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Deze week wordt
begonnen met aanleg
riolering Almenseweg
'Wanneer de raad haar fiat geeft zullen
we nog dezelfde week beginnen met
de voorbereidingen voor de aanleg
van de riolering in de omgeving van de
Almenseweg1, zo deelde direkteur ge-
meentwerken Ir. J.W. Hendriks
woensdagavond in de commissie

openbare werken mede. Op vragen
van de heer E. Brandenbarg (WD)
werd medegedeeld dat onderhandse
aanbesteding noodzakelijk was gezien
het korte tijdsbestek.
Wil de verfijningsuitkering niet in ge-
vaar komen dan dient de aansluiting
van de 28 percelen voor l ju l i aan-
staande gerealiseerd te zijn.
De heer W.B.J. Lichtenberg (CDA)
wees in dit kader op de invoering van
de meststoffenwet. 'Burgerwoningen
in het buitengebied hebben dan geen

mogelijkheden om op de riolering te
worden aangesloten. Op deze situatie
zullen we terdege moeten inspelen",
zo zij hij.

N.C.V.B. afd. Vorden
De maartbijeenkomst stond in het te-
ken van de lijdenstijd en Pasen. De da-
mes Hilferink en Kruisselbrink ver-
zorgden een liturgie en droegen deze
voor. Ze namem de dames, aan de
hand van bijbelteksten en gedichten,

'
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•a Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van X.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchclman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
( a f sp raken te lefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Hijsland en woningdelers
In de bijstand is - naast de reeds be-
kende normen van 100,90 en 70% van
het netto-minimumloon - met ingang
van l april 1985 eer nieuwe norm in-
gevoerd. Dat is de zogenaamde wo-
ningdelersnorm. Woningdelers ont-
vangen 60% van het netto-minimum-
loon. Daarover gaat dit artikel. Hierin
wordt niet ingegaan op een eventueel
recht op een bijstandsuitkering.

Wat zijn de nieuwe normbedragen?
23 jaar en ouder f 874,95
22 jaar f 750,50
18 t/m 21 jaar f719,50

Wanneer bent u een woningdeler?
U bent een woningdeler als u als al-
leenstaande op een niet-commerciële
basis* samen met anderen een wo-
ning bewoont en de lasten samen
kunt opbrengen. Dus ook als u meer-
derjarig bent en bij uw ouders in-
woont of met andere huisgenoten sa-
men de woning bewoont.

Wie is een huisgenoot? Dat is: kind,
kleinkind, pleegkind, aangetrouwd
kind, broer, zus, ouder of grootouder.
Van deze huisgenoten wordt namelijk
niet geaccepteerd dat er met elkaar
een contract wordt afgesloten, alsof
men op commerciële basis samen de
woning bewoont. Woont u met een
broer of zus samen, dan kan wel een
contract worden afgesloten, maar u
moet dat wel kunnen aantonen. Bent
u jonger dan 21 jaar, dan blijft de oude
norm gelden.
* N iet commerciële basis is: geen kostganger of

onderhuurder.

Hoe zit het bij echtparen en
een-oudergezinnen ?
Als echtparen en één-oudergezinnen
inwonende meerderjarige kinderen
hebben, of minderjarige kinderen met
eigen inkomsten, dan kunnen woon-
kosten en andere vaste lasten ook sa-
men worden gedeeld. Bij ouders met
een bijstandsuitkering wordt één vast
bedrag van f 154,95 op de uitkering in
mindering gebracht, als er één of meer
inwonende kinderen zijn die eigen in-
komsten hebben.

Uitzondering:
Als er uitsluitend inwonende kinde-
ren zijn, die een bijstandsuitkering als
thuisinwonende hebben of verdien-
sten die daar niet of nauwelijks boven
uit komen, dan wordt er niet op de uit-
kering gekort.

Wie zijn geen woningdelers?
- alleenstaanden die op commerciële

basis een kamer huren;
- alleenstaanden die op commerciële

basis ergens in de kost zijn;
- alleenstaanden in woongroepen of

in andere vormen van centraal wo-
nen, die ieder voor zich aanspraak
kunnen maken op huursubsidie;

- bewoners van Blijf-van-mijn-lijf-
huizen;

- degenen die samenwonen met
naaste familieleden omdat er sprake
is van hulpbehoevendheid, die - bij
niet samenwonen - zou leiden tot
opname in een bejaardentehuis of
in een andere inrichting;

- degenen die uitsluitend een kamer
verhuren of een kostganger hebben.
Voor deze laatste categorie bij-
standsontvangers gelden andere re-
gels. Zie elders in dit artikel.

Heeft u geen woonkosten?
Evenals de normen voor echtparen,
één-oudergezinnen en alleenstaan-
den is de woningdelersnorm van 60%
een all-in norm. Dat wil zeggen dat in
deze normen rekening is gehouden
met het feit dat er woonkosten moe-
ten worden gemaakt. Als u geen
woonkosten heeft wordt een bepaald
bedrag op uw uitkering in mindering
gebracht. Bij de 60%-norm is dat een
bedrag van f 155,- per maand. De uit-
kering is dan afgestemd op het niet
verschuldigd zijn van de huur én de
overige voordelen van het gezamen-
lijk bewonen van een woning. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als krakers
gezamenlijk een woning bewonen en
geen woonkosten betalen. Zijn er in
zo'n situatie toch onontkoombare,
werkelijke kosten voor het wonen,
dan kunt u bij de gemeente een ver-
goeding daarvoor aanvragen.

Hebt u een onderhuurder
of een kostganger?
Per l april 1985 wordt in de bijstand
met deze verdiensten op de volgende
manier rekening gehouden. Bij het
verhuren van één kamer aan één on-
derhuurder of het hebben van één
kostganger, wordt een vast bedrag op
uw uitkering in mindering gebracht.

Bij onderhuur is dat bedrag f 154,95
per maand en bij het hebben van een
kostganger is dat f 235,15 per maand.

Zijn er meer onderhuurders of kost-
gangers, dan bepaalt de gemeente
hoeveel inkomsten op de uitkering
moeten worden gekort.

Is er nog een overgangsregeling?
Als u op 31 december 1984 al een bij-
standsuitkering had en u door de in-
voering van de nieuwe maatregel een
lagere uitkering ontvangt, krijgt u tij-
delijk een overbruggingstoeslag.

Meer informatie kunt u krijgen bij de
afdeling sociale zaken.

2. Publikaües ingevolge de Wet Arob
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 19 maart
1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
\. Aan de heer R.A.Th. Zents, Laren-

seweg 3, voor het bouwen van een
woning met schuur en hooiberg op
het adres Larenseweg la te Vorden.

3. Spreekuur wethouder Geerken
Wethouder Geerken zal vrijdag 29
maart aanstaande niet in de gelegen-
heid zijn om het wekelijkse spreekuur
te houden.

4. Aktie tankslag
Binnen het kader van de aktie 'Tank-
slag', bestaat nog steeds de mogelijk-
heid om olietanks, die ongebruikt en
nog (gedeeltelijk) vol in de grond zit-
ten, door de provincie Gelderland te
laten legen. Indien er nog een redelij-
ke hoeveelheid olie in de tank zit,
krijgt u de waarde daarvan vergoed.
Indien u uw tank wilt laten legen, dan
kunt u dit telefonisch opgeven bij de
dienst Milieuhygiëne van de provincie
Gelderland, tel. 085-599111.

5. Provinciaal studiefonds
Het Rijk geeft voor veel opleidingen
een studietoelage. Geeft het Rijk die
niet, dan kan in bepaalde gevallen bij
de provincie worden aangeklopt. Uit
een eigen studiefonds verstrekt de
provincie Gelderland studietoelagen
in de vorm^Mi renteloze voorschot-
ten. Dit zijr^Piingen die later weer te-
rugbetaald moeten worden. Indien er
meer geld gevraagd wordt dan er be-
schikbaar is, dan geeft de provincie
voorrang aan mensen die minder kan-
sen hebben^^had om zich te ont-
plooien of^R beroep te leren. De
renteloze voorschotten worden gege-
ven voor het volgen van gericht parti-
culier beroepsonderwijs.

Geen renteloos voorschot wordt ge-
geven indien een rijkstudietoelage in
beginsel mogelijk is, de resultaten van
het voorafgaande studiejaar onvol-
doende waren zonder dat daarvoor
een goede reden is, indien het hoogst
mogelijke voorschot, al of niet aange-
vuld met 'eigen' middelen, niet ge-
noeg is om de opleiding te bekostigen.

Een aantal voorwaarden waaraan
men verder dient te voldoen:
- aanvrager en ouder(s)/verzorger(s)

of partner moeten niet of slechts ge-
deeltelijk in staat zijn de opleiding
zelf te bekostigen;

- aanvrager of de <ouder(s)/verzor-
ger(s) waarvan hij/zij financieel af-
hankelijk is, moeten minstens een
jaar in Gelderland wonen op het
moment van aanvragen;

- ouder(s) of verzorger(s) die in het
buitenland wonen, moeten daar-
voor minstens drie jaar in Gelder-
land hebben gewoond;

- wie geen Nederlandse nationaliteit
heeft en financieel afhankelijk (ge-
heel of gedeeltelijk) is, kan pas een
renteloos voorschot krijgen als de
ouder(s) of verzorger(s) tenminste
drie jaar achter elkaar in Gelderland
wonen;

- de provincie vindt dat een aanvrager
voldoende aanleg moet hebben om
een opleiding met goed gevolg te
kunnen afmaken.

Mensen met de minste opleiding en
de laagste inkomens komen het eerst
aan de beurt. Voor wie al eerder een
renteloos voorschot heeft gekregen
maar nog niet klaar is met de oplei-
ding, geldt een voorkeursrecht.

Aanvraagformulieren kunnen wor-
den afgehaald op het gemeentehuis.
Daar moeten de formulieren ook
weer ingevuld en ondertekend wor-
den ingeleverd. Dit moet u i ter l i jk voor
15 april gebeuren. Het beste is om de
aanvragen zo spoedig mogelijk in te
dienen.
(bovenstaande is een verkorte weer-
gave van een folder van de provincie,
waaraan geen enkel recht ontleend
kan worden).

mee via de tocht door de woestijn, het
leven en sterven van Jezus naar een
geloofsbelijdenis voor deze tijd.
Er was duidelijk veel zorg besteedt
aan deze Paasliturgie, die door de aan-
wezige dames met aandacht werd ge-
volgd. De orgelbeleiding was in han-
den van mevr. J. Schavemakers uit
Lochem. Zij verzorgde ook het ge-
deelte na de pauze.
Aan de hand van dia's, gemaakt van
bekende, en minder bekende schilde-
rijen, o.a. het Laatste Avondmaal,
konden de dames de Lijdensgeschie-
denis meebeleven. De dia's werden
begeleid, resp. afgewisseld door mu-
ziek en gedichten. Het was een erg
goede avond. De dames werden na
afloop dan ook hartelijk bedankt door
de presidente, die hen een paaskaars
overhandigde.
Op 16 april komt mevr. ten Cate uit
Neede, zij zal spreken over: Mijn erva-
rinen in de Noaberschap. Belangstel-
lenden zijn, zoals altijd, hartelijk wel-
kom. Er hebben zich al aardig wat da-
mes opgegeven voor de rondleiding in
de Rabobank, was u niet op onze ver-
gadering en wilt u toch graag mee?
Dat kan, we gaan op 2 april a.s. 's mor-
gens om 9 uur. U hoeft dan alleen
maar op tijd daar te zijn.

Gezellige ouderensoos
in het Dorpscentrum
Ja, inderdaad. Het is al weer een tijdje
geleden, dat enkele oudere dames en
heren - niet alleen echtparen - beslo-
ten 's maandagsmiddags van onge-
veer 2 uur tot ongeveer half vijf in het
Dorpscentrum bij elkaar te komen om
op een gezellige en ongedwoi^jin ma-
nier een kaartje te leggen of^Plor de
dames - een bingospelletje (zonder
prijzen uiteraard want het moet leuk
blijven) te doen. Het sfeertje is zo aan-
genaam gebleken, dat men nu ook op
de woensdagmiddag (zelfde^tad) bij
elkaar wil komen. Voora^^p de
woensdagmiddag zou men nog best
wat meer belangstelling van ouderen
kunnen gebruiken.

Zo is op een spontane manier en met
steun van de beheerder, de heer L.
Bos, eigenlijk een ouderensoos in
Vorden gaan draaien. Kennelijk is
hiermee in een levende behoefte
voorzien.
Het zou best kunnen zijn, dat de oude-
ren in Vorden helemaal niet met het
bestaan van deze 'soos' op de hoogte
zijn. Daarom even dit berichtje. Hebt
U als oudere belangstelling, kom dan
eens kijken of bel de heer Bos, beheer-
der eens op (tel. 2722). Hij kan U nog
wat meer informatie geven wellicht.
Als U vervoersproblemen mocht heb-
ben, dan is daar misschien ook nog
wel een mouw aan te passen. Laat U
dat dan ook in ieder geval even weten.
Grijp gerust de telefoon. Beter nog:
kom kijken. U bent van harte welkom.
En... U kunt vast nog wel wat gezellig-
heid gebruiken. Wie niet?

De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft bezoek
gehad van de leerlingen van de mu-
ziekschool uit Zutphen. Onder leiding
van de dames Grauw en Versluis wer-
den door de leerlingen op piano, orgel,
viool en fluit enkele nummers ten ge-
hore gebracht. Ondertussen vertelde
mevr. Versluis het een en ander over
het materiaal van de instrumenten.

Na de pauze was er een optreden van
Hans Keuper uit Silvolde. Hij zong en
speelde enkele volksliedjes op zijn
trekharmonica en gitaar, hetgeen bij
de dames zeer in de smaak viel. De
volgende bijeenkomst op woensdag
24 april zal verzorgd worden door het
ééndagsbestuur.

Jesus Christ Superstar
in 4de Voorde'
Vrijdagavond 29 maart zal in Vorden
de film Jesus Christ Superstar worden
gedraaid. Deze geruchtmakende film
uit de jaren zeventig, waarin veel be-
roemd geworden muziek te horen is,
zal worden vertoond in 'de Voorde'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Lentemarkt
Openbare Lagere
School geslaagd
Onder grote belangstelling werd in de
openbare lagere dorpsschool een len-
temarkt gehouden, waarbij de klaslo-
kalen in gezellige marktkramen waren
veranderd. Hier was voor elk wat wils
te koop.

Ook was er een restaurant gekreerd,
waarvan druk gebruik werd gemaakt.
De leerlingen waren in de gelegen-
heid gesteld hun eigen spulletjes te
koop aan te bieden, hetgeen met zeer
veel enthousiasme gebeurde.
De attrakties zoals de muntvijver, rad
van avontuur en de waarzeggerstent
konden zich in een grote belangstel-
ling verheugen.

De bedoeling van de Lentemarkt is
om van de opbrengst een kleurente-
vee en een videorekorder te kunnen
aanschaffen. Dit doel werd bereikt.
Onderwijzend personeel en de leerlin-
gen brachten alle mensen dank die
aan het welslagen van deze markt
hebben meegewerkt.

Nieuwe lidmaten
Op zondag 31 maart - de Palmzondag -
zullen 20 jongeren in de Dorpskerk
belijdenis doen van het geloof en be-
vestigd worden als lidmaten. Na
afloop van de dienst is er in 'de Voor-
de' gelegenheid hen te begroeten.
Ook in de Gereformeerde kerk zullen
enige jongeren belijdenis doen.
Stellig zullen er velen zijn, die zich er
over verheugen, dat ook in deze tijd
jongeren tot deze stap en tot dit be-
sluit bereid zijn.

Witte donderdag
Dat is geen algemeen erkende christe-
lijke feestdag. Maar van ouds is deze
donderdag bekend als de dag, waarop
we gedenken, dat Jezus aan het Jood-
se Paasmaal met zijn leerlingen brood
en wijn een nieuwe inhoud en beteke-
nis gaf. Het teken van zijn Offer.

Op veel plaatsen komt dan de ge-
meente bijeen, rond de aangerichte
Tafel om dit te gedenken. In de Dorps-
kerk te Vorden zal dit jaar voor het
eerst gebeuren op deze bijzonder
Donderdag, en wel in de avonddienst
van half 8.
Op Goede Vrijdag willen we 's mor-
gens het lijden en sterven van Chris-
tus gedenken, en daarna ook de Maal-
tijd vieren tot zijn gedachtenis.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: G.H.J. Berends
en A.H. Bouwmeester; B.J. Zweve-
rink en M. Vliem.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G.J.W. Brand, oud 84
jaar.

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

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Woord- en com-
muniedienst
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 31 maart (Palm/ondag) 10.00
uur ds. J. Veenendaal, Geloofsbelijde-
nis en bevestiging nieuwe lidmaten.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 31 maart 10.00 uur ds. Zijlstra,
Openbare Geloofsbelijdenis; 19.00
uur ds. K. Dijk uit Velp.

