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Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478
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is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

„'t Beeckland"
van landbouwhuishoudschool
(in 1951) via huishoudschool
naar school voor L.H.N.O.

"We zien deze naam als een symbool van de vernieuwingen die in het onderwys hebben plaatsgevonden". Dit zegt mej. L.A.
Nyhoff de directrice van de LHNO (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) te Vorden s e l i c h t i n g op het feit dat deze
school tijdens een informele bijeenkomst de naam „'t Beeckland" heeft gekregen.
Wat was namelyk het geval?

Mej. NijhofT: "Bij ons op school stond
als sinds 1973 de naam "Huishoud-
school" op de muur. Een verkeerde
naam, want we zijn namelijk niet zo-
maar een huishoudschool. We leiden
niet op voor een beroep. Onze leerlin-
gen geven we een brede algemene
vorming om daarom voor hun een ba-
sis te leggen voor de daarna te volgen
beroepsopleiding.
Ik zal U een voorbeeld geven. Zeven-
tig procent van de leerlingen stroomt
door naar het middelbaar beroepson-
derwijs. Dan blijkt namelijk dat ze in
dezelfde klas komen als de leerlingen
van de lagere school die toen naar de
MAVO zijn gegaan".

Waas van onwetendheid
Het prikt mej. NijhofT ontzettend dat
er zo'n waas van onwetendheid over
deze vorm van onderwijs bestaat.
Zegt ze fel: "Neem nou het rapport
dat onlangs in Groningen is versche-
nen en dat is opgesteld door de Regio-
nale Raad voor de Arbeidsmarkt.
Daar werd maar eventjes beweerd dat
je met een LHNO diploma niets kunt
doen. Want, zo zeiden de heren in het
rapport, bij een LHNO opleiding heb
je geen beroep geleerd! Op het jeugd-
journaal werd deze zienswijze nog
eens breeduit uit de doeken gedaan.
Datzelfde verhaal kun je dan ook wel
ophangen over de MAVO, HAVO of
de VWO. Alsje één van deze opleidin-
gen hebt gevolgd, heb je namelijk ook
geen beroep geleerd", zo zegt mej.

Nijhoff verontwaardigd.
Gaat zij verder: "De moeders van nu
zaten vroeger op de huishoudschool.
Toen moest het huishouden worden
geleerd. Bij de huidige LHNO is alles
veel breder van opzet. De opleiding
duurt vier jaren. Aan het eind van het
vierde schooljaar kan elke leerling op
haar eigen niveau per vak eindigen,
waarna er dan onderscheid is in een A,
B of C niveau. Het B niveau voor de
gemiddelde leerling en het C-niveau
voor de wat betere leerlingen. Zoals
gezegd gaat zeventig procent van de
leerlingen naar het middelbaar be-
roepsonderwijs. We hebben zelfs leer-
lingen gehad die van daaruit het hoge-
re beroepsonderwijs gaan volgen.
Twintig procent van de leerlingen gaat
naar het KMBO (Een dagopleiding
die meer praktisch is ingesteld). Hier
wordt momenteel onder andere mee
geëxperimenteerd in Deventer, Zut-
phen en Doetinchem. Tien procent
van de schoolverlaters probeert direkt
werk te vinden.

Stabiel leerlingental
Mej. Nijhoff is bijzonder blij dat het
leerlingental op haar school stabiel
blijft . "Op dit moment hebben we 201
leerlingen, een aantal dat we zolang ik
in Vorden ben (ruim tien jaren) nog
niet eerder heb gehad. Ineen tijd waar
ons land veel met werkeloosheid heeft
te kampen vindt zij dat meisjes die de
LHNO opleiding hebben gevolgd
daadwerkelijk een pré hebben. "Onze

kinderen zijn namelijk met allerlei
dingen bezig. Ze hebben geleerd iets
zelf te maken".
Ze merkt hierbij zijdelings op hetjam-
mer te vinden dat een vak als huis-
houdkunde en gezondheidskunde
niet op iedere school gegeven wordt.
Wat haar ook enorm dwars zit is het
feit dat er nog steeds ouders zijn die
zeggen, laat onze dochter eerst maar
eens een jaartje naar de MAVO gaan
lukt het niet dan kan ze altijd nog naar
het LHNO.
"Zo'n kind heeft dan wel mooi een rot-
jaar achter de rug. Bij ons bloeien ze
dan helemaal weer op", ze zegt mej.
Nijhoff.

Niet over een nacht ijs
Overigens is men op de LHNO te Vor-
den wat betreft de naamsverandering
niet over één nacht ijs gegaan. Men
heeft er een archivaris bijgehaald die
een belastingregister van Vorden uit
het jaar 1600 erop na heeft geslagen.
Een geschikte naam werd echter niet
gevonden.
Toen hebben de docenten (de school
telt in totaal 16 leerkrachten, waarvan
de helft op full time basis) zelf een der-
tigtal namen opgeschreven.
Uiteindelijk werd het 't Beeckland.
"Als symbool om te laten zien "wie
zijn wij", aldus mej. Nijhoff die er hei-
lig van overtuigd is datje nergens in
Nederland een school aantreft met
aan de achterzijde zo'n mooi uitzicht
over beken en weilanden.

Zaterdagopenstelling
Postkantoor gewijzigd
Met ingang van zaterdag 2 april a.s.
wordt de openstellingstijden van het
postkantoor Vorden gewijzigd.
Tot nu toe is dit kantoor op zaterdag-
morgen geopend. Gebleken is dat het
publiek steeds later in de ochtend ge-
bruik maakt van de zaterdagmorgeno-
penstelling.
Tevens zullen vanaf genoemde datum
alle postkantoren die op zaterdag zijn
opengesteld op een landelijk unifor-
me tijd geopend zijn.
Het kantoor Vorden zal dan ook voor-
taan op zaterdag voor het publiek geo-
pend zijn voor alle loketbehandelin-
gen.

Voor tijden, zie advertentie elders in
dit nummer.

Plattelandsvrouwen
begroetten 300ste lid
Op de maandelijkse bijeenkomst van
de Plattelandsvrouwen kon de presi-
dente, Mw. J. Westerveld, een groot
aantal dames verwelkomen. Er werd
een ogenblik stilte in acht genomen
i.v.m. het overlijden van Mw. A. van
Langen-Lagerwey. Zij was jarenlang
een gewaardeerd en aktief lid van ver-
eniging. Verder werden er mededelin-
gen gedaan over de te volgen cursus-
sen.
Mw. Schotsman-Koopman was zeer
verrast toen de presidente meedeelde

dat zij als 300ste lid was ingeschreven.
Zij kreeg bloemen en een lepeltje van
de bond aangeboden.
Na dit heuglijke feit werd het woord
gegeven aan Mej. van Oene die samen
met de heer Kuyvenhoven een voor-
lichtingsavond verzorgde van het
Ned. Zuivelbureau. Er werden dia's
getoond over de bereiding van ver-
schillende gerechten met zuivel.
Daarna mochten de dames zelf pan-
pizza bakken en proeven, hetgeen
zeer in de smaak viel. Toen volgde een
film genaamd: "Stappen langs de Zui-
derzee".
Hierna werden een aantal vragen
beantwoord en prijzen uitgereikt van
de prijsvraag die aan de avond verbon-
den was. De presidente dankte aan

het eind voor de leuke en gezellige
avond.
De volgende bijeenkomsten zijn op
31 maart koffiemiddag met Mw. Rot-
stein en op 27 april met de heer Mon-
nik.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bomen....
Schrijvende mensen kunnen soms
heel lyrisch schrijven over bomen. En
dan vooral oude bomen.
Ze groeiden in vele, vele jaren; de vo-
gels waren er blij mee.
Ze boden weerstand aan winden en
stormen; hoge bomen weten van veel-
wind-vangen, net als mensen.
Ze zagen aan hun voet en stam hele
volks-stammen opgroeien en spelen
in hun/haar schaduw.
Ja, oude bomen spreken tot (de ver-
beelding van) mensen. En dat is goed.
Een boom is niet zo houterig als wij
wel eens denken.
Ook in oude tijden, ook in de "Bijbelse
tijd" kende men de waarde van bo-
men. In de "Concordantie" staan rijen
teksten uit de Bijbel waarin het over
bomen gaat. Mensen worden vaak
met bomen vergeleken. En bomen lij-
ken ook op mensen: ze zingen en ju-
belen. (Psalm 96:12).
Bovendien, mensen worden aange-
spoord voorzichtig met bomen om te
gaan.
"Brengt geen schade toe aan de aarde
noch aan de bomen" (Openbaring
7:13). ^
Dat kregen mensen t( 4B' ie horen.
Misschien waren er vW^Gemeente-
raadsleden bij. De Boodschap van de
Bijbel is veel meerwaarde gericht dan
wij hemelvaarders wel e rns (gemaks-
halve!) gedacht hebber^fc| teksten in
de Bijbel over bomen ifBcn ons nog
weer eens duidelijk: dai de bomen
niet tot-in-de-hemel groeien, maar in
en op deze (onze?) aarde staan.
En wij aarde-mensen staan naast hen.
Ook al kunnen we in mening opzicht
niet in hun schaduw staan. DAA-
ROM, vier de boom-feestdag, woens-
dag 23 maart 1983. Jongeren en ook
ouderen, plant een boom.
In de hoop, dat we enige jaren met
hen mogen opgroeien en tijd ontvan-
gen om een boom op te zetten over
menig onderwerp, ook over BOMEN.

De tijd vliegt
Dat merk je elke dag. De komende
week-ende maakt de-tijd-op-de-klok
zelfs een verre sprong: 60 m. vooruit.
Welke verspringer haalt dat, in me-
ters? Bent u a.s. zondagmorgen 27
maart toch bij-de-tijd? Het is te ho-
pen: in het begin van de lente krijgen
we al zomertijd. Wie achterblijft, zit in
de winter-tijd.
En wie zou dat nu willen!?

Palmzondag
In vele Gemeenten doen jongeren en
ook wel ouderen a.s. zondag 27 maart,
de Palmzondag 1983, Geloofsbelijde-
nis en worden daarna bevestigd tot le-
den van deze of gene Kerk.

Dat "gene" betekent uiteraard niet
"geen" Kerk.
Ook in de Vordense Dorpskerk is er
a.s. zondagmorgen Openbare Ge-
loofsbelijdenis en Bevestiging tot.lid-
maten van de Nederlandse Hervorm-
de kerk.
Het worden stellig "overal" feestelijke
diensten. Dat merkt u echter pas als u
het "ergens" meeviert en meebeleeft.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: B. Wagenvoort
en E.C. Klein Obbink
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

WIJZIGING KERKDIENSTEN
R.K. KERKEN

Met ingang van zondag 27 maart a.s.
zijn er andere aanvangstijden van de
H. Missen in de Christus Koning Kerk
te Vorden en de St. Antonius Kerk te
Kranenburg.
Vanaf a.s. zondag is de H. Mis in Kra-
nenburg om 9.00 uur en in het dorp
Vorden om 10.30 uur.
De tijden van de H. Missen op zater-
dagavond blijven voor beide kerken
ongewijzigd.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondg 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 maart (Palmzondag) 10.00
uur: ds. J. Veenendaal, Openbare Ge-
loofsbelijdenis en Bevestiging tot Lid-
maten.

KAPEL DE WILDENBORCH
GEEN DIENST. Zie de Vordense
Dorpskerk.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 27 maart 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra, Openbare Geloofsbelijdenis;
19.00 uur Ds. K. Dijk, Velp.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 maart dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

Aanbieding
Storting uiterlijk vóór 8 april 1983

1 jaar vast geen 4,5% maar 6%
Alleen bij de

Bondsspaarbank
Twente en Oost Gelderland
Kantoor Vorden.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 26 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Weg-
chelaer. Tel. 1566.
Tevens avond- en nachtdienst komen-
de week.

WEEKENDDIENST TANDARTS
26 en 27 maart N. Edens, Vorden, tel.
05752-1453. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: maart
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9.00 uur.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

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

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

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

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE 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.



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 25-
3-'83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op maandagen in het
dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikking op het verzoek van de heer B.J.
Groot Jebbink, Almenseweg 41, 7251 H N Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag. Datum
verzoek 18 januari 1983. Adres inrichting Almenseweg
41, kadastraal gemeente Vorden sectie L nummer 203.
Strekking van de beschikking voor zover thans rekening
valt te houden met de in het gebied waar de inrichtng is
gelegen te verwachten ontwikkelingen in de toekomst
met berekking tot gevaar, schade of hinder buiten de in-
richting, is de beschikking opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften, waardor
eventueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichtn-
gen wordt voorkomen of beperkt.

Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ninging en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, 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 hettreffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tel.
2323, toestelnummer 19.

Datum 25 maart 1983
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

De betere merken

motorgazonmaaimachines
leveren wij direct uit voorraad, alsme-
de electrische en handmaaiers.
Ga voor elke reparatie en slijpwerk naar
de specialist.

FA. KUYPERS
Telefoon 05752-1393.

Inruil en ophalen mogelijk.

Zet je zinnen
nen

Een drie-delig voorjaarspak in de ontluikende

kleuren groen, geel en wit met geraffineerde

linnenstructuur. De pantalon is aan de pijpen

met dezelfde stof afgewerkt als de blouse.

In de maten 36 t/m 44.

Kerkstraat 11 - 7255 CB Hengelo Gld

5x D Theedoeken
De Doek Die Direct Droogt in een super kwaliteit

en royale maat, ter gelegenheid van de
opening GORDIJN GIGANT te Winterswijk

l

kost deze doek geen
4,95 maar feestprijs 3 stuks

1 ft

A>**P

«C*

Grote afval jumbo 2 M k k
Nog nooit vertoont een dergelijke
superaanbieding en dan ook nog 20 KOMO

keur vuilniszakken extra. Handig in de
schuur of op de camping. Alleen nu bij
de opening GORDIJNGIGANT te

Winterswijk IQ
inclusief 20 zakken feestprijs l W g'

,*#e

Tuinstoelen
De tijd breekt weer aan. Nederlands
fabrikaat met extra versteviging onder
de zitting dus een garantie voor kwaliteit, /IC
lage rug 39,50 hoge rug ^r W f'

^
Tuintafels

\eJ WL<& x~\6°

Met verstelbare poot, werzalitblad dus
regenvast 90 cm doorsnede
adviesprijs 129,- Tuunteprijs slechts

«P

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Kinder jacks
Ze zijn er weer in een groot assortiment en kijk eens
naar onze prijzen. De normale adviesprijs is O d R O
minstens 49,50. Bij deTuuntezijn ze er al vanaf £wf WW

s\e<

Badstof strandpakjes
Een prachtig afgewerkt pakje met contrast kleur
afgebiest in vele medische kleuren. De normale
adviesprijs is 49,50 compleet slechts 30,- ****

^ A<^

^*<f>\" .̂ Ï\\B

U koopt toch ook van die heer-
lijke gevulde speculazen van de
P.K.V.

