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Voorzitter Vordense Winkeliersvereniging Wim Polman:

'Doortrekken Komvonderlaan
lost verkeersproblematiek
in Vorden op'
Binnenkort zal de gemeenteraad van Vorden een uitspraak doen over
hoe /ij meent de verkeerssituatie in Vorden te moeten aanpakken.
Zoals bekend heeft de meerderheid van het college van B&W voorge-
steld om het zware vrachtverkeer om het dorp te leiden. Dit zware
vrachtverkeer via de Horsterkamp richting Rondweg.
Wethouder H. A. Bogchelman (WD)
die een minderheidsstandpunt bin-
nen het college inneemt vindt het niet
nodig dat het zware verkeer wordt
omgeleid. De fraktievoorzitters van
de verschillende plaatselijke politieke
partijen zijn ook verdeeld in hun me-
ning. Het CDA heeft zich bij monde
van fraktievoorzitter C. Chr. Voerman
uitgesproken voor omleiding van het
zware vrachtverkeer. De P.v.d.A.
wenst omleiding van het totale ver-
keer, terwijl de VVD zich achter de
mening van haar wethouder schaart.

Alleen problemen op vrijdagmorgen
De voorzitter van de Vordense Win-
keliersvereniging de heer Wim Pol-
man is van mening dat er alleen op
vrijdagmorgen verkeersproblemen
zijn in de Dorpsstraat. Polman: „Onze
mening is dat de verkeersproblema-
tiek voor zover die er is, gemakkelijk is
op te lossen. Door de markt op vrij-
dagmorgen is het die ochtend wat pro-
blematisch, speciaal bij de supermarkt
van Veenendaal. De oplossing is zeer

eenvoudig. Wanneer de Komvonder-
laan wordt doorgetrokken (vanaf de
Nieuwstad tot aan de Horsterkamp)
dan kunnen de zaken in de Dorps-
straat vanuit de Komvonderlaan be-
voorraad worden. Ook de bezoekers
van b.v. Veenendaal kunnen dan „ach-
teruit" wegrijden. Wanneer je dan bo-
vendien aan het begin van het dorp
een bord plaatst met „radarkontrole"
en verder een maximum snelheid van
40 km. invoert dan zulje zien welk een
effekt dit heeft. Als de snelheid dan
wordt opgenomen en er worden bij
overschrijding van de snelheid direkt
bekeuringen gegeven dan „remt" men
wel tijdig af', aldus Wim Polman.

Filevorming
Vrachtverkeer via een haakse bocht
vanaf de Ruurloseweg naar de Hor-
sterkamp laten afbuigen is volgens
Polman uit den boze. „De chauffeurs
moeten dan voorsorteren, hetgeen
weer filevorming op de Ruurloseweg
ten gevolge heeft. Vroeg of laat zullen
ze dan de kruispunten in een vloeien-

de lijn moeten maken. Dan krijgje in-
derdaad dat het zware vrachtverkeer
het normale verkeer meezuigt. Dit
gaat ten koste van onze middenstand.

Ik kan stellen van we in Vorden een
goeie middenstand hebben waarvan
een deel het ook van klanten buiten
Vorden moet hebben. Met name voor
de horeca en de benzinestations bete-
kent omleiding van het verkeer een
stevig omzetverlies. Vorden wordt
dan een dood dorp. Ik denk dat het in
de kom van het dorp zelfs onveiliger
wordt. Het dan nog aanwezige ver-
keer kan gaan denken het alleenrecht
in de Dorpsstraat te hebben met alle
gevolgen van dien. Het doortrekken
van de Komvonderlaan en op vrijdag-
morgen een stopverbod in de Dorps-
straat is goedkoper dan een grote
rondweg maken", aldus Wim Polman,
voorzitter van de Vordense Winke-
liersvereniging.

Oud wethouder Bannink
Het door Wim Polman gelanceerd
idee om de Komvonderlaan door te
trekken is trouwens al eens eerder in
de raad ter sprake gewees. Acht jaar
geleden heeft de toenmalige wethou-
der G. J. Bannink al eens een voorstel
aan de raad voorgelegd. Bannink hier-
over: „Dat klopt inderdaad. De ge-
meente Vorden heeft jaren geleden
met het oog de Komvonderlaan door
te trekken zelfs de toenmalige wasse-
rij van de familie Brandenbarg opge-
kocht. Je kunt aan de Horsterkamp
een inham zien waar de Komvonder-
laan uit moest komen. De winkels aan
de Dorpsstraat zouden dan vanaf de
achterzijde bevoorraad kunnen wor-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak , Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken^^ : i i r wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nader
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. De Heer D. Hartman, Wiersseral-
lee l, voor het gedeeltelijk veranderen
van de zolderruimte in het pand
Wiersserallee l te Vorden;
2. de heer J. G. Brummelman, Alder-
kampweg 3, voor het gedeeltelijk ver-
anderen van de woning Alderkamp-
weg 3 te Vorden;
3. mej. G. Gerritsen, Ruurloseweg 32,
voor het vergroten van de woonkamer
van de woning Ruurloseweg 32 te Vor-
den;
4. de heer F. P. Smit, Beatrixlaan 7,
voor het gedeeltelijk veranderen van
de woning/winkel aan de Burgemees-
ter Galleestraat 12 te Vorden.

2. Militaire oefeningen
In de periode van 24 tot en met 26 april
1984 zal er een militaire oefening wor-
den gehouden op het Grote Veld in
Vorden. Er zal een squadron-lokatie
worden ingericht voor een helikopter-
landing. In de omgeving van die loka-
tie zal door helikopters worden laag-
gevlogen, waarbij men wel rekening
houdt met vee e.d. Toestemming tot
het betreden van particulier terrein is
verleend. Bij deze oefening zal ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie.

3. Ophalen huisvuil i.v.m. feestdagen
In verband met 2e Paasdag zal er
maandag 23 april a.s. geen huisvuil
worden opgehaald in het buitenge-

bied van deze gemeente. Het huisvuil
zal op dinsdag 24 april a.s. worden op-
gehaald, enwel in het zuidelijk gedeel-
te van deze gemeente. Op maandag 30
april a.s. (Koninginnedag) zal er even-
min huisvuil worden opgehaald; dat
zal geschieden op dinsdag l mei a.s.
enwel in het noordelijk gedeelte van
deze gemeente.

4. Aangifte kadavers
In verband met Goede Vrijdag (20 ap-
ril a.s.) zal het Gemeentehuis te Vor-
den gesloten zijn. Voor aangifte kada-
vers kan op die dag het slachthuis Zut-
phen worden gebeld, telefoonnum-
mer 05750-13941, enwel tussen 8.00
en 14.00 uur. Daarna kunnen kada-
vers wederom op het gemeentehuis
worden aangemeld, enwel vanaf dins-
dag 24 april a.s.

5. Vergaderingen raadscommissies
De Commissie voor Financiën c.a.
vergadert op woensdag, 25 april a.s.
om 19.00 uur in het koetshuis, bureau
Gemeentewerken.

Aan de orde komt onder meer:
- vaststelling nieuwe Verordening gel-
delijke steun huisvesting gehandicap-
ten;
- verzoek om medewerking als be-
doeld in artikel 72 van de lager-onder-
wijswet 1920 van de vereniging voor
Prot. Chr. Basisonderwijs in de Wil-
denborch te Vorden, voor vervanging
en uitbreiding van het elektriciteits-
net;
- verkoop van een strookje grond in
het bestemmingsplan Brinkerhof
1973, nr. 2, aan A. J. Eskes, Hoetink-
hof 56 te Vorden;
- verzoek om schadevergoeding van
G. Berendsen, van Lennepweg 11 te
Vorden in verband met een geweiger-
de kapvergunning voor 18 eiken,
staande nabij de Larenseweg.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert ook op woensdag,
25 april a.s. om 20.00 uur. Deze verga-
dering wordt gehouden in de Boerde-
rij, nabij bureau gemeentewerken.

Aan de orde komt onder meer:
- de beslissing van Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland inzake het be-
stemmingsplan „Buitengebied 1982";

- verkoop van een strookje grond in
het bestemmingsplan Brinkerhof
1973, nr. 2 aan A. J. Eskes, Hoetinkhof
56 te Vorden;
- verzoek om schadevergoeding van
G. Berendsen, van Lennepweg 8 te
Vorden, in verband met een geweiger-
Je kapvergunning voor 18 eiken,
staande nabij de Larenseweg;
- omleiding van het doorgaande
(vracht)verkeer;
- vaststelling geluidmeetdienstveror-
dening alsmede regeling voor interge-
meentelijke samenwerking op het ter-
rein van de uitvoering Wet geluidhin-
der.

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op donderdag 26 ap-
ril a.s. om 19.00 uur in het Koetshuis,
bureau Gemeentewerken.
Aan de orde komt onder meer de wij-
ziging van de Recreatiewoonverblij-
venverordening.
De commissie voor sport, cultuur,
jeugd- en algemene welzijnszaken
vergadert in aansluiting op de verga-
dering van de commissie voor Open-
bare Werken eveneens in het Koets-
huis.
Aan de orde komt onder meer:
- vaststelling nieuwe verordening gel-
delijke steun huisvesting gehandicap-
ten;
- voorstel van de fraktie van de P.v.d.A.
inzake muziekonderwijs.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddelijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren.

De gelegenheid te spreken wordt ge-
boden voordat de behandeling van de
eigenlijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering noodza-
kelijk is, beperking van de spreektijd
opleggen;
- de stukken liggen voor een ieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

den. Ik sta dan ook voor honderd pro-
cent achter de zienswijze van de mid-
denstand", aldus de heer Bannink.
Zijn plannen werden destijds overi-
gens door de meerderheid van de raad
getorpedeerd. Bannink: „Geerken
was tegen, v.d. Wall Bake was tegen,
dus doortrekken Komvonderlaan was
niet haalbaar. Ik denk dat ze het te
duur vonden. Op dit moment mag
voor mij de situatie blijven zoals hij is.
Een boel vrachtverkeer gaat al vanzelf
om Vorden heen. Trouwens een beet-
je wringen in de Dorpsstraat is toch
ook gezellig", aldus de heer Bannink.

Veilig Verkeer
De afdeling Vorden van Veilig Ver-
keer heeft al jaren totale omleiding
van het verkeer voorgestaan. Volgens
de sekretaris van de afdeling Vorden,
de heer J. J. van Dijk wordt er met
waanzinnnige snelheid door het dorp
gedenderd. „In feite is het idioot dat er
nooit ongelukken gebeuren. Een ver-
klaring heb ik hier niet voor. Ga nu
eens een poosje bij Veenendaal staan.
De mensen moeten op een holletje de
weg over. Daar komt bij dat Vorden zo
zoetjesaan een soort Valkenburg
dreigt te worden. Je hebt in de Dorps-
straat zo'n beetje om het andere huis
een café. Mensen moeten de straat
over. Men kan nu wel zeggen dat door
omleiding van het verkeer Vorden een
dood dorp wordt. Misschien wel maar
voor degenen die in Vorden gaan win-
kelen wel een stuk veiliger. Of door
omleiding van het verkeer de onge-
lukken op de Rondweg zullen toene-
men weet ik niet", aldus de heer van
Dijk, sekretaris van de afdeling Vor-
den van Veilig Verkeer.

Fietsgraveer-actiP
enorm succes
De fietsgraveer-actie is in de gemeen-
te Vorden een groot succes geworden.
Naar landelijke gegevens zc^^de ge-
meente Vorden 3272 fietserr^orden
aangeboden. Het zijn er echter 3614
stuks geworden. Een goede opkomst
zou men na de verkiezingen zeggen.
634 kinderfietsen, 1360 heren- en 1620
damesfietsen werden ter gravering
aangeboden. De Vordense politie
heeft in samenwerking met een ne-
gental vrijwilligers welke door de ge-
meente waren aangezocht derhalve
eer van haar werk en inzet gekregen.
Opvallend was dat de oudste fiets zes-
tig jaren telde. Aan het frame zat nog
een leren tasje, waarop vermeld
„Delftse artillerie-inrichting". En...
het was een Empo.
Een zeventigjarige inwoner van Vor-
den kwam ook een van de dagen naar
de kazerne om zijn fiets te laten grave-
ren. Al pratende met de graveerders
trok hij zijn jasje uit en liet zien hoe fit
hij nog was en maakte ter plekke een
spagaat. Naderhand bleek dan deze
heer lid is geweest van het turnkeur-
korps van Gelderland.

Stille week
Voor de kerken is deze week vóór Pa-
sen de Stille week. Ook wel Goede
Week genoemd. „Stil" is deze week
vanwege de eerbied voor de weg van
lijden en sterven, die de Heer koos.
Maar ook „goed", omdat hij zich zó
voor altijd met mensen in hun nood
heeft verbonden. In de kerken komen
we samen op de avond van de witte
donderdag, omdat dat de avond is,
waarop de Heer de Paasmaaltijd vier-
de met zijn leerlingen, en het paas-
brood brak als teken van het offer dat
hij zou brengen. In de hervormde
kerk te Vorden was het tot nu toe geen
gebruik, omdat alle aandacht zich
concentreerde op de Goede Vrijdag.
Maar de hervormde kerkeraad be-
sloot op verzoek van de liturgie-werk-
groep, om volgend jaar juist op deze
donderdag-avond het Avondmaal te
vieren. Op Goede Vrijdag zal nu zowel
's morgens als 's avonds een Dienst van
Schrift en Tafel worden gehouden in de
oude Dorpskerk. Het is de laatste voor-
bereiding op het grote Paasfeest.
Want de Levende is Hij, die zijn leven
voor ons gaf.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

En dan is het Pasen
Dat is het grote, het eigenlijke Feest
van de Christenheid. Over de hele we-
reld k l ink t dan de roep: „De Heer is
waarlijk opgestaan". Want daardoor
krijgen alle dingen van ons leven, on-
danks de donkere kanten die er nog
zijn, een glans van hoop en vreugde.
Het kan niet waar zijn, dat de hope-
loosheid het laatste woord heeft. De
Levende Heer is voor ons uitgegaan
naar zijn toekomst, en hij roept ons
met hem mee te gaan.