WEEKENDDIENST HUISARTS
30 en 31 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.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 30 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Warrin-
ga. Tel. 1277. Verder hele week van
19.00 tot 7.00 uur. Donderdag 28
maart geen spreekuur Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTS
30 en 31 maart G.W. Jelsma, Lochem.
Tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

HARTHULPLIJN
NED. H A R H > A H I : N H : N VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLKNING

"DE GRAAI SCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 4()a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpver lening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

KRU1SVF.RENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uit leen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-29666.

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.

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

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

S T A N K M K L D I N G S N U M M H R
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

O P H N B A R H BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorle/en van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHHHK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15
uur. Op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Goed jaar voor
Onderling
Paardenfonds
In zaal Schoenaker hield het Onder-
ling Paardenfonds 'Wildenborch en
Omstreken' W.A. haar jaarvergade-
ring. Voorzitter T.G. Harkink merkte
in zijn openingswoord op dat hij op-
nieuw geen dames kon verwelkomen,
hoewel vele dames de laatste jaren als
lid zijn toegetreden. Hij kon - waar hij
ook als administrateur van de vereni-
ging optreedt - melden dat de winst
ten opzichte van vorig jaar met onge-
veer twee duizend gulden was ge-
daald. Dit houdt verband met het
enorme prijsverval in slachtpaarden.
Van de gemaakte winst ad f. 8.062,37
werd f. 8.000,- toegevoegd aan het re-
serve-fonds. De vereniging telt 212 le-
den, terwijl het totaal verzekerd be-
drag f909.000,- beliep. Het bestuurslid
H. Bogchelman uit Vorden en com-
missaris A. Helder uit Lochem wer-
den herkozen. De premie werd als
volgt vastgesteld: Grondbedrag maxi-
mum f2.500,- premie. Grote paarden
3%, pony's 4%. Verzekerd maximum
bedrag f7.000,-. Fokwaarde of rijkwa-
liteiten boven het grondbedrag 7%.

Het voorstel een geneeskundige ver-
klaring te vragen voor paarden met
een te verzekeren bedrag boven
f 5.500,- en pony's boven f 3.500,-werd
na ampele besprekingen aangeno-
men.
Het komt de laatste jaren vaker voor
dat de taxateurs sommige eigenaren
van paarden en pony's moeten advise-
ren omtrent verzorging en voeding.
Een honderdtal paarden kwamen af-
gelopen jaar niet op de vastgestelde ta-
xatie-plaatsen, hetgeen veel geld en
mankracht kostte. Ook dit jaar vroeg
de FIOD het Fonds inlichtingen te
verstrekken omtrent de uitgekeerde
waarden van overgenomen paarden
en pony's.

Drukbezochte
toneelavond
Touwtrekvereniging
Voorzitter G. Barink van de Touw-
trekvereniging Vorden kon zaterdag
in zaal Schoenaker ruim 170 gasten
begroeten. En onmiddellijk viel hij
met de deur in huis, toen hij bekend
maakte hoeveel tonnage papier de
heer Antoon Steenbreker met zijn
bakfiets in het afgelopen jaar 1984
voor zijn vereniging had opgehaald.
En dat was niet mis.
In 1984 verzamelde deze medewerker
van de touwtrekvereniging liefst
333.790 kg oud-papier. Dit papier
werd afgevoerd in 123 containers. Ap-
plaus steeg op toen was gebleken dat
hij opnieuw het record had gebroken.
In 1968 begonnen met een opbrengst
van 11.500 kg. ging het snel vooruit. In
1973 reeds 150.000 kg, in 1980 280.000
kg. steeg de jaarlijkse opbrengst in
1983 tot een hoogte van 320.000 kg. In
het afgelopen jaar derhalve een meer-
opbrengst van ruim dertien ton.
UiU- handen van voorzitter Barink
mocht Antoon een prachtig Delfst
blauw bord, waarop het kasteel Vor-
den, in ontvangst nemen.
De toneelvereniging Krato nam daar-
na het toneel in gebruik. Zoals we
reeds eerder geschreven timmert de-
ze vereniging de laatste tijd flink aan
de weg. Het stuk 'Zilveruitjes en Au-
gurken' van de bekende schrijver D.J.
Eggengoor bracht opnieuw de zaal in
stemming.
De lachsalvo's waren niet van de
lucht. Vermoedelijk zal de vereniging
ook een stuk in dialect zeer goed kun-
nen brengen. Inmiddels is er zoveel
vraag naar dat de vereniging heeft be-
sloten dit stuk nog eenmaal op te voe-
ren en wel op vrijdag 12 april in het
Dorpscentrum.
De bloemen na afloop waren werke-
lijk een ondersteuning van het lange
applaus. Na afloop volgde nog een ge-
zellig samenzijn.

'Tafeltje Dek-je'
boert goed
Tijdens de donderdagavond gehou-
den jaarvergadering van de afd. Vor-
den van de GMvL las sekretaris H.
Bouwmeester een brief voor van de
'Stichting Tafeltje dek-je'. Hierin werd
duidelijk gemaakt dat de helpende
hand die de GMvL tot dusver heeft
geboden, momenteel niet meer nodig
is. Fiancieel 'boert' de Stichting goed,
zo werd gesteld. Wel werd de restriktie
gemaakt dat mocht het in de toekomst
noodzakelijk zijn 'Tafeltje dek-je' nog
graag een beroep op de GMvL wil
doen.
'Tafeltje dek-je' heeft het afgelopen
jaar 4686 maaltijden verzorgd. De

Hoe u over 15 iaar

U hoeft niet rijk te zijn om te kunnen sparen. Met elke maand een klein
bedragje komt u ook al een heel eind. Stel, dat u maandelijks 75 gulden

opzij kunt leggen. Na een tijdje bent u daar helemaal aan gewend.
lar bij een rente van j^fj/*heeft u na tien jaar wel

eventjes f 11.886,10 op de ̂  / bank! Dat bedrag wordt zo
omdat u steeds rente op *-% /O rente krijgt. En als u het vijftien

jaar volhoudt, heeft u maar liefst zo'n f 20.000—! Dat tikt dus lekker
aaiiAlsinTiaan'eaelm^ Dat kan ook f

automgisch! Elke maand een klein bedpgje automatisch van uw salarisrekening
naar de spaarrekening en de zaak is geregeld.

w

als de rente verandert, veranderen ook de bedragen.

Systeemsparen bij de bank met de _
Daar worut u automatisch wijzer van

bondsspaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45. BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

prijs van een maaltijd is gezakt. Was
het in eerste instantie 7,75 thans
wordt voor een warme maaltijd 7,35
betaald.

Blokfluiters traden
op in de
Leeuwerikweide
De leden van de Nutsblokfluit- en
Melodicaclub Vorden hebben dezer
dagen een concert gegeven voor de
mensen van de verpleeginrichting 'de
Leeuwerikweide' te Zutphen. Na een
korte inleiding door mej. Gosselink
brachten de blokfluiters een program-
ma dat bestond uit populaire stukjes

zoals Yesterday en de Rivers of Baby-
Ion. Oude bekende liedjes zoals Sarie
Marais, Sarina en Vader Jacob werden
door de patiënten van 'de Leeuwerik-
weide' uit volle borst meegezongen.

Dat de club op zijn tijd ook wel voor
een grapje kon zorgen bleek wel toen
bij liedjes als 'Meisjes met rode haren'
en 'O, zwarte zigeuner' sketches wer-
den opgevoerd.

Uit de reakties bleek dat het publiek
erg genoot. De blokfluitclub werd ver-
zocht het volgend jaar weer een optre-
den te verzorgen. Tot slot werd geza-
menlijk het clublied gezongen. De lei-
ding mocht bloemen in ontvangst ne-
men, terwijl de kinderen op een dran-
kje werden getrakteerd.

Dienstbaarheid
Padvinderij
In verband met het 75-jarig bestaan
van 'Scouting Nederland' biedt de Da-
vid G. Alford-groep uit Vorden het
volgende aan:
Op zaterdag 30 maart 1985 kunt U grof
vuil, verfresten, accu's, batterijen, af-
gewerkte olie, spuitbussen e.d. door
hen laten afhalen bij U thuis.
In samenwerking met de gemeente
Vorden zal voor een verantwoorde af-
voer en vernietiging gezorgd worden.
Met de geste wil de David G. Alford-
groep een steentje bijdragen aan het
schoonhouden van het milieu. U kunt
hen bereiken via de volgende tele-
foonnummers: 05735-2848 bij voor-
keur na 18.00 uur en 05752-3014.

Jam-session in
Jeugdsoos
't Stampertje
Jeugdsoos 't Stampertje presenteert
a.s. vrijdag 29 maart een jam-session.
Voor diegenen die het begrip jam-ses-
sion niet kennen volgt hier even een
korte uitleg.

Het betreft hier een samenspel van in-
dividuele handleden uit verschillende
bands. De bandleden kennen eikaars
muzikale kwaliteiten nauwelijks. Dit
houdt in da het geheel één grote im-
provisatie zal gaan worden. Het ge-
heel zal bestaan uit dubbele drumstel-
len, basgitaren, leadgitaren, konga's
etc. en niet te vergeten de zang.

Bij het schrijven van dit stukje was
niet bekend uit hoeveel leden deze sa-
menkomst excact zal bestaan. Mini-
maal kunt u rekenen op 15 muzikan-
ten.
Dit unieke gebeuren kunt u bijwonen
door vrijdag 29 maart a.s. in de Jeugd-
soos te komen.

Afscheid
wijkverpleegster
Mevrouw Bargeman-Jansen is ge-
stopt met haar werkzaamheden als
wijkverpleegster. Gedurende 8,5 jaar
is zij in Vorden werkzaam geweest.
Aanvankelijk bij het Groene Kruis
wat later is gaan samenwerken met
Warnsveld en Zutphen.



Geboren op 26 maart 1985

ROELOF
Annemarie Veen-de Vries

Reilinghen
Bart Veen en Alex

7251 PK Vorden
Zutphenseweg 12

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor df vele
bloemen, cadeaus en felicita-
ties die wij mochten ontvan-
gen bij de geboorte van onze
zoon

MARTIN

Arie en Jeanine
Gotink-Gillis

Hoetinkhof 95, Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens en na het overlij-
den van mijn lieve man en onze
zeer zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

HENDRIK JAN

FLAMMA

betuigen wij U onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
Fam. Flamma.

7251 PZ Vorden,
maart 1985
Hamminkweg 11.

Voor uw medeleven en belang-
stelling die wij mochten ont-
vangen na het overlijden van
onze lieve moeder, groot en
overgrootmoeder

J.C. LINDENSCHOT-
BOUWMEESTER

betuigen wij onze hartelijke
dank.

de kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.

Vorden, Schuttestraat 13
't Rikkenberg.

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze lieve en
zorgzame man, vader en opa

BEREND ROSSEL

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Uit aller naam:
A.J. Rossel-Wesselink

Hilverinkweg 3
Groot Obbink
Vorden.

Allen die mijn afscheid als uit-
vaartverzorger tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, wil ik mede namens
mijn vrouw hiervoor hartelijk
danken.

Het was hartverwarmend

A. DE JONGE

Vorden, maart 1985.

NEEM ALVAST EEN
VOORPROEFJE VOOR PASEN
VAN ONS ONOVERTROFFEN

PAASBROOD
METSPUS

t winkeltje in vers brood en banket
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Zaterdag 6 april hanen ver-
koop door het Vordens Man-
nenkoor.

30 maart a.s. zijn onze ouders

Presenteert 29 maart a.s.

JAM-SESSION
Aanvang ca. 21.00 uur

LEGO
BAZAR SUFTERS
VORDEN - KRANENBURG

JAN WIJNBERGEN
en

AL/E WIJNBERGEN-
KLEIN HEKKELDER

25 jaar getrouwd.

Wij houden receptie van 16.30 tot 18.00 uur
in zaal Concord/a, Raadhuisstraat 36 te Hen-
ge/o G/d.

Annemien en W/m
Margreet en Jelle

" î
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Na een liefdevolle verzorging in Huize 'Villa Nuova' is
van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

HENTJE RAAT
weduwe van H. W. Nijenhuis

in de gezegende ouderdom van 98 jaar.

Vorden: W. Nijenhuis
W. Nijenhuis-van Zuilekom

Warnsveld: J.W.B. Kockelkorn-Nijenhuis
J. Kockelkorn

Brummen: B.G. Koerselman-Nijenhuis
Klein- en achterkleinkinderen.

Vorden, 21 maart 1985

Korrespondentie-adres:
Kerkstraat 11, 7251 BC Vorden.

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

b-g-g-
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar

Christus

. . . noofH
* Vervalsing van de bijbelse Jezus...
* Inplaats van Jezus staat Judas in het

middelpunt
* Geraffineerde verdraaiing misleidt...

Maar wie God liefheeft, wil een film die Jezus
zo smaadt, niet gaan zien. Hij zal ertegen in op-
stand komen en belijden dat Jezus Christus de
Heiland der wereld is, gekomen om voor onze
zonden te sterven aan het kruis. Die opgestaan
is uit de dood en eeuwig leeft en door wiens
kracht mensen bevrijd worden uit de slavernij
der zonde en die zal wederkomen in heerlijk-
heid.

Johan en Bep Kolkman
De Hanekamp 2, tel. 1955.

1980 -1985
Deze maand is het

VIJF JAAR
geleden dat burgemeester J. de Boer
officieel onze zaak "openfietste".
Ter gelegenheid hiervan houden wij op
29 en 30 maart een tweewieler-show.
Gaarne nodigen wij U hierbij uit om een
kijkje te komen nemen in onze zaak aan
De lekink 8 te Hengelo (G).
Uw bezoek zal zeer op prijs worden
gesteld.

Fietsspecialist

Reind Zweverink
lekink 8 - Hengelo Gld. Tel. 05753-2888

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

De Keurslager
Vérstandvan
lekker vlees

28-3 t/m 30-3

Kipfilet
hele kilo 13,75

1,98
VOOR DE BOTERHAM:

Bacon
100 gram

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Vrijdag 29 maart 1985

OPENBARE LES
kinderdansgroep

de Achtkastelendansertjes
tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: grote zaal Dorpscentrum
Toegang: gratis
ledereen van harte welkom.

a.s. Zaterdag 30 maart na 12.30 uur

GESLOTEN
Sig. Mag. Boek- en Tijdschriftenhandel

"JAN HASSINK"

Veilig Verkeer Nederland

Afdeling Vorden

ledenvergadering
op maandag 1 april a.s. om 20.00 uur in

Hotel Bakker.

HARFSEN 31 MAART

KAMPIOENS-
MOTOCROSS SOOcc

o.a. Karsmakers, v.d. Ven,

Rond, Seppenwoolde,

Poorte, Zijlstra.

CAMEL aanvang 12.30 uur OK

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Gratis boekenweekgeschenk bij aankoop

boek van 19,50

Wij maken onze cliënten erop attent
dat onze kantoren op:

Vrijdag 5 april 1985 (Goede Vrijdag)

gesloten
zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling
van 5 april 1985 verplaatst naar

donderdag 4 april 1985

DE GEZAMENLIJKE BANKEN VAN VORDEN

Rabobank
"VORDEN"

zoekt een

medewerker (m/v)
voor de afdeling administratie, voor 3 dagen per week.

Voorlopig bieden wij een dienstverband voor één jaar aan.

Wij zoeken iemand met een opleiding op HAVO-niveau,
leeftijd 18-20 jaar.

De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen
richten aan de direkteur van de Rabobank "Vorden",

Postbus 28, 7250 AA Vorden.

Te koop gevraagd voor export

ANTIEK
o.a. kabinetten, linnenkasten

en overig boerantiek

MAAS
njehof 30, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1637

Laat Henk Uw haard-
ut verzorgen.
Men 60,- en gekloofd

5,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

Witlof 500 gram 1,98

WOrteltjeS geschrapte 500 gram 0,95

Tomaten 500 gram 1,85
Goudreinetten 2kg. 1,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1617

Boekenweek: 20 t/m 30 maart. OP = OP.

mode
Burgemeester Galleestraat 3 - Vorden



Laatste concert
dirigent Wendt

bij Concordia
Aan het slot van de muziekuitvoering van Concordia, welke zaterdag-
avond in de grote zaal van het Dorpscentrum werd gehouden, werd di-
rigent H. Wendt door voorzitter H. Barink voor het voetlicht gehaald.
Na 'Concordia' elf jaar lang muzikaal te hebben geleid was deze uit-
voering zijn laatste.

De heer Wendt werd een attentie en
een geschenk onder couvert aangebo-
den. Op zijn beurt wenste de heer
Wendt Concordia een succesvolle toe-
komst onder leiding van de nieuwe di-
rigent Hans Kraxner uit Vorden. Tot
slot van deze avond werd door alle le-
den de mars Saint Triphon uitge-
voerd.
Het muziekkorps begon zaterdaga-
vond in de volle zaal van het Dorps-
centrum met de bekende Sousa-mars
Semper Fidelis, waarna de klok een
paar eeuwen werd teruggedraaid met
Strauss herinneringen.
Het optreden van de drumband viel
zeer in de smaak, vooral het nummer
mixed drums, waarbij bleek dat de
drumband ook kan swingen.