Vakanties voor 60+
Gezellige vakanties voor oude-
ren in een gezonde omgeving.
Contacten met andere alleen-
staanden en leeftijdgenoten.
Volledig verzorgd en begeleid,
inclusief recreatie en excursie-
programma. Genoeg éénper-
soonskamers.
Vraag een folder aan bij Leeu-
wenhorst, Langelaan 3, 2211
XT Noordwijkerhout - Tel.
02523-4951.

Woningruil Zutphen Stoke-
brand 95 gevraagd woning in
Vorden of omgeving.
Tel. 05750-26974
Bij afwezigheid Camping Rui-
genrode Lochem.

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

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

Voor erfbeplanting

BOMEN!
Boomkwekerij Lucassen

Ganzesteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

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

Voor de 6e achtereenvolgende maal is
ons brood

bekroont met 3 sterren
Probeert U ons brood eens en U proeft
wel waarom het bekroont is.

Bakker OPLAAT
Bakt het voor U!

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 28 MAART
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 maart houden we

voorjaarsshow
Naast een uitgebreid programma werktuigen en machines kunt u ook

kennismaken met de onovertroffen FIAT trekkers, waaronder enkele to-

taal nieuw ontwikkelde trekkers.

Als u ons bedrijf tijdens de show bezoekt kunt U ook iets zien en meema-

ken dat u nergens elders ziet.

Normaal kunt U van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bij onsterecht (ook

op zaterdag). Maar tijdens de show kunt U op donderdag en vrijdag van 10

tot 10 uur en zaterdag van 10 tot 6 terecht.

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
KONINGSWEG 18, HENGELO GLD.

't Beeckland"

CHR. SCHOOL VOOR L.H.N.O.
Het Hoge 41
7251 XV Vorden, Tel. 05752-1512

AANMELDING VAN LEERLINGEN
VOOR HET SCHOOLJAAR 1983/1984

1 e jaar: Toelatingseis:

2e jaar: Toelatingseis:

3e jaar: Toelatingseis:

6 klassen basisschool

onder bepaajde voorwaarden 1 jaar voortgezet on-
derwijs.

onder bepaalde voorwaarden 2 jaar voortgezet on-
derwijs.

Aanmelding voor het 1 e jaar bij voorkeur via de hoofden van de basisscholen.
Voor toelating tot de hogere leerjaren kunt u zich rechtstreeks wenden tot de
school.

DE DIREKTRICE,

LA. Nijhoff.



Voor de vele blijken van be-
langstelling tijdens de ziekte en
voor uw medeleven na het
overlijden van onze lieve vade
en grootvader

HENDRIK JAN
BERENPAS

zeggen wij u hartelijk dank

Fam. Berenpas

Vorden, maart 1983

Te koop: junior racefiets ca. 10
jaar.
't Wiemelink 71.

Te koop: jonge hennen aan en
tegen de leg.
L Groot Bramel
Wiersserbroekweg 1. Tel. 6639

OUDERS LET OP
Bij foto Dolphijn staat vanaf
a.s. donderdag een foto-colla-
ge in de etalage.
Hierop foto's gemaakt op de
"Kinderkermis", welke door de
jeugdsoos 't Stampertje werd
georganiseerd.
U kunt foto's bestellen aan de
zaak.

Jong Gelre Warnsveld Revue
25 maart, aanvang 19.30 uur.
Uitrusting Eefde.

ATTENTIE! ATTENTIE!
i.v.m. Feestavond s.v. Ratti is
het ophalen van oud papier
verschoven naar zaterdag 9
april.

Op 2 april 1983 zijn onze ouders, schoonou-
ders en grootouders

ANDRIESDEROODE
en

LENY DE ROODE-DUYM

40 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid daarvan geven zij op zater-
dag 2 april a.s. een receptie van 16.00 tot
17.30 uur in bodega „'t Pantoffeltje", Dorps-
straat 34, te Vorden.

De kinderen en kleinkinderen
Het Gulik 11, 7251 CS Vorden.

Met ontzetting vernamen wij dat

MARIANELLA GARCIA VILLAS

op 13 maart j.l. tijdens haar werkzaamheden in El Salva-
dor werd vermoord. Zij was 34 jaar. Marianella was tij-
dens haar leven voorzitster van de Commissie voor de
Mensenrechten in El Salvador.
Haar leven was gewijd aan de strijd voor gerechtigheid
in haar vaderland.

De werkgroep Amnesty International

Vorden, 23 maart 1983

Heden ging geheel onverwacht van ons heen, onze ge-
liefde broer, zwager en oom

JOHANNESALBERTUS
BOERSBROEK

op de leeftijd van 69 jaar.

Warnsveld: Fam. J.H. Boersbroek-Wentink
Vorden: Fam. B. Wentink-Boersbroek
Vorden: Fam. EJ. Kamperman-Boersbroek

7251 HE Vorden, 21 maart 1983
Veldwijkerweg 1

Onze broer en oom is opgebaard in het rouwcentrum
van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden. Ge-
legenheid tot afscheid nemen en condoleren donder-
dag 24 maart van 19.30 tot 20.00 uur en na de begrafe-
nis.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 25 maart
om 13.00 uur in het rouwcentrum.

De begrafenis zal aansluitend om 14.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsvinden.

Mijn hartelijke dank aan allen, voor de vele
felicitatie's bloemen en cadeau's die ik met
m'n 65e verjaardag mocht ontvangen.

FAM. G. RIETMAN
Baakseweg 2, Vorden.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Het geschenk dat u
tijdens de Boeken-
week van 24 maart tot
en met 2 april kunt
verkrijgen bij Loga
uw boekhandel

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

Voortuinbeplanting

Coniferen - Heesters
Boomkwekerij Lucassen

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

Heden ging geheel onverwacht van ons heen, onze oom

JOHANNESALBERTUS
BOERSBROEK

op de leeftijd van 69 jaar.

Putten: Fam. J. Boersbroek
Vorden: Fam. HJ. Boersbroek

Brummen: Fam. M. Ribbers
Vorden: Fam. J.B. Boersbroek

Vorden, 21 maart 1983.

Tot onze diepe droefheid moeten wij u berichten, dat in
volle vrede van Christus is overleden mijn lieve zoon on-
ze lieve broer, zwager en oom

JOHANNES WILHELMUS
WOLTERS

op de leeftijd van 54 jaar.

Namens de familie
J.S.M. Wolters-de Roode
G.J.M, van Haut
D. van Haut-Doorenberg

7251 XD Vorden, 19 maart 1983
Berend van Hackfortweg 40

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft be-
tekend geven wij u kennis dat plotseling na een noodlot-
tig ongeval van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en schoonvader

GERRITHENDRIKSEN
echtgenoot van J.B. Hendriksen-te Veldhuis

op de leeftijd van 55 jaar.

Vorden: J.B. Hendriksen-te Veldhuis
Appie en Dinie

Ruurlo: . Jfike en Hennie

Vorden, 22 maart 198C
„'t Oortgiesen", Wiers^erallee 4

De overledene is opgebaard in de aula van het Nieuwe
Spittaal te Warnsveld, Bezoekuur dagelijks van 15.30 -
17.00 ur. A

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 26
maart a.s. om 13.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden, waarna om 14.00 uur de begrafenis zal plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de teraardebestelling is gelegenheid tot condoleren
in het Dorpscentrum.

Geen bezoek aan huis.

@KEIMWOOD
Hl Fl STEREO

'l itniiMi' woord inpcrffkrif.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Uitnodiging
aan onze leveranciers van oud papier en onze leden.

Wij nodigen U met huisgenoten gaarne uit
op onze toneelavond zaterdag 26 maart a.s.
om 20.00 uur in zaal Schoenaker. TA.O.
brengt voor het voetlicht de klucht "Beloofd
is beloofd".

Bestuur TTV Vorden

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

Voor u rijles naar

Autorijschool
„OORTGIESEN"

Brinkerhof 82, Vorden.
Tel. 2783.

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

GESLOTEN
zullen zijn.

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

DONDERDAG 31 MAART 1983
DE GEZAMENLIJKE BANKEN
VAN VORDEN

Iedereen
weet de

Echte Bakker
te vinden.

WAT! •
U nog niet?

ASSELT
/")/ Zutphensewcg Vofden Tel, 1384

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Voorjaar 1983
Alle nieuwe behang is binnen,
komt u rustig kijken
Schildersbedrijf
J.M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

ATTENTIE
Voor de aanst. feestdagen ver-
se haantjes, kip en eieren, het
van ouds bekende adres
Poeliersbedrijf
Rossel, Nieuwstad 45,
tel. 1283.

l Vordense weekmarkt |
Verplaatsen marktdag
Het bestuur van de Vordense Marktvereniging
maakt bekend dat i.v.m. Goede Vrijdag, 1 april
a.s., de weekmarkt wordt verplaatst naar woens-
dagmiddag 30 maart a.s. vanaf 14.00 uur.

Nu ook op de markt

WOL EN KLEINVAK
o.a. sokkenwol, garen, elastiek, liniekapjes, knopen,
naalden. Tel. 08366 - 1 572.

Vrijdagsmorgens op de markt in VORDEN

*
1 BOS FRESIA'S 3.50

LCj.V£i

R
AZALEA van
f 8,00 VOOR

LpRlMULAVERIS

J| '"
SLAPLANTEN en dw

soorten KOOLPLANTEN

10 heide 13,50
Azalea van &,- voor 6,25
8 Primula veris 9,75
Slaplanten en diverse soorten koolplanten
1 bos Fresia's 3,50
Violen, madeliefjes, arabis
10 stuks naar keuze

Groente en bloemzaden
5,75

Nu ook dierenvoeders op de markt.
Grote verpakking alleen op bestelling

J.B. BEUMER
Jacobsonstraat 12. Deventer. Tel. 05700-22194

BAKKERIJ

TSTOEPJE

Reklame: Grote Appeltaart 3,-
Paastulband cake, Paasbrood, Luxe Paasstollen
Bij ons de echte harde Duitse broodjes, stokbrood, kaas
uien stokbrood.
(Woensdag voor Goede Vrijdag zijn wij er ook.)

Jan van Aart van Jan de Bakker

f is vers,kw0/ffe»f,servjceén loog in prijs bij ons.

/WB^/V
KEURONIE
om
KAAS
SOORTENm

Eclite Franse.

v.a.

Vrijdagmarkt Vorden

Kaashandel P. Bakker

lel»*

Holland Kaascentrum
In kaas de baas

NOTENSPECIALIST

,De Eekhoorn"
's-Heerenberg

Bakrozijnen
Kleine pinda's soo g

Poolse jam 2 potjes
Popcorn 1 zak

250 gram 1,50

ram i cnmet of zonder zout J,UU

nu 4,00

0/75

Poelier
Hoffman

Kip van Uw poelier is en blijft lekkerder

Borrelhapjes kg 4,50

DrUITIStickS gemarineerd kg 8,90

Kippenlever haivekg 3,50

Alles is vers, tot ziens op de Vordense
markt.



r een steende/jy

Knakworst,
blik 200 gram a 10 stuks.
Vrij Produkt

Roodmerk koffie,
pak 250gram,gemalen,
vacuüm verpakt

Abee huzarensalade,
bakje 150 g ram

± 700
gram,
rijk
gevuld
met
rozijnen,
krenten
en spijs

Echte Hollandse
slagroom,
bus 250 gram
Mayonaise,
pot 500 ml

Makreel in olie,
dubbelblik 440 gram

Gouda's Glorie
tafelmargarine,
kuip 500 gram

Golden wonder saus,
f lacon 0,75 liter, saté,
frikadellen of hot curry

CO
pal
zc
zal
P!
di
F
BI
E
7

t

Halfvolle koffiemelk,
flacon 1065 gram

Frisdrank,
hele liter, sinas, cola of drink _
Raak sinaasappelsap,
literpak _

Cocosmacronen,
pak 6 stuks
zoute pinda's,
zak 250 gram

Rosed'Anjou, ,nnn
A.C., fles 0,7 liter 3 voor IU,UU
Hele mandarijnen, 00
blikje 312 gram _
Kersen,
3/4 pot

Pizza Margaritha,
diepvries, 300 gram
Filterzakjes nr. 2,
80 stuks in folie

Bourbon pudding,
vanille, chocolade, aarbeien of
caramel Melba toast,

pakje 100 gram

Theezakjes, zonnebloemolie,
literflacon, Vrij Produkt
Augurken c,
zoetzuur, 3/4 pot

20 stuks a 4 gram, Vrij Produkt 109

Nutricia chocomel,
extra
grote zak
185 gram
paprika
of
naturel

W0GAPO

R U I A G
NIEUWSTAD 5. VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 24 maart

45e jaargang nr 2

43000 gulden toegezegd
door het landelijk comité
Helpt Polen
Zaterdag is het comité "Vorden, Ruurlo en Barchem helpt Polen"
weer bijeengeweest. De penningmeester de heer Lubberdink kon de
verheugende mededeling doen, dat het Landelijk Comité Helpt Po-
len f. 43.000,- had toegezegd om geneesmiddelen, levensmiddelen
enz. te kopen.
Hier komt nog bij f. 17.000,- van de eigen inzameling, dus totaal kan
er voor f. 60.000,- aangekocht worden.
De comitéleden hebben dan toch door alle inzet en met uw milde ga-
ven dit prachtige resultaat bereikt.

2 vrachtauto's naar Polen
Als streefdatum is besloten om 8 april naar Polen te vertrekken, een
en ander moet nog met de vervoerders geregeld worden. Het vertrek-
punt is vanaf de opslagplaats Burgemeester Galleestraat (oude vlees-
fabriek). Vele kunnen dan de vrachtwagenchauffeurs met begeleiders
uit wuiven.
Hoe laat dit zal plaats vinden zal nog vermeld worden in Contact.

Geen regenwater door
eventueel aan te leggen

riolering in 't Medler
Het eventueel aan te leggen riool in de buurtschap 't Medler zal uitsluitend huis-
houdwater en faecaliën vervoeren. Bedrijfsafval niet en evenmin regenwater.
Dat geen regenwater wordt afgevoerd verbaasde de aanwezigen, in zaal Eykelkamp
bijeengekomen, enigszins.

