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Pensioenering H. van Dorsten

Tijdens een besloten receptie voor medewerkers en oud-personeelsleden van Gems Metaalwerken b.v.
werd 30 maart j.l. officieel afscheid genomen van H. van Dorsten wegens gebruikmaking van de regeling
voor vervroegde uittreding by 62 jaar. Twee weken daarvoor was het 25 jaar geleden dat H. van Dorsten
vanuit Zwolle zijn loopbaan by Gems begon. Moeihjke jaren waren dat in het begin: werkzaam in verkoop
en personeelszaken. De direkteur G. Emsbroek, memoreerde in zyn 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 20 jaar de personeelsver-
eniging als voorzitter heeft geleid, zo-
dat hij zich tevens buiten zijn werk
zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor
de medewerkers.
Ook werd door verschillende sprekers
naar voren gebracht de vaardigheden
van Henri van Dorsten als schrijver
van de boeken "Langs Achterhoekse

molens" (Uitgever Van Someren-ten
Bosch te Zutphen) en de verhalen-
bundel "De mulder en 't menneken"
(Twents-Gelderse Uitgeversmij Wit-
kam Hengelo O). Vooral z'n specialis-
me werd benadrukt n.l. z'n grote ken-
nis van loofbomen, tot uiting geko-
men tijdens diverse lezingen en arti-
kelen, vooral in Achterhoekse Dag-
bladen. Het laatste werd tot uitdruk-
king gebracht door het overhandigen
van een symbool: een reuzevulpen
van koper, gevuld met geld en idem:
een miniatuur tankje voor een va-
cuumtnestzuiger, type Veenhuis Ma-
chines Raalte, waarvan er gedurende
twintig jaren duizenden werden en
worden vervaardigd door Gems zn

oudere^ja z'n jonge elektrische las-
sers. uBmarketing- en verkoopman
Van Dorsten had deze klant najaren-
lang vergeefs pogen tenslotte toch b i j
Gems weten te brengen.
Door de direktie werd een geschenk
onder M^vert aangeboden. Vervol-
gens spRc de heer T. Grooters als
nieuwe voorzitter van de personeels-
vereniging en bood de afscheidnemer
een "enveloppe met inhoud" na-
mens het personeel aan.
Dhr. van Dorsten bedankte tenslotte
de velen die hem hadden toegespro-
ken persoonlijk, ook de diverse hoof-
den van afdelingen met wie hij meer
dan 25 jaar succesvol had samenge-
werkt.

Vervoersverbod voor
varkens in gedeelte
van Gelderland
Staatssecretaris A. Ploeg (landbouw
en visserij) heeft besloten met ingang
van 2 april 1984 een vervoersverbod
voor varkens in te stellen in een ge-
deelte van Gelderland.

Dit om verdere verspreiding van de
varkenspest in dit gebied te voorko-
men. Het betreft hier grofweg het ge-
bied, dat ligt ten zuiden van de Al
Twello-Borne en vervolgens binnen
de lijn Borne, Boekelo, Enschede,
Haaksbergen, Eibergen, Groenlo,
Gaanderen, Terborg, 's Heerenberg,
Duitse grens, Tolkamer, ten noorden
van de Rijn, Ppannerdenskanaal en
ten oosten van de IJssel richting Twel-

lo.
Het vervoerverbod geldt niet voor het
vervoer van slachtvarkens van mini-
maal 85 kilo van buiten het gebied
naar slachthuizen, die liggen binnen
het gebied.
Voorwaarde is echter, dat dit vervoer
zonder oponthoud, rechtstreeks en
langs de korste weg plaatsvindt naar
de slachterij.
Doorvoer van slachtvarkens van bui-
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'5 tremeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05 752-23 23 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- 1/ m vrijdagmorgen van

~y 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F. .
^r^ Geerken: vrijdag van K). 00 tot 1 1 .00 uur voor Sociale zaken, van 1 1 . 00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken -Spreekuur wethouder H. A Bog-

chelman: donderdag v;in 11 .0 (1 tol 12.00 uur.

1. Militaire oefeningen
In de periode van 9 tot 12 april a.s. zal
er een exfiltratie-oefening langs open-
bare wegen tussen Gorssel, Lochem,
Warnsveld en Vorden worden gehou-
den. Particulieren hebben toestem-
ming verleend voor het betreden van
hun terrein. Er zal gebruik worden ge-
maakt van losse munitie.

Verder zal op 11 april a.s. een oelening
worden gehouden (BVVK-oelening).
Het gaat hierbij om een oefening in de
omgeving van bruggen over het
Twentekanaal. Daarbij zal ook ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie; particulieren hebben toestem-
ming verleend voor het eventueel be-
treden van hun terrein.

2. Onderhoud zandwegen
Belanghebbenden die het schaven
van zandwegen tegen verminderd ta-
riefdoor de gemeente willen doen uit-
voeren, dienen hiervan mededeling te
doen voor 15 april a.s. op het bureau
gemeentewerken. Zie daarvoor de ad-
vertentie i i i deze uitgave van "Con-
tact".

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bc/waar 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 bouw vergunningen:
- Aan de heer Mr. R.E. van Dorth tot

Medler, Ruurloseweg 115, voor het
verbouwen van de woning Ruurlo-
seweg 115a te Vorden.

4. Verkiezing van de leden van het
Europees Parlement

Kandidaat slel l ing.

De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis, dat op woensdag
2 mei 1984 de kandidaatstelling zal
plaats hebben voor de verkiezing van
de leden van het Europees Parlement.

Op die dag kunnen van 9.00 tot 17.00
uur lijsten van kandidaten worden in-
geleverd bij de Kiesraad, Ministerie
van Binnenlandse Zaken, Schedel-
doekshaven 200, VGravenhage (mo-
del G-5).
De benodigde formulieren zijn tot en
met de dag van de kandidaatstelling
bij de Kiesraad en ter secretarie van de
gemeente Vorden kosteloos voor de
kiezers verkrijgbaar.
Nadere inlichtingen worden ter ge-
meente-secretarie verstrekt.