Het leerlingenorkest bracht deze
avond een optreden van drie num-
mer. Hierbij bleek dat Concordia bin-
nen niet al te lange tijd over een groter
orkest kan beschikken aangezien het
leerlingenorkest zijn vruchten begint
af te werpen. Het korps bracht hierna
het nummer Scottish Souvenir, waar-
in een tubasolo was verwerkt en tesa-
men met de majorettes een mars.
De minirettes oogstten veel lof met
hun ingestudeerde dans op muziek
van Kinderen voor Kinderen. Na de
pauze werd de uitvoering voortgezt
met achtereenvolgens bijdragen van
het korps, de majorettes en de drum-
band. Op verzoek traden de miniret-
tes tweemaal op. Tot slot ging het
korps op de Zuid Amerikaanse toer
met het nummer More Latin Sounds.

Uitslag kleurplaatwedstrijd
van De Deurdreajers
In het programmaboekje van De Deurdreajers van febr. j.l. was een
kleurplaat opgenomen die door een groot aantal kinderen bij de kar-
navalsvereniging is ingeleverd. Het aantal deelnemers was zo groot,
dat besloten werd het aantal prij/en wat uit te breiden. De propagan-
dacommissie van de Deurdreajers zag zich voor de moeilijke taak uit
de vele zeer fraai gekleurde exemplaren de prijswinnaars aan te wy-
zen en kwam tot de volgende uitslag:

Patricia Meyer, B.v. Hackfortweg 4 (4
jaar); Katalinka Groot-Obbink, Gan-
zesteeg 11 (5 jaar); Kim Huurneman,
Hoetinkhof 129 (6 jaar); Marjan Lub-
bers, Rozenstraat 33, Hengelo (7 jaar);
Iram Wormgoor, Lankhorsterstraat
24, Wichmond (8 jaar); Joanne Wi-

chers, Hoetinkhof 49 (9 jaar); Ronald
Visschers, Boonk 43 (10 jaar); Simone
Baauw, Brinkerhof 39 (11 jaar); Wilco
Helmink, De Bongerd 21 (12 jaar).
Alle winnaars kunnen hun prijs, ter
waarden van f 10,- ophalen bij mevr.
H. Mullink B. v. Hackfortweg 30 en

wel tussen 18.00 en 19.00 uur. Deelne-
mers die hun kleurplaat graag terug
willen kunnen die op dezelfde tijd en
adres ophalen.
Ook heeft de karnavalsvereniging op
karnavalszondag 17 febr. j.l. een bal-
lonnenwedstrijd georganiseerd. In te-
genstelling tot vorig jaar toen de zwak-
ke wind de ballonnen slechts een klein
stukje Duitsland in kreeg, zijn de te-
rugmeldingen dit jaar tot vanuit Zuid-
Europa toe!!!
Doordat de ballonnen kennelijk veel
grotere afstanden hebben afgelegd
dan verwacht werd, heeft de karna-
valsvereniging besloten nog even tot l
april a.s. de terugmeldingen (nu al een
flink aantal) af te wachten om iedere
deelnemer een eerlijke kans te bie-
den.

De Deurdreajers willen graag ieder
die de vereniging een warm hart toe-
draag, zowel leden als niet-leden uit-
nodigen voor het traditionele Dauw-
trappen op Hemelvaartsdag 16 mei
a.s.

Opgave hiervoor, alsmede evt. verde-
re informatie is te verkrijgen bij reeds-
genoemde mevr. H. Mullink. Dit jaar
is gekozen voor de route van de Acht-
kastelentocht met aansluitend een
spellenmiddag voor jong en oud; tot
besluit kan men deelnemen aan een
gezellige barbecue, op een camping
nabij Vorden.

Lezingenprogramma
voorjaar 1985
In maart en april organiseert het Voor-
lichtingscentrum Geneeswijzen in het
kleinste stadje van Nederland, in
Bronkhorst een serie van vier lezin-
gen.
Zondag 31 maart: De gehele mens en
zijn gezondheid, door Ad van Heer-
tum, psychotherapeut te Gendt.
Zondag 14 april: Geneeskracht van
edelstenen, door Anita v.d. Berg,
geestelijk genezeres te Baak.
Zondag 28 april: Paranormaal gene-
zen, door André Schimmel, paranor-
maal genezer te Zwolle. Dit is een ge-
heel vernieuwde lezing.
Alle lezingen worden 's middags ge-
houden in Herberg "De Gouden
LeeuajL Bovenstraat, Bonkhorst.
ToegB|f7,50.

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 29 maart a.s.
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
St. Michielstraat 2,
7255 AP Hengelo (Gld.]
tel. 05753-1975

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-2281

Presenteert 29 maart a.s.

JAM-SESSION
Aanvang ca. 21.00 uur

Zaterdag 6 april hanen ver-
koop door het Vordens Man-
nenkoor.

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

Volop bloeiende violen
en primula's

Kwekerij

Hendriks
Uilenesterstraat 15

Keijenborg - Tel. 05753-1395

Schoonmaak- en
;hoorsteenveegbedrijf 4

"evens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

,OORTGIESEN"

APPELFIAPPEN
keltje in vers brood en b
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de openbare bibliotheek is belangrijk. Voor mensen die ontspanning zoeken in een goed
boek. Voor de jeugd die geniet van een fijn kinderboek. Voor wie een hobby heeft. Of graag via
tijdschriften op de hoogte blijft. Of voor wie houdt van goeie muziek, populair of klassiek. De bi-
bliotheek zorgt voor goede ontspanning.
Deze advertentie werd aangeboden door Administratiekantoor Vorden B. V.

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

Verbouw adviezen!
Schoolstr 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

1 April
Vorden
40 jaar
bevrijd

Wijziging markt
Woensdag 3 april a.s. vanaf 13.30 uur weekmarkt

i.p.v. 5 april (Goede Vrijdag)
Het Marktbestuur.

&
VAUWEIDE

Woensdagmiddag
vanaf 13.30 uur markt.

24 gemengde

MZulcd 1 prachtige

Begonia 1 stuk
Fresia's 1*»
Volop kool- en slaplanten

10,75
5,50
6,50
3,75

POELIER
HOFFMAN

Kuikenlever

Kuikenpoten 2^
Kipfricandellen a. stuk
10 voor

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

ATTENTIE: Voor de a.s. feest-
dagen verse haantjes, kip
en eieren enz. het van ouds
bekende adres
Poeliersbedrijf ROSSEL
Nieuwstad 45, Tel. 1283

Zaterdag 6 april hanen ver-
koop door het Vordens Man-
nenkoor.

Te koop: stal mest, 2 kap-
stokken en electr. naaima-
chine.
Tel. 05752-1316

Te koop een jonge gouden
retrever, reu met goede
stamboom, volledig geént en
o nt worm d.
Tel. 05735-1311

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

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TtUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

PARADE
PAARDJE
Modische
pullover van
glansgaren.
Met originele
applique.

Bruinbrood
in vele variaties

koopt U bij uw warme Bakker, zoals:

Tarwe brood
Tarvo Mout brood
Rarwe Rog
Volkoren grof
Volkoren fijn
Molen bruin
v.d. Hackfortse molen

WARME BAKKER

OPLAAT bakt het voor U

WEEKENDRECLAME

Slagroom Snitt
Zeeuwse koek

Tel. 1373

Barendsen motormaaierservice

Tijd van Maaien nadert

LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

Wordt u aangesloten op

AARDGAS
Voor:

AANLEG
ONDERHOUD
REPARATIE
van c.v. kachels, gashaarden en
kachels, geisers, boilers

Het adres:

Loodgietersbedrijf

J.H.WIL INK
Vorden - Tel. 1656
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Toch garantiesubsidie
Oranjevereniging

V. V.D.-voorstel (de heer Groen) om met het
gevraagde bedrag akkoord te gaan, werd
met algemene stemmen aangenomen.

De gemeenteraad heeft dinsdaga-
vond het collegevoorstel naast zich
neergelegd om de Oranjevereniging
een garantiesubsidie te verlenen van
één gulden per inwoner (totaal
f7.241,-).
De raad besloot om aan het verzoek
van de Oranjevereniging tegemoet te
komen en f 10.800,- als garantiesubsi-
die te verlenen. Zoals bekend zal de
Oranjeverenigng zich belasten met de
festiviteiten rondom de bevrijdings-
dag op 5 mei.
De heer C. Chr. Voerman (CDA)
toonde zich telergesteld dat deze vie-
ring op zondag 5 mei plaats vindt.
"Voor een aantal mensen is dit moei-
lijk te verteren, maar het is nu een-
maal door de overheid op die dag vast-
gesteld", aldus de heer Voerman. Des-
alniettemin stak hij de Oranjevere-
nigng een pluimpje op de hoed voor
haar weloverwogen programma.
Hij verweet met name wethouder
Geerken (CDA) "betutteling" door-
dat deze vast houdt aan die ene gulden
subsidie per inwoner. De heer Geer-
ken verdedigde zich door te stellen dat
dit bedrag op grond van bezuinigin-
gen is voorgesteld.
De raad ging vervolgens unamiem ak-
koord met het gevraagde bedrag van
f 10.800,- waarbij opmerkelijk dat de
heer W. Voortman andere woorden
gebruikte als in de commissie sport en
cultuur toen hij zich juist achter het
collegevoorstel schaarde en kritiek
uitoefende op het programma dat de
Oranjevereniging voor deze vijfde mei
had vastgesteld.

Spoorlijn
Naar aanleiding van vragen van de
heer A. Ploeger (P.v.d.A.) inzake be-
houd spoorlijn Zutphen-Winterswijk
deelde burgemeester Vunderink me-
de dat de gemeente Vorden kontakten
heeft met andere gemeenten om zo-

doende tot een gemeenschappelijk
standpunt te komen. De raad zal via
de commissie Algemeen Bestuur na-
der geïnformeerd worden.

Komvonderlaan
Burgemeester Vunderink deelde
dinsdagavond mede dat het college,
naar aanleiding van opmerkingen in
de commissie Algemeen Bestuur, wat
wijzigingen heeft aangebracht in haar
voorstellen met betrekking tot het
meerjarenplan Stads- en dorpsver-
nieuwing 1986-1990.
Zo zal het plan om de Komvondeïlaan
door te trekken en daarbij tevens wo-
ningen te plegen voorlopig naar de
achtergrond worden geschoven ("Het
mag van ons helemaal van de lijst
verdwijnen", zo liet de heer J. Bosch
P.v.d.A.) weten.
Burgemeester Vunderink zei nog te
zullen bezien op welke wijze het colle-
ge t.z.t. nog met een ander voorstel zal
komen. Hij stelde dat daarbij tevens
de bezwaren van een zevental perso-
nen (die gisteren schriftelijk aan het
college kenbaar hebben gemaakt te-
gen doortrekking van de Komvonder-
laan te zijn) bij verdere plannen zullen
worden meegenomen.
Aan de verbouwing van de biblio-
theek zal nu meer aandacht worden
besteed. Getracht zal worden dit in
1986 te kunnen opvoeren, waarbij dan
de plannen tot rekonstruktie Markt-
plein en het bomenplan verspreid zu-
len worden over de jaren 1986-1987.
Als een en ander via de terugploegre-
geling gerealiseerd kan worden dan
dient voor de verbouwing van de bi-
bliotheek nog 26.000 gulden op tafel
gelegd te worden. Zo niet dan heeft
men 50.000 gulden nodig. In dat geval
zal het college eerst overleg met de
raad plegen.
Een suggestie van de heer C. Chr.
Voerman (CDA) om te komen tot een

wandelpad langs de beek zal het colle-
ge nader onderzoeken. "We zullen dat
dan zien als een aanvulling op de re-
servelijst", zo sprak burg. Vunderink.
De heer H. Tjoonk (WD) stelde nog-
eens dat hij überhapt tegen het bo-
menplan is zoals dat door het college
wordt voorgesteld. Mede naar aanlei-
ding van opmerkingen van de heer J.
Bosch (P.v.d.A.) zegde burgemeester
Vunderink toe dat wanneer de begro-
ting 1986 aan de orde komt alsmede
het meerjarenplan dit in relatie tot het
investeringsschema zal staan. Ook zal
men zich dan gaan buigen over de
subsidies voor woningverbetering.
Bekeken zal dan worden of er b.v. an-
dere selektiekriteria gehanteerd moe-
ten worden.

Dislokaties
Bovengenoemd woord is dinsdaga-
vond in de raad van Vorden op zijn
minst dertig keer gebezigd. Dit naar
aanleiding van het agendapunt vast-
stelling huisvestingsoverzicht toe-
komstige basisscholen, waarbij wat
betreft de bijzondere school op het
Hoge deze de kleuterschool "De Tim-
pe" zal moeten afstoten.
In de nieuwe basisschool zullen 11
groepen gevormd mogen worden. De
afstoting van "De Timpe" is het gevolg
van leegstand van lokalen in het
hoofdgebouw. Met name de CDA (de
heren H. Graaskamp en C. Chr. Voer-
man) maakten zich warm voor het
verzoek van het schoolbestuur om
enige tijd uitstel te krijgen. "De school
moet nu verbouwen en het kan best
zijn dat men in de toekomst één lokaal
minder nodig heeft. Dit zal dan de ko-
mende driejaren bezien kunnen wor-
den", aldus de heer Voermen die zei
teleurgesteld te zijn in de houding van
wethouder H.A. Bogchelman (WD).
"U stelt dat de school maar moet zien
er uit te komen via een bezwaar bij het
ministerie. Ik had gehoopt dat U zou
zeggen de school te willen stimuleren
bij hun pogjfl| tot uitstel", aldus de
heer Voern^^
Gemeentesekretaris J.W. Drijfhout
stelde dat de gemeente wel terdege
overleg met het ministerie heeft ge-
pleegd. Wethouder Bogchelman: "Als
gemeente hg^en we geen ruimte om
ontheffing tlRrlenen".

Wientjesvoort
De raad toonde zich verheugd over

het feit dat de camping "De Wientjes-
voort" niet wordt gehalveerd. De heer
Voerman (CDA) vond het jammer
dat de provincie weinig aandacht
heeft geschonken aan het verkeersvei-
ligheidselement. "Dat klopt, de ver-
keersveiligheid is wat onder ge-
sneeuwd, het verkeersbelang is on-
dergeschikt gemaakt aan het agrarisch
belang", aldus burg. Vunderink die de
heer Voerman toezegde zijn sugges-
ties met betrekking tot een ventweg
zuidzijde Wientjesvoort te zullen la-
ten onderzoeken. Optimistische gelui-
den uit de monden van de heren Voer-
man (CDA) en Tjoonk (WD) over
het prettig naast elkaar voortbestaan
van rekreatiebedrijven en landbouw-
bedrijven werden niet door Burg.
Vunderink gedeeld. "Ik denk dat met
betrekking tot de normen die gehan-
teerd worden ten aanzien van de
stankoverlast de konfliktsituatie eer-
der verscherpt wordt.
Ik hoop echter wel dat de agrarische
bedrijven niet beperkt zullen worden
in hun ontwikkelingen", aldus Burg.
Vunderink.

Rapport
Op vragen van de heer A. Pleger (P.v.-
d.A.) deelde wethouder H.A. Bog-
chelman (V.V.D.) mede dat het rap-
port over het onderzoek naar het funk-
tioneren van de buitendienst gemeen-
tewerken vrijwel gereed is. "Het wordt
z.s.m. in de commissie behandeld", al-
dus de heer Bogchelman.
De raad stelde f 2500,- beschikbaar
voor de uitbreiding van de jeugdafde-
ling van de openbare bibliotheek.
"Kunnen ze hier binnenskamer zelf
niet zo'n plan maken?" zo informeer-
de de heer Tjoonk. "Dat kan inder-
daad wel, maar we hebben nog zoveel
andere belangrijke dingen te doen",
aldus het antwoord van wethouder
Geerken.
De heer J. Bosch (P.v.d.A.) werd be-
noemd tot lid van de Gewestraad
Midden IJssel.

Voor achterstallig onderhoud en ver-
betering van de woning van de be-
heerder op de begraafplaats werd
f25.000,- gevoteerd. Het verzoek om
schadevergoeding voor de h^fc H.J.
Boesveld werd afgewezen. iR be-
stemminsplan buitengebied 1984 (ca-
fébedrijf Lindeseweg 23) werd vastge-
steld.

Show modehuis Lammers

Voor de modeshow die modehuis Lammers maandag 18 maart j.l. organiseerde bestond veel belangstel-
ling. In Hotel Bakker showden de mannequins diverse modellen uit de grote collectie japonnen, pakjes en
combinatie mode, welke volop aanwezig zijn bij modehuis Lammers aan de Zutphenseweg.

