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Chr. gemengde zangvereniging
"Excelsior" bestaat 100 jaar

De Christelijke gemengde zangvereniging "Excelsior" viert dezer dagen het eeuwfeest.
De officiële datum is 6 april aanstaande.
Veel ophef zal er aan dit jubileum niet worden gegeven. Voorzitter Bertus Wiltink: "Een
jaar geleden is dit jubileum intern reeds uitvoerig besproken. Zowel de leden als het be-
stuur waren van mening dat het 100-jarig bestaan zeer eenvoudig gevierd moet worden",
aldus de heer Wiltink. Vieren is in dit verband niet het juiste woord, want het jubileum zal
worden herdacht.

Zondagavond l april (géén l april-
mop) wordt om 19.00 uur in de Neder-
landse Hervormde kerk een herden-
kingsdienst gehouden. Het koor zal
een viertal stukken zingen, terwijl do-
minee Veenendaal de meditatie zal
verzorgen. Na afloop bestaat er gele-
genheid om het bestuur in "De Voor-
de" de hand te drukken. Toespraken
zullen er niet worden gehouden.
Het koor van Excelsior bestaat uit 21
dames en 8 heren. Qua leeftijd niet
zo'n jong koor. Het jongste lid is dertig
jaar terwijl het oudste lid tante Riek
Scholten de zeven kruisjes reeds lang
is gepasseerd. (Enkele jaren geleden is
tante Riek vanwege haar 60 jarig lid-
maatschap van Excelsior al eens uit-
voerig in het nieuws geweest).

UITSTEKENDE BAND
Nu moet men niet denken dat Excel-
sior berust in de "vergrijzing". "Toch
krijgen we er regelmatig nieuwe leden
bij. Wanneer er zich weer nieuwe ge-
zinnen in Vorden vestigen gaan wij er
als bestuur achteraan om te kijken of
er nog personen bij zijn die interesse
hebben om bij Excelsior te komen
zingen", aldus voorzitter Bertus Wil-
tink. Het ledenaantal van de vereni-
ging is de laatste jaren dan ook zeer
stabiel.
Binnen de zangvereniging bestaat een
uitstekende onderlinge band. Op de
repetitie avonden onder leiding van
de volgens Wiltink "blijmoedige" diri-
gent Peter Rouwen, wordt er elke
woensdagavond in het Dorpscentrum
enthousiast gezongen.

REPERTOIRE
Het repertoire dat gezongen wordt is
geheel afgestemd op het niet al te gro-
te ledenaantal van het koor. Veelal
christelijke liederen, gezangen en
psalmen, doch ook liederen uit de lij-
dens tijd.

"Wij gaan er van uit dat de mensen
ook moeten kunnen verstaan wat er
gezongen wordt. In de kerk is dat hele-
maal geen probleem, aangezien de
kerkgangers er over het algemeen
een gestencilde tekst bij hebben", zo
zegt voorzitter Wiltink.

Excelsior is zo'n zes keer per jaar te
beluisteren tijdens de kerkdiensten
rond Kerst en Pasen. Daarnaast wor-
den optredens verzorgd in o.m. be-
jaarden centra.

OPRICHTING
Excelsior, dat bij de Koninklijke Chri-
stelijke Zangersbond is aangesloten,
werd op 6 april 1884 opgericht door de
heer Bösecke, hoofd van de Christelij-
ke school te Vorden. Deze mijnheer
Bösecke was in feite Excelsior. Hij
was zowel voorzitter als dirigent. In
1905 kreeg de vereniging statuten en
vond Bösecke het welletjes. Er kwam
een officieel bestuur bestaande uit de
heer de Regt (voorzitter), R. Beeftink,
A. Lenselink, T. Klarenbeek en F. On-
stenk. De heer de Regt bekleedde te-
vens de functie van dirigent.
In 1921 werd hij opgevolgd door de
heer J.B. Scholten. Aan deze man
heeft Excelsior bijzonder veel te dan-

ken. Tot in de vijftiger jaren was hij nl.
dirigenten het koor.
Gedurtj^k de oorlogsjaren ging de
zang aanvankelijk gewoon door. Zo
werd er zelfs in 1942 in gebouw "Ire-
ne" nog een uitvoering gegeven. In de
"vette" jaren van Excelsior schom-
melde b^Uedenaantal zo rond de vijf-
tig. VadHIe j aren zestig ge lij k aan het
huidige ledental.

KLEDING
Financieel kan de vereniging vrijwel
rond komen. Dit is vnl. te danken aan
de zelfwerkzaamheid van de leden.
De kleding wordt allemaal zelf ge-
maakt, zodat dit een flinke besparing
op de uitgaven betekent.
Het bestuur van "Excelsior" bestaat
momenteel uit: L.H. Wiltink, voorzit-
ter; Mevr. Luichies, secretaresse;
Mevr. Wagenvoort, Mevr. Ellenkamp,
mej. E. Jansen en G. Wullink leden.
Ter gelegenheid van het honderd-ja-
rig bestaan is er zondagavond na
afloop van de herdenkingsdienst een
foto galerie te bezichtigen in "De
Voorde". De te exposeren foto's zijn
verzameld door het echtpaar Hilfe-
rink.

Concert
River Town Jazzband
Zondag l april a.s. geeft de "River
Town Jazzband" weer een concert in
Bodega 't Pantoffeltjc.
De "River Town" speelt a.s. zondag in
Vorden weer met de volledige bezet-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.OQ-12-30 uur en vrijdag van 13.3.0-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mi. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F..
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeente werken-Spreekuur wethouder H.A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Militaire oefeningen
Gedurende de periode 3 tot en met 6
april 1984 zal er in deze gemeente een
militaire oefening worden gehouden.

Het betreft een verplaatsingsoefening
langs openbare wegen. Particulieren
hebben toestemming verleend tot het
betreden van hun terreinen. Er zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie.

2. Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-

leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels geboden.

Voor andere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling l ter se-
cretarie. Belangrijk is evenwel dat een
bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN
na de datum van publikatie moet wor-
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
- Aan de heer H.J. Velhorst, Raad-

huisstraat 26, voor het vernieuwen
van een garage/berging aldaar

- Aan de heer W. Rakitow, Stations-
weg 20, voor het bouwen van een
garage/berging aldaar;

- Aan de heer W. Polman, Dorps-
straat 22, voor het gedeeltelij k ver-
anderen en vergroten van een
winkelpand aldaar;

- Aan de heer J.H. Beerling, Zut-
phenseweg 84, voor het plaatsen
van een hobby-kweek-kas aldaar;

- Aan de heer R. Hoetink, Nieuw-
stad 27, voor het gedeeltelijk ver-
groten van een woning aldaar;

- Aan de heer J. van Houte, Nieuw-
stad 25, voor het plaatsen van een
berging aldaar;

- Aan de heer A. Eikelenboom, Ros-
kamweg 2, Gorssel, voor het bou-
wen van een woning met garage
aan de Wilhelminalaan alhier.

- Aan de heer J. Hofs, Brinkerhof 54,
voor het bouwen van een woning
aan de Komvonderlaan 4 alhier.

ting en volgens Nico Singer de pianist
van het orkest, hebben de heren musi-
ci er erg veel zin in!
"De laatste keer dat we zijn opgetre-
den in Vorden, vorig jaar november,
hebben we er zelf enorm veel plezier
aan beleefd, nou hebben we dat mees-
tal wel, maar als je speelt met zo'n vol-
le bak als vorig jaar in 't Pantoffeltje en
de mensen zijn zo enthousiast dan
geeltje dat toch weer een extra stimu-
lans", aldus de pianist.
De liefhebbers van Jazz in de swin-
gende oude stijl zijn dus a.s. zondag

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

met hun kinderen weer welkom in 't
Pantoffeltje te Vorden.

(Zie advertentie)

eenvoudiger!
Let binnenkort

op de
"Nieuwe kijk
«p Sparen!*

Raftobank
geld en goede raad

Leerhuis-avond op
donderdag 29 maart
In het kader van het gezamenlijk
herv.-geref winterwerk wordt aan-
staande donderdag, 29 maart, de laat-
ste leerhuis-avond van dit seizoen ge-
houden.
Op deze avond gaat het over werk en
werkloosheid. Ds. Piasman, die als
predikant werkzaam is in bedrijven,
en veel kontakt heeft met baan-lozen,
zal het onderwerp inleiden. Hij
spreekt over: "Geen arbeid-toch inko-
men". Deze avond wordt gehouden in
het Achterhuus, achter de gerefor-
meerde kerk. Ieder die zich voor dit
onderwerp interesseert - eigenlijk gaat
het in deze tijd ons allemaal aan - is
hier van harte welkom.

Aktie van het
Ned. Bijbel Genootschap
Op 28 maart a.s. is het 170 jaar gele-
den, dat in Nedeland het Bijbel Ge-
nootschap werd opgericht. Ter gele-
genheid daarvan wordt in de Engelse
Kerk op het Begijnhof te Amsterdam,
waar destijds op die datum de oprich-
ting plaats had, een jubileum-bijeen-
komst gehouden.
Op die dag zal ook het startschot wor-
den gegeven voor de landelijke leden-
werf-aktie, die in de week van 2 tot 7
april wordt gehouden onder het motto
"Doorgeven". Want het Bijbelgenoot-
schap ziet het als haar taak de Bijbel
door te geven. Zolang half Nederland
nog geen bijbel heeft, en zolang de
vraag om de Bijbel in alle talen steeds
luider wordt, is die taak niet voltooid.
Ook de afdeling Vorden van het Ned.
Bijb. Genootschap doet aan die Aktie
mee. Ze is gericht op mensen, die wel
bij een kerk horen, maar nog geen lid
zijn van het N.B.G. Via het kerkblad
van de hervormde gemeente in Vor-

den worden lezers opgeroepen, zich
aan te melden als lid. Die aanmelding
kan gebeuren bij dhr. A. Luichies, het
Hoge 46, telefoon 2248. Daarnaast
wordt onder de leden van de gerefor-
meerde kerk te Vorden een persoon-
lijk gerichte ledenwerf-aktie gehou-
den.
We hopen dat die Aktie "Doorgeven"
slaagt. Want de Bijbel is Brood voor
het hart.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.A. Steenblik en E.
Nieuwenhuis; O. Rambonnet en
H.W. Marlens
OVERLEGEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Woord- en Com-
muniedienst.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
l april 10.00 uur ds. De Heer, Apel-
doorn, Jeugddienst.
19.00 uur Gez. dienst t.g.v. 100-jarig
bestaan Excelsior, ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK
Donderdag 29 maart in Achterhuus
20.00 uur ds. Piasman, Geen Arbeid...
toch inkomen.
Zondag l april 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur Gez. dienst in de N.H. Kerk
t.g.v. 100-jarig bestaan Excelsior, ds. J.
Veenendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
31 maart en l april dr. Vaneker, tel.
2432.

Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

'WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 31 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Tevens avond- en nacht-
dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
31 maart en l april J.H. Hagedoorn,
Lochem. Tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

.wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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BAZAR SUETERS
Dorpsstraat, Vorden
Ruurloseweg, Kranenburg

Zondag a.s. 1 april in 't Pantoffeltje, concert-
dansen met de

„River Town Jazzband"
De vorige keer was het met de „River Town"
bomvol en knotsgezellig dus zorg dat u op tijd
bent!

Aanvang 15.30 uur.
Entree f 5,-. Kinderen'2,50

bod<

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

1 kiloSpinazie
Goudreinetten
Java s 15 stuks

1,95
1,95
3,95

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

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

^RESTAURANT & CAFÉ H

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

De hele maanden maart en april in ons
restaurant:

KARBONADE
ZOVEEL U WILT

18,50-l- aardappels
en groente

Tiener rok
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Ophaalrok in streep desin met
elastiek in de boord.
Tuunteprijs 49,50 WEEKTOPPER

x$»-
Kleuter tuinbroekjes
In diverse modellen.
Schattig en betaalbaar
Tuunteprijs 25,- WEEKTOPPER 19,95
Meisjes jurkjes
In een moderne uitvoering met knoopjes
op de schouder. Aangeknipt mouwtje.
Tuunteprijs 25,- WEEKTOPPER 19,95

^ ••

Kinder spijkerjacks
In gewassen denim. Het bekende model
met de 4 zakken.
Tuunteprijs 39,50 WEEKTOPPER 29,50

^v^ ^*° <^ ^
xO*

Heren polo's
Met klein haarstreepje. Borduring op
de borstzak. Fantastische kwaliteit.
Tuunteprijs 25,- WEEKTOPPER 19,95

««̂A

?^
N
^

J^
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3 delige meisjes sweater set
Open gebreide truitje met korte mouw.
Bijpassend vest en pantalon, in vele
moderne kleuren. Hoe bestaat voor deze
prijs. Tuunteprijs 55,- WEEKTOPPER 39,50

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

De nieuwe voorjaarsmode
vindt u bij de Tuunte

Uitgevoerd in geheel perforeerd leer
in alle mode kleuren.