Eigenlijk kun je op Pasen alleen maar
dit wonder gedenken en er van zin-
gen.

Dat gebeurt dan ook in alle kerken. In
de Dorpskerk en in de gereformeerde
kerk is er een Paas-jubel in de vroegte,
om half 9. Daarna om 10.00 uur de
Paas-hoofddienst. Ook op 2e Paasdag
komen we samen. Dan is er een geza-
menlijke Paasviering in deDorpskerk.
Doet U mee? Er is reden voor. Het le-
ven is de moeite waard geworden.

Paasgroeten aan gevangenen
In vele landen zitten mensen gevan-
gen om willen van hun geloof en ge-
wetens-overtuiging. Onze verbon-
denheid met hen willen we tot uiting
brengen door hen een Paasgroet te
zenden. Verschillende namen en
adressen van deze gevangenen z i jn
ons bekend, en we hopen en vertrou-
wen, dat onze groet hen zal bereiken
en bemoedigen. Op de Paasdagen is er
gelegenheid, in de toren-uitgang van
de Dorpskerk uw naam te zetten op
zo'n Paasgroet aan gevangenen zit-
tende mede-christenen.

Geboren: Sanne Wentink.
Ondertrouwd: H. B. A. Schoenaker en
I. Hogendoorn.
Gehuwd: J. J. M. Hummelink en A.
Th. A. Wiggers, H. G. J. Hoekman en
J. A. Klein Ikkink, J. R. Soer en W. J.
M. Reuver.
Overleden: H. G. Albers, oud 88 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 21.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.
Maandag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
vrijdag 20 april - Goede Vrijdag: 10.00
uur: ds. J. Veenendaal m.m.v. de Can-
torij, Dienst van Schrift en Tafel.
19.30 uur: ds. J. Veenendaal, Dienst
van Schrift en Tafel,
zondag 22 april - Ie Paasdag: 8.30 uur:
ds. J. Veenendaal, Paasjubel m.m.v. de
Cantorij en trompet.
10.00 uur: ds. J. Veenendaal, Paas-ge-
zinsdienst i.s.m. Zondagsschool en
Jeugdkerk, m.m.v. het Jeugdkoor "In-
terchrist" en trompet,
maandag 23 april - 2e Paasdag: 10.00
uur: ds. J. Veenendaal, Gez. Paasvie-
ring m.m.v. Chr. Zangver. "Excelsior".

GEREFORMEERDE KERK
Goede Vrijdag 20 april: 19.30 uur ds.
J.R. Zijlstra, H.A.
zondag 1ste Paasdag 22 april: 9.00 uur;
10.30 uur en 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra,
maandag 2de Paasdag 23 april: gez.
dienst in de N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21, 22 en 23 april: dr. Vaneker, tel.
2432.
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 21 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277.
2de Paasdag dr. Breukink, tel. 1566.
Avond- en nachtdienst na 2de Paas-
dag dr. Wegchelaer, tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
20,21,22 en 23 april W.F. Haccou, Vor-
den, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
April: Mevr. Brandenburg, tel. 2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 0^753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

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



Paas-
aanbieding

JONGE BOLS 17,95
GRAND MARNIER Rouge van 32,95 voor 28,95
SMIRNOFF WODKA van 20,95 voor 18,95
SMITs ADVOCAAT
„de lekkerste"! nu met

rn
UU voordeeiVUUI UCCI

UIT ONZE WIJNAFDELING

MINERVOIS
De beste uit de Languedoc nu 5,25 per fles

Volle rode wijn.
6 voor 30-

BINGER ST. ROCHUS KAPELLE 6 g5
Kabinett literfles nu

VINOTHEEK - SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

SMIT DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TELEFOON 1391.

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

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

Onze premies:

Woonhuis: vanaf f 0,65 °/oo excl. glas en
f 0,95 °/oo inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 °/oo.

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

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

O.W.M. VORDENw.a.

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

PAASMEUBELSHOW

Tijdens de „OPEN HUIS DAGEN" kunt U kennismaken
met de NIEUWSTE VOORJAARS KOLLEKTIE in:

Alpine wit— Modern blank eiken — Grenen
Rustiek eiken donker— Rustiek eiken blank— Klassiek etc.

RUIM 3500 VIERKANTE METER MEUBELEN IN ALLE STIJLEN

MODERNE MENSEN
WONEN IN WIT

De bijpassende systeemwand heeft
losse onderdelen, zodat u een geheel
eigen kreatie kunt opbouwen. De
afgebeelde uitvoering kost

2265.-

Stoelen per stuk

159.-
Het is duidelijk een bijzonder prettige ervaring om in deze
moderne eethoek aan tafel te kunnen gaan. Fraai
gemodelleerd en uitgevoerd in prachtige slijplak.

Uitschuiftafel 140/200 x 80 cm. 395.-
TIJDENS DE PAASSHOW

SPEKTAKULAIRE
AANBIEDINGEN

DEZE ZITHOEK IS HET LEVEN GOED

De hypermoderne, witte
salontafel is hierbij
uitstekend op z'n plaats.

In de aangename sfeer van deze fraaie zithoek
kunt u geregeld weer eens even helemaal tot uzelf
komen. Deze 3 + 2-zits kombinatie is in 10
prachtige kleuren leder te leveren.

450.- Bijzettafeltjes
per stuk 160.-

PAASPRIJS: 3750.-
Gratis reservering en verzekering voor latere levering
Prima service en garantie
Koopavond: donderdag 19 en vrijdag 27 april
Tijdens de Paasshow tevens grandioze tapijtaanbiedingen.

L l meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514- LAAGTE 16 EIBERGEN

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

Wij hebben een flinke sortering

WASAUTOMATEN
in voorraad, in elke prijsklasse:

M a rijnen - Philips -
A.E.G.-Miele
Profiteer nu van onze extra korting.

Fa. Ordelman en Dijkman

Wilt U met Pasen

GEBAK of
KOEKJES

in huis hebben, haal het dan eens

bij

WARME BAKKER

OPLAAT
U proeft wel waarom!
Ook ruim gesorteerd in luxe Paas-
eieren.

TELEFOON 1373 - VORDEN.

Bruynzeel kleurpotloden

^ontwerp je ei
T-shirt en win 'n
wayler-surfplank

wedstrijdformulier in de verpakking

tijdelijk van 7,95 voor

(deze aktie
geldt t/m
C 31 augustus 1984)

Bazar Sueters
Doipsstraat 15, Telefoon 3566.
Ruurloseweg 91, Telefoon 6658.



Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij van U mochten
ontvangen na het plotseling
overlijden van mijn lieve man,
onze lieve vader en opa

DOUWE WOUDSTRA

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

H.C. Woudstra-Kroon
Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, april 1984.
Almenseweg 21.

Voor uw bewijs van deelne-
ming ontvangen na het plotse-
ling overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en
opa

GERRITJAN
AALDERINK

betuigen wij onze oprechte
dank.
Uit aller naam
A.B. Aalderink-Rietman
Kinderen en kleinkinderen.

Voor de vele belangstelling, fe-
licitaties, bloemen en cadeaus,
ter gelegenheid van ons huwe-
lijk ontvangen, betuigen wij
onze hartelijke dank

JAN EN ANJA
HUMMELINK

7251 WX Vorden.
April 1984
Brinkerhof 67.

Te koop wegens overkompl eet:
gasfornuis, diepvrieskist
150 l, diepvrieskast 145 l.
Tel. 05753-1272.
Na 17.00 uur.

Aardappels te koop.
Telefoon 05752-6439.

Stagiair zoekt kamer in Vor-
den e.o.
Tel. 04958-2768.

Te koop wegens verhuizing:
stoelen, tafels, tienerbu-
reau + stoel, barkrukken,
aardewerk etc.
s avonds tussen 6-7 uur.
J. Hovingh, Beatrixlaan 5
Tel. 05752-2390.

3oerenjongen, 41 jaar, z.k.m.
aoerendochter of jonge
/rouw 1 kind geen bezwaar,
3m samen het bedrijf voort te
metten.
Brieven onder nr. 6-1 van dit
Dlad.
Je krijgt antwoord terug.

Fe koop: pootaardappelen,
Doré, A klasse.
Scheffer, Delden.
Fel. 05752-1333.

Goeie morgen
met zo'n lekker

SESAM BESCHUITJE
Vers van uw Echte Bakker

ASSELT
9J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

PRETTY MARKT
op 11 augustus van

zwem- en Polo-
vereniging Vorden '64

Bel 2407
Het wordt bij U thuis

opgehaald

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

Nieuw Spittaal

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

D.V. Dinsdag 24 april a.s. hopen mijn ou-
ders

JOHAN HANEVELD
en

GRADA HANEVELD-ANTINK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gerry

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64 te Vorden.

7251 U Vorden, april 1984
Eikenlaan 24.

<> A. DIJKMAN
en

H.H. DIJKMAN-RADSTAKE

zijn zondag 29 april a.s. 25 jaar getrouwd.

En hopen dit te vieren op zaterdag 28 april
in zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a te
Vorden.

Receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Strodijk15
7251 RS Vorden.

i•^&^0~+&--*&^0^&~*&^&~

Tl
\ Op vrijdag 20 april is het 50 jaar geleden dat

wij in het huwelijk zijn getreden.
§$
| Wij willen dit samen met kinderen en klein-

kinderen vieren op woensdag 25 april a.s. in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

§
Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

l J. EGGINK
f HA. EGGINK-REERINK

7251 PM Vorden
Lankampweg 6.

Op zondag 22 april D.V. hoop ik met mijn
kinderen mijn 80ste verjaardag te vieren

M. VAN TIL

Gelegenheid tot feliciteren op dinsdag 24
april 's avonds van 19.30 tot 21.30 uur in
Café de Boggelaar, Vordenseweg 32, 7231
PR Warnsveld.

Warnsveld, april 1984
Vordenseweg 30.

Heden ontsliep, zacht en kalm, na een langdurig en ge-
duldig gedragen lijden onze geliefde vader en opa

HENDRIKUS WALGEMOET
weduwnaar van Antonia Alberta Mol

op de leeftijd van 67 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Borculo: A. Walgemoet
J.B.G. Walgemoet-Sieverink

Hengelo G.: G. Walgemoet
A.H.W. Walgemoet-Wagenvoort

Hengelo G.: G.H. Berendsen-Walgemoet
B.M. Berendsen

Hengelo G.: H. Walgemoet
H.D. Walgemoet-Brekveld

Vorden: AA. Walgemoet
G.H. Walgemoet-Eijerkamp

Hengelo G.: H. Walgemoet
H.W. Walgemoet-Bosman

Vorden: A. Walgemoet
J.G.M. Walgemoet-Waarle
en kleinkinderen

Vorden, 15 april 1984
v. Lennepweg 6
Correspondentie adres:
A. Walgemoet, Pr. Bernhardweg 11, 7251 EG Vorden.

De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 19 april
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot afscheidnemen uitsluitend op woens-
dag 18 april van 19.30tot 20.15 uur in het rouwcentrum
van de Monutastichting, waarbij tevens gelegenheid tot
condoleren.

Voor al uw

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN
naar

FA. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385.

DEPOT LOENENZADEN

De Wildenborchse toneelvereniging

T.A.O. Wildenborch
geeft op vrijdag 27 en zaterdag 28 april
a.s. haar jaarlijkse

UITVOERING
in de Kapel.

Gespeeld wordt het blijspel:

BOEREN, BURGERS en BUITÏNLEVEN
door Wim Burkink.

AANVANG: 20.00 uur.

Vooruitstrevende kwalrteitsschoen voor kritische sporters
Bovenwerk deels van vederlichte nylon. Een

echte loopschoen met profielzooi
Bovendien nog voordelig ook.

Maten 3 -̂12

Loopschoen en sportschoen voor de
beste joggers. Voor weinig geld lang
plezier. Oerdegelijk gemaakt
Maten 3'/2-8.

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

DE OPENBARE BIBLIOTHEEK
is

GESLOTEN
op

GOEDE VRIJDAG

500gram 2,75

ombarts 1 k,io 2,25
Tomaten 500 gram 2,45
Salutiana's sgrote 3,75

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

PAARDENMARKT

MEI-
MARKT
woensdag 25 april te
Hengelo Gld.

Hengstenmonstering van diverse
paarderassen.

Raadhuisstraat 22, Vorden. Tel. 3100.

Voor een gezellig Pasen

Paastafelkleden
Paasservetten
Kuikentjes
Eierverf
etc. etc. etc.

Tevens liedboeken en
bijbels

DE
KEURSLAGER

OP Z'N PAASBEST

Een goed verzorgd Paasdiner valt of staat
veelal met een goed stuk vlees

Rollades, frikandeau, schnitzels, oesters.
Daarnaast hebben we allerlei heerlijke extra's:
f

Vleeswaren - salades - paté's - specials en
GRATIS ADVIEZEN

Kom gerust eens kijken. Variatie voldoende in een
Paasbeste kwaliteit

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN. TELEFOON 05752-1321

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze
kantoren op

VRIJDAG 20 APRIL 1984
(Goede Vrijdag}

GESLOTEN
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling
van 20 april 1984 verplaatst naar

DONDERDAG 19 APRIL 1984
DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN.

FLEXA VERF
Altijd goed. Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

ATTENTIE
Voor de a.s. feestdagen, verse
haantjes, kip en eieren enz.
Het van Ouds bekende adres.
POELIERSBEDRIJF ROSSEL,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

1 e Paasdag

eierzoekwedstrijd
bij

DE TIMMERIË
WARNSVELD

Kinderen t/m 12 jaar
aanvang 11.30 uur.