Amnesty
Nieuws

Schrijfavond
Deze week staat Amnesty Internatio-
nal volop in de belangstelling. Kran-
ten, radio en televisie besteden zeer
veel aandacht aan de Aktieweek, die
van 24-30 maart gehouden wordt en
waarin, in het kader van de aktie tegen
het martelen, de toegang tot gevange-

nen centraal staat. Ook in Vorden
wordt er deze week aandacht aan deze
aktie besteed.
Maar laten we niet vergeten dat het
maandag a.s. weer de eerste maandag
van de maand is. En dat Amnesty In-
ternational werkgroep Vorden U dan
weer verwacht 's avonds in het Dorps-
centrum van 19.00-21.00 uur voor het
schrijven van brieven ten behoeve van
gevangenen. De dubbele kaarten van
de aktieweek kunt U ook dan nog ver-
sturen.
Op de komende schrijfavond schrij-

ven we voor gevangenen in Bulgarije,
Libië en Paraguay.
In Bulgarije is dat Kiril Spavov, een
jongeman die werd veroordeeld tot 3
jaar gevangenisstraf omdat hij het
land wilde verlaten.
In Libië werden in 1978 acht schrijvers
en journalisten gearresteerd en tot le-
venslang veroordeeld omdat zij sa-
men de dood van een Libische dichter
herdachten.
In Paraguay werd in 1984 de advocaat
Heriberto Alegre gearresteerd. Am-
nesty International gelooft dat zijn ar-

restatie verband houdt met zijn verde-
diging van politieke gevangenen en
van boeren die geschillen hebben
over grond met grote landeigenaren.
U kunt bij een kopje koffie kennis ma-
ken met Uw medeschrijvers, de ach-
tergrondinformatie over de betreffen-
de gevangenen doornemen en U
daarna aan het schrijven zetten. De
koffie is voor rekening van Amnesty.

Honderden kaarten verstuurd
Afgelopen maandag toen de Vorden-
se Amnestygroep precies 5 jaar be-
stond kon zij enige honderden kaar-
ten posten bestemd voor autoriteiten
in Iran, USSR, Chili en Zaïre. Deze
kaarten waren getekend door Vorde-
naren uit alle kerken die mét de Am-
nestygroep pleiten voor 'Toegang tot
Gevangenen1.
Tel hierbij de giften, die ruimschoots
voldoende bleken om alle portoko-
sten te voldoen en U kunt zich voor-
stellen dat de Amnestygroep zich zeer
dankbaar voelde. Zoveel hulp en be-
langstelling voor dit werk zijn de
mooiste kado's die een jarige A.I.
groep kan krijgen!

Deze week, de aktieweek Toegang tot
Gevangenen1, zult U de naam Amne-
sty International vaak horen en zien.
Ook in Vorden kan dat, a.s. vrijdag
staat de werkgroep met een kraam op
de weekmarkt en biedt dan gelegen-
heid aan iedereen die de kans nog niet
kreeg een kaart te tekenen.

Vordens Mannenkoor
presteert matig
in Oosseld
Zaterdag j.l. organiseerde de Ge-
mengde Zangvereniging 'Oosseld'
een Zangerscontactavond, waarbij De
Gemengde Zangvereniging 'Volhar-
ding' uit Etten en het Vordens Man-
nenkoor waren uitgenodigd.
Het programma was speels en geva-
rieerd opgesteld, zo'Üat de drie mede-
werkende koren zowel vóór als na de

pauze een kort optreden konden ver-
zorgen.
Van het Zangers gedeelte vóór de pau-
ze kan slechts gezegd worden dat het
rommelig verliep.
Na de pauze scheen het een en ander
ten goede te keren in een mooi ope-
ningswerk van de Gemengde Zang-
vereniging 'Oosseld', in 'My Lord
what a morning' kwam het koor goed
tot zijn recht.
De werken, 'Annechen von Tharau'
en 'Amor im Nachen' kwamen daar in
tegen beslist niet boven het gemiddel-
de uit, opnieuw rommelig en geen en-
kele vorm van homogeniteit te be-
speuren, slecht intoneren en geen
klankkleur .
De 'Volharding' uit Etten maakte ook
al geen indruk. Eefi duet van Yvonne
ten Brink en Gerda Vriezen werd nog
wel spontaan gebracht en een Pot-
pourrie van Zeemansliedjes kreeg een
hoogtepunt door een gevoelige Tenor
solo van Hans Vriezen, maar de

'spreekstem' in 'Jungen komm bald
wieter' maakte het geheel wat kinder-
lijk.
Het Vordens Mannenkoor besloot de
avond met een drietal werken: 'Ein
Hennlein weiss', 'Wolga lied' en het
Transvaalse volkslied 'Mamma 'k wil
'n man hè'. Geen homogeniteit en
koorklank, eigenschappen die juist
voor het Vordens Mannenkoor zo
kenmerkend zijn.
Dat geen van de deelnemende koren
naar wens presteerden kan verschil-
lende oor/aken hebben (het is natuur-
lijk niet toevallig dat drie koren tege-
lijk de boot missen). Zo was de /aal
beslist te klein voor koren en belang-
stellenden.
De akoestiek (ondanks een muur ach-
ter het veel te kleine podium) belab-
bert! De hele entourage voldeed ei-
genlijk niet aan de eis. Zo blijkt'tot slot
konkluderend, dat sfeer en omgeving
in grote mate invloed kunnen hebben
op zangprestaties.

Sterkste man van Vorden
Naar aanleiding van eerdere publikaties in het Contact om-
trent de Sterkste man van Vorden, hebben zich 6 kandidaten
hiervoor opgegeven.
Wij vinden dit wat weinig, daarom zouden wij diegenen die
met plannen rondlopen om hieraan deel te nemen, willen
verzoeken zich hiervoor op te geven voor l april a.s. (geen
grap). Dit alles in verband met de planning samen met de
Zeskamp.
Opgave kan geschieden bij: Geert Wolsing,

Julianalaan 20, Vorden
Tel. 05752-1209

of bij de Jeugdsoos tijdens de openingsuren.

Jeugdsoos 't Stampertje

Warnsvelds Operettegezelschap
brengt 'Das Dreimaderlhaus'
Zaterdag a.s. beleeft Vorden de eerste opvoering van de wereldbe-
roemde operette van Franz Schubert. Het Warnsvelds Operettege-
zelschap - al acht en dertig jaar in de regio een goede naam dragende -
brengt a.s. zaterdag in het Dorpscentrum deze operette in drie bedrij-
ven onder regie van de heer P. Wisseborn.

Voor de muzikale leiding tekent de
heer W. Peters, al vanaf de oprichting
als muzikaal leider aan het gezelschap
verbonden. De rol van Franz Schu-
bert wordt vertolkt door onze plaats-
genoot Anton Eykelkamp, één van de
vier stemmen van de Gebrs. Eykel-
kamp. Voorts vervullen onze plaatsge-
noten Ellis Eykelkamp en Wim Nijen-
huis een rol in de bezetting van twin-
tig dames en heren.
De operettevereniging (heel vroeger
een onderdeel van 't Nut ) beschikt
over een eigen orkest. Alle werkzaam-
heden als verlichting, klank en decor-
bouw doet de vereniging in eigen be-
heer. Alleen grime en kostuums wor-
den uitbesteed. Voor de grime is aan-

getrokken de bekende P. Bessel uit
Deventer. Atelier Gerritsen uit Am-
sterdam levert de costuums, waarme-
de enige duizenden guldens gemoeid
zijn.
De try-out vond plaats in De Uitru-
sting in Eefde.
De operette zal ook nog worden ge-
bracht in Warnsveld, Gorssel, Brum-
men en Hummelo.
Wie wereldberoemde melodien wil
horen, de liefdesprikelen van Haiderl,
Hederl en Hannerl uit het 'Driemeis-
jeshuis' wil meebeleven en dat alles
met een fraaie aankleding middels de-
cor en costuums, die brengt a.s. zater-
dagavond een bezoek aan het Dorps-
centrum.

Zes weken lang

Rabobank maakt van
rijksdaalders tientjes

De Rabobank maakt van rijksdaalders tientjes. En dat zes weken
lang. Om precies te zijn tot woensdag l mei. Van oorsprong een
spaarbank, ml de Rabobank met deze opvallende aktie de spaarzin
onder de mensen aanwakkeren. Ook met-dienten komen ervoor in
aanmerking.

Reuzegrote rijksdaalder
Hoofdrol in de spaaraktie speelt een
forse kartonnen rijksdaalder uit 1962.
Deze reuzegrote munt met een door-
snede van bijna 10 centimeter plofte
aan het begin van de aktie in bijna elke
Nederlandse brievenbus. Het hart van
deze rijksdaalder biedt ruimte aan een
echte rijksdaalder. Als u die mee-
neemt naar de bank en op een nieuwe
spaarrekening zet, krijgt u meteen een
tientje op die rekening. Wanneer u au-
tomatisch gaat sparen krijgt u even-
eens f7,50 aangeboden. En als u dat al
deed ligt er f 7,50 voor u gereed op
voorwaarde dat u het spaarbedrag met
minimaal f 25,- verhoogt. Om ieder-
een gelijk te behandelen geeft de Ra-
bobank de premie slechts éénmaal.

Uitgekiende spaarrekeningen
Op dit moment sparen vier van de tien
Nederlanders bij de Rabobank.

Om het kiezen van de juiste spaarre-
kening eenvoudig te maken heeft de
bank vier duidelijke spaarvormen.
Met rentepercentages die variëren
van zo'n 3 tot ruim 7,5 procent (dat
kan wisselen).

De achterliggende gedachte is simpel:
wie het geld lang kan missen krijgt nog
meer rente dan degene, die het geld
kort kan missen.

Er is zelfs een rekening die méér spa-
ren direkt beloont met méér rente.
Over spaarzin gesproken



Frisse mode bij Visser Mode

Maar liefst 5 mode shows gaf Visser Mode afgelopen vrijdag in haar zaak. Lady speaker
mevrouw Wolvenne met haar mannequins had evenals voorgaande jaren niet te klagen
over belangstelling. Alle 5 shows waren vol bezet. Onder het genot van een kopje koffie
presenteerden de 4 mannequins in vlot tempo de voorjaars- en zomer collectie. Het was
een bhj gebeuren vol vrohjke kleuren en stijlen.

PASTELS
Als kleuren zijn de pastels rose, geel,
mint, bleu uitstekend te combineren
met marine, rood, smaragdgroen, fu-
chia en wit. Van de regenjassen viel
vooral de trenchcoat op: mooi soepel
vallend; zo ook zijn prijs f 189,-. Lak-
jassen in zowel lang als kort zijn voor
dit voorjaar een goed mode aksent.
Erg belangrijk en dus volop keuze bij
Visser Mode zijn de blazers vaak met
iets bredere schouders.

JAPONNEN
Van de japonnen zijn het de prachtige
dessins die opvielen. Vooral de collec-
ties van Ara - Elvicouture en Presence
sprongen er boven uit. Bij de pakjes
mooie ruiten in pastels en voor een
feest prachtige japonnen met jasjes.

COMBINATIE MODE
In de combinatie mode is het heerlijk
grasduinen.
Rokken in tennislook en daarop lange
vesten met polo's.
Gaucho-broeken met blazerachtige
jasjes. Enkelbroeken (o.a. skipanta-
lons) met blouses in prachtige bloe-
men dessins.
Het merk Ara brengt ook een setpro-
gramma in een prachtige kleur bleu.
Zeer modieus was weer de collectie
FrouFrou voor de jonge meisjes;
mooie en makkelijke jaquard broeken
met bloemen blouses allemaal van
100% katoen.
Ook de aanstaande moeder werd niet
vergeten; geen uitgebreide collectie
maar wel praktisch en modisch ver-
antwoord.

KINDERKLEDING
Visser Mode wordt ook steeds volwas-
sener in de kinderkleding.
Goed op elkaar afgestemde kleding,
stoeisterk en toch niet duur.
Pointer en Barbara Farber brachten
een zeer mooie collectie.

HERENKLEDING
De herenkleding brengt dit voorjaar
een prachtige collectie bonnetrie (be-
slist niet duur), mooi zittende band-
plooi broeken, linnen achtige kolberts
en uitgewerkte jacks (o.a. Melka).

Al meUU een goede modeshow waar-
in m^«i korte tijd een prima beeld
kreeg van de komende voorjaarsmo-
de. Visser Mode wist dit op de juiste
wijze te presenteren.

Voetbal
Zaterdag 23 maart
Ratti 2 - Overstegen 2: 4-1
Ratti kreeg het onderaan geplaatste
Overstegen 2 op bezoek. Al na 2 mi-
nuten spelen werd het 1-0 door G. v.
Zee.burg, die een bal hard en hoog
naar voren speelde. De bal stuitte
voor de keeper op maar verdween
over hem heen in het doel. Hartel-
man, Pellenberg verhoogden de stand
naar 4-0, in een tijdsbestek van 18 mi-
nuten.
Rati zonk daarna ineen als een kaar-
tenhuis. Gemakkelijke kansen wer-
den op een onvoorstelbare manier ge-
mist. Ratti had juist in deze periode de
stand op zeker 10-0 kunnen brengen.
Ook in de tweede helft zette zich de
malaise verder door, kansen te over
maar geen doelpunten. Overstegen
dat met tien man speelde kwam
steeds meer in de aanval. In de 70e
minuut scoorde een Overstege-speler
tegen 4-1. Opnieuw weer kansen voor
Ratti werden gemist. De stand bleef in
een zeer slecht gespeelde wedstrijd
vooral van Ratti-zijde 4-1.

E.G.V.V. l - Ratti l (za) 0-1
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag een nipte, maar welverdien-
de 0-1 overwinning geboekt op het
Gelselaarse E.G.V.V. In een matig
maar hard duel was Ratti duidelijk de
sterkere ploeg.
De Kranenburgers kregen gedurende
de eerste helft al kansen om op een
voorsprong te komen. Een schot van
Henk Bulten leverde voor de
E.G.V.V.-keeper dusdanige proble-
men op dat de bal via de lat weer in
zijn handen viel.
Even later kreeg Ratti een penalty toe-
gewezen wegens een handsbal binnen
het zestienmetergebied. Jan Nijen-
huis schoot echter te zacht in zodat de
keeper van de gastgevers een voor-
sprong van de gasten voorkwam.
Na rust was het opnieuw Ratti die de
kansen kreeg.
De Ratti-voorhoede hield de druk op
het E.G.V.V.-doel groot, en nadat en-
kele schoten van afstand over en naast
het doel belandden, moest Ratti naar
andere oplossingen zoeken. Na een
voorzet van Wim Stokkink kon Jan
Willem de Hart int ikken.

De scheidsrechter keurde het doel-
punt op aanraden van de grensrechter
echter af. Een paar minuten later
kreeg Ratti toch de kans op voor-
sprong te komen. Hans van Resteren
werd in hét zestienmetergebied on-
deruit gehaald. Henk Bulten schoot
vanaf elf meter wel raak en Ratti leid-
de met 0-1.
Later bleek het bij dit doelpunt te blij-
ven, zodat Ratti, hoewel krap, de volle
hap mee naar de Kranenburg kon ne-
men.

Sp. Eibergen 2 - Ratti 2 (da)
Mede dankzij een glaszuivere hattrick
van Carla Addink wonnen de dames
van het tweede elftal van de s.v. Ratti
met maar liefst 0-5 van Sp. Eibergen.
Carla Addink passeerde de keeper ge-
durende de eerste helft al maar liefst 4
maal, zodat de Kranenburgse dames
met een 0-4 voorsprong de rustpauze
ingingen.
Na rust kwam Patricia Harmsen in het
veld voor Francien Meyerink.
Manuela Jansen wist voor Ratti nog
een keer te scoren, zodat Ratti met
een 0-5 overwinning de zege veilig
stelde.

Damesvoetbal
Ratti l - Diepenheim
De wedstrijd begon erg aanvallend
door de Ratti-dames. Al binnen 10 mi-
nuten scoorde Lisette Spithoven 1-0
via een mooie pass. Snel hierop werd
het 2-0 door Marjo Gotink. Diepen-
heim kreeg geen kans door te breken.
Er werd veel op een helft gevoetbald
waardoor de aanval bemoeilijkt werd.
3-0 werd wederom gescoord door
Marjo Gotink. Door een vrije trap in
het voordeel van Ratti scoorde Jolan-
da Temmink prachtig 4-0.
Met de rust was het 6-0. De laatste
twee doelpunten werden gemaakt
door Gerrie Berendsen en Gerrie
Steenbreker. In de tweede helft werd
er helaas niet meer gescoord.