Tuunteprijs van 59,90

49,90 ..̂ 0
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OOK OP ME SUPERAANBIEDINGEN
ONTVANGT U DE BEKENDE SPONSORMUNTEN. p-'-'

De Natuials van Pastunette.

Soepele zachte ondermode
met een perfekte pasvorm.
In luxueuze zijde, luchtig linnen
en komfortabel katoen.

po/tunetté

MODEHUIS

DIT IS 'M!

VORDEN TEL (05752) 1381

CENTER

XL

DE NIEUW ONTWIKKELDE TRAKTORKABINE VAN INTERNATIONAL
Met deze nieuwe ontwikkeling op traktorkabinegebied ligt INTERNATIONAL
opnieuw ver voor. Ontdek zelf eens wat betekent: "bedieningsgemak", "Com-
fort", "veiligheid" en vooral "stil geluid".
Vlakke vloer, hangende pedalen, ruime instap en alle bedieningshefbomen on-
der handbereik. Het XL CONTROL CENTER laat U versteld staan hoe eenvoudig
maar doeltreffend "perfectie op maat" is.
INTERNATIONAL trakteren met XL CONTROL CENTER zijn leverbaar vanaf 50
PK, uitgerust met tweewiel- of vierwielaandrijving. Wij als INTERNATIONAL-
dealer willen u gaarne verder informeren. Dezetraktoren hebben een dieselmo-
tor met een laag motortoerental, lange slag en een hoog motorkoppel. Dit staat
garant voor een hoog rendement en u kunt deze motoren rustig de naam geven
van "zuinige doordouwers". U wilt meer weten van deze traktor, of u denkt aan
inruilen? Voor informatie:
BOEKE HEESTERS HENGELO GLD. Tel. 05753-1964 en 2379.
Vert. 08340-1170 of 08350-24465.

Boeke-Heesters

«**?

1983 Visa GTIpg
1983 Visa S u per E
1983 Renault 11 GTL
1983 Renault 5 TS
1983 Visa club luxe
1982 GS A spec. break Ipg}
1982 2CV6 Charleston
1982 2CV6 special
1982CXAthenalpg
1982 Fiat Argenta Ipg

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

1982 Saab 900 GL
1982 Visa special
1981 GS A club
1981 Visa club luxe
1981 Renault 18 TS Ipg

-1981 Dyane6
1981 2CV6 special
1981 Datsun bluebird Ipg
1981 Audi 80 L diesel
1981 GS A pal las Ipg

1980CX2500Dpallas
1980 GS A club
1980 Renault R4 GTL
1980 Volvo 244 DL Ipg
1980 2CV6 special
1979 G special Ipg
1979 Ford taunus Ipg
1978 G special
1978 GS club
1978 GS X1

RUESINKA



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de gebporte van ons doch-
tertje en zusje

INGRID

Henk, Ada en Wendy
N ij land

22 maart 1984
Zelledijk 5
7251 NB Vorden

Hierbij wil ik u, mede namens
de kinderen en kleinkinderen
hartelijk danken voor uw be-
langstelling na het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve
vader en opa

AREND GERRIT
HENDRIK LAUCKHART

De vele bewijzen van meeleven
hebben ons goed gedaan.

H. Lauckhart-Kornegoor

Vorden, maart 1984
DeWehme, Nieuwstad 32.

A.s. donderdag 21.45 uur
kampioenswedstrijd heren
Dash 2 - Hansa (Sporthal).
Mag je niet missen!!!

Heren 2

Te koop: een crossfiets.
Batavus. Prijs f 200,-.
Tel. 1590 in Vorden.

Weer voorradig vroege
groente planten o.a. Kool -
Sla - Andijvie enz.
Gebr. Kettelerij b.v.
Zutphenseweg 64
Tel. 1508 b.g.g. 2054.

Te koop: open-haard-hout.
Brandenborchweg 10, Vorden
Tel. 6646.

Te koop: 2 handmaaimachi
nes f 20,- per stuk.
H. Denk, Nieuwstad 41,
Vorden. Tel. 1515.

Te koop: grote pony zadel
2 zelfdrinkers.
GRATIS paardemest.
S. Siebelink,
Vordensebosweg 7, Vorden.

Te koop: g.o.h. groot ponyrij-
zadel.
Tel. 05752-1748.

SLAGERIJ KRIJT
voor alle huisslachtingen en
diepvriesvlees.
Voor en achterbouten diep-
vriesklaar vanaf 7,80 per kg.
Hele en halve varkens dievries-
klaar vanaf 5,40 per kg.
Deze week 2 kg karbonade
voor slechts 19,90.
SLAGERIJ KRIJT
Vorden. Tel. 1470.

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.

Nieuw Spittaal

Maak keuze uit onze
vele soorten

volkoren
Vers van de Warme Bakker.

Puur natuur, dat proeft U!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn

' winkeltje in brood en banket

Burgemeester Galleestraat

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br. vanaf
29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

GROTE BINGO
op 7 april a.s.
bijCaféd'nOldeKriet
te Wichmond.

Hoofdprijs: 1 varken
(in pakket)

Aanvang 20.00 uur.

Op 6 april om 15.00 uur geven wij elkaar
het ja woord in het gemeentehuis van Vor-
den

ERIK POELGEEST
en

MARIANNEDEJONG

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres is:
Enkweg 19
7251 EV Vorden.

1929
In plaats van kaarten

1984
Op dinsdag 3 april a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

AJ. MAALDERINK
en

W. MAALDERINK-BLIKMAN

hun 55 jarig huwelijksfeest te vieren.

Om hen hiermee te feliciteren bent u van
harte welkom 's avonds van 19.30 tot
22.00 uur in café "De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

Heden werd nog onverwacht uit ons midden weggeno-
men mijn lieve man, onze lieve vader en opa

HENDRIK VAN DEN BERG
echtgenoot van R. de Boer

op de leeftijd van 92 jaar.

Vorden: R. van den Berg-de Boer
Zutphen: H. van den Berg

R. van den Berg-Stegeman
Amsterdam: Inge en Jan
Warnsveld: Henk en Jeanine
Laren G ld.: A. Kolkman-Goldenbeld

J. Kolkman
Harfsen: Erna en Henk

Wilp: Ronnie en Wim
en achterkleinkinderen.

7251 AV Vorden, 23 maart 1984
Margrietlaan 21.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Heden ontvingen wij het bericht dat van ons is heenge-
gaan

HENDRIK VAN DEN BERG

erelid der vereniging.

Zijn inzet zal een ieder tot voorbeeld blijven.

Bestuur, dirigent en leden
Muziekvereniging Concordia.

Vorden, april 1984.

Op 6 april a.s. bestaat onze Christelijke Ge-
mengde Zangvereniging

"EXCELSIOR"
honderd jaar.
Dankbaar herdenken wij, bestuur en leden,
ons honderdjarig jubileum op 1 april a.s. in
een gezamenlijke avonddienst van de Her-
vormde Gemeente en de Gereformeerde
Kerk Vorden.
Deze dienst wordt gehouden in de Her-
vormde kerk, aanvang 19.00 uur. Hiervoor
nodigen wij u gaarne uit. Gelegenheid tot
feliciteren is er na afloop van de dienst in de
Voorde.

BEKENDMAKING
In plaats van kaarten.

Langs deze weg wil ik iedereen laten weten
dat ik donderdag 22 maart de gehele dag
jarig ben geweest.

Gelegenheid om mij te feliciteren is vrijdag
30 maart 1984 tussen 13.00 en 17.00 uur
bij de groenteafdeling in de V.S. markt.

Heren, er mag gekust worden.

Groetjes

WILMA SAALMINK

P.S. Ik rook Marlboro met filter.

Een zaak van leven of dood!
Gods woord stelt het

zwart - wit!
licht en duisternis!
waarheid en leugen!
hel of hemel!

Laat je niet meeslepen naar het verderf.
Laat je behouden uit deze verkeerde wereld.

Kom naar onze bijeenkomst op donderdag 29 maart
20.00 uur in het Dorpscentrum.
Jonge mensen zingen en getuigen van het leven dat ze
in de Here Jezus gevonden hebben. De blijde bood-
schap wordt verkondigd.

Toegang vrij, geen collecte.

BAL
voor gehuwden en verloofden A

op zaterdag 14 april
m.m.v. de Sun Set en de Dutch Boys
m:

Café Kerkemeyer
te Borculo. Tel. 05457-1202.

VAIEWEIDT

Rozen 1 bos 3,75
Primula Verus 1 7K
voor de tuin per stuk l , / U

5 stuks voor 7,50
10 stuks v^ 12,50
Grote keus in verse snijbloemen

't Stoepje
Jan van Aart van
Jan de Bakker.
Spakenburg

Pak stroopwafels
met roomboter bereid

gesorteerd 500 gr.

9 Kn
£r 3U

U,—

NIEUW NIEUW

Nu op de Vordense
vrijdagmarkt

„PATAT"
ter kennismaking

bij aankoop van één
bakje patat

Friekandel - Bami - Nassi
of kroket

GRATIS
RONALD EN ANITA

MASSELINK
NIEUW NIEUW

Het juiste adres voor al uw

TUINHEKKEN,
VLECHTSCHERMENenz.

naar natuurlijk
Timmerbedrijf-Timmerwinkel

HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36, Vorden

Tel. 3376.
Deze week vlechtschermen

180x180f26r-

DEZE WEEK

VIDEOSPELLETJES
van f 39,95 voor

34.50

BAZAR SUElïRS
Dorpsstraat - Vorden

Ruurloseweg - Kranenburg

Gezellig gezin gezocht in
Vorden voor meisje van 13 jaar.
Liefst met kind(eren) van ca.
zelfde leeftijd.
Weekends en vakanties afwe-
zig ca. 12 weken.
Tel. 1749.

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

+ bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. Nieuw Spittaal

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br vanaf
29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Daarom is brood
dag in dag uit een
goed begin en een

pui k besluit.

vers van uw Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Ons brood /s weer met
3 sterren bekroond

ladders en trappen
Veilig bij élke... stap!

Timmerbedrijf-timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleestraat 36, Vorden
Tel. 3376. Enige dealer

voor Vorden e. o.

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg voor

* aanleg gas
* gasketels en haarden.

speciale prijzen
* goten + dakwerk

10 jr. garantie
* waterleiding installatie

enz.
Vraagt prijsopgaaf
Tel. 08342-1364.

Te koop:

GARAGE
(uitneembaar) 6 x 2,85 meter.

SCHOOLSTRAAT 17, RUURLO
Tel. 05735-1709

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

GELDIG van 29-3 t/m 31-3.

Deze week hebben wij voor U in de aanbieding:

DEENSE GOULASH
(met varkensvlees, champignons, uien
en overheerlijke kruiden) per 100 gram 1,55
VOOR DE BOTERHAM: eigen gemaakte

SNUWORST 100 gram 1,55

Heerlijk alsvleeswaar, maar ook heerlijk voorbij de bor-
rel als hapje.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Onze zaak is

GESLOTEN
van maandag 2 t/m woensdag 4 april.

BLOEMENSPECIAALZAAK

DIJKERMAN
ZUTPHENSEWEG 5, VORDEN.

UITNODIGING
voor alle leden en leveranciers oud-pa-
pier met huisgenoten voor de jaarlijkse

TONEELAVOND
van de Touwtrekvereniging "Vorden"
op zaterdag 7 april a.s. des avonds 8.00
uur in zaal Schoenaker.
Vordens Toneel brengt voor het voet-
licht

"Alleen op de wereld en co"
Het bestuur.

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

r* i M r l II1111/ Koekoekboomseweg 4,
U .J. ntlJIIMIV Warnsveld, tel. 05750-21800.

Zaterdag 10 april

HANENAKT1E

van het

Vordens Mannenkoor

VERENIGING VORDENSE
BAD- EN ZWEMINRICHT1NG

J n de Dennen''
Het bestuur overweegt dit jaar de
kantine van het bad te verplachten
Het vraagt zich daarbij af of er op de
gebruikelijke condities hiervoor

LIEFHEBBERS
te vinden zijn.

Uitsluitend schriftelijke reacties
worden vóór 10 april a.s. verwacht
bij het secretariaat:
Julianalaan 2, 7251 ER Vorden.



Comfortabel,
maar wel degelijk
mode!

Superlichtgewicht schoen van sportief
en soepel nerf leer met een geweldige
pasvorm. Origineel mocassin
gemaakt. Een voortreffelijke
keus, dat is zeker!
Styled by Rieker.