5. Inventarisatie boerderijen in het
buitengebied

Ten behoeve van het maken van een
inventarisatie van boerderijen in het
buitengebied zullen de komende da-
gen door enkele mensen van de ge-
meente foto's worden gemaakt. Deze
foto's zullen de basis vormen van een
op te stellen lijst van waardevolle pan-
den in de gemeente Vorden.

ten dit gebied is mogelijk via de weg
Arnhem, Zevenaar, Doetinchem,
Aalten, Winterswijk, Duitse grens.
In bijzondere gevallen en onder be-
paalde voorwaarden kan de inspek-
teur van de Veterinaire Dienst in het
district Gelderland ontheffing verle-
nen op deze maatregelen.

S.O.S. Telefonische

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Hulpdienst
S.O.S. Telefonische Hulpdienst De-
venter zoekt voor haar vrijwilligers or-
ganisatie mensen, die overdag, in de
avond of in de nacht, door de week en
in het week-end er willen zijn voor
mensen die opbellen omdat ze in
nood verkeren en met iemand willen
praten.
Het is niet makkelijk maar als U denkt
dat het U ligt, neem dan kontakt met
ons op, tel.nr. 05700-11022 of kan-
toornr. 05700-19749. U krijgt een uit-
nodiging voor de informatie avond
Stichting Telefonische Hulpdienst
Deventer, Postbus 11, 7400 AA De-
venter, zie advertentie in dit nummer.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur
dansen voor 50+'ers in zaal De Her-
berg in Vorden.

Opbrengst Simavi
Tijdens de Simavi koll^eweek van
19 t/m 25 maart j.l. wtffcn Vorden
met behulp van 68 kolrektanten f.
6557,25 bijeengebracht. Alle kollek-
temedewerkers bedankt.
Simavi Haarlem, giro 300100.

Anders gezegd: er moet huiswerk
worden opgegeven aan de betreffen-
de commissie voor het voorbereiden
van het nieuwe winterprogram. Want
dit moet tijdig gebeuren. Welke on-
derwerpen zouden in een nieuwe se-
rie leerhuis-avonden aan de orde
moeten komen? Wat voor gespreks-
groepen moeten worden gevormd?
Welk bijbeldeel zal in een gezamenlijk
bijbelkring worden behandeld? enz.

Deze avond, belegd door de herv.-ge-
ref. commissie voor vorming en toe-
rusting, zal worden gehouden in het
Achterhuus bij de gereformeerde
kerk, en begint donderdagavond om 8
uur.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.E. Alberts en M.E.
Schelling; H.H.J. Kleinrouwelcr en E.
van der Burgh;
OVERLEDEN: Geen.

Terugzien op en vooruitzien
naar het winterwerk
Volgende week donderdag, 12 april,
zal er een evaluatie-avond worden ge-
houden betreffende het gezamenlijk
winterwerk van de hervormde ge-
meente en de gereformeerde kerk.
De bedoeling van deze avond is, om
met allen, die daarvoor belangstelling
toonden, een uitwisseling van gedach-
ten te hebben over de inhoud en opzet
van de gehouden leerhuis-avonden
van het afgelopen seizoen. Maar ook
om met alle geïnteresseerden na te
gaan wat de wensen en verlangens zijn
ten aanzien van de opzet van dit zoge-
naamde vormings- en toerustings-
werk in het seizoen '84-'85.

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 8 april 10.00 uur ds. R.A. van
Oosten, Warnsveld.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 april 10.00 uur ds. H.C. Kra-
nendonk, Lochem.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 8 april 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, Openbare belijdenis;
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

Oranjevereniging Vorden
Ter gelegenheid van de herdenking van Willem van Oranje zal er een
lampion optocht worden gehouden. Deze lampions kunt u vrijdags voor
het feest, dus 27 april GRATIS afhalen bij Drukkerij Weevers.
Laat dit een pracht optocht worden. Bedenk iets wat aan Willem van
Oranje herinnert. Zet desnoods een hoge hoed op. Doe iets aan kleder-
dracht. Dit kan de sfeer en herinnering alleen maar verhogen..
Natuurli jk zal onze burgemeester het voorbeeld geven en vergeet het
oranjebestuur niet.
Zie je dit alles al aan je voorbij gaan?
De Schotse Pypers voorop, gevolgd door zo'n "sfeervolle stoet" door ons
mooie Vorden en zo optrekkend naar het Kasteel Vorden, waar een
groots vuurwerk wordt afgestoken.
Dat moet toch "ons feest" worden!!!

Nog iets over het middagprogramma.
Op het plein bij de Prijsslagzal een muzikale show worden gegeven met
als hoofdmoot het optreden van de Boggelrieders (op z'n Vordens ge-
zegd) uit Bocholt en een demonstratie van een rolschaatsclub eveneens
uit Bocholt.
Denk nu niet dat dit amateuristisch toegaat. Deze clubs hebben bekend-
heid op TV door hun optreden in de Hessische Rundfunk Halle Heidel-
berg, Kassei en een recent optreden in de Schwarzwald Halle te Karlsru-
he. Volgens de correspondenten hebben deze clubs veel succes geoogst.

Voorts zal door de Jeugdsoos de sterkste man van Vorden uitgeroepen
worden. Mocht u een gooi willen doen naar dit kampioenschap der sterk-
sten op 30 april kunt u zich altijd nog opgeven. Meer publiciteit hierover
volgt nog. In ieder geval heel wat telefoonboeken zijn reeds ingezameld.
Denk erom op alle onderdelen moeten wij sterk voor de dag komen.

