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Slipjacht trok veel bekyks

De slipjacht die de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging zaterdag in Vorden heeft gehouden heeft heel wat toeschou-
wers getrokken. Met name bij Kasteel Vorden dat toch wel een fraai decor vormde hij het vertrek van het jachtgezelschap.
Hier werden de deelnemers aan de slipjacht namens het WV bestuur welkom geheten door voorzitter G.W. Eyerkamp.

Tevens werd hier de jacht aangeblazen wel-
ke gepaard ging met het nuttigen van de
Sterrip-cup. Met huntsrnan Dick van Laar,
vergezeld van een 14,5 koppel foxhounds
voorop werd koers gezet naar het weiland
van de heer Tjoonk waar de eerste run werd

aangezet. Deze eindigde aan de oprijlaan
van kasteel het Onstein. Achter de stallen
van de familie Lenselink aan de Vosheuvel-
weg werd hierna de tweede run ingezet.
Zoals gezegd veel bekijks onderweg. De
slipjacht telde in totaal drie runs waarbij de

laatste eindigde in de weide van de familie
H. Rietman aan de Eldersmaat. Hier werd
de ja^Afgeblazen en kregen de honden
hun v J i e n d e loon. Vanaf de Eldersmaat

stoet vervolgens naar het dorp,
tegen vieren aankwam.

Vordens karnavalsgebeuren verplaatst zich meer naar het dorp
De karnavalsvereniging "De Deurdreajers" hebben de feest viering ingezet met een karmVRsavond met bewoners en per-
soneel van het verpleegtehuis "Villa Nuova" afgelopen woensdag.
De start van de vijfdaagse "het grote werk" wordt ingezet op vrijdag a.s. Vijf dagen is Prins Fred de Eerste met zijn Raad
van Elf in de wei om het programma 1982 ten uitvoer te brengen. Een uitgebreid programma, immers in de feestviering
hebben "De Deurdreajers" iedereen willen betrekken.

ANDERE OPZET
Voor het eerst dit jaar^heeft de vereniging
gekozen voor een andere opzet. Zoals voor-
zitter Hans van der Linden zegt in het uit-
stekend verzorgde programmaboekje "is de
vereniging wat mobiel geworden". Dit jaar
zijn de feesten geconcentreerd in twee za-
len, n.l. "De Herberg" in het centrum van
het dorp en "zaal Schoenaker" op de Kra-
nenburg.

BEZOEK AAN DE SCHOLEN
Vrijdag a. s. wordt allereerst een bezoek ge-
bracht aan de kleuter/lagere school te Kra-
nenburg, 's middags gaat Prins Fred de Eer-
ste met zijn jeugdprins, adjudantjes en ge-
volg naar de kleuterschool "De Kroeze-
tulp", terwijl aansluitend "Het Kwetter-
nest" en "De Vordering" met een bezoek
worden vereerd.
Hierna zal de Prins met zijn gevolg een be-
zoek afleggen bij resp. de oudste en jongste
inwoner van de gemeente Vorden, daarmee
symboliserende dat het feest is opgezet
voor de gehele Vordense gemeenschap om-
vattende alle leeftijdsgroepen.

ONTVANGST B & W
Zaterdag aansluitend wordt Prins en Raad
van Elf ontvangen op het gemeentehuis.
Tijdens deze bijeenkomst zal de wethouder
J.F. Geerken een onderscheiding in de orde
der Prominenten van de Deurdreajers wor-
den uitgereikt.
Burgemeester Vunderink zal hierna het be-
kende "eusie" de lucht inschieten, ten teken
dat de macht voor vijf dagen is overgedra-
gen aan de heersende Prins Fred de Eerste.
Nadat vooraf de balonnen zijn losgelaten,
volgt aansluitend de kinderoptocht. Hie-
raan kunnen alle scholen, groepen en kin-
deren gratis deelnemen.
De route: Dorpscentrum, Burg. Gallee-
straat, Het Jebbink, de Boonk, Dr. Lulofs-
weg, Het Hoge, Dorpscentrum.
Na de optocht worden alle kinderen
ontvangen in het Dorpscentrum, waarna
na de installatie van de nieuwe jeugdprins
en zijn adjudanten het amateurgezelschap
"De Propies" de sketch "De Luibakker"
zullen opvoeren. Uiteraard zijn er verfris-
singen en tractaties voor de jeugdigen.
Zaterdagavond start het bekende zaterda-

gavondbal in zaal Schoenaker met mede-
werking o.a. van het dansorkest "Sunset".

GEZINSKARNAVAL MET DE
BLUE DANIO'S
Zondag 21 februari vangt in "De Herberg"
het gezinskarnaval aan. Oud en jong, ou-
ders en kinderen kunnen dan gezellig sa-
men uitgebreid feestvieren, dansen en hos-
sen. Tegen zessen sluit Prins Fred de Eerste
deze middag, waarna hij om acht uur wede-
rom in "De Herberg" het startsein geeft
voor de cafe-karnavalsavond.
Maandag 21 februari begint het Frühschop-
pen" in zaal Schoenaker. Men is dan "half-
weg" het carnaval. De bedoeling is dan ge-
zamenlijk koffiedrinken, borrelen en pra-
ten over wat geweest is en nog komen gaat.
Daarna zetten de deelnemers zich aan een
boerenkoolmaaltijd met worst.

MIGGY KOMT NAAR VORDEN
Maandagavond begint in "de Herberg" het
Rosenmontagkarnaval met medewerking
van het Valler Combo. Zangeres Miggy
komt de stemming verhogen. De bekende
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Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Spreekuur wethouder Bogchelman
2. Verleende vergunning voor een collecte
3. Raadsvergadering d.d. 23 februari 1982
4. De nieuwe sporthal

Spreekuur wethouder Bogchelman
Wethouder Bogchelman zal op 25 februari
en op 4 maart aanstaande niet in de gele-
genheid zijn om zijn wekelijkse spreekuur
te houden.

Verleende vergunning voor een collecte
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft voor de periode van 22 februari
tot en met 27 februari 1982 een collectever-
gunning afgegeven aan het Leger des
Heils.

Raadsvergadering d.d. 23 februari 1982
Tijdens deze vergadering die om 19.30 uur
begint en wordt gehouden in het gemeen-
tehuis zullen onder meer de volgende pun-
ten aan de orde komen.

- Voorlopige vaststelling rekening 1980
van het gemeentelijk grondbedrijf;
- wijziging "vergoedingsregeling vrijwilli-
gers bij de gemeentelijke brandweer" per l
januari en l juli 1981;
- vaststelling bedrag per leerling als be-
doeld in artikel 55 bis van de Lager-onder-
wijswet 1920 voor het jaar 1982;
- vaststelling bedrag per leerling voor ad-
ministratiekosten als bedoeld in artikel
101, lid 8, van de Lager-onderwijswet 1920
voor het jaar 1982;
- vaststelling getal wekelijkse lesuren va-
konderwijs voor de periode l januari 1982
tot l augustus 1982;

- nota hoofdlijnen inspraakbeleid, waarin
opgenomen "Raamregeling voor inspraak
in de gemeente Vorden";
- vaststelling "Bestemmingsplan Vorden
1982, nr. 2" (station);
-goedkeuring begroting 1982 van de Stich-
ting Openbare bibliotheek en Leeszaal
Vorden;
- uitgifte perceel grond in erfpacht aan de
Stichting "Vordens Tennis Park", voor de
aanleg van een vijfde baan met oefenhoek;
-garanderen betalen rente en aflossing van
een door de Stichting "Vordens Tennis
Park" aan te gane geldlening voor de finan-
ciering voor de aanleg van een vijfde baan
met oefenhoek.

De nieuwe sporthal
Achter de schermen wordt stug doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de
bouw van de sporthal.
Dezer dagen zullen de Vordense bedrijven, die zich hebben aangemeld, van de
architekt een uitnodiging ontvangen om op diverse onderdelen van de bouw in te
schrijven. Degenen die daarvoor alsnog in aanmerking willen komen kunnen zich
nog opgeven via de gemeente-architekt op het gemeentehui:;.

hit "Annie hou jij m'n tassie effe vast" zal
ook daarna nog wel vele malen doorklin-
ken.

D'n DROADNAEGEL KOMT OOK
Dinsdagmiddag start het bekende senio-
renkarnaval in zaal Schoenaker.
Hier onder meer optreden van de dansgar-
de van de Deurdreajers de Hofliederenta-
fel, de Mi-Jo-Ri's, Het Kranenburgs Phil-
harmonisch Orkest en... de bekende buut-
redner "D'n Droadnaegel" uut Zutphen.
Speciaal voor deze middag kunnen oude-
ren, die niet met eigen vervoer of openbaar
vervoer kunnen komen, worden gehaald en
gebracht. Dan wel even voor dinsdagmor-
gen president Jan ter Beek bellen (05752-
1807).
De Blue Danio's blijven die middag door-
spelen, 's Avonds vindt er dan de trekkfng
van de loterij plaats. Om middernacht zal
dan Prins Fred de Eerste de sleutels weer
overhandigen aan de burgemeester van
Vorden, waarna om een uur het absolute
einde komt van het karnaval van "De Deur-
dreajers".

BORRELBUS PARAAT
Uiteraard kost een carnaval-organisatie
veel geld. Desondanks zijn de organisato-
ren erin geslaagd de toegangsprijzen in het
redelijke te houden. Zelfs zijn er nog een
tweetal evenementen die gratis toeganke-
lijk zijn, t.w. het cafe-karnaval en het senio-
ren-karnaval. En de consumptiebonnen
zijn alle dagen te verzilveren in beide resi-
denties. Uiteraard wordt karnaval geken-
merkt door een hoger consumptie-ver-
bruik, daar gaan we niet om heen. Doch uit-
wassen hebben zich in onze gemeenschap
gelukkig niet voorgedaan. Desalniettemin
heeft de organisatie voor vervoerservice ge-
zorgd. Telkenmale staat na afloop een "bor-
relbus" gereed om hen, die daarom vragen,
naar huis te brengen. Zoals reeds gezegd
heeft de organisatie een keurig programma-
blad uitgegeven, waarin aU^evenementen
uitvoerig zijn omschreve^ft
Voor het overige wensen wij de deelnemers
veel karnavalgenoegens, de kinderen veel
succes met hun optocht en Prins Fred de
Eerste met zijn Raad van^Hille succes bij
de uitvoering van het programma.
En goed weer en "nol niet, moar dreaj
deur".

Vordense aannemers
ontvangen deze week
besteksomschrijving
sporthal
"De uitbreiding van de sportzaal loopt ges-
meerd". Dit waren dinsdagavond de woor-
den van wethouder Geerken in antwoord
op vragen van de heer Ploeger. Hij vertelde
dat de architekt momenteel een besteksom-
schrijving klaar maakt die nog deze week
aan de Vordense aannemers gezonden zal
worden. Deze laatsten zullen dan hun prij-
zen aan het gemeentebestuur opzenden zo-
dat een vergelijk kan worden gemaakt.
"Eerst dan zal de begeleidingscommissie
met haar werkzaamheden beginnen", zo
deelde Geerken mede.

Binnenkort kan ook een nota worden tege-
moet gezien in verband met het onderhoud
en toezicht van de speelterreinen. Zoals be-
kend is de speeltuinvereniging in Vorden
ter ziele.
Wethouder Geerken hoopt dat toch nog
vrijwilligers gevonden kunnen worden om
toezicht te houden aan de terreinen aan het
Wiemelink en Brinkerhof.

K.P.O. nieuws
Mevrouw Wiggers kon afgelopen week een
redelijk aantal opgekomen dames verwel-
komen, alvorens de dames Kern de aanwe-
zigen, mede aan de hand van dia's uitge-
breid konden vertellen van haar reis en ver-
blijf op de Galapagos-eilanden en in Equa-
dor. Zo hebben de dames kennis kunnen
maken met de leefwijze en gewoonten van
de bewoners van die wereldstreken, gele-
gen aan en in de Stille Oceaan, ten westen
van Zuid Amerika. Vooral de dia's gaven
duidelijk weer flora en fauna en bouwtrant.
Naast een applaus onderstreepte de beken-
de WV-geschenkenbon de dank van de le-
den aan de dames Kern.

16 maart komt de KPO wederom bijeen in
zaal Schoenaker. Helaas is de aangekondig-
de spreekster over "Welzijnzorg" verhin-
derd, maar Pastoor J.A. van Zeelst OFM
heeft zich gaarne bereid verklaard die
avond met de dames van gedachten te wis-
selen over een nog door hem te kiezen
onderwerp. De leden herinneren we nog
gaarne aan de Wereldgebedsdag op 5 maart
a.s. Bijeenkomst namiddag in de Christus
Koningskerk.
Tenslotte wijzen we de dames er gaarne op
de geplande kringledenavond op 25 maart
in zaal Rutten te Steenderen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Doopdienst in de Dorpskerk
a.s. Zondagmorgen 21 februari zullen bij
leven en welzijn drie kinderen gedoopt
worden in de Hervormde dorpskerk: Jo-
hanna Wilhelmina Velhorst, Galgengoor-
weg 3; Elisabeth Margaretha Catharina
Koren, Het Elshof 15 en Geert Jan Wouter
Dijkerman, Zutphenseweg 5.