129°*.
(damesmaten)

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat4, Vorden. Tel. 1342.

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

Sterk degelijk vakmanschap

Wij maken voor u
Houten hordeuren op maat

voor slechts f 65,-
Horramen op maat vanaf f 18,-
Timmerwinkel-Timmerbedrijf

HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36 Vorden.

Tel. 05752-3376.

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

Autostalling 30,- p.mnd.
Tel. 1417.

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein t.o.
NieuwSpittaal

met
Televisie

reparaties

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Brood blij f (t) je pakken
met brood zit je

gebakken
Zo uit de oven in de

winkel
Echte bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Ons brood is met
3 sterren bekroond

aguAsport
regenpakken

Bekroond doof het Ministerie van Verkeer
i r rs taat Het meest verkochte

regenpak van Nederland Het pak met de
vele e«tra s In vi|t modiscr»' <•

WAPEN EN SPORTHANDKl

Martens
-,d, iubjlmlt

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

herkent
u altijd!

De stijlvolle "Pierre Monée" kollektie brengt de komende
zomer een ruime keuze modieuze pullovers in linnen optiek
Prijzen v.a. 79 —.

Is uw huis óók /o dringend aan een nieuwe verfjas toe? Dat komt
dan goed uit. Want het schilderwerk van uw eigen huis is eindelijk
weer gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schilder kan
dus aan de slag. U weet toch dat repareren stukken duurder is
dan schilderen? Als u ons op tijd laat weten wat uw plannen
xijn, hoeft u niet te lang te wachten. F.n uiteraard kunnen^-r
wij u meer vertellen over de fiscale aftrekregeling. " ^ / / '̂

WIJ HOUDEN UW HUIS IN CONDITIE.
LAAT DE FISCUS MEEBETALEN.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
Vorden - Tel. 05752-1523 - Meester Schilder

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tteeiir doeltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

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

Bronkhorst-Industries B. V.
montage^ en onderhoudsbedrijf
vraagt voor spoedige indiensttreding

Opleiding: minimaal L.T.S. aangevuld met lascursussen

Sollicitaties: gaarne binnen 14 dagen, schriftelijk t.a.v. de
directie of na telefonische afspraak.

Br onkhors t /Industries B. V.
Nijverheidsweg 6, 7250 AB Vorden, tel. 05752-2418. telex 49621

W

Onze jonge mode kollektie is

kompleet voor jongens en

meisjes.

Aktueel - modisch
en zeer scherpe prijzen

Modecentrum

Ruurlo

Kanvas FIVE POCKET
BROEK van Spetter.

Maten 98 122

24.-
128 152-28.
158 182-32.

Voer één tientje haalt u bij
de Rabobank de handige

SPAARBEWAARDOOS

Voor f 10.- krijgt u zo'n handige SpaarBewaarDoos - vervaardigd uit duurzaam
kunststof - als u: • minimaal f25,- stort op een nieuwe of bestaande spaar-
rekening of • automatisch gaat sparen. Bovendien krijgt u nu als u automatisch
gaat sparen, of als nieuwe spaarder een rekening opent, f 7,50 spaarpremie.
Deze aktie loopt t/m 4 mei 1984. De SpaarBewaarDoos is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Echt sparen doe je bij de Rabobank.
De Rabobank heeft als grootste spaar-

bank van Nederland het initiatief genomen
om meer eenvoud in het spaarbos te
scheppen.

Het resultaat is onze "Nieuwe kijk op
sparen" waarover we u uitvoerig en
deskundig willen informeren. En dat kan
makkelijk, want de Rabobank is altijd in de

buurt. Een aantrekkelijke bijkomstigheid:
voor f 10,- krijgt u nu zo'n handige Spaar-
BewaarDoos mee.

Rababank
geld en goede raad
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Frisse mode bij Visser Mode Raad Vorden gaat zich in het
najaar bezig houden met het
funktioneren S.K.W.

Na een langdurige discussie, onderbroken door een schorsing, heeft de gemeenteraad van
Vorden dinsdagavond besloten om voor 1984 voor het Sociaal Kultureel Werk een bedrag
beschikbaar te stellen van f. 37.500,- en voor de overige verenigingen een bedrag van f.
46.250,-. Hierbij de aantekening dat de heer M. Groen (WD) tegenstemde omdat volgens
hem het bedrag van f. 46.250,- niet op de juiste wij/e berekend zou /ij n, hetgeen door wet-
houder J.F. Geerken (CDA) bestreden werd.

Afgelopen vrijdag hield Visser Mode de voorjaarsshow in de zaak. Maar liefst 5 shows wer-
den die dag gehouden van ongeveer een uurtje. Hierin kreeg men een uitstekend beeld
hoe de nieuwe voorjaarsmode er uit gaat zien.
Wat vooral opvalt /ijn de kleurcombinaties. De khaki en de naturelkleuren voeren de
hoofdtoon, daarbij uitstekend gecombineerd met roden, gelen en blauwen. Zo ontstond
een fris voorjaarsbeeld.

In de mantels is een sportief beeld te
zien met trenchcoats, terwijl de korte
jasjes ook vaak een tweerij (druk)-
knoopsluiting hadden. Stoffen katoe-
nen gabardine maar ook oliedoek en
chintz.
Bij de japonnen veel mooie dessins
van b.v. Ara en Elvi. Pakjes waren er
in frisse strepen van Kerko. Marianne
Paris en Lucie Linden. Heel leuke
pakjes waren er van Linda Lu. De mo-
dellen hebben vaak wat vleermui-
sachtige mouwen (zeer praktisch).
Juist in de grotere maten (48-50) is er
en royale keus bij Visser.
Dit voorjaar zien we veel broekpak-
ken in lichte katoenen stoffen. Een

mooi aanbod is er in pantalons met
bandplooien en enkellengtes. Zeker
voor de jonge meisjes erg goed. Ook
de city bermuda's spelen een belang-
rijke rol dit voojaar.
De rokken zijn veelal zwierig in linne-
neffekten in strepen en ruiten. De
blouses zijn eenvoudiger geworden,
geen ruhes en andere frutsels; wel gro-
te opgestikte zakken.
De bonnetrie was prachtig. Veel lin-
nen en katoen met leuke details zoals
extra er over nethemdjes. Verder
sweatshirts en modische T-shirts.
Prettig is ook dat Visser Mode positie
kleding brengt, het zal zeker in een be-
hoefte voorzien.

Het geheel was met leuke assesoires
uit eigen huis afgewerkt zoals nets-
jaals, katoenen collen en ceintuurs.
De firma Mokkink zorgde voor prima
bijpassende schoenen en tassen. De-
ze, evenals de kleding, waren qua prijs
beslist niet duur.
De shows werden gepresenteerd door
mevrouw Wolvenne, die het geheel
met haar JJries leuk en vlot bracht.
Na afloop ww men naar hartelust zelf
passen wat erg gezellig was. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat voor
deze huisshows een zeer goede be-
langstelling bestond. Het was evenals
voorgaancjjl^eren alweer de moeite
waard.

Vordense bevolking is
oraneverengng
goedgunstig gezind

De Vordense bevolking is blijkbaar zeer content met de aktiviteiten
die de Oranjevereniging jaarlij ks ontplooit. Een leden werfaktie die
een poos geleden werd gehouden heeft maar liefst 55 nieuwe leden
opgeleverd. Het bestuur van de Oranjevereniging wil, gestimuleerd
door dit succes, op 24 en 25 april nogmaals "de boer" op teneinde het
ledental uittebreiden.

georganiseerd in de Nederlandse Her-
vormde kerk.
Tot nieuw bestuurslid van de Oranje-
vereniging werd de heer H. van Wou-
denberg gekozen. De heren Groters
en Eskes kregen uit handen van voor-
zitter Schipper een attentie aangebo-
den voor het feit dat zij altijd de orien-
teringsritten hebben verzorgd. In de
toekomst zal de heer E. Wentink dit
onderdeel voor zijn rekening nemen.

Een suggestie van socialist A.J. Stol-
tenborg aan het college om in het na-
jaar met een voorstel op tafel te ko-
men over het funktionerer? van het
SKW, eventueel over het al dan niet
voortbestaan van het SKW, werd door
het college en de raad overgenomen.
Eveneens op voorstel van de heer
Stoltenborg zal de raad dan het bedrag
vaststellen wat voor het jaar daarop
voor het sociaal kultureel werk moet
worden uitgetrokken.

Wethouder Geerken deed eveneens
de toezegging (onder meer op verzoek
van mevrouw A. Aartsen-den Harder
CDA) om bij de begrotingen van de
verenigingen voortaan ook het pro-
gramma van deze verenigingen bij te
voegen opdat een goed oordeel geveld
kan worden over de toekenning van
subsidies aan de plaatselijke vereni-
gingen. De heer M. Groen (WD) had
nogal wat bezwaren tegen de huidige
toekenning. Hij stak het niet onder
stoelen of banken bevreesd te zijn dat
er verenigingen zijn die "te ruim" be-
groten.

Dit kan volgens de heer Groen nade-
lig uitpakken voor de veren^yjen die
wel reëel hebben begroot, l^ivees in
dit verband op het kortingspercentage
van 39 procent.

Wethouder Geerken verklaarde dat
het beschikbare subsidieb^eg voor
de verenigingen hetzelfde il^Dleven.
"Wanneer er echter in de toekomst ve-
renigingen bij zullen komen, ik noem
bijvoorbeeld een akkordeonvereni-
ging, dan wordt de soep voor de overi-
ge vereniginen vanzelfsprekend wel
dunner", aldus de heer Geerken.

Raad koos voor
woonwagenlokatie aan
de Overweg
Met de heren Tjoonk, Brandenbarg,
Groen (WD) en de heren Stolten-
borg en Ploeger (P.v.d.A.) tegen, koos
de raad dinsdagavond voor een woon-
wagenlokatie aan de Overweg. De
woonwagenlokatie is al heel wat keren
in de raad van Vorden en in de diverse
commissies punt van discussie ge-
weest. Burgemeester Vunderink ver-
duidelijkte nogmaals het standpunt
van het college dat inhield dat een be-
leid gevolgd moet worden dat door de
hogere overheid wordt opgelegd.
Zo stelde de heer Vunderink dat de
plek aan de Rondweg en de Hame-
landweg niet voldoen aan de criteria
van het Rijk.
"Kiezen we niet voor de lokatie aan de
Overweg dan nemen we het risico dat
het rijk een plek aanwijst die nog
slechter is", aldus de heer Vunderink.
De heer C.Chr. Voerman (CDA)
vond ook de plek aan de Overweg de
minst slechte keuze. Hij deed een be-
roep op het college de belangen van
de omwonenden ernstig te nemen.
De heer Tjoonk (WD) bepleitte de
Hamelandweg of anders de plek aan
de Rondweg. Laat mevrouw Strijd
maar eens in Vorden komen kijken al-
dus de heer Tjoonk. De heer M.
Groen (WD) was het wel eens met
het standpunt van het college maar
stemde tegen als protest tegen de
overheid.
De heer A. Ploeger (P.v.d.A.) kwam
tot dezelfde slotsom als de heer
Tjoonk te weten de Rondweg of de
Hamelandweg.
Met zeven stemmen voor en vijf tegen
(de heer Bosch P.v.d.A. was met va-
kantie afwezig) werd dan toch voor de

lokatie Overweg gekozen, dit tot onge-
noegen van de omwonenden die in
grote getale deze raadsvergadering
bijwoonden en die ondanks een inge-
diende lijst met protest handtekenin-
gen met lege handen huiswaarts keer-
den.

Vlaggetje
De raad gaf haar flat aan het college-
voorstel om een krediet beschikbaar te
stellen ten behoeve van de realisering
van super onrendabele gasaansluitin-
gen in het buitengebied. "Ik zou hier-
voor de vlag willen uitsteken", zo riep
de heer H. Tjoonk (WD) enthousiast.
H ij voegde de daad hu het woord want
voor deze gelegenheid had hij een klein
vlaggetje hij zich dat hu onder grote hi-
lariteit te voorschijn haalde.

Verkeersvoorzieningen
woonwyken
Naar aanleiding van opmerkingen van
de heer C.Chr. Voerman (CDA) in de
commissievergadering,, waarin hij
stelde dat het gevaar op de kruispun-
ten aan het Jebbink dankzij de "haaie-
tanden" was afgenomen stelde burge-
meester Vunderink voor om eerst ver-
keersmaatregelen aan het Wiemelink
en het Molenplan te nemen en indien
de noodzaak mocht blijken daarna
aan het Jebbink. De raad dacht hier
anders over en zag liever dat het colle-
ge het aanvankelijk ingediende voor-
stel zou handhaven. Aldus geschied-
de, hetgeen betekent dat er 75.000
gulden werd uitgetrokken voor het
aanbrengen van twee plateaux in de
Molenwijk; zes kruispuntverhogin-
gen in het plan Boonk en een plateaux
in het Wiemelink ter hoogte van de
woning nummer 34.