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

PRETTY MARKT
op 11 augustus van
zwem- en Polo-

vereniging Vorden '64

Bel 2407
Het wordt bij U thuis

opgehaald

DE OUDERWETSE WITKALK
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

KOOPAVOND
l.v.m. Goede Vrijdag is de koopavond

VERPLAATST
naar

DONDERDAGAVOND
19 APRIL

VORDENSE
WINKELIERSVERENIGING

Bij Pasen hoort

PAASBROOD!
Eieren en krentebrood een
heerlijke combinatie.

Bestel uw Paasbrood bij Warme
Bakker Oplaat, Tel. 1373, Vorden.

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U!



Zwembad "In de dennen"
VORDEN

Openstelling: zaterdag 12 mei 1984 om 14.00 uur
De openingstijden zijn:
maandag 14.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur

Bovendien is het zwembad voor abonnementhouders en 25 badenkaartbezitters
geopend op dinsdag t/m vrijdag van 07.00 - 10.00 uur.
Gedurende het hoogseizoen van 30 juni t/m 8 september is het bad, behalve
maandag, ook geopend van 12.00 - 14.00 uur.

De prijzen zijn t.o.v. het vorig jaar onveranderd en bedragen:
Gezinsabonnement voor ouders + kinderen t/m 17 jaar 144,00
Abonnement jeugd 40,00
Abonnement 18 jaar en ouder 74,00
Tienbadenkaart jeugd 16,00
Tienbadenkaart 18 jaar en ouder 27,50
25 badenkaart jeugd 32,50
25 badenkaart 18 jaar en ouder 60,00
Entreekaart jeugd 2,00
Entreekaart 18 jaar en ouder 3,00
Zwemleskaarten voor 12 lessen 24,00

Voor personen in het bezit van een pas 65 gelden na legitimatie
jeugdtarieven.

De abonnementen zijn te bestellen:
A. door invulling en inzending van onderstaande strook en gelijktijdige betaling

van het juiste bedrag voor 5 mei a.s. opZwembad reknr. 36.64.24.262 van de
Rabobank te Vorden. Gironummer Rabobank is 862923 of op Zwembad
reknr. 48.63.78.543 van de Amrobank te Vorden. Gironummer Amro bank is
837570.
Daarbij onderstaande strook inleveren bij of opzenden naar H .J .A.
Mombarg, Het Kerspel 27, 7251 CT Vorden.

B. door invulling en inlevering van onderstaande strook en gelijktijdige betaling
van het juiste bedrag tijdens de zittingsavonden in het Dorpscentrum op 7 en 8
mei van 19.00 - 21.00 uur.

De aldus bestelde abonnementen kunnen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad worden afgehaald.

Na 12 mei worden de prijzen van de abonnementen met 5,- ver-
hoogd.

Opgave en betaling zwemlessen dient dit jaar tegelijk met deabonnementensver-
koop op 7 en 8 mei te geschieden.

INVULSTROOK

Naam: •

Adres:

Woonplaats:

Wenst voor het seizoen 1984 voor Zwembad "In de Dennen" te Vorden
aantal
D jeugdabonnementen a f 40,- Roepnaam 1 e kind

geboortedatum _

Roepnaam 2e kind

geboortedatum _

voor meerdere jeugd a.u.b. open ruimte links onder gebruiken.

D volwassenen abonnnement a f 74,- . Voorletters

geboortedatum

D gezinsabonnement a f 144,- Voorletters vader

geboortedatum

Voorletters moeder

geboortedatum _

Kinderen gezinsab. beneden 18 jaar

Roepnaam Geboortedatum

D zwemleskaart a f 24,- voor

Het verschuldigde bedrag ad f.

op de rekening zwembad bij de

Datum Handtekening

is per

bank

overgemaakt

Al ingeschreven voor het grote

PAASKLAVERJAS-
TOERNOOI

dat kan vanavond nog donder-
dag 19 april aanvang 20.00 uur.

1 e prijs Radio Cassette deck
en vele andere prachtige prijzen

Bodega 't Pantoffeltje
Telefoon 1770

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

PAASBROOD
OPZ':

PAASBEST!
Vers, gul gevuld en verleidelijk

lekker. Natuurlijk van uw

®

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

E WA van der Weijden

ARAL Servicestation
Zutphenseweg 30. Tel. 1840.

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

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel, 1384

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEIM RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein t.o.
NieuwSpittaal

U gaat naar vrienden of kennis-
sen of op ziekenbezoek.
Een

opgemaakt Paasei,

«r kun je mee aankomen,
iketbakkerij J. Wiekart

Tel. 1750.

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

+ bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. NieuwSpittaal

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

^f^f
UITNODIGING

Na een interne verbouwing zijn wij er trots op U ons geheel nieuwe
zaaltje te presenteren.

Ons zaaltje, met bar en dansvloer, is zeer geschikt voor feestjes, re-
cepties, verjaarspartijtjes, vergaderingen, en alle andere ontmoetin-
gen tot circa 100 personen.

Wij willen u daarom de gelegenheid geven het resultaat te komen
bekijken op

DONDERDAG 19 APRIL
TUSSEN 19.00 en 22.00 UUR

Tot ziens:
FAMILIE H J. TER HUERNE.

Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487 b.g.g. 1921

VOO R J AAR S AKT l E
Canvas

luchtmatras
met kussen en

reparatieset
van 39,95

voor

Loopauto
Clairbois Loopauto
van 39,95
voor

29,95

Polybric ton
1 kg bouwstenen
met wielen - ramen e. d
van 29,95
voor

Roobuuste

Trap-
tractor
van 125,-
voor 99,50

Zolang de voorraad strekt.

BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN - TEL 3566

RUURLOSEWEG 91 - KRANENBURG -TEL 6658

T T T T

Slagerij Krijt

een garantie voor een
goeie paastafèl i

Telefoon 1470

FEESTELIJK
VLEES
ROSBIEF, LENDE, FRIKANDO, ROLLADE

A A A A A A

FIJNE
VLEESWAREN

AAA

GOURMET
en FONDUE
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KAMPIOENSCHAP EN PROMOTIE
0 , . , . . ^ 7M , , , Bad- en zweminrichting "In de Dennen"
Schietvereniging Wildenborch ̂  optimale promoting van het zwembad
viert zesde lustrum

De schietvereniging "Wildenborch", die deze maand 30 jaar bestaat, maakt wel een bij/onder
succesvol jaar door. De dertig leden tellende vereniging, die met zeven viertallen aan de competi-
tie van "Oost-Gelderland" deelneemt, heeft dit seizoen niet minder dan vier teams die promove-
ren.

Het eerste viertal bestaande uit de
schutters Gerrit Schurink, Marinus
Eskes, Jan Luimes en Wim Bosman
zijn kampioen geworden in de eerste
klas en promoveren door dit resultaat
naar de Ere-klasse, de hoogste afde-
ling van "Oost-Gelderland".
Voorts is het tweede team naar de
eerste klas gepromoveerd terwijl het
vierde en vijfde team promotie naarde
cferde klas hebben bereikt.
De schietvereniging "Wildenborch"
werd in 1954 opgericht door Bertus
Berenpas en Johan Kreunen. Men
schoot in die dagen op de deel bij Be-
renpas op de Prinsenhoeve.
Men had toendertijd ongeveer het-
zelfde ledental als nu nl. 30. Een paar

jaar geleden verhuisde de vereniging
naar de Kapel in het buurtschap. Daar
werden in 1962 onder de vloer twee
schietbanen gemaakt. De kosten vie-
len mee. De totale aanleg kostte
slechts 240 gulden.
In samenwerking met de kerkcom-
missie in de Wildenborch kreeg de
schietvereniging in 1976 in de kelder
de beschikking over vier schietbanen
met elektrisch draaiwerk.
De opkomst van de leden op de trai-
ningsavond (elke dinsdag) is goed te
noemen. De thans bereikte resultaten
spreken wat dat betreft boekdelen.
Het dertig jarig bestaan is inmiddels
gevierd met een gezellig "onderonsje"
in de Kapel. De dames van de leden

hadden de feestavond in elkaar gezet
en ervoor gezorgd dat het bekende
natje en droogje niet ontbrak. De he-
ren Jaap van Amstel, Martin Korne-
goor en Henk Berenpas kregen van
voorzitter Gerrit Schurink een speld
aangeboden ter herinnering aan hun
25-jarig lidmaatschap.
De heren Bertus Berenpas en Dick
Pardijs zijn reeds vanaf de oprichting
lid van "D^ildenborch".

Het bestuur van de club bestaat mo-
menteel uit: Gerrit Schurink, voorzit-
ter; Henk Berenpas, sekretaris; Ber-
nard van Houwen, penningmeester
en de led^^Iarinus Eskes en Dick
Pardijs. ^0

Jaarvergadering
"Oud-Vorden"
Maandagavond j.l. hield de vereniging
"Oud-Vorden" in de Herberg haar
jaarvergadering.
Voorzitter Wullink kon een geheel be-
zette zaal welkom heten. In zijn ope-
ningswoord memoreerde de voorzit-
ter de totstandkoming van de monu-
mentencommissie en de deelname
hierin van de vereniging door de he-
ren R. Kater en H. Vaags.
Ook het veldnamenonderzoek, uitge-
voerd door de heren B. Bargemanx J.
v.d. Broek en R. Kater, vordert goed.
Het noordelijk gedeelte van onze ge-
meente is reeds geheel onderzocht.

Uit het goed verzorgde jaarverslag van
de secretaresse, mw. Vreeman, bleek
dat het ledental thans 118 bedraagt,
wederom een flinke stijging t.o.v. vo-
rig jaar.
D^or het goede financiële beleid van
de penningmeester, de heer School-
derman, was de kaspositie redelijk;
vooral ook omdat de vereniging pas
drie jaar bestaat. Wat niet wegneemt
dat het bestuur gaarne wat ruimer in
de geldmiddelen zou zitten om be-
paalde plannen te kunnen uitvoeren.
De nieuwe statuten werden door de
vergadering goedgekeurd. De heer
J.J. v.d. Peijl zal ervoor zorgen dat een
en ander notarieel geregeld wordt en
de vereniging rechtsbevoegdheid ver-
krijgt.
Na de pauze vertoonde een medewer-
ker van Foto Dolphijn twee films over
het vroegere Vorden nl. uit de jaren
1939 en 1951. Deze vielen bij de aan-
wezigen zeer in de smaak, waardoor
ook deze avond in de boeken van de
vereniging als "succesvol" kan worden
omschreven, evenals zovele voor-
gaande.

N.B.v.Pafd. Vorden
De afdeling Vorden van de N.B.v.Plat-
telandsvrouwen hebben dezer dagen
een gezellig fietstochtje gemaakt naar
zaal Kerkemeyer in Borculo waar een
tentoonstelling van de handwerklera-
res Hannalutke Willink-Scharpert

werd bezocht.
Handwerkstukken van de laatste vijf
jaren in verschillende technieken van
vrouwenverenigingen uit de buurt
waar zij les geeft. Ook geeft zij aan de
dames uit Vorden les.
Woensdagavond 18 april komen de
dames van de afdeling Vorden weer
bijeen. Dan zal de heer H. Wullink,
psycholoog de avond verzorgen.

Opening aanwinst
"De Olde Smidse"
Donderdag 19 april vindt de opening
plaats van de zojuist gereed gekomen
zaal van cafetaria "De Olde Smidse".
Deze nieuwe ruimte biedt de moge-
lijkheid tot het houden van kleine par-
ties tot een maximum aanta-1 van 100
personen. Ook uitermate geschikt
voor vergaderruimte.

(zie advertentie)

Verkeersexamens
De Rijkspolitie en Veilig Verkeer Ne-
derland hebben wederom de ver-
keersexamanes afgenomen. Dit jaar
had het examen een ietwat andere op-
zet.
Het examen kon in diverse blokken
worden verdeeld. In Vorden koos
men onder meer voor toestand fiets,
voorrangssituaties en situaties in het
dorp. Een elftal deelnemers legden
het examen foutloos af. De uitslag:
Wildenborch 5 deelnemers, l fout-
loos, Kranenburg 6 deeln. l foutl. Het
Hoge 43 deeln. 3 foutl. Vordering 17
deeln. 6 foutl. Dorpsschool 24 deeln. O
foutl.

Opbrengst kollekte
Ned. Hartstichting
De kollekte voor de Ned. Hartstich-
ting heeft in de gemeente Vorden een
bedrag van f. 4640,65 opgebracht.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank
hiervoor. Ook de kollektanten - leden
van de karnavalsvereniging "De
Deurdreajers" - hartelijk dank.
Namens de vrienden van de Ned.
Hartstichting,

Rob Schmitz

Kontaktavond
Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor organiseer-
de het afgelopen weekend in de grote
zaal van het dorpscentrum een zan-
gerskontaktavond waaraan werd deel-
genomen door het R.K. Kerkkoor
„Cantemus Domino", Vorden-Kra-
nenburg, het gemengde koor „Ons
Genoegen" uit Laren, Het Koninklijk
Zutphens Mannenkoor en het Vor-
dens Dameskoor zelf. „Cantemus
Domino" zong zoals gewoonlijk zeer
goed. Vooral „Anchen von Tharau"
en „Der Jager aus Kurpfalz", bewerkt
door de dirigent A. Wissink werden
fijn gezongen.

Hoogtepunt bij het optreden van
„Ons Genoegen" was ongetwijfeld het
lied „Rivers of Babyion" van Boney
M. De avond werd besloten met een
grandioos opteden van het Koninklijk
Zutphen Mannenkoor, waarbij de drie
Jiddische gezangen wel bijzonder
goed uit de verf kwamen. Ook het op-
treden van het Vordens Dameskoor
viel in de smaak. Vooral het laatste
nummer „Zangersmars" werd met
veel overgave gebracht. Na afloop van
het zangprogramma volgde er een ge-
zellig bal met medewerking van het
„Continental Combo".

