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Nieuwe manschappen materiaal wagen
voor vrijwillige brandweer

Nog éénmaal werd de "Commer", de achttien jaar oude brandweerwagen van de Vordense vrijwillige brandweer van stal ge-
haald. Dat gebeurde woensdagmiddag met ontzettend veel kabaal. De "Commer" werd uit de garage naar buiten gereden om
plaats te maken voor de nieuwste aanwinst, de manschappen-materialenwagen van het merk Fiat, een brandweerauto die van
vele nieuwe snufjes is voorzien.

De auto is nog zo nieuw dat hij volgen-
de maand te bewonderen is tijdens de
internationale brandweertentoonstel-
ling in de RAI te Amsterdam.

Middels de sleutels werd de brand-
weerauto door de heer Quispel van de
firma de Boer (Ajax) uit Amsterdam
aan Burgemeester Vunderink overge-
dragen die op zijn beurt de sleutels
overhandigde aan de brandweerkom-
mandant de heer G. te Velthuis.
Daarvoor hield burgemeester Vunde-
rink een uitvoerige toespraak.
De heer Vunderink wees erop dat
eind 1981 werd besloten tot de aan-
schaf van deze brandweerauto.
"Aan brandveiligheid wordt in Vor-
den immers een hoge prioriteit gege-
ven en de bedrijfszekerheid van het
brandweermateriaal werd dus zwaar-
der gewogen dan een aantal andere
zaken op het investerings schema. We
hebben echter wel bezuinigd en zijn
uiteindeli jk terecht gekomen op een
bedrag van 125.000 gulden. Verder
reikte het investeringsschema niet",
aldus de heer Vunderink.

Hij ging voorts in op het niveau van
onze voorzieningen dat volgens de
heer Vunderink wordt afgestemd op

het ontwikkelingsniveau van onze
maatschappij. "Alle eisen die wij stel-
len aan onze voorzieningen zijn maar
betrekkelijk.
Dat geldt temeer, omdat het voorzie-
ningeniveau niet alleen wordt afge-
stemd op wat wij technisch kunnen,
maar ook op de financiële mogelijkhe-
den. Zo zal men vroeger toen het
brandblussen nog met emmertjes wa-
ter ging, ongetwijfeld ook lange dis-
cussies hebben gehad over de vraag of
er 20 of 25 emmertjes in de kerktoren
klaar moesten staan voor geval van
nood. En of de emmertjes die wat
gammel waren al moesten worden
vervangen of dat dat ook nog een jaar-
tje later kon", zo sprak de heer Vunde-
rink.

Hij wees er op dat de gemeente Vor-
den jaarlijks twee ton aan gemeen-
schapelijke brandweervoorzieningen
uitgeeft. "Maar hoeveel burgers ne-
men de moeite om langs de relatief
eenvoudige weg van de brandpreven-
tie te voorkomen dat er brand uit-
breekt? Hoeveel zijn er niet of slecht
verzekerd tegen brandrisico's? Ook in
dat licht zullen wij de komende jaren
de uitgaven moeten bezien die wij
moeten doen, uit de steeds kleiner

wordende^bmene middelen ten be-
hoeve vaa^B brandveiligheid in deze
gemeen:* ̂ doe daarom een beroep
op het vrijwilligerskorps om inventief
mee te denken hoe we de bezuinigin-
gen daai ^nnen toepassen waar de
pijn het niflk is en de brandveiligheid
het minst ̂ r^evaar komt", aldus bur-
gemeester Vunderink.
Brandweerkommandant de heer G. te
Velhuis bedankte de burgemeester
voor zijn woorden en voor de fraaie
manschappen materialenwagen.
De brandweerlieden Oosterink en
Maalderink kregen vervolgens de
sleutels teneinde de auto te testen. Fe-
licitaties waren er vervolgens van de-
heer Scholten namens de regio gewest
Midden IJssel. De heer H. Hoender-
boom van Iveco uit Apeldoorn bood
een geschenk onder couvert aan. De
heer J.J. van Dijk, voorzitter van de
plaatselijke EHBO bood voor deze
nieuwe wgen een vakkundige samen-
gestelde EHBO tas aan. Hij was ervan
overtuigd dat het nieuwe pronkstuk
van de brandweer zal bijdragen tot
een nog betere bestrijding van bran-
den. "Ik hoop echter dat U in de toe-
komst maar weinig gebruik van deze
auto behoeft te maken", zo zei van
Dijk.

Mooie resultaten op
Solistenconcours

Op het afgelopen zaterdag gehouden solistenconcours gehouden te Bruchterveld
onder auspiciën van de Chr. Geld. Muziekbond werden door leden van "Sursum
Corda" prachtige resultaten behaald
Dick Boerstoel speelde in de 2e divisie het Graziosos van C.W. van Gluck en be-
haalde hiervoor 44 pnt. en een 2e prijs. Leo van Zantvoort uitkomend in de hoogste
afdeling de Eredivisie speelde op klarinet Concertino op. 26 en behaalde hiervoor
42 pnt. eveneens een 2e prys.

Evenzo kwam ook Joop Boerstoel uit mer. Hij behaalde maar liefst 56 pun-
in de Eredivisie en speelde op klarinet ten en verdiende daarmee een l e prijs
het Concerto Es-dur op. 36 van Kra- met lof en was daarmee winnaar van

Aktie Polen
Op maandag 9 mei wordt in het Dorpscentrum te
Vorden een verslag uitgebracht van de reis naar Po-
len.
De chauffeurs en begeleiders zullen hun reiserva-
ring komen vertellen.

Een ieder die heeft meegewerkt en belangstellenden
worden uitgenodigd om half acht in het Dorpscen-
trum te Vorden.

de prachtige trofee die beschikbaar
was gesteld voor degene die als hoogst
op dit concours uit de bus kwam.
Een enorme prestatie van Joop om als
hoogste te eindigen in een zo groot
deelnemersveld van 66 optredens.
Verder kwamen op dit concours Jo-
han Boestoel, Joop Boerstoel en Leo
van Zantvoort nog maals gezaamlijk
voor de dag en speelden eveneens op
klarinet in de Eredivisie het Trio in B-
dur van J. Triebensee.
Ook hiervoor werd met 48,5 pnt. een
Ie prijs behaald.
Een prachtig resultaat voor alle solis-
ten.
De solisten werden op de piano bege-
leid door mevr. de Koning. De jure-
ring was in handen van dhr. B. Joos-
sen, adjunkt directeur van het conser-
vatorium uit Enschede.

Opbrengst kollekte
Ned. Hartstichting
De kollekte in de gemeente Vorden
heeft een bedrag opgebracht van f.
4721,50.
Alle gevers en geefsters zijn hiervoor
enorm bedankt. Ook de kollektanten,
leden van de karnavalsver. "De Deur-
draejers" hartelijk dank.
Namens de vrienden van de Ned.
Hartstichting.

Marktvereniging speelt
niet meer voor
Sinterklaas
De Vordense marktvereniging heeft
definitief besloten haar jaarlijkse sub-
sidieuitkeringen aan Vordense vereni-
gingen te stoppen. Het uit te betalen is
te gering en de meeste verenigingen
krijgen al subsidie van de gemeente,
aldus het argument van het bestuur.
Overigens is de Vordense Marktvere-
niging nog springlevend. De vereni-
ging draait goed, terwijl alle beschik-
bare kramen steeds worden verhuurd.
Dit bleek o.m. uit het jaarverslag van
de sekretaris de heer J.J. v.d. Peyl.
Door het organiseren van akties voor
het kopend publiek blijft de markt
aantrekkelijk. Penningmeester H. Ko-
ning kon melding maken van een ba-
tig saldo.
Doordat de struktuur van de markt is
veranderd, is de veecommissie afge-
treden. De commissieleden Johan
Pardijs en Henk Rouwenhorst kregen
van voorzitter A.J. Zweverink een at-
tentie aangeboden. Het bestuur be-
staat nu uit vijf leden. De heren J.J.
v.d. Peyl en J. Bielderman werden
herkozen. Op vrijdag 13 mei wordt er
een enveloppe-aktie georganiseerd.
Tot nieuwe marktmeester werd on-
langs de heer B. Wunderink be-
noemd.

Succesvolle openbare les
kinderdansgroep Vorden
Op vrijdagavond 22 april j.Oieeft de
Vordense kinderdansgroe^klie nu
ruim 6 maanden bestaat, c^^r grote
belangstelling haar eerste openbare
les gehouden, om ouders <"
sen te laten zien wat de kinderen in die
korte tijd al hebben geleerd.
De voorzitster, mevrouvj^pm Til,
opende de avond met een^^fte uit-
eenzetting over de geschie'denis en
de opzet van de kinderdansgroep.
Deze bestaat nu uit ruim 50 kinderen,
naar leeftijd onderverdeeld in 3 groe-
pen en begeleid door 5 leidsters en 2
accordeonisten.

Er wordt gerepeteerd op maandag-
middag in het Dorpscentrum.
Het programma van de openbare les
bood veel afwisseling.
Voor de pauze toonden de jongste
groep en de middengroep een aantal
volksdansjes uit verschillende landen.
Ze deden geweldig hun best en kre-
gen dan ook veel applaus.
De verloting in de pauze, waarin heel
wat leuke prijsjes te winnen waren,
werd een groot succes, de loten waren
in zeer korte tijd uitverkocht.
Daarna kwamen de oudste groep met
folkloristische dansen, zoals de Drie-
kusman en de Schaatsenrijderswals,
afgewisseld met enkele liedjes, welke
kompleet met decor ten tonele ge-
bracht werden.

Tijdens het wisselen van het toneel
werd gezellige accordeonmuziek ge-
speeld.
Het publiek was de hele avond erg en-
thousiast, en met het slotlied „Boer
Harms" zong iedereen volop mee.
Ook was er tijdens de avond gelegen-
heid om briefjes in te leveren met een
naam voor de kinderdansgroep.
Uit de vele leuke suggesties heeft het
bestuur uiteindelijk de naam „Acht-
kastelendansertjes" gekozen.
Al met al was het een heel gezellige
avond, waarop de kindergroep met
veel voldoening terug kan kijken.
Het eerste "echte" optreden van de
„Achtkastelendansertjes" zal zijn tij-
dens de lustrumviring van het Dorp-
scentrum te Vorden, op 6 en 7 mei a.s.

Jeugddienst
a.s. Zondagmorgen l mei wordt er
weer een Jeugddienst gehouden in de
Dorpskerk. In deze dienst hoopt dan
voor te gaan mevr. Ds. Rinske Nijen-
dijk-Cnossen (Woerden).
Het thema van deze Jeugddienst luidt:

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

"Gemeente-Gemeenschap".
De gospelgroep "The Ballad Singers"
uit Lochem werken zingend mee aan
deze dienst, a.s. zondagmorgen. Een-
ieder is er hartelijk welkom.

Avonddienst
Op de eerste zondag van de maand
wordt er ook een avond-dienst gehou-
den in de Herv. Dorpskerk. Ds. Vee-
nendaal hoopt a.s. zondagavond l mei
deze dienst te leiden. Nodigend geven
we dit bericht hier door.

Het jeugdkoor
"Inter-Christ"
Van het interkerkelijk jeugdkoor "In-
ter-Christ" ontvingen we het volgende
bericht: We ontvingen verschillende
belangstellende vragen naar het reilen
en zeilen van ons koor. Vandaar dit
berichtje. We zijn druk doende een
aantal liederen in te studeren en ho-
pen dan ook binnekort weer te zingen
in de eredienst. Voor de eerste keer in
de Kapel de Wildenborch op volgende
week zondagmorgen 8 mei.
Toch blijft er natuurlijk altijd nog wel
wat te wensen over en dat doen we
dan ook maar: We zoeken dringend
ondersteuning bij de mannen/jon-
gens-stemmen en als het mogelijk is
een drummer of gitarist.
Kom eens kijken op vrijdagavond in
"de Voorde", Kerkstraat 15.

Evaluatie-avond
leerhuisavonden in
"de Voorde"
De vorige week reeds aangekondigde
datum voor de evaluatie-avond over
de gehouden leerhuisavonden en bij-
belkring blijft staan: woensdagavond
9 mei, maar de plaats van samen-
komst is gewijzigd en wordt "de Voor-
de", achter de kosterswoning Kerk-
straat 15.
Willen alle belangstellenden en geïn-
teresseerden in het vormingswerk en
toerustingswerk van de kerken hier
s.v.p. goede nota van nemen.

GEBOREN: Gerrit Hendrik Eggink
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.F. Scheers en G.B.
Steenkist; A. Nengerman en G.H.
Rothman
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag l mei 10.00 uur: ds. Rinske
Nijendijk-Cnossen (Woerden),
Jeugddienst m.m.v. "The Ballad Sin-
gers", Lochem.
19.00 uur: ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag l mei 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
dr. Vaneker, Zutphenseweg, 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 30 april 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink , tel. 1566.
Weekdienst dr. Warringa, tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
30 april -1 mei: H. van Dam, Lochem,
tel. 05730-1684; 5 mei: P. Scheepma-
ker, Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
tot 15 mei: mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor half negen.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLEN1NG
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILB1OTHEEK
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.



HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

WAND-EN VLOERTEGELS

SPOORSTRAAT 28
TEL. 05735-2000 RUURLO

Kunstgebittcnreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Videofilms te huur
LOGA boek en kantoor.
Raadhuisstraat 22, Tel. 3100.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SIERBESTRATING
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

Te koop: polyester roei- zeil-
boot
Tel. 05752-2474

Wij halen weer op voor de

PRETTY MARKT
Tel. 05752-2407

met
Televisie

reparaties
—,_ direct

;i naar

eSNBBRBTA
Hengelo Gld. Tel. 05753-1461

* CAFÉ - RESTAURANT
* DANCING - DISKOTHEEK
* CAFETARIA
* SLIJTERIJ
* DIV. ZALEN TOT CA. 450 PERSONEN

NIEUW! Gelegenheid tot barbekjoe
het hele jaar door tot ongeveer 75 pers.

IEDERE ZONDAG DANSEN

Tijdelijk
36-41
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Clog met zachte polster-
rand... staat leuk, zit
lekker en kost weinig.
Wit is de favoriete
kleur.

Klos-klos...
armantig kinderklompje

t zacht polsterrandje.

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Zomerse twee-
bandmuil met ver-
stelbare gesp en
gepolsterd voetbed, voor voeten die weten
wat ze willen.

12,-
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WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4.

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

DOOR INRUIL VERKREGEN

VOLVO 66 GL aut. Rood 1976
VOLVO 66 DL aut. Groen 1 977

VOLVO 66 GL aut. wit 1976
VOLVO 66 GL aut. Groen 1 976

VOLVO 343 DL aut. Rood 1977
VOLVO 343 DL SP Beige 1978
VOLVO 343 GL BI mett. 1979
VOLVO 343 L Beige 1980

VOLVO 343 L Rood 1980
VOLVO 343 L Beige 1981

VOLVO 343 DL Biauw 1981
VOLVO 343 GLS BI mett 1981
VOLVO 244 DL Bruin 1979
PEUGEOT 104 GR zilver 1982
PEUGEOT 505 SR Br mett 1980
RENAULT 14 LS Biauw 1980
RENAULT 16 TX Rood 1979
RENAULT 18 GTS Br mett. 1978
Grote VOLVO show 5, e en 7 mei
a.s. in de SCHOUWBURG van LOCHEM.

Dealer voor RUURLO, BORCULO
en LOCHEM en omstreken

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
Tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449

ADVERTEREN?
IN CONTACT!

AT EN1 E-m EN1
De service van Gebr. Kettelerij B.V.
is uitgebreid met Fleurop. Wij bezor-
gen en verzorgen al Uw bestellingen
zowel in Binnen als Buitenland.
Tevens kunt U Fleurop-waardebonnen
besteden en verkrijgen in onze zaak.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden. Tel. 05752-1508

b.g.g. 2054

Haal voor Koninginnedag iets extra's in huis, b.v.

Koninginnerol
Bavroase gebak
Weekendtaartjes

WARME BAKKER

OPLAAT
Bakt het voor U.

Onze voorjaarsfolder ligt een dezer dagen in Uw brievenbus. Een folder

boordevol sieraden en horloges, passend bij Uw mode, bij Uw persoonlij-

ke smaak.

Bovendien kunt U profiteren van aantrekkelijke voordeeltjes.

Kom gerust eens vrijblijvend rondkijken. U bent van harte welkom.

GRAAG TOT ZIENS.

Oö juwelier
siemermk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

Voor u:
VOOr f 5,— . excl. collier

lees in de folder hoe dat kan!

Flexa verf altijd goed. Sikkens
product.
Schildersbedrijf J.M. Uiter-
weerd. Meester Schilder.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.
Ruime parkeergelegenheid.

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

Foto van Vorden-van-toen

Deze kaart van kasteel "De Wiersse" werd in augustus van 1923 verzonden door
een deelnemer aan een "Haarlems Jongenskamp" te Vorden.

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



Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze dochter en mijn zusje

Wij noemen haar

ILSE

Henk Mokkink
Annie Mokkink-

Kasteel
Rob

22-4-1983
Nieuwstad 14, Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

EVELINA ALIENE

Wij noemen haar

EVELIEN

Wim en Erna
Norde-Winkel

Almenseweg 31
7251 HM Vorden.

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal Zutphen.

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

RENZ

Gonny en Rudy Cornegoor
en Cristel.

Vorden, 21 april 1983
Brinkerhof 52

Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van ons zoontje

GERRIT HENDRIK

Wij noemen hem

JOS

Joke en Johan
Eggink-Haaring

Vorden, 19 april 1983
„De Boomgaard",
Lieferinkweg 4

Tijdelijk adres:
Het Spittaal 5 noord

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
broer, zwager en oom

JOHANNUSALBERTUS

BOERSBROEK

betuigen wij u onze welge-
meende dank

Fam. H.J. Boersbroek-
Wentink

Fam. B. Wentink-Boersbroek
Fam. E.J. Kamperman-

Boersbroek

7251 HE Vorden
Veldwijkerwcg 1

Verslagen door het grote ver-
lies, maar gesterkt door de
oprechte blijken van medele-
ven, na het noodlottige onge-
val van mijn lieve man en vader

GERRIT HENDRIKSEN

willen wij een ieder danken
voor de hulp, steun en troost.
Het is ons helaas onmogelijk ie-
der persoonlijk te bedanken, in
verband met de enorme om-
vang der reakties.

J.B. Hendriksen-te Veldhuis
en kinderen

Vorden
Wiersserallee 4.

Hartelijk dank voor uw kado's
en de belangstelling op onze
afscheidsreceptie

FAM. VAN ASSELT

Klijndijk, april 1983.

Ha! Daar is de bladenman met
voordeel voor nieuwe abon-
nees.
Neem nu een abonnement op
Story voor de voordeelprijs van
83 cent per nummer voor het
eerste halfjaar. Bel snel de bla-
denman tel. 05735-2532.

Verhuisd: J.J. Slager van
Burg. Galleestraat 56 naar
de Bongerd 36.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SPOORBIELZEN
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735 2000 RUURLO

Vrijdag 29 april hopen wij D.V. met onze
kinderen de dag te gedenken dat wij op 28
november 1982 25 jaar getrouwd waren.

E. SNOEIJINK
G. SNOEIJINK:RUNHAAR
lna - Erna
Hetty - Marjanne

Gelegenheid tot feliciteren: vrijdag 29 april
1983 van 16.00-17.30 uur in zaal "De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

April 1983
Het Hoge 30
7251 XX Vorden.

In dankbaarheid hopen

GARRIT WILLEM WEENK
en

MARIA WEENK-BOUWMEESTER

4 mei a.s. hun 60-jarig huwelijk te herden-
ken.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur
tot 17.00 uur in Hotel Bakker te Vorden.

4 mei 1983
Schuttestraat 12
7251 MZ Vorden.

•r*&^er^0^&

VAKANTIE
7 t/m 14 mei

KAPSALON

P. SIETSMA
Dorpsstraat 1, Telefoon 1984.

En vooral koninginnedag, ook een makkelijke dag
voor moeder, daarom

'n lekker stukje eten
bij „de Rotonde"

BONDSRESTAURANT

„Be &otonbe"
VORDEN

Bouwbond F.N.V.
Zomerverzilvering Bouwvak

Op maandag 2 mei zaal Schoenaker
Op dinsdag 3 mei zaal de Herberg
van 19.00-20.30 uur beide avonden
met begeleidingsbriefje van de betref-
fende bonnen.

Het bestuur

Ook u bent welkom! Op 2 mei 1983 in Hotel Bak-
ker, 20.00 uur voor een

Openbare bijeenkomst
De heer R.L.O. Linschoten, lid
V.V.D.-fractie van de Tweede
Kamer zal een inleiding houden
over „Jeugdwerkloosheid en al-
gemene Politiek".

V.V.D. afd. Vorden

Wij hebben in Winterswijk aan vakwedstrijden meege-
daan en de volgende prijzen gewonnen.

Klasse witbrood:

Diploma Zeer Goed Brood
Klasse tarwe brood:

Diploma Zeer Goed Brood
Klasse vloerbrood:

Eervolle vermelding
Klasse folklore:

Eervolle vermelding voor onze T0a-
felkuukskes.
Voor kwaliteit gaat men naar Warme Bakker

OPLAAT TELEFOON 1373

Zaterdag 30 april

Oranjebal
Muziek: BLUE DANIO'S Aanvang 20.00 uur.

Café-Restaurant

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

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in ver-
band met de aanwijzing van de 5e mei als nationale
feestdag het gemeentehuis zowel als de afdeling ge-
meentewerken gesloten zullen zijn.

Op vrijdag 6 mei zullen het gemeentehuis en de afde-
ling gemeentewerken in verband met het jaarlijkse per-
soneelsreisje eveneens gesloten zijn. Wel kunt u van
9.00 tot 12.00 uur terecht bij de afdeling Bevolking en
Burgerlijke Stand.

Zie overigens ook voor nadere mededelingen hierom-
trent de rubriek "Gemeentenieuws" elders in dit blad.

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

GEMEENTE VORDEN
ALGEMENE KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Vorden nodigen be-
langstellenden uit tot het bijwonen van de afscheidsre-
ceptie van de heer J. van den Broek, als gemeente-ar-
chitekt, in verband met vrijwillig vervroegd uittreden.

Deze receptie zal plaatsvinden op 10 mei a.s. van 16.00
tot 18.00 uur in "de Boerderij" bij het kasteel/raadhuis
te Vorden.

Gezien het lopende karaktervan deze bijeenkomst zal er
slechts in zeer beperkte mate gelegenheid zijn de heer
J. van den Broek toe te spreken.

Tevens is er gelegenheid om kennis te maken met het
nieuw benoemde hoofd van gemeentewerken, de heer
Ir. J.W.Hendriks.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
Mr. M. Vunderink, burgemeester
J. Drijfhout, sekretaris.

Koop uw

grasmaaier
bij de man, die goed en vlot repareren
kan. Demonstratie en inruil mogelijk.

fa. Kuypers
H3lefoon 05752-1393, Vorden.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Nog steeds blijken 3 van de 4 kinderen
op schoenen te lopen die qua lengte, breedte
of inhoud schadelijk zijn voor de ontwikkeling
van hun voeten.

Op onze nieuwe elektronische
groeivormmeter zie je direct
of die schoentjes nog passen.

Laat die voetjes even nameten!
Onze nieuwe elektronische groeivormmeter
van Bunnies staat er voor klaar?

bovenstebeste bunnies

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

KEUKENS
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

Te koop: krielkippen Wijan-
dotten.
Visschers, Galgengoor.
Tel. 1767

Te koop: Org. Racefiets met
toebeh. Motobecane v. 12 -15
j r-
Hans Norde. Zelstweg 1.

Te koop: Ford Escort bj. 1974.
Tegen elk aannemelijk bod.
de Hanekamp 1,
Tel. 05752-1828

Vermist: Welsh corgi, reu,
bruin-wit halflange vacht, lan-
ge staart met witte pluim.
Tel. inl. Vorden 3227.

Te koop: 1 Fella cirkelschud-
der, 4 elementen en een trom-
melschudder Vicon Lelij, bei-
de i.z.g.st.
B.H. Fokkink,
Wiersserbroekweg 8, Vorden.
Tel. 05752-6741

KENWOOD
HIFI STEREO

'l LtitiiMc woon! inprrfclüie.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Ha! Daar is de bladenman met
voordeel voor nieuwe abon-
nees.
Neem nu een abonnement op
Margriet of Libelle voor de
voordeelprijs van 123 cent per
nummer voor het eerste half
jaar. Bel snel de bladenman tel.
05735-2532.

Voorjaar 1983

•
hangkrant gelezen en ge-
.n? Mooie behangetjes voor

een leuke prijs.
Komt U vrijblijvend binnen kij-
ken in onze winkel.
Natuurlijk bij Schildersbedrijf

Uiterweerd, Meester-
r. Ruurloseweg 35, Vor-

den. Tel. 05752-1523.
Ruime parkeergelegenheid.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

ROLLUIKEN
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-331 5 b.g.g. 2220.

Te koop gevraagd: kalveren
v.d. mesterij. Opgave 's
maandags voor 10.00 uur.
W. Heusinkveld,
Tel. 05753-1728

Te koop: nest Mechelse Her-
ders ontwormt en ingeënt.
WA. Eskes,
Vierakkerseschoolweg 14,
Vierakker. Tel. 05754-434.

Te koop: Duitse Staander.
Tel. 3288.

Te koop wegens verhuizing: 'n
partijtje zeer oude koemest
Te bevr. bij: GA. Wesselink
De Steege 15, Vorden.
Tel. 2422.

Te koop: nieuwe sportfiets.
„Bingo".
Tel. 2757.