Het is de bedoeling dat een groepje kinde-
ren van de Zondagsschool samen met de
leiding een gedeelte van deze doopdienst
mee-maken. De gemeente steld dat altijd
zeer op prijs en de doopouders ook. Iede-
reen is zeer welkom in deze dienst. Na de
dienst is er in de Kerkeraadskamer (ook
wel genoemd: de Consistoriekamer) gele-
genheid om de doopouders te feliciteren
met de doop van hun kind en om zo met
een hand-druk de blijde verbondenheid
als Gemeente hand-tastelijk te maken.
Loopt u daarom na de dienst gerust even
door-de-kerkeraadskamer.

Gezamenlijke zangdienst
De Interkerkelijke Zangdienstcommissie
van de Gereformeerde kerk en de Her-
vormde Gemeente houdt D. V. op a.s. zon-
dagavond 21 februari een zangdienst in de
Vordense dorpskerk.
Aan deze gezamenlijke avonddienst hoopt
mee te werken Het Vordens Mannenkoor.
Het is verder altijd goed het Liedboek zelf
mee te nemen.
U hebt dan de woorden en ook de melodie
van de te zingen liederen voor u. U bent
ook 's avonds hartelijk welkom.

Leerhuisavond
Op donderdag 25 februari hoopt ds.
Schuurman uit Arnhem in te leiden het
onderwerp: "Oostwaarts - Oosterse reli-
gies".
Ook deze gezamenlijke leerhuis-avond
wordt gehouden in "het Achterhuus", de
zalen achter de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Het is een aktueel onder-
werp voor jongeren en ouderen. U bent er
welkom.

Aktie gast aan tafel
De termijn voor de aktie Gast aan tafel
loopt dit keer af op woensdag 10 maart, de
Biddag voor gewas en arbeid.
U weet dat het gaat om blijvende voedsel-
verbetering in de arme (derde) wereldlan-
den zelf. De spaarkartonnetjes, die in ver-
schillende gezinnen met regelmaat op tafel
staan (als: gast aan tafel) kunnen voor/tij-
dens de Bidstond voor gewas en arbeid
ingeleverd worden in de dorpskerk op ge-
noemde dag, woensdagavond 10 maart.

GEBOREN: Annet Schuerink
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.D. Enzerink en Th.A.B.
Hummelink
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R. K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 21 februari 10.00 uur Dhr. C.R.
Wielenga, Lochem. 19.00 uur Gezamen-
lijke Dienst.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink, Bediening Heilige Doop. De
Cantorij zingt mee.

19.00 uur ds. J. Veenendaal. Gezamenlijke
Zangdienst, m.m.v. Het Vordens Man-
nenkoor.

WEEKENDDIENST TANDARTS
RH. Vaneker, Vorden, tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 20 en zondag 21 februari dr. van
Tongeren. Boodschappen s.v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 20 februari 12.00 uur tot maan-
dag 23 februari 7.00 uur dr. Warringa te-
vens avond- en nachtdienst.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp. Tel. 1422. Graag bel-
len voor 9.00 uur.

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. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en 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
40a, tel. 05752-2129.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

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

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

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

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



Geldig van 18/2 - 20/2

Je blijft ervan eten
Grote maat
Golden
delicious
3 kilo

Coberco
chocoladevla
0.5 liter
deze week

Ballantine
whisky
fles 0.75 liter
deze week

geldig van 18/2-20/2Philips
gloeilamp
75 watt gét *§ f\
van 1.75 J J 9

Verkade
san francisco
biscuit
van 2.25 voor

Bona
margarine
kuip £00 gram

De Heer bonbons
de luxe
200 gram
van 2.89 voor

Sonnema
berenburg
fles 1 liter

Fricandeau
500 gram 6.98
kiloScheepjeswol

diverse soorten
en kleuren.
10O% zuiver
scheerwol
bol van 50 gram
van 2.75 voor

Rocha's
port
ruby, tawny of white
per fles nu

Carree glacee
pak 9 stuks
van 1.98 voor

Schnitzels
gepanneerd of
ongepanneerd
100 gram Veluws

volkorenbrood
800 gram
deze week

Bolletje
ontbijtkoek
4OOgram
van 1.85 voor

Gril/-
kuikens
vers uit eigen slagerij
heel kilo

Rood of groen.. .je kunt er veel mee
doen.
Paprika's
klasse 1
2 stuks

Eru
pikante
smeerkaas

Puntbroodjes
zak 6 stuks

Snoeptas
assorti snoep
van 2.98 voor

Huishoudemmer
inh. 10 liter
"luxe"
va n 2.25 voor

Gekookte
gelderse
worst
150 gram nu

Krentewegge
special
5OO gram

Limonade siroop
f les 0. 6 liter
van 1.39 voor

Goudse kaas
Jong belegen
per kilo

Casseler-
rib
100 gram

Beckers
fricandellen
doos 20 stuks
van 8.95 voor

Maandag:
Krop andijvie
kiloBierglas

met kraag
per stuk 0.50
nu doos è 12 stuks

Tongen-
worst
150 gram

Dinsdag:
Pracht witlof
kilo

Santusa honing
per pot
van 3.39 voor

Gerold
Ontbijtspek
100 gram

Woensdag:
Verse
Bladspinazie
kilo

Dash
waspoeder
vat 4.5 kilo
van 14.45 voor

Boterhamzakken
\ pak 50 stuks

per pak 0.69
Maanda^Minsdag- woensdag

Schouder-
karbonade
kilo

Lux toiletzeep
pak 3 stuks
deze week Voor een mooie plant of prachtig

boeket..... VS markt uw
Bos tulpen
D/v. soorten op kleur

Dinsdag
Verse
worst
kilo

Chivers
old english
marmelade Lampolie

flacon 1 liter
van 2.65 voor

Prachtige
Gold Crest
van 12.95 voor
Een nieuwe kamerconifeer die
langer houdbaar is. Geschikt voor
zowel koude als warme kamers.

Korenaer
advocaat
f les 0. 5 liter
van 4.95 voor

Woensdag

Gehakt
50% rund-
50% varkens
kilo

Nefa
maxiverband
pak 24 stuks
van 1.65 voor

Calve s/asaus
0.5 liter
van 2.39 voor

Regelmatig water geven en
4sproeien, om de 14 dagen

plantenvoedsel.
^Pif̂ l̂̂ f̂fKnakworst

jampot 8 stuks
deze week

groentesoep

EENENDAAL SUPERMARKTEN BV
"̂ Jf ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLO ) - RUSSEN - GROENLO - GOOR - VOROENGeldig van 18/2-24/2



Hierbij willen wij iedereen
bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en kado's
die wij ter gelegenheid van ons
huwelijk mochten ontvangen.

CARLA en JOHAN
BALVERT

Vorden, februari 1982
Hamsveldseweg 12

Bedankt lieve mensen voor al
uw goede wensen, planten en
geschenken zullen ons nog
lang doen denken aan het 25-
jarig huwelijksfeest.
Het is fantastisch geweest.

Herman en Willy
Voskamp

Reeoordweg 6, 7251 J J Vorden
Vorden

Gevraagd: 3 gruproosters van
l meter en 3 hangkettingen, 2
drinkbakjes (merk Brouwers).
Rossel, tel. 3015, b.g.g. 1439.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serwiee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken
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WIJNANDWESTERINK

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

Te koop: Gr. Y B-t- Beren.
D. Lettink, Vorden.
Tel. 05753-l 526

2 meisjes (16 en 18) zoeken
vakantiewerk met Mavo/Inas/
Type-diploma.
Tel. 05752-l 944.

CRITERIUM RACE lOvs
De van echte professionals
afgeleide racefiets. 11,3 kg.
Voor een bijzonder populaire
prijs van
FONGERS, BARINK

Te koop: Jonge konijnen.
Vlaamse Reus.
G. van Zeeburg, Zutphense-
weg 31, Vorden. Tel. 1531.

Te koop: Opel Kadet, bouwj.
1973.
B. Oosterink, Brinkerhof 61,
Vorden.

SPRINT-TOUR 5vs zilver
groen of zilver. U moet ze zien
van FONGERS, BARINK

AUTORIJLES
BEL 2783

Wij hebben nog plaats
en altijd voordelig bij

AUTORIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden

M.I. Rijksgedipl.

KARNAVALSVIERDERS
„WEET JE WETJE"

Maak gebruik van de borrel-
bus zowel op de Kranenburg

als in Vorden.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
- direci
;i naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

en

CHRISTIMASSELINK

hebben de eer U, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op vrijdag
26 februari 1982 D.V. om 13.45 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaats
hebben om 14.30 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Vorden door de Weleerw. heer
Ds. Veenendaal.

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in zaal
,,De Herberg", Dorpsstraat te Vorden.

Toekomstig adres: Fuik 19 te Elburg

Julianastraat 27, Elburg
Hertog Karel van Gelreweg 40, Vorden

Heden is in volle vrede van ons heengegaan onze
lieve vader, groot- en overgrootvader

PETER GERRIT VAN ASSELT
wedn. van G. G. Hendriks

in de ouderdom van 89 jaar.

Vaste rots van mijn behoud

Vorden: P. G. H. van Asselt
W. A. van Asselt-Versteege

Nijverdal: J. L. Denk

Hengelo (G.): J. M. Bosman-Van Asselt
G. Bosman

Mc. Pherson USA: J. van Asselt
P. van Asselt-Sargent

Vorden: G. G. van Asselt
H. L. van Asselt-Heersink

Aalten: H.C. van Asselt
G. van Asselt-Klein Geltink

Hengelo (O.): M. J. van Asselt
J. G. van Asselt-Bijenhof

Doetinchem: C.H. van Asselt
H. G. van Asselt-Nijman

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 9februari 1982
Lindeseweg 23

De begrafenis heeft maandag 15 februari te Vorden
plaatsgehad.

l
DANSLESSEN
BIJ

DANSSCHOOL
HOUTMAN

Laatste inschrijving
- CLUBS VOOR VERLOOFDEN

GEHUWDEN EN JONGEREN

Brons, zilver in Ballroom en Latin

- Op 3 maart van 7 - 8 uur in zaal Eijkelkamp
- 20 en 27 februari van 5 - 6 uur in het Dorps*

centrum te Vorden.

Inschrijfgeld f 10,-p.p.

ZE ZIJN ER WEER:

De Supercracks
sportschoenen

Met veter en klitband
Normaal ƒ40,-
DEZEWEEK .

LUOI IU

/30,-
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

GESLOTEN
Nu vrijdagavond om 9 uur sluiten wij voor ruim
1 week.

Dinsdag 2 maart is de zaak
weer open

ca*
Voor noodgevallen is er
iemand aanwezig.

AGRQOTKORMEIINK
horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

Het was geweldig.

Mogen wij U allen, ook uit naam van de kinderen, heel
hartelijk bedanken voor de vele attenties welke wij op 8
februari van U allen mochten ontvangen.

J.T. BOSCH
A.C. BOSCH-AGELINK
Arno en Carla

Vorden, februari 1982
Van Heeckerenstraat 1

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO
Als eerste toekomstgerichte stap in het belangrijke video-
tijdperk introduceren wij de VHS-videorecorder die alle
technische hoogstandjes in zich verenigt:

JONGE
V/D EELAERT 14,95
KERSENBRANDEWIJN-- -.
POLLEN 12,25

HOOGHOUDT
BESSEN 12,25

VTNOTHEEK
SMTT

Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 1391

\

a u a

de MITSUBISHI HS - 302 E
Micro processor gestuurde VHS video recorder
Geheel beveiligd tegen bedieningsfouten.
5 motoren, daardoor 70% minder mechanische onderdelen.
Timer voor 1 programma in 14 dagen.
Zendergeheugen voor 12 programma's
Speed search en stilstaand beeld.
Inclusief kabel afstandsbediening Prijs2498,-

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

DEZE WEEK

Karnavalsartikelen
HALVE PRIJS

BAZAR KRANENBURG
H.J. SUETERS

LZANGDIENST
Rlervormd-Gereformeerde Zangdienst

op 21 februari a.s. om 19.00 uur in de
Hervormde kerk

l^Voorganger: ds. J. Veenendaal

Organist:

Koor:

Thema van
de dienst:
Komt U ook?

Rudi van Straten

Vordens Mannenkoor

,,ZIENDE WORDEN'

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE - SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Toch wel eenzaam zo'n winter
alleen. Daarom zoekt geschei-
den, ongebonden, representa-
tieve heer, 58 jaar, middelbaar
nivo, een slanke weduwe om sa-
men 'n gezellig liefdevol leven
op te bouwen.
Enkele van zijn hobby's: tuinie-
ren, kaarten, bridgen, zwem-
men en fietsen.
Brieven onder nummer 40-1
Bureau contact,
of J.G. Nobel, Tel. 05440-
1172 toestel 42.

OOK GOED
IN ONDERGOED
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CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

TAPUTOEINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410
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KARNAVAL VORDEN '82
DE DEURDREAJERS KOMEN IN.

9
9
9
9

zaal Schoenaker , ,S* Het b Et 0'' g
RUURLOSEWEG KRANENBURG/VORDEN

ZATERDAG 20 FEBRUARI:

KARNAVALSBAL
m.m.v. orkest SUNSET
en Prins en gevolg.

Aanvang 19.00 uur

Voorverkoop f 8,50, zaal f 9,-

MAANDAG 22 FEBRUARI:
11.11 uur

FRÜHSCHOPPEN
m.m.v. Prins Fred. Entree gratis.

DINSDAG 23 FEBRUARI:

— seniorenkarnaval
Aanvang 14.00 uur
Met BUUT/DANS/ZANG

— afsluitingsbal
met medewerking van orkest „SUNSET"
en Prins Fred en gevolg.