Politienieuws

Serie inbraken op industrie-terrein
In de nacht van 11 op 12 april jl. heb-
ben een zestal bedrijven op het indus-
trie-terrein bezoek gehad. Ongewenst
bezoek, want in alle gevallen kwam
men niet via de normale wijze binnen,
maar via raam of deur, die dan waren
opengebroken. Bij Ten Have b.v. werd
geld uit de personeelspot en koffie-au-
tomaat weggehaald. Bij de L.M.B,
werd -zover bekend- niets ontvreemd.
Ook bij Kaptein - waar men reeds voor
de tweede maal via het zelfde raam
binnenkwam - was de schade niet
groot. Bij Bronkhorst verdween de ta-
felaansteker en een sigarendoos. Bij

Tijdens de jaarvergadering van de bad- en zweminrichting "In de Dennen" bleek uit het jaarverslag van
sekretaris J J. van Dijk dat door de aanvankelijk slechte weersomstandigheden aan het begin van het sei-
zoen het zwembad "In de Dennen" ruim tien duizend bezoekers in de eerste maanden minder trok. Het
fraaie weer in de rest van het seizoen kon deze achterstand niet goed maken. De watertemperaturen ble-
ken mee te vallen, t w. 29 dagen van 19 tot 20,5 graad; 17 dagen van 21 graden en 75 dagen van 21,5 en ho-
ger.

Op 8 juni 1985 zal het SOjarigjubileum
van het bad worden herdacht. Geble-
ken is dat de invoering van de niet per-
soonlijke 25 badenkaart een succes
was. Ten opzichte van 1982 is het na-
delig saldo hoger geworden.
Zaterdagmiddag 12 mei zal het bad
om 14.00 uur worden geopend. De
sluiting is op zaterdag 8 september.
De abonnements en toegansprijzen
blijven ongewijzigd. Zestien en 17jari-
gen kunnen voortaan bij het gezinsa-
bonnement worden opgenomen. Ook
zullen voor hen dit jaar de jeugdtarie-
ven gelden. Dit blijft ook voor de 65
plussers het geval. Bij de openingstij-
den van het bad kwam als voornaam-

ste wijziging die van de zondag te
voorschijn. Het bad is dan voortaan
vanaf 12.00 uur geopend. Gedurende
het voorseizoen is het bad van 12 mei
tot 30 juni, 12.00-14.00 u. gesloten. In
het hoogseizoen vervalt de middag-
sluiting. De voorverkoop van abonne-
menten zal plaatsvinden op 7 en 8
mei. Er zal een speciale advertentie
met openingstijden geplaatst worden.
Bij de bestuursverkiezing werd af-
scheid genomen van de bestuursle-
den L. de Boer; H. Elbrink; E. Bran-
denbarg en A. Dijkman. In hun plaats
werden gekozen mej. Niezink als
afgevaardigde van het onderwijs, de
heer Henk van der Aar namens de

zwem- en poloclub en de heren J.C.
van Langen en J.L. Timmer. De aftre-
dende bestuursleden werd dank ge-
bracht voor hetgeen zij voor het
zwembad, juist in een periode waarin
de gehele entourage werd vernieuwd,
hebben verricht. Speciaal de heer L.
de Boer werd als "bouwkundig vader"
van het geheel in het zonnetje gezet.
Tijdens de vergadering werd gepleit
om tot warme douches te komen, al
dan niet tegen betaling te gebruiken,
wanneer de aansluiting op het aard-
gasnet een feit zal zijn. Er zal kontakt
worden opgenomen met de campings
om tot een optimale promoting van
het bad te komen.

Beijenhof - eveneens bezoek voor de
tweede maal - verdween een klein be-
drag aan geld uit de brandkast. De
grootste slag sloeg men bij Metaalbe-
drijf Vorden b.v. alwaar f 675,-- werd
ontvreemd. De technische recherche
is ingezet en aan de hand van talrijke
sporen hoopt men de dader(s) te ach-
terhalen.

F.B.I.-hoorn verboden
De Rijkspolitie heeft een inwoner uit
ons dorp aangehouden. De man voer-
de een zogenaamde FBI-hoorn op
zijn auto. De hoorn werd gedemon-
teerd, in beslag genomen en er volgde
een proces-verbaal. In ons land is een
claxon met één vaste toonhoogte
voorgeschreven.

Diefstallen
Mevrouw H. uit Vorden deed aangifte
van de diefstal van een tuinnet uit
haar tuin nabij het Hoge. De heer v.d.
K. uit Bilthoven deed aar^fce van
diefstal van dekens, matrass^en een
tafelkleed uit zijri zomerhuisje aan 't
Lekkerbekje.

Lekkende teervaten.
Op een terrein aan de Stationsweg zijn
een aantal lekkende teervaten ont-
dekt. Politie en gemeente hebben een
onderzoek ingesteld. Een aantal vaten
waren nagenoeg doorgeroest. Naar de
eigendom en herkomst van de vaten
wordt een onderzoek gedaan met be-
trekking tot de vervuiling en betaling
der kosten.

Verloren en
gevonden voorwerpen
Gevonden: 1. portemonnee met twee
sleutels, 2. Schotse Collie, 3. zwarte
knipportemonnee (inh. f25,- stempel
café disc. „De Zwaan", 4. doos, inh, tu-
be „Notyol" (zalf voor huidaandoe-
ningen), 5. paar Grolse wanten, 6.
blauwe parkiet.

Verloren: 1. paar gebreide/lederen da-
meshandschoen bruin, 2. twee dwerg
Pinchers, 3. blauwe regenbroek, 4.
zwart lederen polstasje inh. porte-
feuille + rijbewijs en kentekenb. en
paspoort, 5. blauw trainingsjack met

Vordense politie helpt Paasvuur organiseren
Enkele Vordense politieambtenaren gaan vrijdagmorgen in
hun vrije tijd zich inzetten om de enorme oppervlakte hout
en takken om te zetten in een echte Achterhoekse Paasbult.
Nu er geen enkele vereniging gereageerd heeft op de oproep
van Leefbaarheid Vorden in het weekblad Contact van vori-
ge week gaan de politiemensen de handen uit de mouwen
steken, daarbij geholpen door leerlingen van de lagere scho-
len en eventueel andere vrijwilligers.
Er is dit jaar erg veel snoeihout, takken, struiken en ander
hout gedeponeerd aan een braakliggend terrein naast de
Hoetinkhof, dicht tegen de Rondweg aan. Een ruimte van 50
x 50 meter ligt thans tot ongeveer l meter hoogte vol met
hout.
Als er niets georganiseerd wordt dan blijft het een vuilnisbelt
en dat wil de politie en gemeente voorkomen.
Bovendien doen zij er velen een groot genoegen mee. Hope-
lijk dat volgend jaar een vereniging de organisatie voor dit
folkloristisch gebeuren op zich wil nemen.
Het ligt in de bedoeling om 2e Paasdag, 's avonds om 20.30
uur het vuur aan te steken onder een wakend oog van de
brandweer.

lichtblauwe rand en rits, 6. rijbewijs,
betaalcheques + pas en geld in blauw
mapje, 7. huissleutels (Lips nr. 19), 8.
leesbril in bruin etui, 9. plastic tas met
gymspullen (groen T-shirt, witte
broek en zwart/witte schoenen), 10.
sleutel met label, opschrift „aut", 11.
grijze kater.

Bibliotheeknieuws
Keuze uit de aanwinsten van de biblio-
theek
Volwassenen: Bukowski, Charles.
Kind onder kannibalen, Marian, Eli-
sabeth, Uitgestelde thuiskomst, Berg,
Harry v.d. en P. Reinsch. Racisme in
schoolboeken, Nater, Johan P. de Ui-
ver, Abrahamse, Jan. Schiermonnik-
oog, Roosbroeck, R. van. Koning Fi-
lips de Tweede. Dam, Marcel van. De
achterkant van het gelijk, Crum, Dik.
Onderwijs als kunst, grondbeginselen
en methoden. Topoi. Het Rode Plein.
Kuijer, Guus. Crisis en kaalhoofdig-
heid. Peter, Laurence J. Het Peterprin-

cipe. Weeda, Iteke. Voor en na de
echtscheiding. Overeem, Emmy van.
Niet in de zachte bries. Schouten,
Alet. Gina. Burnier, Andereas, De lit-
teraire salon. Pramoedya Ananta
Toer. Kind van alle volken. Alles over
camera's. Fulford. Canada.

Treffers '80
Het eerste team van de treffers speel-
de uit tegen Smash en behaalde een 4-
6 overwinning, waardoor zij haar
tweede plaats behoudt op de ranglijst.
Het tweede team speelde tegen haar
grote concurrent Grol. Om kampioen
te kunnen worden moest het tweede
gelijk spelen of winnen. De uitslag
werd 5-5. waarvoor W. Voortman, R.
Ilbrink, R. de Heus en R. Böhmer
zorgden. Het tweede team van de
Treffers is hiermee kampioen in haar
klasse geworden. Treffers 3 - Reflex 6:
7-3. Volle winst voor M. Smith, twee
maal winst voor H. Mokkink en een-
maal voor H. Dieters.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van
de plaatselijke middenstand.
Een abonnementblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al 50 jaar het „contact" tussen klant en middenstand en
verenigingen.
Twijfel niet langer maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1984 slechts f24,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:
Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



Nog een feestpagina van het oranjefeest 1984
P.H.D.C. Vorden
Evenals vorig jaar, zal de politie honden-dressuur club Vorden onder auspiciën
van de K.N.P.V. = Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging, zich
presenteren aan het Vordense publiek.
Plaats van handeling is wederom hetterrein gelegen aan de Horsterkamp. Een
demonstratie en wat voor één, we zullen proberen u alle aspecten van de dres-
suur te laten zien en aan het slot van de demonstratie komt iets speciaals. De
leden van de P.H.D.C. zijn er al druk mee bezig.
De belangstelling voor de „politie hond" neemt toe, veel vrouwen en mannen
vinden in deze sport hun ontspanning.
Als je eenmaal gekozen hebt voor deze sport, en je hebt de juiste hond hier-
voor gevonden, dan kun je inderdaad heerlijke uren beleven. Afzeggen of niet
gaan, gaat eigenlijk heel moeilijk, want je hond rekent op je. Samen met je
hond oefenen, volgens de richtlijnen van de K.N .P.V. Een hond moet veel leren
maar wij als geleiders zeker ook, elke keer weer zie je vooruitgang. Tot in de
perfectie kan een oefening worden afgewerkt, veel geduld en veel tijd heb je
hiervoor zeker nodig. Maar het kan mooi zijn als je met je hond een certificaat
kunt behalen dat geeft een geweldige voldoening. De K.N.P.V. leidt op voor
zo'n 5 certificaten, nl. Politiehond l. Politiehond II, Objectbewakingshond,
Speurhond en reddingshond.
En dan hoor ik u zeggen dan hebt je zo'n certificaat PHI. Ja, er zijn verschillen-
de mogelijkheden, je kunt meedoen aan wedstrijden die in het hele land wor-
den gehouden. Je kunt na het behalen van het certificaat PH l en daar begin je
mee, ook verder gaan naar het certificaat PH 2. Wat meer gericht is op de

praktijk, het werken met 2 boeven of pakwerkers, is één extra aspect het som-
meren van een vluchtende boef vanuit een lopende positie, wat een moeilijke
oefening is. De „lopende start" wordt dit genoemd. Hierin komt het appèl dui-
delijk naar voren.
Als je toe bent aan het certifaat PH II, dan ben je al zo'n 4 jaar met je hond be-
zig. Vandaar dat geduld en de tijd, waarover ik in het begin schreef.
Vaak bereiken ons vragen, over het africhten van honden, of komen mensen
kijken, en dan hoor je haast altijd, „ik vind het wel mooi", maar je maakt zo'n
hond er wel erg vals mee hé? Hoe bedoeld u vals, is dan de wedervraag (want
vals betekent toch gemeen, oneerlijk of kwaadaardig).
„Nou zo'n hond bijt toch", gaat het gesprek verder, „ja zeker, dit wordt de
hond o.a. geleerd". Het tot staan brengen van een vluchtende „boef" gebeurd
door een vaste beet van de hond, zodra de „pakwerker" zich overgeeft zal de
hond op kommando van zijn baas onmiddellijk loslaten. Is dat dan gemeen,
oneerlijk of kwaadaardig? Nee dat niet, wordt er dan gezegd, maar je hoort
nog weieens dat iemand door een grote hond wordt gebeten, je leest het wei-
eens in de krant enzo. Precies, nou zijn we bij de kern van de vraag, je kunt je
dan afvragen als je zoiets vreselijks hoort of leest, hoe kan dat nu eigenlijk. Is
dit wel de schuld van zo'n grote hond, of juist, de onkunde van de baas, die
wel een grote hond heeft gekocht, maar niet precies weet hoe er mee om te
gaan. Je moet je eens indenken in de positie van een hond, binnen het gezin.
Wij mensen hebben het vermogen van verstandelijk redeneren en denken dat
heeft een hond niet, dus de hond zal zich daarom alleen al onderdanig voelen
aan ons. Een hond is een gewoonte dier, die een vast leefpatroon heeft.
H ij bekijkt ons als, en het klinkt misschien wel gek, als soortgenoten. Een hond
heeft een sterk gevoel van roede vorming, en als zodanig leeft hij. Een roedel

Rijwielsportvereniging
Anja en l na Maas boekten al vele suksessen. Deutsche Schulenmeister 1977;
Deutsche Jugendmeister 1981; Deutsche Meister 1982; Europa Meister
1982.

Veel hoeven wij hieraan niet toe te voegen. Op hun eenwielig, tweewielige,
grote en kleine fietsen, zullen zij hun kunsten vertonen. Dit gebeurt op het par-
keerterrein van Prijsslag Supermarkt.