Al vroeg in de morgen a.s. zondag
speelt het eerste dames-team van de
s.v. Ratti uit tegen Rekken. Een wed-
strijd die toch wel met enige belang-
stelling wordt tegemoet gezien. Im-
mers de situatie aan de kop van de
competitie-ladder is na afgelopen
zondag - toen beide elftallen wonnen -
als volgt: Ratti en Rekken hebben elk
nog vijf competitie-wedstrijden te

gaan^K voorsprong van Ratti be-
draagonans acht winstpunten. Bij een
overwinning van de Kranenburgse da-
mes loopt deze voorsprong uit tot tien
winstpunten... en met de vier reste-
rende wedstrijden te gaan is Ratti dan
niet meer te achterhalen. Ego... bij
volle winst kan Ratti a.s. zondag de
kampioensvlag hijsen.
Bij een eventueel behalen van het
kampioenschap worden de dames in
het klubhuis verwacht des middags
om vier uur. De ploeg zal dan worden
gehuldigd, waarna er voor ieder gele-
genheid is de dames te complimente-
ren. Ratti-dames, succes.

Zaterdag
Overstegen 3 - Ratti 3 0-4
Het laatst geklasseerde Overstegen
heeft thuis tegen het voorlaatst ge-
plaatste Ratti in deze vier-puntenwed-
strijd geen vuist kunnen maken. Inte-
gendeel. Ratti dicteerde voor rust de
wedstrijd. Reeds na acht minuten was
het door Harrie Groot Roessink 0-1.
Na een eigen doelpunt in de vijftiende
minuut was het opnieuw Groot Roes-
sink die de stand - na een prachtige so-
lo - naar 0-3 tilde. Met opnieuw een ei-
gen doelpunt 0-4 kwam de rust.
Na de pauze kwam een lauw Ratti op
het veld. Conditioneel veruit de min-
dere van Overstegen. De thuisclub
kreeg fraaie kansen maar doelman
Gerrie Lenderink hield zijn doel
schoon.

Oeken 4 - Ratti 2: 0-6
Een verdiende overwinning voor Rat-
ti 2. In het begin was het een gelijk op-
gaande wedstrijd die zich veelal op het
middenveld afspeelde.
Zienderogen kreeg Ratti meer grip op
het spel. In de 40e minuut was Fons
Wiegerrink dichtbij een doelpunt. He-
laas ging het mis.
Na rust een ander beeld.
Ratti 2 pakte het initiatief, met leuk en
vlot voetbal werd Oeken onder druk
gezet. In de 52e minuut nam Ronald
Bos een vrije trap, Harrie Steenbreker
was attent 0-1. Even later was het weer
Ronald Bos die Harrie Steenbreker
lanceerde, die zich niet bedacht en 0-2
maakte. Drie minuten later kon An-
ton Peters uit een vrije trap 0-3 maken.
Fons Wieggerink maakte bij scrimma-
ge voor doel 0-4. Vijf minuten later
mocht Anton Peters 0-5 maken. Fons
Wieggerink sloot de rij met 0-6.

Winterswijk - Vorden 1-0
Na drie opeenvolgende overwinnin-
gen geboekt te hebben ging Vorden
zondag in Winterswijk met l -O ten on-
der. Dit gebeurde in een redelijk ge-
speelde ontmoeting, waarbij de thuis-
club ook inderdaad het meeste aan-
spraak op de zege mocht maken.
In de eerste helft domineerde de
thuisclub over het algemeen. Winters-
wijk schiep zich met name door Ten
Dolle en Henk Schuur enkele redelij-
ke scoringskansen. Het vizier was ech-
ter niet scherp gesteld, zodat Vorden
zonder kleerscheuren de eerste helft
doorkwam.
Zo leek het ook in de tweede helft te
zullen gaan. Winterswijk wist het lich-
te overwicht niet in een doelpunt tot
uitdrukking te brengen.
Zo'n acht minuten voor tijd viel dan
toch nog de beslissende treffer, toen
de bal na een hevige scrimmage via de
benen van Henk Stokkink over de
doellijn belandde 1-0.

Uitslagen zaterdag 23 maart: SKVW
Ao - Vorden Ao 0-5; Vorden A l - SCS
Al 0-2; Vorden BI - Zutphania BI 3-
0; Lochem B3 - Vorden B2 1-0; Vor-
den Cl - Voorst Cl 0-1; AZSV C2 -
Vorden C2 0-0; Vorden C3 - EGW
Cl 0-6; Gazelle C3 - Vorden C4 2-0.
Uitslagen zondag 24 maart: Winters-
wijk-Vorden 1-0; Vorden 2-Eibergen
4 2-1; De Hoven 3 - Vorden 3 l -6; Vor-
den 4 - Hercules 5 4-0; Zutphen 5 -
Vorden 5 0-1; Vorden 6-Hercules 4 1-
3; Vorden 7 - Witkampers 107-1.
Programma zaterdag 30 maart: Vor-
den Ao - AZC Ao; Voorst A2 - Vorden
Al; Gazelle BI - Vorden BI; Vorden
B2 - SVBV BI; Gazelle Cl - Vorden
Cl; Vorden C2 - Reunie C2; Lochui-
zen Cl - Vorden C3; Vorden C4 - Eri-
ca C3.
Programma zondag 31 maart: Vor-
den - Kon. UD; Pax 4 - Vorden 2; Vor-
den 3 - Warnsveld 2; Ratti 2 - Vorden
4; Vorden 5 - SHE 3; Warnsveld 4 -
Vorden 6; Erica 10 - Vorden 7.

Receptie
Volleybalver. Dash
Ter gelegenheid van het zilveren jubi-
leum geeft het bestuur van de Vorden-
se volleybalvereniging 'Dash' zate,r-
dagmiddag een receo^k in zaal lde
Herberg'. ^P

Nipte nederlaag
voor Dash dames

de zijspannen 2 heats r i jden met pun-
tente l l ing . Hen uniek programma der-
halve.
Het bestuur van de HAMOVE is ijve-
rig in de weer de beste rijders uit Euro-
pa en daarbuiten te kontrakteren.

De dames van Dash^Rben de be-
langrijke thuiswedstrijd tegen Flash
uit Nijverdal met 2-3 verloren. Welis-
waar heeft Dash daardoor nog één
punt aan deze ontmoeting overgehou-
den, de mede-degradatiekandidaten
Havoc en SVS kwamen tot de volle
winst. Met nog twee wedstrijden te
spelen heeft Dash op dit moment één
punt voorsprong op Havoc en twee op
SVS.
De ontmoeting tegen Flash nam meer
dan twee uren in beslag. De Vordense
dames stonden bol van de zenuwen.
Door met name dominerend aanvals-
spel van Carla Janssen werd de eerste
set met 15-10 en de derde met 15-11
gewonnen.
De tweede set was met 11-15 in het
voordeel van Flash. In de vierde en
vijfde set was de kracht in het Vorden-
se team weggeebt waardoor de ploeg
fysiek niet meer tegen Flash was opge-
wasen. Met 11-15 en 12-15 trok Flash
aan het langste eind.
Zaterdag speelt Dash uit tegen Achil-
les uit Hengelo.

Volleybaluitslagen
Uitslagen Dash teams: Heren: Dash l
- V&K 1: 3-0; Jongens A Dash - Han-
sa: 2-1; Jongens C Wilhelmina - Dash:
0-3; Dames: Dash l - Flash: 2-3; Dash-
2 - Hansa 3: 3-0; Meisjes: AK Almen -
Dash 1:0-3; AT Dash 2 - Isala 2: 0-3;
BM Dash - DVO 2: 2-1; CK Bruvoc -
Dash 1: 0-3; CK DVO - Dash 2: 0-3;
CT Dash 3 - Colmschate 3: 3-0.

HAMOVE ziet
wens vervuld
Een reeds lang door de Hengelose
Auto- en Motorvereniging HAMOVE
gekoesterde wens gaat tweede Paas-
dag 8 april in vervulling: Internationa-
le zijspannen op de Varsselring!
Na lang overleg werd dezer dagen van
de Kon. Ned. Motorrijdersver.
(KNMV) goedkeuring ontvangen tij-
dens de paasraces ook de zijspanklas-
se internationaal Ie laten rijden.
Met de zijspannen er bij zijn de Hen-
gelo-Races de enige in Nederland (be-
halve Assen) waar alle klasse met bui-
tenlanders aan start komen, want ook
de 80 -125 - 250 en 500cc zijn interna-
tionaal.
Nieuw is bovendien dat de 250-500 en

Bowling
Tijdens een bouwlingtoernooi, welke
in bouwlingcentrum te Doetinchem
werd gehouden, behaalde on/e
plaatsgenoot de heer J. Bosch uit de
van Heeckerenstraat een fraaie eerste
plaats.

draaier (Stanley); 21. mandbeugel
(verstelbaar); 22. wieldop van een
Saab; 23. goudkleurig dameshorloge;
24. rode portemonnee, inh. f 15,-; 25.
bruine tas, inh. rijbewijs, portemon-
nee, bankpas; 26. bruine handtas met
cheques, f 80,-, betaalpas en agenda;
27. wit lederen gymschoen, maat 40;
28. zwarte knipportemonnee, inh.
bankb. f50,-, 3 x f5,-, 2 rijksd. en 3 gul-
den; 29. 8 giro-betaalkaarten; 30. di-
verse sleutels.
I n l . Politiebureau Vorden.

Kegelen
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat vrijdagavond 29 maart kegelen bij
café de Boggelaar te Warnsveld. Ook
niet-leden zijn welkom.

Verloren en
gevonden voorwerpen
Gevonden:
1. zwarte handschoen; 2. lichtbak v/e
muziekband met 15 aansluitingen; 3.
witte kinderhandschoen; 4. sjaal; 5.
zwarte handschoen; 6. auto-sleutel
'Fiat' met bruin houdertje; 7. porte-
monnee met bank- en giropas; 8. 2
honden: klein wit zwart en Heide-
wachters; 9. l paar rode handschoe-
nen met blauwe en witte strepen +
bruin mapje met papieren zakdoek-
jes; 10. damesbromfiets merk Peu-
geot, kleur groen; 11. kinderjurkje of
poppenjurkje; 12. bankhamer; 13. di-
verse sleutels/bossen; 14. sleutel voor
gasfles.

Verloren:
l. gouden schakelarmband; 2. gouden
schakelarmband met vijfje; 3. f 100,-;
4. zilveren slavenarmband met veilig-
heidsslot; 5. blauwe kinderwant; 6.
witte lapjeskat met vlooienband; 7.
zwarte kater met witte bef en pootjes;
8. bruine knipportemonnee met klein-
geld, bril met blank montuur; 9. l me-
talen damesbril met gekleurde boven-
kant; 10. sjaal; 11. blauwe nylon want;
12. gouden halsketting met hanger-
tjes; 13. bruine portemonnee, inh.
f200,- + kleingeld; 14. zwarte porte-
monnee, inh. bankb. f25,-, f 10,- en 3
guldens; 15. kunffelolifant (grijs/ro-
se); 16. blauwe kindersjaal; 17. rode
portemonnee, inh. f60,- a f80,- + lotto
en toto-formulier; 18. grijs mapje met
rij- en kentekenbewijs, Ford Escort,
kent. KX-82-PK; 19. bruine kleine
herenportemonnee met rits, inh. f40,-
a f 60,-; 20. geel/zwarte schroeven-

ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

29 mrt. Jong Gelre kegelavond
De Boggelaar, Warnsveld

29 mrt. Openbare les Kinderdans-
groep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum

30 mrt. Warnsvelds Operette Gezel-
schap Operetteuitvoering
Dorpscentrum

2 april KPO
4 april Bejaardenkring Dorpscentr.
7 april Ie Paasdag eierzoekwedstr.

buurtvereniging Kranen-
burgsbelang

16 april NCVB 'Mijn ervaring in de
Noaberschap', mevr. ten Cate
uit Neede

18 april Bejaardenkring Dorpscentr.
18 april HVG Vorden Dorp ringverg.
19 april Toneelver. T.A.O. uitvoering

in de Kapel
20 april Toneelver. T.A.O. uitvoering

in de Kapel
24 april HVG Vorden dorp
24 april Ned. Bond v. PI.

BFj ons in d'n Achterhook
Grietjen Kikkers is eur kosganger ok kwiet. Jammer, zo'j zeggen a'j wet
dat Grietjen d'r zo met in de wolken was. Jaorenlang had zee, naodat ze
eur vader en mooder an 't ende had ebrach, daor zonder doel zo'n betjen
hen-eleafd. De rippetietsieaovunde van de zang waarn zo'n betjen eur
enugste vezetjen dat ze in eur leaven nog hadde. Gin wonder dus dat ze
bli'j was met meneer van Galen.

Un advetentie in de krante, van meneer van Galen, waorin e um un goed
koshuus met huuseluk vekeer vroog, was de anleiding ewes veur eur eer-
ste kennismaking. Un kennismaking die van weerskanten schienbaor
arg goed was bevall'n want un goeie wekke later was meneer van Galen
al bi'j Grietjen in-etrokk'n.

A'j op Grietjen eur vehaal'n afgingen dan beveel 't eur allemachtug goed
met eur ni'jen kosganger. Eur leaven was t'r helemaols deur veranderd.
Met un paar dage had e al un ni'je kleuren-tillevisie laot'n kommen.
Grietjen von 't haos jammer van 't geld want zee was gewend umme el-
ken cent die'j neet beslist neudug hadd'n umme in leaven te blieven, nao
de banke te brengen en daor tegen zovölle meugeluk rente vaste te
zett'n.
Maro dat von van Galen helemaols niks, hee vedien'n jao toch zat. Waor-
met? Jao, dat was neet precies duudeluk maor 't had wat met valuta's en
deviezen te maak'n. At de dollarkoers weer nao boaven ging dan zei c 's
aovunds tegen Grietjen: "n Dag is weer goed, weer un moandsalaris ve-
diend'.

Elke wekke had zee weer andere vehaal'n oaver um. Vake brach e eur un
busken bloemen met, soms ok wel suukela, die u trouwens 't meeste zelf
opat want Grietjen von 't völs te rieve umme maor zo in de wekke suuke-
la e ett'n. Dat dei'j i'j allene maor a'j vesite hadd'n ofjeurug waar'n. Van 't
zommer wol e eur 't huus ok netjes opvarven en en meschien wodd'n 'r
ok nog un ni'je garae bi'j ebouwd want binnekot kreeg van Galen un ni'je
auto en die wol e graag binnen könn'n zetten.

De vrouwluu op de zang waar'n d'r nogal van onder 'n undruk en ze
vroogen zich af wanneer ze brulfte zoll'n kriegen. Hoewel, de kearl mos
't dan wel umme de centen doon want Grietjen had bepaold gin feguur
dat ze in de tillevisie reclame zoll'n gebruuk'n umme onder 'n douche
een of andere zeepe an te recommandeern. Um oaver eur grieze boern-
hondenhaor maor helemaols neet te praot'n. Maor an al die gedachten
van de vrouwluu kwam veurugge wekke onvewachs un ende.

De ni'j auto van van Galen was eerder uut de febriek ekomm'n dan ve-
wacht, daorumme had e tien duuzend gulden van Grietjen eleend. 't
Was moar veur un paar dage, had e ezegd, dan kwam zien eigen geld
weer vri'j. Grietjen had 't geld van de banke ehaald en 't um egeven. Tot
straks dan, had ezegd en daor was e met vot egaon. Zonder ooit weer te
kommen. Bi'j naovraog wazze name en adres vals, waor e hen kwam, dat
wis ok de pelitie neet.

Buuten un paar olde schoene en uj veslett'n bokse had e neet volle achte-
relaot'n. Of toch nog: de rekkening van de tillevisie want die kreeg Griet-
jen un paar dage later toe-estuurd deur de zaak die 't toestel eleverd had.
Zo zie'j maor dat t'r soms rare kosgangers rondloopt, ok bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman



motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

BOOMKWEKERU
LUCASSEN

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden

BOMEN
HEESTERS

CONIFEREN
SPECIAAL HAAGCONIFEREN

Verkoop op zaterdag en
op afspraak 05752-6721.

Ervaren gediplomeerd
hondentrimster.
J. Zelle-Geerken te Vorden
voor het knippen/trimmen en/
of wassen van uw hond.
Voor afspr. kunt u bellen
05752-3128.

Te koop: eetaardappelen
(Surprise). Kraamhokken
z.g.a.n. bij:
Rijkenbarg, Haarweg 7
Ruurlo. Tel. 05735-1446

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Voor
verzorging van uw bos

dunning, kaalslag,
inplanten,

hout versnipperen,
bladblazen,

vergunningen aanvragen.

Henk doet het perfect!
Tel. 05735-1249

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Te koop: B.M.W. 1602 met
LPG + trekhaak, sunroof zon-
nedak, gereviseerde motor,
rondom nieuwe schokbrekers.
Tel. 05752-3565.

met
Televisie

reparaties
=-- direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Grote
tuinmeubelshow
van 1 t.e.m. 6 april

Terrasstoelen
bruin en wit, stapelbaar en inklapbaar

Kunststof stoelen
Ook inklapbaar en stapelbaar
Stoelen met 3 en 5 jaar garantie.

Tuinbanken

Houten tuinstoelen

Losse onderdelen
o.a. armleuningen, veren, dekjes,
schaaldelen voor terrasstoelen enz.