^/oorverkoop f 8,50, zaal f 9,-
Aanvang: 19.00 uur.

- De rode konsumptie-penningen van zaal Schoenaker en de groene van De Herberg zijn in beide
horecabedrijven te gebruiken. Inwisselbaar uiterlijk tot 1 week né afloop van de karnaval.

- Zowel in Vorden als Kranenburg staan tijdens de karnaval de borrelbussen voor U klaar.

DORPSSTRAAT VORDEN

ZONDAG 21 FEBRUARI:

gezinskarnaval
m.m.v. „DE BLEU DANIO'S"
en Prins Fred en gevolg.
Aanvang 14.00 uur

'S AVONDS

CAFÉ-CARNAVAL
m.m.v. organist Dolphijn
en Prins Fred en gevolg.

Vrij entree.

MAANDAG 22 FEBRUARI:

Rosenmontagbal
m.m.v. orkest VALLER COMBO
ZANGERES "MIGGY" (20.00 uur)
en Prins Fred en gevolg

Aanvang 19.00 uur.
Voorverkoop f 9,- zaal f 10,-

MaandagavorfÖ 4 bars vol gezelligheid.
Het café is via een overdekte, verwarmde
buitenbar met de zaal verbonden.
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Gemeente Vorden
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de
gemeente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op de volgende
verzoeken om een vergunning ingevolge de
Hinderwet:

l
a. mw. M. T. S. Rietman-Harmsen, Baakseweg 3,

7251 RH Vorden, datum verzoek 29-10.1981, adres
inrichting Baakseweg 3, kadastraal sectie N,
nummer 335;

b. M. J. Weustenenk, Hackfortselaan 1, 7251 R K
Vorden, datum verzoek 30-10-1981, adres inrich-
ting Hackfortselaan 1, kadastraal sectie N,
nummer 6;

c. J. Poorterman, Hilverinkweg 4, 7251 PH Vorden,
datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Hilve-
rinkweg 4, kadastraal sectie N, nummer 162;

d. H. L. Memelink, Hengeloseweg 15, 7251 PB Vor-
den, datum verzoek 23-10-1981, adres inrichting
Hengeloseweg 15, kadastraal sectie G, nummer
1368;

e. Gebr. Schotsman, Heijendaalseweg 1, 7251 H W
Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrich-
ting Heijendaalseweg 1, kadastraal sectie L, nummer
540;

f. J. W. Huetink, Oude Zutphenseweg 4, 7251 JP
Vorden, datum verzoek 28-10-1981, adres inrich-
ting Oude Zutphenseweg 4, kadastraal sectie M,
nummer 590;

g. J. H. van Zeeburg, Het Jebbink 11, 7251 BH Vor-
den, datum verzoek 31-10-1981, adres inrichting
Wilmerinkweg ong, kadastraal sectie L, nummer
312,

om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een agrarisch
bedrijf met mestopslag;

a. D. J. Kapper, Wilmerinkweg 3, 7251 H J Vorden,
datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Wil-
merinkweg 3, kadastraal sectie L, nummer 151;

b. H. Regelink, Warkenseweg 4, 7251 HC Vorden,
datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting War-
kenseweg 4, kadastraal sectie L, nummer 90,

om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een agrarisch
bedrijf met mestopslag alsmede een propaangas-
installatie;

H. Smallegoor, Almenseweg 62, 7251 HS Vorden,
datum verzoek 25-10-1981, adres inrichting Al-
menseweg 62, kadastraal sectie L, nummer 42,

om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een agrarisch
bedrijf met mestopslag, alsmede een opslagplaats
voor oud papier;

IV
a. A. J. Rouwenhorst, Rondweg 3, 7251 RT Vorden,

datum verzoek 26-10-1981, adres inrichting Rond-
weg 3, kadastraal sectie L, nummer 224;

b. H. Steenblik, Hackfortselaan 4, 7251 RK Vorden,
datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Hack-
fortselaan 4, kadastraal sectie L, nummer 262;

om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een agrarisch bedrijf met mest-
opslag.

V
Textielreiniging Siebelink B.V., Industrieweg 3,
7251 JT Vorden, datum verzoek 29-9-81, adres in-
richting Industrieweg 3, kadastraal sectie M, num-
mer 176,

om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een wasserij;

VI
Kuikenbroederij Gelderland B.V., Ruurloseweg
96, 7251 LW Vorden, datum verzoek 21-10-81,
adres inrichting Ruurloseweg 96, kadastraal sectie
D, nummer 1840,

om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een kuikenbroe-
derij met opslag van broedeieren en ééndagskuikens;

Strekking van genoemde beschikkingen is deze te
verlenen onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorwaarden ter voorkoming van
gevaar, schade of hinder van ernstige aard buiten de
inrichting.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden
ingesteld door:
a. aanvragers;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning

tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

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

18 februari 1982 W

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris. de^fcgemeester,
J. Drijf hout Vunderink
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Gemeente Vorden
De gemeente Vorden heeft voor 1982 nog
enkele bouwterreinen (twee onder één kap) te
koop in Hoetinkhof .
Bij de toewijzing genieten zij die een econo-
mische en /of sociale binding met Vorden
hebben voorrang.
Reeds gedane meldingen voor een bouwterrein
blijven van kracht.
Premietoewijzing (A of B) kan in beperkte mate
plaatsvinden.

Nadere informatie verkrijgbaar ter gemeente-
secretarie, af d. l.
Schriftelijke aanmeldingen te richten aan burge-
meester en wethouders van Vorden, Postbus
9001 , 7250 HA, vóór 16 maart 1982.

Gemeente Vorden
Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend dat zij voornemens zijn om met
toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening jo. artikel 50, lid 8 van de
Woningwet medewerking te verlenen aan de
bouwplanning van de heer K. Cornegoor, Dr. C.
Lulofsweg 2 te Vorden; zulks voor de verbouw
van de woning aldaar.
De op het bouwplan betrekking hebbende
bouw- en situatietekening ligt vanaf vrijdag 19
februari a.s. gedurende 14 dagen voor een ieder
ter visie ter gemeentesecretarie.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen
belanghebbenden bezwaren tegen dit voorstel
indienen bij hun college.

Vorden, 18 februari 1982

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

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Bebie hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

Waterschade uitverkoop
van 17 februari tot 20 maart 1982

Kinderkamer van 2093, nu.... 1498
Kinderstoel van 159, nu 75
Kinderbox van 149,- nu 89
Enkele jasjes uitzoeken nu 25
T-shirtS (lange mouw) van 9,50 nu

5,60
T-shirts (korte mouw) van 11,95 nu

3,95
NOG VELE ANDERE KOOPJES

Met toestemming
Kamer van Koophandel 82/6

Veiligheid voor alles bij:

Burg Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752 2999
ook op woensdagmiddag geopend

Op zaterdagavond 20 februari 1982 opent de
Jeugdsoos haar deuren weer voor het jaarlijkse

CARNAVAL
Dit jaar m.m.v.
twee prinsessen-carnaval
Aanvang 20.00 uur

Een ieder wordt verkleed verwacht.

Namens Carla en Deborah, tot zaterdag
ALAAFÜ

VORDENSE COÖP.
ZUIVELFABRIEK b.a.

BEËINDIGING
MELKBEZORGING

Met ingang van 1 maart a.s. zal de melkbezor-
ging in het dorp door ons worden beëindigd.
We hebben hiertoe moeten besluiten omdat:
1e de in de loop van de jaren toegenomen con-

currentie van het grootwinkelbedrijf de afzet
dusdanig heeft doen verminderen, dat be-
zorging onrendabel is geworden.

2e het vertrek van onze medewerker van de
verkoopafdeling in ons bedrijf het mogelijk
maakt melkbezorger Rouwenhorst op deze
plaats te zetten.

Voor verkoop van produkten blijft ons bedrijf
geopend op maandag t/m vrijdag, 's morgens
van 8-12 uur en 's-middags van 1.30 tot 4 uur.
De ons trouw gebleven clientèle, waarvoor we
deze beslissing betreuren, zeggen we hartelijk
dank voor het steeds in ons gestelde
vertrouwen.

De Direktie

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wü vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zün
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wü u de uitge-
breide &~^ kollektie.

Desiree
verlovingsringen i^^pM

uw juwelier ^^SJf

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - vorden •

Belastingaangifte 1981
Maak er geen probleem van en
laat uw belastingzaken door ons
verzorgen.

Belasting betalen ... maar niet te veel!!!
Laat U adviseren m.b.t.
fiskale besparingen

Administratie- en belastingadviesbureau

A. W. ENZERINK
Brinkerhof 10, Vorden. Tel. 05752 - 2061

„Ik"

koop

mijn

tijdschriften

bij

LOGA
BOEK EN KANTOOR

Raadhuisstraat 22,

Vorden

Telefoon 05752-3100
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TWEEDE BLAD
Donderdag 18 februari

43e jaargang nr. 49

Aktie Vorden, Ruurlo
en Barchem helpen Polen
Vrijwilligers uit Vorden, Ruurlo en Barchem hebben afgelo-
pen vrijdag hun mouwen opgestroopt en zijn bij de hele dag
druk in de weer geweest om de twee grote trekkers met
oplegger vol te stouwen met de grote voorraad goederen,
levensmiddelen, babyvoeding, medicijnen en verbandmidde-
len die de bevolking van Vorden, Ruurlo en Barchem voor de
aktie heeft bijeengebracht. Vrijdagmiddag zijn de wagens
vertrokken naar Winterswijk voor het vervullen van de
douane formaliteiten.

Zaterdagmorgen stonden beide wagens klaar voor vertrek in de Domineesteeg,
vergezeld en geladen met ongeveer 51 ton aan hulpgoederen. Met luid getoeter,
waardoor menige inwoner uit zijn slaap werd gewekt, vertrok om acht uur de
wagen van de firma Woltering uit Vorden en de wagen van de firma Eijgenhuijsen
uit Ruurlo met resp. chauffeur Gronloh en comitélid Snijders en chauffeur
Woudsma met bijrijder te Fruchte, uitgezwaaid door leden van het aktiecomité,
burgemeester Ordelman en enkele inwoners van Ruurlo. Zoals we al eerder hebben
bericht zal onder toezicht van comitélid A. Snijders een gedeelte van de goederen
worden afgeleverd in het ziekenhuis van Grudziadz (dichtbij Lwasin) en in Lwasin
zelf.

En dan komt hier een volledige lijst van de verstuurde goederen:
Dameskleding: 490 dozen, inh. 20684 stuks; Herenkleding: 188 dozen, inh. 4476
stuks; Kinderkleding: 316 dozen, inh. 14.900 stuks; Babykleding: 66 dozen, inh.
5746 stuks. Schoenen: 70 dozen, inh. 2041 paar; Diverse textielwaren, dekens en
verpleegsteruniformen 65 dozen, inhoud 1930 stuks; Kindermeel: l doos, inh. 12
kg. 10 zakken, inh. 250 kg.; Babyvoeding: 2 dozen, inh. 381 pakken; Babyvoe-
ding Almiron: 300 blikken, inh. 300 kg.; Melkpoeder: 44 dozen, inh. 564 kg. 80
zakken, inh. 2000 kg.; Koffie: 17 dozen, inh. 755 pakken; Thee: 7 dozen, inh. 900
pakken, l kist, inh. 50 kg.; Cacao: l doos, inh. 50 pakjes; Suiker: 6 dozen, inh.
188 kg. 9 zakken, inh. 450 kg.; Bloem: 101 dozen, inh. 3118 kg.; Macaroni: 17
dozen, inh. 682 pakken; Rijst: 18 dozen, inhoud 726 pakken; Margarine: 176
dozen, inh. 9262 pakjes; Rundvet: l doos, 12 kg. Vis in blik: 6 dozen, inh. 720
blikken; Vlees in blik: 88 dozen, inh. 1267 kg.; Vleeswaren in blik: 82 dozen, inh.
1032 kg.; Sperciebonen, doperwten, wortelen, bruine bonden, kapucijners en
appelmoes samen 45 dozen, inh. 1316 blikken; Fruit in blik: 2 dozen, inh. 57
blikken; Soep: 15 dozen, inh. 545 blikken; Droge soep: 2 dozen, inh. 265 pakjes;
Peulvruchten: 9 dozen, inh. 789 pakjes, 9 zakken, inh. 450 kg.; Kaas: 2 dozen,

inh. 49 kg.; Slaolie: l doos, inhoud 30 liter; Snoep: l doos, inh. 70 stuks;
Toiletzeep: 10 dozen, inh. 2330 stuks; Shampoo: 4 dozen, inh. 255 stuks; 2 drums,
inh. 440 liter; Zeeppoeder: 240 verpakkingen, totaajfc931 kg.; Afwasmiddel: 2
dozen inh. 60 flacons; Tandpasta: 8 dozen, inh. 559 tubes; Tandenborstels: l
doos, inh. 20 stuks; Brinta: 3 dozen, inh. 290 pakken; Vermecelli: 2 dozen, inh. 45
pakken; Maizena: 2 dozen, inh. 95 pakken; Bambix: 3 dozen, inh. 268 pakken;
Havermout: 9 dozen, inh. 483 pakken; Liga: 3 dozen, inh. 145 pakken; Pudding:
2 dozen, inh. 299 pakken; Zoutjes: l doos, inh. 28 stuks; Koek en toast: 5 dozen,
inh. 131 stuks; Kaarsen: l doos, 20 pakken; Tjolk: + 5000 doosjes.