Voor al uw GlGlCu l SC H G

installaties
Vakkundige voorlichting en aanleg

DEKKER ELECTRO B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

.

De juiste en veiligste weg

MEUBELEN
TAPIJTEN EN
GORDIJNEN

B. Lammers
Meubelen Tapijten Lederwaren
Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

kent één leider „de Baas", dit is hem in het begin van zijn hond worden ge-
leerd, „nee, dit mag niet", dat is en dat blijft altijd zo.
Inspraak kun je een hond niet geven, dan gaat hij binnen een "roedel" op zoek
naar een hogere positie. Het principe van africhten en/of opvoeding van een
hond is eigenlijk heel eenvoudig, tussen het commando „foei" en „braaf" ligt
de dressuur, als we hem tenminste eerst duidelijk hebben gemaakt wat deze
twee woorden voor hem betekenen. We zeggen braaf als hij iets goed doet en
„foei" als bestraffend, als hij iets verkeerd doet, in feite geldt dit voor alle hon-
den groot of klein.
Een hond is een hond en geen mens. Het consequent omgaan met je hond,
daar heeft de hond plelzier van en wij ook.
Niet je hond aan zijn lot overlaten, of zijn behoefte laten doen, waar dat niet
mag, omdat ons dat zo uitkomt, of erger nog er een „valse hond" van maken,
dit betekent eigenlijk, dat men de hond niet in de hand heeft.
Er te weinig controle op heeft. Een hond bijt als de leider of baas dit van hem
vraagt. En het voorde hond duidelijk is waar zijn plaats is in de „Roedel" of ons
gezin. Natuurlijk bewaakt de hond zijn eigen omgeving, door te blaffen tegen
indringers.
Natuurlijk, is het zo dat je niet zo maar een hond moet aaien, ook als is hij nog
zo klein of zo groot. Als een hond aangehaald wil worden geeft hij dit zelf wel
te kennen. Een hond zal zijn „Roedel" willen beschermen zeker een afgerichte
hond zal dit doen, want dat is hem geleerd. De baas draagt altijd de verant-
woordelijkheid hiervoor.
Hij zal zijn hond ten alle tijden onder „appel" dienen te houden, of beter ge-
zegd, ten alle tijden zijn plaats moeten wijzen in het gezin of roedel.

Dan alleen kun je een hond zien, als een fijn huisgenoot die precies weet wat
hij wel of niet mag.
De baas/leider, moet de baas blijven in alle omstandigheden. Een afgerichte
hond is een eerlijke hond, een plezierige hond, en een fijne kameraad, die doet
wat van hem verlangd wordt. Een „valse hond", kom nou....!

P.H.D.C. Vorden
G. Koerselman

Cafetaria - Snackbar - IJssalon

b'„
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Haal, eet en drink
waar U gezelligheid en kwaliteit vindt

GROOT
VUURWERK
Op het terrein nabij Kasteel Vorden wordt de bevolking een vuurwerk aan-
geboden, door de direktie van Drukkerij Weevers, ter gelegenheid van het
50 jarig bestaan van Weekblad Contact.



EEN GELDLENING?

ALS U DEZE VRAGEN
MET„JA" BEANTWOORDT.

KOM DAN NAAR
DE BANK DIE MEER

Staat u voor een grote uitgave inééns en denkt u
aan een Persoonlijke Lening.

Wenst u
advies,
komt?

Persoonlijke Lening van de Bondsspaarbank,
Een verstandig advies. De laagste tarieven!

De laagste tari "en? Hoe zit dat precies?

Hoeve€0cunt u lenen?
En hoelang?
Een Persoonlijke Lening
is een lening met een
vaste looptijd en een

vaste aflossing per maand.
Hoeveel u kunt lenen is

afhankelijk van uw inkomen.
De looptijd is minimaal 6 maanden

en maximaal 60 maanden.
Onze deskundige medewerkers vertellen

u graag wat uw mogelijkheden zijn. U krijgt
gedegen advies én goede raad, onder meer over de
aftrekbaarheid van de rente voor de loon- en
inkomstenbelasting.

Ook voor een hypotheek naar de
(voordelige) Bondsspaarbank!
De Bondsspaarbank is gróót in hypotheken. Misschien
wel omdat wij één van de voordeligste zijn.
Rente al vanaf 7,9%(maandelijks, variabel).
5 Jaar vast: 8,4%. En de afsluitprovisie bedraagt slechts 0,5%!

[Hypotheek nodig? Praat in elk geval ook met de Bondsspaarbank!!

Vergelijk deze
voorbeelden

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Geleend
bedrag

f. 3.000,-

f. 7.000,-

f. 15.000 -

Terug te
betalen in

24 maanden

48 maanden

60 maanden

Maandelijks
te betalen

f. 144,86

f. 187,15

f. 327,69

Effectieve
rente

15,6%

13,6%

11,8%

• Rentewijziging voorbehouden.

bank voor alle mensen
en staat bekenq£>m z'n
gunstige condities.
Veel banken en andere
geldverstrekkers
berekenen voor
leningen de wettelijk toegestane maximum tarieven.
De Bondsspaarbank blijft daar duidelijk onder.
Dat scheelt werkelijk procenten per jaar.
Vergelijkt u nevenstaande voorbeelden eens met
andere aanbiedingen. U zult constateren dat de
tarieven van de Bondsspaarbank tot de goedkoopste
behoren.
Vraag bij de Bondsspaarbank de complete tabel met
alle leningbedragen, maandaflossingen en rente-
percentages.

BELANGRIJK
rente aftrekbaar voor loon- en inkomstenbelasting
versnelde aflossing mogelijk ( u krijgt bovendien de teveel
betaalde kosten en rente terug!)
bij overlijden wordt de terugbetaling als beëindigd
beschouwd, mits aan lopende verplichtingen is voldaan.

Verstandig geld lenen?
Doe het goed en voordelig
bij de bankdie meer doet.

voor Twente en Oost-Gelderland



grote voorjaars-
TUINSHOW

barèndsei\

Een rijke keus uit motor- en handmaaiers, een fleurige kollektie tuinmeubels en
veel bijzondere aanbiedingen... dat maakt een bezoek aan onze voorjaars-
tuinshow méér dan de moeite waard

Vorden - Telefoon 05752-1261

U bent welkom op donderdag 19 april van 8—21 uur
vrijdag 20 april van 8— 18 uur
zaterdag 21 april van 8—16 uur

Da's praktisch en nog voordelig
bovendien. Twee Triumph beha's in één
verpakking, voor een heel kleine prijs.
De kwaliteit is typisch Triumph met
naadloos "molded" cups en 'n elastische
rand aan de binnenzijde van de cups
voor optimale pasvorm. Maten B/C/D
75-85, in de kleuren huid en wit.

Waar of niet: van
zo'n beha koop je er toch
meteen twee? 'Jnumfin

Deze twee Triumph beha's,
in één verpakking, koopt u voor maar
f 30-bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Super Paasaanbieding

Trainings- en Joggingpakken
in diverse maten o.a. Robey en Adidas

met 25 tot 40% korting
van 39,- nu voor £ /,üU

van 49,-

van 64,-

van 79,-

van 89,-

van 98,-

Wapen- en Sporthandel

Martens

nu voor

nu voor

nu voor b/rbu

nu voor bbf—

nu voor /Z,üU

wenst U
prettige

Paasdagen

Zutphenseweg 9, Vorden

* 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,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

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

Te koop: Jonge konijnen,
kleurdwerg en Cavias en
broedeieren van Wijandot-
te krielen. Java en Goud
Postelein en goud-pellen.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Premie A woning?
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

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

ASSELT
phenseweg Vorden • Tel 1384

Te koop: 165 kubieke meter
kuilgras.
G.J. Ruiterkamp, Sarinkdijk 17
Telefoon 05753-7263
Hengelo Gld.

GRINTTEGELS 40 x 60 per stuk va 3,75

BETOIMTtGELS 30 x 30 per stuk 1 ,-
SPOORBIELS
op maat gezaagd per stuk v.a.

GECREOSOTEERDE PALEN
160 -x 8. Diverse maten per stuk

12.50

4.-

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
Ruurloseweg 45, Vorden.
Telefoon 05752-1217 of 1811.

^™™ ^^^ »^^™ ^^^ «^™« ••••• ^^^ ^^^ ^«"" »••• mmtmum r^tom K^MB t^mmm ••• m^mm •••• •••i I^^H m^mm ••• ^^^ ••• •••

Met Welkoop voordelig het voonaar in
TUINMEUBELENSET

Welkoop

De supervoordelige tuinaanbiedingen in deze advertentie zijn
daar het bewijs van. Van onkruidkrabber tot tuinmeubelen en van a
luchtkussenmaaier tot plantenbak, Welkoop strooit met aktie-
kortingen. Niet voor enkele artikelen, maar een hele krant vol.

Ga snel eens langs bij Welkoop voor de nieuwe Welkoop Tuin-
krant. En ontdek zelf hoe groot dat assortiment tuinartikelen van
Welkoop eigenlijk is. Allemaal eersteklas merken zoals Qualcast, Black
& Decker, Baco en noem maar op. Pluk uw voordeel bij Welkoop.
Want zo'n keus in kwaliteit vindt u nergens anders.

MOUNTFIELD M4 DE
LUXE BENZINEMAAIER

Bestaande uit 4 stoelen
met kun^feif zitting en

metalen frame, inklapb^Jwitgelakt, met
4 kussens in rood/wit geblokt dessin; een
ronde tafel van 0 70 cm met parasolgat en
een parasol in dezelde kleur als de kus-
sens, diameter 180 cm.

LUXE
TUINMEUBELtNSET

Welkoop
aktie-
prijs

Pure klasse, deze 4 latten
stoelen met hoge rugleuning. Ze hebben
een kunststof zitting en een metalen
frame, kleur wit. Inklusief 4 komfortabele
kussens in blauw/lichtblauw/wit streep-
dessin en tafel van 0 80 cm met parasolgat.

BACO TUINKAS BG 608

Van 1.23 5-
Voor

Niet voor niets de meest gevraagde tuin-
kas. Hij vindt overal wel een plekje en is
helemaal kompleet met goten, klapraam,
schuifdeuren glas.
Afmetingen 191x254x207 (bxlxh)

BACO TUINKAS BG 812

Eén van de beste hand-
maaiers in deze prijs-
klasse. Eenvoudig te
bedienen en superlicht
in gewicht.
Maaibreedte 33 cm.
Van 169,-
VoorDe extra grote tuinkas van Baco met alle

voortreffelijke kwaliteiten van de kleinere
Ook weer inklusief goten, klapraam,
schuifdeuren glas.
Afmetingen 253x378x211 (bxlxh)

wel

. ,x Een mannetjesputter met een 3,5 PK
benzinemotor en een maaibreedte van

,1 v 46 cm, opgewassen tegen jarenlang
intensief gebruik. Een dijk van een

machine voor het wat grotere
gazon. Exklusief

grasvangbak.
Van 995-

Voor

ONKRUIDKRABBER
Van 3,95

Voor

Vooral handig om onkruid
in tegelpaden e.d. snel te
verwijderen. Met kunststof
handgreep en een sterke,
spitse stalen punt.

Overal zijn ze
gezellig. Op een

muurtje, langs de rand van
het terras, hangend over een balkon of

vensterbank. Ze zijn voorzien van ont-
wateringsdoppen in de bodem. In bruin of
wit. Breedte 17,5 cm, hoogte 14,5 cm.

60 cm
van 6,30

voor

80 cm
van 7,80

voor

100 cm
van 9,85

voor.

QUALCAST SWIFT RE 35S
Elektrische korf maaier met als
extra een graspers die voor een
grote gras-opvangkapaciteit
zorgt. Verstelbare maaihoogte,
maaibreedte 35 cm.
Dubbel geïsoleerd.
Inklusief grasvangbak.
Van 439-
Voor

Met een inhoud van maar
liefst 75 liter! Van 130,-

Voor

OPBOUWSET VOOR

Met blank geslepen mes-
sen, l vaststaand mes en
duimsluiting.
Lengte 32 cm.

Met deze set wordt uw Swift RE 35S
korfmaaier een ware verticuteer
machine, die moeiteloos mos,
plat groeiend onkruid
en andere verontreini-
gingen uit het gazon ver-
wijdert. Bevorderend voor
de grasgroei. Nu slechts

BLACK & DECKER
LUCHTKUSSENMAAIER,
TYPE l

De grasmaaier waar u zonder
moeite letterlijk alle kanten mee
op kunt. Want hij maait niet
alleen het gazon, maar ook
onder struiken, langs sloot-
randen, tussen de tegels enz.
De snijhoogte is in drie
standen verstelbaar.

Snijbreedte 30 cm, motor
900 Watt. Thermisch
beveiligd. Van 398,-
Voor

BLACK & DECKER
GRASKANTMAAIER,
TYPE D 510

De afdoende manier om snel en
grondig uw graskanten te
maaien. Autofeed strimmer
met automatische draad-
cassette. Vermogen 230 Watt,
snijbreedte 25 cm, inkl. spoel
met 10 meter nylondraad.

Van 119-
Voor

BLACK & DECKER
VERFSTRIPPER

Van 119-
Voor

Zonder
vlam
en zonder brandgevaar, ver-
wijdert u snel de dikste verf-
lagen met de HG 991 van Black &
Decker. Vermogen 1000 Watt.
Werktemperatuur 360°C

BLACK & DECKER
SPOTLITER

Van 69,-
Voor

De draadloze looplamp
waarvan de batterij nooit op

is. Want hij wordt automatisch
opgeladen door een wandoplader. Een
lege batterij is in één uur weer vol.