De heer J. van den Broek, gemeente-
architect zette uiteen dat dit technisch
met de huidige capaciteit van rioollei-
dingen en pompen in Kranenburg en
Vorden niet mogelijk was.
Wethouder J.F. Geerken presideerde
de bijeenkomst van de eigenaren van
de voor het rioleringsplan in aanmer-
king komende panden. Voor de aan-
leg is subsidie beschikbaar. Willen we
het doen dan moeten we maar snel
besluiten, want anders bestaat de kans
dat Rijk en provincie voor de gelden
een andere bestemming hebben, al-
dus deze.
De heer B. Bekman had voor uitvoeri-
ge tekeningen gezorgd waarop de te
leggen leidingen, hoofdpomp en put-
ten waren aangegeven.
De hoofdpomp van het vrij-verval-
riool komt op de kop van de Onstein-
seweg te staan. De persleiding (druk-
systeem) wordt aangesloten op het

riool van de buurtschap Kranenburg,
dat vorig jaar werd gelegd. Onderweg
worden ca. 10 kleine pompputten met
vlotterpompen op de drukleiding aan-
gesloten. Acht en dertig panden ko-
men voor aansluiting in aanmerking.
Staande de vergadering gaven reeds
tien eigenaren hun fiat voor de aanleg
en aansluiting.
Men hoopt eind deze week de ant-
woorden van de eigenaren binnen te
hebben. Achterblijvers - zo die er
mochten zijn - zullen dan nog eens
worden bezocht door de buurtbewo-
ners Ribbers, Gotink en Gosselink.
Als in voldoende mate aansluitingen
kunnen worden gerealiseerd hoopt
men in het najaar nog met het uitvoe-
ren van de werkzaamheden te kunnen
beginnen.
Tevoren zal nog overleg dienen te
worden gevoerd met de eigenaren van
de gronden waarin de leidingen ko-

men o.a. het afsluiten van de zakelijke
rechten en het vaststellen van de ver-
goedingen met eigenaren en huur-
ders.
De eigenaren van de aangesloten pan-
den kunnen in de toekomst wel reke-
nen op een aanslag van de Zuiverings-
schap.

Amnesty International
gedichtenbundel
Als ik vrykom...
Amnesty International heeft een bun-
del met 60 gedichten uitgegeven on-
der de titel Als ik vrijkom... Bijna alle
in deze bundel opgenomen dichters
en dichteressen zijn, omdat ze opkwa-
men voor het recht van vrije menings-
uiting, het slachtoffer geworden van
vervolging, opsluiting, marteling,
"verdwijning" of politieke moord. Ve-
len van hen zitten nog in de gevange-
nis of worden op ander wijze beperkt
in hun vrijheid van meningsuiting.

Een aantal heeft het geboorteland als
balling moeten ontvluchten. Er staan
in deze aangrijpende bundel zowel ge-
dichten van internationaal bekende
mensen (Anne Achmatova; Ernesto
Cardenal; Aghostino Neto, de eerste
president van Angola) als van anonie-
me dichters, bijvoorbeeld in Uruguay.
Deze gedichten, meestal geschreven
op sigarettenvloeitjes, werden uit
Uruguese gevangenissen gesmok-
keld.

Onder vaak vreselijke omstandighe-
den hebben de schrijvers woorden ge-
vonden die een heldere uitdrukking
zijn van de schendingen van de rech-
ten van de mens. Wie aandacht heeft
voor de strijd voor de mensenrechten
zoals Amnesty International die
voert, zou deze bundel moeten lezen.
De prijs is f. 10,- (Verkrijgbaar bij de
plaatselijke boekhandel en op de
schrijfavond van A.I. Vorden).

Aaxmmsten Bibliotheek
Volwassenen:
Glas, N. Ouderdom; Verheul, G. Ker-
kepad: een elfkerkenpad; Seksueel
misrj^ik van kinderen en jonge ado-
leso^BRi; Hart, M. 't De kroongetui-
ge; Wilbrink, J. Afscheid van Katinka;
Rümke, H.C. Over Frederik van Ee-
den's van de koele meren des doods;
West, M. De vrucht van de stilte; Kor-
tooms, T/De kleine emigratie; Cor-
stens, G.jlm. en P.J.P. Tak, Het open-
baar ministerie; Lederer, L. Heksen-
jacht.

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

1. Verleende vergunning voor een aktie.
Burgemeester en wethouders hebben
voor 25 en 26 maart a.s. aan de pluim-
vee- en konijnenfokvereniging ver-
gunning verleend voor het houden
van een koekaktie.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met de afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.F. Geerken, Het Wie-
melink 2 te Vorden, voor het bouwen
van een woning aan de Onsteinseweg
8 te Vorden (Medler).

3. Raadsvergadering d.d. 29 maart
1983.
Tijdens de vergadering, die om 19.30
uur begint en gehouden wordt in het
gemeentehuis, zullen onder meer de
volgende punten aan de orde komen.
- verlenen ontslag aan de heer G.W.

Brinkman, hoofd van de openbare

lagere school, per l augustus 1983 in
verband met vervroegde uittreding;

- wijziging Verordening onroerend-
goedbelastingen;

- goedkeuring begroting 1983 en eer-
ste wijziging van die begroting van
de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

- beschikbaar stellen krediet voor kos-
ten van opmaken c.q. wijzigen van
bestemmingsplannen in 1983;

- onttrekking aan het openbare ver-
keer van een gedeelte van de Stuw-
dijk, weg nr. 149 van de wegenlegger
en overdracht van dat weggedeelte
in eigendom aan de heer J. Wentink,
Stuwdijk 5 te Vorden;

- verkoop perceeltje grond aan de
Staat der Nederlanden t.b.v. tele-
foongebouw Medler;

- voorlopig vaststelling gemeente-re-
kening 1981;

- vaststelling bedragen vergoeding en
tegemoetkoming in de onkosten van
raadsleden;

- afkoop exploitatie-overeenkomst
binnenterrein plan Haverkamp met
projectbouw Arnhem b.v. te Zed-
dam.

Zoals u ongetwijfeld zult weten zijn de
raadsvergaderingen openbaar en kun-
nen ze derhalve door iedereen bijge-
woond worden.

4. Aktie "Fiets Veilig"
De Minister van Verkeer en Water-
staat heeft dinsdag 8 maart het start-
sein gegeven voor de nationale wed-
strijd "Fiets Veilig". Dit is een ideeën
wedstrijd die tot doel heeft te komen
tot een veilige fiets, een betere beveili-
ging tegen fietsdiefstal, beveiliging
van de kwaliteitsnaam van de Neder-

landse fiets en vernieuwing in de fiets-
industrie. Bij de verhoging van de vei-
ligheid van de fiets gaat het speciaal
om de verlichting, het remsysteem, de
zichtbaarheid en de herkenbaarheid,
een voor speciaal gebruik te ontwer-
pen fiets en een stabiele fiets voor vali-
de en mindervalide fietsers. Bij die
fiets voor speciaal gebruik worden
ontwerpen gevraagd voor: een school-
fiets, een bopdschappenfiets en een
moeder-/ of vaderfiets

Het gaat bij deze wedstrijd niet alleen
om zaken als de verkeersveiligheid. Er
is ook een samenhang met de bevor-
dering van het openbaar vervoer en
met de bereikbaarheid en leefbaar-
heid van steden en dorpen.

De wedstrijd duurt een jaar en staat
open voor zowel personen als bedrij-
ven, instellingen, organisaties, univer-
siteiten, hogescholen en andere on-
derwijsinstellingen. Gevraagd wordt
naar uitvoerbare ideeën in de vorm
van schetsen, tekeningen, foto's en
prototypes. Voor elke rubriek zijn
geldprijzen beschikbaar. Een extra
aanmoedigingsprijs is beschikbaar
voor een technisch adviesburo dat een
onderneming in de fietsindustrie bij
inzending van een interessant ver-
nieuwingsproject van advies heeft ge-
diend. In totaal gaat het om een prij-
zenbedrag van f. 298.000,-. Het is de
bedoeling de prijsuitreiking te houden
op de Tweewieler-RAI die gehouden
wordt in 1984.

Mensen die meer willen weten kun-
nen de wedstrijdfolder aanvragen bij
de wedstrijdleiding, postbus 20903,
2500 EX Den Haag.

Sursum Corda begroette op
sprankelende muziekavond haar
duizendste donateur

Het Christeüjk Muziek-, Tambour- en Majorettekorps Sursum Corda kan op een geslaagde uitvoering in het Dorpscentrum
terugblikken.
Het was een avond, die op lijd begon, een strakke organisatie kende en de talrijke aanwezigen een gevarieerd programma liet
horen en zien. Voorzitter Wiggers opende de avond en memoreerde in het kort het wel en wee van de vereniging.
Het jeugdkorps beet toen spits af. Dit jeugdkorps is nog in opbouw. Voor de klankkleur waren enige senioren toegevoegd,
maar het moet gezegd dit jeugdkoor komt er wel. Alhoewel dat niet de bedoeling is; immers straks worden de jeugdige muzikan-
ten toegevoegd aan het^jpte korps.

Begonnen werd met^PPb gemakke-
lijk in het gehoor liggende stukken uit
Het eerste Concert van Henk van
Lijnschoten, t.w. De Klompendans en
De Mars.
Uit "Around The V^flfeüT van Kees
Vlak vertolkten de jeuj^s muzikan-
ten vervolgens vijf delen.
Het grote muziekkorps telt, aldus Jan-
nie Bos, die als leady speaker optrad,
momenteel veertig leden.
Dirigent Harry ten Brinke koos voor
een aantal muziekwerken, niet te
zwaar en van deze tijd. Uit "Three
Folk Sketches" van van Lijnschoten
viel op The Ballad of the two royal
Children.
In Het Adagio van het Treble Concer-
to soleerde Hans Dekkers prachtig op
zijn trompet.
In het Allergo was het Joop Boerstoel
die vaardig het clarinet wist te bespe-
len.
Het Menuet from Berenice van Han-
del-Houtvast was weer meer ingeto-
gen muziek. Het grote koor bewees
met de vertolking van de Hair Selectie
en Rock Around the Clock het moder-
ne werk ook niet te schuwen.

In de Hair Selectie waren het de nog
jeugdige muzikanten Arie Wullink en

Gerard Dimmendal die open doekjes
kregen voor hun trompetsoli.
Minirettes, miniminirettes en mujo-
rettes lieten achtereenvolgens zien
wel wat in hun mars te hebben.
De vereniging telt er in totaal 47. Het
is altijd leuk naar het optreden van de
kleinsten te kijken. Er is veel op geoe-
fend en eindelijk is de uitvoering er
dan. Een telkenmale groot applaus
kregen de jongste leden.
De Majorettes werkten met het liedje
"Een beetje van dit, een beetje van
dat", van Vulcano, het liedje dat het
net niet haalde.
De dames-instructrices mevr. Lense-
link-Kettelarij en Meijer-Westenbrink
hebben eer voor hun werk gekregen.
Ongetwijfeld horen we van de "rettes"
nog meer.
Jan Hilferink oogsste met het optre-
den van het drumband en lyrakorps
veel succes.

Ook hier was gekozen voor eigentijdse
muziekwerken als Ein bisschen Frie-
den, By the rivers of Babyion, The
Hills of Montezuma. Dit korps telt
momenteel 24 werkende leden. Elk
instrument is bezet. Voor deze afde-
ling van Sursum Corda is dan ook een
ledenstop.

Duizendste donateur
Nog voor de pauze kwam een blijde
voor/iüei Wiggors ten tweede .
ten tonele met de verheugende mede-
deling dat Sursum Corda afgelopen
dagen haar duizendste donateur had
kunnen inschrijven. Ter ere van dit zo
heugelijke feit ging de duizendste (de
hr. M. Bargeman, Strodijk) en Riek
Jansen, de aanbrengster, met de voor-
zitter op de foto voor het nageslacht.
Voorzitter Wiggers onderstreepte nog
eens hoe belangrijk het is de werk-
zaamheden van de supportersclub en
de financiële bijdragen van de dona-
teurs.
Sursum Corda kan terugzien op een
geslaagde muziekavond voor al haar
afdelingen.
"De lesselkapel" uit Doetinchem
bracht in het tweede deel van de
avond Egerlander muziek.
Toon oet Oldenzaal was verhinderd te
komen, in diens plaats was er Huus
Katsmanus uit Lichtenvoorde.
A.s. vrijdag en zaterdag opnieuw uit-
voeringen van Sursum Corda in het
Dorpscentrum. Alleen voor zaterda-
gavond zijn er nog enkele kaarten ver-
krijgbaar bij de heer Lenselink, Burg.
Galleestraat 16.

Op de zeer goed bezochte ledenvergadering van de EHBO afdeling Vorden bleek
dat het ledental vrijwel konstant is gebleven. De diplomacursus kon wegens te ge-
ringe belangstelling dit jaar niet doorgaan. Dank/ij een forse gift van f. 2600,- van
de Stichting Comité Zomerpostzzegels kon overgegaan worden tot de aanschaf van
de zo begeerde reanimatiepop de Recording Resusci Anne. Na afloop van de herha-
lingskursus EHBO wordt deze in gebruik genomen.

Het aantal bezittingen van de EHBO
is met de aanschaf van deze dure rea-
nimatiepop, evenals met de pop voor
mond-op-mond beademing, bran-
cards, jassen, jacks en materialen der-
mate toegenomen dat een All Risk
verzekering hiervoor in overweging is
genomen. De vaste kosten voor de af-
deling zullen hierdoor toenemen. Het
boekjaar 1982 leverde een groot te-
kort op. Dit tengevolge van het aan-
vullend bedrag, nodig voor de aan-
schaf van de nieuwe pop, de sterk ver-
hoogde afdrachten, vervanging en
aanschaf van verbandmateriaal. Het
kontributiebedrag voor 1983 werd
met vijf gulden verhoogd.
De korting voor meerdere gezinsle-
den met EHBO diploma werd afge-
schaft. De Sportbegeleidingsdienst
had ook in 1982 weer alle moeite aan
de gevraagde bijstand te kunnen vol-

doen. Reeds nu zijn voor 1983 al 49
aanvragen binnen.
Naast het EHBO werk resorteert on-
der .deze dienst ook de zogenaamde
oversteekbeveiliging bij Avondvier-
daagse. In de Reep'n, Slipjacht enz.

Daartoe is zij herkenbaar aan dezelfde
uitrusting als de Verkeersbrigadiers.
Deze commissie bestaande uit de he-
ren Lubbers, Wenting en Eykelkamp
is uitgebreid met de heer G.J. Kam-
perman.
Bij de bestuursverkiezing werden me-
vrouw Velhorst en de heren van Lan-
gen en Wolsing herkozen.
Door een aantal EHBO leden is een
plaatselijk Comité voor de verkoop
van zomerpostzegels gevormd. Zij ho-
pen nog dit jaar aan de aktie die op 19
april begint, te kunnen meedoen. De
herhalingscursusavonden voor het

komende seizoen blijven op de maan-
dagavond. Eventuele gegadigden
voor een nieuwe diplomacursus, wel-
ke bij voldoende deelname komende
herfst zal beginnen, kunnen zich reeds
aanmelden.

Het 25 jarig bestan van de afdeling
Vorden op 11 september aanstaande
zal wegens de daaraan verbonden kos-
ten zonder festiviteiten herdacht wor-
den. De vergadering drong wel aan
hieraan in de vorm van een eenvoudi-
ge receptie toch enige aandacht te
schenken. Ter verbetering van de ka-
spositie en om te komen tot reserve-
ring van gelden voor de t.z.t. noodza-
kelijke vervangingen van reanimatie
en mond-op-mond beademingspop
werden een aantal denkbeelden geop-
perd, waarvan de mogelijkheden on-
derzocht zullen worden.

