlekkert dit toernooi.

Dames
zaalvoetbaltoernooi
Op maandagavond 2 mei organiseert
de zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
in de sporthal een zaalvoetbaltoernooi
voor dames. Men kan zich vanaf he-
den ad. f. 60,- per team inschrijven bij
Jan Leegstra, Hoetinkhof 157, tel.
2735. De inschrijving eindigt op
woensdag 20 april a.s. De wisselbeker
is in handen van de Kranenburg.

B.V. de Kranenburg
De voorlaatste competitie-wedstrij-
den van de biljartvereniging Kranen-
burg gaven de volgende uitslagen:
Olburgen l - Kranenburg 1: 37-34;
Kranenburg 2 - Kranenburg 4: 34-3 1 ;
De Keu 5 -Kranenburg 3: 35-36; Kra-
nenburg 5 - Excelsior 3: 28-37.
Deze week worden de laatste compe-
titie-wedstrijden afgewerkt. Daarna
worden nog diverse tournooien ver-
speeld. O.m. ook om het kampioen-
schap van Vorden.

Jeugd Vorden dicht by
titel
Met nog twee wedstrijden te spelen
staan de jongens van Vorden '64 in de
waterpolocompetitie in hun afdeling
bovenaan. Ditmaal werd Nautilus uit
Terborg met 5-2 verslagen. In de eer-
ste periode maakte Mark Besseling
een opgelopen 1-0 achterstand onge-
daan, waarna Vorden via Martin Sie-
belink en Han Berenpas in de tweede
periode op een 3-1 voorsprong kwam.
Mark Karmiggelt zorgde met twee
doelpunten tenslotte voor de 5-2 zege.

Boemerang uames te
sterk voor Dash
De dames van Pash uit Vorden, uitko-
mend in de derde divisie kregen zater-
dagmiddag bezoek van Boemerang
uit Eibergen. Deze ploeg, juist vorige
week kampioen geworden, liet in deze
ontmoeting duidelijk zien meer in de
mars te hebben dan de pupillen van
trainer Kuipers.
Voor de wedstrijd begon een sympa-
tieke geste van de Dash dames. Aan
elke speelster werd een roos aangebo-
den hetgeen door de kersverse kam-
pioenen uit Eibergen zeer op prijs
werd gesteld. De Boemerang-dames
kregen deze middag bovendien nog
een bokaal aangeboden door de Ne-
vobo. In de wedstrijd op zich bleek dat
de dames uit Eibergen over een bij-
zonder hecht blok beschikten, want
verschillende smashes van Dash-zijde
werden uitstekend door de Boeme-
rang dames gepareerd.
De eerste set eindigde in een 5-15 ze-
ge voor Boemerang. In de tweede set
kwam Dash wel wat beter in haar spel
maar strandde steeds weer op het
Boemerang blok. Tussen de bedrijven
door verzamelden de Eibergse dames
de benodigde punten mede doordat
er nogal eens gaten vielen tussen de
aanval en de verdediging van Dash.
Uiteindelijk een 7-15 zege voor Boe-
merang.
In de derde set, en naar later bleek de
beslissende, speelde Dash sterk ge-
motiveerd. De ploeg kwam met 6-2
voor, liep later nog uit naar 12-8 maar
verzuimde in deze set, door geheel on-
nodig enkele opslagen te missen (de
bal belandde of in het net of ging uit)
definitief door te drukken. In de slotfa-
se gaf het betere spelinzicht van Boe-
merang de doorslag 13-15. Uiteinde-
lijk dus een verdiende 0-3 zege voor de
dames uit Eibergen.

De heren l van Dash waren deze week
vrij. Het tweede herenteam kwam wel
inaktie en won met 2-1 van Sp. Deven-
ter. In deze ontmoeting werd de eerste
set verloren met 145-16. De resteren-
de sets werden met 15-12 en 15-11 in
het voordeel van Dash beslist.
De dames II kwamen voor de beker
uit tegen DVO uit Hengelo. Na een
spannende strijd won Dash met 3-2.
Met de Pasen zijn de Dash-teams vrij.
Op zaterdag 9 april spelen de dames l
uit egen Set Up uit Ootmarsum. De
heren l komen thuis uit tegen WIK uit
Steenderen. De dames II spelen voor
de kompetitie de uitwedstrijd tegen
Harfsen. De heren II komen niet in
aktie.

Uitslagen B.V. Flash
Districts competitie.
Flash Vorden 2 - Thuve 4.
Dinsdag 22 maart moest de laatste
competitiewedstrijd gespeeld wor-
den. Het team was niet compleet, zo-
dat gebruik moest worden gemaakt
van 2 invallers. Ondanks het feit dat
men hun uiterste best deed zat een
overwinning er niet in. De tegenstan-
der uit Duiven is dan ook ongeslagen
poule winnaar geworden.
Einduitslag Flash Vcrden 2 - Thuve 4:
2-6.

Dit is de laatste competitiewedstrijd
geweest. In de maand april worden de
clubkampioenschappen georgani-
seerd. Wilt u familie, vrienden of be-
kenden aanmoedigen, kom dan eens
langs op de dinsdagavond in de nieu-
we sporthal.