GOLD-N3KG
.7 \ Mest uw gazon

zonder gevaar voor
verbranding, met
deze langwerkende
stikstofhoudende
meststof.
Van 23,45
Voor

TENCOMILD TUINBEITS
Deze beits is onschadelijk voor mens, dier
en plant en beschermt elke houtsoort
tegen weer en wind. Hij geeft een mooie
diepe, kastanjebruine
transparantkleur.
Bus van 2,5 liter.
Van 24,40
Voor

voor Huis en Tuin,voor Mens en Dier.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENBEKEN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256
Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T.W.

Levering zolang de voorraad strekt. _ ____
n Aanbiedingen geldig t/m 21 april 1984.
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Ratti 2 in nieuwe outfit

Als een van de laatste elftallen ontving afgelopen zondag Ratti 2 nieuwe shirtjes. Café Uenk tekende voor
deze gift. Hopenhjk geeft het de mannen van zondag 2 zoveel extra inspiratie dat alsnog het kampioen-
schap wordt binnen gehaald.

groep voor te blijven en de eerste
plaats te halen. Maarten en Anja
Bouwman werden beide 3e in hun
groepen en Han Berenpas 4e.

Distriktsfinale
Vrijdagavond werd de 3e ronde van de
distriktsfinale gespeeld. Het duel tus-
sen Henk Ruessink en Harry Graas-
kamp eindigde in remise, in een partij

l waarin Henk Ruesink de beste kansen
had. Gep Leeflang uit Doetinchem,
die wel won leidt met 5 uit 3. Bij de ju-
nioren speelde Henk Hoekman weer
remise tegen Frits Zegelink. Henk
staat met nog 3 anderen aan de kop.
Michiel Boerkamp speelde bij de aspi-
ranten een remise tegen koploper
Dennis Bosch, Jurgen Slutter bleef
zonder puntenverlies en staat l punt
achter op Bosch met een wedstrijd
minder gespeeld.

Halve finales junioren
In de paasvakantie worden de halve fi-
nales voor junioren en aspiranten af-
gewerkt. Johan Krajenbrink en Wie-
ger Wesselink starten maandag 23 ap-
ril met hun halve finale in Brunssum.
Om zich te plaatsen voor de Neder-
landse finale moeten ze bij de eerste 3
eindigen. De konkurrentie zal waar-
schijnlijk bestaan uit Eddy Budde uit
Brunssum en Johan Wiering uit Scha-
gen.

Voetbal
Nederlaag voor Vorden in Zevenaar

Door de uitwedstrijd tegen koploper
OBW uit Zevenaar te verliezen zijn de
promotiekansen voor Vorden l danig
geslonken. Niet dat de Vordenaren
kansloos zijn voor een plaats in de
vierde klas KNVB, de realiteit gebiedt
te zeggen dat met nog vier wedstrij-
den te spelen het moeilijk zal zijn om
drie punten achterstand weg te wer-
ken. Weliswaar hebben de geelzwar-
ten het voordeel dat de resterende
duels allemaal in Vorden zullen wor-
den afgewerkt, maar of dit voldoende
is valt te betwijfelen.
Voor de rust wogen beide ploegen in
Zevenaar goed tegen elkaar op en was
aan het spel Van OBW niet te merken
dat hier de koploper aan het werk was.
De thuisclub nam op een gelukkige
wijze een 1-0 voorsprong toen de
overigens voortreffelijk spelende
doelman Wim Harms een bal fout
beoordeelde waardoor Geert Visser
kon scoren.
In de tweede helft opnieuw weinig
krachtsverschil tussen beide ploegen.
Voor Vorden werd een doelpunt te-
recht wegens buitenspel afgekeurd.
Na een halfuur spelen viel het doek
voor Vorden definitief toen Wim van
Emden met een fraaie kopbal scoor-
de. Andre v.d. Vlekkert kreeg in de
slotfase nog een mogelijkheid de ach-
terstand te verkleinen. Helaas voor
hem redde de OBW doelman fraai.
Het bleef daardoor bij een gefiatteer-
de OBW zege.

Ratti l - Be Quick 4 4-1
Een wedstrijd die Ratti gehavend
moest spelen.
Ondanks dat begon Ratti sterk, al in de
eerste minuten kreeg Jos Jansen een
kans die helaas van de doellijn werd
gehaald, gelukkig was het Johan Hart-
man die het beter deed en 1-0 maakte.
Na deze goal viel Ratti sterk terug en
kreeg Be Quick kans op kans die ze
niet benutte. Ruststand 1-0. In de
tweede helft werd Fred Bos gewisseld
voor Bart Nijhof die al meteen in de
wedstrijd een goede kans had. In de
55e minuut kon Be Quick scoren
1-1 uit de sporadische kansen die ze
kregen. Ratti was wakker geschud,
zocht meteen de aanval, als eerste
was het Arie Verdriet die2-l maakte,
even later was het Reinier Hendriksen
die 3-1 maakte. Vijf minuten voor het
eind was het Rudi Heuvelink die
scoorde uit een prachtige voorzet van
Jos Jansen 4-1 werd de eindstand, een
verdiende zege voor Sv. Ratti.

F.C. Overstegen 3 - Sv. Ratti 2 (afd.
zat) 0-2
Ratti toog dindsdagavond naar Doe-
tinchem om daar te spelen tegen het
laag op de ranglijst geplaatste Overste-
gen. Tot ieders verbazing trad daar
een heel ander elftal in het veld dan in
de thuiswedstrijd welke met 10-1
werd gewonnen door Ratti. In de eer-
ste helft werd het dan ook een heen
en weer getik op het middenveld.
Geen der beiden elftallen kwamen
echt tot gevaarlijke aanvallen. De rust-
stand was dan ook 0-0. Na de rust ging
Ratti uit een ander vaatje tappen.

Toch had Ratti bepaald niet de hulp
van scheidsrechter te Grotenhuis uit
Zelhem. Twee uitvallen van Ratti wa-
ren voldoende voor de overwinning.
De eerste keer was het Oosterlaken
die van Bommel op maat bediende,
en deze kon in de 70e minuut Ratti op
1-0 zetten. In de 78e minuut kon J. v.
Bommel alleen doorgaan, en gaf voor
de uitlopende keeper van Overstegen
een prachtige lob welke in het doel
verdween 0-2. Overigens een verdien-
de overwinning voor Ratti, daar in de
60e minuut nog een wisselwerking
moest worden toegepast, waarna Rat-
ti verder moest met 10 man.

Zaterdag 14 april DZ.C. '68 7 - Sv. Rat-
ti 2 0-3
Ratti moest tegen het op de 3e plaats
geklasseerde DZC spelen. Om het
kampioenschap een beetje veilig te
stellen moest worden gewonnen. En
zij hebben zich keurig gekweten van
hun taak. Naar aanvankelijk een ge-
lij kopgaande wedstrijd, waarbij zoals
bij iedere wedstrijd het geval is kreeg
DZC een doelrijpe kans, maar deze
werd door hun om zeep gebracht.
Langzamerhand werd Ratti sterker.
DZC kreeg dan ook de handen vol aan
de voorhoede- spelers van Ratti. Na 25
minuten spelen kon Oosterlaken op
aangeven van J. v. Bommel met een
strak schot scoren 0-1. In de 34e mi-
nuut kreeg J. v. Bommel de bal precies
aangegeven op het hoofd. Met een
keurige kopbal scoorde hij in de uiter-
ste hoek, onhoudbaar voor de keeper
van DZC 0-2. Met deze stand was het
ook rusten. Na de thee viel DZC sterk
terug, de kracht was eruit. Ratti kreeg
meerdere kansen om te scoren rnaar
de nauwkeurigheid ontbrak. Aan de
andere kant schoot DZC nog twee-
maal hart op het doel van Ratti, maar
doelman Wassink hield het doel keu-
rig schoon. Dit waren ook de enige
wapenfeiten van DZC. In de 78 mi-
nuut gaf J. v. Bommel de bal keurig
door naar Bert Maalderink die eerst
een paar spelers in de luren lag en
daarna beheerst scoorde 0-3. Ratti
bleef drukken maar kon niets meer
aan de stand veranderen. Het bleef 0-
3 in het voordeel van Ratti. Ratti 2
heeft nu 2 punten voorsprong op
SKVW. Op 28 april wordt de laatste
wedstrijd door Ratti gespeeld om half
drie op het Ratti-terrein. Een gelijk
spel of een overwinning betekend
voor Ratti het kampioenschap, en de
terugkeer naar de tweede klas.

Sv. Ratti 2 - Witkampers l 0-1 (dames)
Het 2e elftal van de dames van Ratti
kon afgelopen donderdag haar positie
in de tweede klasse niet verbeteren
door de koploper te verslaan. Helaas
werd met 1-0 verloren. Het enige en
beslissende doelpunt kwam al in de
15e minuut van de eerste helft tot
stand. In de tweede helft konden de
dames niet de 1-1 tot stand brengen
zodat Ratti ongelukkigerwijze met 1-0
ten onder ging.

Sv. Ratti 2 - Sp. Meddo 2 2-0 (Dames)
Afgelopen zondag moesten de dames
wederom in actie komen. Enigszins
gehandicapt wisten de Kranenburgers
al in de 15e minuut op voorsprong te

komen via Gerda Bos die van afstand
schitterend inschoot. Tien minuten
later was het alweer Gerda Bos die
kon scoren en de stand op een veilige
2-0 kon brengen. Na de rust verander-
de niets aan de stand. Het bleef bij 2-0.
Een prima overwinning van de dames
van Ratti die nu al 28 punten uit 18
wedstrijden hebben behaald.

De Boonk zaalvoetbalkampioen
Onder flinke publieke belangstelling
werden dit weekend in de sporthal het
Jebbink de finales afgewerkt van het
stratenzaalvoetbaltoernooi met als in-
zet het kampioenschap van Vorden.
De plaats^ie zaalvoetbalvereniging
„Velocitas" heeft dit toernooi uitste-
kend georganiseerd want alles verliep
geheel volgens schema. Het was jam-
mer voor de organisatoren dat gezien
de grote bgkngstelling en een aantal
straten mWI worden afgewezen.
„Dat probleem zal zich volgend jaar
niet meer voordoen want wij hebben
van het gemeentebestuur de toezeg-
ging gekregen dat de sporthal ons in
de toekomst meer uren ter beschik-
king zal staan", aldus voorzitter J. A.
Bergenhenegouwen. De ploegen
van de Haar l, Berend van Hackfort-
weg en de Boonk I en II drongen door
tot de laatste vier. De Berend van
Hackfortweg plaatste zich voor de fi-
nale door tegen de Haar (de wedstrijd
was in 1-1 geëindigd) de strafschop-
pen beter te benutten. Door een ver-
dedigingsfout gelukte het de Boonk I
om met 1-0 van de Boonk II te win-
nen. De finale tussen De Boonk I en
de Berend van Hackfortweg was een
spannende aangelegenheid. De
Boonk zette* een 2-0 achterstand in
een 3-2 voorsprong om zodat deze
ploeg zich kampioen van Vorden
mocht noemen. Door met 4-2 van de
Boonk II te winnen legde de Haar I
beslag op de derde plaats.

Familiezaalvoetbal
Op zaterdag 26 mei organiseert de
Vordense zaalvoetbalvereniging „Ve-
locitas" haar jaarlijkse familie zaal-
voetbaltoernooi in de sporthal 't Jeb-
bink. Dit evenement begint deze dag
om 8.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
De teams dienen zodanig te worden
samengesteld dat alle deelnemers on-
derling verwant aan elkaar zijn. Maxi-
maal kunnen er 12 ploegen meedoen.
Opgave is mogelijk bij Jan Leegstra,
Hoetinkhof 157 ( tel. 2735). Het in-
schrijfgeld bedraagd f 75,- per ploeg.
De inschrijvingstermijn sluit op zater-
dag 12 mei. De familie Wentink is mo-
menteel titelhouder.

Dammen
Jeugdappel
Door DCV werd in samenwerking
met het distriktsbestuur in de Herberg
het 3e Jeugdappel van dit seizoen ge-
houden. Er waren in totaal 112 deel-
nemers, 4 junioren, 44 aspiranten en
64 pupillen uit Vorden, Warnsveld,
Zutphen, Laren, Eibergen, Winters-
wijk, Brummen, Sinderen, Aalten,
Dinxperlo, Doetinchem en Zevenaar.
Wim Berenpas wist de Doetinchem-
mer Odin Mol in de Ie aspiranten-

Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie
van de Vordense damclub DCV wer-
den de volgende wedstrijden ge-
speeld: Hoofdklasse: J. Krajenbrink -
H.Wansink2-0,S.Wiersma-B.Nijen-
huis 1-1, eerste klasse: J. Hoenink -W.
Berenpas 0-2, T. Slutter - G. Brum-
melman 2-0, H. Esselink - M. Boers-
broek 1-1, G. Hulshof-G. ter Beest 0-
2, J. Lamers - B. Breuker 1-1.

Vordenaren in aktie hij damtoernooi in
Parijs
De Vordenaren Henk Ruessink, Henk
Grotenhuis ten Harkel en Gerrit Was-
sink hebben met wisselen^ succes
deelgenomen aan een intd^Ptionaal
damtoernooi in Parijs. In totaal waren
54 deelnemers uit zes landen komen
opdagen die volgens het Zwitsers sy-
steem speelden. Henk Ruesink had
aanvankelijk het meeste sy«p. Van
de eerste tot de laatste ron^Ren ge-
deelde eerste plaats met 9 punten.
Ook Henk Grotenhuis ten Harkel was
via een sterke tussensprint op 9 pun-
ten gekomen. De leiding moest ge-
deeld worden met nog 5 andere spe-
lers. Gerrit Wassink verzamelde 7
punten.