Groot assortiment:
kussens met bijpassende parasols en tafelkleedjes,
ligstoelen, stretsbedden, tafels diverse doorsnee,
campingartikelen enz..

Nog enkele overjarige
relaxstoelen (halve prijs).

Tijdens de show
extra kortingen

ATOMICA VERKOOP
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. - Telefoon 05753-2139
Openingstijden van maandag t.e.m. zaterdag, 's Woensdagmiddags na 12uur gesloten.

T/M 9 APRIL

FIAT

AUTOBEDRIJF TEGER BV
STATIONSSTRAAT 18 RUURLO

familiedrukwerk
zoals briefpapier, huwelijks- en geboortekaarten

verenigingsdrukwerk
verenigingsorganen, aankondigingen, posters e.d.

handelsdrukwerk
bijv. folders, brochures, formulierensets, catalogi

teksten (ook technische) — ontwerpen en lay-outs

grafisch atelier hesselink

Gazoorweg2 7251 HP Vorden tel. 05752-1292

«voor familiedrukwerk ook dagelijks vanaf 14 uur:
Burg. Galleestraat 23 (ingang Indoor Sport Vorden)

Kom Kuijken bij:

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Alles voor
een
gezellige
Pasen.

\*r*
*rtx«

méérdan'n shirt
Selected Dealer:

mode
Burgemeester Galleestraat 3 - Vorden

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

Voor al uw

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN
naar:

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

DEPOT LOENENZADEN

Paasaanbieding
leren bankstel

2 + 3 zits van f 3400,-
voor

2975,-
Fa. J. KERKWUK

Dorpsstraat 20, Ruurlo. Tel. 1384

De coöperatieve Rabobank
"Ruurlo" B.A.

vraagt voor spoedige indiensttreding enkele

commerciële
medewerkers (m/v)
Tot de taken van de gevraagde medewerkers behoren

het informeren en adviseren over bankdiensten aan cliënten,
het beheren van een kas, het bedienen van computerapparatuur,

alsmede diverse administratieve werkzaamheden.

Van kandidaten verwachten wij:
een opleiding op minimaal HAVO/MEAO-niveau

leeftijd ca. 19 jaar
goede contactuele eigenschappen en commercieel inzicht

service-gerichte instelling
bereidheid tot verdere studie.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 5 april 1985
richten aan de directeur van de Rabobank "Ruurlo",

Postbus 9, 7260 AA Ruurlo

Rabobank

discotheek „De Jaeger11 LIVE IN RUURLO

30 MAART:

'BERTUS STEIGER
PIEPE BAND'
staat bij de Jaeger in de Steigers!
(De Brabantse Normaal)

6 APRIL:

'LIBERTV
Dans en showorkest.

ZATERDAGS! LIVE

Spoorbiels v a 12,50
Grindtegels v a 3,75
Betontegels v a 1,—
Vlechtschermen v a 24,50
Div. soorten hekwerk, pergola's
enz.

G. Weulen Kranenbarg en Zn. bv
Ruurloseweg 47 - Vorden - Telefoon 05752-1217 of 1811

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar deerken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk

* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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



Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Op naar yw
vokMon -opfKMfi

Oe deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier

<x> opdoen
zutphenseweg 7 - vorden

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

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

Timmerwinkel en
timmerbedrijf
henkfrencks
burg galleeslraat 36

vorden tel.Q5752- 3376

Te koop: trekhaak Opel Re-
kord (model E-1983).
Wiemelink16
Tel. 05752-2207.

Jullie zijn verloofd, ook al
werd het verteld met een
rood hoofd.

I + M
Gefeliciteerd.

Te huur vanaf 27 juli t/m 17 au-
gustus grote stacaravan
met alle comfort voor f 400,-
per week in Zuid Frankrijk.
Omg. Agde.
Tevens te huur voor de maand

. september voor f 200,- per
week.
Inlichtingen tel. 05752-2277.

Te koop: nieuwe BSA fiets
dames - niet gebruikt, met
trommelremmen + 3 versnel-
lingen.
Maarten Smit, Tel. 1391.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

FORD. SUZUKI EN DIVERSE MERKEN
DONDERDAG 4 APRIL 1985

van 10.00 uur tot 18.00 uur.

VRIJDAG 5 APRIL 1985
van 10.00 uur tot 21.00 uur.

ZATERDAG 6 APRIL 1985
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

AUTOMOBIELBEDRIJF GROOT JEBBINK Rondweg 2 - Vorden
Telefoon 05752-1794

Te koop: een wandel wagen,
kleur bordeauxrood, met bijbe-
horende voetzak. Prijs f 75,-
Tel. 05752-6439.

GEVRAAGD: een pienter
meisje voor de zaterdag. Leef-
tijd 13 of 14 jaar, niet jonger of
ouder.
Tel. 1523, Vorden.

Af te halen: Ierse Setter, 6
maand oud.
Tel. 05752-6420.

CEMTRALE VERW.

De aanleg van uw centrale
verwarming is bepalend
of u er lang plezier van
heeft en of de energie-
rekejiing hoog of laag
uitvalt.
Een juiste keuze kunt u
maken d.m.v. het juiste
advies.
Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over C.V.-bouw-
pakketten voor de doe-het-
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u bij
Oldenhave aan het juiste
adres.

G.J.OLDEMHAVE

VORDENS

TENNISPARK V.T.P.
nieuwe leden
hartelijk welkom

Aanmeldingen bij:
Christien Bos, Vaarwerk 16, Vorden. Tel. 05752-1936

ONTWERP/AAN LEG

centrale verwarming

luchtverwarrrtïng

koeling

air-conditioning

elektra

loodgieterswerk

SERVICE/ONDERHOUD

24-uurs-dienst

storingopvang

ketelonderhoud

abonnementen

dag/nachtklokken

ER/HR-ketels

automatisering

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

Bel 05752-1546 en vraag om de gratis folders en
dokumentatie!

't Wapen
van 't Medler | installatietechniek vorden

Voor jonge mode
is een bezoek aan

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

RUURLO

beslist de moeite waard. Komplete kollektie van Pointer -

Barb. Farber en Emanuelle.

Tot en met zaterdag 6 april kunt u nog profiteren van onze

jubileumaktie bij aankoop vanaf 50 gulden

geven wij

waardebonnen uit van ca. 15%
Profiteer van deze aktie. Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook

open van 6-7 uur.
%

Voor de jeugd: kleurwedstrijd met mooie prijzen.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

l april - 40 jaar bevrijding Vorden
Iedereen wordt verzocht te vlaggen

Deze leren pump a la mode
zit vol zomerse perforaties.

De prijs lacht u toe.

39,-

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

Wij verhuren

voor uw gazon een

vertikuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Rabobank:
ook voor uw hypotheek

Onze rentetarieven zijn nog steeds aantrekkelijker

Rente vanaf 7,4%
Ook rente vast tot 30 jaar, de zgn. Rabobank

Rentestabiel hypotheek.
Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst

geheel gratis een hypotheekberekening, aangepast
aan uw persoonlijke situatie.

Rabobank S
"VORDEN", kantoren te Vorden, Kranenburg

en Wichmond.
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Nieuw benoemde gemeentesekretaris van Vorden Mr. A.H.B, van Vleuten:

'Dol enthousiast om te beginnen9

'Ik kan U zeggen dat ik dol enthousiast ben dat ik in Vorden als gemeentesecretaris aan de
slag kan', aldus de reaktie van de heer Mr. A.H.B. van Vleuten, enkele uren nadat hy dins-
dagavond door de gemeenteraad van Vorden was benoemd. Hy volgt daarmee de heer
J.W. Drijfhout op die zoals bekend per l augustus gebruik gaat maken van de VUT.

Met zijn benoeming tot gemeentese-
cretaris is een lang gekoesterde wens
van de heer van Vleuten in vervuiling
gegaan. 'Plannen in die richting heb ik
altijd gehad. Eerst je zelf wat alge-
meen oriënteren en dan inderdaad
trachten de funktie van gemeentesec-
retaris te kunnen gaan uitoefenen1, al-
dus de 38-jarige heer van Vleuten.
Mr. van Vleuten is geboren en geto-
gen Utrechtenaar. Zijn wieg stond in
de wijk Zuylen. In Utrecht zelf vol-
tooide hij de middelbare school waar-
na hij aan de Universiteit in deze stad
in 1970 de studie Nederlands Recht
voltooide.
Daarna de militaire dienst. In 1972
werd hij bij de gemeente Utrecht be-
noemd tot chef bureau grondzaken.
'Een veelomvattende taak. Ik was on-
der meer belast met de aan- en ver-
koop van grondzaken en grondtran-
sakties in het algemeen'. De heer van
Vleuten bekleedde deze funktie tot
1978. In dat jaar werd hij benoemd als
stafdocent aan de Utrechtse Bestuurs-
academie.

Hij doceert hier op dit moment ge-
meenterecht, bestuursrecht en pri-
vastrecht. 'Net als hij het verlaten tij-
dens mijn eerste funktie als chef bu-
reau grondzaken doet het mij ook nu
wel een beetje verdriet de Bestuurs-
academie te moeten verlaten. Ik heb
in beide gevallen mijn werk altijd met
veel plezier gedaan', aldus de heer van
Vleuten.

Momenteel is hij in de avonduren ook
een druk baasje en leidt hij mensen
aan de avondschool op voor S.P.D.
Wat hem het meest trekt in zijn nieu-
we funktie is het omgaan met ambte-
naren, het meehelpen uitstippelen
van een beleid.
'Lijkt mij ontzettend boeiend', zo zegt
hij.
De gemeente Vorden is voor de heer
van Vleuten onbekend terrein. 'Het
enige dat ik weet is dat de omgeving
buitengewoon mooi is. Vorig jaar tij-
dens een vakantie naar Winterswijk
ben ik er doorheen gekomen en vrij
recent heb ik Vorden naar aanleiding

van mijn sollicitatie bezocht.
Momenteel ben ik al bezig mij in aller-
lei boeken te verdiepen om iets meer
van het dorp en zijn bewoners te we-
ten te komen', aldus de heer van Vleu-
ten.
De heer van Vleuten is gehuwd. Me-
vrouw van Vleuten is eveneens een
Utrechtse en afkomstig uit het plaats-
je Cothen onder de rook van Wijk bij
Duurstede.
Het echtpaar heeft twee kinderen.
Dochter Marian van zes en dochter
Annemiek van twee jaar.
De heer van Vleuten is gek op tuinie-
ren. 'Verder mag ik graag vissen maar
dan wel als het mooi weer is. Lezen is
eveneens een hobby die ik graag uit-
oefen', aldus de heer van Vleuten.

Voorzitter H. Pelgrum tijdens jaarvergadering GMVL:

'Veel te doen in en om
het landbouwbedrijf

'Je kunt de krant er iedere dag op naslaan, we maken het alle dagen mee, er is veeUe doen in en om het
landbouwbedrijf. Deze woorden sprak de heer H. Pelgrum donderdagavond tij/lQs een redelijk goed
bezochte jaarvergadering van de afdeling Vorden van de GmvL in zaal De Herberg. Financieel gaat het
de afdeling momenteel goed. Penningmeester Joh. Rietman liet ten aanzien hiervan positieve geluiden
horen. Het leden bestand van de afdeling blijft vrij stabiel.

Momenteel bedraagt het ledental 246.
De sekretaris van de afdeling de heer
H. Bouwmeester werd deze avond bij
akklamatie herkozen.
Tijdens deze vergadering werd tevens
het jaarverslag van het Vordens Land-
bouw Veefonds behandeld. Er zijn
momenteel van 32 eigenaren 498 run-
deren verzekerd met een waarde van
f591.600. De verzekerde waarde van
38 stuks jongvee van 10 eigenaren be-
draagt f30.400,-. De verzekerde waar-
den bleven op resp. f 1200,- voor de
rundveeverzekering en op f 800,-voor
de jongveeverzekering gehandhaafd.

Tijdens deze jaarvergadering hield de
heer Ir. G. Pol, sekretaris van de
GmvL te Arnhem een lezing over ak-
tuele landbouwvraagstukken. Ter-
sprake kwam onder andere de super-
heffing, de interiumwet, alsmede de

veelbesproken op handen zijnde
meststoffenwet.

Weer speelde boeren parten
'Het weer heeft onze boeren flink par-
ten gespeeld. Door de overvloedige
regenval en veel te lage temperatuur
in het voorjaar kwam de groei van de
gewassen veel te laat op gang. Na een
vrij goede zomer was het weer tijdens
de oogst dermate slecht waardoor er
zowel kwalitatief als kwantitatief veel
verloren ging', aldus de heer H. Bouw-
meester, sekretaris van de afdeling
Vorden van de GmvL in zijn jaarvers-
lag.

Hij wees er voorts op dat de melkprijs
zich ophetzelfde niveau heeft bevon-
den als in het jaar daarvoor. De prijzen
van slachtrunderen liepen door de
grote uitstoot in verband met de su-

«j
terug, terwijl die van

de meststieren gehandhaafd bleef.
Doorgoede export mogelijkheden lie-
pen de prijzen van slachtvarkens het
eerste halfjaar van 1984 zeer hoog op.
De opbrengstprijzen voor slacht-
pluimvee en mestkuikens hebben vol-
gens de heer Bouwmeester het gehele
jaar door op een redelijk niveau gele-
gen.
De consumptieeieren waren aanvan-
kelijk duur, maar daarna moest de
pluimveehouder genoegen nemen
met een prijs die soms ver beneden de
kostprijs lag. De akkerbouwproduk-
ten hebben redelijke tot goede prijzen
opgebracht, doch door een lagere op-
brengst per ha. soms 20 tot 30 procent
is het een slecht jaar voor de akker-
bouwer geweest, aldus de heer Bouw-
meester in zijn jaarverslag.

COMMISSIE VERGADERING SPORTEN CULTUUR

W. Voortman (PvdA): "Ik sta niet
enthousiast te klappen voor programma
5 mei viering
Evenals in de commissie financiën, bracht het voorstel van het colle-
ge om de Oranjevereniging niet de gevraagde garantiesubsidie te
verlenen, woensdagavond de tongen tijdens de commissie voor sport
en cultuur danig in beroering. In verband met extra aktiviteiten voor
de 5 mei viering vraagt de Oranjevereniging aan de gemeente een ga-
rantie subsidie van f 10.800,-. Het college wil niet verdergaan dan
een bedragvan/7.241,- (zijnde één gulden per inwoner).

De heer W. Voortman (PvdA) was het
wel eens met het voorstel van het col-
lege. "Ik sta niet enthousiast te klap-
pen voor het programma voor de vie-
ring van de vijfde mei. Ik had persoon-
lijk liever een programma dat meer
geschoeid is op het bevrijdingsfeest
zelf', zo zei hij.
Liberaal E. Brandenbarg vond de kri-
tiek van de heer Voortman niet te-
recht. "Ik vind juist dat de Oranje vere-
niging die ook deze vijfde mei viering
organiseert, goed inspeelt op de vraag
naar wat erin Vorden leeft". De heer
Brandenbarg wenste juist niet te be-
knibbelen op de gevraagde subsidie.
"Het is een feest dat zich eens per vijf
jaar voordoet en waaraan hier door
1000-1500 kinderen wordt deelgeno-

men". Mevr. Aartsen (CDA) verweet
het college een betuttelend optreden
in deze kwestie. "De Oranjevereni-
ging heeft goed zijn best gedaan om
het bevrijdingsfeest te vieren", zo
sprak zij. Wethouder J.F. Geerken
(CDA) wees het woord betutteling
van de hand.
"Wij zijn als college van mening dat de
Oranjevereniging bijzonder aktief is.
Hetis een kwestie van overwegen. Je
moet in deze tijd bezuinigen. Wellicht
zijn er later zaken aan de orde waar we
ook geld voor moeten hebben. Het is
dus geen kwestie van betutteling maar
van bezuiniging", aldus wethouder
Geerken.
Hij voegde er aan toe persoonlijk niet
gelukkig te zijn met het feit dat de vijf

mei viering op zondag gevierd wordt.
"Liever 6 mei dan had iedere Vorde-
naar eraan deel kunnen nemen", zo
sprak hij.

Informatie VWin bibliotheek?
Het voordeel van het college om de
jeugdafdeling van de bibliotheek uit
te breiden werd akkoord bevonden,
deels doordat wethouder Geerken
mededeelde dat getracht zal worden
aan het verzoek van de plaatselijke
WV tegemoet te komen om in de bi-
bliotheek een ruimte te kreëeren waar
de toeristen hun informatie kunnen
krijgen.
De commissie was van mening dat er
"snel aan het werk gegaan" moet wor-
den. (Op dit moment staat deze uit-
breiding van de jeugdafdeling nog op
de reservelijst van het meerjarenplan
stads- en dorpsvernieuwing). Hier
moet het zo snel mogelijk van af, aldus
de commissie.