Verder voor een bedrag van 25.000 gulden aan medische hulpartikelen en
medicijnen, genoeg om het ziekenhuis aldaar 4 maanden te laten draaien.
De gehele zending bestond uit 2750 dozen, met uitzondering van de dozen met
medische hulpartikelen.

Moe, maar wel voldaan
teruggekeerd
Dinsdagmiddag 14.00 uur. Spanning in huize Snijders waar co-
mitéleden uit Vorden, Ruurlo en Barchem en chauffeurs
Woudsma en te Fruchte, die al 's nachts waren teruggekeerd, met
spanning wachtten op de thuiskomst van de wagen van de firma
Woltering die bestuurd werd door chauffeur Gronloh vergezeld
van comitélid Snijders.

Toen de wagen arriveerde werden alle chauffeurs en bijrijders flink in de
bloemetjes gezet en werden stevige handdrukken uitgedeeld als woord van
dank.

Comitélid A. Snijders vertelt:
De reis heen en terug is buitengewoon goed verlopen mede dank zij de
perfecte voorbereiding zowel door de comités in Vorden, Ruurlo en Barchem,
als door de comités in Polen. Aan de grenzen werden nau wel ijks moeilijkhe-
den ondervonden en de ontvangst in Polen was bijzonder hartelijk. In het
dorp Lwasin was een comité opgericht bestaande uit mensen van de Rooms-
katholieke en Evangelische kerk, gemeenteambtenaren, de direkteur van
het ziekenhuis en de plaatselijke dierenarts Jan Srobka door wie het kontakt
tot stand is gekomen. Dit comité had gezorgd voor een ruimte waarin de wa-
gen van de firma Kijgenhuijsen gelost kon worden. De wagen van de firma
Woltering werd gelost in het ziekenhuis in de plaats Grudziadz waar de
chauffeurs Hans Gronloh en Johan te Fruchte nadien door de verpleegsters
liefderijk werden onthaald.

Onder leiding van de inmens sterk Jan Woudsma werden in Lwasin 90 m3

medicijnen, levensmiddelen en kleding met behulp van ongeveer veertig Po-
len, onder belangstelling van de gehele dorpsbevolking, uitgeladen.

De goederen gaan straks naar twee weeshuizen in Lwasin waar 87 kinderen
tussen de 3 en 17 jaar verblijven, naar een tehuis voor oorlogsinvaliden en
naar 106 geselekteerde werkeüjk arme gezinnen. De medicijnen en verband-
middelen gaan naar de twee ziekenhuizen, terwijl de resterende goe-
deren onder de bevolking van Lwasin zullen worden verdeeld.

Daarna was er een ontvangst door het college van B&W op het gemeentehuis
waarbij langdurig gesproken werd over de vriendschapsbanden tussen Ne-
derland en Polen. De „Polenryders" werden 's avonds bijzonder hartelijk
ontvangen door de burgerij van Lwasin en er werd tot diep in de nacht gezellig
gepraat Vele Poolse mannen uit deze streek waren in de oorlog '40-'45 in Ne-
derland geweest Een van de chauffeurs heeft overnacht bij Poolse mensen,
waarvan een man in Leeuwarden ondergedoken is geweest

Door de gemeentebesturen van beide plaatsen werd de dieselolie voor de te-
rugreis kado gedaan. By het vertrek was de belangstelling erg groot en ook
de terugreis verliep zonder incidenten.

Beide partijen waren zeer ontroerd hij het afscheid nemen. Door de inwoners
werd uitdrukkelijk verzocht hun dank over te brengen aan de bevolking van
Ruurlo, Vorden en Barchem voor deze voor hen onvergetelijke zending. De
wijze waarop het dankwoord werd uitgesproken valt heel moeilijk onder
woorden te brengen.

De algemene indruk die onze mensen in Polen hebben opgedaan is dat de be-
richtgeving naar buiten korrekt is; met dat verschil dat de toestand veel erger
is dan men zich had voorgesteld. De winkels zijn leeg, de rijen zijn lang,
medische artikelen en geneesmiddelen /ijn op en twintig procent van de
Poolse kinderen bezoekt geen scholen wegens gebrek aan schoeisel.
Van het grote transport, wat door zoveel inspanning door de mensen uit
Vorden, Ruurlo en Barchem, tot stand is gekomen, kan terecht gezegd wor-
den dat elk stuk op een goede plaats is terechtgekomen. Wees ervan over-
tuigd dat u allen de mensen in Lwasin en Grudziadz bijzonder gelukkig hebt
gemaakt



R.J. van Overbeeke verwyt college
onzorgvuldig handelen
Tijdens de openbare vergadering van de commissie financiën welke dinsdaga-
vond in Vorden werd gehouden, verweet de heer R.J. van Overbeeke het college
dat er met betrekking tot het verzoek van de Vordense tennisvereniging voor het
aanleggen van een vijfde baan niet zorgvuldig is gehandeld.
"Volgens mij is de truccendoos opengetrokken en zijn de onderhandelingen die
destijds met de Spoorwegen over het station zijn gevoerd besmettelijk geweest.
Op gegeven moment zegt de gemeente tegen de tennisvereniging de zwarte
grond die vrijkomt hebben we zelf nodig. De tennisclub betaalt dan in feite mee
voor de ontplooiing van andere aktiviteiten", aldus commissielid van Overbee-
ke.

De opmerking van van Overbeeke werden
zowel door wethouder H.A. Bogchelman
als gemeentearchitekt de heer J. v.d. Broek
bestreden. Volgens wethouder Bogchel-
man is alles korrekt verlopen. "De onder-
handelingen met de tennisclub waren niet
afgesloten. De zwarte grond die vrij komt
gaan wij gebruiken voor het aanleggen van
een fietscrossbaan aan het Wiemelink",
aldus wethouder Bogchelman.
Gemeentearchitekt van de Broek merkte op
dat één en ander een compensatie is ge-
weest voor de vergoeding van 5000 gulden
die de tennisvereniging aanvankelijk dien-
de te betalen voor het verplaatsen van het
trapveldje.
"Deze 5000 gulden gaan nu niet door. Ik
kan u wel zeggen dat de tennisvereniging
hier goed mee is weggekomen", aldus de
heer v.d. Broek.
De commissie financiën, inklusief de heer
van Overbeeke, ging uiteindelijk akkoord
met het voorstel om grond in erfpacht aan
Vordens Tennis Park uit te geven. Tevens
ging men akkoord met het verzoek van de
tennisvereniging voor een gemeentelijke
garantie voor de tijdige betaling van rente
en aflossing van een door Vordens Tennis
Park af te sluiten geldlening.

In de commissie Sport & Cultuur waar
dinsdag later op de avond de voorstellen
eveneens ter tafel kwamen, vroeg commis-
sielid A. J. Stoltenborg zich bezorgd af of nu
andere sporten zoals de veldsporten en de
ruitersport niet in het gedrang komen nu
Vordens Tennis Park zo snel is geholpen.
Volgens wethouder Geerken is dit niet het
geval.
Commissielid E. Brandenbarg kreeg van de
wethouder te horen dat de tennisvereniging
beslist niet meer subsidie zal ontvangen.
De heer Ploeger kreeg te horen dat de ver-
plaatsing van het trapveldje binnenkort zal
geschieden.
De commissie Sport & Cultuur schaarde
zich eveneens achter de voorstellen van het
college.

Minder bijdrage voor
stichting Leeszaal
Omdat de overheid moet bezuinigen
ontvangt de Stichting Openbare Bilbio-
theek en Leeszaal f. 3.661,- minder aan ge-
meentelijke bijdrage dan waarom is ver-
zocht. De heer Ploeger betreurde het dat
geen overleg is geweest met de Stichting.
Dit zal volgens wethouder Geerken nog
voor de raadsvergadering van volgende
week dinsdag geschieden. Volgens de we-
thouder moet de Stichting zelf maar bezien
waarop ze bezuinigen wil. Volgens com-

missielid W.B.J. Lichtenberg behoeft dat
geen enkel probleem te zijn. "Die ruim drie
duizend gulden kunnen ze gemakkelijk in
hun eigen begroting terug vinden. Dat weet
ik nog wel van vorig jaar", aldus ex-wethou-
der Lichtenberg die al eens met dit bijltje
heeft gehakt.

De heer B. van Tilburg niet
meer terug in de Raad
De heer B. van Tilburg, zal op eigen ver-
zoek, in september niet meer terug keren in
de gemeenteraad van Vorden. Hij heeft de
afgelopen vier jaren deel uitgemaakt van de
fraktie van de Partij van de Arbeid.
De kandidatenlijst van de P.v.d.A. ziet er
als volgt uit: 1. J. Bosch, 2. A.J. Stolten-
borg, 3. A. Ploeger, 4. W.M. Voortman, 5.
mevrouw H. Jansen-Aubel, 6. O. Wempe,
7. G.M. Eggink, 8. mevrouw P.C. Jong-
bloed, 9. M.J. Westerik, 10. G.J. Wolters,
11. G.H. Slagman, 12. mevrouw G. Maal-
derink-Arnoldussen, 13. A.R. van Dijk, 14.
G. Stapper jr.

GMVL afdeling Vorden:
"Weg voor de landbouw
geplaveid met
onzekerheden"
"De weg die door 1982 voert is ook voor de
landbouw geplaveid met onzekerheden.
Zeker is dat de boer op zijn hoede moet zijn
voor voetangels en klemmen tijdens deze
jaartocht. Een wegenkaart met betere rou-
tes hebben ook de landbouworganisaties
nauwelijks voorhanden. Meegenomen is
de verbeterde startpositie voor de land-
bouw aan het begin van 1982. Was er in
1981 een reële inkomensverbetering van 20
procent ten opzichten van 1980, toch moe-
ten we wel bedenken dat het reële bruto
inkomen van boeren en tuinders nog 20
procent lager ligt dan het gemiddelde van
de jaren '75 tot en met '78", aldus de heer H.
Bouwmeester sekretaris van de GmvL afd.-
Vorden in zijn jaarverslag. De heer Bouw-
meester maakte bekend dat de afdeling
Vorden thans 235 leden telt.
Hij ging uitvoerig in op de bijeenkomsten
die het afgelopen jaar zijn gehouden met de
ABTB en CBTB; de ontspanningsavonden,
excursies, cursussen de drie groene struk-
tuurschema's en dergelijke.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden H. Pelgrum en B. Abbink bij
akklamatie herkozen. Na de pauze hield de
heer Soer, direkteur van de Coberco een le-
zing over het onderwerp "Warmteterug-
winning" uit melk.

Met de CBSN op stap
Zaterdag, 20 februari a.s. wordt door de
Christelijke Bond "SPort en Natuur"
(CBSN) in Ruurlo en omgeving de eerste
wandeldag van de Winterserie "De Baakse
Beek" gehouden. Deze winterserie wordt
reeds voor het derde achtereenvolgende
jaar georganiseerd. In de bijzonder mooie
omgeving van Ruurlo zijn routes uitgezet
over 7, 14 en 21 km, naar keuze, Aan de
winterwandeltocht kan zowel door leden
van de CBSN als niet-leden worden deel-
genomen.

Het startbureau is gevestigd bij Café res-
taurant "De Keizerskroon", Dorpsstraat 15
te Ruurlo. Gestart kan worden voor 7 km,
voor 14 km, en voor 21 km.
De winterserie "De Baakse Beek" kent drie
wandeldagen: na komende zaterdag ook
nog zaterdag 20 maar (Lievelde, Hotel
Reijrink) en zaterdag 10 april Vorden,, Ca-
fé-restaurant De Herberg. Da afstanden en
de starttijden zijn steeds gelijk.
Elke deelnemer ontvangt een exclusieve
herinnering. Al met al voldoende redenen
om in ieder geval zaterdag in Ruurlo met de
CBSN op stap te gaan.

Vrouwenraad Vorden
Voor de cursus brood bakken die de Vrou-
wenraad in Vorden organiseert, bestaat zo-
veel belangstelling dat er naast de cursus in
maart een tweede wordt georganiseerd die
medio apri4/mei gehouden zal worden. De-
ze cursussen worden op 4 avonden gehou-
den. De kosten bedragen f. 30,- plus inge-
drienten. De tweede cursus is nog niet hele-
maal vol. Voor inlichtigen en opgave kan
men terecht bij mevrouw Brandenbarg, tel.
2024.

Op 23 februari wordt in het Dorpscentrum
een dia-avond gehouden over variatie in
voeding. Op 22 april is de provinciale dag in
het provinciehuis te Arnhem. Hiervoor kan
men zich opgeven bij mevr. Gille, tel. 2151.
Alle cursussen, themadagen en avonden
zijn bedoeld voor alle vrouwen in Vorden,
al of niet aangesloten bij één van de vrou-
wenorganisaties.

Zaalkermis Concordia
geslaagd
De Vordense muziekvereniging "Concor-
dia" organiseerde het afgelopen weekend
in het dorpscentrum een grote zaalkermis
en een rommelmarkt. Hiervoor bestond
een goede belangstelling. De baten van de-
ze evenementen komen ten goede aan het
Uniformenfonds van de vereniging.

Joy rij ding in Vorden

Diefstal

Vannacht werd een tweetal jeugdige kna-
pen uit Zutphen gearresteerd die zich
schuldig hebben gemaakt aan diefstal joy-
rijding, vernieling.