In de laatste ronde verloor Henk Rue-
sink van oud-wereldkampioen Iser
Koeperman en viel daardoor terug
naar een elfde plaats. Henk Groten-
huis ten Harkel speelde na een span-
nende strijd remise tegen de Gronin-
ger Evert Dollekamp waardoor zij ge-
zamenlijk op 10 punten kwamen. Op
basis van weerstandspunten legde
Henk Grotenhuis beslag op een fraaie
4e plaats. Gerrit Wassink won zijn
laatste partij van de Fransman Scia-
lom en kwam door dit resultaat op een
9e plaats. Winnaar van het toernooi
werd Iser Koeperman.

Motorsport
Henk Hellegers wint trial „De Graaf-
schaprijders"
Aan de trial die de Vordense V.A.M.C.
„De Graafschaprijders" zaterdagmid-
dag op het militair oefenterrein orga-
niseerde werd in totaal door 39 perso-
nen deelgenomen. Dit betekende
voor deze tak van motorsport naar
„Graafschaprijders" begrippen een re-
kord aantal deelnemers. In de A-klas-
se werd Henk Hellegers uit Wich-
mond winnaar met 97 punten, 2. Jan
Koop, Warnsveld 100 punten, 3. Rolf
Oosterink, Vorden 101 punten. In de
B-klasse ging de eerste plaats naar R.
Groot Tjooitink uit Warnsveld met
115 punten, 2. Marcel Bulten, Vorden
122 punten, 3. Bert Sloot, Vorden 133
punten.

Bromfietsen: 1. Laurens Bouwmees-
ter, Vorden 94 punten, 2. Akongnwi
van Kempen, Vorden, 3. Johannes van
Kempen. Jeugdklasse 80 cc. 1. Hans
Berendsen, Hengelo 114 punten, 2.
Erik van Ark, Vorden 118 punten, 3.
Peter Lenselink, Eefde 139 punten.
Jeugdklasse 125 cc. l.Wim Schoena-
ker, Warnsveld 137 punten, 2. Tjeerd
Stapelbroek, Wichmond 147 punten,
3. Rob Golstein, Vorden 150 punten.
Na afloop reikte de heer Dick Pardijs
de prijzen uit. Op zaterdagmiddag 28

april organiseert „De Graafschaprij-
ders" op het Delden-circuit een twee-
uurs cross.

Tennis
Onder fraaie weersomstandigheden is
het afgelopen weekeinde de tennis-
competitie gestart. VTP Vorden
neemt met 9 teams deel aan deze
competitie. 2 junioren teams, 2 senio-
ren mix en 2 senioren heren teams
strijden in de zaterdagcompetitie, dis-
trict Gelderland. Aan de landelijke
zondagcompetitie wordt door 3 teams
deelgenomen, te weten 2 senioren
mix-teams en l senioren heren team.
De uitslagen van het eerste speel-
weekend zijn:
Zaterdag: senioren B, 4e klasse mix
Vorden l - Neede l 1-4, senioren B, 5e
klasse mix Neede 2 - Vorden 2 5-0, se-
nioren B, 5e klasse herenVorden l -
Mail. Molen 2-4, senioren A, 3e klasse
heren De Maten l - Vorden 1-5.
Zondag: senioren, 4e klasse mix Vor-
den l - Haemstede 5-3, senioren 6e
klasse mix Vorden 2 - Rietstap l 8-0,
senioren 4e klasse heren Stokpaardje
l -Vorden 5-1.

Jeugd:
Dynamo II - Treffers I 0-10. Een ge-
makkelijke overwinning voor het eer-
ste. Weevers, Bruinsma en Nijenhuis

wonnen al hun partijen. Vios -Treffers
8-2. Ook in deze wedstrijd tegen de
koploper een nederlaags. R. Wiekart
en F. Hovenkamp redden de eer voor
de Treffers. TTVD II - Treffers 4-6. In
deze laatste wedstrijd van het seizoen
behaalde het eerste team een nipte
overwinning. G. Weevers won al zijn
partijen, R. Bruinsma en E. Nijenhuis
wonnen ieder een partij.

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost

meer.

Volleybalkampioenen bij Dash
De heren II van de Vordense volleybalvereniging Dash zyn erin ge-
slaagd om met ruime voorsprong kampioen te worden in afdeling 2A.
De heren Vyf wensten hiervoor niet onder te doen en behaalden
eveneens de kampioenstitel.
Bij de jeugd waren het de junioren B die ongeslagen kampioen wisten
te worden.
De meisjes l van Dash werden kampioen in de zogenaamde troost-
poule.

Kampioensteam Heren II

Kampioensteam Heren vin

Kampioensteam Jongens B



Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

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

Het adres voor goedkoop on-
derhoud en slijpen van uw ge-
zonmaaier, tuingereedschap
enz.
J. Böhmer, Brinkerhof 79,
Vorden. Tel. 2269
Nog enkele gebruikte gerevi-
seerde maaiers te koop vanaf
25,-. Wordt ook gehaald en
gebracht.

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

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

.ASSELT
®J Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

WYZONOL
Transparant en dekkend.
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voorde winkel.

met
Televisie

reparaties
—.- direc»

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELF.VISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tei. 05750-13813

Grandioze Paasaanbieding
Dames regenmantels ,,, 89,
Dames blazers v a 89,
lm. Alcantara jasjes v a 159,
Heren regenjassen modisch 139,

10%KORTING OP HERENKOSTUUMS
Modecentrum

Donderdag koopavond tot 9 uur
i. v. m. Goede Vrijdag

Ruurlo

DE HEUS
Veevoederfabriek B.V.

Het reeds lang vertrouwde adres...
waarmee het prettig zaken doen is, biedt u:

UITERST SCHERPE PRIJZEN VOOR
TOP-KWALITEIT VOEDERS

Al onze veevoeders worden geproduceerd van 1 ste kwaliteit grondstoffen.
In onze zeer moderne veevoederfabriek wordt de fabricage met de grootste precisie

uitgevoerd.
Dit geheel staat onder controle van de A.C.V. (Afnemers Controle op Veevoeder).

DE HEUS mengvoeders staan dan ook bekend als de juiste weg naar een hoger
bedrijfsinkomen.

Wij zijn gespecialiseerd in: - BABY BIGGENVOEDERS
- ZEUGENVOEDERS
- MESTVARKENVOEDERS
- PLUIMVEEVOEDERS
- RUNDVEEVOEDERS
-DUSALLROUND

ATTENTIE RUNDVEEHOUDERS: Vraagt vrijblijvend informatie over de voorverkopen
rundveevoeders. Levering zomer 1984. Harde brokken voor een scherpe prijs.

UW VERTEGENWOORDIGER: TELEFOON 05752-1864.
J. BRINKMAN, P. v. VOLLENHOVENLAAN 16, VORDEN.

DE HEUS
Veevoederfabriek B.V.

LANGSTRAAT 106
BARNEVELD
Tel. 03420-13844

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20 -VORDEN

BERMAKD GRASMAAIERS
Zijn net zo sterk als hun motor
BCRNARD motoren zijn in Nederland bekend om hun kracht,
probleemloze start en lange levensduur. Maar BERNARD maakt
nog meer)
Superieure techniek In modem gestyleerde
gazonmaaiers van 36-92 cm met benzine- en
elektromotor, gazontractoren voor grote gazons
en speciale modellen voor zwaar werk rond
de boerderij.
Voorzien van achteruitworp met grote
vang zak en handig 2-keuze-systeem
voor gespreide uitworp.
Onverwoestbaar aluminium maathuis.

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden. Tel. 05752-1393

Schapenvierling

ADMINISTRATIEKANTOOR

Bij de familie Horsting aan de Ruurloseweg Kranenburg werd de schapenfamilie uitgebreid met de ge-
boorte van een vierling, hetgeen een unieke gebeurtenis genoemd mag worden.
Zoals de foto laat zien vermaakt de familie zich opperbest.

KLEIN LEBBINK B.V.

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

Boomkwekerij
Lucassen
Ganzensteeg 6, Kranenburg. Vorden.

Planttijd is er nu...

Bomen, Heesters
en coniferen
Uitgebreide sortering

haagconiferen
VERKOOP OP ZATERDAG OF AFSPRAAK.
TELEFOON 05752-6721.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Stevige modestapper met aktuele clipsluitmg
Op uiterst soepele zool en gemaakt van

heerlijk ?acht leer Slyled by Collv
Maten35-42 ƒ Ó/IO'T

Soepele leren loafer in 'n duo kleuren-combinatie:
wit en kiezel. Een sterke, robuuste schoen

met speelse details Kleurnuances als
deze zi|n troef Styled by Nina

Maten 3 7

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

TASSENWEEK
Deze week op alle damestassen

10% KORTING
Bij uw vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

| SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJS

VOGELZANG 18, WICHMOND. TEL.OS7S4-841

Uw Banketbakker helpt u
de Pasen gezellig te maken
met

PAASGEBAK,
PAASTAART enz.
een HARTIG HAPJE
en natuurlijk die mooie

PAASEIEREN
of verwen u eens met zo'n heerlijke
bonbon van

LEONIDAS
Wij hebben ze in vele smaken.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
TELEFOON 1750, VORDEN.

Specialiteit

Zwanehalzen.

Foto van Vorden-van-toen

Het is vyftig jaar geleden dat de muziekvereniging Concordia in Enschede een eerste prijs won en zich
trots liet fotograferen.
Van links naar rechts herkennen we mevr. v.d. Wal, mevr. Smit, de Boer, Winkels, Wyers, Menkhorst sr.,
Brandenbarg, Florijn, Oldenampsen, Brinkerhof, Kreunen, v.d. Wal, ter Huerne, Wesselink, Linden-
schot, Menkhorst jr., Jansen, N ij land, ten Have, Wesselink, Lettink, Wesselmk, dirigent Wolters, Wan-
sink, Smit, Wesselink, Barendsen, Harmsen, Schuppers, Sneeloper, v.d. Berg, Dora Smit en Annie Plei-
zier.



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Vorden; gelet op arti-
kel 40 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
maken bekend dat zij de door hen op 18 november
1975, no. 1935 verleende vergunning ingevolge de Hin-
derwet tot het oprichten van een schietlokaal in het
pand Ruurloseweg 110 te Vorden hebben gewijzigd; de-
ze wijziging is als volgt:

- wijziging voorschrift 4 "er mag geschoten worden
met vuurbuks maximaal caliber 22" en"er mag uit-
sluitend worden geschoten met luchtdruk-wapens";

- toevoeging van de volgende voorschriften:
1. de inrichting alsmede de wapens moeten steeds

in goede staat van onderhoud verkeren;
2. de toegangsdeur(en) moet(en) achter de stand-

plaatsen schutter zijn gesitueerd;
3. achter de doelen moet in elke baan-as een stalen

schietbakje zijn aangebracht; de dikte van de
staalplaat moet ten minste 3 mm bedragen;

4. voor de standplaatsen schutter gesitueerde ven-
tilatie-openingen die rechtstreeks aanschietbaar
zijn, moeten zijn voorzien van een rooster, be-
staande uit staalplaat van gelijke dikte als de ko-
gelvanger of het schietbakje, waarin de openin-
gen van zodanige afmetingen zijn of waarin deze
als labyrint zijn uitgevoerd dat een kogel niet naar
buiten kan dringen.

Een exemplaar van de beschikking ligt vooreen iederter
inzage op afdeling 1 ter secretarie van de gemeente Vor-
den en wel vanaf 20 april 1984 tot en met 19 mei 1984,
elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.30 uur, alsmede op de maandagen in het Dorpscen-
trum te Vorden van 18. OOtot 21.00 uur. Desgewenst kan
een mondelinge toelichting op de beschikking gekre-
gen worden.

Ingevolge artikel 49, tweede lid staat tot 20 mei 1984
beroep open bij de Kroon voor:
1. diegene, tot wie de beschikking is gericht;
2. de betrokken adviseurs;
3. degenen die overeenkomstig artikel 38 van de Wet

algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren heb-
ben ingebracht naar aanleiding van de bekendma-
king van het voornemen;

4. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 38 van de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Maje-
steit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van
State, Afdeling voor de geschillen van bestuur. Binnen-
hof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.
Een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening
kan worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Vorden, 19 april 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Uw favoriete fiets
staat in deze folder.
U wilt een sterke, lichte, snelle Dus een Gazelle
Keuze genoeg Zie onze Gazelle-folder.
Hij ligt al klaar voor u En natuurlijk
zullen wij u graag de
nieuwste
modellen
laten zier

Tot ziens bij:
Tweewielerbedrijf

KUYPERS
Vorden. Telefoon 1393.

Komt U eens kijken naar onze afdeling BLOEMISTERIJ,
Grote sortering

Paasbakjes, Planten, Snijbloemen
etc. in diverse kleuren

Tuinliefhebbers!
Ruime keuze in

GROENTE-PLANTEN
als Kool - Sla - Andijvie enz. Grote sortering
Voorjaars-bollen en knollen als Dahlia -
Gladiolen - Knolbegonia's etc. etc.

BLOEMISTERIJ

b.v.
Zutphenseweg 64— Vorden — Telefoon 1508.

Ze kunnen er tegen...
Nederlandse kwaliteitschoenen die het
klimmen en klauteren, ravotten en rennen
wel kunnen verdragen. Gemaakt van stevig
leer en met voetsteun. Garantjes dus.

Stevige leren veterschoen met prima pas-
vorm en steun. Een schoen waar zelfs de
grootste belhamels langer mee doen.
Maten 23-31
59.95
Maten 32-35
64.95

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

Vanat maandag 16 t/m maandag 30 april a.s. kan
iedereen, naast onze andere gunstige spaarvormen,
gebruik maken van deze zeer aantrekkelijke aan-
bieding.

Bovendien ligt tijdelijk en zo lang de voorraad
strekt voor elke nieuwe spaarder, ons stripboek 'Bibi's
Vertellingen' klaar (ot naar keuze f7,50 spaarpremie).

Voor inlichtingen:

Zutphenseweg 31
Vorden. Tel. 1531

Spaarbank

SPECIALISTEN IN SPAREN.