Het Bestuur

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 en 8 april dr. Sterringa, tel. 1255.
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 7 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, Tel. 1566. Tevens avond- en
nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
7 en 8 april H.E. van Dam, Lochem,
tel. 05730-1684.
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, 14.00-17.30uur;
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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Drie-delig is dit
100% katoenen

\ pakje in een apart
streepdessin, met
de blouse in de rok
gedragen lijkt het
een japon.
Maten
38-46 ƒ 239,00

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags koopavond tof 9 uur Ook open van 6- 7 uur

»y

Wilt u dit
voorjaar goedkoop

uit zijn, kijk dan
eerst bij de Tuunte

HEREN COLBERTS
Wij kochten een grote partij heren colberts.
De normale prijs is f 159,-.
Deze week biedt de Tuunte u ze aan
voor een superprijs WEEKTOPPER en

OP ONZE OVERIGE COLLECTIE COLBERTS GEVEN WU
TEGEN INLEVERING VAN DE WAARDEBON 20,- KORTING

OOK OP DEZE
SUPERAANBIEDINGEN
ONTVANGT U DE BEKENDE
SPONSORMUNTEN

WAARDEBON
F. 20,- korf ing op een colbert

Dames blouse
Een vlotte dames blouse geweven in een linnen
structuur. Met aangeknipt mouwtje.
Kleuren wit, bleu en ecru. O C
Normale Tuunte prijs 35,- WEEKTOPPER /.Of ™

Kinder blouse in kielmodel
Met fijne haar streepjes over de lengte. ^ C
Normale Tuunte prijs 19,95 WEEKTOPPER l Uf "

Aerobic pakjes
Zowel voor meisjes als voor dames
In diverse kleuren. q IRDames maten Wf «J w

Kindermaten Of W w

Alton katoenen zomerbroek
Een prachtige 100% katoenen broek.
Kleuren marine en grijs. Normaal kost
deze merk broek 65,- WEEKTOPPER 45,-

Trainingspakken
Een schitterend glanstrainingspak.
In de kleuren combinatie bordeaux rood/blauw,
grijs/bordeaux rood en blauw/grijs.
Kindermaten kosten normaal 45,- WEEKTOPPER

Volwassen maten kosten normaal 89,50
WEEKTOPPER

Ook op onze weektoppers geven
wij onze bekende
Tuunte Sponsor-munten.

75,-

a.s. Zaterdag

HANENAKTIE

van het

Vordens Mannenkoor

DHZ Zonneschermen
Het scherm voor de doe-het-zelver, en
uitzonderlijk laag geprijsd.

Uitvalscherm met vaste arm en uitval
van 100 cm.
Bevestigingssteunen en armen in de breedte
verplaatsbaar.
Standaard breedtematen tot 350 cm breed,
doekkleur oranje;
eventueel andere
kleuren doek zijn
mogelijk.

Bediening d. m.v. een
bandopwinder.

Voor een goed
advies naar

interieuradviseur
m

Hackforterweg 19, 7234 SG Wïchmond, Tel. 05754-517
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de Timmerieë nREST ALIRANT& CAFÉ
Arie IVf^U^-inL

Lochemseweg 16-7231 Pl™frnsvdJTel.05751-336

De hele maanden maart en april in ons
restaurant:

KARBONADE
ZOVEEL U WILT

Unieke landelijke BK-ROESTVRIJSTAAL-AKTÏE over alle series:
KARAAT-SAFFIER-DOREE-LOUVRE- DIAMANT
bij aankoop van:^̂ ^̂ _. î i| aai mv^vr /̂ van. ^̂ ^̂

3PANNE IT
4 PANNEN

sa

BAZAR SUE ERS
Vo/den, Dorpsstraat 15, tel. 3566

Kranenburg, Ruurloseweg 91, tel. 6658

Ganzensteeg 6, Kranenburg. Vorden.

Planttijd is er nu...

Bomen, Heesters
en coniferen
Uitgebreide sortering

haagconiferen
VERKOOP OP ZATERDAG OF AFSPRAAK.
TELEFOON 05752-6721.

-

J

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

G J. HEIJINK
Koekoekboomseweg 4,
Wamsveld, tel. 05750-21800.

r.9 Fraaie Semi-Bungalows vanaf /i56.soo,-
aan de Ruurlose
Hessenweg ^^^a

—et̂ g"15

Prettig wonen achter vriendelijke
gevels!
Temidden van veel groen in een lan-
delijke omgeving, bouwt Nijhuis Rijs-
sen Bouwbedrijf b.v. 9 royale semi-
bungalows.

v.o.n.

aan de voorzijde, vensters die vragen
om het gebruik van luiken (wat dan
ook standaard wordt uitgevoerd) en
de speelse daklijnen zijn extra's die
deze woning zo'n geheel eigen karak-
ter geven.

"-i
.'^

«Y^
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Een ruime hal, gezellige woonkamer,
praktische keuken, bijkeuken en car-
port/berging. Ziedaar de begane
grond indeling.
Op de verdieping 3 slaapkamers,
aparte toiletruimte (2e toilet) en een
fijne badkamer met ligbad en extra
doucheruimte.
Een bergzolder over het hele huis
maakt de woning kompleet.

Karakteristiek door de vele extra's!
De ingebouwde bloembak beneden in
de voorgevel, het balkon eveneens

Aanvang bouw!
De Gemeente Ruurlo is inmiddels
gestart met het bouwrijpmaken van
het terrein; aansluitend zal een aan-
vang worden gemaakt met de bouw
van deze fraaie semi-bungalows.

NOG SLECHTS ENKELE WONINGEN
BESCHIKBAAR.

t^? ten Kate -ten Hag (ra
Makelaardij De Graafschap b v. ™"Makelaardij De Graafschap b v.
Plantsoenstraat 75
7001 AB Doetinchem
Tel. 08340 - 34422 / 32491

Informatie
Bijeenkomst!!

U bent van harte welkom!