De twee knapen hadden een auto gestolen
uit de garage van de fam. H. wonende 't Jeb-
bink. In Ruurlo werd een auto beschadigd
en bij de fam. D. Galgengoor werd een die-
selolie tank omver gereden. De bestuurder
had te diep in het glaasje gekeken. In een
tuin aan de Prins Willem Alexanderlaan
stranden de knapen. Te voet probeerde
men te ontkomen maar in het dorp werden
ze gepakt door de Vordense politie.

Fairplay-cup voor
T.C. Vorden's jeugd
Tijdens de door de Touwtrekkersvereni-
ging E.H.T.C. georganiseerde jeugdwed-
strijden in de manege in Loenen verwierf de
jeugd van de Touwtrekkersvereniging Vor-
den voor de tweede achtereenvolgende
maal de uitgeloofde Fairplaycup.
Deze cup wordt uitgereikt aan die club die
qua kleding, schoeisel, presentatie en ge-
drag de meeste punten vezamelde.
De resultaten in Loenen waren als volgt:
Overgangsklasse: 1. Bekveld, 2. Bekveld 2,
3. Vorden, 4. Bekveld 3, 5. Oosterwijk.
Jeugdklasse A: 1. Oosterwijk, 2. Heure, 3.
Bisons, 4. Bathmen, 5. Eibergen.
Jeugdklasse B: 1. Erichem, 2. Vorden l, 3.
Bekveld, 4. Vorden 2, 5. E.H.T.C.

Rob Schmitz en "wy en onze aarde"
De 35 jarige Rob Schmitz wonende aan de Haar te Vorden en van beroep
vrachtwagenchauffeur is al sinds de lagere school "begeistert" van ster-
ren en planeten.

"Het begon met de interesse voor de sterrenkunde. In een later stadium is
mij het ontstaan van de aarde gaan boeien. Ik weet nog goed dat de eerste
sterrenkijker die ik kocht 700 gulden heeft gekost", zo vertelt Rob Sch- *»
mitz.

Door zelfstudie is Schmitz de sterren gaan bestuderen. Het merendeel
van de sterren kent hrj. "Er zijn enkele sterrenstelsels die 2 miljoen en
200.000 lichtjaren van ons verwijderd zijn. Rob Schmitz verduidelijkte
ons dat een lichtjaar de afstand is die het licht met een snelheid van
300.000 kilometer per sekonde in een jaar aflegt.

Gedurende een aantal jaren heeft Rob Sch-
mitz zoveel gegevens over het heelal verza-
meld dat hij besloot een expositie te organi-
seren. Het resultaat is dat hij vanaf heden in
de galerie van de bibliotheek te Vorden een
expositie heeft welke hij "Wij en onze aar-
de" heeft genoemd. Rob Schmitz is er in
zijn vrije tijd ruim een halfjaar mee bezig
geweest. De expositie is tot en met 15 maart
te bezichtigen tijdens de normale opening-
stijden van de bibliotheek.
Rob Schmitz geeft allereerst een idee hoe
groot het heelal is. Daarnaast wanneer en
hoe het zonnestelsel is ontstaan en waaruit
bestaat de zon. De bezoekers aan de exposi-
tie krijgen tevens informatie over het ont-
staan van de aarde (4600 miljoen jaren gele-
den). Gegevens die ontleend zijn aan de
hand van de berekeningen van stenen. Er
wordt op deze expositie beschreven hoe bij-
voorbeeld aardgas, steenkool en aardolie is
ontstaan. Het "topje" van de ijstijd en het
ontstaan van de gletsjers wordt aangestipt.

Door de reeds gememoreerde zelfstudie
heeft Rob Schmitz veel kennis vergaard.

Zegt hij: "Alle tekst die u hier aantreft heb ik
zelf geschreven. Toen ik daar mee klaar was
ben ik wel naarde bibliotheek gegaan om in
de boeken te kontroleren of hetgeen ik had
geschreven juist was. Dat bleek inderdaad
het geval", zo zegt Rob Schmitz niet zonder
trots.

Om nog even naar de expositie terug te ke-
ren: Rob Schmitz heeft uivoerig aandacht

geschonken aan het ontstaan van oceanen
en rivieren. Hoe zijn de bergen ontstaan, de
De wijze waarop eilanden worden "gebo-
ren". Hoe ontstaan aardbevingen en wat
zijn de gevolgen daarvan. Ook treft men
informatie over alle weertypes. Bliksem,
donder, regen noem maar op. Hier en daar
laat Schmitz wat attributen zien zoals een
stuk lava, versteend hout en dergelijke. Hij
gaat regelmatig naar de steengroeve in Win-

terswijk om fossielen te zoeken.

In zijn expositie schenkt Rob Schmitz (die
alle scholen middels een schrijven heeft uit-
genodigd een kijkje in de galerie te komen
nemen) ook aandacht aan de luchtveron-
treiniging. Hij laat zien hoe de mens de aar-
de kan versmeren. Informatie over kernwa-
pens ontbreekt evenmin op de expositie
"Wij en onze aarde".

24 febr. H.V.G. Vorden dorp Deurdreajers bezoeken Villa Nuova

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorp-
scentrum.

Iedere maandagmiddag: ontmoetings-
middag voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

ledere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor oudeiJfei het Dorpscentrum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

26 febr

2 mrt.
3 mrt.
8 mrt.
6 mrt.

11 mrt
12 mrt.
16 mrt.
16 mrt.
17 mrt.
25 mrt.

Jaarvergadering Kon. Mij.
Tuinbouw en Plantenkunde in
Hotel de Pauw, Warnsveld

Volleybal Dorpscentrum
Dia-avond N.B.v.Pl.Vr.
Agr. gesprekgroep
Bal voor gehuwden en verloofden
café Eijkelkamp
Bejaardenrking reisje
Dropping
Verg. N.C.V.B. Dorpscentrum
K. P. O.
H.V.G. dorp Vorden A
Bejaardenkring Dorpscwmim

ledere een
schrijfavon

dfcmaandag van de maand
loRnnesty International.

25 mrt. Kringledenavond Drempt KPO
31 mrt. discussieavond N.B.v.Pl.Vr.

Bi'j ons in d'n Achterhook
'k Gleuve da'j ok nog volk um de poste heb, a'k mien neet vegisse löp t'r
ene deur de grinte op zied van 't huus. Toon van de Spitsmoes was met
zien vrouw op vesite bi'j Olbert en Riek van 't Hagen. Riek en Hentjen,
Toon zien vrouw, waar'n olde school vrindinnen die, zo old at ze waar'n,
mekare altied nog op eur vejeurdage uutneudugden. Olbert kek achter de
oavergediens hen nao buuten maor zaog niks. "Toon wöd zuutjesan un
betjen dummelug, den heurt wel vaker iets wat t'r gaars neet is", menen
Hentjen. Maor schienbaor had Toon toch nog goeie oorne want iets later
bonksen d'r ene op de deure van de bi'jkökk'n. Olbert ging hen kieken en
kwam weerumme met un net heertjen, gepoetste schoene an en de vool'n
goed in de bokse.

"Wi'j zoll'n um helpen de auto anschoeven, bi'j 't uutwieken bunt ze
vaste komm'n zitt'n in 'n barm. Now, dat woll'n ze wel doen, waorumme
zo'j 'n ander neet voorthelpen as t'r moeilukhejen bunt. De kearl haal'n
un briefken van vief gulden uut de tesse en vroog: "Kö'j moen den soms
ok nog wisselen veur vief guldens?, dan kan'k mien sigretten uut 'n
automaat haal'n, 't cafee an de oaverkante zit dichte he'k wel ezeen".

"Dat gleuf ik nog wel", zei Riek, die nao de kokken leep en daor de
knippe uut de la haal'n. De kearl bedanken eur heel hartelijk naodat ze
pepier en nikkel eruild hadd'n. Olbert en Toon stiefeln met de kearl op 'n
auto an. ,,'t Achterrad hef zich doledraaid, daor mo'w met an 't beurn",
menen Olbert. D'r zat nog un kearl in 'n auto, dat was schienbaor de
sjaffeur. "At i'jluu dowt, za'k zeen of 'k met de motor nog iets doen
kanne". "Waor is ow kammeraod eigenluk ebleven?", vroog Olbert, die
von dat den ok bes kon helpen schoeven. "Zeker hen sigretten haal'n".
Dat schen ok zo te wean want hee kwam d'r al weer an.

'n Auto hadd'n ze zo weer op de weg, hee zat neet zo vaste at 't wel lek.
"Bedankt veur alle moeite, hier, da's 't ons wel weerd". Een van de
kwarls drukken Olbert un pepierken in de hand. "Oh, maor dat hoef
neet, 't was jao un wark van niks, dat doe'w veur plezier". De kearls
heurn 't ens neet meer, die schotten weg met 'n auto. "Rejaale kearls, die
ow ok nog un tientjen veur de moeite geeft", von Toon. Maor bi'j huus,
in 't lech van de lampe, zaog Olbert pas wat e in de hand had ekregen: Un
reklame-pepierken van un kruidenier. "Smeerlap", foetern e en mietern
't in de holtbak. In de kamer vetell'n e an de vrouwluu wat eur passeert
was. "Dat ha'k neet edach", zei Riek, "want hee hef mien nog un gulden
weerebrach die'k um bi'j 't wisselen te volle zol hemmen egeven". "Wat,
is die kearl nog weer hier ewes?". "Poh jao, metene naoda'j met um met
waar'n egaon". "Dan had e vaste wat anders in 't snot j en, waor was e
too'j um zaogen?". "Too'k koffie wol haal'n trof ik um in de kokken an
en too gaf e mien den gulden".

"Dan zal 't mien niks vewondren a'j de knippe kwiet bunt". En, jaowel
heurd, die was mooi weg. Olbert bell'n met ene de pelitie op, maor jao,
wat zol die könn'n uutrichten. 't Autonummer konn'n ze nog ens neet
deurgeven, daor had Olbert noch Toon nao ekekk'n. De knippe met un
goeie honderd gulden d'r in konn'n ze wel afschrieven, "k Lao d'r 's
aovunds gin vremd volk meer in al mot z'ok nog nao Arem loop'n, zei
Olbert. Maor veur die twee kearls hoef e ok neet bange meer te wean, die
zuukt wel un ander slachtoffer bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Woensdag 10 februari j.1. beten de bewoners van het Vordense Villa Nuova de
karnavalsspits af met een oergezellige feestavond in de gemeenschapsruimte
van hun tehuis.
Net als voorgaande jaren was ook dit keer de zaal prachtig versierd met slingers
en ook de bewoners zelf hadden zich vaak onherkenbaar uitgedost in karnavales-
ke kledij.
Rond de klok van acht trad Prins Fred l der Deurdreajers de feestzaal binnen
met zijn totale gevolg van Dansmariekes, Raad van 11, Hofliederentafel en be-
stuursleden.

Na een hartelijk welkomstwoord door de
heer Jelte Dijkstra waarin gewezen werd op
de hoge waardering van het jaarlijkse Deur-
dreajersbezoek, kondigde president Jan
aan dat op deze avond aan enkele bewoners
en personeelsleden een eervolle onder-
scheiding zou worden uitgereikt. Om de
spanning er nog wat in te houden, organi-
seerde Prins Fred de eerste polonaise.

Enorm enthousiast deden vele bewoners
mee aan het gehos of gaven vanaf hun zit-
plaats blijk van hun puike karnavalsstem-
ming. Tussen de vele poloniases door
maakten de Nuovabewoners een praatje
met de Deurdreajersleden en werden aan-
genaam verrast met heerlijke hapjes en
drankjes.

Ook de Hofliederentafel kwam in aktie met
hun schlager "Lotje", hetgeen zeer in de
smaak viel, zodt de hele zaal al gauw mee-
zong, deinend op de voortreffelijk verzorg-
de muziek van prinsenkapel The Blue Da-
nio's.
Hoogtepunt was toch wel de uitreiking van
de onderscheidingen, welke te beurt vielen
aan: 1. mevr. Jansen, 2. mevr. Klaassen, 3.
Dhr. van Beek, 4. Dhr. Hesselink, 5. Kok
Jan Hulshof.

Zij maakten zich op hun eigen persoonlijke
wijze verdienstelijk voor de Nuovabewo-
ners en kregen dan ook terecht een ovatio-
neel applaus van alle aanwezigen.
Tot laat in de avond ging het feest onverdro-
ten voort, waarbij vele haast onvermoei-
baar zich bleven storten in het karnavalsge-
druis.

Met een zucht van spijt hield G. Bosman
zijn afscheidswoord namens alle bewoners,
echter niet zonder dat Jelte aan prins, presi-
dent en bestuur te voorzien van een fijn
doosje sigaren en de dansmariekes van een
stevige pakkerd. In hun slotwoord dankte
prins Fred en president Jan alle bewones
voor hun grandioze inbreng en het perso-
neel voor de royale en voortreffelijke ver-
zorging van deze avond.

Verloting en programmagids
Vele Vordenaren gaven zaterdag 6 februari
j.l. blijk van het feit de Deurdreajersvereni-
ging een warm hart toe te dragen. Aan alle
gezinnen in de gemeente Vorden werd de
afgelopen week een gids aangeboden met
het totale Deurdreajersoverzicht inklusief
het karnavalsprogramma 1982. Tevens
werden er loten verkocht om met de
opbrengst daarvan diverse aktiviteiten (be-
jaardenkarnaval, kinderkarnaval, karnaval
in verschillende tehuizen) te financieren.
Tijdens deze tocht langs de deur troffen we
meerdere malen niemand thuis. Zij, die
nog niet in bezit zijn van een karnavalspro-
grammagids of nog geen loten hebben kun-
nen kopen, kunnen toten met het grote kar-
naval terecht bij de Deurdreajers. Ook een
telefoontje (2910) is voldoende; u krijgt de
gids en loten dan alsnog thuis aangeboden.
Een en ander is beslist de moeite waard,
ook al door een aantal zeer aantrekkelijke
prijzen, zoals een sportieve toerfiets, een
half varken, een radio-cassetterecorder, le-
ren poef, pocketcamera, leren koffers enz.
enz.