Avondfietsvierdaagse
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert van 9 tot en met 12 augus-
tus de jaarlijkse Avondfietsvierdaag-
se. Verder heeft Jong Gelre plannen
om een klootschiettoernooi te organi-
seren voor bedrijven, verenigingen,
straten, buurtschappen en families.



Met uw VS-markt
ook buiten in uw tuin

Terrasserie "Populair"
in bruin en wit
Bestaande uit:
4 lattenstoelen laag model met kussens.
l tafel 80 cm. met parasolgat.
l parasol met betonvoet.
Hierbij GRATIS tafelkleed
t.w.v. 17.95 of de helft van
de winkelwaarde kontant.

AU Weather serie
Bestaande uit:
4 stoelen met kussens.
l tafel 70 cm. met tafelkleed
l parasol 180 cm.

JJfitJftfJtitflff
Hifitftjfiifirti
Hfffltff lffff lf j

Fcnjal bodylotion

Fenjal douchecreme
tube 1 50 ml. -§£&-

All Wcatherstocl
opklapbaar, blauw,
wit of bruin/beige

Lattenstocl IJ^ verstelbaar
met H-poot in wit en bruin

Lattenstoel
wit of bruin, hoog model

Lattenstoel
wit of bruin, laag model

Tafel 80 cm.
wit of bruin, met parasolgat

1750

Proset haarlak
bus 350 ml. normaal of extra
nu per bus

Potgrond
25 liter 235-

199

kruidenier
•«•^^•^^^^•^•^•^•^MM^MM^KM^HH

Chocolade paaseitjes ^9 _ y
150gram2^9- MT«

De Heer paasbonbons
200 g

Paasfruit assorti
200 gnim 4-r98-

Weer volop voorradig...
Bloembollen l e kwaliteit
deze week gladiolen
gemengd, maat 8/10 zak 40 stuks

Robijn wasverzachter
1.45 liter, -

Braadkuikens
950 gram

199
349

Grolsch bier
per blik 4^39

Gevulde koeken
pak 6 stuks nu

Kathy drop of vanille
toffees 150 gram

Bourbon dessert
diverse smaken -Qr99-

Reine victoria's
3/4 pot

098
109
129
079
169

Pampers draagpak
super, maxi, mini of
maxiplus nog steeds

Iglo kabeljauw
graatloos, pak 400 gram4r7S-

Glorix bleek
l liter 4r89-

Glorix toiletfris

Venz choco hagel
melk of puur, 400 gram-2r98-

24?s
398
169
198
259

Victoria water
l literfles, VS-prijs

zuivel
Volle yoghurt
l liter nu

Goudse kaas
belegen, kilo

Mona duo pudding
met saus 4-r78-

Rambol noot mix
100 gram

bakkerij

139
10?5
149
169

Casino wit of tarwe
800 gram

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks
Voor palmpasen...
Paashaantjes
100 gram per stuk nu

176
Q98
098
Q85

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

Zutphcn-BorcuIö-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



zit u altijd g
uwbalko

r>
't Is lente. De vogels fluiten,

de knoppen botten en... zeker tot
september kunnen we genieten vanl
het buitenleven. Traditioneel heeftuw
VS-markt weer een kollektie tuin
meubelen die in Oost Nederland zijn
weerga niet kent in kwaliteit en uiterst
lage prijs. Wij zoeken speciaaldie
stoelen uit, die comfortabel zitten en
tegen een stootje kunnen.
Ga er maar eens op proefzitten.
Laat nu het mooie weer maar komen.

s

in bruin en wit
Bestaande uit:
4 verstelbare lattenstoelen met H-poot,
inclusief acryl kussens van 6 cm. met franje
l tafel 90 cm. met parasolgat.
l parasol 200 cm. met betonvoet.
Hierbij GRATIS tafelkleed
t.w.v.31.95 595

kruidenier

Nutricia chocomel
set a 3 pakjes X35-

Chocolade eieren
net a 7 stuks

189
249

Lido sinas
draagtas a 10 pak VS- prijs 575

Becel voor de koffie
fles 0.5 liter-2^09-

169

Becel dieëtmargarine
kuip 250 gram
Kies bij Becel uw vettenwijzer...

Tea crackers
per pak 4^37-

Homa matzes
per

1.12

1.19
189

slijterij

Henkes
bessenjenever
l literiles nu

Mispelblom
brandewijn
l literiles nu

Florijn
jonge jenever
l literiles nu

Florijn
citroen
brandewijn
l literfles nu

Florijn vieux
l liter nu

15?5
1545

1575

Geldig van 24/3-

HoIIandse kas
andijvie l kilo
Radijs
2 bos

Golden delicious
export kwaliteit, 2 kilo

Bami- pakket
per stuk

Maandag 28/3:
Kas-sla
2 forse kroppen

Dinsdag 29/3:
Forse bloemkool
per stuk

Woensdag 30/3:
Panklare rode kool
500 gram

bloemen

l?8

Q98
250
148

Uw VS-markt brengt ieder weekend een
pracht assortiment tuinplanten, o.a.
Violen, Arabis, Primula en diverse
heesters. Kom wekelijks eens kijken... en
bovendien voor interessante prijzen.
Supermooie grote
Azalia
4-2-r50 steeds öoed vochtig
houden, dan neeft u er lang plezier van.
Prachtige grote
Cocosnootpalm

Zware kwaliteit
Fresia's met takje groen
keu ze uit 3 kleuren

995
e zier van.

1750
350

slagerij

•̂ ^^
-IJZ£«-W^Z"7S

ü»
Geldig van 24/3 -26/3 '83

Magere
varkenslappen
hele kilo

Gepanneerde schnitzcl 49
1 00 gram JL •

Fijne braadworst
hele kilo

Nasi vlees
500 gram

Magere s pc klappen
500 gram

Schenkel met been
500 gram

358
398
475

Maandag 28/3:
Hamburgers
10 stuks (plm. 1000 gram)

Riblappen
500 gram

Saks
200 gram

790

139
Dinsdag 29/3:
Fijne verse braadworst
hele kilo

Grove braadworst
500 gram

Varkenslever
100 gram

3.98
0?9

Woensdag 30/3:
Gehakt h.o.h.
kilo

Sla vinken
100 gram

Staafpaté
150 gram

748

1 39

vleeswaren
••̂ •̂ ^M

Achterham 89
zonder vet 100 gram t ••

Boterhamworst 49
150 gram JL •

Slagersleverworst 49
200 gram JL •

Gebraden kip filet 75
100 gram ^L *

Eiersalade
200 gram

Russisch ei
650 gram

298
498

Een pedant heer van het Zwanevlot
vond het mes van zijn maaimachine bot
hij voelde zich als een landman buiten
maar toen groeide hem het gras tot de kuiten
hij kocht een schaap en schikte zich in zijn lot

MARKTTI
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
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met
Televisie

reparaties
- direct
n naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

ptt post
In verband met Goede Vrijdag is de avondopenstelling van het postkantoor te VORDEN

verschoven naar donderdag 31 maart 1983. De openstellingsuren zijn op die dag van
08.30 - 1 2.30 uur en van 14.00 - 20.30 uur.

Op vrijdag 1 april 1983 is dit kantoor geopend voor het publiek van 8.30 -12.30 en van
14.00 -18.00 uur.

Wijziging openstelling op zaterdag
Met ingang van zaterdag 2 april 1983 is het postkantoor te VORDEN voor het

publiek geopend van 09.000 -12.00 uur.

Kleine zaken. Grote zaken
Je doet ze op het postkantoor

ptt post

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

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

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

Stel de P.K.V. leden niet teleur!
A.s. vrijdag-avond en zaterdag
komen ze gevulde speculaas
verkopen bij u aan de deur.

Paasvuur op maandag 4 april
a.s. 2de Paasdag.
Ontsteken omtreeks19.30 uur.
Plaats: Hoetinkhof dichtbij
rondweg. Komt allen kijken,
brengt allen uw snoeihout en
ander brandbaar materiaal
naar het Hoetinkhof!
Werkgroep „Leefbaarheid"
Vorden.

UITNODIGING

A. RIDDERHOF
PEUGEOT-TALBOT

BLEEKSTRAAT 14 - 7255 XZ HENGELO GLD. - TEL. 05753-1947

Grote
Voorjaarsshow

Donderdag 24 maart 14 -18 uuf̂ ^
Vrijdag 25 maart 10-21 uur

Zaterdag 26 maart 10-18 uur.

PEUGEOT- EN TALBOpHOW
Alle nieuwe modellen zijn binnen - Peugeot 104 - 305 - 505

Talbot Samba - Horizon - Solara - Rancho
Zaterdag gratis wassen van uw auto
Leuke verrassing voor jong en oud

f Let deze week
ook op de

l bijzondere folder

Sportief maar zeker ook modieus jack met een leuke
kleurige mouwinzet. De kraag heeft een aksentuerende

kleur. Uitstekende kwaliteit van 100% katoen.
f 159,-.

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

Dit weekend heerlijk iets bij de
koffie van de P.K.V.

3RI DIM D

HS-303E

* Microprocessor bestuurd
* 5 motoren
* Voortreffelijke beeldkwaliteit
* Speed search
* Incl. kabel afstandsbediening

Prijs f 1998,-

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

•|Mu 10,- inruilpremie
voor elke oude pan

Als u bij ons een roestvrij stalen steel
pan of kookpan koopt.

Deze aktie geldt t/m Pasen

Bazar Sueters
ZONDAG 27 MAART

TELEPHONE
Maandag 4 maart (2e Paasdag) Teddy Boys

HENGELO GLD 05753-1461

DORPSSTRAAT 15 VORDEN
Tel. 3566

Ruurloseweg 91
Tel. 6658

Adverteren?
m contact!

Voor het slijpen en
onderhoud van uw

motormaaier, tuinfrees,
kettingzaag etc.

Word gehaald
en gebracht.

baiéndsen
Zutphenseweg 1 5 Vorden. Tel. 05752-1261

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.
Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

R en watertechnisch installateur

j f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637

Dinsdag 29 maart 1983 a.s.

OPEN HUIS 1983
in de grote zaal van Restaurant "De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo van
14.30 tot 22.00 uur.

Wij laten U hier kennis maken met het nieuwste op het gebied van:

Verwarming - Gas - Water - Elektra - Koel-, Kook-, Was-
en Droogapparatuur. Kleurentelevisie -Teletekst -Ste-
reo - Video.

INSTALLATIEBEDRIJF

STEGEMAN B.V.
DORPSSTRAAT 23 - RUURLO. TELEFOON 05735-1414.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 24 maart

45e jaargang nr 2

Burg. Mr. M. Vunderink:

"We zoeken naarstig naar
goedkopere vrije

sektorwoningen".
Mede naar aanleiding van vragen van de heer C. Chr. Voerman ((fraktievoorzitter
van het CDA) antwoordde burgemeester Vunderink dinsdagavond in de openbare
raadscommissie voor Algemeen Bestuur dat hij verwacht dat het rijkskontingent
voor gesubsidieerde woningbouw nog verder zal afnemen. "Het is nu nog 20 pro-
cent van het advies, maar ik verwacht dat dit zelfs naar 15 procent zal gaan.

Met name de woningwetwoningen
zullen daardoor nog meer worden be-
kort. Momenteel worden er wel po-
gingen gedaan om het Gelders kon-
tingent te verhogen. Ik verwacht er
echter niet al te veel van. Ook denk ik
niet dat de verdeelsleutel veranderd
zal worden.
Wij zoeken momenteel naarstig naar
goedkopere woningen in de vrije sek-
tor. Het vergt spitsvondigheid om
goedkopere woningen te bouwen. We
moeten gelet op het kostenaspekt zien
dat we wat terugwinnen in woningen
die minder energie vergen. We zijn
hier momenteel mee aan het stoeien.
Zodra ik iets meer weet, kom ik er in
deze commissie op terug", aldus bur-
gemeester Vunderink.

Voor mei wordt
begonnen met bouw van
14 woningen in
plan Haverkamp
Nu projektbouw Arnhem b.v. uitZed-
dam aan de gemeente Vorden een af-
koopsom heeft overgemaakt betref-
fende een exploitatie overeenkomst
voor het binnenterrein in plan Haver-
kamp kan er nog voor mei aanstaande
met de bouw van 14 woningen wor-
den begonnen. Zowel in de commis-
sie financiën alsmede de commissie
Algemeen Bestuur waren er vragen
over de destijds in het kontrakt over-
eengekomen verkoopvoorwaarden.
Onder meer stond daar in opgenomen
dat de woningen eerst aan Vordena-
ren te koop moeten worden aangebo-
den. Burgemeester Vunderink deelde
in de commissie Algemeen Bestuur
mede dat aan deze voorwaarden zijn

voldaan. In de toekomst is dit niet
meer nodig, want zo verklaarde de
heer Vunderink, in het huidige grond-
uitgiftebeleid worden deze voorwaar-
den niet meer gesteld.

Bevriezing vergoeding
voor raadsleden
Zowel in de commissie financiën als-
mede Algemeen Bestuur is men het
eens met het voorstel van het college
om de vergoedingen voor raadsleden
te bevriezen voor het jaar 1983. Dit
mede naar aanleiding van een schrij-
ven van de P.v.d.A.-fraktie aan het col-
lege.
De heer Voerman (CDA) had geen
moeite met het voorstel op zich maar
had wel moeite met het feit dt het col-
lege in het pree-advies maar steeds
sprak over het voorstel van de P.v.d. A.
"Juist wij als CDA hebben ons hier-
voor reeds in januari uitgesproken
waarbij we er opgewezen hebben dat
we de bevriezingen niet tever moeten
doorvoeren. We moeten er wel voor
zorgen dat de raadsleden niet te wei-
nig vergoeding krijgen voor het vele
werk dat zij moeten doen. Bovendien
zijn de verschillen in vergoedingen bij
grotere gemeenten ten opzichte van
kleinere gemeente enorm", aldus
Voerman.
Burgemeester Vunderink bood zijn
excuses aan voor het feit dat alleen in
het pree-advies over het P.v.d. A. voor-
stel werd gesproken. "Waarschijnlijk
een communicatiestoornis", aldus de
heer Vunderink die mededeelde dat
het college t.z.t. in het kader van de
bezuinigingen (zodra er van de over-
heid een nieuw advies komt) met
voorstellen zal komen.

Wethouder H.A. Bogchelman:

"Kandidaten ftmktie
schoolhoofd worden in
raadscommissie gepresenteerd
Zoals bekend zal de heer G.W. Brinkman per l augustus aanstaande /ij n funktie als
hoofd van de openbare lagere dorpsschool neerleggen.
Wethouder H.A. Bogchelman deelde dinsdagavond in de openbare commissiever-
gadering van financiën en onderwijs mede dat de sollicitatieprocedure inmiddels op
gang is gebracht.