Op maandag 16 april a.s. houden wij in
samenwerking met architekt en aannemer een
informatie-bijeenkomst in Café-restaurant Ras
aan het Julianaplein 4 te Ruurlo van 19.00 uur
tot 21.00 uur. Wij kunnen u dan uitvoerig
informeren over:
- ontwerp

— de bouw .
- de financiering, enz. J



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

JOCHEM

De dolgelukkige ouders zijn

Theo Zweverink
en
Gerlanda Ruiterkamp

25 maart 1984
Sarinkdijk 17
Hengelo (Gld.)

Te koop: Gazelle meisjes-
fiets maat 18.
A. Stieding, Smidsstraat 6,
Vorden.

Zaterdag 7 april verkoop
overtollig huisraad.
Van 10 tot 3 uur.
Hanekamp 32, Vorden.

Vermist: sinds 26-3-'84
zwarte kater met klein wit be-
fje en litteken op de neus. Hij
luistert naar de naam Bas(je).
BA.P. Laarkamp,
Almenseweg 48, Vorden.

DASH
8e eis van Gijs

Donderdag 5-4-1984 dienen
er weer 100 mensen met span-
doeken op de tribune te zitten
bij de volleybalwedstrijd
DASH - ABS. DASH is bij één
gewonnen set kampioen.
19.45 uur Sporthal.

Gevraagd: zelfstandige woon-
ruimte in omgeving Vorden,
Warnsveld.
H.Vrielink,
Oude Eibergseweg 16d,
7161 RN Neede,
tel. 05450-1835.

HANENAKTIE v/h Vordens
Mannenkoor, 9,5 ons a f 5,-per
stuk.

DE OUDERWETSE WITKALK
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voor de winkel.

HANENAKTIE v/h Vordens
Mannenkoor, 9,5onsèf 5,-per
stuk.

WYZONOL
Transparant en dekkend.
Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voorde winkel.

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
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

HANENAKTIE v/h Vordens
Mannenkoor, 9,5 ons a f 5,- per
stuk.

FLEXAVERF
Altijd goed. Verkrijgbaar bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD,
meesterschilder, Ruurloseweg
35, tel. 05752-1523.
P.S. Ruime parkeerplaats
voorde winkel.

Voor mooie

handvorm-
steenstrips

-f- bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein
t.o. Nieuw Spittaal

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen v^ri uw belas-
tingaangifte.
Tel. 05753-22.'k

JAN HUMMELINK
en

ANJAWIGGERS

gaan trouwen op donderdag 12 april 1984
om 10.30 uur in het gemeentehuis Kasteel
Vorden.

Past oor van Zeelst zal ons huwelijk kerkelijk
inzegenen om 11.30 uur in de Antonius van
Padua kerk te Kranenburg.

Wilt u ons feliciteren, dan bent u van harte
welkom op de receptie in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64 te Kranenburg - Vorden
van 15.30 tot 17.00 uur.

Beatrixlaan 11, Hengelo (Gld)
Eikenlaan 8, Vorden

Toekomstig adres:
Brinkerhof 67, 7251 WX Vorden.

9-4-'34 9-4-'84
Bewoners van Vorden en omstre-
ken heeft u naar bovenstaande data
gekeken.

JOHAN
ZIET ABRAHAM

En voor zover hij het aan kan blijft
hij onbetwist onze verzekerings-
specialist.

Felicitaties worden gaarne in ont-
vangst genomen op het adres:
Raadhuisstraat 26 of tel. 1417.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat toch nog vrij onver-
wacht is overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame on-
vergetelijke moeder en fijne oma

GERRITJE KLEIN IKKiNK
echtgenote van H. Hoetink

op de leeftijd van 61 jaar.

Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden,

je hebt het a/s een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden,
wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Vorden: H. Hoetink
Wychen: Gerrit en Jenny

Henri, Ingrid en Karen
Vorden: R ia en Henk

Lochem: Gerrie en Joop
Renate, Illse

7251 RN Vorden, 1 april 1984
Weidemanweg 4.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
Monuta Stichting, Het Jebbink4ate Vorden, alwaarge-
legenheid is tot afscheidnemen woensdag 4 april van
19.30-20.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 5 april
a.s. om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden,
waarna om 14.00 uur de teraardebestelling zal plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen wor-
den hierbij uitgenodigd.

Na afloop van de teraardebestelling is er gelegenheid
tot condoleren in zaal De Herberg, Dorpsstraat 10a te
Vorden.

Op 1 april overleed ons zeer geacht lid mevrouw

G. HOETINK-KLEIN IKKINK

Zij werd 61 jaar.

Het bestuur en leden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Vorden.

ox
Rijwielhandel

SUSELBEEK
Kruisbergseweg 34

7021 KW Velswijk (gem. Zelhem)

Uitnodiging
Na een interne verbouwing zijn we er trots
op U onze geheel nieuwe tweewielershow-
room te presenteren.
Ook onze raceshop is nu veel overzichtelij-
ker geworden.
We willen u daarom de gelegenheid geven
het resultaat te komen bekijken op:

vrijdag 6 april vanaf 10.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 7 april vanaf 9.00 uur -17.00 uur

Wij tonen U o. a. een uitgebreide, collectie fietsen van de
allerbeste merken zoals Gazelle en Raleigh.

§
§
§
§
$
§

^

Wij zijn verhuisd

van lnsulindelaan 5 naar

DORPSSTRAAT 9
te VORDEN

Het is ons een groot genoegen u
uit te nodigen een kijkje te
komen nemen in onze nieuwe
zaak op zaterdag 7 april a.s.
tussen 15.00 en 21.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Familie Boerstoel.

- 7251 BA Vonten - Tel. 05752-1567

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 6 april 1984 gedurende één maand
voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied 1984,
no. 2" (betrekking hebbende op de percelen Enzerinck-
weg 3 en Strodijk 4 te Vorden}.