Dansmariekes Deurdreajers
naar Harrevelds concours
Zaterdagavond 6 februari j.l. organiseerde
de Harreveldse karnavalsvereniging De
Zandbieters een dansgardeconcours, waa-
raan maar liefst 7 teams deelnamen. Er
werd gestreden op 2 onderdelen, te weten
de gardedans en de vrije dans. De stamp-
volle zaal genoot volop van de diverse
optredens, welke bepaald van hoog niveau
genoemd mochten worden. Na een span-
nende strijd maakte de deskundige jury de
behaalde punten bekend.
De dansgarde der Deurdreajers haalde,
vooral geinspireerd door leidster Edda
Brand, een derde plaats bij de gardedans;
helaas bleek de vrije dans niet meer dan een
zevende plaats op te leveren. De totaalwin-
naars van deze avond waren: 1. de Vrolijke
Drammers, 2. de Pruverinnekes, 3. de
Dorsvlegels.
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WORD IK BETER VAN HET NIEUWE
BONUS/MALUS PREMIESYSTEEM?

MEER BROKKEN, BETEKENT DUS
MEER PREMIE?

WAT GAAT ER GEBEUREN
METM'NNO-CLAIM?

HI n 11* ~HT™
Mistersteaml/l Aannemersbedrijf CUPPERS B.V.
en reinig zelf uw vloerbedekkinp HFM^FI n . WORDEN

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HENGELO - VORDEN
Tel. 1729 - Tel. 6648

Ook uw adres voor hijs- en sloopwerken

Verhuur van
een mobiele 18 tons - Hydr. kraan - reikafstand 20 meter,

een compressor met sloophamers

HELMJNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

BONUS/MALUS, IS DAT
ZOIETS ALS AOW?

WAT VOOR G EEN VRAAG IS, IS VOOR
ONZE VERZEKERINGSMAN EEN WEET

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een nieuw premiesysteem voor per-
sonenauto's ingevoerd. Het wordt wel Bonus/Malus-systeem genoemd.
Bonus betekent goed: het is dan ook de bonus-korting die kan oplopen tot 70%. En die de
goede rijder krijgt op zijn premie. Malus is slecht: de minder goede rijders gaan meer betalen.

De vraag is nu: hoe zit dit alles precies in elkaar en wat doet de verzekerings-
maatschappij waar uw auto verzekerd is? Q • • | fl^J

Het antwoord daarop weet de verzekenngs- K (l II f) 11 21IIK f^^J
adviseur van de Rabobank. Hij staat u bij met raad en daad. „ ..

Ook goed in autoverzekeringen.

11
GEKOSTUME ERD BALZATERDAG 20 FEBRUARI
voor leden „Hoest Meugluk". U kunt op deze
avond ook lid worden aan de zaal.

DANSENZONDAG 21 FEBRUARI:

GROOT KARNAVALSBALMAANDAG 22 FEBRUARI
met Prins Jan II en de raad van elf.

Alle drie avonden m.m.v. de

RAMPS
ALAAF... ALAAF... ALAAF... ALAAF...

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
00.90



Alles wat Royal Albert u in het ongelooflijk
mooie Old Country Roses dekor te bieden

heeft (ook bijzonder mooie geschenk-
artikelen!) kunt u vinden in de schitterende

kleurenbrochure, die pas is uitgekomen.
U kunt deze brochure halen bij

uw speciaalzaak:

GESCHENKENHUIS

BARENDSEN VORDEN B.V.
Zutphenseweg 15, telefoon 05752-1261

_ ECHT ENGELS PORSELEIN

LRÖYAL ALBERT_

Voor een deskundig advies bij het invullen van uw
aangiftebiljetten 1981 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

woensdag 24 februari
woensdag 3 maart
woensdag 10 maart
woensdag 17 maart
woensdag 24 maart

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir: B.H.J. de Regt

B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. Tel. 05752-1485

Infocentrum architektuur en bouw
vrijdags van 16.00 tot 18.00 uur

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Het Hoge 11,7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Muziekver. Concordia
De prijzen van de verloting tijdens de zaal-
kermis zijn gevallen op de volgende nummers:

1 e prijs: 1065 geel een fiets

2e prijs: 484 groen T V -spel

3e prijs: 1066 geel een salade

Prijswinnaars kunnen contact opnemen met
H. Lubberdink, Decanijeweg 5, Tel. 1988.

Er ii]n twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onie

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

l ^x

^

^^
.15-'
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4 Openhaardblokken l Uf-

Knivman Kaasschaaf
en Jokermes l Uf -

Veilige Huisapotheekdoos • Uf •

Macleans Tandpasta ( t l Uf-

1 Natuurzeem en
echte natuurspons samen . l Uf •

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

LET OP:
Deze prijzen gelden alleen op deze 3 carnavalsdagen.

U zie het is de moeite waard om in ieder
geval te komen kijken.

Ongebonden, representatieve
heer, 58 jaar, middelbaar nivo
zoekt volledig pension/kost-
huis met huiselijke gezellig-
heid.
Brieven onder nummer 40-2
Bureau Contact,
of J.G. Nobel, Tel. 05440-
1172. Toestel 42.

Boekhouder heeft nog tijd
voor het verzorgen van Uw
aangifte.
Tel. 05753-2268 na 6 uur.

Te koop: broedeieren van 8
soorten Krielkippen en jonge
konijnen. Rood Nieuw Zee-
landers en Kleurdwergjes.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 05752-
1498.

Op vrijdag 19 februari 1982 houdt de jeugdsoos

„JEUGD DISCO"
voor de jeugd van 12 tot 15 jaar.
Aanvang 19.00 uur - Einde 20.30 uur.

Na 20.30 uur kan de oudere jeugd weer in de soos
terecht.
De herhaling van een avond als deze ligt geheel aan
de opkomst.

SORBO
Wegens uitbreiding van onze thuiswerk-centrale is er
plaats voor een

reserve-chauffeur
Dit werk houdt in, het ophalen en wegbrengen van
thuiswerk-goederen.
Vrachtwagen-rijbewijs vereist. Leeftijd 20 tot 30 jaar.

Sollicitaties schriftelijk te richten aan:

SORBO NEDERLAND B.V.
Postbus 12, 7250 AA Vorden. T.a.v. Mevr. De Jong.

We l koop, kwaliteit voor 'n lage prijs!
Labora spade
Professionele spade waar
iedereen het beste mee werkt
Model Ideal, met essen T-steel
85 cm.

Van 56,- voor

46:

Kabelhaspel
Type Populair met 25 m
rubberkabel (3 x 1.5) dubbel
geïsoleerd huis. Kemakeur
Van 115,65 voor

50
wrlkoop ;il;lir 92?

Kabelhaspel 50 m
Van 159,30 voor

127.-

Plastic emmer
Oersterke plastic
huishoudemmer met maat-
verdeling. Inhoud 10 liter.

SSVan 3,25 voor

Prijzen inclusief BTW geldig t/m 17-3-'82,
zolang de voorraad strekt

aaiPBliliHilVJlM^EBnPEBHiBliTtaimiv îatiM

weikoo|i
doet z'n naam eer aan! f

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
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F. Evers tafeltenniskampioen van Vorden Aktiviteiten kult u re Ie verenigingen g e m. V orde n
1982

20febr. middag
20 febr. avond

21 febr. middag
21 febr. avond

22 febr. morgen
22 febr. avond

23 febr. middag
23 febr. avond

6, 1 2, 1 3 maart

20 maart

29, 30 april

verenigingen

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

Oranjevereniging Vorden

lokaliteit

Dorpscentrum
zaal/café Schoenaker

zaal/café De Herberg
zaal/café De Herberg

café Schoenaker
zaal/café De Herberg

zaal Schoenaker
zaal/café Schoenaker

Dorpscentrum

Dorpscentrum

Dorpscentrum/dorp
— —

omschrijving aktiviteit

ballonwedstr./kinderopt./kinderkarnav.
karnavalsavond m.m.v. Prins en gevolg

jeugdkarnaval
café-karnaval

frühshoppen m.m.v. Prins en gevolg
karnaval m.m.v. Prins en gevolg/M iggy

bejaardenkarnaval met buut/dans/zang
karnaval m.m.v. Prins en gevolg

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

toneel/Oranjeprogramma

De Vordense tafeltennisvereniging "Treffers '80" organiseerde zaterdag in zaal "De Herberg" een tafeltennistoernooi
waaraan door circa 50 personen werd deelgenomen. Er werd gespeeld in de senioren junioren en in een pupillenklasse.
Door de deelnemers werd fanatiek gestreden.
De uitslagen waren: meisjes pupillen: 1. B. Eggink, 2. P. Overmars.
Meisjes: 1. C. Kramp, 2. N. Schipper.
Jongens pupillen: 1. R. van Houte, 2. P. v.d. Wal, 3. R. Kuit, 4. R. Kramp.
Junioren. 1. W. van Wijk, 2, R. Böhmer, 3. M. Bekman, 4. A. Hiddink.

Bij deze jeugdwedstrijden weinig onderling
krachtsverschil, waarbij menige poule in
drie games moest worden uitgespeeld. Bij
de senioren ging de finalepartij tussen F.
Evers en S. Hovenkamp. F. Evers won de

eerste game na een spannende strijd met
22-20. Ook de tweede volgende games vie-
len in het voordeel van Evers uit zodat hij
zich kampioen van Vorden mag noemen. 2.
S. Hovenkamp, 3. F. v.d. Kolk, 4. W. Voort-

man.
Na afloop reikte wethouder J.F. Geerken
de prijzen uit. Hij memoreerde nog aan de
startsubsidie die de gemeente aan Treffers
'80 heeft verleend, waardoor de vereniging
twee tafels kon aanschaffen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

V.V. Vorden
Uitslagen:
Zaterdag 13 februari:
Vorden Ao-Longa Ao: 0-3; AZCAl -Vor-
den Al: 0-2; Vorden BI -Zutphen BI: 2-2;
Vorden B2 - Hercules B2:1-4; Hercules Cl
- Vorden Cl: 3-2; Socii Cl - Vorden C2: 6-
2; Vorden C3 - Gazelle C2: 2-3.

Zondag 14 februari:
Vorden - Eibergen: 1-0; Eibergen 3 - Vor-
den 2:3-2; Lochem 5-Vorden 3:0-3; Vor-
den 4 - Hercules 3: 3-0; Vorden 5 - Brum-
men 4: 0-1; Vorden 6 - Be Quick 5: 0-3;
Vorden 7 - Baak 4:3-5; Erica 10 -Vorden 8:
3-3.

Voorlopig programma:
Zaterdag 20 februari:
Wilh. SSS B3 - Vorden B2; Markelo - Vor-
den Ao; SCS Cl - Vorden C3.

Zondag 21 februari:
Markelo 2 - Vorden 2; Erica 4 - Vorden 3;
Vorden 4 - De Hoven 3; Vorden 6 - Oeken
5; Vorden 8 - Erica 10.

Afdeling zaterdag s.v. Ratti
Beekbergen l - s.v. Ratti 1:1-0

Beekbergen won de toss en speelde met
wind mee en van heuvel af. Al na 10 minu-
ten scoorde Beekbergen na een misver-
stand in de verdediging van Ratti. Beekber-
gen bleef aanvallen, maar had niet de
kracht om de voorsprong te vergroten. Ni-
jenhuis kreeg in de eerste helft de beste
kans na 20 minuten spelen maar hij schoot
net naast. Ook kreeg Klein Ikkink de bal
goed aangespeeld in bijna schietvrije posi-
tie maar maakte daarbij hands. Overigens
moest Ratti van geluk spreken dat Beek-
bergen de voorsprong niet verder uit-
bouwde. Een schot ketste keihard de lat,
en een schot welke rakelings overging.
Na het rustsignaal van scheidsrechter
Schelles trok Ratti ten aanval, maar ook
hier mistte de voorhoede de echte stoot-
kracht om tot doelpunten te komen. Nijen-
huis kon alleen doorgaan tot het 5 meter
gebied maar faalde in de afwerking. Beek-
bergen bracht er helemaal niets van te-
recht, elke bal ging verloren op het mid-
denveld. Gevaarlijk is Beekbergen dan ook
de gehele tweede helft niet geweest, zij
kwamen niet tot een aanval toe. Jammer
genoeg ging ook bij Ratti invde voorhoede
alles mis zodat de stand l -O in het voordeel
van Beekbergen bleef. Gezien het spel-
beeld was een gelijkspel zeker verdiend ge-
weest.

Uitslagen:
Afd. jeugd: Ratti a - Almen a: 3-3; Witkam-
pers b - Ratti b: 4-1; Ratti c - Ruurlo c: 0-2.
afd. zaterdag: Beekbergen - Ratti 1: 1-0;
AZSV8 - Ratti 2:3-0; Ratti 3 - Sp. Eefde4:
2-3.
afd. zondag: Be Quick4-Ratti 1:1-2; Ratti
2 - KI. Dochteren 3:2-1; Ratti 4 - Witkam-
pers 10: 1-1.
afd. dames: Ratti l - Ernst 1:6-0; Wolfers-
veen l - Ratti 2: 2-2.