Plattelandsvrouwen
De maandelijkse avond stond dit keer
in het teken van ons dagelijks brood.
Hiervoor waren de plaatselijke warme

Dit vertelde voorzitter A. Schipper
donderdagavond in bar-bodega 't
Pantoffeltje tijens de jaarvergadering
van de vereniging. Hoofdmoot van
deze avond vormde de bespreking
voor het aanstaande Oranjefeest.
In Vorden begint dit feest reeds op za-
terdagavond 28 april wanneer om
20.00 uur in het Dorpscentrum een
begin zal worden gemaakt met een
Achterhoekse avond. Aan dit pro-
gramma werken onder meer mee de
toneelvereniging "Krato" uit de Kra-
nenburg; het duo Diny en Wim uit
B rede voort met een medley van Ach-
terhoekse liedjes, terwijl er tevens
films over Vorden zullen worden ver-
toond.
Het programma voor Koninginnedag
zelf begint met klokluiden, een auba-
de met een toespraak van Burgemees-
ter Vunderink. Voorts staan er voorde
schoolkinderen en ouderen boven de
15 jaar een orienteringsrit op het pro-
gramma.
De "kleintjes" kunnen zich in het
dorpscentrum vermaken met de goo-
chelaar Ferry Gerards.
Aan de Horsterkamp wordt om 9.30
uur een begin gemaakt met het vogel-
schieten en buksschieten. De aan-
spanning "In de Reep'n" organiseert
om 10.00 uur ringsteken per dogkar
voor dames en heren aan de Stations-
weg. Leden van de politiehondenver-
eniging "P.H.C. Vorden" verzorgen
om 11.00 uur op het plantsoen aan de
Horsterkampweg een demonstratie.

ORANJEDORPSLOOP
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij-

ders" organiseert 's middags om 14.30
uur een Oranjeloop waarvan de start
bij het Dorpscentrum zal plaatsvin-
den.
Daarvoor zal er om 14.00 uur een de-
monstratie worden gegeven van de
kunstfietsclub en de rolschaatsclub uit
Bocholt. De plaats waar dit gehouden
wordt zal nog nader worden bekend
gemaakt.

Lampionoptocht + vuurwerk
In de avonduren zal er vanaf 20.00 uur
een lampionoptocht en vuurwerk
worden gehouden, waarvan het be-
stuur hoopt dat de deelnemers zich in
klederdracht zullen steken en dan het
liefst in de klederdracht zoals die ten
tijde van Willem van Oranje werd ge-
dragen.
Een deskundige jury zal vijf prijswin-
naars aanwijzen. De lampions worden
gratis beschikbaar gesteld door het
weekblad "Contact". Dit in verband
met het 50-jarig jubileum van dit blad.
Dit was voor de direktie van drukkerij
Weevers tevens aanleiding om de
Vordense bevolking op Koninginne-
dag 's avonds om 21.30 uur nabij kas-
teel Vorden een groots vuurwerk aan
te bieden.
Deze geste werd donderdagavond tij-
dens de jaarvergadering met een ent-
housiast applaus beloond.
Voorafgaande aan de lampionoptocht
zal een doedelzakkorps uit Dronten
een optreden verzorgen.
Ter gelegenheid van de herdenking
van het overlijden van Willem van
Oranje zal er in de laatste week van
mei een muziek-zangavond worden

Ingezonden mededeling, buiten verantwoording van de redaktie.

MEERDERHEID COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR:

In elk geval geen omleiding van
alleen het vrachtverkeer
Ook ditmaal slaagde de commissie voor algemeen bestuur er op dins-
dagavond 24 maart niet in om een eensluidend advies uit te brengen
inzake het meerderheids voorstel van het college van B en W om het
zware vrachtverkeer gescheiden van het personenverkeer om het
dorp te leiden.
De drie leden van de commissie had-
den over de noodzakelijkheid en de
haalbaarheid van deze omleiding uit-
eenlopende meningen.
Voerman was het namens het CDA
eens met het voorstel van B&W.
De heer Tjoonk betoogde namens de
WD dat als de middenstand het ver-
keer niet kwijt wil en de bewoners van
de Horsterkamp het verkeer niet wil-
len, het beter is om de situatie zo te la-
ten als ze is.
De heer Bosch (PvdA) vond het du-
bieus of een gescheiden omleiding
van het vrachtverkeer, waarbij de
chauffeurs drie keer een haakse zou-
den moeten nemen, haalbaar zou.zij n.
Hij zei dat dit voor zijn fractie waar-
schijnlijk een reden zou zijn om TE-
GEN het voorstel te stemmen!
Wel voegde hij hier aan toe dat de Pv-
dA voorstander blijft van een totale
omleiding.
Dit was voor de heer Voerman aanlei-
ding om de heer Bosch uit te nodigen
voor een gesprek over de mogelijk-
heid van een totale omleiding (terug
naar af!).
Twee stemmen tegen het voorstel van

B&W en een stem voor. Wat lees ik
echter de volgende dag in contact van
25 maart?
"IN ELK GEVAL EEN OMLEI-
DING VAN HET ZWARE
VRACHTVERKEER IN VORDEN".
Is dit een kwestie van ruime interpre-
tatie of van slechte oren?.

Dr. Th. W. Baillie,
Willem Alexanderlaan 9,
Vorden.

Naschrift korrespondent
De kopregel die de heer Baillie han-
teert is in elk geval een ruime interpre-
tatie.
Twee van de drie fraktievoorzitters te
weten de heer J. Bosch (PvdA) en de
heer C. Chr. Voerman (CDA) zijn er
voorstander van om het zware vracht-
verkeer om te leiden.
De heer Bosch gaat nog een stapje
verder en wenst omleiding van het
TOTALE VERKEER.
Dinsdag l mei bepaalt de raad haar
definitieve standpunt.

A. Velhorst.

bakkers, de heren van Asselt en Op-
laat uitgenodigd.
Zij toonden met een prachtig opge-
stelde hoofdtafel hoeveel verschillen-
de soorten brood er te koop zijn. Een
inleiding over de geschiedenis van ons
brood werd gehouden door de heer
Rozema van Meelfabriek Moorlech
b.v. uit Uithuizermerdum. Daarna
werden dia's getoond over de weg van
tarwe tot brood. Na een pauze met
tractaties werden vragen beantwoord
en volgde nog een film over kinderen
die op bezoek waren in een ouderwet-
se bakkerij.
Na verloting van de tentoongestelde
broden werd de avond gesloten door
Mevr. Westerveld. Zij bedankte alle
medewerkers, in het bijzonder de bei-
de bakkers voor alle heerlijke tracta-
ties op deze gezellige avond. De vol-
gende bijeenkomst is op 18 april. Dan
komt de heer H. Wullink vertellen
over zijn werk als psycholoog.

Toneelavond
Kranenburgs Belang
Toneelvereniging Krato speelde za-
terdagavond op de jaarlijkse ledena-
vond van Kranenburg's Belang het
niemandalletje in twee bedrijven
"Oei, oei wat een geknoei". Zoals ge-

zegd een niemendalletje, een stuk -
waarom men wel kon lachen, maar
waar men 's nachts niet wakker van
ligt. En dat ook niet de bedoeling was.
Onder regie van mevrouw G. Mul-
link-Schutten gaven de Krato-spelers
een vlotte weergave. Het gaat in dit
stuk om een theater-directeur die ge-
genoeg heeft van moeilijke stukken
en wel eens wat anders wil. Zijn secre-
taresse organiseert nu een auditie.
Achtereenvolgens komen een viertal
personen bij de directeur, maar de au-
ditie loopt geheek uit de hand.
De directeur weet nl. niet dat het hier
de vader, moeder, zus en zwager van
de secretaresse betreffen. Aan het
eind gaf een goed gevulde zaal een
verdiend applaus aan de spelers. Ui-
teraard waren en bloemen. Na een
goede verloting met prachtige prijzen
volgde tot slot een geanimeerd bal.

Herinnering
De Rijkspolitie verzoekt ons allen er
aan te herinneren dat met ingang van
l april a.s. wederom alle schrikdraad
en schrikdraadinstallaties dienen te
zijn nagezien en herkeurd. En dit
geldt zowel voor installaties die op het
lichtnet dan wel op batterijen zijn aan-
gesloten.

Paasvuur
De hoeveelheid hout en brandbaar materiaal voor het Paasvuur dreigt te
veel te worden.
Op het Hoetinkhof is een enorme berg bijeen gebracht. Het dreigt uit de
hand te lopen.
Welke vereniging wil geld verdienen? De bedoeling is dat alles netjes opge-
stapelt wordt er moet een echte brandstapel gemaakt worden.
Die vereniging welke zich aanmeld kan dan op de avond (2e Paasdag) b.v.
kollekteren net zoals ieder jaar gebeurd in Borculo, mits toestemming van
de gemeente. Daar waren de verenigingen er wel by. Welke vereniging die
hun kas willen versterken meld zich aan?
Dit kunt u doen door kontakt op te nemen met de "Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden", de heer Turfboer, Insulindelaan 18, tel. 1298.



Modeshow Lammers

Ook in grote maten worden
de modellen jeugdiger en

Op de modeshows van Modehuis Lammers en Wullink schoenen die maandag in zaal Bakker in Vorden
werden gehouden, werd nog eens duidelijk dat de mode, ook voor de niet meer zo jonge vrouwen, er steeds
jeudiger gaat uitzien. Ook in grote maten, daarin is Lammers specialist, /ij n de modellen vlot en jeugdig.
Mevrouw Ardesh presenteerde de show en drie mannequins in de maten 42,44,46/48 lieten de nieuwe
collectie japonnen, blouses, rokken, regenmantels en blazers zien. De goedkoopste japon koste zestig gul-
den en voor de chiqueste modellen moet een kleine 300 gulden worden betaald. M odehuis Lammers heeft
mode voor elke beurs.
Nieuw is een collectie japonnen van
een Deense fabriek, die tot en met
maat 52 te koop zijn.
De nieuwe modekleuren zijn vooral
khaki en rood, maar daarnaast zijn er
vele kleuren blauw en marine in com-
binatie met wit. Strepen voeren de bo-
ventoon, zowel bij de japonnen als bij
de blousen. Er werden veel plooirok-
ken of andere wijde rokken geshowd,
van gemakkelijk wasbare polyester-
viscose of plyester-katoen.
Japonnen en blousen waren voor een
groot deel vervaardigd van katoenen
tricot, honderd procent katoen of van
georgette met polyester.
In de kleinere maten werden ook en-

kele broeken getoond in combinatie
met een jack of een blazer.
Bij de grote maten japonnen viel op,
dat er veel in de collectie zitten met af-
neembaar wit kraagje.

MANTELS
Modehuis Lammers heeft complete
mode. Ook in foundation is er een rui-
me keus, evenals in Regenmantels en
korte jasjes met bijpassende hoeden.
Er werden veel blazers van Suèdine
getoond.

SCHOENEN EN TASSEN
Wullink Schoenen liet bij elk model
bijpassende schoenen en een tas zien.

De gemakschoenen zijn er in vele mo-
dellen en modischer dan een aantal ja-
ren geleden.
Leuke pumps en sandaletten of
schoenen met een sleehakje zijn er te
kust en te keur. Wullink heeft ook een
ruime keuze in tassen, uitgevoerd in
leer of de goedkopere kunststoffen
buideltjes en enveloppe-tasjes.
Optiek^fcmerink toonde de nieuwe
brilmoHR-en. Veel lichte tinten en
heel smalle randen.
De zaal was opgefleurd met een paar
bloemstukken van Dijkerman, die
ook voor boeketten bloemen voor
mevro]^^\rdesh en de mannequins
zorgde ̂ F

Rommelmarkt groot succes
De rommelmarkt en ba/ar van de samenwerkingsschool Kranenburg heeft zondag erg veel bezoek getrok-
ken, het was een komen en gaan van veel mensen, waaronder ook veel oud-leerh'ngen. De rommelmarkt
en ha/ar heeft voor de leerkrachten en oudercommissie die een en ander organiseerden een prima resul-
taat opgeleverd. De opbrengst zal worden gebruikt voor aanvulling van het fonds van de algemene leer-
middelen. Het hoofd van de school, de heer Bekker en de oudercommissie toonden zich zeer tevreden met
het resultaat. Zij bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

EHBO examen
Ter afsluiting van de door de EHBO
Vorden georganiseerde diplomacur-
sus deden 17 cursisten examen. Dit
examen werd afgenomen door dokter
van der Kraats uit Beekbergen en ka-
derinstrukteur Toeter uit Weenem.
Alle 17 kandidaten slaagden. Dat wa-
ren de dames J.H. Bijen-Wasseveld;
H.A.W. Dostal-Siemens; H.J. van
Heerde; C. Kramp; L. van Meerem-
Veenmans; J.A. Schimmel; C.E.M.
Vreeman en de heren M.J. Eskes, H.
van Heerde; J. Heuvelink; T. Hue-
tink; B.G.J. Lebbink; E.H. Ruesink;
J.W. Sloetjes; B. Stokkink; H. Wassink
en J.C. Pijnappel.
De cursusleiders waren dokter Minjar

f e n de heer Bongers.