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

G i Ujri |||i|l/ Koekoekboomseweg 4,
.J. ntlJInllX Wamsveld, tel. 05750-21800.

Standaard zonneschermen

Het zonnescherm dat zijn goede dienst in het
verleden reeds bewezen heeft.

Alle soorten uitvalarmen in diverse maten
uitvoerbaar en keuze uit het meest

*

komplete assortiment doeken in
mooie uni-kleuren en schitterende
streepdessins.

Voor een goed advies naar

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Wat lekker zeg! Wat zalig ijs!
Reakties die we krijgen van jong en oud. Daar zijn we erg blij mee.
Daarom schaffen wij als eerste zo'n unieke "Coldelight" ijsmachine aan?

En U weet 't, zo'n hele grote

UUIIGIIUUI 11 met een kop erop voor? ... Juist...
CHOCODIP OF NOOTJES GRATIS.

En voor de kleintjes

een reuze ijsje
DISCO ZAAD GRATIS.

met verrassing voor

100 cent

50 cent

VOOR THUIS:
HELE en HALVE LITERS

en ... ook als u er mee

thuis bent nog taai en

romig!

IN DE SNACKCOUNTER VAN

RESTAURANT

DE ROTONDE
VORDEN

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

PAASBROOD
KRENTEBROOD
ROZUNENBROOD
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 ̂ F Vorden Tel. 05752-1877

DIESELOLIE
PETROLEUM
HUISBRANDOLIE
VRAAGT PRIJS

G. Weulen Kranenbarg en Zn. b.v.
VORDEN. TEL 05752-1811 of 1217

Mode koopt u in Parijs
Betaalbare modische kleding

koopt u in grote en kleine maten
bij de grote maten specialist

CONFECTIE EN MODE

Voor al uw:

Loodpiterswerk
Sanitaire installaties
Waterleidingen
Gas installaties
Lood en Zink werken
Riolering
Centrale Verwarming
ook voor zelfbouw, met begeleiding en
gebruik van gereedschap.
Uw adres.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Parkeren voor de deur.

KOOPJESTIPÜ
Wit leren sportschoen
met voetbed en klitbandsluiting van 70,- nu uUr'

Bij uw vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
NieuwstadJ4- Vorden - Telefoon 05752-2386

GLORIA

"Pitima S"
schitterende t
o.a-, het versti
verdelgingsmii
kompleet met

SCHOUDERSPUIT
inspuit, geschikt
'ven yan metstsfoffen en cmkru
delen
draag/iern en spi

/an 90.50

l l

ALUMINIUM
OPSTEEKLADDER
een sterke; weeiibestepdige
om Veilig plle karwei'
lengte uitdeschiven

_e| lichtgewiqht
op hoog nive

$.50 meter, 2 x 1

IJZERHANDEL HARMSEN
BANNINKSTRAAT 4 - HENGELO GLD. TEL 05753-1220



Jong Gelre Laren wint
Kulturele wedstrijd
Op zaterdagmiddag 28 april worden in
de Luifel te Ruurlo de provinciale kul-
turele wedstrijden van Jong Gelre ge-
houden. Dit weekend werden in Vor-
den de culturele wedstrijden van de
regio West Achterhoek gehouden,
waarvan de drie beste groepen mee
mogen dingen naar het kampioen-
schap van Gelderland. Voor deze
voorselektiewedstrijden in het Dorps-
centrum bestond veel belangstelling.
De onderwerpen die de verschillende
afdelingen brachten waren „Jeugd-
werkeloosheid op het platteland" en
„Relaties en sexualiteit".

In zijn openingswoord ging de heer
Dick Regelink, provinciaal voorzitter,
in dichtvorm in op de zogenaamde
verborgen werkeloosheid op het plat-
teland. Jongelui die geen werk kun-
nen vinden en dan maar bij de ouders
op het bedrijf blijven werken met alle
financiële konsekwenties van dien.
De zes afdelingen die aan deze voor-
selektie meededen hadden van de op-
drachten veel werk gemaakt. De stuk-
jes omvatten toneel, zang, dans, ca-
baret etc. De groep Laren kwam uit-
eindelijk als winnaar te voorschijn.
Zij lieten zien dat de werkeloosheid in
feite al in de oertijd is begonnen. De
groep Almen, die op de tweede plaats
beslag legde had zich gericht op het
computertijdperk in de jaren 2500. De
groep Warnsveld werd derde. Zij had-
den zich toegelegd op het „waarom"
van de ontslagen. De groepen Almen,
Laren en Warnsveld zullen dus 28 ap-
ril in Ruurlo in aktie komen. Na afloop
reikte Peter Meulenbroek de prijzen
uit, waarbij de aantekening dat Steen-
deren vierde werd, Hummelo vijfde
en Vorden zesde werd.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen

19 april Bejaardenkring, Dorpscentr.
25 april Plattelandsvrouwen
27 april Jong Gelre tafeltenniscom-

petitie, Dorpscentrum
27 april toneeluitvoering

T.A.O. Wildenborch
28 april toneeluitvoering

T.A.O. Wildenborch
28 april Oranjever., Achterhoekse

avond, toneel, zang, film
Dorpscentrum

28 april Jong Gelre prov. ledenver-
gadering, De Keizerskroon
Ruurlo

30 april Oranjebal café Eijkelkamp
Medler

3 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
5 mei Warnsveldse Operettever.

Dorpscentrum
5 mei Int. C. Tournooi v.v. Vorden
8 mei KPO fietstocht
9 mei Plattelandsvrouwen

Eendags bestuur
15 mei NCVB Vrouwen in de bijbel
16 mei H.V.G. Vorden dorp
17 mei Bejaardenkring Dorpscentr.

2 juni Groot B. Tournooi v.v. Vor-
den

7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta

30 april VRTC Achtkastelenrijders
oranjedorpsloop, 3-6-12 km.

6 mei VRTC Achtkastelenrijders
voorjaarstocht 25, 40, 80 km

5 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

6 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

7 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

8 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km

22 jul i VRTC Achtkastelenrijders
zomertocht 40 km

Bijeenkomst
Alhoewel haar leden in de gemeente
Zutphen, Brummen, Warnsveld,
Gorssel en Vorden woonachtig zijn en
de vaste vergaderingsplaats "De
Pauw" te Warnsveld is, worden de ac-
tiviteiten die zij organiseert buitenge-
woon goed bezocht.
De snoeimorgen op het Groot Graffel
en de dia-avond gegeven door de heer
en mevrouw de Graaf uit Barneveld
met als onderwerp "de Landgoederen
in de Gelderse vallei" werden door
ruim 150 leden bezocht.
Op de eerste samenkomst werden de
geheimen van de juiste snoeiwijze
voor het verkrijgen van vruchtdragen-
de fruitbomen, bessen etc., gecombi-
neerd met het snoeien van heesters in
praktische lessen uiteengezet en uit-
gevoerd. Het inzicht en de durf t.a.z.
van het snoeien is sterk groeiende bij
de leden en zal zeker vruchten geven.
Geheel anders was de j.l. maandag ge-
houden dia-avond. Met een fascine-
rende diabeelden serie kregen de le-
den het verleden en het heden op de
landgoederen in de gelderse vallei
voorgetoverd.
Vele landgoederen verpieteren daar
het bijna onmogelijk is en was om ze
in hun volle glorie te onderhouden.
Gelukkig is de natuur ons goedgun-
stig gezind om met een rijkdom aan

planten en dierenleven de aftakeling
en het verloren gaan van oude glorie
te verzachten.
Prachtige luchtopnamen afgewisseld
met closups van bloemen, planten,
dieren, stenen en sierlijk smeedwerk
boeiden en streelden de ogen van de
ruim 100 aanwezigen.
Buitengewoon scherp kwam en komt
ook in onze directe omgeving tot ui-
ting dat de "Landheren en Vrouwen"
ons iets moois hebben achtergelaten,
n.l. gebieden waar de hedendaagse
mens rust kan en mag vinden.
Het dankwoord van de voorzitter de
heer H. Knol gericht aan de heer en
mevrouw de Graaf'Tot Ziens", werd
door de aanwezigen over genomen en
vertolkte de buitengewone waarde-
ring voor deze fijne avond.

Keukenhof
Op 30 maart j.l. opende Keukenhof de
poorten weer voor de naar verwach-
ting 8 a 900.000 bezoekers uit binnen-
en buitenland. Het geklik van fotoca-
mera's zal weer niet van de lucht zijn.
Alleen al van de tulpentuin zou men
meters film kunnen volschieten, want
daar zijn 600 verschillende soorten te
bewonderen, waaronder soorten die
er ook al waren in het jaar 1600.
In het Koningin Julianapaviljoen wor-
den binnententoonstellingen gehou-
den: van 14 t/m 23 april Narcissus '84
en van 17 t/m 20 mei Kleinere en min-
der bekende Bolgewassen. Bovendien
is er van 10 t/m 20 mei een lelieshow
in de kassen: Lelietuin '84. Deze ten-
toonstelling zal zo'n 15.000 tot 20.000
prachtig opgemaakte lelietakken te
zien geven. Tot eind mei kan men
urenlang genieten van de kleuren en
geuren in Keukenhof. Daarna gaan
tuinarchitect Koster en zijn staf on-
middellijk aan de slag om in de tien
jnaanden die voor de boeg liggen te
werken aan alweer een bloementuin
waarop Nederland trots kan zijn.

KLEURPLAAT
Op verzoek plaatsen wij de tekening voor de kleurplaat nog een keer. Er waren mensen die de binnenzijde, met de afbeeldingen van het "oude
contact nummer" graag wilden bewaren, die kleurplaat was afgedrukt op de buitenzijde. Dus jongens en meisjes jullie kunnen nog kleuren. De
inzendingen moeten nu vóór 30 april in ons bezit zijn. Diegenen die al ingezonden jAben, behoeven dit natuurlijk niet nog eens te

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Foi, foi, 't veel toch neet met". Rikker's Jan zett'n de rugge 's recht. Ge-
lukkug, hee schot t'r mooi met op. 't Wodd'n ok tied trouwens want 'n
heel 'n zaoterdagmargen was e al te gange ewes met de salvia's. 't Was tot
nog too allemaole wonderwel elukt en dat veur de eerste keer dat hee ze
zelf ezaaid had. Veur 'n bloomenhof hadd'n zee d'r altied nogal wat neu-
dus en angezien die plantjes, a'j ze koop'n mossen, zo zuutjesan ok un
paar lieve centen kostten, wol e ze dit jaor maor's zelf zien groot te krie-
gen. Zien zwaoger dei'j dat al jaorn en had um uuteduud hoe'j zoiets an
mossen leggen.

't Zaod dat e in un kisjen in de kamer had ezaaid, was schienbaor van goe-
de komaf ewes want d'r waarn d'r gloepens volle op ekommen. Honder-
vietug plantjes had e too in kleine potjes uutezet. Now waarn ze al zo
groot ewes dat hee ze in grotere bloempötte, die hee in de loop derjaorn
opespaord had, kon zetten.

Um de potte te könne vetranspeteern had e zich un stuk of tien kisjes in
mekere etimmerd, in elk kisjen kon e twaalf van die bloempötjes kwiet.
De grootste plantjes had e oaverezet, too hee klaor was had e honderd -
twintug salvia's te pronk staon, 't was liefebri'je umme d'r nao te kiek'n.
De tied die hee an een en ander espandeert had mos i'j maor neet tell'n,
want a'j dat uut gingen rekkenen had e nog nooit zukke duure salvia's
ehad. Maor wat wo'j, 'n hof was zien leefebri'je en die mog bes wat kos-
ten. Kniens of doeven vratt'n ow de oorne ok van de kop zonder da'j daor
iets wiezer van wodd'n.

't Was zondagmeddag, zo tegen twaalf uur, dat Toos, zien vrouw, tegen
um zei: "I'j konn'n de salvia's bes 's nao buuten zetten, 't is zowat twintug
graden hier achter 't huus en die zunne zal eur goed doen". "Doar ko'j
wel 's geliek an hemmen". Jan sjouwen zien kisjes uut de schuure nao 't
hofpad. Daor stonnen ze mooi uut de wind. 't Was un merakels mooi ge-
zichte, al die jonge plantjes op 'n riege, Jan kon d'r haos neet genog van
kriegen.

's Meddags woll'n zee samen nog un ende gaon fietsen maor een van de
kinder kwam eur 's opzuuken, zodoende kon ze neet wegkommen. Doa-
rumme gingen ze maor op tied an 't brood, dan konn'n ze nao zes uur
nog wel un ende rondtoern, 't was t'r dan ok nog wel lekker buuten. On-
derweg troffen ze nog un paar bekenden die met eur op fietsen en later
met eur gingen koffie drinken. Doar was 't ok tied veur want 't was onder-
hand al haos duuster too zee weer bi'j de voore waarn. Doardeur wodd'n
d'r an de salvia's neet meer edach.

Tot 'n anderen margen zeuven uur, bi'j 't wakker wodd'n. Toos schoaf de
gediens opzied en zaog an 't witte gezon dat 't nog wel knap evroorn had.
"I'j heb de salvia's toch wel binnen ezet gisteraovund?". "Oh, vedraaid
nee". Jan vloag uut 't bedde nao buuten. Ze stonnen allemaole nog oave-
rende al lei drr wel 'n witten glans oaver. Hee haal'n ze drek nao binnen
en mos too nao 't wark. Too hee 's aovunds weer bi'j huus kwam lei'jn ze
allemaole vlak, tot op de grond afevroorn. 'n Klein uur is e d'r met druk
ewes um de grond uut de potte te schudden en de pröttel op te ruumen.
Hee zal voort wel gin salvia's weer zaaien. Mog i'j 't soms nog wel van
plan wean, denk t'r dan wel an dat 't in april nog wel 's duftug kan vriezen,
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.
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