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan
een ieder schriftelijk bezwaar tegen dit ontwerp-plan
indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 5 april 1984
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van ar-
tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. arti-
kel 50, lid 8 van de Woningwet, medewerking te verle-
nen aan de volgende bouwplannen:
- H.J. Bargeman, Strodijk 4, voor de verbouw en de

uitbreiding van de woning Strodijk 4;
- N.D. Dekker, Korte Hofstraat 6 te Zutphen, voor de

verbouw en de uitbreiding van de woning Enzerinck-
weg 3.

De op de bouwplannen betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 6 april 1984 ge-
durende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeen-
te secretarie, met de mogelijkheid binnen die termijn
hiertegen schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun col-
lege.

Vorden, 5 april 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Sla 2 krop + 1 komkommer 1,75
10 Salutiana's 3,50
Lombarts 2küo 2,75

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

De Keurslager

Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg voor

* aanleg gas
* gasketels en haarden.

speciale prijzen
* goten + dakwerk

10 jr. garantie
* waterleiding installatie

enz.
Vraagt prijsopgaaf
Tel. 08342-1364.

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen

bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen

Industrieterrein t.o.
Nieuw Spittaal

GELDIG VAN 5 APRIL T/M 7 APRIL

VARKENS LAPPEN
mager per kilo

VOOR DE BOTERHAM: eigen gemaakte

8,98

enKOOKWORST

BOTERHAMWORST
100 gr.0,98

EN VERDER IS ER NOG VOLOP KEUZE UIT ONZE

OVERHEERLIJKE VLEESWAREN.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekering
voor inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f" 0,65 °/oo excl. glas en

f 0,95 %o inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 °/oo.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrisico's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Warnsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDENw.a.

Omdat onze ijsmachine volautomatisch /s
Er bij de bereiding niemand metz'n handen aan hoeft te komen

(ook erg belangrijk i. v. m. bacterie vorming)
Deze machine een enorme capaciteit heeft
Er continu en erg snel mee gewerkt kan worden

Daarom vanaf heden....

'n knoepert van 'n ijsje
in 'n gebakken obliehoorn voor

CHOCODIP OF NOOTJES GRATIS!

l UU

En voor de kleintjes een

reuze ijsje met verrassing voor 50 cent,

in de snackcounter van Restaurant

Be &otonfce
Te huur gevraagd: woonruim-
te, liefst zelfstandig b.v. bun-
galow, minimaal 2 slaapka-
mers, gelijkvloers, nabij de
kom v. h. dorp.
J. Kistemaker,
Mispelkampdijk 10,
tel. na 19. 00 uur 1719.

Lekkervers

VOLKORENBROOD

v. d. warme Bakker.
Waaronder vele nieuwe

volkoren soorten.

Puur natuur, dat proeft U!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn

' winkeltje in brood en banket

Burgemeester Galleestraat

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van
de plaatselijke middenstand.
Een abonnementblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al 50 jaar het „contact" tussen klant en middenstand en
verenigingen.
Twijfel niet langer maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1984 slechts f24,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



BARBECUEN - BARBECUEN - BARBECUEN
KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL!!

NAAR
ttcafé-bar „DE SMID

Oergezellige barbecue-gelegenheid vanaf 12,95 p.p.

Samen gezellig bezig zijn rondom een sfeervol vuur in een schitterende tuin met
groot afgesloten terras, dus ook met slecht weer een geslaagd tuinfeest.

Kerkstraat 11 - KEUENBORG - Tel. 05753-1293.

Ook uw adres voor een goed diner of familiefeest

vraagt voor haar werkplaats

DRAAIERS EN FREZERS
Taakomschrijving:
het draaien en/of frezen van diverse onderdelen in enkele
stuks of kleine series.

Opleiding:
- L.T.S. metaalbewerking
— Bemetel of Smecona dipl. voor draaien en/of f rezen strekt

tot aanbeveling.
— Ervaring is vereist.

Overige informatie:
Metaaldraaierij Vorden is een jong, groeiend bedrijf. Wij zijn
toeleverancier in diverse industrieën. Wij bieden een aan-
trekkelijk salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
plezierige werksfeer en de mogelijkheid voor opleiding voor
het verbeteren van het vakmanschap.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties rich-
ten aan:
METAALDRAAIERIJ VORDEN B.V.
Postbus 105, 7250 AC Vorden.

BOERDERIJ RESTAURANT

USSELHOEVE
Eekstraat 15
9684 AG Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)

Tel. 08334-1622
b.g.g. 05754-381.

WEGENS ENORM SUCCES!

wederom grandioze
IJsselavond
op zaterdag 21 april m.m.v. prima orkest, koud en warm buffet

prijs 42,50 per persoon
incl. entree, eten en drinken.

Uitsluitend reservering mogelijk tot één week van te voren. Aanvang 21.00 uur tot 01.00
uur. Zaal open 20.30 uur. De volgende avonden zijn: 14 en 28 april (beiden uitverkocht)

Tevens gelegenheid voor het geven van bruiloften, diners en partijen tot 300 pers. Speciale
condities voor partijen vanaf min. 100 pers. van maandag tl m donderdag geldig tot eind mei
en van sept. t/m december.

Vraagt u vrijblijvend inlichtingen: 05754-381.

f l AT

VOORJ AARS-
SHOW
Op donderdag 5 april van 9.00 tot 21.00 uur
Op vrijdag 6 april van 9.00 tot 21.00 uur
Op zaterdag 7 april van 9.00 tot 16.00 uur
Op maandag 9 april van 9.00 tot 18.00 uur

Auto van het jaar 1984

Uno!

F I A T UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE.

Onze aanbiedingen:
1 e Hoge korting op diverse demonstratie-modellen
2e Bij aankoop van een nieuwe Fiat f 250,-

benzine kado
3e Diverse aanbiedingen in de showroom, kom

kijken

Kom ook de zomerse Ritmo Cabriolet bekijken die speciaal voor deze show open staat

AUTOBEDRIJF TEGER B.V.
Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426

motor-
maaier
kopen?