Raadscommissie voor
sport en cultuur niet
eensluidend over sociaal
kultureel programma
De commissie sport en cultuur heeft
woensdagavond geen eensluidend ad-
vies kunnen uitbrengen ten aanzien
van het sociaal kultureel programma
voor 1984.
Een voorstel van het college om onder
de verenigingen een bedrag van
f46.250,- te verdelen voor het sociaal
kultureel programma 1984 vond geen
genade in de ogen van de heer E.
Brandenbarg (WD). Hij wilde niet
verder gaan dan een bedrag van
f42.400,-. "Om in deze tijd van bezui-
nigingen iets extra's te geven komt
mij wat vreemd voor", aldus de heer
Brandenbarg.
Mevr. Aartsen-den Harder (CDA)

kon zich wel vinden met het bedrag
van f 46.250,- maar ging desondanks
voorlopig nog niet akkoord. "Het in-
houdelijk programma van de vereni-
gingen ontbreekt.
We kunnen de beleidsvisie hierin niet
terugvinden", aldus mevrouw Aart-
sen.
Het college is voornemens, mits de
raad haar fiat geeft, om met ingang
van l januari 1985 de subsidieverorde-
ning Sociaal Kultureel werk zodanig te
wijzigen dat deze niet langer van toe-
passing is op de Stichting Sociaal Kul-
tureel werk. De commissie sport en
cultuur is het hier wel mee eens maar
wil toch eerst van het college een voor-
stel zien hoe zij dit wil formuleren.
Overigens ontstond er in deze com-
missievergadering een interessante
discussie, waarbij mevrouw Aartsen
(CDA) bepleitte de verenigingen niet
te bekorten en de heer E. Branden-
barg (WD) juist bezuinigingen voor-
stond. Wethouder Geerken: "Ik heb
respekt voor ieder zijn standpunt".

Commissie openbare
werken verzoekt aan
gascom missie om reklame
te maken.
Tijdens de openbare vergadering van
de commissie Openbare Werken, wel-
ke woensdagavond gehouden werd,
deed de heer W.A.J. Lichtenbarg
(CDA) een beroep op de gascommis-
sie in Vorden om reklame te maken
om de gasaansluitingen in de super-
onrendabele bieden gerealiseerd te
krijgen.
In Vorden moeten nog 257 percelen
worden aangesloten. Wil één en ander

doorgaan dan moeten 80 procent van
de percelen gas gaan afnemen. De
heer Lichtenberg, daarbij gesteund
door wethouder J.F. Geerken (DCA)
is van mening dat de gascommissie in
deze een belangrijke rol kan vervul-
len.
Nu zijn er in Vorden een aantal perso-
nen die destijds besloten hebben om
geen gebruik te maken van nota Zes.
De heer E. Brandenbarg (WD) werd
desgevraagd medegedeeld dat deze
groep bewust heeft ge kozen. "Bijvoor-
beeld omdat men een dure stookin-
stallatie heeft", zo lichtte de direkteur
gemeentewerken de heer J.W. Hen-
driks toe.
De commissie openbare werken sprak
bij monde van de heer Lichtenbarg de
hoop uit dat deze groep nu wel bij No-
ta Zeven zal meedoen zodat de beno-
digde 80 procent gehaald zal worden.

Pensionering
H. van Dorsten
Tijdens een besloten receptie voor
medewerkers en oud-personeelsle-
den van Gems Metaalwerken b.v.
werd officieel afscheid genomen van
H. van Dorsten wegens gebruikma-
king van de regeling voor vervroegde
uittreding bij 62 jaar.

Twee weken daarvoor was het 25 jaar
geleden dat H. van Dorsten vanuit
Zwolle zijn loopbaan bij Gems begon.
Moeilijke jaren waren dat in het be-
gin: werkzaam in verkoop en perso-
neelszaken. De direkteur, G. Ems-
broek, memoreerde in zijn speech dat
in minder goede tijden de verkoop
aandacht kreeg en indien de verkoop

weer op peil was, personeel moest
worden aangetrokken.
Op initiatief van van Dorsten werd het
vergoedingen-plan voor studiekosten
ingesteld, hetgeen tot op de dag van
vandaag nog in werking is.
Gezien de duizenden kontakten die
door hem in de afgelopen jaren tot
stand zijn gebracht, mag gezegd wor-
den dat het fundament van de huidige
verkooporganisatie en de reputatie
van Gems als fabrikant, in hoge mate
mede door inzet en kennis van de heer
van Dorsten is bereikt.
Daarnaast mag vermeld worden dat
hij meer dan 10 jaar de personeelsver-
eniging als voorzitter heeft geleid, zo-
dat hij zich tevens buiten zijn werk
zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor
de medwerkers.
Door de direkteur werd een geschenk
aangeboden. Vervolgens sprak de
heer T. Grooters als nieuwe voorzitter
van de personeelsvereniging en bood
de afscheidnemer een "enveloppe
met inhoud" namens het personeel
aan.

Expositie
Bert Voortman
Van 2 tot en met 27 april is er in de ga-
lerie van de openbare bibliotheek te
Vorden werk te zien van Bert Voort-
man uit Zutphen. Dit werk bestaat uit
landschappen, stads- en dorpsgezich-
ten, stillevens en modellen.
Bert Voortman werd in 1916 te Zut-
phen geboren. In de jaren voor de oor-
log bezocht hij de avondtekenschool
waar hij les kreeg van Johan Makkink,
later directeur van het gemeentemu-
seum te Arnhem. Op zijn aandringen
volgde Bert Voortman lessen op
"Kunstoefening", tegenwoordig aca-
demie genoemd, te Arnhem.
Tijdens de oorlog werd hij één van de
oprichters van de nu nog bestaande
schildersvereniging het Palet te Zut-
phen. Korte tijd heeft hij op het atelier
van Hubert van Hille gewerkt. In zijn
vroege jaren ontwierp hij veel decors
voor diverse toneelvoorstellingen en
vervaardigde hij affiches etc.
De laatste jaren voor zijn pensione-
ring was hij werkzaam als bouwkun-
dig opzichter-tekenaar in Apeldoorn.
Bert Voortman heeft verschillende
malen in groepsverband geëxposeert
o.a. in Zutphen, Devei^M-, Velp en
Apeldoorn. ^P
De tentoonstelling is vrij toegankelijk
tijdens de openingsuren van de biblio-
theek.

Jaap Zijlstra tweede bij poëziewedstrijd
Staring-instituut

Onze plaatsgenoot dominee-dichter
Jaap Zijlstra is tweede geworden bij
de gedichtenwedstrijd die het Staring-
instituut en de Achterhoekso're
boekverkoperskring dit jaar hadden
georganiseerd. In totaal werden 140
gedichten ingezonden.
De gedichtenwedstrijd werd gewon-
nen door Sia van Maaren uit Zeve-
naar. Derde werd Henk Lettink uit het
Drentse Hoogenveen die in Aalten is
geboren.

De uitslag van de gedichtenwedstrijd
werd zaterdag bekend gemaakt in ca-
fé-restaurant 't Onland in Doetin-
chem. Elf deelnemers droegen hun
gedicht voor. Na een inleiding door
kunstredacteur Jan Zitman maakte
jury-voorzitter Wim Wijnands de
uitslag openbaar. De Aaltense burge-
meester D. Bekius (voorzitter van het
Staringinstituut) reikte de prijzen uit.

Excursie
Plattelandsvrouwen
Door ruim veertig dames van de Plat-
telandsvrouwen werd deelgenomen
aan een excursie naar de GAMOG.
Hier werd een demonstratie gegeven
over het bereiden van gerechten in de
oven. Natuurlijk was er verder infor-
matie over het gebruik en besparen
van gas.

Fietsgraveeraktie
In de gemeente Vorden werden de laatste jaren een behoorlijk aantal
fietsen gestolen. Daarnaast kwam het herhaaldelijk voor dat er fietsen
gevonden werden, waarvan na veel rechercheerwerk niet kon worden
vastgesteld, wie de eigenaar was.
Fietsendiefstal is een van de delicten waar men de meeste hinder van on-
dervindt.
In overleg met de gemeente Vorden, afdeling Sociale Zaken, hebben
zich een aantal vrijwilligers opgegeven om in samenwerking met de rijks-
politie Vorden deze werkzaamheden te verrichten.

Wat gebeurt er nu?
Onder het zadel van de fiets wordt op het frame de postcode + het huis-
nummer van de eigenaar gegraveerd. Daarna zal het een en ander be-
werkt worden om roesten etc. tegen te gaan.
Geruststellend idee bij dit alles is ook nog, dat deze aktie niet beperkt is
tot onze gemeente, maar dat alle politie-korpsen in de provincie Gelder-
land hieraan meedoen.

Wat vraagt de politie van U?
Ie. Noteer op een briefje Uw postcode + huisnummer.
2e. Kom met Uw fiets (en het briefje) naar het opgegeven gebouw waar

de aktie plaatsvindt op de aangegeven dagen binnen de aangegeven
tijden.

3e. Deze aktie duurt van 2 t/m 14 april 1984 (zie schema).
4e. De scholen in de gemeente Vorden worden door de mensen, belast

met deze aktie, bezocht, (muv. de kleuterscholen).

In Vorden:
De aktie vindt plaats van 2 t/m 14 april 1984 met uitzondering
van zondag 8 april 1984.
De aktie vindt plaats dagelijks van 9 tot 17 uur.
De aktie vindt plaats in de brandweerkazerne van Vorden, ingang
aan de Christinalaan.

In Kranenburg:
Tijdens de aktie in Vorden +
op 10 en 11 april 1984 van 9 tot 17 uur in de loods van Monumen-
tenwacht Gelderland, Ruurloseweg 62 (t.o. de Samenwerkings-
school e.o.) en naast café-restaurant Schoenaker.

Voorkoming misdrijven, een zaak van de politie en Uu!

De Rijkspolitie Vorden.

Uw oude spijkerbroek
is bij ons 10,- waard

Bij aankoop van een

SPIJKERBROEK
krijgt u bij ons 10,- voor uw oude

Dit geldt voor alle maten
óók jongens en meisjes maten.

Modecentrum

Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte van
onze dochter

Johanna Gerdina
Wij noemen haar

ANNEKE
Gerrit en Annie Klein Brinke-Vliem

25 maart 1984
„'t Weevershuis"
Kruisdijk 7, 7251 RL Vorden

Voor meer informatie over
adverteren. Drukkerij Weevers b.v.

Tel. 05752-1404.

Wij geven de service
U wint de game
Alles voor het nieuwe

TENNISSEIZOEN
Ook voor reparatie en bespannen

van uw frames.

Roozegaarde-Sport
SPALSTRAAT13 - HENGELO GLD.

TELEFOON 05753-1996

Regionaal Ziekenfonds
"Oost-Gelderland - Zuid-Overijssel"
Goor

Aan de verzekerden in Vorden
In de va kat ure van de verzekerden in de le-
denraad - ontstaan door het aftreden van de
heer A. Turf boer, Insulindelaan 18 te Vorden
- is thans kandidaat gesteld

De heer H.P.M, van Langen
Hoetinkhof 145
7251 WJ VORDEN

Desgewenst kunnen tegenkandidaten ge-
steld worden door tenminste tien kiesge-
rechtigde leden (langer dan één jaar lid en
tenminste 18 jaar oud) bij de secretaris me-
vrouw A.EJ. Klaver-Reilink, Van Ruysdael-
straat 2, 7471 HT Goor.
Indien binnen zes weken geen tegenkandi-
daten zijn gesteld, wordt genoemde kandi-
daat op grond van het verkiezingsreglement
geacht te zijn gekozen.

Voor het bestuur,
A.EJ. Klaver-Reilink
secretaris.