Krappe zege van Vorden
op Eibergen
Vorden en Eibergen hebben de toeschou-
wers zondagmiddag in Vorden een knap
partijtje voetbal voorgeschoteld, waarbij de
gelukkigste ploeg, in dit geval Vorden, met
1-0 aan het langste eind trok.
Zoals gezegd een goed gespeelde wedstrijd
met over en weer kansen. Bij de Eibergen-
aanvallers stond het vizier deze middag niet
goed, waarbij aangetekend dat Vorden-
doelman Wim Harms in een goede vorm
stak.
Aan de andere kant kreeg met name Chris
Hissink enkele mogelijkheden die hij niet
benutte. Ruststand 0-0.
In de derde minuut van de tweede helft
kreeg Eddy Hiddink een dot van een kans.
Vrij voor doel staande knalde hij echter te-
gen de Eibergen-keeper op. In de 25e mi-
nuut was het wel raak. Uit een door Bennie
Wentink genomen vrije trap was het André
te Velthuis die de beslissende treffer scoor-
de. Daardoor was dus niet alleen het pu-
bliek deze middag winnaar maar ook het
team van trainer Gerritsen.

Winst Velocitas
Na een voortreffelijke wedstrijd heeft het
eerste team van de Vordense zaalvoetbalve-
reniging Velocitas het sterke Eagles 2 uit
Doetinchem met 7-2 teruggewezen. Met
geconcentreerd spel werd de tegenstander
rustig opgevangen om via snelle uitvallen
succesvol te zijn. De rust ging in met een 2-

1 voorsprong voor Velocitas.
Na de rust werd de stand al snel naar 5-1
opgevoerd. Hierna voorkwam de voortref-
felijk keepende Tonnie Haverkamp enkele
zeker schijnende doelpunten. De Vordense
doelpunten werden gescoord door Corry
ten Barge 2x; Hein Rothman 2x; Mark
Rouwen;^j§pk van Beek en Jan Leegstra.

De stand^P kop is: 1. Halfweg 2, 22 pun-
ten; 2. Ve. citas 16 punten; 3. den Dreajer
14 punten; 4. de Eagles 2, 12 punten.
Alle ploegen hebben elf wedstrijden ge-
speeld. ^^
Door uiuQjRing van het aantal teams kan
Velocitas "oor het nieuwe seizoen nog
nieuwe leden gebruiken. Ook zoekt men
nog enkele teamleiders. Men kan zich
opgeven bij Herman Bannink aan de Be-
rend van Hackfortweg 3 te Vorden, tel.
2378.

Waterpolo

Nederlaag dames Vorden
tegen OKK
De dames van Vorden hebben de competi-
tiewedstrijd tegen OKK uit Eerbeek, welke
in Eefde werd gespeeld, met 04 verloren.
De dames van Vorden waren gehandicapt
doordat een speelster niet was komen opda-
gen. OKK maakte dankbaar gebruik van de-
ze numerieke meerderheid en scoorde in
elke periode een doelpunt.

Tafeltennis
Het eerste team van de Vordense tafelten-
nisvereniging Treffers '80 speelde thuis te-
gen Winterswijk en verloor kansloos met
2-8. F. Evers en F. Schoenaker wonnen ie-

der één partij maar verloren het dubbel-
spel. R. de Heus (ingevallen voor de ge-
blesseerde R. Knippen) wist niet tot winst
te komen.
Het tweede team speelde uit met 5-5 gelijk
tegen Grol. S. Hovenkamp en W. Voort-
man wonnen ieder twee partijen, maar ver-
loren het dubbelspel. H. v.d. Blijderveen
won eenmaal.
Het derde team verloor met 7-3 van Keyles
uit de Keyenborg. R. de Heus won twee
partijen, terwijl dezelfde speler samen met
D. de Heus eveneens het enkelspel won.

Nipte nederlaag
Dash-dames
De dames van de Vordense volleybalvere-
niging Dash, uitkomende in de derde divi-
sie van de nationale competitie speelde za-
terdag thuis tegen Trivos uit Wychen. De
Dash-dames gingen zeer voortvarend van
start want de eerste set werd vrij gemakke-
lijk met 15-7 gewonnen. Toen Dash ook de
tweede set won (met 15-13) leek een Vor-
dense zege in het verschiet.
Trivos kwam de derde set echter uitste-
kend terug en won met 10-15. De vierde set
had een zeer spannend verloop. Tot aan
13-13 ging de strijd gelijk op, ̂ arna de ge-
lukkigste, in dit geval Triv<^Met 13-15
won.
Dash was hierdoor dusdanis aangeslagen,
dat er in de vijfde set niets me^Jukte. Tri-
vos daarentegen kreeg vleu^^Bs en won
met liefst 1-15, zodat de dameffiit Wychen
met een 2-3 zege huiswaarts konden gaan.
De dames 2 van Dash speelden met 2-2 ge-
lijk tegen Harfsen.

Dammen
In het Gelders Kampioenschap heeft
Henk Ruesink de leiding steviger in han-
den. Na zijn overwinning van afgelopen
zaterdag tegen hekkesluiter de Bruyn uit
Lent heeft hij l punt voorsprong op Ottink
(Eibergen) en 2 punten op Harmsma (Bor-
culo), Berends (Huissen) en van Harten
(Bennekom). Met nog 2 ronden te spelen
zijn er kansen genoeg voor een kampioen-
schap.
Krajenbrink en Wesselink staan weer ge-
broederlijk bovenaan. Wesselink speelde
remise tegen de Doetinchemmer Hoop-
man, terwijl Krajenbrink van Kok (Harder-
wijk) won.
Hoekman zal nog hard moeten werken om
een plaats bij de Ie drie te verkrijgen. Za-
terdag speelde hij remise tegen Ruud
Wuestman (Harderwijk), waardoor hij nog
steeds gedeeld 3e staat met Wuestman.

Bij het jeugdappèl in Dinxperlo hebben de
DCV-ers 7 medailles weggesleept. De ge-

lukkigen waren: André Plijter, Martin
Boersbroek, Rik Slütter, Rik Hesselink,
John Kuin, E. Kormelink en Edwin Kaak.
De overige 9 behaalden weliswaar geen
prijs, maar sommigen bereikten toch een
goed resultaat.

Bij de 4 tallenwedstrijden zijn deze week 3
overwinningen geboekt. Dejunioren won-
nen met 2-6 van DEZ Dinxperlo. De uit-
slagen zijn: G. Vruggink - W. Wesselink 0-
2; R. v. Donk - J. Krajenbrink 0-2; E. Vrug-
gink - B. Hiddink 0-2; M. Westerveld - G.
Brummelman 2-0.

De aspiranten speelden tegen DIOS Eiber-
gen. Het Ie team won van Dios 2 met 0-8.
Uitslagen: R. Schippers-H. Hoekman0-2;
M. Jacobs - E.J. Wuestenenk 0-2; H. Roe-
lofszen - J. Slütter 0-2; A. Hiemcke regl. 0-
2; DIOS l werd door het 2e verslagen met
2-6. Uitslagen: D. Krooshof- E. te Velthuis
2-0; M. Jacobs - P. Eckringa 0-2; B. v.d.
Spoel - J. Dijk 0-2; A. ter Meer - W. Beren-
pas 0-2.

Uitslagen onderlinge kompetitie: Hoofd-
klasse: J. Masselink - H. Grotenhuis t.H. 1-
1; G. Wassink - J. Lankhaar 2-0; H. Rue-
sink - G. Dimmendaal afg.; S. Wiersma -
H. Graaskamp 0-2.
Eerste klasse: A. Abbink - G. Hulshof 2-0;
H. Klein Kranenbarg - B. Breuker 2-0; B.
Wentink - J. Lamers 2-0; S. Buist - B. Ros-
sel 2-0.

Bij de jeugd is de eindstand opgemaakt van
de Ie kompetitiehelft.
Winnaar van groep l is Michiel van Burk
(3 klassementspunten) gevolgd door Wim
Berenpas en Jürgen Slütter 9 pnt.; 4. Mi-
chiel Boerkamp 14; 5. Bennie Hiddink 16;
W. Hulshof 19; In groep 2 bleek Rik Slütter
de beste (3 punten). De stand verder aan
kop: Martin Boersbroek 7 pnt.; 3. André
Plijter, John Kuin en Annette Sloejes 12; 6.
Han Berenpas en Benny van Zuilekom 21
pnt.

De nieuwe kompetitie bestaat ui 2 even
sterke groepen, waarvan de beste zich
plaatsen voor de finale. De uitslagen zijn in
groep 1: A. Bouwman - J.Brandenbarg 2-
0; H. Berenpas - M.v. Burk 0-2; E. Brum-
melman - M. Boersbroek 0-2; G. Brink-
man - J. Brandenbarg 2-0; J. Dijk - B.
Voortman 2-0; A. Plijter - N. de Klerk 2-0;
A. Bouwman - M. Ruesink 2-0; G. Brink-
man-M. Boersbroek 1-1; H. Berenpas-E.
Brummelman 0-2.
Groep 2: W. Hulshof- B. v. Zuylekom 2-0;
A. Sloetjes - E.v. Est 2-0; H. Bakering - R.
Bielawski 0-2; R. Bulten - E. te Velthuis 0-
2; M. Boerkamp - A. Sloetjes 2-0; B. v.
Zuylekom - H. Bakerin 1-1; W. Hulshof-
R. Bielawski 2-0; M. Boerkamp - E. v. Est
1-1.

P.K.V. nieuws
Op de 23ste N.K.B. Bondstentoonstelling
die gehouden werd in de Brabanthallen te
's Hertogenbosch behaalden 2 leden van
P.K.V. de volgende predikaten:
H. van Heerde: groot zilver donker kon.:
grijs voedsterjong l G, licht kon. grijs ram-
men jong 2 x G, midden zwart ram jong
l F, midden zwart voedsters jong l ZG en
G.
Edwin Bruinsma: klein zilver lichtzwart
rammen jong 2 x V.

Sparta
Zaterdag 13 februari heeft Sparta met 26
meisjes, onder leiding van Dhr. Groot
Wassink, deelgenomen aan de springwed-
strijden. Deze werden gehouden in Laren.
De meisjes behaalden: 2 x een ere prijs; 2 x
Ie prijs; 2 x 2e prijs; 2 x 3e prijs. Allen profi-
ciat.

Straten-zaalvoetbaltoernooi
Zaterdagmorgen 20 februari gaat in de
sporthal te Hengelo Gld. het zaalvoetbal-
toernooi voor straten van start. Er wordt ge-
streden om de "Kerkepad-wisseltrofee". In
poule A komen uit Linde, Ruurloseweg/-
Dorpsstraat; de Boonk l en 2, Almenseweg
en Wiersserbroekweg. Poule B Molenplan,
de Haar, Insulindelaan, Brinkerhof, Hoe-
tinkhof en Kranenburg. Laatstgenoemde
werd vorig jaar kampioen.

Toerclub Ac h t kas t el en rijders
financieel en sportief gezond
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
hield onder voorzitterschap van de heer
Joh. Pardijs een goed bezochte ledenverga-
dering in het clubgebouw café 't Zwaantje.
De heer Pardijs benadrukte dat het accent
van de vereniging blijft liggen op het toer-
fietsen. Op 14 maart en 28 maart aanstaan-
de zullen de eerste tochten weer worden ge-
houden. De training begint in april, weke-
lijks op de dinsdagavond. De Avondfiets-
vierdaagse zal dit jaar plaatsvinden op 1,2,
3 en 4 juni. De Herfsttocht is gepland op 27
september.
Uit het jaarverslag van sekretaris B. Menk-
veld bleek dat de vereniging thans 40 leden
telt. De vereniging is inmiddels aangeslo-
ten bij de KNWU. Momenteel zijn alle toer-
fietsers verzekerd. Hoogtepunten uit het
afgelopen jaar waren de fietsvierdaagse,
herfsttocht en de Oudejaarscrossloop.
Penningmeester A. Eskes deelde mede dat
de vereniging in financieel opzicht gezond
is te noemen.
De kontributie kon daardoor ongewijzigd
blijven. Bij de bestuursfterkiezing werden
de heren B. Menkveld en W. Bargeman bij
akklamatie herkozen.

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

Als u wilt weten of een mens van nature een optimist is of een pessi-
ist, dan moet u eens bladeren in een paar fotoalbums. Er is geen

twijfel mogelijk: een mens is van nature een optimist. Ook al beleeft
iedereen in het leven prettige en minder prettige dingen, in onze albums
vind je alleen foto's, die herinneren aan gelukkige en vrolijke momen-
ten. Een van die leuke motieven is natuurlijk de vakantie, maar gelukkig
zijn er ook in de rest van het jaar voldoende aanleidingen om foto's te
maken, die we later met een glimlach zullen bekijken. Een van de jaar-
lijkse evenementen, die daarvoor in aanmerking komen is het carnaval,
dat tegenwoordig ook boven de grote rivieren door velen uitbundig
wordt gevierd.