Hga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hogeinruil-
waarde voor uw oude
machine
Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

IN RUURLO VINDT U EEN GROTE SORTERING

MODE VOOR HET HELE GEZIN
ALLES ONDER ÉÉN DAK. DIV. KLASSE MERKEN EN BETAALBARE PRIJZEN.

v.a.

v.a.

Japonnen t/m 52
U9pUnnGn met jasjes

IVianieiS ook grote maten v.a.

DlaZeiS in terl.. flannel en jersey v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

69-
149,-
98-
98-
39-
45-

265,-

Blazers
Pantalons
Regenjassen
Jacks
Jonge mode
jongens en meisjes
Off. Barb. Farber dealer

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

159,
89,

139,
89,

grote kollektie voor

RUURLO

Vrijdags koopavond tof 9 uur
Ook open van 6-7 uur.

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

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

met
Televisie

reparaties

Houten hordeuren OP maat 65,-

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Merbau
buitendeur
Periekt afgewerkt
hardhout, af m. 201,5 x
78/83 cm.
Borstwering 34 cm.

Oudhollandse
plafondbalken

Massief vurehout, afm. 63 x
100 mm (excl. vullat).
In lengtes van 2.70 tot 5.40
meter. Per meter

Kunststof regenten
Inhoud 60 liter. Voorzien van
deksel en aftapkraantje.
Uitgevoerd in beige.
Per stuk

Ronde plafondlamp
Met schroefdraadsluiting

en opaalglas bol.
Maximaal 60 Watt.

Per stuk voor

TIMMERBEDRIJFITIMMERWINKEL

H NK RICKS
Burgemeester Galleestraat 36 - 7251 EC Vorden - Telefoon 05752-3376

En toch... is Uiterweerd uw schilder
Ruurloseweg 35 -Vorden Telefoon 05752 • 1523
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Boomplantdag

Woensdag 28 maart j.l. hebben leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen te Vorden, wederom
meegeholpen, in het kader van de nationale boomplantdag Jonge denneboompjes te planten. E.e.a. ge-
schiedde op een perceel bosgrond aan de Oude Borculoseweg.

Brandweer kreeg
schooljeugd
op bezoek
Dezer dagen heeft de eerste en twee-
de klas van de lagere school op Het
Hoge, onder leiding van hun juf, een
kijkje mogen nemen in de brandweer-

garage. Daar stonden drie brandweer-
lieden hen op te wachten. In de kanti-
ne werd uitleg gegeven over het wel
en wee van de brandweer. Aanslui-
tend werd het materiaal bekeken en
gedemontreerd wat er in de voertui-
gen aanwezig is. Ook werd er een
brandje geblust, eerst met water on-
der hoge druk en vervolgens met een
poederblusser. Door het uit elkaar

Jaaravond s.v. Ratti trok
vele bezoekers

In zaal Schoenaker hield de sportvereniging Ratti haar jaarlijkse
avond voor haar leden, donateurs en huisgenoten. Deze avond trok
zeer veel bezoek. Door een vijftal dames en heren, wier namen niet
bekend werden gemaakt, werd op deze avond uitslag gegeven van de
keuze van sportvrouw, sportman, sport jeugdlid en sportteam van het
Jaar.

Mevrouw Gerda Bos-Gosselink ver-
wierf de titel van sportvrouw. Onder
meer is zij de aanvoerster van het
tweede dames-elftal. Tot sportman
werd gekozen de heer Henk Gosse-
link, reeds tien jaar trouw lid en o.m.
leider van zaterdag 2.
Annette te Pas kreeg dit jaar de onder-
scheiding als sportjeugdlid toegewe-
zen omreden zij een trouw bezoeker is
op de trainingen. Voorts is zij haar me-
de-speelsters vaak behulpzaam. O.m.
is zij expert in het strikken van voet-
balveters.

Als sportteam van het jaar werd aan-
gewezen de gehele tournooicommis-
sie.
Uit de opmerkingen uit de zaal te ho-
ren had de jury telkenmale een goede
keus gedaan.
Zowel enige jeugdleden als jeugdlei-
ders kwamen op deze feestavond met
enige sketches voor het voetlicht, die
alom waardering kregen.
Met een super-verloting werd het offi-
ciële gedeelte afgesloten en onder de
tonen van het dansorkest "Moon-
light" volgde een geanimeerd bal.

V.V.V. Vorden organiseert
in juli een feestweek
De Vordense VW die in 1904 door de toenmalige burgemeester van
Vorden de heer Gallee werd opgericht bestaat dit jaar 80 jaar. Ter ge-
legenheid hiervan zal er van 16 tot en met 21 juli een feestweek wor-
den georganiseerd waarvan de bijzonderheden nog nader bekend ge-
maakt zullen worden.

Intussen heeft het bestuur van de
VW voor de zomermaanden voor de
vakantiegangers weer een attraktief
programma vastgesteld.
De Staringavonden zullen in de toe-
komst verzorgd worden door ds. Jaap
Zijlstra. De befaamde achtkastelen-
fietstochten beginnen op woensdag 4
juli. De laatste tocht is woensdag 29
augustus.