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt ingevolg-
de het bepaalde in artikel 24, lid 2 van de Wet ABM
vanaf 30 maart 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maan-
dagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage het ontwerp van de beschikking
op het verzoek van:
1. De V.L.C, "de Graafschap" BA., Stationsstraat 14,

7261 AD Ruurlo, datum verzoek 14 april 1983, adres
inrichting Ruurloseweg 120 te Vorden, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie E, nummer 787
(ged.), om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor de uitoefening in coöpera-
tief verband van een afdeling voor landbouwmecha-
nisatie, een kalksilo en een weegbrug, alsmede een
depot voor afgifte van mengvoeders en andere land-
bouwbenodigdheden;

2. de CAVEE-COVECO, Schaarweg 2, 6990 AA Rhe-
den Gld., datum verzoek 14 april 1983, adres inrich-
ting Ruurloseweg 120 te Vorden, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie E, nummer 787 (ged.), om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een inrichting ten behoeve van de
overname van vee.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting, is het ontwerp der
beschikking opgesteld onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of
beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door de
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig)
in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij
het gemeentebestuur worden ingediend vóór 14 april
1984.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 29 maart 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijf hout. Mr. M. Vunderink.

Het voorjaar is er weer!
Ga nu uw tuin extra aandacht geven voor
een fleurig geheel. Strooi nu Uw Asefpro-
dukten zoals:

Siertuinkompost - Mengmeststof -
Bloedmeel - Beendermeel etc.

é.v.
Zutphenseweg 64, Vorden. Tel. 1508 b.g.g. 2054.

Jansen & gal

L.M.B. 'VORDEN'
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL. 05752-3163

TE KOOP:

voordelige

KUHN hooibouwmachines
gebruikte

MENGMESTTANKS
o.a. 5800 - 4300 liter

gebruikte

SNU-DOSEERWAGEN
KRONE 5001 enz. enz.

VRAAG EENS VRIJBLIJVEND PRIJS VAN:

KYLLINGSTAD PLOEGEN
wij geven een hoge inruilwaarde

BÖGBALLE-
kunstmeststrooiers
DIVERSE INRUILTRACTOREN

MET EN ZONDER CABINE

De nieuwe
kollektie van EMANUELLE
NU HELEMAAL KOMPLEET!

Pantalons - Rokken
Jacks - Jasjes
Tops - Shirts - Sweatshirts
Eindeloos zelf kombineren. Alleen verkoop voor Ruurlo en omgeving.

Vrijdags koopavond Modecentrum

tot 9 UUR
Ook open van 6-7 uur

Ruurlo

OPEN HUIS
Landbouwwerktuigen
Tractoren
Regeninstallaties

OPEN HUIS
Ontijzering en
Pompen
Ontharders enz.

Donderdag 5 april van 10.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 6 april van 10.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 7 april van 10.00 tot 18.00 uur

H.J. BERENDS
LINDESEWEG 19 - Vorden.

Uw komst stellen wij zeer op prijs.

Mogen wij u eens vertellen wat de
dokter voorschrijft over slaapmiddelen zoals BODEMS

automatisch verstelbaar hoofd- en
voeteneinde zodat men met steun in de
rug in bed kan zitten

dekbedden
dekens
kussens

Dus voor een goed advies naar

interieuradviseur

) teWichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

NEDERLANDSE VERZEKERINGS GROEP
Queridolaan 5 — 9721 SZ Groningen

VRIJE MEDEWERKERS of
VASTE MEDEWERKERS

Rayon Vorden, Lochem en Ruurlo

Informatie in te winnen bij: G.H. Fukkink, Hogestraat 101
7122 BT Aalten. Telefoon 05437-3062.

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel: 05750 22816

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

Voorjaarstijd
Schoon maaktijd
Alles is weer volop voorradig.

Behang afwasbaar en vinyl
Flexa verf voor binnen en buiten
Muurverf
alle kleuren van groot tot klein
Wijzonol
transparant en dekkend
Alle soorten beitsen
Alle soorten carbolineum
wit, groen en bruin
Ouderwetse witkalk
net zo als vroeger voor kelders,
stallen en schuren, dus u kunt
weer volop aan de slag.

Onze winkel is 's maandag 's
morgens gesloten, de rest van
de week is de winkel open ook
op woensdagmiddag.

SCHILDERSBEDRIJF
J.M. UITERWEERD
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Ja iedere dag
ja ieder uur is
brood opnieuw
een avontuur.
in meer dan
40 soorten

bij uw Echte Bakker

PBNA
De thuissfudie-specialisten

Op het gebied van technische cursussen en automatiseringsopleidingen
is PBNA's schriftelijk onderwijs toonaangevend. Daarnaast heeft

PBNA een zeer breed aanbod op het terrein van MAVO, HAVO, VWO,
Talen en Algemeen Vormend Onderwijs. Moderne, heldere lessen
die er op zijn afgestemd dat u leert wat u nodig hebt of weten wilt.

PBNA is erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen:
dat geeft u zekerheid over kwaliteit en diploma-waarde.

,ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Ons brood is weer met
3 sterren brkroond

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieur adviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Telefoon 05754-517.

U STUDEERT THUIS EN BEPAALT UW EIGEN LESTIJDEN.
Als er geen avondschool-mogelijkheden in de Akrt zijn of
vaste schooluren u moeilijk uitkomen, zijn de scnriftelijke
cursussen van PBNA de ideale mogelijkheid om toch te komen
waar u wilt. Om uw diploma te halen, om u zelfverder te
ontplooien. U kunt uw eigen tijd indelen. U maakt zelf uit waar
u studeert en hoe lang. U hoeft niet te wachten tot een nieuw
schooljaar begint. U kunt volgende week - als u wilt - al starten.

AANDACHT EN TIJD VOOR IEDERE CURSIST.
De sterke kant van PBNA is dat de leraren aandacht en tijd
geven aan iedere cursist. Uw eigen docent corrigeert uw werk.
Legt uit wat u nog niet helemaal duidelijk is. Staat open voor uw
vragen. Een persoonlijke studiebegeleider houdt de voortgang
van uw studie in de gaten. Voor advies kunt u steeds bij hem/
haar terecht. Alles bij PBNA is er op gericht dat u, de cursist,
komt waar u komen wilt: een succesvol resultaat.

MAVO, HAVO,
VWO
PBNA leidt op voor de offi-
ciële diploma's. Biedt het
volledige programma.
U kunt stap voor stap - in
uw eigen tempo - naar het
diploma (via losse certifi-
caten) toewerken. Ook kunt
u direct de volledige cursus
volgen, eventueel in ver-
sneld tempo.

MAVO-cursus
Certificaten MAVO
HAVO-cursus
Certificaten HAVO
VWO-cursus
VWO-topprogramma
Certificaten VWO
Colloquium Doctum

TALENCURSUSSEN ALGEMEEN VORMEND

Commerciële opleidingen.
Boekhouden, Statistiek,
Bedrijfskunde, Administra-
tie, Correspondentie:
PBNA heeft vele mogelijk-
heden.

Zowel voor beginners als verder gevorderden
biedt PBNA een ruime keuze in taai-opleidingen.
U oefent spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid.
BU de met een * aangeduide cursussen is geluids-
materiaal inbegrepen.

Nederlands
Praktisch en Voortgezet,

voor Beginners en
Gevorderden

Kritisch lezen en zelf
schrijven

Frans
Praktisch en Voortgezet*

voor Beginners* en
Gevorderden

Duits
Praktisch en Voortgezet*

voor Beginners* en
Gevorderden

Engels t
Praktisch*en Voortgezet,*

voor Beginners* en
Gevorderden

Cambridge Engels*
Overige Talen
Praktisch Spaans*
Spaans voor Beginners*
Italiaans*
Latijn*
Klassiek Grieks*

Uw gratis Studiegids

Studiehulpplan
voor jongeren zonder baan.
Een speciale regeling om
voordelig (en met extra sub-
sidie) verder te leren. Je moet
tussen 17 en 25 jaar zijn en je
moet ingeschreven staan als
werkzoekende bij een GAB
of een bijstandsuitkering
genieten. PBNA helpt je graag

op weg met kortingen en adviezen Méér informatie? Vul
onderstaande informatiebon in of bel meteen de "Startblok-
kenlijn" 085-716151 en vraag naar Cees van der Miessen.

Wilt u meer weten over een van de
hierboven genoemde cursusgebieden?

Geef op de bon aan waarnaar uw
interesse uitgaat. Wij sturen u dan

vrijblijvend een gratis studiegids met
uitgebreide informatie toe.

Is uw vooropleiding beperkt, dan /ijn veel cursussen
in deze sector de ideale mogelijkheid om een brug te
slaan naar voortgezet onderwas. Andere cursussen
bieden u ruime oriëntatie op bepaalde beroepen,

zoals kinderverzorging.
Weer andere cursussen
liggen in het vlak van hobby
en vrijetijdsbesteding.

Basiscursus Alg. Vorminj
Algemene Vorming
Kinderverzorging
Brugdiploma

Verplegende en
Verzorgende Beroepen
UI

Algemene Ontwikkeling
Vrije Studierichting

Kinderopvoeding
Kunst
Maatschappijleer
Inleiding tot de Psycho-

logie
Sociale Economie
Boek en Bibliotheek

Vooropleidingen
Vooropleiding Parttime

Middelbaar Sociaal-
Pedagogisch Onder-
wijs

Vooropleiding HBO
Vooropleiding HAVO/VWO

Vrijetijdscursussen
Jachtcursus
Sterrenkunde
Kustnavigatie
Genealogie
Kunst
Over schrijvers en hun

boeken

PBNA is erkend d<x>r de Minisier van Onderwijs en Wetenschappen
hij heschikkmg van II november I975 kenmerk LMBO/SK)-302.644

PEDAGOGIEK
Pedagogiek MO-A
Capita Selecta uit de

- pedagogiek
- historische
pedagogiek

-wijsbegeerte
Inleiding tot de wijs-

begeerte
Moderne Sociologie

COMPUTER-
CURSUSSEN
PBNA heeft vele mogeiyit-
heden: Startcursussen voor
beginners. Beroeps-
cursussen: het volledige
pakket AMBI-opleidingen,
van basis- tot en met eind-
niveau. Toegepaste
computercursussen: voor
administratie en techniek.

TECHNISCHE
CURSUSSEN
Opleidingen op lager,
middelbaar en hoger niveau
op het gebied van:
Bouwkunde
Civiele Techniek
Elektronica
Elektrotechniek
Meet- en Regeltechniek
Procestechniek
Veiligheidskunde
Cultuurtechniek
Milieukunde
Werktuigkunde en

Energie
Werktuigbouwkunde

Niet alle PBNA- cursussen zijn hier genoemd.
Wilt u meer weten over ons cursusaanbod,
bel dan PBNA: 085-716151.

D Stuur mij de Studiegids over de cursus/studierichting
INFORMATIEBON

D Ik ben geïnteresseerd in Startblokken: het studiehulpplan voor jongeren zonder baan.
Stuur mij vrijblijvend het informatiepakket en de Studiegids over de cursus

Naam:

Straat:

f U kunt ook bellen:
085-716151
Overdag, 's avonds
en in het weekend

Postcode: Plaats:

Opsturen in open envelop (zonder postzegel) naar PBN A-
Informatie, Antwoordnummer 1500, 6800 WC Arnhem.

Velperbuitensingel 6,6828 CT Arnhem.
Telefoon 085-716151 * Viditel 44461.



Meerjaren plan om toeristisch
beeld van Vorden vast te stellen
Op de jaarlijkse ledenvergadering van het VW te Vorden, die ge-
houden werd bij Hotel Bakker, werd de avond geopend door voor-
zitter G.W. Eyerkamp. Hij vertelde dat er een commissie in het le-
ven geroepen is (op initiatief van het VW) om een toeristisch plan
in voorbereiding te nemen voor Vorden voor de jaren '85, '86 en
'87.
De voorzitter van deze commissie is
burgemeester M. Vunderink, secreta-
ris de heer Doornebosch. Verder heb-
ben zitting in deze commissie de di-
recteur van het VW van Gelderland
de heer van Dalsum, de directeur van
de VW Achterhoek de heer Swaan,
drie bestuursleden van de VW Vor-
den, een lid van de winkeliersvereni-
ging en twee leden van de K.N.O.V.
De doelstelling van het toeristisch
plan is, om door middel van enquêtes
onder de belanghebbenden, te weten
te komen wat er aan het toeristisch
beeld van Vorden veranderd kan wor-
den.
Een lang gekoesterde wens van de
VW gaat over een aantal weken in
vervulling. Er zal een goede bewegwij-
zering komen voor de Achtkastelen
tocht. Het bestuur hoopt volgend jaar
subsidie hiervoor terug te ontvangen
van het recreatie schap 'De Graaf-
schap'. Zij heeft voor dit jaar de kraan
dichtgedraaid, maar volgend jaar is
Vorden het eerst aan de beurt voor
subsidie.
Ook krijgt Vorden er twee picknick
plaatsen bij. Er zijn plannen om van-

daaruit wandeltochten uit te zetten,
door middel van paaltjes.
Uit het jaarverslag van de secretaris de
heer Lubberding bleek dat het aantal
deelnemers aan de Achtkastelentocht
iets is terug gelopen. Klacht aan de
VW is dat het bezichtigen van binnen
van de kastelen niet mogelijk is. Het
VW werkt er aan om bezichtiging van
kasteel Vorden te bewerkstelligen.
Een hoogtepunt in 1983 was de jubi-
leum 8 kastelentocht die met 150 le-
den verreden werd.
Het financieel verslag, verzorgd door
de heer J. van Ark meldde een batig
saldo. Dit komt mede doordat de vere-
niging alles "pro-deo" doet. Hierbij
werd de heer Lubberding met name
genoemd en bedankt, omdat hij voor
de VW het inlichtingen kantoor runt.