Bakovens en
boerenbedoening
Tentoonstelling Bibliotheek
Enige jaren geleden zijn, met begelei-
ding van de gemeente Vorden, enkele
vrijstaande bakovens gerestaureerd
door mensen zonder werk. Die bako-
vens zijn toen opgemeten en gefoto-

Fa. Barendsen reikte prijzen uit

Ter gelegenheid van de opening van zijn nieuwe zaak heeft de heer Barendsen een wedstrijd uitgeschre-
ven waarbij geraden moest worden hoeveel artikelen erin de winkel gevoerd werden. Er waren in totaal
450 inzendingen. Het juiste aantal bedroeg 15.850.
Mevrouw Arfman-Ruesink uit Vorden was er met 15.875 zeer dichtbij. Haar viel de eerste prijs een fraai
tuinameubelement ten deel. De overige prijswinnaars waren: 2. J. W. Mogezomp, Gorssel; 3. J. Besse-
link, Vorden; 4. mevr. Gotink-deMan uitBathmen; 5. A. Eykelkamp, Warnsveld; 6. G. Kuenen, Vor-
den; 7. J. Weima, Gorssel; 8. mevr. Visschers-Burkink, Vorden; 9. AJ. Eskes, Vorden; 10. mevr. W.
Meulenbrugge, Vorden.

grafeerd. Later zijn de gegevens aan-
gevuld met foto's en tekeningen van
verder in de gemeente Vorden nog
aanwezige bakovens of
daarvan.
De gemeente wil aan belangstellen-
den graag de gelegenheid bieden om
van de verzamelde gegevens kennis te
nemen door middel van een kleine
tentoonstelling. Omdat bakoAns al-
léén echter een toch wat befWct en
éénzijdig onderwerp vormen, is over-
legd met de vereniging 'Oud-Vorden',
die daarop positief heeft gereageerd
en pogingen in het werk heeft gesteld
om óók een aantal gebruiksvoorwer-
pen en gereedschappen, die vroeger
op de boerderij gebruikt werden, voor
de tentoonstelling beschikbaar te krij-
gen.
Dank zij de welwillende medewerking
van een aantal particuliere eigenaren
is dat gelukt, met als resultaat dat de
vereniging 'Oud-Vorden' en de ge-
meente Vorden nu samen een exposi-
tie in de galerie van de Bibliotheek
hebben ingericht onder de naam
'Bakovens en Boeren-bedoening'. De
tentoonstelling wordt gehouden van l
tot en met 26 april a.s. en is geopend
gedurende de openingstijden van de
Bibliotheek. Belangstellenden zijn
daar van harte welkom!

Openbare les
'De Achtkastelendansertjes'
Vrijdagavond 29 maart openbare les
van de kinderdansgroep 'De Achtka-
stelendansertjes' in het Dorpscen-
trum. Toegang gratis.

Aanwinsten
Bibliotheek
"Go ask Alice"; "Leren observeren,
een introductie"; Lugt, Arre van der
"De blinde veerman"; Honderdaal,
Suzanne "Purper en azijn, verhalen";
Algra, N.E. "Recht voor de onderne-
mer"; Brouwer, Ton de "Van Gogh en
Nuenen"; Cittert-Eymers, J.G. van.
"Zonnewijzers aan en bijgebouwen in
Nederland"; Jewett, Claudia L. "Ver-
driet om verlies, hoe kinderen te hel-
pen"; Kraft, Christine "De roos van
Julia"; Thijssen, Felix "Jachtschade";
Graaf, Anke de "Zwijgend verleden";
Hoogeveen, Jan "Mosselen, recepten
en tips"; Camanu Helder "Hopen te-
gen alle verwachting in"; Wagenin-
gen, Gerda van "Omnibus"; Blees,
Margreet "Waarom heb je het ge-
daan?"; Brink, W.J. van den "De grote
panda"; Eykman, Karel en Peter Vos
"De werksters van half vijf'; Smith,
Bobby "Australië".
JEUGDBOEKEN: "De trek der die-
ren"; Been, Joh. H. "Paddeltje".

Druk bezochte receptie
Tonny de Jonge
De afscheidsreceptie welke aangeboden werd door de Monuta Stich-
ting ter gelegenheid van het afscheid van Tonny de Jonge werd druk
bezocht in Hotel Bakker. Vele geestehjke instanties, doktoren, direk-
ties en direktrices van verpleeginrichtingen en velen die nauw samen
hebben gewerkt waren aanwezig.

In grote getallen waren mensen uit de
burgerij gekomen om Tonny de Jonge
en echtgenote de hand te drukken.
Ds. Veenendaal sprak namens de vele
aanwezigen een dankwoord aan de
heer De Jonge, voor de wijze waarop
hij altijd korrekt en op de juiste manier
de mensen wist te benaderen, in dit
toch bijzonder beroep.
De heer De Jonge dankte allen voor
een prettige en nauwe samenwerking.
Bij dit werk behoort een goede ver-
standhouding met doktoren, ver-
pleegsters en verpleegers, geestelijke,
de plaatselijke drukker, dragers en
overheid. Daarvoor nogmaals harte-

lijk dank. Ook mevr. de Jonge werd
in zijn dankwoord betrokken. Vaak
moesten afspraken worden afgezegd.
Op de onmogelijkste tijden werd op
ons een beroep gedaan, toch hebben
wij het 'samen' tot een goed einde ge-
bracht, aldus de heer de Jonge.
Namens de Monuta Stichting sprak de
heer Box, die al geen onbekende meer
is in Vorden, dat de samenwerking in
Vorden zo prima verloopt daar had hij
al leen maar lof voor. Ook hij zal zich
samen met de heer Bakker (waarne-
mende) inzetten dat de uitvaartsver-
zorging tot in de puntjes verzorgd
wordt.

Bedrijfszaalvoetbal
toernooi Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
'Velocitas' organiseert ook dit jaar
weer het bedrijfszaalvoetbaltoernooi.
De speeldata zijn maandag 1,15,22 en
29 april. In totaal nemen hieraan 13

ploegen deel. In poule A komen ui t :
PTT, VS Markt, Gems, Sorbo I en
Zuivelfabriek.
Poule B: ATV, Barendsen, Kettelerij
en Wolbrink.
Poule C: De Herberg, Sorbo II, Ron-
deel en Drukkeri j Weevers. Het team
van de Zuivelfabriek was vorig jaa r
kampioen.

Oranjevereniging bijzonder
blij met subsidie

Bijzonder blij, dat was het bestuur van de Oranjevereniging /eer zeker
toen tijdens de raadsvergadering dinsdagavond j.1. bleek dat de raad una-
niem achter het voorstel van de heer Groen stond en besloot de gevraag-
de subsidie in afwijking van het advies van B&W? voor de organisatie van
het bevrijdingsfeest volledig toe te kennen.
Al was het bestuur in deze toch wel optimistisch geweest, je weet het
maar nooit in de politiek.
Ook al omdat het stemgedrag van enkele fracties tot voor de aanvang van
de vergadering nog onduidelijk was, waren er toch nog wel wat onzeker-
heden omtrent het doorgaan van alle plannen.
Gelukkig is daar door dit raadsbesluit een einde aan gekomen en kan het
organiserende bestuur zich volledig wijden aan haar taak in Vorden een
waardig bevrijdingsfeest te organiseren.
Een woord van dank aan de raadsleden voor hun medewerking in deze,
is hier zeer zeker op zijn plaats.

Het Bestuur,
Oranjevereniging Vorden

P.S. U denkt er toch ook aan l april bevrijdagsdag Vorden 'De vlaggen
uit'.



Vorden doorstaat den oorlog goed
Op l april 1945 werd Vorden bevrijd.
Wij willen niet nalaten hieraan enige aandacht te
schenken. Daarom plaatsen wij hierbij een hoofdstuk
uit het boek 'Erop of eronder' van W.P. Nederkoorn
en J.B.G. Stork.

(VERVOLG)

De moffen op de vlucht

D E MOFFEN BEGONNEN WEG TE TREKKEN. WAT ZOUDEN
de Paaschdagen ons brengen? De „Todf'-arbeiders van Doesburg en
omstreken kwamen door ons dorp, trekkende in de richting van Almen.

Zouden de Duitschers zich daarheen nog terug trekken? Honderden Hol-
landsche arbeiders waren intusschen aangekomen uit allerlei Duitsche plaatsen
en iederen dag volgden er meer. Ze konden de grens passeeren, zoo ze wilden.
Geen controle of iets was er nog bij het „Herrenvolk" overgebleven en ze lieten
de stumperds aan hun lot over. Wat deze menschen toekwam, hebben ze hier
gevonden, n.l.: eten en... ontluizing! Dank in dezen aan de vele medewerkers en
in 't bijzonder aan mej. Blits en dr. Terborg. Velen van de, tijdens de laatste
dagen, hier doortrekkende arbeiders uit Duitschland zullen zich den nacht kun-
nen herinneren, doorgebracht in het huis van Lenselink aan den Kerkhofweg,
voor hen ingericht, en hoe ze daar verzorgd werden.
„Goede Vrijdag" 's avonds en 's nachts kregen vele boeren plotseling inkwartie-
ring van... tientallen Duitschers tegelijk.
De Zaterdag voor Paschen (niemand kon bevroeden, dat we den volgenden dag
bevrijd zouden worden) kenmerkte zich als een buitengewoon rumoerige dag,
althans van den kant der Duitschers. De radio noemde plaatsen als Aalten, Gen-
dringen e.a. en deelde mede, dat de gevechten naar wensch verliepen, zonder
zóó duidelijk te zeggen, hoever en waar ze precies zaten, dat de mof er eenig
houvast aan kon hebben.
„De Todt" had, zooals Zaterdagmorgen bij het melden bij Brandenbarg bleek,
's nachts te voren het veiliger geacht zich alvast wat „terug te trekken". Er was
's morgens geen enkele „leider der Todt" meer aanwezig en de verwarring onder
„de gravers" werd groot. Een ieder spoedde zich haastig huiswaarts en hield een
extra oogje in 't zeil om niet door een of andere gemeene zet der moffen of
N.S.B.-ers verrast te worden.
Het was een onafgebroken heen en weer trekken van het totaal in de war zijnde
Duitsche leger. Ze trokken inderdaad achteruit. Het was een complete aftocht,
in volslagen wanorde.
Tegen 10 uur in den morgen kwamen ineens de Duitsche „heeren" in hun gele
uniformen weer het dorp inrijden. Ze waren vermoedelijk op hun vlucht terug-
gestuurd naar hun post, want zoowaar, even na hun herverschijnen, werden de
mannen van Vorden door den omroeper opgeroepen om terstond te komen
graven. Ze hadden zich echter dit belachelijke oproepen en terugkeeren gerust
kunnen besparen, want er verscheen niemand meer. Wie wilde nu nog eenig
risico loopen? Een ieder bleef thuis en hield zich binnenshuis.

D E MIDDAG VAN DEZEN ZATERDAG WAS VOOR VELE
boeren er een om nooit te vergeten. Het was een complete roofpartij
Degenen onder de boeren, die 's nachts te voren soldaten op de boerde-

rij hadden gekregen, ontvingen plotseling het bevel „aanspannen". Hetgeheele
hebben en houden van de soldaten werd op de boerenwagens gepakt en de
paarden moesten er voor, om zoo den terugtocht te bespoedigen. Want het
bleek toen wel heel duidelijk, dat de „heeren" haast kregen. Hoewel de lucht
daverde van de vliegtuigen, er moest gereden worden. Geen uitstel werd
gedoogd en ook op geen gevaar voor de boeren of paarden gelet. De weg
Ruurlo-Vorden en verder richting Almen of Eefde was één colonne boerenwa-
gens, volgepakt met uitrustingsstukken. Mechanisch vervoer was er in 't geheel
niet bij en kwam er soms een luxe wagentje langs de troep om hun tot nog meer
spoed aan te zetten, dan was het puur geluk, als het niet werd aangevallen door
de pijlsnelle Spitfires of Hurricanes. Op 't kantje af ontsnapte dien middag
menige boer of knecht aan de moordende mitrailleurkogels. Vele boeren wer-
den, doordat ze weigerden mee te gaan (hoe gelukkig maar achteraf) hun
wagens en paarden kwijt.

Het is nog steeds niet te begrijpen, dat niemand dien Zaterdag de reden begreep
van die haast der moffen. De avond viel en een beklemmend gevoel was er in
iederen Vordenaar, zoowel boer als burger. Menige boer was of 't paard en

wagen óf één van beide kwijtgeraakt en wat wachtte in den komenden nacht den
dorpsbewoners nog? Sluipend langs de wegen trok onze bezetter weg in alle
richtingen. Niets was voor zijn roofzucht veilig. Geen fiets kon ongemoeid gela-
ten worden. Afgematte paarden werden voor versche verwisseld.

Z OO BRAK, NA EEN DOOR MENIGEN VORDENAAR DOOR-
waakten nacht, de Zondagmorgen aan. De Zondagmorgen, l April 1945,
Ie Paaschdag, de dag, die in Vorden's geschiedenis zal genoemd worden

door alle tijden heen, „de dag der bevrijding van ons dorp". De kerken, anders
overvol op dergelijke Chr. feestdagen, waren zoo goed als niet bezocht. Het was
te gevaarlijk en te benauwend om ons heen. Niemand durfde bijkans buitens-
huis te komen, want overal zwierven nog steeds „gecamoufleerde" soldaten
rond. Gluiperig en met verbeten gezichten loerden ze, eveneens angstig, om
zich heen, de geweren in den aanslag. Een ieder, die het nog waagde ter kerke te
gaan met een oude fiets, werd haar kwijt. De moffen kwamen nog steeds vanuit
de richting Ruurlo en Hengelo ons dorp in, nu meest loopend achter elkaar, de
geweren in gereedheid en verder ongepakt. Was het hun achterhoede, die den
aftocht moest dekken? We wisten het niet! Alleen de „ondergrondsche" zal wel
ingelicht zijn geweest, althans de kopstukken. Jammer, dat ze niet van wapens
waren voorzien, deze knapen!
Het eerste bericht, dat als een Aprilmop werd aanvaard (hoe kon het anders?)
kwam tegen één uur in den middag. „Ze" waren de „Wiersse" al gepasseerd en
waren via Medler tot op de Kranenburg. De eene boterfabriek had de andere in
kennis gesteld van het feit, dat onze „bevrijders" er waren en ze rookten daar al
sigaretten van de soldaten en zelfs chocolade werd er al rondgedeeld.
De spanning werd ondraaglijk. Zou het waar zijn, geen Aprilmop? Hoe was dit
na te gaan? Schoenaker opbellen? Was dat te doen? Waar?
Er waren nog steeds Duitsche soldaten hier. Hoe zou dat afloopen? Zou er hier
in ons dorp gevochten worden? Zou er nu iets vreeselijks gebeuren, zooals b.v.
met Doetinchem, als de moffen zich hier nestelden in de loopgraven, overal en
in de door Vordenaren gemaakte stellingen? Dit alles vroegen we ons met angst
af en de uren kropen voorbij. Wat zou ons deze dag brengen? Menigeen nam z'n
voorzorgsmaatregelen en pakte wat mondvoorraad en kleeren bijeen, om zoo
noodig te kunnen vluchten.
Plotseling deed een ontzettende ontploffing Vorden trillen. Een geweldige
rookzuil steeg ten hemel en de brug op den Hengeloscheweg vloog in de lucht.
Nog een geweldige slag volgde even later, nu aan den anderen kant van 't dorp.
Was het de boterfabriek of de verlaten opslagplaats van moffen? Het spoorsta-
tion? Alles vloog naar of zat reeds in schuil- of gewone kelder, afwachtend met
angstig hart wat er zou gebeuren.
Na een oogenblik stil te hebben gewacht, gingen de moedigsten eens voorzich-
tig kijken en toen er niets meer te zien was van een soldaat, werd eens aan den
weg gekeken.
Plots kwam toen de mare „Ze zijn er". „Ze", dat waren de Tommies, met tanks
en verkenningswagens. Nog geloofden we het niet, tot plotseling uit de richting
Ruurlo heel langzaam een voertuig naderde. Het bewoog zich behoedzaam in
onze richting. We konden onze oogen niet gelooven.
Ineens een geweldige vuurstraal, gevolgd door een kanonschot, afgevuurd door
de naderende tank, een tank van onze bevrijders. Ze schoten in de richting van
het kerkhof, waar zich door de bosschen nog moffen in veiligheid trachtten te
brengen. Na dit waarschuwingsteeken aan ons allen, naderde nu vliegensvlug
onze eerste bevrijder.