In totaal hebben 170 personen naar
deze funktie gesolliciteerd. De com-
missie vroeg bij monde van de heren
A. Ploeger (P.v.d.A.) en de heer R.J.
van Overbeeke (CDA) in hoeverre zij
bij deze procedure worden ingescha-
keld. "Voor ons toch niet alleen via de
papierenrompslomp", zo vroeg Ploe-
ger. Wethouder Bogchelman stelde
hem gerust. "Het lijkt mij logisch dat
de "voordracht" van het college (ver-
moedelijk zal het dan gaan om drie
personen) in deze raadscommissie ge-
presenteerd wordt", aldus de wethou-
der.

Tijdens deze vergadering stelde de
heer H.J. Graaskamp (CDA) het on-
begrijpelijk te vinden dat er momen-

teel maar steeds over bezuinigen
wordt gepraat, terwijl de gemeente
over het jaar 1981 ruim een half mil-
joen gulden heeft overgehouden. Dat
komt voor de burger raar over, het lijkt
wel of er te ruim wordt begroot. Kan
de begroting niet wat nauwkeuriger
worden opgesteld?", zo informeerde
hij.

De heer T.M. van Hunnik, sekretaris
van de commissie, deelde hierop me-
de dat het slechts gaat om 2 procent.

Oorzaken van het overschot zijn vol-
gens hem onder meer de rentefaktor
en een aantal investeringen die des-
tijds wel op het schema zijn opgeno-
men maar niet zijn uitgevoerd.

Buig. Vunderink: "

bezuinigingsronde afgerond"
Burgemeester Vunderink deelde dinsdagavond in de raadscommissie voor Alge-
meen Bestuur mede dat het college inmiddels de eerste fase in het kader van de be-
zuinigingen heeft afgerond. "Deze eerste fase impliceert 15 procent bezuinigen
op het invloedbare gedeelte.
We zitten nog wel te denken welke
maatregelen je het beste kunt nemen
op onder andere de energiebesparing.
In elk geval hopen we eind mei met
een voorstel in de raad te komen", al-
dus de heer Vunderink. Bezuiningsfa-
se twee zal in het najaar plaats vinden.

gebied totstand is gekomen", aldus de
reaktie van Burg. Vunderink toen hij
bekend maakte dat vandaag de ver-
gunning voor de fietscrossbaan is ver-
leend.

Vergunning voor
fietscrossbaan
"Verheugend dat er weer iets op sport -

De motor- en autoclub "De
Graafschaprijders" zal één en ander
zelf financieren. Inmiddels is ook de
procedure voor de bestemmingswijzi-
ging op gang gezet.

Eerste reunie "Het Enzerinck"
bijzonder geslaagd

De oproep die de reunie-commissie deed aan de 180 oud-medewerkers van "Het Enzerinck" had een enorme response. Liefst
140 dames en heren gaven gehoor aan de uitnodiging en het was afgelopen vrijdag dan ook een enorme drukte in "De Her-
berg".
Vier jaar terug werd al eens het idee geopperd om alle oud-medewerkers eens bijeen te halen. Vorig jaar op het feest van Zuster
Martinus nam het vastere vormen aan. Elly ten Broeke-Fokkink, Toos Schroer en Ans Aalderink vonden bij de heer en me-
vrouw Ottens een enthousiast gehoor.

Tesamen met Johanna Berenpas, Ab-
sie Gotink, Anja ten Have, Gerry
Heebink, Hedwig Schröder en Anita
Tesselaar ging men aan de slag.
De uitnodigingen werden verzonden
aan hen die minsten twee jaar werk-
zaam waren geweest op "Het Enze-
rinck".
De redactie van het personeelsblad
"De Enze-ring" werd benaderd en er
verscheen een speciaal rëunie-num-
ri

uitgave heeft men vele mede-
werkers en bewoners aan het woord
gelaten.
Oud-burgemeester A.E. van Arkel
schrjift over de waarde van de verplee-
JHpiting "Het Enzerinck" voor de
gemeente Vorden.
Allereerst van de liefdevolle verzor-
ging welke inwoners van Vorden in
hun eigen dorp verkrijgen, tweedens
het stuk werkgelegenheid dat is ont-
staan met de mogelijkheid voor jonge
meisjes om een opleiding in de verzor-
gende sector te gaan volgen.
Verder zijn er bijdragen van de heer
en mevrouw Ottens, van de voorzitter
van de personeelsvereniging.
Ook is het reglement dat anno 1935
voor het huize "Het Enzerinck" gold
afgedrukt. Het badkamerreglement
anno 1936 werd in het boekje her-
schreven door Loloe van Wassenaar
en Jetske van Lennep.
Bij de vele wist U datjes.... dat we de
vakantiehulpen zo heerlijk konden la-
ten zoeken naar het plintenladdertje,
de aambeienkrabber, het zetpillenpis-
tooltje of de warmwatervergiet?

Verpleegprijs f. 4,75
per dag
In het boekje is ook bijgevoegd een
wervingsfolder van de toenmalige di-
recteur de heer J.K. Roghair. De ver-
pleegprijs was toen vanaf f. 4,75 per
dag.
Thans is de verpleegprijs f. 95,- All-in
per dag. De verpleeginrichting "Het
Enzerinck" is daarmede bijna de
goedkoopste in dei^mde.
De inrichting telt tH» 120 bewoners.
75 dames en 10 her^Wormen het per-
soneelsbestand.

De geschiedenis van
"Het Enzerî :"
In de tweede helft van de Tweede We-
reldoorlog kwamen uit Den Haag-
Scheveningen de evacué's naar Vor-
den. Deze mensen boven de 65 jaar,
kregen een plaats op "Het Enzerinck".
In 1948 namen de heer en mevrouw
Roghair het over van mevrouw
Zweers. In 1950 kwamen de Honga-
ren. In 1962 kwamen de heren en me-
vrouw Ottens naar Vorden. Dit echt-
paar stortte zich vol energie op hun
werk.

In 1962 was "Het Enzerinck" meer
een hotel-pension voor langdurige
zieken en herstellenden.
In 1964 werd Villa Nuova aangekocht
en ingericht. Nadien werd de villa nog
diverse malen verbouwd en uitge-
breid. In 1968 werd opnieuw uitge-
breid. Een huis aan de Zuthenseweg
werd aangekocht; het kreeg de naam

"Klein-Enzerinck". Tot slot werd in
1974 't Hoekske bij de organisatie be-
trokken. Jaren terug begonnen in
"Het enzerinck" als toevluchtsoord
voor oorlogsvluchtelingen is het uitge-
groeid tot een verpleegtehuis met drie
afdelingen, die in de wijde omtrek
goed bekend staat om zijn goede ver-
zorging en liefde voor de mens die zelf
niet zo goed meer voor zichzelf kan
zorgen.

Gezelligheid troef
in "De Herberg"
Vrijdagmiddag riehiing l wee uur vul-
de de grote zaal van "De Herberg"
zich met de rëuniegangers.
Mevrouw Elly ten Broeke-Fokkink
sprak het openingswoord. Na de kof-
fie werden een aantal oude films ver-
toond. Ook een film over "Het Enze-
rinck" nu.
Onder het genot van enige drankjes
werden vele herinneringen opge-
haald. Om vier uur werd de gebruike-
lijke groepsfoto gemaakt.
Vóór de grote feestavond begon was
er gelegenheid voorde oud-medewer-
kers om een kijkje te nemen in de vier
tehuizen. Het avondfeest was een
groot succes. De "Enzerinck-boys" de-
den muzikale schetsjes, ook de kinde-
ren van het echtpaar Ottens lieten zich
niet onbetuigd.
Te vroeg kwam naar veler mening het
eind van de avond.
De heer Ottens slooi de avond af met
een dankwoord aan allen die in welke
vorm ook aan het succes van deze reu-
nie hadden medegewerkt.

Geen behoefte aan
euregioclub
Naar aanleiding van vragen van de
heer Voerman (CDA) deelde burge-
meester Vunderink mede dat het col-
lege er geen behoefte aan heeft om
rnee te doen aan de Euregioclub
(grensoverschrijdende kontakten met
Duitsland).
De heer Vunderink wees in dit ver-
band met name op de financiële kon-
sekwenties.

Op vragen van de heer J. Bosch (P.v.-
d.A.) deelde de heer Vunderink mede
dat het Rijk gelden beschikbaar heeft
gesteld voor het instellen van een bo-
demonderzoek op het terrein van de
voormalige Empo-fabriek. In het na-
jaar zal er geboord worden.

Ernstig bedrijfsongeval
met dodelijke afloop
Dinsdagmiddag om ca. 4.00 uur heeft
zich aan de Wiersserbroekweg een
ernstig ongeval voorgedaan. Tijdens
het rooien van een den op een perceel
bos aldaar geraakte de heer Gerrit
Hendriksen van de Wiersserallee 4
onder de vallende boom.
Een ijlings ontboden arts Dr. Bos
achtte directe overbrefiging naar het
Spittaalziekenhuis nodig. Aldaar aan-

gekomen hebben deartsen nog ge-
tracht het leven het slachtoffer te red-
den. Het mocht helaas niet baten. De
heer Hendriksen had inwendig te ern-
stige kwetsuren opgelopen.

De heer Hendriksen bereikte de leef-
tijd van 55 jaar. De teraardebestelling
is a.s. zaterdag in Vorden.
De verslagenheid in De Wiersser ge-
meenschap is groot.

Klaverjassen
De eerste prijs tijdens de afgelopen
vrijdag gehouden klaverjas-wedstrij-
den werd behaald door de heer H.
Stokking. Tweede werd de heer L.
Bleumink, terwijl de heer E. Wasse-
veld eervol derde werd. De poedel-
prijs ging ditmaal naar de heer J.
Schreur Sr.

De volgende kaartavond voor klaver-
jassen is op 15 april.

Lezing over vandalisme
Wachtmeester L. Lodder van de Rijk-
politie te Vorden hield afgelopen
woensdag een lezing voor een dertig
tal leden van de Oudercommissie
"Kranenburg-Medler". Zijn causerie
droeg de titel "Vandalisme". Dit deed
hij tesamen met wachtmeester Mevr.
Derksen. Het werd een interessante
en leerzame avond.

Paasvuur Vorden 1983
Evenals vorig jaar zal de werkgroep
„Leefbaarheid Vorden" weer de lei-
ding op zich nemen over het Paasvuur

De 83-jarige mevrouw Cila van Lennep
maakte het volgende gedicht voor het
reunie-nummer van "De Enze-ring"

Het oude Enzerinck
bood, sinds het werd gebouwd
een heerlijk onderdak
aan velen jong en oud.

Grootouders hebben daar
't geliefkoosd nageslacht,
dat in getale kwam
vol vreugde opgewacht.

Je hebt er ook het park
de vijver en de laan
en al de rhododendrons
die langs de wegen staan.

De bosuil jaagt er 's nachts
en houdt de muis in toom
en zelfs de zwarte specht
broedt in een holle boom.

Het voorgeslacht ging heen
toen werd het oude huis
vanaf de oorlogstijd
voor oudjes een tehuis.

Eerst waren huis en hof
hoe rustig ook en fraai
te eenzaam en te stil
te somber en te saai.

Maar 20 jaar geleden
Kwam daar verand'ring in;
toen kwam het echtpaar Ottens
een vrolijk jong gezin.

En toen klonk er getocht, gegil
geblaf en veel vertier
veel auto's reden af en aan,
het huis werd vol plezier.

De oude oprijlaan
wat hobb 'lig mettertijd
werd steeds, op zijn manier
door Jippe geplaveid.

En wat er ook mocht zijn
al was het nog zo laat,
het echtpaar Ottens hielp
met goede raad en daad.

En dat gold ook voor mij
Ik ben er dankbaar voor,
Nu hebt U wel verhuisd
maar 't Enzerinck gaat door.

Mijn wens is: veel geluk
en vrede in het huis;
dan blijft het ook voortaan
een liefdevol Tehuis.

dat op 2de paasdag maandag 4 april
wordt ontstoken. Medewerkers hier-
bij zijn: De Gemeente, onze kwekers
fa. Kettelerij en Spiegelenberg, de
Vordense padvinders en hopelijk le-
gio Vordenaren, die de moeite nemen
hun snoeihout, vermolde trapleren en
wat verder aan brandbaars te voor-
schijn komt naar het Hoetinkhof te
brengen. De plaats van het vuur is
dichtbij de rondweg en niet ver van de
plaats waar vorig jaar het vuur ontsto-
ken werd.
Wij nodigen iemand van de fanfare uit
om de taptoe en/of iets toepasselijks
te willen blazen.
Het is te hopen dt het „een beetje
weer" is anders gaat het niet door. Een
klein mals buitje schrikt ons niet af,
dat is vorig jaar gebleken.
Er is reeds een begin gemaakt met
houtstapelen, U kunt het niet missen!

Foto van Vorden-van-toen

Ongeveer op de plek waar nu de straat begint met dezelfde naam stond tot 1965
de boerderij "De Haar".
Voor 1949 woonde er de familie Bijenhof en daarna de familie Eggink tot het
moment dat de nieuwbouw ook dit stukje oud Vorden opeiste.

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

Staande van links naar rechts: Corry ten Barge (aanvoerder), A Ifons Bos, Jacques Weg, Apple Denkers, Derk Besselink, Henk
Hengeveld, Bert van Langen, Jan Zweverink.
Zittend van links naar rechts: leider Jannus Koster, Dries Bijenhof, Wim Golstein, Toon Wesselink, Freddy Pellen berg, Leo
Verkijk.
Zonder zelf te spelen kon Vorden V zondagmorgen in de 4e klas de kampioensvlag hij se n. Naaste concurrent Zutphen V verloor
namelijk thuis vry onverwachts met 1-2 van SCS II uit Laag Soeren. Daardoor is Vorden V onbereikbaar geworden. De geel-
zwarten behaalden uit de dertien gespeelde wedstrijden het maximale aantal punten van 26.
Namens het bestuur en aktiviteitencommissie bood voorzitter Jan van Ark de inderhaast bijeen getrommelde voetballers in de
kantine /ij n gelukwensen aan.
Het ligt in de bedoeling dat het kampioensteam t.z.t., tijdens het slotbal aan het eind van de competitie nog eens in de bloemet-
jes zal worden gezet.

Uit het Ratti-kamp
Uitslagen 19 en 20 maart:
afd. zaterdag: s.v. Ratti 2-DZSV 3:0-2.
afd. zondag: s.v. Ratti l-Keyenb.'boys:
2-2.