In het bestuur werden de heren J. van
Ark en L. Westerhof vervangen door
de heren J. Dolphijn en L.G. Weevers.
Zij werden bij aclamatie gekozen.
De aftredende heren kregen een ca-
deau aangeboden en werden bedankt
voor hun jarenlange inzet voor de ver-
eniging.

Politienieuws

Overbeladen auto's
De eigenaar/bestuurder van een
vrachtwagen uit Winterswijk kreeg
een prces-verbaal, daar zijn vrachtwa-
gen maar liefst 46% overbeladen was
met mais-gluten.
Ook een handelaar uit Zutphen kreeg
een verbaal, omreden zijn volkswa-
genbus, beladen met een .autowrak,
niet meer aan de eisen voldeed. Liefst
een achttal gebreken aan het voertuig
noopte de politie het kenteken in te
trekken.

Fiat 127 in brand
Op de H.K. van Gelreweg geraakte
een Fiat 127 in brand. Door eigenhan-
dig te gaan claxoneren en de verlich-
ting in te schakelen werd de eigenaar
hierop attent gemaakt. Toen de
brandweer arriveerde had de eigenaar
met behulp van zijn broer de brand
reeds geblust. Vermoedelijk is over-
verhitting van de verwarmingsinstal-
latie debet aan de brand.

Opgevoerde brommers
Afgelopen woensdag kreeg een 17 ja-
rige inwoner en op maandagochtend
jl. een eveneens 17 jarige jongeman
uit Steenderen een proces-verbaal we-
gens het berijden van een opgevoerde
bromfiets.

Inbraken en diefstal
Bij de Gems is afgelopen woensdag
ingebroken. Vermoedelijk zijn de da-
ders door een deur in de werkplaats
binnengekomen. Met behulp van
werkplaatsgereedschap werd de kluis
opengebroken. De buit bedroeg
f5000,-.
Uit een perceel cultuurgrond aan de
Ruurloseweg hoek Kostedeweg zijn
ongeveer 200 coniferen ontvreemd.
De schade bedraagt voor kwekerij
Spiegelenberg ruim f 1000,-. Reeds
eerder werden hier coniferen en hees-
ters weggenomen.
Terwijl een inwoonsters haar honden
in het buitengebied uitliet werd uit de
geparkeerde auto een portemonnaie
met f60,- ontvreemd. Een ruit van de
auto werd hiertoe vernield. De lege
portemonnaie werd later leeg terug-
gevonden. De dader is weggereden na
de diefstal in een Witte Golf met zwar-
te banden aan de zijkant.

Eten en drinken
zonder te betalen
Een plaatselijke horeca-ondernemer
heeft aangifte gedaan bij de Rijkspol-
tie dat een zestal personen, na zich te-
goed te hebben gedaan aan eten en
drinken, nadien zonder af te rekenen
het pand hebben verlaten. Daar het
kenteken van de auto waarin zij ver-
trokken bekend is zal de rekening - nu
verhoogd met de boete - alsnog wel
worden voldaan.

Koeienkop in plastic tas
Aan de Enzerinkweg werd een zak
met slachtafval aangetroffen waaron-
der een koeienkop. Volgens de gecon-
sulteerde dierenarts betrof het hier af-
val van een rund dat hooguit vijf da-
gen tevoren moet zijn geslacht. Er is
echter nog geen aangifte gedaan van
vermissing of diefstal van vee.

Verkeerd gebruik
Bij de Rijkspolitie zijn klachten bin-
nengekomen van het verkeerd ge-
bruik van vluchtstroken en trottoirs in
het dorp. O.m. zouden de leerlingen
van de landbouwschool zich hieraan
bezondigen. De Rijkspolitie heeft toe-
zicht toegezegd.

ZATERDAGVOETBAL

Ratti l - EGW 11-1
Het eerste team van Ratti moest het
afgelopen zaterdag opnemen tegen
het Gelselaarse EGW.
De in degradatiegevaar verkerende
gasten wilden natuurlijk graag een
puntje mee naar huis toe nemen.
Alhoewel de Kranenburgers moeilijk
op gang kwamen, waren het toch zij
die het beste voetbalden. Geduren-
de de eerste helft kreeg Ratti kansen
al spoedig werd het 1-0 via een prach-
tig afstandschot van aanvoerder Henk
Bulten die van 35 meter de bal laag in
de hoek plaatste. Deze 1-0 stand bleef
gedurende de eerste helft gehand-
haafd.
In de rust werd André Balvert vervan-
gen door Jan Nijenhuis. Deze laatste
kreeg in de tweede helft enkele goede
kansen maar wist ook niet het net te
vinden. Wel had EGW het geluk.
Twee minuten voor tijd werd de bal
over links voorgetrokken en vervol-
gens prima ingekopt achter keeper
Herbert Rutgers. De eindstand bleef
hierbij 1-1.
Zaterdag 31 maart speelt Ratti l tegen
koploper Sportclub Haarlo l in Haar-
lo.

SSS.E 6 - Ratti 2 0-6
Ratti heeft zijn kansen voor het kam-
pioenschap zaterdag niet onder stoe-
len of banken gestoken, in Eibergen
werd maar liefst met 0-6 gewonnen,
daarbij aangetekend dat de score nog
hoger had kunnen zijn, daar de keeper
van SSSE in uitstekende vorm ver-
keerde.
Na 11 minuten spelen schoot Gerard
Oosterlaken raak 0-1. In de 16e mi-
nuut gaf opnieuw J. v. Bommel de bal
keurig af aan Oosterlaken welke op-
nieuw scoorde 0-2. J. v. Bommel
schoot Ratti in de 33e minuut naar 0-
3. In de 39e minuut kon Hans van
Kesteren de keeper van Eibergen ver-
rassen 0-4. Dit was ook de ruststand.
Na de rust vond Ratti het welletjes al-
hoewel in de eerste 10 minuten kans
op kans onbenut werd gelaten, mede
door goed ingrijpen van de keeper van
SSSE. In de 60e minuut scoorde toch
Robby Immink 0-5. Daarna bleef het
rustig. Enkele aanvallen van SSSE
haalden niets uit. Vanuit het midden
kon Hans van Kesteren vrij opkomen.

Doordat de achterhoede van SSSE
dacht dat de bal zou worden afgege-
ven ging Hans alleen door en scoorde
0-6.
Ratti blijft bovenaan met nog betere
vooruitzichten op het kampioenschap
daar concurrent SKVW gelijk speelde
tegen het op de 8e plaats staande
Haarlo 3.

DAMESVOETBAL

Ratti 2 - Erix 2 2-0
In een goede wedstrijd tegen Erix 2 uit
Lievelde, pakte de dames van Ratti 2
punten.
Een sterk beginnend Ratti kreeg veel
kansen, maar in de 10e minuut was
het al raak via Carla Addink die op een
schitterende wijze een voorzet van Jo-
landa Immink achter de keepster van
de gasten plaatste. Deze 1-0 stand
werd gedurende de eerste helft ge-
handhaafd ofschoon de thuisploeg
nog vele kansen kreeg de voorsprong
verder uit te bouwen.
Na de rust ontstond hetzelfde spel-
beeld. In de 48e minuut van de wed-
strijd kreeg Ratti een penalty toegewe-
zen wegens een handsbal binnen de
zestien meter. Jolanda Temmink
bracht hiermee de stand op 2-0.
Dit betekende een verdiende over-
winning voor de dames van Ratti die
hiermee met 25 punten uit 1 5 duels op
de 3e plaats blijven staan.

Terborg l - Ratti l 0-1
De dames speelden afgelopen zondag
in Terborg. Marjo Gotink wist de
stand al gauw op 0-1 te brengen.
Ratti speelde de eerste helft constand
op de helft van Terborg, maar de doel-
punten bleven uit.
Na de rust wisten de Ratti dames dat
ze anders moesten gaan voetballen
om meer doelpunten te krijgen.
Maar Ratti liet zich toch te veel door
Terborg beïnvloeden zodat de stand
0-1 bleef.

Winterswijk - Vorden
Het was met name in de tweede helft
aan het uitstekende werk van invaller-
doelman R. v.d. Hurk te danken dat
Winterswijk de beide punten thuis
kon houden.
In de a^fcte helft toch wel een beter
spelenc^huisclub dat aanvankelijk
van de kansen geen gebruik wist te
maken. Na een half uur viel de ver-
diende openingstreffer, toen Eddy ten
Dolle een toegewezen vrije schop in-

Vordenicon in deze periode aanval-
lend geen vuist maken. De stand 1-0
bleef tot aan de rust gehandhaafd. In
de tweede helft leek de strijd na tien
minuten beslist. Een hard schot van
G. van Hurk kon doelman Harms niet
voldoende wegwerken waarna Henk
Schuur in de rebound scoorde 2-0.
Vorden gaf het nog niet op en stelde
verwoede pogingen in het werk de
achterstand te verkleinen. Dit lukte
vooreerst nog niet dankzij het goede
keepen van R. v.d. Hurk. Een kwartier
voor tijd werd de eindstand 2- 1 bereikt
toen Eddy Hiddink in tweede instan-
tie een strafschop benutte.

Veel deelnemers
regio fietscross
De fietcrossafdeling van "De Graaf-
schaprijders" te Vorden organiseerde
zaterdagmiddag op het terrein aan de
Joostinkweg een clubuitwisseling met
verenigingen uit de regio. Voor "De
Graafschaprijders" een soort testcase,
want wil men uitwedstrijden in KN-
WU verband organiseren dan stelt de
bond als eis dat eerst enkele clubuit-
wisselingen plaats vinden.
Wel "De Graafschaprijders" slaagde
voor een goede organisatorische opzet
zodat op zondag 3 juni en zondag 12
augustus wedstrijden onder auspiciën
van de KNWU te Vorden georgani-
seerd zullen worden.
Aan de wedstrijd op zaterdagmiddag
namen in totaal 210 jongelui deel. De
eerste prijswinnaars in de diverse
groepen waren als volgt:
Experts: 7 jaar Niels Hiverink; 8 jaar
Frank Strotman; 9 jaar Machel Uran-
nis; 10 jaar Mark Maalderink; 11 jaar
Mare Wentink; 12 jaar Edwin Bar-
ning; 13 jaarStephanBraakhekke; 14
jaar Wilko Scholten; 15 jaar Olaf Wil-
lemsen; 16 jaar Cor Jansen; 17 jaar
Fanny Terwoert.
Junioren: 6 jaar en jonger: Gerald
Zandvoort; 7 jaar Floris Rompelaar; 8
jaar Raimond Wamelink; 9 jaar Jef-
frey Kranenburg; 10 jaar Eilfred Wes-
terhuis; 1 1 jaar Rene Nijsink; 12 jaar
Gerbert Vruggink; 13jaarRonaldWa-
melink; 14 jaar Paul van Gelder; 15
jaar. Hendy Smalbrugge; 16 jaar
Ronny Sessink.
Powder Puffs: 7 jaar en jonger: Bianca

; ter Wiel; 8/9 jaar Natasche Massop;

10/11 jaar Sandra Meyer; 12/13 jaar
Christel Ernst; 14 jaar Corrine Kooi-
man.
Cruiserl8tot24jaar: 1. Cor Jansen; 25
jaar en ouder Gijs Peters.
Open klasse 14 jaar en ouder: 1. Olaf
Willemsen.

Dash dames op winst
De dames van Dash hebben zaterdag-
middag in de sporthal Het Jebbink
een vrij gemakkelijke 3-0 zege be-
haald op Tornado uit Kampen. Voor
de Vordense dames een uitermate be-
langrijke zege, want de ploeg van trai-
ner coach Ab Polderman was tot dus-
ver nog steeds niet geheel gevrijwaard
van degradatiezorgen.
Dash speelde deze middag zowel aan-
vallend als verdedigend een goeie
wedstrijd. De eerste set leverde een
15-10 zege op. In de tweede set leek
het er aanvankelijk op dat de dames
van Tornado weggespeeld zouden
worden. Bij een setstand van 14-6 wil-
de het plotseling niet meer lukken bij
Dash. Tornado kwam zelfs terug tot
14-12 alvorens Dash de strijd in haar
voordeel kon beslissen. De laatste set
werd met 15-8 gewonnen zodat de
eindstand 3-0 was bereikt.