HIERNA VOLGDE, IS MET WOORDEN NlWvlEER TE
beschrijven. Het was alsof geheel Vorden ineens aan den Ruurlo-
scheweg had zitten wachten op dit groote moment. Honderden

bestormden den aangekomen verkenningswagen. Met hoeden en petten werd
gezwaaid, gesmeten zelfs, met rood-wit-blauw en oranje getooiden zongen of
jubeldj^ Ik kan geen woorden vinden om het eerste treffen me^cze vrienden
weer ̂ |even. Menigeen kon niet spreken op dat moment. w^Rit moment
hier aan den Ruurloscheweg heeft meegemaakt, zal het nooit kunnen vergeten.
Het was overweldigend!
Aan den Vordenaar W. Pongers viel de eer te beurt het eerste mondelinge con-
tact met onze bevrijders te hebben gehad. Fier en met een lachend gezicht, al
maar pratend via z'n radio met de achter hem komende troepen, stond daar,
hoog uit den gevechtstoren leunend, de bevrijder. Wat een kerel! Was het een
Engelschman, een Amerikaan? Rustig en oplettend gaf hij z'n bevindingen
door, niet afgeleid door de om hem heen joelende, zingende, wuivende
menigte. Hij was de man waar de volgende soldaten op rekenden, hij was de
contactzoeker met de vijanden en met ons. Dit bleek spoedig uit z'n vraag aan
Pongers: „Wanneer zijn de laatste moffen weggegaan?" Deze stelde hem op de

DAMMEN
Sneldammen voor teams,
2e ronde
In de 2e ronde van de door distrikt
Oost georganiseerde sneldamkam-
pioenschappen voor teams is het eer-
ste team er in geslaagd in de Hoofd-
klasse kampioen te worden, ondanks
het feit dat na de l e ronde DCV 2 wed-
strijdpunten en 7 bordpunten achter
DVD Doetinchem waren geëindigd.
In de 2e ronde, die in d'Olde Smidse
werd gehouden werden echter op
DVD liefst 17 bordpunten goedge-
maakt. Eindstand DCV 18 punten 115
bordpunten; DVD Doetinchem 18
punten 105 bordpunten; ADC Aalten
9 punten; DOS Eibergen 8 punten;
WDV Winterswijk 4 punten; DVD
Doetinchem 2 3 punten.
In de 2e ronde behaalden Johan Kra-
jenbrink, Wieger Wesselink en Henk
Ruesink 9 punten. Het 2e team greep
net naast de prijzen, ondanks een Ie
plaats na de Ie ronde. Door 2 nederla-
gen in Doesburg moest op bordpun-
ten de eer aan DCZ Zevenaar gelaten
worden. Theo Slutter haalde in Does-
burg 8 punten, Jurgen Slutter en Ber-
nard Breuker 7 punten. Eindstand:
DCZ Zevenaar 15 punten; DCV Vor-
den 15 punten; ADC Aalten 2 12 pun-
ten; VADAC Varsseveld 8 punten;
DCD Doesburg 7 punten; DVT Ter-
borg 3 punten.
In Beltrum wist het 3e team de achter-
stand van 2 punten op DIOS Beltrum
niet goed te maken. Ze eindigden als
3e op bordpunten. Eindstand: DIOS
Beltrum 18 punten; DEZ Dinxperlo
15 punten; DCV Vorden 3 15 punten;
OG Almen 7 punten; WDV Winters-
wijk 2 3 punten; DSO Sinderen 2 2
punten.

Onderling kompetitie
SENIOREN: Hoofdklasse: J. Masse-
link - S. Wiersma 1-1; H. Ruesink - H.
Hoekman 1-1; B. Nijenhuis - G. ter
Beest 1-1; W. Wesselink - B. Hiddink
1-1; J. Koerselman - G. Wassink 1-1.
Eerste klasse: B. van Zuylekom - H.
Berenpas 1-1; B. Wentink - B. Rossel
2-0; M. Boersbroek - R. Slutter 2-0; H.
Wansink - W. Berenpas l -l; G. Brum-
melman - H. Esselink 1-1; B. Breuker-
J. Hoenink 2-0.
Jeugd: F. Ibrahim - A. Berenpas 2-0;
G. Brinkman - W. Hoenink 0-2; F.
Ibrahim - H. Berenpas 1-1.

Simultaan dammen
Leden van Jong Gelre kunnen zich
voor de simultaandamwedstrijd tegen
Wieger Wesselink nog tot l april opge-
ven bij Jan Hendriksen, tel. 6764.; Els
Abbink, tel. 1528 of bij Jan Borgman,
tel. 05754-312.
Op 12'april neemt de afd. Vorden deel
aan een Culturele wedstrijd van de
Regio-West Achterhoek in Zelhem.
Voor 19 april staan er tafeltenniswed-
strijden op het programma; 20 april
provinciale ledenvergadering rnet cul-
turele wedstrijd en feestavond in
Kerk-Avezaath. 27 april toneelopvoe-
ring voor de Oranjevereniging.

Forse zege
heren poloers
De heren van Vorden hebben zondag-
avond een forse 9-5 overwinning be-
haald op het bezoekende Brummen.
De eerste periode werd met de stand
2-2 afgesloten. Beide goals kwamen
op naam van Frans Karmiggelt.
De strijd bleef aanvankelijk gelijk op-
gaan. Tweede periode 3-2 voor Vor-
den dankzij Peter Nijenhuis. Brum-
men kwam terug en nam zowaann de
derde periode een 3-4 voorsprong.
Jaap Sterteveld, Kier Knol en Han
Scholten deden de balans in het voor-
deel van Vorden omslaan. Nadat
Brummen opnieuw had tegenge-
scoord bepaalden Frans Karmiggelt
2x en Kier Knol de eindstand op 9-5.

Biljarten

Monsterzege
Polojeugd
Het jeugdteam van Vorden '64 won
de competitiewedstrijd tegen WWV
uit Winterswijk met niet minder dan
12-0. De score kwam met de regel-
maat van de klok tot stand. Mark Bes-
selink 3x; Han Berenpas 5x; Andre
Karmiggelt lx; Riek Groot Roessink
lx; Harold Kolkman lx en Martin Sie-
belink scoorden de doelpunten.

Om met het vierde team te beginnen;
na een slechte start komt dit team er
steeds beter in. Nu werd ons Genoe-
gen met een 36-34 nederlaag naar
Baak teruggestuurd. Het derde team
moest met tweemaal tien en twee-
maal vijf de eer laten aan De Keu 5
met 33-30. Kranenburg 2 ging in Ol-
burgen op bezoek. De volle winst
werd binnengehaald. Eindstand 34-
40. Het eerste team tenslotte ging in
Hengelo bij De Zwaan op bezoek. De
Zwaan l toonde zich thuis de meerde-
re. Eindstand alhier 40-34.
Voor de nieuwe competitie heeft zich
bij de vereniging inmiddels een vijfde
team gemeld. De wedstrijden voor
het bepalen van het gemiddelde zijn
inmiddels gespeeld. Een tweetal hun-
ner komen zeker voor plaatsing in een
van de eerste teams in aanmerking,
gezien de afgelegde proeve van be-
kwaamheid.

Voorjaarsrit
'Graafschaprijders'
Aan de Voorjaarsrit welke de VAMC
'De Graafschaprijders' organiseerde
werd door 43 personen deelgenomen.
De rit had een lengte van 49 kilometer
en was uitgezet door de heren W.D.
Wisselink en J. Luiten.
De uitslagen waren als volgt: A-klasse:
1. R. Trip, Ommen; 2. A.C. Weeverd,
Keyenborg; 3. B. Regelink, Vorden; 4.
G. Verstegen, Hengelo.
PCC-B.Klasse + B.klasse: 1. G. Kra-
nenburg, Borculo; 2. J. Mennink,
Ruurlo; 3. P. Reinders, Zutphen; 4.
B.E. Statius, Apeldoorn.
PCC-A.KIasse: 1. H.J. Cortumme,
Toldijk; 2. B. de Weerd, Voorst; 3. G.
Siemes, Zutphen.
Toerklasse-leden: 1. B. Pardijs, Wich-
mond; 2. B. Eilander, Zelhem; 3. H.C.
Bulten.
Toerklasse niet leden: l . W. Leerkas,
Lettele; 2. B. Hendriksen, Zwolle; 3.
L.J. te Slaa; 4. H.J. Hissink, Warns-
veld; 5. A. Wessels, Raalte.
Motoren: 1. D.H.W. v.d. Wal, Zut-
phen.
Aanmoedingingsprijs T. Boll, Almen.
De prijzen bestaande uit planten en
bloemen werden na afloop uitgereikt
door de heer B. Regelink.

Velocitas
Voor de zaalvoetbalcompetitie wer-
den de volgende wedstrijden ge-
speeld: Velocitas 3-Zavodo 5:8-1; Ve-
locitas 4 - Pandawa 4:2-1; Velocitas l -
Velocitas 2: 2-0 (oefenwedstrijd da-
mes).
Het programma voor volgende week
luidt: maandag l april te Zutphen:
AZC 6 - Velocitas 4; woensdag 3 april
in Eibergen: SSS E 2 - Velocitas 2.

hoogte van hetgeen zoo juist geschied was, n.l. de opgeblazen brug en de spoor-
wegovergang in den Almenscheweg.
Allerlei vragen werden den geallieerden militair gesteld, doch niemand kwam
meer te weten, dan dat het Canadeezen waren, onze eerste bevrijders.
Na deze eerste kennismaking van enkele minuten keerde de wagen terug in de
richting Ruurlo, een steeds aangroeiende menigte Vordenaren in uitgelaten
stemming achterlatend.
Ineens, nog erger dan een donderdag bij helderen hemel, plotseling de kreet:
„De Duitschers!" O, God, wat zou ons overkomen? Plotseling naderde uit de
Dorpsstraat een gecamoufleerd wagentje. Het hield stil en soldaten met „Pan-
zerfaust" kwamen er uit te voorschijn. Als in een zucht was de menschen-
menigte uiteen. Ieder zocht zijn heil in de kelders. Angstig als nooit te voren.
Zouden ze zich op 't laatste moment op ons wreken, de gehate moffen? Slui-
pend langs de huizen liepen de soldaten in de richting, waarin de bevrijders
teruggereden waren. Deze moeten echter ook gezien hebben, wat er gebeurde,
want ineens daverde een kanonschot en een groot gat werd in den muur gescho-
ten bij het huis van Tietkes. Achteraf is gebleken, dat dit het eenige schot is, dat
bij de bevrijding is gevallen. Dit was voor de moffen een gereede aanleiding om
het maar op te geven en het wagentje keerde ter hoogte van de Boerenleenbank
in pijlsnelle vaart terug en is nadien niet meer gezien. Dit incident liep dus nog
goed af.

Dat de Canadeezen zoo spoedig op de hoogte waren van de gedragingen der
Duitschers, hadden zij te danken aan het feit, dat er ook ondergrondschen bij de
jubelende Vordenaren waren geweest, die niet in een kelder vluchtten, doch
door de tuinen zich naar den Ruurloscheweg spoedden om de Canadeezen te
waarschuwen. Het waren W. Pongers en Sj. Aartsen, die hier getoond hebben,
hun steun te willen geven aan de goede zaak. Pongers was ook degene, die ons
den afloop van het treffen kwam mededeelen. Voorzichtig en met allerlei
gevoelens vervuld werden de kelders verlaten en werd het voorgevallene aller-
wegen besproken.
Wij hadden de eerste bevrijders gezien en volgens berichten van de Kranenburg
zouden er wellicht meer komen, maar wanneer? Spoedig kwam daarop het ant-
woord. We zaten juist te eten (niemand had echter vanwege de doorgestane
emoties veel trek), toen tegen 6 uur weer een verkenningswagen full speed het
dorp kwam inrijden, gevolgd door twee andere. Opnieuw maakte zich een onbe-
schrijflijk enthousiasme van de dorpsbewoners meester. Honderden waren nu
op straat en versperden bijkans den weg voor... een stroom van aanrollende
tanks van licht formaat.
Het was nu de tijd voor de „ondergrondsche" om actief te worden. De N.S.B.-ers
werden uit hun huizen gesleurd en opgebracht naar de marechausseekazerne.
Het was een Zondagavond, zooals Vorden nooit had beleefd. Honderden, nee
duizenden waren op de been. De uitbundigheid kende geen grenzen. Het
ongure element onder onze dorpsgenooten werd, voor zoover niet gevlucht,
opgehaald en onschadelijk gemaakt.

Vorden vrij

D E STRIJD TEGEN ONZE BEZETTER WAS, ALTHANS IN
Vorden, beslecht, l April 1945 was Vorden bevrijd van de gehate Duit-
schers en van hun handlagers. Wat een gebeurtenis! Ondergedokenen

kwamen, als uit den grond opgerezen, te voorschijn. Mannen en jonge kerels,
die we langen tijd uit ons midden verdwenen wisten, waren nu plotseling van de
partij. Wie herkende den man met de baard, rijdend op een tank met de bevrij-
ders, een machinepistool in de hand houdend? Veel N.S.B.-ers zullen in hem
hun mannetje gevonden hebben. Het was mr. Koning, de man, die z'n vrouw in
de laatste maanden voor de bevrijding had moeten verlaten om zich in veilig-
heid te stellen voor den S.D. of wat de bezetter meer voor gemeene instanties
had. Hij was nu terug om z'n rekening aan te bieden!
Het was omstreeks negen uur in den avond geworden en het enthousiasme
bleef aanhouden. Hoewel stikdonker, was er nog steeds een menigte menschen
op de straat. Juichend en zingend trokken ze heen en weer. De lichte tanks had-
den alle straten doorkruist en zich vergewist, dat er geen mof meer te vinden
was en ook geen weerstand meer geboden werd in Vorden. Ons dorp was, zooals
ik reeds schreef, bevrijd, maar werd niet meteen bezet door de bevrijders. De
gemotoriseerde bevrijders trokken zich omstreeks 9 uur terug naar de Kranen-
burg en... lieten ons alleen dien komenden nacht. Wellicht zal er om 't dorp een
ring van soldaten gelegerd zijn geweest dien nacht om een oogje in 't zeil te hou-
den. De wacht in 't dorp bij de kazerne werd door den O.D. betrokken.

Hebben we dien nacht goed geslapen? Ik moet bekennen, mij ging het niet zoo
goed af als gewoonlijk. Er was zooveel te beleven geweest, dat ik het niet alles
zoo ineens kon verwerken. Ik heb lang opgezeten dien Zondagavond, al maar
denkend en pratend met kennissen en buurtgenooten. Allerlei vragen bestorm-
den ons nog en allerlei voorspellingen voor den verderen afloop werden
gemaakt en allerlei strategie ten beste gegeven.
Diep in den nacht hebben we het bed opgezocht, doch vroeg waren we weer op
de been om te zien, wat er zou komen en om vooral niets te missen van het
schouwspel, dat tegen 7 uur aanving.
Dit evenement, in de oorlogsjaren zoo vaak gewenscht, was indrukwekkend van
begin tot einde. Wat een verschil met de colonnes van 36 uur geleden op dezen
zelfden weg. Honderden gemotoriseerde voertuigen, motorrijders enz. enz.
kwamen in onafgebroken rij aanrollen en „hobbelen". Jubelend en wuivend
met vlaggetjes en oranje_werden ze begroet, onze bevrijders. Doch de mannen
van Vorden waren noodig! Op den Hengeloscheweg was de brug opgeblazen en
een geweldig gat „versperde" den bevrijder den doortocht. Ook de overweg naar
Almen was een geweldige krater geworden. Geen vragen om „vrijstelling" of
ander uitvlucht! Neen, eensgezind werd er nu aangepakt en in een minimum
van tijd was de passage weer mogelijk en konden ze verder, den vijand achterna.
Het verdere verloop van de bevrijding van ons land zal zeer zeker in grooter ver-
band door talrijke boeken aan ons nageslacht worden verhaald als een 5-jarige
strijd tegen roof en terreur, tegen dwingelandij en willekeur. Van een volhar-
dend volk in tijden van ellende en overheersching door een niets ontzienden
bezetter.
Vóór alle dank aan menschen, moeten we onzen God danken, dat Hij ons
gespaard heeft en laat Hem onze Leidsman blijven in alle tijden.
Ik meen te moeten eindigen met ook een woord van dank aan de Vordenaren,
die hun aandeel hebben gehad in de dagen der bevrijding zelf, doch ook aan die-
genen, die, op welke wijze ook, het landsbelang bleven dienen in de 5 oorlogs-
jaren. Vorden heeft het er in alle opzichten goed afgebracht en laat ook in de toe-
komst onze naam genoemd mogen worden als een voorbeeld van vaderlands-
liefde en saamhoorigheid, van.medeleven en gemeenschapszin. Onze gevalle-
nen moeten er door geëerd worden, hun offer gebiedt ons, mee te werken aan
den opbouw van een krachtig en gezond land.

Het stuk, hiervoor geschreven,
Krijgt waarde, nu subiet,
Als ied're goede lezer
't Als volgt met mij beziet.

Geheel het volk van Vorden
Paraat en hand in hand
Met hen, die dapper strijden
Voor Koningin en Land.

De oorlog is geëindigd
Dus nu vooruit, met spoed,
Met God als Eersten Leidsman
Want dan komt alles goed.

Weest eensgezind, verdraagzaam,
Werkt ijv'rig mee, sta pal
Voor d' opbouw van een wereld
Waar vrede heerschen zal.
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