Programma 26 en 27 maart:
afd. Jeugd: Terborg A2 - s.v. Ratti Al;
s.v. Ratti Cl -GSV'63 Cl.
afd. zaterdag: Erica '76 l - s.v. Ratti 1;
Voorst 2 - s.v. Ratti 3.
afd. zondag: Socie l - s.v. Ratti 1; s.v.
Ratti 2 - Reunie 3; Dierense B. 5 - s.v.
Ratt i 3; s.v. Ratti 4 - Zutphania 5.
afd. dames: Zutphen - s.v. Ratti l; s.v.
Ratti 2 - Sp. Lochem.

afd. Dames
Ratti 2 - Witkampers 1: 0-2
Op zondag 20 maart om l uur 's mid-
dags moesten de dames van Ratti aan-
treden tegen de Witkampers. De Wit-
kampers zijn een geduchte tegenstan-
der van de Ratti 2 dames. In het begin
van de wedstrijd ging het tegen elkaar
op.
Zowel de Witkampers als de Ratti da-
mes kregen enkele kleine kansjes.
Na 15 min. kwam Ratti achter te staan
door een ongelukkig doelpunt. De
doelvrouw probeerde de bal weg te
trappen bij een gevaarlijke aanval van
de Witkampers, maar knalde de bal te-
gen een ver teruggezakte middenveld-
ster van Ratti 2. De bal viel voor de
voeten van een Witkamper aanvalster
en die scoorde 0-1. Dit bleef de stand
tot rust.
In de tweede helft probeerde Ratti de
achterstand te achterhalen, maar de
verdediging van de Witkampers deed
goed haar best. Ratti kreeg geen kans.
10 min. voor het einde van de wed-
strijd kreeg een Witkamper aanvalster
kans om te schieten en scoorde 0-2.
Deze stand bleef tot het einde van de
wedstrijd. Ratti 2 toonde genoeg
vechtlust, maar verloor verdiend de
wedstrijd.

Kalt i-dames naar verlies
De dames van Ratti hebben zondag-
morgen in een slechte wedstrijd ver-
diend verloren van H. en K. Na 25 mi-
nuten kon H. en K. de leiding nemen
en een kwartier na de rust deze stand
uit te bouwen naar 0-2. Marjo en B.B.
kregen nog wel enige kansen voor
Ratti, maar maakten er geen goed ge-
bruik van. Door deze nederlaag ziet
het er voor de Ratti-dames niet erg
mooi uit. A.s. zondag moet worden
aangetreden tegen de dames van Zut-
phen. Beide ploegen verkeren in de-
gradatie-gevaar. Wie in deze wedstrijd
aan het langste eind trekt kan het de-
graderen ontlopen. Dus a.s. zondag-
morgen dienen alle leden van Ratti
naar het veld van Wilhelmina SS aan
de Harenbergweg te gaan om de da-
mes aan te moedigen.

Ratti 3 - Erica 6: 0-3
Zondagmorgen heeft Ratti het tegen
Erica niet kunnen bolwerken. Erica 6
is een elftal met sp'elers waarvan de
leeftijd gemiddeld op veertig jaar ligt.
Veel routine in het elftal ook. Voor de
rust wist Erica tweemaal te scoren. Na
de thee kregen Peter Koers en Peter
Balvert nog enige kansen. In die twee-

de helft werd Ratti sterker, maar de
achterhoede van Erica wist van oprui-
men. Kort voor tijd moest doelman
Herbert Rutgers nog eenmaal zwich-
ten voor een strak schot. Alzo 0-3.

Ratti l geüjk op met keijenh. Boys
Ratti en Keijenburgse Boys hebben in
een matig duel de punten verdeeld.
Reeds na 12 minuten kregen de be-
zoekers een voorsprong door een
doelpunt van Jansen. Dinant Hen-
driksen kon echter voor rust de stand
gelijk trekken.
Na de rust wederom een gelijkop-
gaande strijd. Eerst wist Voermans
voor de Boys te scoren, maar het was
opnieuw Dinant Hendriksen die het
evenwicht herstelde. En het bleef 2-2.

Socii 5 - Ratti 4: 2-5
Ratti 4 heeft op Socii een afgetekende
overwinning behaald. B. Nijenhuis
opende voor rust 0-1. Na de thee ver-
hoogde B. Ligtenberg naar 0-2. Paniek
in de achterhoede leidde tot twee ei-
gen doelpunten 0-4. Jan Nijenhuis
tenslotte maakte er 0-5 van. De thuis-
club kon in de slotfase wat terug doen,
toen Ratti stoom afblies. Een sportie-
ve wedstrijd was het.

Vorden laat punt liggen
in Loenermark
Vorden heeft zondagmiddag ver-
zuimd om beide punten mee te ne-
men uit Loenen. Tegen Loenermark
werd het l - l , na een wedstrijd waarbij
voor het publiek weinig te genieten
viel. In de beginfase kregen de geel-
zwarten de beste kansen maar de Vor-
dense voorhoede bleek weinig akku-
raat met haar schoten. Overigens had
Eddy Hiddink pech toen hij de paal
trof.
Geleidelijk aan ontstond een gelijkop-
gaande wedstrijd met toch nog enige
zij het kleine kansjes voor Vorden.
Halverwege de eerste helft onder-
schepte Hiddink een terugspeelbal,
doch knalde vervolgens over. Rust-
stand 0-0.
Het eerste kwartier van de tweede
helft was duidelijk voor de thuisclub.
De attente Berendsen dwong doel-
man Wim Harms tot een fraaie safe bij
een harde knal in de rechterboven-
hoek.

In deze periode moest Harms nog en-
kele keren in aktie komen. Hij deed
zijn werk bekwaam. Na twintig minu-
ten viel de openingstreffer voor Loe-
nermark. Een verre pass uit de defen-
sie bereikte Berendsen die vervolgens
doelman Harms kansloos liet 1-0.
Bij Vorden werd hierna Harry Klein
Brinke vervangen door Richard Bar-
geman terwijl even later Henk Stok-
kink via de wisselwerking plaats
maakte voor Peter Hoevers. Vorden
ging na deze wissels beduidend beter
spelen en wisten de geelzwarten zich
nog enkele goede mogelijkheden te
scheppen. Een kwartier voor tijd zette
Peter Hoevers de bal keurig voor
waarna Chris Hissink, die een zwakke
wedstrijd speelde, op bijzonder fraaie
wijze de bal inkopte 1-1.

Dash straten volleybal
toernooi
Het op 11 juni a.s. te spelen straten
volleybal toernooi belooft een succes
te worden.
Tot op heden zijn een dertigtal teams
aangemeld.
Door het grote aantal aanmeldingen
zal waarschijnlijk reeds op dinsdag 7
juni een begin met de wedstrijden
worden gemaakt.
De inschrijvingen voor deelnemende
teams staan rwfcipen tot l april a.s.
Bij het nalope^ran de inschrijvingen-
lijst valt op dat een inschrijving uit
Kranenburg nog ontbreekt.
De organisatoren rekenen er op dat
ook deze "vorj^garen" nog van zich
laten horen.

Dash dames sterk op
dreef tegen ATC (Hengelo)
"Het was onze beste wedstrijd van het
seizoen", aldus luidde het commen-
taar van Dash trainer Kuiper, na
afloop van de comptitiewedstrijd te-
gen ATC uit Hengelo, welke ontmoe-
ting met l -3 door de dames uit Vorden
werd gewonnen.

Alleen in de eerste set boterde het nog
niet helemaal en won ATC met 15-8.
Bij Dash werden toen enkele wissels
toegepast waardoor de ploeg plotse-
ling "vleugels" kreeg.
Geinspireerd door Bettine Rouwen-
horst, die de laatste weken uitstekend
op dreef is, werden de Hengelose da-
mes konstant onder druk gehouden.
Met goed aanvalsspel werden de laat-
ste drie sets achtereenvolgend met 15-
9, 15-10 en 15-16 winnend afgesloten.

De heren l van Dash waren in de
thuiswedstrijd tegen Isala III uit De-
venter minder fortuinlijk en verloren
met 3-0. De setstanden waren 15-9 en
tweemaal 15-12 in het voordeel van
Isala. De heren II wonnen de uitwed-
strijd tegen Cormereva met 1-2. De
eerste set ging met 16-14 verloren. De
twee andere sets eindigden met 15-9
en 15-12 in het voordeel van Dash. De
dames II speelden met 2-2 gelijk tegen
Colmschate.

Zaterag speelt Dash I (dames) tegen
de zaterdag kampioen geworden Boe-
merang uit Eibergen. De heren II spe-
len thuis tegen Sp. Deventer I, terwijl
de dames II op bezoek gaan bij Voor-
waarts uit Twello.

Biljartvereniging
Kranenburg
Het eerste team verloor afgelopen
week thuis op het nippertje van Excel-
sior uit Baak 33-36. Hetzelfde overk-
wam Kranenburg 3 dat met 31 -34 het
moest afleggen tegen De Keu.
Kranenburg 4 speelde deze week twee
partijen. Werd thuis van Excelsior
met 34-38 verloren, in Hengelo kreeg
De Zwaan 2 klop met 30-38. Kranen-
burg 5 tenslotte kwam uit Drempt te-
rug met een 39-29 overwinning op
Gouden Druif 3.

Velocitas in zes minuten
vijf tegengoals
Bij het zaalvoetbal vallen de doelpun-
ten soms als rijpe appelen van de
boom. Dat ondervond Velocitas l in
de competitiewedstrijd tegen de PTT
uit Deventer. Voor de rust een 1-0
voorsprong voor PTT, die door Appie
Wentink teniet werd gedaan 1-1. In de
tweede helft hield Velocitas deze 1-1
stand tot zes minuten voor tijd op het
scorebord. Toen sloegen de Deven-
ternaren meedogenloos toe. Niet min-
der dan vijf doelpunten moest Veloci-
tas in deze slotfase toestaan. PTT werd
door dit resultaat kampioen.

Velocitas II is uit de degradatiezorgen.
Tegen WIO werd met 3-1 gewonnen.
Velocitas l speelde voorts nog tegen
Helios l. In deze voor de stand onbe-
langrijke wedstrijd werd door Veloci-
tas gemakkelijk met 7-2 gewonnen.

Vorden heeft weer een
kampioen
Afgelopen woensdag was café Uenk
afgeladen. Het vijfde team van de bil-
jartvereniging K.O.T. kon het kam-
pioenschap van haar afdeling behalen
wanneer de ontmoeting tegen Het
Centrum 3 uit Keyenborg in volle
winst werd omgezet. G. Stokkink
opende tegen G. Nieuwenhuis. Na
een goed begin kreeg Stokkink een in-
zinking, maar hij herstelde prachtig en
won zijn partij met 56-57.
In de tweede partij met Kot-speler
Vreeman het opnemen tegen G. See-
sing. Hij had bij de 15e beurt nog 3 ca-
ramboles voorsprong, maar Seesing
was in de 33e beurt eerder aan zijn
voorgeschreven aantal.
In de derde partij wit D. de Beus na
een zwak begin tegenspeler Goossens
door een sterk eindspel de overwin-
ning te ontfutselen.
Kot-speler J. Boeyen moest in de laat-
ste partij bewijzen dat hij over ijzeren
zenuwen beschikte.
Bij de 16e beurt stond hij reeds 12 ca-
ramboles voor. Regelmatig liep hij uit
op zijn tegenstander F. Hendriks en
toen hij zijn serie volmaakte stonden
de bloemen voor hem en zijn teamge-
noten reeds klaar.

Jury-dames gevraagctf
Het gewest Oost van de Nederlandse
Touwtrekkersbond kampt met een te-
kort aan jury-dames.
Welke dames zijn bereid tijdensdezo-
mercompetitie enige keren
met het jureren.
Rieke Nieuwenhuis, Oude Zutphen-
seweg 12, Hall (secr. N.T.T.B.) zal U
gaarne nader informeren.

Dorpsstraat/Ruurloseweg
stratenvoetbalkampioen

van Vorden
Voor Corry ten Barge was het dezer dagen tweemaal genieten geblazen. Zondag
kampioen met Vorden V, om vervolgens zaalvoetbalkampioen te worden met het
team van de Dorpsstraat/Ruurloseweg. Dit team werd kampioen van Vorden met
slechts één nederlaag (1-0 tegen de Boonk II).

In de finale versloeg Dorpsstraat/
Ruurloseweg Hoetinkhof vrij gemak-
kelijk met 2-0, dankzij doelpunten van
ten Barge en Rouwen. In de strijd om
de derde en vierde plaats versloeg de
Boonk l het team van Molenplan met
1-0.
5 werd Berend van Hackfortweg; 6 de
Boonk II; 7 Insulindelaan; 8 Kranen-
burg Oost; 9 Overweg; 10 Kranen-
burg/Eikenlaan; 11 Wiersserbroek-
weg; 12 Brinkerhof.
Er werden voorafgaande aan de fina-
les nog twee wedstrijden gespeeld in
poule B te weten Wiersserbroekweg-

Berend van Hackfortweg 0-2; Kranen-
burg/Eikenlaan-Molenplan 1-1.
De eindstand in poule B werd aldus: l.
Molenplan 5-9; 2. Hoetinkhof 5-5; 3.
Berend van Hackfortweg 5-5; 4. Insu-
lindelaan 5-5; 5. Kranenburg/Eiken-
laan 5-4; 6. Wiersserbroekweg 5 ge-
speeld 2 punten.

Het toernooi werd op voortreffelijke
wijze georganiseerd door de zaalvoet-
balvereniging "Velocitas". In een tjok-
volle kantine van de sporthal reikte
Karel Kornegoor na afloopde prijzen
uit.

Dammen
Saskia Buist is er voor de 2e keer in ge-
slaagd het Dameskampioenschap van
Nederland te bereiken. In de halve fi-
nale eindigde ze op de 2e plaats. Het
werd wel even spannend, want ze ver-
loor de laatste wedstrijd van de Ei-
bergse Leun Otten. Ze kwam gelijk
met Annemieke van de Kraats (Ben-
nekom). Ook Joan Vermeer (Tilburg)
had een 2e plaats kunnen halen wan-
neer ze zou winnen. Alhoewel ze zeer
goed stond werd het toch remise, ter-
wijl zij bij winst het beste SB zou heb-
ben. Nu het tussen v.d. Kraats en
Buist ging, telde het onderlinge resul-
taat, wat gunstig voor Saskia Buist
was. De finale van Nederlan wordt
van 5 t/m 13 april in het gemeentehuis
van Amstelveen gehouden.
De distriksfinale is afgelopen zaterdag
in Eibergen van start gegaan. Harry
Graaskamp had zich in 2e instantie
ook voor de finale Hoofdklasse ge-
plaatst door in een barrage de sterkere
te wezen van Joop Achterstraat en
Gerrit van Drumpt. In de eerste ronde
verloor hij echter van Wim Postma.
Johan Krajenbrink won van zijn klub-
genoot Gerrit Wassink. Henk Groten-
huis's partij tegen Chris Jurriëns werd
uitgesteld. Bij de junioren speelde
Henk Hoekman remise tegen Arjan
v.d. Berg, samen met Frits Zegelink
favoriet voor de titel.
De aspiranten speelden 2 ronden. Jür-
gen Sluiter verloor de eerste ronde
van Nardo Wolterinck en won de 2e
ronde van klubgenoot Michiel Boer-
kamp, die de eerste ronde ook al ver-
loor van Martin Jacobs.

Het aspirantenviertal won met de
grootst mogelijke cijfers van het team
van DIOS Eibergen. Henk Hoekman,
Wim Berenpas, Jürgen Slütter en
Martin Boersbroek wonnen allen. Ko-
mende vrijdag staat de belangrijke uit-
wedstrijd tegen medekoploper WDV
Winterswijk voor de deur.

In de onderlinge kompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld: se-
nioren Hoofdklasse: H. Ruesink - J.
Krajenbrink l -1; G. ter Beest - J. Mas-
selink 0-2; H. Graaskamp - H. Hoek-
man 1-1; S. Wiersma-J. Lankhaar 0-2.
Eerste Klasse: J. Hoenink - H. Esse-
Iink2-0; J. Hoenink - B. Hiddink 1-1;
G. Hulshof- H. Esselink 2-0; B. Wen-
tink - S. Buist afg.; H. Wansink - B.
Rossel 2-0; W. Sloetjes - E. Brummel-
man 2-0. Bij de jeugd is het eerste ge-
deelte van de competitie afgesloten.
De eindstand luidt: aan kop: 1. Wim
Berenpas 29-53; Jürgen Slütter 29-51;
3. Martin Boersbroek 31-44; 4. Rik
Slütter 25-39; 5. John Kuin 29-36; Er
zijn nu 2 groepen van 11 spelers ge-
vormd, waarvan er een met en de an-
der zonder klok speelt. De uitslagen
zijn: groep 1: E. Brummelman - W.
Berenpas 0-2; J. Slütter - M. Boers-
broek 2-0; R. Slütter - E. van Est 2-0; J.
Kuin - M. Boerkamp 0-2; W. Hulshof -
E. te Velthuis0-2. Groep 2: F. Ibrahim
- B. van Zuylekom 0-2; B. Voortman -
A. Bouwman 0-2; B.v. Zuylekom -11 .
Boerkamp 2-0; W. Hoenink - G.
Brinkman 0-2; F. Ibrahim - H. Beren-
pas 0-2; F. Ibrahim - M. Kuin 2-0; H.,
Berenpas - A. Bouwman 0-2; H. Boer-
kamp - W. Hoenink 0-2.

Judokwai-Vorden
Oost-Nederlands kampioen

Het jeugdteam van Judokwai-Vorden is zaterdagmiddag in Terborg Oost-Nederlands kampioen geworden in de jeugdcompeti-
tie klasse E poule D. Het team bestaande uit Ronald Visser, Georg Huith, Paul te Lindert, Roy te Lindert, Geert l hink, Sander
Haccou, Ernst te Velthuis, Gerrit Jan Kroese en Remco van de Vuurst liet er geen twijfel over bestaan wie de meeste aanspraken
mocht maken op de titel.

8 punten waren voldoende om het
kampioenschap veilig te stellen, maar
de jongens uit Vorden namen daar-
mee geen genoegen. Maar liefst 15
punten wisten ze in de wacht te sle-
pen.
Achtereenvolgens werden Jindo-
Doetinchem en Ketelaar-Ulft met 6-0
resp. 5-1 verslagen.
Liet men zich op 4 dec. in Hengelo (O)
door Ophuis nog verrassen met 3-2
ditmaal werden de rollen omgekeerd

4-2.
De overige uitslagen:
Ketelaar Ulft - Jindo Doetinchem 5-0;
Ketelaar Ulft - Ophuis Hengelo (O) 4-
2; Ophuis Hengelo (O) -Jindo Doetin-
chem 3-3.
De eindstand:
Ie Judokwai-Vorden 51 punten; 2e
Kleinhuis Zutphen 35 punten; 3e Ke-
telaar Ulft 35 punten; 4e Colmschate
35 punten; 5e Ophuis Hengelo (O) 33
punten; 6e Judokwai-Voorst 31 pun-

ten; 7e Jindo Doetinchem 19 punten.
Ook tijdens het Rheton-Judotoernooi
op zondag 13 maart wisten leden van
Judokwai-Vorden zich in de prijzen te
werken t.w.
Een l e plaats voor Georg Huith, Ren-
zo Veldkamp en Richelle van Biljouw.
Een 2e plaats voor Roy te Lindert en
Jarno Veldkamp.
Een 3e plaats voor Erna Berenpas en
Doron van de Vuurst.
Een 4e plaats voor Ton van Dijk.



Te koop: eetaardappelen sur-
prise
H.J. Klein Geltink
Wiersserbroekweg 18, Vorden
Tel. 05752-6606

Te koop: racefiets z.g.a.n. en
bijzetgaskachel.
De Boonk 41.

Gevraagd: woonruimte voor
2 personen met eigen opgang,
keuken, slaapkame etc. omge-
ving Henelo Gld. - Vorden.
Bellen tussen 18.00 -19.00 uur
te. 05753-3142

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

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

Tel. 05752-1811

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

ATTENTIE! ATTENTIE!
i.v.m. Feestavond s.v. Ratti is
het ophalen van oud papier
verschoven naar zaterdag 9
april.

Nieuw in Vorden
Flexa verf alle kleuren voorra-
dig in glans en satijn + alle
muurverfen.
Schildersbedrijf
J.M. Uiterweerd.
Meesterschilder,
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Leden van de P.K.V. die niet op
de vergadering aanwezig wa-
ren, worden verzocht a.s. vrij-
dag en zaterdag zich te melden
voor de koekaktie.

Voor erfbeplanting

BOMEN!
Boomkwekerij Lucassen

Ganzesteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

Te koop: i.z.g.st. DatsunlOOA
(absoluut geen roest) b.j. septl
1977.
Met LP.G. en trekhaak +
sportstuur.
Tel. 05753-2769 na 18.30
uur.

Te huur gevraagd woonruim-
te omgeving Vorden, liefst met
vrije opgang en keuken.
Te. 05753-1723, bellen tussen
17.00 en 19.00 uur.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
ttteds doellreffenJI

Voortuinbeplanting

Coniferen - Heesters
Boomkwekerij Lucassen

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Tel. 05752-6721

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Wij halen weer op voor de

PRETTY MARKT
Tel. 05752-2407

klitteband: 36-46

45,-

Dit is te gek...
een echt leren tennis-
schoen met klitteband- of
vetersluiting op professionele tenniszool.

veter: 36—46

39,-

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

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 16-3-1983

Direct-Opvraagbare-Spaarrekening

Spaar-Direct-rekening 4V*% (was 5 %)

Spaar-Premie-rekening "".

Spaar-Extra-Premie-rekening 5Vi.%

Rabobank Kinder-spaarplan -A. .. 5%3> (was 6 %)

Rabobank Tienerrekening 5 %

Zilvervloot-spaanrekening (was 6 %)

Spaarrekening met opzegtermijn
van 6 maanden 4 % (was 4V4%)
van l jaar 4Y4% (was 4Y2%)
van 2 jaar 4%% (was 5 %)
van 3 jaar

Rabobank tS Wijzigingen voorbehouden

0007-160383

Verpakte Rozen
Heester

Klein- en grootfruit
Waaronder o.a. diverse
KLIMROZEN
CLEMATISSEN
ZWARTE-EN RODE BESSEN
BRAAM EN FRAMBOZEN

HAZELNOOT
APPEL/PEER EN
KERSBOMEN
DRUIVEN
enz. enz. enz.

ZEER SCHERPE PRIJZEN

WCllC0®|)
De Grote Groene Vakwinkel,
voor Huis enTuin, voor Mens en Dier

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713
RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500
VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

ZELHEM Dr. Grashuisstraat 11 - Tel.: 1238

Nu bij ons in de zaak alle informatie over de traditionele en nieuwste snufjes op zon
weringsgebied.

Wees de zon voor en profiteer nu van onze tijdelijke aanbiedingen.

Showmodellen aanwezig
Alles onderhoudsvrij kwaliteitsmateriaal voor scherpe prijzen

l WAARDEBON i
« L Bij inlevering van deze coupon ontvangt u

, 50 gulden korting
( l Op een buitenzonnewering: o.a. Rolluik, zonne- {i
; scherm, screen enz. (1 coupon per scherm, geldig

tot 30-4-'83)

HELMINK
VORDEN
Zutphenseweg 24

Tel. 05752-1514

Laat nu uw

schoorsteen vegen
en kachels schoonmaken
ook voor kleine reparaties.

Maak een afspraak bij:

Fa. ESKES
Dorpsstraat 33, Ruurlo. Tel. 2913. b.g.g. 1221.

Mondelinge opleiding voor het

CHAUFFEURSDIPLOMA (c.c.v.-b.,
Opgave en inlichtingen voor de nieuwe cursus

VERKEERSINSTÏÏUUT GROENEVELD
Garvelinkplein 11, Ruurlo. Tel. 05735-1788
Ook voor uw
MOTOR- AUTO- en VRACHTWAGENRIJBEWIJS

Fietsen is weer helemaal in. Be-
weeg U gezond, maar dan natuur-

lijk op b.v. zo'n prachtige Ga-
zelle met trommelrem, en 3

versnellingen.
Een fiets voor jaren.
Komt U eens vrijblijvend
onze enorme collectie

zien. Uw oude fiets
ruilen we gaarne in.

Tweewielerbedrijf

Kuypers
Tel. 1393.

Wij verhuren

voor uw gazon een

verti kuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT
SCHOOL VOOR TECHNISCH ONDERWIJS
Wessel van Eyll-laan D 152 • 7271 RJ Borculo

AFDELINGEN:
Bouwtechniek: (metselen, schilderen, timmeren)
Mechanische techniek: (mechanische metaalbewerking, konstruktie bankwerken, lassen).
Algemene Consumptieve techniek: (brood- en banketbakken, koken en serveren).

AANMELDING VAN LEERLINGEN
VOOR HET KURSUSJAAR 1983-1984
a. Rechtstreeks aan de school (tel. 05457-1413).
b. Via hoofd of direkteur van de school waarop de leerling zich

thans bevindt.

TOEGELATEN KUNNEN WORDEN:
a. Tot eerste leerjaar (brugklas):

b. Tot tweede leerjaar:

c. Tot derde leerjaar (beroepsgericht):

d. Tot vierde of vijfde leerjaar
(beroepsgericht)
of extra leerjaar (2e diploma of profiel-
verbetering.

Leerlingen, die het 6e leerjaar van de basisschool
doorlopen hebben.

Leerlingen, die de brugklas van een school voor
beroepsonderwijs of ander voortgezet onderwijs
doorlopen hebben. Plaatsing geschiedt in overleg.

Leerlingen, die het 2e leerjaar van een school voor
beroeps- of ander voortgezet onderwijs met goed
gevolg hebben doorlopen. Plaatsing geschiedt in
overleg.

De meeste leerlingen die in het bezit zijn van een
diploma voortgezet onderwijs. (Soms is plaatsing in
het derde leerjaar gunstiger). Plaatsing geschiedt in
overleg.

C-PROGRAMMA'S
Voor leerlingen die op grond van hun capaciteiten de theoretische vakken volgens C-programma
kunnen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van Middelbaar Be-
roepsonderwijs.

Voor nadere inlichtingen kan men zich tot de school wenden.

DE DIREKTEUR,
E. Th. J. van der Velden.



TAO. Wildenborch bracht
i

uitstekend amusement in
"Beloofd is Beloofd"

"Alle medewerkers van de toneelvereniging T.A.O. Wildenborch wensen U een avond vol kyk-en luistergenot", aldus stond op
het programmablad van de jaarlijkse uitvoering van deze in het buurtschap Wildenborch zo populaire toneelvereniging te le-
zen. Wel T.A.O. hield woord want in de afgeladen Kapel (beide avonden was de zaal tot de laatste plaats bezet) waren de lach-
salvo's niet van de lucht. Ditmaal had men gekozen voor de platte landskomedie in drie bedrijven getiteld "Beloofd is Beloofd".

Een stuk geschreven door J. Ilem-
mink-Kamp. De regie was traditiege-
trouw in handen van de heer J. Hui-
dink uit Lochem.
In tegenstelling tot vorige blijspelen
was het decor ditmaal niet een huiska-
mer of i.d., maar speelde het stuk zich
afin de buitenlucht voor de boerderij
van Berend Lammers (gespeeld door
Gerrit Nijenhuis) en zijn dochter Mi-

na (Fryda te Lindert). Een buitenge-
woon fraai decor.
Een van de meest komische scènes
was ongetwijfeld het moment dat
postsbode Geert van Dam (gespeeld
door Free Klein Brinke) met zijn moe-
der achter op de fiets (Jurrie Klein
Brinke) de zaal kwam binnen rijden
tot aan het toneel.
Het stuk werd op prima wijze door de

leden van T.A.O. vertolkt, waarbij
bleek dat voor een goede rolverdeling
was gekozen.
Verdere medespelenden waren: Janet
Lindenschot, Frits Pladdet, Reinier
Klein Brinke, Reint Mennink, Dinie
Staring en Dinie Schooien. Grime
Willemien Flierman en Gerda van de
Berg. Voor de soufflage zorgde Janny
Sligman.

Werkgroep bescherming
weidevogels Achterhoek breidt
aktiviteiten uit
In april 1981 verscheen er in verschillende dagbladen een artikel over de met succes
uitgevoerde beschermingsmaatregelen ten aanzien van broedende weidevogels in
Ruurlo en Vorden. Na het plaatsen van een oproep om te komen tot een uitgebrei-
dere zorg, heeft een aantal mensen een werkgroep gevormd die nu in totaal twintig
leden telt en het vogelbeschermwerk op grote schaal voortzet, onder de naam
"Werkgroep Bescherming Weidevogels Achterhoek".

Naast Ruurlo, met coördinator H. Jee-
ninga, vallen diverse omliggende
plaatsen onder de werkgroep, zoals
onder andere Borculo, Lochem, Bar-
chem, Geesteren en Vorden. In deze
laatste gemeente is een bestuurslid
van de G.M.v.L. afgevaardigde in de
werkgroep.
De werkgroep verricht reeds een aan-
tal jaren georganiseerd werk en be-
haalt daarbij goede resultaten, dank
zij de medewerking van de landbou-
wers en loonwerkers. De aktiviteiten
beginnen in de tweede helft van maart
en duren tot juni .
Wanneer nesten van broedende wei-
devogels zijn gesignaleerd, worden
deze door leden van de werkgroep
met stokjes gemarkeerd. Landbou-
wers wordt verzocht tijdens het gieren
de nesten met bijvoorbeeld een plas-
tic zak af te dekken. Bij het ploegen
kunnen de nesten gespaard blijven
door deze tijdelijk te verplaatsen. Bij
al deze werkzaamheden zijn de leden
van de werkgroep graag bereid een
handje te helpen.
Bovendien beschikt de werkgroep
over informatiemateriaal van de Bond
van Friese Vogelbeschermingswach-
ten (die jarenlange ervaringen hebben
in het beschermen van weidevogels)
over praktische instrukties voor vogel-

bescherming op wei- en bouwland.
Dit jaar is de werkgroep met een zoge-
naamde 50-50-50 proef gestart. Dit wil
zeggen dat men van 50 nesten (van de
kiviel, grutto en wulp en andere wei-
devogels) het eerste legsel gaat be-
schermen en bijhouden. Vervolgens
50 nesten van het tweede legsel en
nog eens 50 nesten van latere legsels.
Deze proef dient om na te gaan wat er
van de nesten is terechtgekomen. De
gegevens worden op speciale lijsten
genoteerd en aan het eindseizoen ver-
werkt.
Zoals gezegd, is de werkgroep aange-
wezen op de medewerking van land-
bouwers, loonwerkers en uiteraard
burgers.
Gelukkig heeft zij hierover niets te
klagen. Zo werd onlangs'door land-
bouwers in de Kooier in Ruurlo een
tweetal wulpennesten gesignaleerd
en aan de werkgroep gemeld.
De Werkgroep Bescherming Weidevo-
gels verricht goed werk. Wanneer men-
sen, zoals dat vorig jaar het geval was,
niet van de gemarkeerde nesten kunnen
afblijven en zwaar bebroede eieren uit
de nsten halen, wordt het werk van de
werkgroep wel bemoeilijkt. Vorig jaar
werden in totaal 15 beschermde nesten
geplunderd waarmee zo 'n 50 zwaar be-
broede eieren verloren gingen.

Jaarvergadering
Onderlinge Paardenfonds
Maandag 28 maart a.s. houdt het On-
derling Paardenfonds "Wildenborch
en Omstreken" in zaal Schoenaker
haar jaarvergadering.
Bij de bestuursverkiezing is door het
bestuur in de vakature W. Groot Nue-
lend als kandidaat voorgedragen de
heer H. Bogchelman en in de vakature
A.C. Gotink de heer A.W. Bargeman.
Bij de commissarissenverkiezing is
voor de aftredende en niet herkiesba-
re heer H. Bogchelman kandidaat ge-
steld de heer A.H. Flamma en in de
vakature A.W. Bargeman de heerH.J.
Kolkman.

Hebben we in Vorden
iets te maken met
politieke moorden?
Gelukkig leven wij in een vrij land,
waar je niet vervolgd wordt als je voor
je mening uitkomt. Maar we weten
dat dat niet overal zo is. We kunnen
het lezen, horen op t.v. en radio, we
zien foto's in kranten. Volgens voor-
zichtige schattingen zijn er de afgelo-
pen vijftien jaar minstens twee mil-
joen mensen door autoriteiten van
hun eigen land omgebracht, niet door
extremisten, maar door overheids-
funktionarissen. Vaak houden rege-
ringen onderzoek tegen en geven val-

se informatici. We hebben dat erva-
ren bij de IPr omgekomen Neder-
landse journalisten van de IKON en
we hoorden het deze week bij de
moord op voorzitster van de Commis-
sie voor de ^tensenrechten in El Sal-
vador, Mari^plla Carcia Villas.
Politieke moorden door overheden
gebeuren in minsten 20 landen in alle
werelddelen, van El Salvador en Gua-
temala tot Libië, Oost-Timor en Oe-
ganda. Ze gebeuren in landen met de
meest uiteenlopende politieke syste-
men.
Kunnen en moeten we hier iets aan
doen? Het kwaad is immers al ge-
schied. Ja, voor het naleven van de
mensenrechten is iedereen verant-
woordelijk, daarover hoeven we niet
te zwijgen. Door vragen te stellen, re-
geringen op hun verantwoordelijk-
heid te wijzen, door te protesteren te-
gen deze schendingen van mensen-
rechten kunnen we samen iets doen.
De publieke opinie is niet machte-
loos! Daarom doet de werkgroep Vor-
den van Amnesty International mee
aan de vandaag gestarte aktie tegen
Politieke Moorden.

Succes op
indoor-tournooien
Op het in de manege te Loenen ge-
houden jeugdindoortournooi wisten
de A. en B. ploegen van de Touwtrek-
vereniging Vorden beide de eerste
plaats te behalen. In de overgangs-
klasse werden de Vordenaren derde.
Aan het seniorenindoortournooi in
De Luchte in Lochem namen liefst 22
ploegen deel, waaronder drie teams in
de 640-kg klasse van de T.V.V. Vor-
den.

Het A-team van Vorden werd eerste
in haar poule. Na de finale-wedstrij-
den van de poulewinnaars bleek Vor-
den de vijfde plaats te hebben behaald
in het zeer sterke veld van deelne-
mers.

Zomer-competitie
touwtrekken gewest Oost
De zomer-competitiewedstrijden zijn
voor het gewest Oost als volgt vastge-
steld: 17 april DES, l meiNoordijk, 15
mei Bisons, 29 mei Heure, 5 juni Bek-
veld, 19 juni Erichem, 26 juni Eiber-
gen, 3juliE.H.T.C.

De nacompetitie voor het gewest Oost
organiseert Bussloo. De T.T.V. Vor-
den zal op 14 augustus de promotie/
degradatie en bekertournooien orga-
niseren.

Treffers '80
Het tweede team van de Vordense ta-
feltennisvereniging 'Treffers '80"
heeft de thuiswedstrijd tegen Drops-
hot II met 4-6 verloren. Invaller F.
Schoenaker wist driemaal tot winst te
komen en won samen met W. Jansen
ook het dubbel.
Het derde team verloor thuis eve-
neens met dezelfde cijfers 4-6 van
RTTV II. De Heus kwam tweemaal
tot winst, terwijl H. Dieters en M.
Martinus elk éénmaal wonnen.
De junioren I wonnen met 9-1 van
Vios III. P. v.d. Wal en G. Weevers
wonnen elk driemaal alsmede het
dubbelspel. I. den Enting kwam twee-
maal tot winst.
Het tweede team won met 8-2 van Dy-
namo. R. Ubbink veroverde de volle
buit, terwijl R. Wiekart en R. Schou-
ten tweemaal wonnen. Ook het dub-
bel leverde een overwinning voor de
Treffers op.

"Beloofd is Beloofd"
De Touwtrekvereniging Vorden ver-
wacht a.s. zaterdag in zaal Schoenaker
vele inwoners van ons dorp, met name
hen die door de jaren heen trouw het
oud papier verzamelen voor de vere-
niging. De Wildenborchse toneelvere-
niging zal op die avond de klucht "Be-
loofd is Beloofd" voor het voetlicht
brengen. Huisgenoten zijn ook wel-
kom. Hetzelfde geldt voor de leden
van de vereniging.

Kranenburgs Belang kon
100ste lid inschrijven
Bestuurslid Gosselink van Kranen-
burgs Belang kon afgelopen donder-
dag het 100ste lid voor de buurtvere-
niging Kranenburgs Belang inschrij-
ven.
Dat gebeurde vijf dagen na de gezelli-
ge feestavond welke de vereniging
had in zaal Schoenaker.
De toneelvereniging Krato bracht het
stuk "De truc van Tienus" voor het
voetlicht. Daarmede oogstten de to-
neelspelers veel succes bij de zeer vele
bezoekers. Na afloop waren er bloe-
men voor de dames en heren toneel-
spelers. Tot in de kleine uurtje^ was
het tot slot bal. £[
Tweede Paasdag organiseer^^pnen-
burgs Belang opnieuw een grote eier-
zoekwedstrijd op de Kranenburg.
Alle kinderen uit de gemeente Vor-
den kunnen hieraan meedoJt. Op
Tweede Paasdag kan men lllhier-
voor laten inschrijven in zaal Schoena-
ker.
Er zijn natuurlijk leuke prijsjes te win-
nen.

Uit het politie-rapport
Gevaarüjk weer
Tijdens de gisterenmiddag durende
stormvlagen kwam de grote antenne
van het politiebureau naar beneden.
Een aantal dakpannen werden ver-
nield. Een juist binnentredende
wachtmeester kwam met de schrik
vrij.
Op de Baakseweg bij huize Hackfort
waaide een eik om, die in haar val een
beuk meesleurde. Het verkeer was
enige tijd gestremd. De Stichting Na-
tuurmonumenten kwam ijlings de bo-
men verwijderen.

Inbraak
In de nacht van vijftien op zestien
maart werd ingebroken in een woning
aan 't Jebbink. Middels de garage-
deur kwam de dader binnen. Een
K.T.V. toestel werd ontvreemd alsme-
de de autosleutels waarmede een per-
sonenauto werd vervoerd.
Deze auto werd later op een parkeer-
plaats aan de Decanijeweg terugge-
vonden. De vier wielen, het reserve-
wiel en de kriek waren toen verdwe-
nen. De wieldoppen zijn inmiddels te-
ruggevonden.

Op heterdaad betrapt
Vrijdagnacht werd de heer G.J.S. uit
Doetinchem op heterdaad betrapt,
toen hij benzine haalde uit op de par-
keerplaats bij het Spittaal staande au-
to's. Die benzine haalde hij uit die
tanks die niet waren voorzien van een
dopslot.
De man verklaarde bij zijn aanhou-
ding dat hij benzine nodig had om zijn
gewezen vrouw in Kampen te bezoe-
ken.

Zoeken zonder vergunning
Tijdens een afgelopen zondag gehou-
den controle inzake de naleving van
de Vogelwet werden J.S. uit Warsn-
veld en A.L. uit Leeuwarden verbali-
seerd. Beiden zochten in Warnsveld
kievitseieren. Beide waen niet in het
bezit van een schriftelijke toestem-
ming van de grondeigenaar/gebrui-
ker. Kievitseieren mogen geraapt wor-
den tot 6 april a.s. In Friesland één
week langer.

Drie kentekens
Tijdens een verkeerscontrole op 21
maart j.l. hield de rijkspolitie de be-
stuurder van een personenauto met
aanhanger aan. De auto vertoonde ve-
le gebreken. O.a. gladde band, defect
remlicht, terwijl de auto aan de achter-
zijde drie soorten kentekenplaten
voerde.

Ook werd een bromfiets, bestuurd
door jongeman O. uit het verkeer ge-
nomen. Het vervoermiddel was opge-
voerd.

Assistentie P.T.T.
De assistentie van de Rijkspolitie
werd ingeroepen toen bleek dat de
P.T.T. bij haar werkzaamheden om
een brievenbus bij de N.S. halte ver-
plaatsen werd bemoeilijk doordat een
rijwiel aan de paal was vastgeklonken
met een kettingslot. De politie opende
het slot en nam het rijwiel mee naar
het bureau, alwaar de eigenaar het la-
ter op de dag heeft opgehaald.

13 Mini-processen-verbaal
Tijdens een gisterenmorgen gehou-
den controle op de naleving van de
voorgeschreven snelheden maakte de
Rijkspolitie op de Zutphenseweg der-
tien maal een proces-verbaal op. De
geconstateerde overtredingen liepen
van 70 tot 83 km.

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

24 maart Jong Gelre Vormingswerk-
groep Hotel Bloemendaal

28 maart Jong Gelre Agrarische ge-
spreksgroep Hotel Bloe-
mendaal

27 maart Openingstocht VRTC
30 maart HVG Vorden Dorp
31 maart Koffiemiddag N.B.v.Pl.Vr.
31 maart Bejaardenkring Dorpscen-

trum Paasmiddag
3 april Eierzoekwedstrijd

Buurtver. Kranenburgs Be-
lang

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

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

april KPO reisje

nationale hart week
Het bestrijden van hart-en vaatziekten ' *A*1*»—
op alle terreinen is het doel van de
Nederlandse Hartstichting. Een harde
noodzaak, want nog steeds overlijden
evenveel mensen aan deze ziekten, als
aan alle andere ziekten bij elkaar.
In 1982 gaf de Nederlandse
Hartstichting daar ƒ14.200.000,-
aan uit.

Ruim
ƒ 4.000.000,-

ging naar
publieks-

voorlichting

Ruim ƒ 400.000,-
ging naar

voorlichting aan
werkers uit d«

gezondheidszorg

Ruim
ƒ 8.000.000,-
ging naar
wetenschappe-

lijk onderzoek

Ruim ƒ 1.700.000,
ging naar
begeleiding en
revalidatie van

hartpatiënten

Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften
aangewezen, want de waarderingssubsidies van de
overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven.
Steun daarom de collecte aan de deur of op straat of
stort uw bijdrage op giro 300 of bank 70.70.70.600.

fV^nederlandse hartstichting
\|/ vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Willem Nijman is t'r ok weer mooi klaor met", umme in de termen van
un bekende tillevisie figuur te schrieven. Zaoterdagmargen al betieds
ging Willem in zien hof te gange. Nao de tied van 't jaor had e eigeluk nog
helemaol neet zo'n haos hoeven te maak'n umme den hof umme te krie-
gen. Maor jao, hoo geet dat.
Willem was veur zien baas de hele wekke van huus ewes. De hele wekke
had e klanten in 't Westen en zuujen van 't land motten bezuuken. Tot
zowaar in Zeeland too. En dan was i'j te volle tied kwiet a'j altied op en
neer mossen.
Zodoende mos e zich 's aovunds maor un slaopplaatse zuuk'n waor e de
nach deur kon brengen. Onder zien klanten waarn d'r nogal wat waor en
ok 's aovunds nog trechte kon, zodoende kon e d'r zo'n dag deur heel wat
afwarken. En veur zien baas was 't nog veurdelug ok, die betaal'n alle on-
kosten die Willem zoal maak'n.
Maor goed, Willem was dus vrijdagaovund weer bi'j huus ekomm'n. Zo
tegen half zeuven, dus nog lech genog um te konnen zeen dat zien buur-
man 'n hof al umme had en de stengels en spinazie ok al ezaaid had.
De buurman prikken de löage zoadtuutjes altied netjes an 'n stöksken op
't zaaibedde, zodoende wis Willem precies wat of e ezaaid hadde.
"Daor mo'k margenvrog ok maar an", zei Willem tegen zien vrouw too
zee naoderhand zatt'n te etten.
„Ko'j d'r vanoavund neet vaste wat an doen", vroog zee gekscherend
weerumme.
Zo ging Willem 'n anderen margen al betieds an 't wark. 't Had nog wel
knap evroorn maor de koolstrunke opruumen en 'n afvalhoop oaver 't
land streujen ging bes. Tegen elf uur had e 't zo wied dat e an 't spaan kon
beginnen. Metene met volle geweld. De trui uut en de mouwen ope-
streupt, net of't midden in 'n zommeer was. Zien vrouw raon um nog an
um zich neet zo te weern, hee had jao al wel vaker las met zien rugge ehad
in't veurjaor, maor daor trok Willem zich gaar niks van an.
Hee mos en zol 'n hof vanaovund zwat hemmen. En dat kreeg Willem ok
wel, um half vief had hee 't zowied dat e de grepe en de schuppe schone
kon maak'n. Alles wier netjes weer op de plaatse ezet. Zie zo, dat was
klaor. De gummileerzen uut en de slippers an en dan un piljen. Maor de
leerzen zatt'n nogal vaste an de vuute, hee mos t'r met de hande bi'j um
ze uut te kriegen. En dat kon zien rugge net neet meer Hen. Hee rearn 't
opens uut.
Zien vrouw en dochter heb un samen in bedde eaösd. En daor lig e now
nog. 'n Dokter dech dat e met un wekke wel weer op de bene is en 'n strie-
ker meent van zeuven dage.
Wat dat betref is 't allemaole alens, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman
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