Het programma ziet er verder als volgt
uit: 31 mei openstelling park kasteel
de Wiersse;. 31 mei N. Hervormde
kerk Open dag 150 jaar Lohmanorgel.
l juni openstelling park Wiersse; idem
op 10 en 11 juni; 21 juni orgelconcert
Ned. Herv. kerk; 23 juni avondwande-
ling Medler; 24 juni clubdag Jaquar
vereniging nabij kasteel Vorden; 28
juni avondwandeling landgoed den
Bramel; 29 en 30 juni volksfeest Med-
ler; l juli concert vordens Mannen-
koor en Achtkastelendarpers; 4 juli
touwtrektoernooi voor bedrijven; 5
juli avondwandeling; 8 juli optreden
Achtkastelendarpers.
9 juli avondwandeling; 10 juli optre-
den dansgroep "De Knupduukskes";

12 juli Staringavond; 14 juli Achtkas-
telen wandeltochten; 16 juli avond-
wandeling; 17 jul i orgelconcert; I V j u l i
bezichtiging Pinetum; 22 juli open-
stelling park kasteel de Wiersse; 22 juli
VRTC zomertocht; 23 juli openstel-
ling park kasteel de Wiersse; 23 juli
avondwandeling; 25 juli TI V Vorden
campingtoernooi; 26 juli optreden
Knupduukskes en Achtkastelendar-
pers; 27, 28, 29 juli Achtkastelenwee-
kend "De G raafschap rijders"; 29 juli
Achtkastelenrit "De G raafschap rij-
ders"; 30 juli avondwandeling; 31 juli
bezichtiging Pinetum; 2 augustus
boerenbruiloft; 2 augustus rondleidng
"De Bramel"; 5 augustus Jong Gelre
toertocht; 7 augustus optreden huis-
vrouwenorkest; 7 tot en met l O augus-
tus avondfietsvierdaagse Jong Gelre;
9 augustus Staringavond; 9 augustus
rondleiding de Bramel; 11 augustus
Prett markt; 12 augustus aanspanning
"In de Reep'n; 14 augustus bezichti-
ging Pinetum; 16 augustus orgelcon-
cert; 21 augustus bezichtiging Pine-
tum; 24 augustus avondwandeling
Kranenburgs Belang; l september
klootschiettoernooi Jong Gelre.

trekken en knippen van een auto werd
het red-gereedschap gedemonstreerd.
De middag werd besloten met een
rondrit per brandweerauto door Vor-
den, waarvan het eindpunt bij de

.school was. Al met al een leuke en
leerzame middag voor de school-
jeugd.

Nieuwe soft-ice
machine bij
De Rotonde
Deze weekJ^bben technici van "Frie-
sche Vlag'fBallermodernste soft-ice
machine bipDe Rotonde" in Vorden
geïnstaleerd.
Volgens deze heren kan deze machi-
ne, 'n Zwitsers-Amerikaanss produkt,
waarin de jJkrnieuwste ontwikkelin-
gen zijn t^ppast, voldoen aan de
hoogste eisen die men aan het ijsbe-
reiden kan stellen.
Wij hebben vanuit ons bedrijf prak-
tisch alle machines die er in Europa op
de markt zijn bekeken en uitgetest.
We hebben veel research verwerkt
maar zijn unaniem van mening dat de-
ze coldelite "ijsmachine" ondanks z'n
hoge aanschafprijs het meest revolu-
tionaire, en het beste produkt is wat er
op Europese markt te koop is.
Bovendien en dat is heel erg belang-
rijk kan men met deze machine gega-
randeerd beateriologisch veilig ijs be-
reiden.
Deze coldelite ijsmachine is absoluut,
volautomatisch zodat er niemand bij
de bereiding van 't ijs er met zijn han-
den aan hoeft te komen.
Men kan continu vers ijs ca. 100 liter
per uur produceren in diverse smaken
van 'n taaiheid en romigheid die wer-
kelijk van de allerbeste kwaliteit en
smaak is. Zaterdag a.s. kan 'n ieder dat
ijs komen proeven in de snackcounter
van Rest. "De Rotonde". Wij wensen
U lekker ijs weer toe en de Rotonde
veel sukses met deze nieuwe aan-
winst.

Vrouwenraad
Afgelopen woensdag 28 maart organi-
seerde de Vrouwenraad een thema-
avond over kindermishandeling. Er
bestond een flinke belangstelling voor
deze avond. In haar welkomswoord
vertelde mevrouw Vunderink o.a. dat
een van de doelstellingen van de vrou-

AGENDA

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

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.

wenraad is, het door de verschillende
vrouwenverenigingen gezamelijke or-
ganiseren van avonden en cursussen.
Deze avonden en cursussen zijn bo-
vendien voor iedereen, dus ook voor
mensen, die niet aangesloten zijn bij
een van de verenigingen, toeganke-
lijk.
Mevrouw van Hinsbergen, een ortho-
pedagoge in dienst van de Vereniging
tegen kindermishandeling, hield een
inleiding, waarin een aantal situaties
genoemd werden, waarbij gemakke-
lijk kindermishandeling ontstaat.
Geschat wordt, dat er in Nederland
ongeveer 12.000 kinderen per jaar
mishandeld worden, waarvan 120 met
dodelijke afloop.
Gewezen werd op verschillende in-
stanties, die hulp kunnen bieden.
Hierna kon men een film, betrekking
hebbende op dit onerwerp bekijken.
Na de pauze was er gelegenheid om
vragen te stellen.

Amerikaanse zangeres
Cheryl doet tijdens
toernee Vorden aan
Op donderdagavond 12 april zal de
Amerikaanse negerzangeres Cheryl
Johnson een optreden verzorgen in de
jeugdsoos „'t Stampertje". Cheryl
Johnson is een 25-jarige zangeres uit
Brooklyn, New York. Zij heeft een
opleiding aan het conservatorium ge-
volgd en zich daarna nog meer gespe-
cialiseerd in muziek. Tijdens deze stu-
dies kwam ze in allerlei landen te-
recht. Ook is ze docente geweest op
een High School in New York. Ze trad
erg veel op als solo-zangeres, zowel in
Amerika als in andere landen, zoals
Duitsland, Frankrijk, Barbados en Ja-
pan.
Tevens is ze dirigente geweest van een
zanggroep en trad daarmee op in aller-
lei plaatsen over heel Amerika.
Tijdens haar toernee door de Achter-
hoek zal de swingende reli-pop mu-
ziek maken waarbij ze zich 7jjLia\ be-
geleiden op gitaar en pian^revens
zal ze begeleid worden door de Ame-
rikaanse gitarist Kurt Kek. De organi-
satie van dit evenement in Vorden
vindt plaats onder auspiciën van de
Interkerkelijke jeugdwerkggfcp Vor-
den en Yougth for Christ-AoBcrhoek.