Carnaval bestaat uit verschillende elementen en er
zijn feestvierders, die ze niet allemaal met vaste hand
op de plaat kunnen zetten. Toch is er één onderdeel,
waar veel wordt gefotografeerd en dat is de in veel
plaatsen gebruikelijke carnavalsoptocht, waarin de
kinderen een belangrijk aandeel hebben. Is er voor de
kleinen een grotere bron van plezier dan dit verkleed-
festijn? Wie daar geen foto's van maakt, zal er later
spijt van krijgen. Zulke foto's horen in het jeugdal-
bum.

Natuurlijk richt ieder mens de camera bij zo'n gele-
genheid vooral op de eigen kinderen of kleinkinderen.
Dat kan meestal het beste bij het begin- of eindpunt
van de tocht omdat daar meer mogelijkheden zijn
voor het maken van geslaagde plaatjes met een ge-
schikte achtergrond. Tijdens de tocht zelf is deze mo-
gelijkheid er vaak niet. En als u toch bezig bent: maak
ook wat plaatjes van de kinderen van buren of vrien-
den. Want foto's van blijde momenten zijn bij ieder-
een altijd welkom.



Voor velen wordt de
sportdag een stropdag
In Nederland beleven miljoenen mensen
plezier aan de sport. Als toeschouwer of als
actieve sporter. In meer dan een miljoen ge-
zinnen wordt er aan sport gedaan. De sport-
dag is dus belangrijk. Het is een dag waarop
men zich lichamelijk inspant en geestelijk
ontspant. Maar soms wordt die sportdag een
stropdag.

Niet omdat de wedstrijd verloren zou zijn,
maar omdat men het slachtoffer is geworden
van diefstal tijdens het sporten.
Het is verbazingwekkend wat er allemaal ge-
stolen wordt. Geld, horloges en sieraden,
maar ook sportschoenen en jassen.

En het verschijnsel neemt toe. Om een voor-
beeld te noemen: bij de Utrechtse politie
steeg het aantal aangiften van diefstal uit
sportzalen van 123 in de eerste helft van
1980, naar 199 in de overeenkomstige perio-
de in 1981. Daarbij moet wel bedacht wor-
den dat de aangegeven diefstallen slechts het
topje van de ijsberg vormen.

Onlangs zijn er nadere gegevens verzameld
over diefstal bij sport. Uit een onderzoek
onder 28 beheerders van sportcomplexen
bleek dat er gemiddeld genomen ééns per
maand een geval van diefstal wordt gemeld.
Dat lijkt niet zoveel. Het merendeel van de
diefstallen wordt echter niet aangegeven.
Want voor een sporter begint diefstal ook 'all
in the game' te raken.
Het beeld wordt namelijk heel anders als de
sporters zelf ondervraagd worden. Dan
blijkt opeens dat één op de 7 sporters in het
afgelopen jaar bestolen is. Bij de jongeren
van 16 tot 25 jaar is dat zelfs één op de 5! Bij-
na een derde van de ondervraagden kent ie-
mand die in de laatste 2 maanden iets tijdens
het sporten 'onvrijwillig is kwijtgeraakt'.
Tenzij er belangrijke papieren of zaken van
grote waarde zijn gestolen, hoort de politie
nooit van deze gevallen.

Als de gevonden percentages geprojecteerd
worden op het aantal actieve sporters bete-
kent dit dat er meer dan 140.000 diefstallen
bij sport moeten worden plaatsgevonden in
het afgelopen jaar. Waarvan maareen fractie
bij politie of beheerders wordt opgegeven.
Nogal wat mensen worden blijkbaar slach-
toffer van dergelijke diefstallen, terwijl er
best wat aan gedaan had kunnen worden.
Kostbaarheden thuis laten, bijvoorbeeld.
Het afsluiten van kleedkamers, als dat mo-
gelijk is. En anders kan men noodzakelijke
spulletjes, verpakt in een tasje of washandje,
opbergen in een sporttas en zorgen dat ie-
mand daar toezicht op houdt.

Deze maatregelen zijn eenvoudig te treffen.
Desalniettemin wordt er erg veel ont-
vreemd. Dat valt best te verklaren. Men is
nerveus omdat de wedstrijd gaat beginnen

en... de spulletjes worden vergeten. Of men
denkt 'dat zal mij niet overkomen'. Of 'die
ene keer dat ik al dat geld voor m'n nieuwe
brommer even bij me heb, dan moet het raar
lopen wil het verdwijnen'. Maar juist die ene
keer blijft de kleedkamerdeur voor de ver-
keerde mensen open.
Er moet iets gebeuren om van de sportdag
geen stropdag te maken. Het Landelijk Bu-
reau Voorkoming Misdrijven (LBVM) wil
daar samen met de Nederlandse Sport Fede-
ratie (NSF) en de politie iets aan doen.
De Nederlandse Sport Federatie is bij de le-
zer stellig beter bekend dan het LBVM. Dit
landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven is
ontstaan uit een samenwerkingsverband
tussen de Ministeries van Binnenlandse Za-
ken en Justitie.
Het bureau heeft de taak om die activiteiten
van de politie te coördineren, die de voorko-
ming van misdrijven beogen.
Zowel bij de gemeente- als bij de rijkspolitie-
korpsen zijn politie-ambtenaren benoemd,
die bedrijven en particulieren adviseren hoe
ze riskante situaties kunnen voorkomen. De
politie heeft op dat gebied natuurlijk de no-
dige ervaring. Men weet waar misdrijven ge-
beuren. Wanneer. En hoe.
Voor zover het de politiekorpsen mogelijk
is, zullen ze hun medewerking geven aan de
actie tegen diefstal bij sport. Deze aktie be-
staat onder andere uit een advertentiecam-
pagne, die sporters waarschuwt voor de risi-
co's die ze lopen en die hen vertelt wat ze
ertegen kunnen doen. De advertenties ver-
schijnen in de meeste dagbladen, in een aan-
tal tijdschriften en in vele sportbladen.

Ook zijn er affiches voor kleedlokalen be-
schikbaar. Daarmee worden de sporters op
het belangrijkste moment nog even herin-
nerd aan de risico's die ze kunnen lopen.

Aan sportverenigingen wordt de medewer-
king gevraagd om de affiches op te hangen.
Aldus wordt gestreefd naar een klimaat,
waarbinnen ook structurele veranderingen
kunnen plaatsvinden. Te denken valt aan
voorzieningen als kluisjes voor kostbaarhe-
den en goed afsluitbare kasten.

Gehoopt wordt, dat ook in verenigingsbla-
den aandacht aan deze aktie zal worden be-
steed. Als de sporter zich voldoende bewust
wordt van de risico's die hij lopen kan, zal hij
of zij ook beter nadenken over mogelijke
maatregelen om die risico's te verkleinen.
Dat dat zeker geen kwaad kan bleek wel uit
een onderzoekje dat, alweer, in Utrecht
plaatsvond. Van de 30 vermissingen in een
week werden er door beheerders van sport-
complexen 16 geweten aan louter onnaden-
kendheid. Een beheerder stelde: "Ze komen
met goud behangen binnen. Laatst had ie-
mand f. 3.000,- in zijn portemonnaie. Zij
zijn zo slordig, ze leggen het maar ergens
neer. Ik vind hier de raarste dingen: onder-
broeken, B.H.'s, overkleding". Men was
verder duidelijk van mening, dat van de aan-
wezige mogelijkheden en voorzieningen
onvoldoende gebruik wordt gemaakt....

Dienst te Velde

Maak van je sport-dag
geenstrop-dag.

Laat geen waardevolle
spullen in de

kleedkamer achter.

In de Provincie Friesland ligt een rustiek
plaatsje genoemd Veenklooster, alles ademt
rust en stilte. Een eeuwenoud landgoed "Fo-
gelangstathe" vormt doorlopend een grote
trekpleister.
Gedurende een aantal jaren gebeurt er rond
Pinksteren iets bijzonders. Dan vieren Chri-
stenen vanuit verschillende kerken er sa-
men feest.
Een Zendingsdienst onder het motto: "Je-
zus kennen en hem bekend maken". Negen
achtereenvolgede jaren met steeds toene-
mende belangstelling. De tiende keer ver-
wachten de organisatoren duizenden gasten
een weekend lang.
Het thema is dna ook "kom in beweging".
Tientallen zang en muziekgroepen, koren
en korpsen, solisten enz. hebben reeds toe-
gezecht medewerking te zullen geven. Ver-
der gaan meedoen in de verschillende bi-
jeenkomsten. Majoor Boshardt, Ds Ype
Schaaf, Jan j. v. Cappelenveen, Ds. Jaap Zijl-
stra, Sipke v/d Land, Joop Visser, Ds. Jelle-
ma, Ds. A. Achtereek en vele anderen.
2de Pinsterdag gaan duizenden samen aan
tafel, een uniek ervaring. De aktiviteiten be-
ginnen op zaterdag voor Pinksteren met gro-
te fiets en wandeltochten doorde Friese
wouden en het toekomstige recreatiegebied
de Lauwersmeer, 's avonds massale Volks-
zang in een grote tent met ongeveer 5000 zit-
plaatsen.
Rond deze tent liggen een aantal hectaren
weiland aan de rand van het bos waar hon-
derden caravans, tenten enz. een gratis
staanplaats kunnen krijgen, het gehele wee-
kend.
Uit de lande en daarbuiten is ieder welkom,
nu alvast worden weekendgangers, kam-
peerders, jong en oud uitgenodigd dit enor-

me kamp te vullen terwijl daarnaast bij boe-
ren in de omgeving ook individuele staan-
plaatsen zijn.
Voor alle zekerheid direct even bellen. Tel.
05113-2447 of 1697, U krijgt dan een beve-
stiging en alle informatie betreffende pro-
grammering enz. enz.
Zondag eerste Pinksterdag naar eigen keus
kerken kijken in de wijde omgeving, wan-
deltochten, 's avonds gezellige ontmoe-
tingsbijeenkosmt in één der tenten.
Tweede Pinksterdag 's ochtends "Dienst te
Velde", "samen aan tafel", een tweetal mid-
dag bijeekomsten, koffiebars, wandeltoch-
ten, showprogramma, feestelijke slotavond,
enz.

Vanwege het feit dat dit tiende feest van
Christenen samen in Veenklooster een
klein lustrum genoemd mag worden loopt
er rond dit feest een aktie die ten doel heeft
boerderij "Lichtpunt" een stevige financiële
ondergrond te geven. Ds. Ype Schaaf, hoof-
dred. Fr. Dagblad, gaf daartoe het startsein
Pinksteren 1981, sindsdien zijn reeds talloze
giften binnengekomen op giro 4300 het ak-
tie no. van Dienst te Velde Kortelaan 14 te
Kollenmurzwaag.
Daarmee samenhangend is er in een der
tenten een tentoonstelling gepland ge-
noemd "Gouden handen", alle, deze winter
vervaardigde en beschikbare goederen door
particulieren, verenigingen, hobbyisten
enz, worden tentoongesteld en ter verkoop
aangeboden.

Kortom in Veenklooster staat tijdens Pinste-
ren 1982 iets te gebeuren datvan veelomvat-
tende betekenis kan zijn, met duizenden sa-
men één zijn.
Een demonstratie niet met gebalde vuist,
maar met gevouwen handen.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Bijna is de grote gelegenheid daar, dat u
een aparte kaart gaat uitzoeken voor deze

blijde gebeurtenis. Of het nu voor een
geboorte danwei verloving of huwelijk is, u

wilt iets bijzonders verzenden voor deze
geweldige dag.

Wij kunnen u hierbij helpen, immers bij ons vindt u de
nieuwste ontwerpen, allemaal mooi gerangschikt in
een monsterboek. Ook de tekst kunnen wij met u
opstellen. Komt u eens langs en zoek in alle rust uit!

Met eApaar Piedro's
kiest l̂ i kompleet
systeem van meten
passeApn 'n prima na-
zorg. w

KNIPTIP

"Juist op zondag"
een radioprogramma ook voor
mensen, die op zoek zijn naar
leuke foto-onderweflton.

Massage - Yogatherapie voor
hyperventilatie, migraine, ner-
vositeit, slapeloosheid, astma,
bronchitis.
Yogalessen o.a. in Vorden.
Theo de Gans, gediplomeerd
Yogaleraar en N.S.F, masseur
Tel. 08338-3143 (na 18.00 u)

Aanvragen bouwvergunning?

drukkerij weevers bv

mm

IÜJ iiitcrcanl

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG,
ARCHITECTUUR

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

KARNAVALSVIERDERS
„WEET JE WETJE"

Maak gebruik van de borrel-
bus zowel op de Kranenburg

als in Vorden.

DE PLAGGENSTEKKERS
organiseren op vrijdag 19, zaterdag 20 en
maandag 22 februari

grootse
karnavalsavonden
Aanvang 20 uur f*,-™ rTllUIBrt
Met medewerking van Ol l • \*wlYID\J

Prins Jan 4 en z'n gevolg

Zondag 21 febr. KINDERMIDDAG vanaf 14.30 uur

Dit alles in onze resedentie

DE BOGGELAAR
Vordenseweg 32, Warnsveld. Telefoon 05752 - 1426

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

ORGELLES?
Vakmusicus geeft als bevoegd paeda-
goog privé orgel- en pianoles
(afgestud. a/h Utrechts Conservatorium)

Organist WIM RIEFEL
te Warnsveld, tel. 05750-26585

Adverteren
doet

verkopen!

PASFOTO'S
HALVE PRIJS

Aktie is geldig tot 28 februari a.s.
Uitsluitend zwart/wit
en geen „direct klaar"

FOTO

Kerkstraat 1 - 7251 BC Vorden - Tel. 1313

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
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