Te koop: Surprise eetaardap-
pelen.
W. Klein Bramel,
Reeoordweg 2, tel. 1534

DUNLOP TENNISBALLEN
kleur geel per tin a 3 st. 11,75

Martens
Sport- en jachtart.
Zutphenseweg 9
Vorden.

Bejaardentocht 1983
Zo U weet is de bekende Vordense be-
jaardentocht, dit maal in het mooie
vroege voorjaar en wel op maandag 30
mei a. s.

U hoeft niet in het bezit te zijn van een
pas. Alle deelnemers kunnen op een
kollektieve pas.

Opgave voor deze bootreis, beslist voor
16 mei a. s. i.v.m. de aanvrage van deze
gezamenlijke papieren.

Zoals alle jaren belooft het weer een
mooie reis te worden.

Namens het bestuur
G. Remmers,
G. Eijerkamp.

OPGAVE:
Van Ark, KI U VerS, Zutphenseweg

Zutphenseweg

KI. Hekkelder,

. ..TT *.fc-' -

SIK
X5:

KONINGINNEDAG IN VORDEN,
dat betekent feest in „'t Pantoffeltje".
Vanaf 11 uur 's morgens

stemmingsmuziek!
met organist Wim Dolphijn. De gehele dag vrij
entree.

Door 'n directe lijnverbinding hoort u in 't Pantof-
feltje of het u beurt is voor 't vogelschieten.

Konsumptiebonnen van de Herberg en 't Pantof-
feltje zijn in beide zaken te gebruiken.

RESERVEREN TELEFOON 1770

bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Moederdag - geschenkendag
Vanzelf een uitgebreide collectie plan-
ten, bloemen, aardewerk etc.

Uniek aanbod:

Hydro-pot compleet met plant
Terra, jaarrond tuinnierkalender
Grote Begonia voor een kleine prijs
Speciaal gemengde Moederdag boeketten.

Uw service bloemist

b.v.

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden. Tel. 1508.

Vorden, Wilhelminalaan 16
Op zeer goede stand gelegen, halfvrijstaand
woonh'uis met berging op ca 400 vierkante me-
ter eigen grond.
Ind. b.g.: entree, hal, toilet + font., kelder, woonk.,
keuken, bijkeuken, berging.
1e verd.: overl., 3 slaapk (1 met balkon), badk.
met ligb. en v.w.
2e verd.: via vlizotrap, grote bevloerde zolder.
* Geheel C.V.-(gas), b.g. dubbel béglaasd.
Aanvaarding: direct.
Vraagprijs: f 137.500,- k.k.

LOCHEM, Markt 12, tel. 05730-6211
WINTERSWIJK, Burg. Bosmastraat 41,
tel. 05430-2.05.21
DOETINCHEM, Keppelseweg 25,
tel. 08340-3.56.77



alaris en Saldo..uw bank met de
Salarisrekening, automatisch sparen en betalen

Doe meer
met de spaarbank,
uw bank met de S,
in de buurt.

spaarbank

Gezellige

dansavond en
meeting

in Hengelo Gld. op zaterdag 7 mei a.s. in

ZAAL

rtAverenck).
Spalstraat 45, Hengelo Gld.

Aanvang 19.30 uur. Zaal open 18.00 uur.
Entree f 6,- p.p.
Organisatie: de "Zwerfkei" en "Morgenrood'

Paardrijden:

De
Graafschap

- Voor jong en oud
- Voor beginners en gevorderden
- lessen op paarden en pony's
— pensionstalling
- buitenritten en dagtochten
- in en verkoop paarden en pony's
- gezellige foyer
- Deskundige begeleiding
— Lid van de Federatie van Ned. Rijscholen.

MANEGE „DE GRAAFSCHAP"
FAM. HYLKEMA, LOENHORSTERWEG 7, HUMMELO

(BIJ DE KRUISBERG), TEL 08340-25580

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

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

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 zien.

1:1 •
GRASKANT-
STEKER
Met stalen blad en 80 cm
lange steel. Normale
prijs 6,85

Geeft uw gras meer
JR lucht, licht en

» A H water en ver-
wijdert mos en onkruid.
Breedte 39 cm.
Normale prijs 19,95
Welkoop aktieprijs 16,15
WELKOOP

GAZONMAAIER
Deze degelijke maaier gaat
tientallen jaren mee.
Maaibreedte 33 cm.
Normale prijs 169,-

Welkoop
aktieprijs 135,-

MAKITALUCHT-
KUSS <NMAAIER

Met sterke 900 Watt elektromotor
en 15 m kabel. Gemakkelijk
op maaihoogte instelbaar.
Kost nornÉI 380,-

WELKOOP DE EXPERT OP TUINGEBIED.
Welke tuinliefhebber is niet op zoek naar leuke prijsjes voor

z'n tuinspullen? Toch zeker elke tuinliefhebber? Kijk maar eens naar
die lage lenteprijzen. En vergeet bij 't vergelijken niet om ook even de

merken en kwaliteiten te bekijken. Dan bent u helemaal overtuigd.
Wat heeft u dit voorjaar nog nodig voor de tuin? Een degelijke hark? Een

betrouwbare maaier? Of gewoon een goeie bloembak?
Koop het bij Welkoop. Want met elke aankoop groeit uw voordeel.

Welkoop aktieprijs

295:
QUALCAST SWIFT
E 35 KORFMAAEER
Gemakkelijk te bedienen
en voorzien van beschermkap en
grasvangbak. Oersterke
325 Watt elektromotor
Maaibreedte 35 cm.

Normale prijs 429,-
Welkoop aktieprijs

QUALCAST
JETSTREAM4MB
DE LUXE ^
Ijzersterk met geruisarme 4-takt
motor van 3,5 pk. Maaibreedte
45 cm. Grasuitworp aan deachter-

zijde. Kompleet Jttf gras-
vanger. NormaHprijs

1.045,- Welkoop aktieprijs

795r

Skil gazontrimmer.
Model 537 H met sterke 200
Watt motor,
beschermkap, spoel ennylon
draad. Normale prijs 149,-

MAKTTA
DECOUPEERZAAG,
TYPE4300-SV

Lichtgewicht
model, met een
dubbel geïsoleerde
220 Watt motor;
veel toebehoren.

Normale prijs 190,-

Welkoop aktieprijs 169,-
PLANTEN-
SPUTT

De sproeikop is instelbaar
van sterke straal tot
nevelen. Inhoud
l liter. Normale
prijs 22,75

Welkoop aktieprijs

SET
TUINMEUBELEN

Met vier banden stoelen, hoog
model, fraai gestreepte kussens en
boulevardtafel met blauw gestreept
kleed. (Diameter 80 cm,
met parasolgat.)
Normale prijs
521,75
Welkoop aktieprijs

HONDEBAKKEN

Geglazuurde stenen hondebak.
Diameter 16 cm.
Normale prijs 7,50

Welkoop aktieprijs
630

Diameter 18 cm.
Normale prijs 8,50

Welkoop aktieprijs

Diameter 20 cm.
Normale prijs 13,55

Welkoop aktieprijs

715

KANARffiKOOI
Duet kanariekooi. Met l voeder- en
waterbakje en 3 verstelbare zit-
stokjes. Afm.: 40 x 21 x 36 cm.

Normale prijs 38,50
Welkoop

aktieprijs

KATTEVERBLIJF
Hygiënisch, zo'n kattetoilet met
beschermkap. En hij is gemakke-
lijk te reinigen. Kleur bruin/beige.
Afm.: 50 x 38 x 37 cm.

Normale prijs
34,-

Welkoop aktieprijs 28?5

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

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

Aanbiedingen geldig t/m 7 mei 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Voor exclusieve

kommuniejurkjes
Modecentrum

naar

Ruurlo

CONTACT een graag gelezen blad!
Voor al uw

LOODGIETERSWERK
VERWARMINGEN
GASLEIDINGEN
POMPINSTALLATIES enz.

Vraag prijsopgaaf bij:

Verwen uzelf
met 'n Gazelle.

FA. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, HENGELO GLD.
TELEFOON 05753-7278

l GAZELLE fietsen
rijden op VREDESTEIN banden

Wij kunnen U weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

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

ZATERDAG 30 APRIL (KONINGINNEDAG)

LEMMON FIVE
ZONDAG 1 MEI

RENDEZ VOUS
ZONDAG 8 MEI P.P.M. SHOW BAND

HENGELO GLD 05753-1461



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 28 april 1983

45e jaargang nr 7

Bloeniisterg-
Hoveniersbedrijf
Gebr. Kettelerij b.v.
heeft Fleurop

Van oudsher hoveniersbedrijf, is de zaak van de gebr. Kettelerij in de loop der jaren
groter geworden. Zoon Harry Kettelerij heeft nu een nieuwe service voor de klanten
in zijn bloemenwinkel en wel "Fleurop".

Nu het personeelsbestand beter op elkaar en op het bindersvak is afgesteld en
praktische ervaring heeft opgedaan is men tot Fleurop gekomen. Het houdt in dat
alle orders in binnen- en buitenland kunnen worden uitgevoerd. Er worden nu ook
bloemencheques verstrekt en ingenomen. Zowel voor binnen- als buitenland.

Uitslag Tuunte
kleurwedstryd
Tot 16 april konden alle kinderen uit
Vorden en omgeving hun Paaskleur-
plaat inleveren bij de Tuunte. In totaal
hebben 110 kinderen dit gedaan. Er
kwamen prachtige kleurplaten bin-
nen, ledere deelnemer heeft bj het in-
leveren van de kleurplaat een kleine
attentie ontvangen. Bovendien heeft
een jury de allermooiste kleurplaten
uitgezocht. De tekenaars van deze
kleurplaten kunnen een extra prijs af-
halen bij de Tuunte.
De prijswinnaars zijn:
t/m 4 jaar: Jurgen Schimmel, Vor-
den,; Mirjam Rigterink, Vorden; t/m

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

1. Sluiting gemeentesecretarie en afde-
ling Gemeentewerken op 5 en 6 mei a.s.
In verband met de aanwijzing als na-
tionale feestdag van de 5e mei zullen
de gehele gemeentesecretarie en de
afdeling gemeentewerken gesloten
zijn.
In verband met het jaarlijkse perso-
neelsreisje zullen de gemeentesecre-
tarie en de afdeling gemeentewerken
ook op de 6e mei gesloten zijn. Wel is
op die dag de afdeling Bevolking en
Burgelijke stand van 9.00 tot 12.00 uur
geopend.

Het opgeven van kadavers kan op 5
mei rechtstreeks bij het slachthuis ge-
beuren (tussen 10.00 en 12.00 uur), op
6 mei kunt u normaal naar het ge-
meentehuis bellen.

2. Verleende vergunning voor een col-
lecte
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Astma Fonds vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te in de week van 2 tot en met 7 mei
a.s.

3. Verleende bouwvergunningen, publi-
katies ingevolge de wet Arbo.
Wet A rob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling I ter se-
cretarie. Belangrijk is evenwel dat een
bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN
na de datum van publikatie moet wor-
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. W. A. Roelvink, Ruur-
losewe 90 te Vorden, voor het bouwen
van een woning met garage aan de
Ruurloseweg 72 te Vorden.
2. Aan P. Becker en D. Dorsman-Hil-
lege, Helderboomsdijk 2, voor het ge-
deeltelijk verbouwen van de boerderij
aldaar.
3. Aan de heer J.H. de Jong, Vordense
Bosweg 3, voor het gedeeltelijk veran-
deren van de woning Enkweg 19 te
Vorden.
4. Aan de heer F. Schmitz, Insulinde-
laan 15, voor het bouwen van een ga-
rage-berging aldaar.
5. Aan de heer B. Oonk, Hoetinkhof
107, voor het bouwen van een rijwiel-
berging aldaar.

4. Verkeersmaatregelen in verband met
het Koninginnefeest op 30 april a.s.
In verband met de op die dag te hou-
den feesten hebben burgemeester en
wethouders besloten om de volgende
verkeersmaatregelen te nemen:

A. afsluiting voor alle verkeer, inclu-
sief voetgangers, van het gedeelte
Schuttestraat vanaf de Ruurloseweg
tot aan de Vordense Bosweg op zater-
dag 30 april 1983 van 9.00 tot 13.00
uur.
B. afsluiting voor alle verkeer behalve
voetgangers van een gedeelte van de
Stationsweg vanaf de Molenweg tot
aan de Burgemeester Galleestraat op
zaterdag 30 april 1983 van 10.00 tot
13.00 uur.

C. afsluiting voor alle verkeer behalve
voetgangers van een gedeelte van de
Stationsweg vanaf de Molenweg tot
aan de Burg. Galleestraat en een ge-
deelte van de Burg. Galleestraat vanaf
de Insulindelaan tot aan de Juliana-
laan op zaterdag 30 april van 13.00 tot
16.30 uur.

5. Informatie over gasvoorziening Bui-
tengebied Vorden.
De „GAMOG" heeft op 19 april 1983
het gemeentebestuur van de gemeen-
te Vorden geïnformeerd over de aan-
leg van gasleidingen in het buitenge-
bied in het kader van het plan Nota VI
Gasvoorziening Buitengebied. Het
gehele projekt omvat ruim 225 perce-
len en vergt bij 100% deelname de
aanleg van circa 25 km hoofdleiding.
In aanmerking komen die percelen,
die gerekend vanaf het bestaande gas-
distributienet per streng niet meer
hoofdleidingaanleg vergen dan 150 m
per perceel. Het deelnamepercentage
dient na de enquêtering tenminste
66% per streng te zijn om tot leiding-
aanleg over te gaan. Het tempo van
de aanleg wordt ca. l km per week.

Inmiddels hebben de percelen die in
aanmerking komen voor een gasaan-
sluiting een informatiepakket ontvan-
gen. Voorwaarden en kosten worden
daarin nader toegelicht en met voor-
beelden geïllustreerd. Aan de hand
van het aanmeldingsformulier wil de
„GAMOG" geïnformeerd worden
hoe groot de belangstelling is en welk
soort woningen of bedrijven er in het
betrokken gebied zijn gevestigd. Ook
wordt in de brief een voorlichtingsa-
vond aangekondigd waar men nadere
inlichtingen kan verkrijgen.
Deze avond is gepland op 28 april a.s.
in de zaal van café Schoenaker te Kra-
nenburg, aanvang 8.00 uur.
Indien met besluit gasverbruiker te
worden dient men het aanmeldings-
formulier naar de „GAMOG" op te
sturen voor 6 mei a.s.

Daarna ontvangt men een nota van f.
354,-. Dit is een eerste aanbetaling
welke verrekend zal worden met de
definitieve bijdrage in de aansluitkos-
ten. Deze nota moet voldaan worden
voor 13 mei a.s. Wanneer per streng
66% van de percelen betaald heeft,
dan gaat hoofdleidingaanleg door.
Daarmee wordt gestart medio juli a.s.
De eerste huisaansluitingen zullen in
september a.s. gerealiseerd kunnen
worden.
Hoerveel van de 225 percelen uitein-
delijk aangesloten zullen worden
hangt af van de belangstelling en van
de eventuele problemen bij de aanleg
van de leidingen. Zoveel mogelijk
wordt gebruik gemaakt van openbare
grond, maar waar dat niet kan, zal uit-
geweken worden naar particuliere
grond waarvoor de „GAMOG" alle
medewerkir^wraagt van de betrokke-
nen, jflp

Burgemeester en wethouders hebben
alle medewerking toegezegd en ver-
wachten, gezien de vele verzoeken die
vanuit het buitengebied jaren ach-
tereen zijn
problemen.

u

l^^
engekomen, niet veel

Om een en ander op een juiste wijze te
kunnen begeleiden heeft de gemeen-
te in samenwerking met de standsor-
ganisaties een gascommissie inge-
steld. Deze commissie bestaat uit de
volgende personen:
1. H.A. Bogchelman, voorzitter, Zu-
thenseweg 57; 2. H.J. Graaskamp,
secretaris, Ruurloseweg 46; 3. B. Ab-
bink, Kruisdijk 9; 4. G.J. Visschers,
Galgengoorweg 6; 5. A.J. Vruggink,
Riethuisweg 4; 6. H. Havekes, Linde-
seweg 17; 7. H.C. Kettelerij, Hoetink-
hof 22; 8. E. Gotink, Brandenborch-
weg 3; 9. Hr. Geerdes, Gewestelijke
raad van het Landbouwschap te Arn-
hem.

Voor nader informatie kunt u ook bij
de bovengenoemde personen terecht.

Nationale Herdenking 1983
De Nationale Herdenking van allen, die sinds 10 mei 1940 wanneer of
waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, als-
mede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgeko-
men, zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 4 mei.

Evenals in 1982 is het programma voor deze dodenherdenking als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur tot zonsondergang, t.w. 21.09 uur, zullen
van alle openbare gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok worden
gehangen. Particulieren worden verzocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.00 uur zal de torenklok van
de N.H. Kerk worden geluid.

3. Zij die aan de herdenking willen deelnemen, worden verzocht om ui-
terlijk 19.50 uur bij de ingang van de algemene begraafplaats aanwezig
te zijn, waarna men zich gezamenlijk naar de graven van de geallieer-
de bondgenoten en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden,
zal begeven. Op deze graven zal door de burgemeester namens het ge-
meentebestuur van Vorden een krans worden gelegd.

4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal volkomen stilte in acht worden
genomen. De plechtigheid wordt hierna met een lied, te zingen door
het Vordens Mannenkoor, besloten.

5. Daarna worden degenen die daaraan behoefte hebben, in de gelegen-
heid gesteld een eenvoudige hulde te brengen door het leggen van
bloemen.

Met het oog op het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond zul-
len geen toestemmingen worden verleend tot het houden van openbare
vermakelijkheden op de avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient op deze avond zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijkheidsaspect ontbreekt.

Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur verzoeken wij u de buiten-
verlichting, zoals neon en lichtbakken, te doven.

6 jaar: Janine Pelgrum, Vorden; San-
dra Bosman, Vorden; t/m 8 jaar: Eg-
bert Winkels, Vorden; Dorien van
Dijk, Vorden; t/m l O jaar: Marcel Hel-
mink, Vorden; Christel Reesink,
Brummen; t/m 12 jaar: Heidi Hos-
ting, Vorden, Loes Opdam, Vierakker.

De Tuunte bedankt alle kinderen
voor het mooie kleurwerk, en hoopt
dat er bij een volgende kleurwedstrijd
net zoveel of liever nog meer kinderen
meedoen.

Aardgas in het
buitengebied
Donderdag 28 april zal door de GA-
MOG een voorlichtingsavond worden
belegd in zaal Schoenaker, voor hen
die in aanmerking komen voor aard-
gasaansluiting volgens nota 6 van de
Gamog. In de maand juli zal worden
begonnen met het leggen van de
hoofdleiding, een maand later met die
van de dienstleiding. Eind dit jaar zul-

len de gasmeters worden geplaatst,
zodat begin 1984 alle percelen van
hen die dit wensen op aardgas zullen
zijn aangesloten.

Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre
Jong-Gelre organiseert dit jaar we-
derom een avondfietsvierdaagse en
wel van 9 tot en met 12 augustus a.s.
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't is Oranje,
't blijft Oranje

Zo u heeft gezien in de Oranjekrant is het programma weer rond voor a.s.
zaterdag. Een feestprogramma dat klinkt als een klok. Vrijdag begint men
al met een toneelstuk „Belooft is belooft", gespeeld door TAO Wilden-
borch. Dit dol dwaze stuk wordt opgevoerd in het Dorpscentrum.

MORGENPROGRAMMA
8.00 uur Klokluiden
8.30 uur Vlaghijsen en aubade
9.00 uur Figurentheater Dorpscentrum
9.00 uur Oriënteringsrit per fiets
9.30 uur Vogelschieten

10.00 uur Dogcarrijden
10.30 uur Figurentheater
11.00 uur Politiehonden demonstatie

MIDDAGPROGRAMMA

14.00 tot 16.00 uur._
Groot motorcross spektakel op terrein Burg. Gal-
leestraat/Mulderkamp. Deze stratencross wordt
verzorgd door de VAiM.C. "De Graafschaprijders"
en zal plaatsvinden ^Hen gebouwd parcour met
ingebouwde hindernraRn. De cross wordt gereden
door ca. 20 aktieve cross-leden van de V A.M.C, in
20 heets volgens het ijsrace-systeem. De slot finale
bestaat uit een terrein-race.
In de pauze zal het nieuw opgerichte fietscros-
steam, een afdelinq^^n de "Graafschaprijders"
zich aan het publiel̂ Hsenteren. Tevens vindt er
een zijspan demonstratie plaats door leden van het
zijspan cross-team.
Ook vindt op dit terrein de finale plaats van de 12
km Oranje Dorpsloop om ca 15.45 uur.

14.30 uur

Oranje Dorpsloop. Deze dorpsloop wordt georga-
niseerd door de V.R.T.C. "De Acht Kastelenrijders"
en bestaat uiteen 3 en 6 km prestatieloop en een 12
km wedstrijdloop. Op een parcours van ca 3 km in
de Boonk.
Start 3 en 6 km om 14.30 uuren 12 km om 15.15 uur
bij de Sporthal op 't Jebbink. Inschrijven tot 5 min.
voor de aanvang van de verschillende afstanden in
de kantine van de sporthal.
Kosten f4,- voor de jeugd tot 14 jaar f5,- voor ou-
deren, ledere deelnemer ontvangt een prachtige
vaan. De finish van de wedstrijdloop is om ca 15.50
uur op het parcours van de motorcross.
Bekers zijn beschikbaar op de 12 km wedstrijd voor
de 3 eerstaankomende, voor de 1ste Vordenaar,
voor de 1ste dame en 1ste Veteraan.

16.15uur__
Afhalen van de schutterskoning(in) door Muziek-
vereniging "Concordia" en het bestuur van de
Oranjevereniging met rondrit door het dorp in een
open landauer.

16.30 uur

Aankomst van de schutterskoning(in) in zaal Bak-
ker, aansluitend huldiging van de koning(in) en ui-
treiking van de prijzen voor het vogelschieten,
baanschieten, oriënteringsrirten en ringsteken.

OPENSTELLING DIVERSE
GELEGENHEDEN 'S-MIDDAGS

Jeugdsoos

„De Schuur" van hotel Bloemendaal gehele dag
geopend.

„De Herberg" vanaf 15.00 uur gratis dansen m.m.v.
orkest "Transit".

„Bar Bodega 't Pantoffeltje" de gehele dag stem-
mingsmuziek, vrije toegang.

Café-Restaurant „Bakker" de gehele dag stem-
mingsmuziek.

Café Denk gehele dag stemmingsmuziek.

AVONDPROGRAMMA

Jeugdsoos, optreden Jo Junk and his Hotdogs. In
het voorprogramma een optreden van Shed Band.
Tijdens dit optreden zal ook radio Oost aanwezig
zijn.

„De Herberg", grote dans en showavond m.m.v. Fa-
kir - Hypnotiseur "Madrahasj" en dansorkest „Tran-
sit". Entree p.p. f 10,- leden Oranjeverenigng f 1 ,-
korting op vertoon lidmaatschapskaart (max. 2 per-
sonen). Kop koffie en enkele hartige hapjes bij
entree prijs inbegrepen. Kaarten in voorverkoop
verkrijgbaar.
„'t Pantoffeltje" dansmuziek, toegang vrij.
„Eykelkamp" dansmuziek m.m.v. dansorkest „Blue
Danio's". Entree p.p. f 6,- leden Oranjevereniging
f 1,- korting op vertoon lidmaatschapskaart (max.
2 personen).
Konsumptiebonnen van 't Pantoffeltje en de mun-
ten van de Herberg zijn de hele dag in beide zalen
inwisselbaar.

Zowel voor de Oranjeloop als Motorcross hebben de
volgende bedrijven prachtige bekers beschikbaar ge-
steld.
Fa. Barendsen, Huishoudelijk artikelen,
Haarden en kachels.
Gems metaal
Ten Have Engineering
Kaptein Oliehandel
L.M.B. Landbouwwerktuigen
Metaaldraaierij „Vorden"
Sorbo „Uw hulp in Huis"
Vormec Landbouwmachines
Wolbrink Stalinrichting
Weevers drukkerij

Voor de Oranjeloop kan men zich nog opgeven.
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Zwembad In de Dennen
Op maandag 2 mei en dinsdag 3 mei
stelt het bestuur van het Zwembad
"In de Dennen" het publiek in de gele-
genheid om 's avonds in het
Dorpscentrum persoonlijk abonne-
menten voor het komende seizoen te
bestellen.
Nieuw daarbij is de uitvoering van
een 25 baden kaart. Deze is niet zoals
abonnementen persoongebonden.
Bovendien kunnen dit jaar 16 en 17 ja-
rigen die niet meer onder een gezinsa-
bonnement kunnen vallen tegen
jeugdtarief een abonnement kopen.

Dit gold al enige jaren voor de 65 plus-
sers. Alles na legitimatie. Voor volle-
dige informatie en tevens overzicht
van de openstellingstijden van het bad
verwijzen we naar de advertentie el-
ders in dit blad, waarbij u tevens een
invulstrook aantreft voor het aanvra-
gen van het verlangde.

Ledenwerfaktie
Het bestuur van de Oranjevereniging is al enkele dagen bezig om hun
ledenbestand op te vijzelen. Het loopt goed, alleen er zijn veel mensen
niet thuis en het is ondoenlijk om deze 3 tot 4 maal te bezoeken, mocht U
toch de behoefte voelen oni lid te worden van de Oranjevereniging vul
dan onderstaande bon in en ook U hebt dan reduktie op de entree.

BON

Ondergetekende wenst lid te worden van de Oranjevereniging Vorden voor f.
10,-
per jaar.

Naam:

Adres:

Kunt u geen f. 10,- missen en U wilt de vereniging toch steunen dan kan dit ook,
U wordt dan donateur.
Deze bon kunt U inleveren, dagelijks, bij de Amrobank.



Graanstoet
800 gram

Melkwit
rond, 800 gram

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak a 4 stuks

176
176
0?8
Q?8

allerlei
Tennissokken

Steelpan (14 cm.) met
koekepan (24 cm.)
samen 12.5Q

Diepvriesdozen
l liter, set 4 stuks -§rë0-

Blikopener

395
2?s

Haar- en polsband 425
2?s

Fe mina inlegkruisjes ^̂  29
Nieuw... nu HÉf •

Nivea cremezeep
pak 5 stuks-3^7fr

Duralex theeglazen 125

Uw VS-slager biedt meer voor uw geld.
Neem de kwaliteit, kijk eens naar die vakkundig
behandelde lappen vlees. Dat blijft perfekt in de
pan, dat komt perfekt op tafel. Kijk eens naar
het grote assortiment, dat uw VS-slager u biedt
en... vergelijk dan eens hoeveel van dit
assortiment ook scherp in prijs wordt aange
boden. Neem ook de gezelligheid van onze
VS-slagerijen. Vriendelijk, attent en met
vakmanschap. Want sommige van onze klanten
zeggen, dat VS staat voor Vakkundige Slagers.
Wij voelen ons toch maar even gevleid met
zo'n kompliment.

kruidenier
595
249

Topdropof stophoest 29
pak 3 rol L4&- A •

Sunil
koffer 2

Snoepassorti
reuzenpuntzak -2r98-

Jonker Fris doperwten 29
zeer fijn, 1/1 buk 4^69 A •

Nieuw! Kahrels koffie
vacuüm gemalen 250 gr. 2-,96

Hip hap ontbijtkoek
500 gram 14-9- 0?9

Liebfraumilch
per fles 4r7ë-

Herschi sinas-pub-cola f\ / 9
l literfles XX89- \/«

Hero cassis of cerise
l literfles

Jonker Fris spercie-
boontjes i/ 1

159
Q?8

Coca cola
l literfles V.S. prijs

Soepballen
per

Remia fritessaus
emmer 600 cc. deze week

Q69
189

Cracottes
per pak-2r20-

Ariël
koffer 2

6?5

zuivel
Mona oranjepudding
0.5 Iiter.2^9-

Jacky Flan caramcl

Goudse kaas
vers van het mes, belegen kilo

Petrie taart
150 gram

Roomboter
pak 250 gram V.S. prijs

199
39

995
195
259

Een culinair hobbyist in Vorden
is een echte VS-enthousiast geworden
met dat malse vlees van de VS-slager
is er bij ons geen enkele klager
en zie ik alleen maar lege borden.

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-BorcuIo-Hcngelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



kundig en messcherp
mals mesvers vlees

£o.
da
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00

\
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Ongelofelijk maar waar...

Magere varkenslappen
hele kilo

groenten
Geldig 28/4 - 29/4 '83

30 april: koninginnedaö, 2 zondagen.
Daarom nu 4 feestaanbiedingen...

slagerij
Geldig van 28/4-4/5'83

Varkensrollade
hele kilo

Gepa^^rde snitzeis
hele kilo

Fijne braadworst
hele kilo

Nasi Aes
250 gram

Slavinken
10 stuks plm. 850 gram

Ongepaneerde
Hamburgers
l O stuks plm. l kilo

l e kwaliteit
Champignons
bakje a 250 gram

Heerlijke
Boercnsoepgrocntc
400 gram

Spcrcicboontjes
500 gram, boterzacht

L
™ Op veler verzoek nogmaals...

van die heerlijke
Jaffa-Late sinaas-
appelen 20 stuks
Maandag 2/5:
Hollandse kasandijvie
kilo, boterzacht

148
148
2?5

498

ft 48
\J •

Q 9o
\J •

fi 98

198
8?8
798

Gevuld stokbrood
per stuk

kruidenier
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ••••̂ •̂ •̂ ^̂ ^̂ •̂•̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂••••̂ ^̂ ^̂ ••î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »

Hellema spritskoeken O 9
groot pak 300 gram J~08- «L •

Gouda's Glorie
bak en braad
per pakje

S^i, -I ̂ S? i JHHK

Heinz sandwich spread
perpot-2r4§- JL •

Brati bier
12X0.51iter-a95-
en gratis spel kaarten bij iedere krat...

Ad van Geloven sateh 129

slijterij
Hoppe
jonge jenever
l literfles

Delaforce port
per fles 4*75-

Bacardi rum
per fles nu
Florijn citroen
brandewijn
l liter

1495
1Q95

1Q95

Karaf 13 sherry 1 ^95
2 liter 43-95- JLflrif •

Mix uw eigen borrel
Underberg
doos a 3 flesjes nu

Maandag t/m woensdag 2-5 t/m 4-5 '83

Boerenlevetworst 89
300 gram A •

Varkenslever O 98
100 gram \J •

Woensdag: gehaktdag ƒ48
hele kilo w •

vleeswaren
Geldig van 28/4-30/4'83

Slagers achterham
100 gram

Goud salami
100 gram

Berliner *
150 gram

Slagers leverworst
250 gram

salades

89
49
39
59

Sellery salade
200 gram

198

Dinsdag 3/5:
Kilo waspeen +
peterselie

Woensdag 4/5:
Bladspinazie
kilo

bloemen
Volgende week zondag 8 mei...
Moederdag!
Uw VS-markt brengt een grandioze sor-
tering bloemen en planten. Van kleine
vetplantjes tot grote Yuca's (twee in een
pot), Phoenix, stam Philodendrons, super
kwaliteit Begonia's, Anthuriums enz.
Dit is uniek voor een supermarkt!
U verdient veel geld en ontvangt daarvoor
eerste kwaliteit produkten. Komt dat zien,
kijken kost niets.

Deze week een prachtige
Calathea Zebrina
elders 9.50

Bij de VS markt795
Deze plant verlangt
een warme
standplaats, de potgrond
vochtig houden
en een matige lichte
standplaats.

Feestaanbieding...

Lange Sonia rozen
per boeket

Dit is iets moois...
Boeket rozen +
Fresia's

495
495

Een huisvrouw uit Hengelo Gee
ging naar de VS en nam haar buurvrouw mee
Ze sprak-, goed vlees vindt je alleen bij de VS
lekker mals en vers van het mes
haar buurvrouw was enthousiast en sprak:
mijn idee!

MARKT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



HIFI STEREO
KLEUREN T.V.

•HUI!
2 jaar volledige garantie

Vooraan in service en vooraan in techniek

— Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SPOORSTRAAT 28
TEL. 05735-2000 RUURLO

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

Zwembad "In de dennen"
VORDEN

Het zwembad is dit jaar geopend van 7 mei tot en met 4 september.
De openstelling is 7 mei a.s. om 14.00 uur.
De openingstijden zijn: maandag

dinsdag 10.00 - 12.00
woensdag 10.00 - 12.00
donderdag 10.00 - 12.00
vrijdag 10.00 - 1 2.00
zaterdag 10.00 - 1 2.00
zondag

14.00 - 20.00 uur
14.00 - 20.00 uur
14.00 - 20.00 uur
14.00-20.00 uur
14.00-20.00 uur
14.00- 17.00 uur
14.00- 18.00 uur

Bovendien is het zwembad voor abonnementshouders en 25-badenkaarthou-
ders geopend op dinsdag t/m vrijdag van 7.00-10.00 uur.
Gedurende het hoogseizoen van 9 juli t/m 4 september is het zwembad ook geo-
pend van 12.00 tot 14.00 uur, behalve op zondag en maandag.

De prijzen zijn voor het seizoen 1983 niet verhoogd.

NIEUW: Voor het eerst dit jaar kan een 25-badenkaart worden gekocht. Het gro-
te voordeel hiervan is dat deze 25 badenkaart niet persoonsgebonden is. (Het
abonnement is dat wel). Ter introductie zijn deze 25-badenkaarten tijdens
de voorverkoop f 2,50 lager vastgesteld.

De prijzen voor het seizoen 1983 bedragen:
Gezinsabonnement (bestemd voor ouders + kinderen)
die op 1 -5-'83 nog een 16 jaar zijn) 144,00
Abonnement jeugd 40,00
Abonnement overige 74,00
Tienbadenkaart jeugd 16,00
Tienbadenkaart overige 27,50
25-badenkaart jeugd 32,50
25-badenkaart overige 60,00
Dagkaarten jeugd 2,00
Dagkaarten overige 3,00
Zwemleskaarten voor 12 lessen 24,00

Voor personen in het bezit van een pas 65 en jeugdigen van 16 en 17 jaar
gelden na legitimatie jeugdtarieven.

Abonnementen zijn te verkrijgen:
A. door invulling en inzending van onderstaande strook en gelijktijdige betaling

van het juiste bedrag vóór 1 mei a.s. op rek.nr. 36.64.24.262 bij de RABO-
bank te Vorden. Gironr. v.d. bank isnr. 862923 of rek.nr. 48.63.78.5*43 bij de
AMRO-bank te Vorden. Gironr. van de bank is nr. 837570.
Onderstaande strook moet worden opgezonden naar H.J.A. Mom-
barg, het Kerspel 27, 7251 CT te Vorden of

B. door invulling en inlevering van onderstaande strook en betaling van het juiste
bedrag tijdens de zittingsavonden in het Dorpscentrum op 2 en 3 mei a.s. van
19.00-21.00 uur.

In beide gevallen worden de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad uitgereikt.

Na 7 mei worden de prijzen van de abonnementen met f 5,- en van de 25-
badenkaarten met f 2,50 verhoogd.

INVULSTROOK

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Wenst voor het seizoen 1983 t.b.v. het zwembad "In de dennen" te Vorden

aantal

jeugdabonnement van f 40,-

abonnement van f 74,-

gezinsabonnement van f 144,-

roepnaam kind

geb. datum kind

voorletters

geb. datum

voorl. vader

geb. datum

voorl. moeder

geb. datum:

Kinderen beneden de 16 jaar:

Roepnaam geb. datum

25-badenkaart jeugd
van f 32,50

25-badenkaart van f 60,-

Het verschuldigde bedrag ad f
rekening bij de rabo/amro bank.

Datum,

is heden overgemaakt via de ank/giro

Handtekening

Deze invulstrook bij rechtstreekse betaling per bank of giro opzenden naar H.J A.
Mombarg, het Kerspel 27, 7251 CT Vorden of inleveren tijdens de zittingsavon-1

den op 2 of 3 mei a.s. in het Dorpscentrum van 19.00-21.00 uur.

Ruime sortering in diverse Groente-gewassen als
koolsoorten, sla, andijvie etc.

Plant nu nog
uw heesters, coniferen, rozen, vaste
planten, fruitbomen enz. enz.

b.v.
Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508.
b.g.g. 2054.

NEDERLANDSE

HOVENIERS EN

GROEN VOORZIENERS

IVENIERS MET

KENNING mi i

Race en trimf ietsen. Peugeot, Gazelle, Multicycle.

NIEUW NIEUW

Peugeot Lugloosframe
Aerodynamisch gebouwd, 12 versnellingen.

Zie etalage.

TWEEWIELERBEDRIJF

J.H. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN.

aguAsport
regenpakken

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSFWEG - VORDEN

Ha! Daar is de bladenn^^met
voordeel voor nieuwe^roon-
nees.
Neem nu een abonnement op
Panorama of Revu voor de
voordeelprijs van 138 cent per
nummer voor het eer^* half
jaar. Bel snel de bladen^Bl tel.
05735-2532.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

STAATSLOTEN
De lotenverkoop begint
maandag 2 mei a.s.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30 -1 2.30 uur en 's mid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Mister Steam is te huur bij:

.HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

ZONDAG 1 MEI

een wervelende show met

HERMAN BROOD
8- his Wild Romance

featuring Bertus Borgers

Zaal „De Engel" Steenderen
AANVANG 20.00 UUR

BENTU ECHT ZO GOED TEGEN
ZIEKTEKOSTEN VERZEKERD ALS U DENKT?

Als mensen eenmaal een verzekering hebben
gesloten staan ze daar niet meer zo bij stil. Logisch, maar
niet verstandig. Een ziektekostenverzekering is niet zo'n
leuke aankoop als een kleurentelevisie, maar ze kosten al
gauw net zo veel geld. En ook bij ziektekostenverzeke-
ring zijn de prijs- en kwaliteitsverschillen aanzienlijk.

Wij weten daar alles van, want verzekeren is ons
vak. Laat ons daarom eens vrijblijvend voor u nagaan of u w
ziektekostenverzekering niet beter en goedkoper kan. Dat
kan u per jaar honderden guldens besparen op de premie.

Bovendien heeft de ziektekostenverzekering die
wij u bieden misschien wel de meest volledige dekking
van Nederland; zelfs inclusief alternatieve geneeswijzen.

Ook dat kan een aardige besparing opleveren
omdat u minder ziektekosten zelf hoeft te betalen.
Bel ons even.