Waterpolo
Vorden dames met 1-4 ten onder tegen
Duikelaar.
De dames van Vorden hebben zonda-
gavond de thuiswedstrijd tegen De
Duikelaar uit Almen verdiend met 1-4
verloren. Halverwege de strijd ston-
den beide teams op gelijke hoogte
maar toen zakte Vorden ver terug. In
de eerste periode nam Vorden via Di-
seree Westerveld een 1-0 voorsprong.
In de tweede periode werd de stand in
evenwicht gebracht, waarna de 1-4
eindstand in de derde set werd be-
reikt.

Treffers '80
Het herenteam van de tafeltennisve-
reniging "De Treffers" heeft de com-
petitiewedstrijd tegen Litax l met 9-1
gewonnen. M. Knippen en F. Evers
behaalden de volle winst, terwijl zij
ook het dubbelspel wonnen. S. Ho-
venkamp won 2x.

Treffers II verloor met 0-10 van Bre-
devoort II. Hier verloren W. Voort-
man, R. Ilbrink en W. Jansen al hun
partijen.
Bij de jeugd won Treffers I met 0-10
van Atak I. G. Weevers, I. den Enting
en P. v.d. Wal behaalden de maximale
score.

Treffers II won met 6-4 van Reflex 6.
R. Ubbink won 3 partijen, R. Wiekart
2x en R. Schouten lx. Treffers III won
met 10-0 van Reflex 9. F. Hoven-
kamp, Bruinsma en Kemper haalden
de volle winst.

Bi'j ons in d'n Achterhook
A'j zo nao buuten kiekt zo'j neet zeggen da'w al zo kot veur de Paosen zit.
Teminste, now ik dit schrieve, at i'jluu dizze krante onder oge kriegt is 't
hoppenluk wat better. De winterjas zo'k dan ok nog maor neet opruu-
men, eavengood zölt t'r al wel wat vrouwluu an de schoonmaak wean en
bi'j die geleagenheid 't winterspöl in de mottenballen willen leggen.
Prebeer dat toch maor tegen te holl'n, a'j gin rimmetiek in de butte wilt
hemmen. De zommerklere kö'j nog wel bewaarn veur de meimaond.
Want zo waar op Konneginnedag is 't achter de roeten vake nog better als
buuten.

Now 't toch zo oaver Konneginnedag heb, oaver dat fees op 'n lesten april
volt ok nog wel wat te zeggen. Zoa'j nog neet zolange eleen in dizze kran-
te heb konnen leazen is de Oranjeverenugging veurug jaor zo'n vieftien
honderd gulden tekot ekomm'n. Die heb ze d'r umme zo te zeggen bi'j in
elapt. Da's natuurluk neet zo aardug veur de penningmeister van zo'n ve-
renugging. I'j zoll'n 't bestuur van zo'n verenugging dan ok neet kwaoluk
nemmen at zee zeien: "Wi'j doet 't dit jaor maor 's wat kalmer an".
Maor niks t'r van, zee gaot gelukkug gewoon deur en doet nog neet met
an " 't inleveren" un in moderne termen te praoten.

Hoo zee de endjes dan toch an mekare knupt? Och, daor bunt natuurluk
nog wel meugelukhejen te vinden. Lao'w zeggen meer lejen zien te krie-
gen of donateurs. Of, en dat geet al wat lastugger, de bi'jdrage van de lejen
flink verhogen, 'n Andere meugelukheid is de luu te laoten betaal'n at ze
wat zien wilt, veur wat, heurt wat. De lejen kont ze dan nog wel deur de
vingers zien, helemaol of half, uutendeluk levert die eur bi'jdrage al.

'n Ander iets is de betrokkenheid van 't gemeentebestuur bi'j 't Konne-
ginnefees. 't Bestuur van de Oranjevereniging krig elk jaor van de ge-
meente 't kapitale bedrag van tweehonderd gulden as bi'jdrage in de kos-
ten • n 't fees. 'n Lachtertjen zeg i'j? Now, dan bu'w 't gluujend met me-
b . _2ns. At zee daor B. en W. en de raodslejen nao de aubade van trak-
teert is 't al zowat op. Waormet wi'j natuurluk neet wilt zeggen dat dat
drinkebreurs bunt, maor i'j snapt 't wel.

Zeker now de jaoren 40-45 maor ens in de vief jaor herdacht wod, kö'j 't
Konneginnefees toch ok zien as un symbool veur onze vri'jheid. 'n Vri'j-
heid waorvan 't instandholl'n as 's volle leavens hef evraogd. 't Instand-
holl'n van zoiets mag de gemeente toch wel meer weerd wean dan twee-
honderd guldens, zeker a'j de denkrichting in onze gemeente in accht
nemt. En de Oranjeverenugging is wel zo anders as gewoon (wat doel en
handelen betreft) dat zo'n hogere bi'jdrage van de gemeente gin ver-
plichtinen tegenoaver anderen schept. Met un paar duuzend gulden veel
d'r al heel wat op de lossen zonder dat de gemeentebegroting daordeur
neet meer klopt.

Mochten er nog luu wean die daor soms anmarkingen op hemmen: zee
meugt op Konneginnedag ok röstug kommen metgenieten op 't fees van
't gemeenschapsgeld. Zo vedraagzaam bu'w nog wel bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

P.S. In Vorden bu'w toch nog wal gek met ons Koningshuus. Lao'w bli'j
wean dauw geen kearl hebt as b.v. zo'n Bouterse.
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