Overwinning

De dames van Vorden '64 speelden
voor de competitie tegen De Hekey
uit Hengelo/Keyenborg. Vorden '64
kwam op een 1-0 voorsprong door een
doelpunt van Hermien Tiessink. In de
tweede periode werd het 2-0 door
Grietje Welleweerd, waarna de Hekey
er 2-1 van maakte. In de derde periode
bouwde Vorden '64 de voorsprong
verder uit. Via doelpunten van Her-
mien Tiessink en tweemaal Grietje
Welleweerd werd het 5-1. In de vierde
periode werden geen doelpunten
meer gemaakt.

Dash organiseert
Stratenvolleybal-
toernooi
De volleybalvereniging Dash organi-
seert voor het tweede achtereenvol-
gende jaar een straten volleybaltoer-
nooi welke op 29 mei, 5|M en 12 juni
in de sporthal 't JebbinPlal worden
gehouden. Tot 15 april kan men zich
hiervoor opgeven bij mevrouw Kuit,
Brinkerhof 37 te Vorden. (tel. 05752-
2917).

Biljartver. Kranenburg
De competitie van de biljartbond De
IJsselkring loopt al weer ten einde.
Deze week worden alweer de laatste
competitiewedstrijden verspeeld.
Afgelopen week behaalde Kranen-
burg 2 thuis een 36-29 overwinning op
Modern 2. Het eerste team verloor
echter thuis met 30-32 van Olbergen
3.
Kranenburg 3 kon het in Zutphen te-
gen Modern 4 niet bolwerken. Mo-
dern 4 won met 36-32. Kranenburg 4
tenslotte verloor de uitwedstrijd tegen
VOP 2 in Hummelo met 38 tegen 28.

Klaverjas-drive
De laatste klaverjas-drive in zaal
Schoenaker is afgelopen vrijdag ge-
speeld.
De heer F. Doornink behaalde deze
avond de eerste plaats met 5790 pun-
ten. Tweede werd mevrouw Bleu-
mink met 5780 punten, terwijl me-
vrouw Oosten met 5633 punten derde
werd. De poedelprijs kreeg de heer
Heuvelink met 4299 punten.
Vrijdag 13 april volgt de uitreiking van
de prijzen in een gezellig samenzijn.
Uiteraard wordt er die avond ook nog
een kaartje gelegd.

Zaalvoetbal
Ruurlo 2 - Velocitas 1.
Na de nederlaag van vorige week wa-
ren de Vordenaren er op gebrand om
deze wedstrijd in winst om te zetten
en zodoende theoretisch het kam-
pioenschap binnen te halen.
Vanaf het beginsignaal rolden de aan-
vallen op het doel van het reeds gede-
gradeerde Ruurlo af. Met een schitte-
rend doelpunt van Jan Addink werd
de ban gebroken. De score werd tot de
rust opgevoerd naar 8-0. Ook in de
tweede helft ging de produktie rustig
door. Nog zeven maal was het prijs,
terwij l Ruurlo hier een eretreffer tege-
nover stelde.
Hiermee werd de monsterscore van 1-
15 in Vordens voordeel bereikt. De
doelpunten werden gemaakt door: Ri-
chard Bargeman 6x, Rudy Hengeveld
2x, Jan Leegstra lx, Jan Addink 2x,
Corry ten Barge 2x, Mark Rouwen l x
en een eigen doelpunt.
Door dit resultaat is Velocitas prak-
tisch zeker van de titel. Alleen een ne-

derlaag in de laatste wedstrijd, a.s.
maandag tegen Dynamo, en een over-
winning van concurrent Sp. Peters
met meer dan 24 goals verschil kun-
nen nog roet in het eten gooien.
Uitslagen: Ruurlo 2 - Velicitas 21-15;
Velocitas 2 - Ruurlo l 0-4.
Programma: 2/4 Neede: Dynamo 4 -
Velocitas 1; Veldhoek: Veldhoek l -
Velocitas 3.
Vrijdag 6/4 Gorssel: Sp. Gorssel 3 -
Velocita's 3.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Dick Smit, 16 jaar
oud, slaagde afgelopen zaterdag in
Enschede voor de Ie dan judo. Hier-
mee is hij het eerste jeugdlid van Ju-
dokwai-Vorden dat zijn inspanningen
met een zwarte band beloond zag.

Judo
Op het 10e Rhetontournooi in Rheden
zondag 25 maart wisten 4 van de 8 ju-
doka's uit Vorden een prijs in de wacht
te slepen.
Ie plaats Dick Smit; 2. Jarno Veld-
kamp; 3. Steven Smit; 4. Yvonne v.
Overbeeke.

Voorjaarsrit
"De Graafschapryders"
Aan de door de heren J. Luiten en H.
de Boer uitgezette "Voorjaarsrit" na-
men zondag in totaal 46 equipes deel.
Start en finish waren bij café Schoena-
ker waar de heer B. Regelink na afloop
de prijzen, bloemen en planten, uit-
reikte.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. W.D. Wisselink,
Ruurlo; 2. W.B. Sytema, Noordber-
gum; 3. B. Regelink, Vorden.
Idem B-klasse; 1. L.J.M. Wopereis,
Lichtenvoorde; 2. B. Memelink, Al-
men; 3. H.B.J. Horsting, Vorden.
PCC A-klasse: 1. G. KI. Kranenbarg,
Borculo; 2. H.J. Cortumme, Toldijk.
PCC B-klasse: 1. W. Hol, Zutphen; 2.
B. de Weerd, Voorst.
Toerklasse leden: 1. B. Eilander, Zel-
hem; 2. T.A.B. Enzerink, Zelhem; 3.
H.C. Bulten, Vorden.
Idem niet leden: 1. B. Hendriksen,
Zwolle; 2. T. Mentink, Haaksbergen;
3. E.J.R. Versteege, Ruurlo.
Motoren: 1. H.W. v.d. Wal, Zutphen.

Tafeltennis Treffers '80
Voor de tafeltennis competitie speel-
de het Ie team van de Treffers tegen
ETTV l en behaalde een 9-1 overwin-
ning. Door driemaal winst van S. Ho-
venkamp en invaller F. Schoenaker en
tweemaal winst van M. Knippen blijft
het team door deze overwinning op de
tweede plaats staan.
Treffers 2 - ETTV 9-1. In de zevende
opvolgende wedstrijd bleef het twee-
de team ongeslagen. R. Böhmer won
al zijn partijen en R. de Heus won
tweemaal. Invaller M. Martinus slaag-
de erin met goed spel al zijn partijen te
winnen.
Treffers 3 - B redevoert 3 6-4. De eer-
ste overwinning voor het derde team
door volle winst van W. Jansen en M.
Mokkink.
Jeugd: Treffers l - Litac 0-10. Een
zware nederlaag. G. Weevers, E. Nij-
enhuis en invaller R. Wiekart slaag-
den er geen van allen in om een partij
te winnen.
Treffers 2 - Litac 3-7. F. Hovenkamp
won twee partijen, R. Wiekart één en
M. Kemper verloor alle partijen.

Zomerpostzegels 1984
Te beginnen op dinsdag 3 april a.s.
(eerste dag van verkoop) zullen tot 18
mei de Zomerpostzegels weer te koop
zijn.
Het is ook nu weer een serie van vier
zegels in de waarden van 50-60-65 en
70 cent, met een respectievelijke bij-
slag van 20-25-25 en 30 cent. Het on-
derwerp is dit jaar "Weidevogels" met
bijzonder fraaie afbeeldingen van kie-
vit, kemphaan, Tureluur en Grutto.
Nieuw is dit jaar de uitgifte van een
postzegelautomaatboekje dat 2 zegels
van 70 cent en 2 zegels van 50 cent,
beide met bijslag, bevat. De Zomer-
postzegels worden uitgegeven om uit
de opbrengst van de bijslagbedragen
(in 1983 bijna 3 miljoen gulden), con-
crete éénmalige projecten op cultu-
reel gebied evenals op het gebied van
maatschappelijk welzijn en volksge-
zondheid te kunnen financieren.
Teneinde aan een zo groot mogelijke
opbrengst te komen betrekt de Stich-
ting bij haar aktie de verkoop van zgn.
eerste dag enveloppen, prentbrief-
kaarten, wensbrieven etc.
Het plaatselijk comité Vorden zal in
de week van dinsdag 3 april t/m vrij-
dag 10 april in het Postkantoor, even-
als het vorig jaar, een speciale stand te
bemannen, waar het gehele assorti-
ment van de Stichting ten verkope zal
worden aangeboden en wel 's mor-

gens van 10.00-12.30 uur en 's mid-
dags van 15.00-18.00 uur.
De Zomerpostzegels zijn aan het lo-
ket van het postkantoor de gehele dag
verkrijgbaar.
Het plaatselijk comité hoopt dat weer
velen het standje zullen aan doen,
maar bovenal dat er veel zegels ge-
kocht en geplakt zullen worden, want
door de Zomerpostzegels ontstaat er
meer levensvreugde voor velen.

Schrijfavond
2 April 1984, in het Dorpscentrum.
De eerste schrijfavond in de lente van
1984. Lente in Nederland, waarje voor
je politieke of godsdienstige overtui-
ging mag uitkomen.
Lente in Vorden, waar je best een
brief mag schrijven aan de Gemeente-
raad of aan het College van Burge-
meester en Wethouders als je het er-
gens niet mee eens bent. Lente in vrij-
heid! Kunnen wij ons, één avond in de
maand even verplaatsen in de positie
van gewetensgevangenen, die deze
vrijheid niet kennen? Zeggen we dan:
"Ja, wat kan ik daaraan doen?" Of:
"Daar kan ik toch geen invloed op
uitoefenen?".
Of grijpen we de mogelijkheid aan, die
Amnesty International ons biedt om
ons persoonlijk in te zetten voor deze
medemensen? Persoonlijk? Ja, dat
wel, U ziet Uw naam onder de brief,
die U schrift. De ondertekening
schijnt toch sommige mensen te
weerhouden om de schrijfavonden
van Amnesty International te bezoe-
ken. Ze zijn het wel eens met de in-
houd van de brieven; ze zouden toch
ook wel graag een steentje bijdragen
om mee te helpen de mensenrechten
te verdedigen. Maar ja, die handteke-
ning. Vooral wij, Achterhoekers, ste-
ken niet zo gauw de nek uit, ook al
zouden we dat soms best graag willen.
Zouden we toch niet eens kunnen
overwegen om in dit geval wel onze
nek een piepklein stukje uit te steken,
wel een heel klein beetje verantwoor-
delijkheid te nemen en wel een brief
te schrijven? Met onze handtekening?
Ik den het wel, U ook?
U kunt a.s. maandag direkt aan de
slag. We schrijven dan voor een on-
derwijzer in Turkije die 8 jaar gevan-
genisstraf kreeg wegens het lidmaat-
schap van een vakvereniging: voor
een ex-minister in Mauretanië, in een
oneerlijk proces veroordeeld tot 12
jaar gevangenisstraf met dwangar-
beid; voor een 63-jarige dichter, voor-
malig verzetsstrijder in Vietnam, ge-
vangengenomen omdat hij een verza-
meling gedichten aan iemand had
meegegeven voor zijn dochter in de
Verenigde Staten.
Er liggen brieven in het Nederlands,
Frans en Engels, die U kunt over-
schrijven, voorbeeldbrieven dus.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

30 mrt. Jong Gelre kegelen
De Boggelaar

30 mrt. feestavond s.v. Ratti

5 april Bejaardenkring
Dorpscentrum

6 april Jonge Gelre tafeltennis
Dorpscentrum

11 april Jong Gelre agrarische
gespreksgroep, Hotel
Bloemendaal

13 april Jong Gelre Regionale
culturele wedstrijd, Dorps-
centrum.

17 april KPO
17 april NCVB, Vrouwen in de kunst
19 april Bejaardenkring

Dorpscentrum
25 april Plattelandsvrouwen
27 april Jong Gelre tafeltenniscom-

petitie, Dorpscentrum
28 april Jong Gelre prov. ledenver-

gadering, De Keizerskroon
Ruurlo

april Jong Gelre excursie
agrarischegespreksgroep

3 mei Bejaardenkring
Dorpscentrum

5 mei: Int. C. Tournooi v.v. Vorden
9 mei Plattelandsvrouwen

Eendags bestuur
8 mei KPO fietstocht

15 mei NCVB Vrouwen in de bijbel
17 mei Bejaardenkring

Dorpscentrum
2 jun.: Groot B. Tournooi v.v. Vor-

den
7 juni Bejaardenkring

Dorpscentrum
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta