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531

BETAAL Nll f ME ER DAN NODIG IS.

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

bareitdsert
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

JACK van polyester/
kiUK-n met badstof
voering.
Maten 98 122

Als speciale voorjaarsaanbieding

diverse
Kinderjacks
in div. maten
Deze week: dus donderdag en vrijdag

HALVE
PRIJS!!!

Modecentrum

Vrijdag open tot 9 uur
Ook open tussen 6+7 uur.

Ruurlo
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Geen eensluidend advies
commissie openbare werken
inzake beroepschrift
van de heer R.G.F. Wagener
In de commissie openbare werken kwam woensdagavond onder meer aan de orde
het beroepschrift van de heer R.G.F. Wagener tegen een geweigerde bouwvergun-
ning. De vergunning is geweigerd voor het verbouwen en uitbreiden van de woning
Vennemansweg 2.
De commissie openbare werken kwam niet tot een eensluitend advies, één commis-
sielid was namelijk niet aanwezig, de heer W.B.J. Lichtenberg (CDA) was van me-
ning het beroep ongegrond te verklaren.

De heer E. Brandenbarg (WD) wen-
ste zich nog niet over deze kwestie uit
te spreken.
Op vragen van de heer Brandenbarg
deelde wethouder J.F. Geerken
(CDA) mede dat er nog een nader ge-
sprek met de heer Wagener heeft
plaatsgevonden. Hij heeft toen een
nieuw plan ingediend, maar hieruit
bleek dat de wijzigingen nog verre van
voldoende waren. De Welstandscom-
missie stelt dat het verspringde dak
"karakterestiek" moet blijven.
"En in het nieuwe plan van de heer
Wagener wijkt de raamindeling af, ter-
wijl er ook bezwaren zijn tegen de dak-
voethoogte en de nokhoogte. Vandaar
dat het college vindt dat het beroep-
schrift ongegrond moet worden ver-
klaard.

De heer Wagener die als "inspreker"
bij deze commissievergadering aan-
wezig was zette in een uitvoerig be-
toog uiteen dat het advies van het col-
lege berust op een vergissing van de
welstandscommissie. "Het huisje had
vroeger een doorlopend dak, maar
door een verbouwing door de vorige
eigenaar, zo'n 25 jaar geleden is een
verspringend dak ontstaan. Ik wil nu
mijn achterhuis verbreden en de zij-
muren daarvan verhogen, gelijk aan
het voorhuis, waardoor het huisje in
dekarakterestieke vorm terug komt,
dus met een doorlopend dak.
"Ik heb een blinde moeder van 90 jaar
die ik moet verzorgen en in het advies

van onze huisarts Dokter Vaneker
kunt U lezen dat een verbouwing
noodzakelijk is", aldus de heer Wage-
ner. Hij overhandigde wethouder
Geerken een fotoreportage van ver-
schillende huizen in Vorden waaruit
zou blijken dat de welstandscommis-
sie zich heeft vergist.
Wethouder Geerken merkte ten slot-
te nog op dat het huis van de heer Wa-
gener een bepaalde stijl heeft. "Dit
soort huisjes moetje zoveel mogelijk
bewaren".

Huisvuil
De commissie openbare werken hield
zich woensdagavond eveneens bezig
met het ophalen van huisvuil in het
buitengebied. CDA-er Lichtenberg
die zelf in het buitengebied woonach-
tig is vond ophalen van huisvuil eens
in de veertien dagen meer dan vol-
doende. De kosten voor het ophalen-
van huisvuil bedraagt per perceel in
het buitengebied 89,50 per jaar (geba-
seerd op lx per veertien dagen) en
voor het dorp 85 gulden (gebaseerd op
lx per week). De heer Lichtenberg
stelde voor om het vuil in het dorp ook
elke veertien dagen op te halen. "Dan
moet men containers gaan gebruiken.
De mensen behoeven dan ook geen
vuilniszakken meer te kopen", zo
meende hij.
Op verzoek van de heer E. Branden-
barg (WD) zal het college er bij N.S.
op aandringen om bij het N.S. station
een invalideopgang te maken.

Vordense Winkeliersvereniging
organiseert akties

met vele prijzen
"Gedurende een viertal zaterdagen in de maand mei ligt het geld in Vorden letter-
lijk voor het oprapen", aldus de woorden van voorzitter D.J. Lammers. De winke-
liersvereniging bestaat namelijk 35 jaar en wil dit vieren met een grote mei-aktie
met heel veel pri j/en en koopjes hi j alle leden van de vereniging. Niet alleen de con-
sument zal hiervan profijt ondervinden ook de plaatselijke verenigingen worden in
staat gesteld hun kas te spekken.

Daarvoor wordt de mogelijkheid ge-
boden om elke zaterdaag op de markt
"te gaan staan" met een kraampje of
welke aktiviteit dan ook. In totaal heb-
ben ruim 20 verenigingen laten weten
op één of andere manier aan deze
markt mee te willen doen.
Wat de aktie van de winkeliers zelf be-
treft. Te beginnen op zaterdag 7 mei
wordt er op het grasveld tegenover de
Rotonde een "kanon" in werking ge-
steld die deelname formulieren voor
de aktie, alsmede waardebonnen in de
lucht zal schieten. Waardebonnen van
tien gulden die bij de winkeliers inge-
wisseld kunnen worden. De deelna-
me-formulieren hebben waarde, wan-
neer voor minimaal vijf gulden is ge-
kocht. Dan kan men meedoen in het
prijzenfestijn want elke zaterdag zijn
er 35 tot 40 prijzen beschikbaar met
een waarde variërend van 50 tot 100

gulden. Deze prijzen kunnen direkt
na de trekking op zaterdagmiddag bij
de betreffende winkelier afgehaald
worden. Alle deelnemende winkeliers
zijn herkenbaar aan de gekleurde tros-
sen ballonnen aan hun luifel.
Voorst wordt er elke week een etala-
ge-kastelen zoekwedstrijd georgani-
seerd bij alle adverteerders van de
Vorden-pagina van de betreffende
week, afbeeldingen van de kastelen
die in de etalage te vinden zijn. Onder
diegene die het juiste aantal heeft ge-
vonden worden elke week vijf taarten
verloot.

Mochten er 's morgens bij het afschie-
ten van de deelnameformulieren
mensen niet aanwezig zijn, maar toch
mee willen doen, de formulieren zijn
de gehele dag nog af te halen bij de
kraampjes van de verenigingen.

Zomer-excursie
De organisaties ABTB, CBTB en
G.M.v.L. organiseren gezamenlijk
een zomer-excursie en wel op 13mei
a.s. Er wordt een bezoek aan het Bin-
nenhof gebracht; Madurodam zal
worden bezocht, bij slecht weer wordt
dit Panorama Mesdag. Scheveningen
met de Pier staat ook op het program-
ma. Uiteraard ontbreekt de koffietafel
niet. Tot slot volgt het diner in restau-
rant Schoenaker.
Opgave voor leden en huisgenoten tot
a.s. maandag 2 mei.

Amnesty International
Op de schrijfavond van Amnesty In-
ternational op 2 mei a.s. in het Dorp-
scentrum is er 's avonds gelegenheid

brieven te schrijven voor een studente
in Zuid-Afrika en voor een journalist
in Vietnam.
Er zijn Nederlandse en Engelse voor-
beeldbrieven beschikbaar. Een bij-
drage in de portokosten wordt op prijs
gesteld, maar is volstrekt niet ver-
plicht.

Uit het Politierapport
Vernieling
19 april werd bij de Rijkspolitie aangif-
te gedaan van de (herhaalde) vernie-
ling van de waterpeilmeter in de beek
bij 't Hackfort.

Uilennest gevonden
In de buurt van Vorden is een uilen-
nest gevonden. Drie jongens uilen

Geranium en
Perkplantenmarkt

Op zaterdag 14 mei 1983, wordt in Vorden op het Kerk-
plein een Geranium en Perkplantenmarkt gehouden. Ini-
tiatiefnemers voor deze markt zijn de Vordense Bloemis-
ten en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde.

De Vordense Bloemisten zullen op zaterdag 14 mei speciaal Geranium's
en verder de complete sortering ander perkgoed aanbieden.

Behalve dit zal ook de Nederlandse Geranium en Pelargoniumvereni-
ging met een stand bijzondere Geranium's aanwezig zijn, die deels ook
te koop zijn. Inlichtingen over de vereniging en over de bijzondere soor-
ten worden in deze stand gegeven.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkun-
de zal met voorlichtingsstand aanwezig zijn.
Op die dag zullen zich nog meerdere verenigingen manifesteren op het
Kerkplein in Vorden.

hadden het nest reeds verlaten. Aan-
vankelijk dacht men dat de jonge die-
ren zich niet konden redden. Er is bij-
gevoederd. Het gat nu goed met de
jonge uiltjes. Ze produceren reeds de
bekende uileballen.

Drie sparren verdwenen
Aangifte is gedaan van diefstal van
drie sparren aan de Heidepolweg.
Men heeft er een man met een motor-
zaag bezig gezien. Ook is een Oranje
Renault 6 zonder kentekenplaat ge-
signaleerd.

Diefstal flets
Afgelopen nacht is aangifte gedaan
van de diefstal van een damesfiets
staande bij een horeca-instelling ter
plaatse.

Tijdens een controle later in de nacht
werd een Alfa Romeo aangehouden,
die in de |^terbak een ontvreemde
fiets vervoiwe.

Dierenmishandeling
Tijdens een controle bij de stuw in de
Berkel bij de Kapperallee vond de
Rijkspoliti^|n tweetal tassen waarin
zich een p^^ren een kater bevonden,
die gruwelijk waren mishandeld.
Vermoedelijk zijn de dieren tegen een
boomgeslagen. De kater had een nek-
breuk en diverse bloedingen, ook de
poes bloedde uit bek en andere won-
den. De Rijkspolitie heeft deze zaak in
onderzoek.

Aanrijdingen
Afgelopen week deden zich een aan-
tal aanrijdingen voor, gelukkig alle
zonder gewonden.
Op kruising Schuttestraat/Branden-
borchweg kwamen de inwoners
A.C.W. en G.H.B, uit Hengelo met el-
kaar in aanrijding, zulks als gevolg van
het niet geven van voorrang. Beide au-
to's werden zwaar beschadigd.
Op de Raadhuisstraat ter hoogte van
de brutale kruidenier knalde een Da-
fje tegen een opgevoerde brommer
van R. uit Lochem. Hier slechts wei-
nig schade.
Op de Mispelkampdijk kwam een
tractor met oplegger van P. uit Vorden
contra een personenauto met aanhan-
ger van H. uit Vorden. Veel schade!
Op de Kerkhofiaan/O. Zutphenseweg
schampten de auto's van inwoners R.
en K. elkaar flink.
Tenslotte reed een auto op de Almen-
seweg tegen een gemeente-boom. De
eigenaar regelde de schade met de ge-
meente.

Verkeers-examen
141 deelnemers waren er afgelopen
donderdag voor het Verkeersexamen.
Hier examen vond plaats onderauspi-
ciën van Veilig Verkeer Nederland en
de Rijkspolitie. Van de deelnemers
kregen er 138 het begeerde certificaat.
Vijf deelnemers maakten geen enkele
fout. Vijf scholen namen aan dit exa-
men deel.
Deelnemende scholen:
't Hoge 62 geslaagd 60.
O.L.S. 38 geslaagd 38.
Vordering 27 geslaagd 27.
Samenwerking 7 geslaagd 7.
Pr. Juliana 7 geslaagd 6.

Sportman van het jaar
Het is nog niet duidelijk of de sport-
happening "Sportman van het jaar
van Vorden", doorgang zal kunnen
vinden. Organisator Fred Franssen
die al in de voorbereiding vele uren
heeft gestopt is teleurgesteld over het

aantal personen dat zich tot nu toe
heeft opgegeven. "Dat moet de ko-
mende maand, (inschrijven is moge-
lijk tot l juni), heel wat meer worden,
anders ben ik genoodzaakt het evene-
ment af te gelasten", aldus Franssen.
Inschrijven is mogelijk bij: de Her-
berg, de Rotonde, café Schoenaker,
Geert Kruit, Brinkerhof 37, Lanny
Smeitink, B.v. Hackfortweg 52 of bij
Fred Franssen, de Bongerd 3.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Green, H. Inkeer en uitweg; Lugt, A.
van der. God schudde de wateren-her-
wonnen land; Geeraerts, J. Diamant;
Eemlandt, W.H. van. Code duizend-
poot; Holt, V. De Engelse gouvernan-
te; Poortvliet, R. Braaf!; Rijntjes, A.
Het ABC van de bodypuilding;
Snethlage, K.F. Fatsoen l ij k^g goed-
koop; geschiedenis van v^Pwenar-
beid; Reve, K. van get. Freud, Stalin
en Dostojevski; Lijnen naar volwas-
sen leren; Agrarisch adresboek (nas-
lagcollectie); Vermeend, W. en F. de
Kam. Student en fiscus IJB|: Ove-
reen, Jac. de schaapherder ^PLunte-
ren; Overbeek, A. Helgroot museum-
boek; Vandeloo, J. Sarah; Thijssing-
Boer, J. Op weg naar de toekomst.

Jeugd:
Rutgers, van der Loeff, A. Morgen is
de toekomst; Sutcliff, R. Mare, de ver-
schoppeling; Hildick, E.W. Kabaal om
een kikker; Nöstlinger, Chr. Door dik
en dun; Boucek, J. Hard tegen hard;
Lijsen, H.J. Ponyrijden; Vieillevigne,
S. Parijs; Schouten, A. Huon en de
ganzenjonkvrouw.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
t rum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

30 april Oranjedorpsloop VRTC
5 mei Bejaardenkring Dorpscen-

trum
6 mei Lustrumviering Jong Gelre

Dorpscentrum
7 mei Lustrumviering Jong Gelre

Dorpscentrum
9 mei Fietstocht KPO

13 mei Alg. voorj.verg. Jong Gelre
Hotel Bloemendaal

17 mei NCVB Doprscentrum
17 mei Avondvierdaagse
18 mei Avondvierdaagse
19 mei Avondvierdaagse
19 mei Bejaardenkring Dorpscen-

trum
20 mei Avondvierdaagse
23 mei Reg. sportdag Jong Gelre

Appies Happies De Veldhoek
25 mei HVG Vorden Dorp
28 mei Prov. buitensportdag

Jong Gelre Borculo
31 mei Fietsvierdaagse VRTC

1 juni Fietsvierdaagse VRTC
2 juni Fietsvierdaagse VRTC

2 jun i Bejaardenkring Dorpscen-
trum

3 juni Fietsvierdaagse VRTC

De heer R.G.F. Wagener trekt
beroepschrift in
Tjjdens de dinsdagavond gehouden raadsvergadering deelde burgemeester Vunde-
rink mede dat de heer Wagener zyn beroepschrift tegen een geweigerde bouwver-
gunning heeft ingetrokken. De reden daartoe is dat er nog een gesprek zal plaats
hebben met de welstandscommissie en met een lid van het college. "Het zou mooi
zyn, wanneer beroepsprocedures a l t i j d zo verlopen", aldus merkte burg. Vunderink
op.

Op vragen van mevrouw M. Aartsen-
den Harder (CDA) deelde wethouder
J.F. Geerken (CDA) mede dat het col-
lege zo rond l november aanstaande
met plannen zal komen ten aanzien
van het muziekonderwijs in Vorden.
Zoals bekend heeft de gemeente Vor-
den het kontrakt met de muziek-
school Zutphen per l augustus 1984
opgezegd.

De raad besloot tot benoeming van de
heer H. van Meerem, Delf 55 te Veen-
dam, als hoofd van de openbare lagere
dorpsschool. Volgens de heer M.
Groen (WD) is het een "jong enthou-
siast hoofd". De heer Groen zei dat zo-
wel de kandidaten twee en drie capaci-
teiten hebben hoofd te worden.
"De verschillen zijn uiterst margiaal
tussen de drie kandidaten. Wij zijn
uiteindelijk met de voordracht van het
college akkoord gegaan", aldus de
heer Groen.
De heer A. Ploeger (P.v.d.A) had ten
aanzien van de gevolgde benoe-

mingsprocedure nog wat vragen,
maar wilde deze bewaren tot in de
raadscommissie voor onderwijs.
Op vragen van de heer H.J, Graas-
kamp (CDA) deelde burg. Vunderink
mede dat Rijkswaterstaat bezig is met
de voorbereidingen van een fietspad
van de Kranenburg tot aan de afslag
naar de Wildenborch. De heer Graas-*
kamp wees verder op de gevaarlijke
oversteek over de Lochemseweg ach-
ter het landgoed Reehorst. Dit in ver-
band met het feit dat kinderen het
zwembad gaan bezoeken. Hij ver-
zocht op dit kruispunt een "stukje" af
te sluiten. In mei zal de raad voorstel-
len ontvangen met betrekking tot het
onderhoud van zandwegen.
De heer Geerken deelde dit mede
naar aanleiding van vragen van de
heer Graaskamp. Nu er een uitkomst
is inzake het landelijk onderzoek van
de B.K.R. (beeldende kunstenaarsre-
geling) zal het college hierop in de
raad terugkomen. Dit op verzoek van
de heer J. Bosch (P.v.d.A).

Engelse meisjes op
bezoek by Vordense
bedrijven
Dezer dagen brengen een zestal meis-
jes uit Engeland een bezoek aan Vor-
den. Deze meisjes die in Engeland sta-
ge lopen bij een firma zijn naar Neder-
land gekomen om eens te kijken hoe
hier het bedrijfsleven funktioneert.
De manier van zaken doen, hoe wordt
de werkeloosheid aangepakt, allemaal
dingen waarover bij terugkomst in
Engeland verslag moet worden ge-
daan. In Vorden werd onder meer een
bezoekje gebracht aan de firma ten
Have, Vormec en Sorbo.

Sparta nieuws
Zaterdag 23 april 1983 nam de gym-
nastiekvereniging "Sparta" deel aan
de verenigingswedstrijden te Hengelo
Gld. met een groep meisjes van 9 en
10 jaar onder leiding van mevr. Roe-
lofs-Takema.
Voor Sabine Kosse, Giovanna Hartel-
man, Janine Dijkerman, Judith Hom-

pe, Cobi Kolkman, Renate Nijenhuis
en als reserve Mariska Steintjes was
het de eerste keer, dat ze aan dergelij-
ke wedstrijden meededen.
Er werd gewerkt aan de brug-ongelijk,
het paard, de evenwichtsbalk en de
langemat.
Het ing de meisjes goed af en ze be-
haalden in hun ronde tegen W.G.V.
Winterswijk, VenK Twello en de
Kempers uit Loenen een 3e prijs.
Onze complimenten namens de gym-
nastiekvereniging "Sparta". Het Bes-
tuur.

Vordens Tennis Park
Wegens het uitvallen van Ron van
Wijk (blessure) heeft Mix l de wed-
strijd tegen Presikhaaf met 2-3 verlo-
ren.
Neede II - Mis II 4-1; Mis III - T.C.
Zuid 3-2; LTC I - VTP l (heren) 3-3;
Braamveld l I -VTPl l 5-l;Jeugdmix-
Gorssel III 2-3.
Zondag: Mix l -Neede IV 7-1; Heren
l - Schapenkolk 5-1; Wehl l - Mix II 4-
4; De Maten III - heren II 1-5.

Voorzitter Henk van der Aar:

"Wel jeugdkampioenen maar
helaas geen herenteam meer
bij "Vorden '64"
Bij de zwem- en poloclub Vorden '64 zit men momenteel een beetje met de handen
in het haar. Voorzitter Henk van der Aar: "Het is eigenlijk een beetje gek. We heb-
ben een zeer gezonde vereniging maar helaas is ons herenteam uit elkaar gevallen.
In de polocompetitie hebben we een half seizoen meegedraaid maar moesten toen
noodgedwongen stoppen.

De Vordense teams hebben hun trai-
ningsavonden in het overdekte zwem-
bad te Eefde. Op de dinsdagavond
trainen de leden van de zwemafde-
ling, terwijl de poloafdeling op don-
derdagavond traint. "De opkomst is
vrij goed. Duur zijn we ook niet. Inklu-
sief de trainingsfaciliteiten kost het
lidmaatschap voor senior-leden f 104,-
per jaar, terwijl de jeugd 84 gulden be-
taalt. Ook de financiële positie van de
vereniging is gezond. Dit komt voor
een groot deel door onze jaarlijkse
Pretty-Markt, waarbij we de laatste ja-
ren steeds goed weer hebben gehad.
Ook Janstje Beton zorgt voor een fi-
nanciële injektie", aldus voorzitter
Henk van der Aar. De Pretty Markt
die is opgenomen in het VW zomer-
programma vindt dit jaar plaats op za-
terdag 9 juli.

De zwemafdeling van "Vorden '64"
telt zo'n 70 leden. Hier zitten diverse
goede zwemmers bij die momenteel
nog de voorkeur geven aan wedstrijd-
zwemmen. Dat de herenpoloafdeling
in Vorden qua aantal zo slecht draait is
in schrille tegenstelling met omliggen-
de gemeenten zoals Ruurlo, Almen,
Laren, Gorssel waar de herenafdeling
wel bloeit. Volgens Henk van der Aar

Een viertal spelers zijn verhuisd, er
moesten spelers in militaire dienst,
kortom de gehele ploeg viel uiteen.
We hebben nu nog zo'n vijf man over.
Veel te weinig om competitie te spe-
len".
Over een paar jaar zal het er in Vorden
waarschijnlijk veel fleuriger uitzien,
want afgelopen zondagavond werden
de jongens-aspiranten kampioen. In
totaal bestaat de aspirantenafdeling
uit 12 jongens. Henk van der Aar ver-
wacht dat er in het seizoen '84-'85 be-
slist een aantal zullen doorstoten. Van
der Aar: "Daarom is het voor onze ve-
reniging van essentieel belang dat de
herenafdeling zo spoedig mogelijk
weer gestalte krijgt. Je kunt de jon-
gens dari geleidelijk aan gaan inpas-
sen".

heeft het er niets mee te maken dat
Vorden geen overdekt bad heeft.

Volgend jaar bestaat de vereniging 20
jaar. Men zal dan wat aktiviteiten or-
ganiseren in het dorp, terwijl het spor-
tieve gedeelte in het zwembad zal
plaats vinden. "Wanneer zich onder-
tussen dan ook wat heren voor de po-
lo-afdeling hebben aangemeld, da-
mes zijn trouwens ook altijd welkom,
dan kunnen we er iets moois van ma-
ken", aldus de voorzitter van de
zwem- en poloclub "Vorden '64",
Henk van der Aar.



K.O.T. 5 kampioen
regio Doetinchem

Donderdag 21 april moest K.O.T. 5 met 9-0 winnen in de thuiswedstrijd by Café Uenk om kampioen te worden in de C4 klasse
regio Doetinchem.
Deze avond kwam de Nijman 2 uit Halle op bezoek by K.O.T. De uitwedstrijd was ook gewonnen met 9-0 van de Nijman, dus er
was goede hoop op de afloop van deze wedstrijd.
De volgende resultaten werden er die avond behaald: J. Boeyen - J. Saalmink: 38-32; D. de Beus - G. ten Brinke: 38-33; H.
Vreeman - J. Kramp: 38-37; D. Vreeman - J. Lovink: 44-84.
Door deze overwinning was het kampioenschap een feit. Eindstand in de poule was als volgt: 1. K.O.T. 6-31; 2. D.L.S. 6-32; 3.
De Pluym 6-27; 4. de Nijman 6-11.

Uit het Ratti-kamp
Ratti(zo) l -Erix 1:0-0
In een rustige partij hebben de ploe-
gen de punten gedeeld. Voor beide
partijen was er geen resultaat meer te
behalen in de zin van promotie dan
wel ontspapping aan de degradatie.
Zo eindigde deze partij zoals begon-
nen met de stand dubbelblank.

Groenwit 9 - Ratti 3: 1-8
Zaterdag 3 heeft de inhaalwedstrijd
tegen Groenwit afgesloten met een 1-
8 overwinning. Doelman Lenderink
kon weer van de partij zijn, zodat H.
Sloetjes weer op zijn vertrouwde stek
kon opereren. Jan van Bommel open-
de uit een prachtige voorzet van H.
Groot Roessink de score. Evenlater
werd dezelfde speler onderuit gehaald
en H. Sloetjes benutte de strafschop.
Kort voor rust wist Groenwit terug te
komen naar 1-2. Na de rust was het
echter gebeurd met de Apeldoorners.
Met de regelmaat van de klok wisten
Groot Roessink, van Bommel, Roth-
man en Lenderink de stand uit te bou-
wen naar 1-8.

Almen 5 - Ratti 3: 1-3
Ook in de tweede uitwedstrijd, dit-
maal tegen Almen 5 wist de zaterdag-
se formatie van leider Sloetjes winst te
boeken.
Reeds na een minuut spelen kon
Rothman Ratti aan een voorsprong
helpen. Meerdere kansen deden zich
voor maar rust kwam met de 0-1
stand. Ook na de thee bracht Roth-
man met een fraai doelpunt in de bo-
venhoek Ratti op 2-0. Van Bommel
wist deze score nog uit te bouwen naar
0-3. Ratti ging het toen wat kalmer
aandoen, zodat de thuisclub nog een-
maal kon tegenscoren.
Ratti heeft uit 19 wedstrijden nu 23
punten behaald. Resten nog drie wed-
strijden.

Zaterdag 23 april 1983
Oeken l - Ratti 1:1-4
Oeken leek van plan te zijn, Ratti het
danig lastig te maken. Na een halfuur
spelen was de stand nog steeds dub-
belblank. Diverse geschapen kansen
voor Ratti bleven onbenut. In de 32e
minuut schoot Roeland Paarlberg kei-
hard tegen de onderkant van de lat.
De terugspringende bal kwam terecht
voor de voeten van Jan Nijenhuis wel-
ke geen fout maakte 0-1. In de laatste
minuut van de eerste helft kon een
speler van Oeken alleen doorgaan, en
maakte deze kans met een goed ge-
richt schot in de uiterste rechterhoek
met een doelpunt af, 1-1. Daarmee
was het rusten.
Na de rust een overspeeld Oeken,
doordat Ratti in een veel hoger tempo
ging spelen bleek de vermoeidheid bij
Oeken danig parten te spelen. In de
63e minuut kon Pascal Klootwijk met
een beheerst schot de stand op 1-2
brengen. 2 minuten later was het de-
zelfde speler die opnieuw de bal in het
Oekendoel kon plaatsen 1-3. In de 80e
minuut kon Jan Nijenhuis uit een
strafschop de stand op 1-4 brengen,
wat ook de eindstand betekende.

Programma s.v. Ratti 30 april en l mei
afd. jeugd: Diepenheim Cl - s.v. Ratti
Cl.
afd. Zaterdag: s.v. Ratti l - Oeken 1;
Vios V. 8 - s.v. Ratti 3 uitgesteld.
afd. Zondag: Halle l - s.v. Ratti 1; s.v.
Ratti 3 - Sp. Brummen 9; Sp. Lochem
9 - s.v. Ratti 4.
afd. dames: Epe - s.v. Ratti 1.

Dames Ratti l - Z.V.V. 56 1-0
Het was de laatste wedstrijd van het
seizoen voor s.v. Ratti. Deze wedstrijd
moesten de dames winnen om niet te
degraderen. Het ging in de eerste helft
erg hard en de twee ploegen deden
niet veel voor elkaar onder. Na de pau-
ze werd de strijd voortgezet. B. Bos
wist voor Ratti de stand op 1-0 te bren-
gen. Z.V.V. probeerde er van alles aan
te doen om deze stand te niet te doen.
Maar gelukte hun niet. De eindstand
bleef 1-0 voor Ratti.

Laatste klaverjasavond
Ratti
a.s. Vrijdag houdt de s.v. Ratti haar
laatste klaverjasavond van het seizoen
1982/1983. Deze kaartavond vindt
plaats in het klubgebouw. Het zal wel
een drukte worden, aangezien er ook
geen ingehaalde voetbalwedstrijd
moet worden gespeeld.

Promotiekansen voor
Vorden vrywel verkeken
De vele Vordense toeschouwers die
zondagmiddag bij de wedstrijd UD -
Vorden aanwezig waren, keerden te-
leurgesteld huiswaarts. De geelzwar-
ten leden een verdiende nederlaag
waardoor de kans om naar de KNVB
terug te keren vrijwel is verkeken.
Slechts een wonder kan Vorden nog
redden. Dan moeten de geelzwarten
de laatste thuiswedstrijd tegen De Ho-
ven winnen en moet Hercules haar
laatste wedstrijd verliezen.
Bij een gelijkspel van Hercules en
winst voor Vorden volgt een beslis-
singswedstrijd.
In de wedstrijd tegen UD koos trainer
Gerritsen voor een voorhoede be-
staande uit twee spitsen Chris Hissink
en Theo Schotsman. Een systeem met
vele risico's. In de eerste plaats ontzet-
tend moeilijk spelen voor Hissink en
Schotsman, terwijlje bovendien de te-
genstander telkens weer in de gele-
genheid stelt het spel te maken. Dit
gebeurde ook inderdaad en Vorden
had geluk dat doelman Wim Harms
weer eens in een uitstekende vorm
stak. Hij voorkwam deze middag een
viertal "zeker schijnende" treffers.
Toch ging Vorden de rust in met een
0-1 voorsprong. Na doorzetten van
Theo Schotsman scoorde Chris His-
sink van dichtbij een fraaie treffer.

Was Hissink een paar minuten na rust
wat fortuinlijker geweest, hij schoot
toen tegen de paal, dan was de winst
ongetwijfeld voor Vorden binnen ge-
weest. Dit gebeurde dus niet.
In tegendeel er was één team dat goed
speelde en dat was UD. Na vijftien mi-
nuten spelen scoorde Hugovan Vlok-

hoven de meer dan verdiende gelijk-
maker 1-1.
Vorden raakte wat uitgeblust. Henk
Stokkink die een zwakke wedstrijd
speelde werd vervangen door Peter
Hoevers, terwijl Hans Lenselink vele
overtredingen nodig had om op de
been te blijven tegen de aanvallers
van de Koninklijke. Richard Barge-
man, geblesseerd, maakte plaats voor
Reindjan Westerveld. Voor Vorden
baatte deze wissels niet meer, want

via Bijlsma op een 2-1 voor-
s gekomen, bleek dat Vor-

den niet meer bij machte was tot een
slotoffensief. De Deventernaren
schiepen zich nog enige kansen. UD
bleef het spel dikteren en kon na
aflooi^^lop aande pils want promotie
was e^Beit. De kater was in dit geval
voor ViR-den.

Dammen
Afgelopen zaterdag was er in Dinx-
perlo het derde jeugdappèl van dit sei-
zoen. Alhoewel er slechts 9 DCV-ers
aanwezig waren op het totaal van 104
deelnemers, werden er wel veel prij-
zen gewonnen. Anja Bouwman, Wi-
nand Hoenink, Jürgen Sluiter en Mar-
tin Boersbroek behaalden een eerste
plaats,'en Michiel Boerkamp en Rik
Slütter een 2e plaats. Wim Berenpas
en Emiel van Est eindigden als 4e en
Johan Kuin als 5e in hun groep.

In de halve finale van de onderlinge
bekercompetitie won Gerrit Wassink
van Jan Masselink en Wieger Wesse-
link van Henk Ruesink. De finale tus-
sen Gerrit Wassink en Wieger Wesse-
link vindt komende vrijdag plaats.

In de onderlinge kompetitie werd ge-
speeld: G. Hulshof-W. Sloetjes 1-1; S.
Buist - J. Hoenink 2-0; E. Brummel-
man - B. Rossel 1-1.

Bij de jeugd werd gespeeld groep l: E.
van Est - M. Boerkamp 0-2; J. Slütter -
W. Berenpas 0-2; R. Slütter - E. Brum-
melman 0-2; M. Boersbroek - J. Kuin
0-2; J. Dijk - E. te Velthuis 0-2; W.
Hulshof- M. Boerkamp 2-0; J. Kuin -
J .Slütterl- l ;groep2:W.Hoenink-B.
van Zuylekom 0-2; J. Brandenbarg -
H. Berenpas 0-2; F. Ibrahim - G.
Brinkman 0-2; A. Velders - B. Voort-
man 0-2; J. Lichtenberg -1. Baakman
0-2; A. Bouwman - F. Ibrahim 2-0; J.
Brandenberg - J. Lichtenberg 2-0; H.
Berenpas - G. Brinkman 0-2; I. Baak-
man - M. Kuin 2-0.

Succes voor
Jan Visschers
Vordenaar Jan Visschers werd zater-
dagmiddag tijdens de finale van de
P.G.J.O. aanloopserie op de vijf kilo-
meter op fraaie wijze derde. In totaal
waren er ruim 100 deelnemers. In het
totaal van deze serie legde Visschers,
marathonschaatser bij de A-rijders,
beslag op de zevende plaats. In dezelf-
de serie werd Johan Pardijs, over een
totaal van zes wedstrijden, veertiende.
Hij werd hiermede tweede bij de vete-
ranen.

Jan Harkink wint
clubtrial
"Graafschapryders"
De zaterdagmiddag op het militaire
oefenterrein gehouden clubtrial van
"De Graafschaprijders" is bij de A-
klasse gewonnen door Jan Harkink. In
totaal namen aan deze trial 33 rijders
deel, een rekord. Er waren negen pri-
ma non-stops in het parcours opgeno-
men. De jeugd moest het parcours
drie maal afleggen en de overige rij-
ders vier maal. Aan het einde werd er
een zogenaamde snelheidsproef over
vijf ronden georganiseerd. Na afloop
maakte Dick Pardijs de volgende uit-
slagen bekend:
Klasse A: 1. Jan Harkink, Lochem, 2.
Jan Koop, Warnsveld, 3. Rolf Ooste-
rink, Vorden, 4. Jan Klein Brinke, Vor-
den, 5. Erik Bulten, Vorden.
Klasse jeugd 50-125 cc en bromfietsen:
1. Gerrit Pardijs, Vorden, 2. Rob
Groot Tjooitink, Warnsveld, 3. Erik
van Ark, Vorden, 4. Lubert Lenselink,
Eefde, 5. Adri van Ark, Vorden.

Touwtrekvereniging gaat
akkomodatie uitbreiden
De Touwtrekvereniging Vorden gaat
haar akkomodatie aan de Ruurlose-
weg met ongeveer veertig vierkante
meter vergroten.
De nieuwbouw omvat de bouw van

V.S. markt verrassend
bedrijfszaalvoetbalkampioen
Door de beslissende strafschop te stoppen was V.S. Markt-doelman Spijkerman, de
held van de avond tijdens de fïnalwcdstrijd tussen de bedrijven van Wolbrink en
V.S. Markt. Deze wedstrijd eindigde in een 4-4 gelijkspel waarna de strafschoppen
de beslissing moesten brengen.
V.S. Markt won uiteindelijk zodat het favoriet geachte Wolbrink met de tweede
prijs genoegen moest nemen.

Eindstand l en kampioen van Vorden
V.S. Markt;
2. Wolbrink; 3. Weevers; 4. Sorbo II;
5. Zuivelfabriek; 6. ten Have l; 7. Sor-
bo l; 8. Agre; 9. Gems; 10. ATV; 11.

In de strijd om de derde en vierde
plaats versloeg Weevers het team van
Sorbo II met 4-2.

De Overige uitslagen op de slotdag
waren:
Arco - ten Have II: 0-2
Gems - ATV: 6-3
Sorbo l - Agre: 3-2
ten Have l - Zuivelfabriek 1-3
V.S. Markt - Weevers 0-0
(V.S. wint na strafschoppen)
Sorbo II - Wolbrink 1-5

ten Have II; 12. Arco.

Het toernooi dat voortreffelijk was
georganiseerd door de zaalvoetbalve-
reniging "Velocitas" had een sportief
verloop.
Na afloop reikte voorzitter Karel Kor-
negoor de prijzen uit.

kleedruimten, met toiletgroep en
douche-ruimten.
Tot dusver dienden de touwtrekkers
zich om te kleden in de kantine.
Met de plannen kan de welstand-
scommissie zich verenigen. De alge-
mene vergadering heeft inmiddels
haar goedkeuring gehecht aan de
plannen.
De bouw zal worden uitgevoerd door
het aannemingsbedrijf H.J. Ruiter-
kamp B.V. te Vorden. Echter zullen

de leden van de vereniging ook vele
werkzaamheden zelf verrichten. Men
hoopt spoedig de bouwvergunning te
zullen verkrijgen, opdat direct met de
werkzaamheden zal worden begon-
nen.

Op 14 augustus a.s. organiseert de
TTV Vorden een groot beker annex
promotie/degradatie-tournooi. Op dit
tournooi hoopt men over de nieuw-
bouw te kunnen beschikken.

Dash-aspiranten kampioen

Dit Dash-aspiranten team is dit jaar kampioen geworden in hun volleybalcompetitie.
Johan Bakker, Michiel van Burk, Mare Bergchenhenegouwen, Urby Duin, Bart Masselink, Maarten Schipper, Joost Voer-
man, Robert Wagenvoort, Paul Wyers.
De coach is Rolf Voerman, hun trainer Henk Peters.

Jongens aspiranten Vorden '64
kampioen
Ze stonden stijf van de zenuwen, de jongens aspiranten van de Vordense poloclub "Vorden '64". In de laatste competitiewed-
strijd tegen Proteus uit Twello was een gelykspel voldoende om het kampioenschap te behalen. Reeds in het eerste "partje"
leek de kampioensdroom wreed te worden verstoord, want Proteus zette Vorden al snel op een 3-0 achterstand. Han Berenpas
verkleinde in de tweede periode tot 3-1. In de derde periode werd niet gescoord. In de vierde periode was de spanning te snij-
den. Martin Siebelink verkleinde uit een strafworp tot 3-2. Even later opnieuw een strafworp, toen Mark Besselink werd onder-
geduwd. Martin Siebelink hield /ijn zenuwen in bedwang en scoorde 3-3. De titel was binnen. Een dolgelukkige ploeg mocht
hierna uit handen van het bestuur de kampioensbloemen in ontvangst nemen.

Arnoud de Koning, Han Berenpas, Peter Besselink, Frans Karmiggelt, Mark Besselink, Martin Siebelink.
André Karmiggelt, Bert Harmsen, Herwin Wilgenhof, Mark Karmiggelt.
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