Verloren en gevonden
voorwerpen
Gevonden:
1. bankbiljet van f. 25,-; 2. afdekzeil
(bruin); 3. goudkleurig ceintuur; 4.
spin (voor bagagedrager); 5. bord lan-
ge lading (wit/rood); 6. zwarte kippe-
krat; 7. damesfiets, merk Alpina; 8.
dameshorloge, merk Heiicon; 9. l
paar blauwe suede schoenen, maat
43; 10. lederen linker handschoen; 11.
bankbiljet f. 10,-; 12. zak pootaardap-
pelen (50 kg); 13. rood dameshorloge
met witte wijzerplaat en zwart lederen

Bi'j ons in d'n Achterhook
I'j kont tegeswoordug gin krante meer lösslaon of t'r steet wel wat in oa-
ver inbrekken, uutbrekken, steal'n, oplichteri'je of vedovende middelen.
Now zal dat vrogger ok al wel zo wean ewes, al waarn too de vedovende
middelen nog neet zo in zwang. Maor too hadd'n ze ok neet zovölle geld
en wodd'n 't ow ok neet op eiken hook van de straote anebaon. Straks, at
ze in Amsterdam 't spöl veur niks weggeeft, zal 't allemaole wel better
wodd'n. A'j 't gleuft teminste. Veur mien hoeft 't in elk geval neet. Maor
ja, at zee 't neet krieft, dan nemp ze 't wel.
Dat ko'j van de wekke zeen bi'j Corry. Zich 't etten maor op laot'n schep-
pen, de boek goed vol schransen en dan zonder te betaal'n d'r vandeur
gaon. Dan kö'j mooi nao de centen fluit'n. 't Spit mien da'k 't neet mete-
maakt hebbe. 'k Had graag ezeen of Corry nog zo röstug bleef at e anders
is. 'k Denke dat t'r nog wel un paar weurde met un knuppe d'r op bi'j um
achter uut 'n hals bunt ekomm'n.

Of zoat Toon van de Spitsmoes 't veuruge wekke metemaakt hef. Den
was met zien vrouw op bezuuk bi'j zien zwaoger in 't oaveriesselse, maor
zo un paar dage d'r uut. Dat hef un mensen jao wel 's neudug. Daor mos-
sen wat boodschapp'n ehaald wodd'n en dat woll'n Toon en zien zwao-
ger wel doon. 'n Heel'n zitt'n strunkebraon, da's niks veur Toon.
In de plaatselukke supermarkt haal'n ze zich daor un karretjen vol van al-
les, van suuker tot zolt en van zoerkool tot bakmeal. Precies zo at de
vrouw in huus 't eur had opeschreev'n. Zee waarn net te gange 'n heel'n
handel oaver te pakken in 'n auto, die ze veur de supermarkt eparkeerd
hadden, too d'r naöst eur 'n auto met anhanger stille heel.
U n kearl met un neet al te fris uuterluk kwam d'r uut en begon metene te
schelden van: "die kuukens van vrouwluu, altied bunt ze 't grei kwiet en
ko'j d'r achteran gaon". Hee zei dat zo hard dat iederene 't wel mos heurn
die daor rondleep. Onderwiel kreeg e un zo goed as ni'je fietse uut 't rek
waorin d'r meer stonn'n, kek effen nao 't slot en droog um too nao 'n an-
hanger en ree d'r met vot.
Un tafreel wat zich wel vaker veurdut en gin mense vremd veurkwam.
Toon en zien zwaoger hadd'n net alle inelaan too d'r un vrouw de super-
markt uut kwam en eur fietse missen. Of ze ok ezeen hadd'n dat r'r ene
un fietse metnom. Oh jaowel, die hef e net op 'n anhanger elaan, hee dei
veur komm'n of e ow man was". "Mien man, ik bun jao gaar neet et-
rouwd". "A'j goed schel kiekt, kö'j um meschien nog achter die bochte
daor zien ri'jen, maor a'j veleagen zit wille wi'j ow wel nao huus bren-
gen". De vrouw na 't anbod in dank an, al mossen ze d'r eur wel met langs
't pelitieburo.

Wi'j woll'n d'r allene maor met zeggen da'j de döppes tegeswoordug
goed los mot hemmen met al dat ongedierte bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

band; 14. diverse sleutels; 15. groene
step.

Verloren:
l. gym artikelen in plastic zak; 2. wiel-
dop van Volvo; 3. verzekeringsplaatje
bromfiets WJW 999 (1984); 4. zak-
mes; 5. bril (doublémontuur); 6. zwar-
te portemonnee inh. f. 40,-; 7. tennis-
racket merk Dunlop; 8. afghaanse
windhond (lichtkl. langharig); 9.
zeeuwse-broche (zilver); 10. bastaard
hond, Kees/Fox, teef met bruine
band; 11. lamp uit bumper van een
Audi; 12. bruine portemonnee f. 100,-
; 13. armbandhorloge (doublé); 14.
herdershond met rode-band, reu; 15.
gouden trouwring met ribbels "24-3-
80 Henk"; 16. l paar suedehandschoe-
nen, gevoerd., l paar nylon kinder-
wanten (donker-blauw); 17. wieldop
volkswagen Golf "Flyer"; 18. zilveren
armband; 19. zwarte kater, wit befje;
20. diverse sleutels.

Bibliotheek
Volwassenen: ANSTADT, Sera. Al
mijn vrienden zijn gek; SALA, LUC.
Alles over videospelletjes; CATALO-
GUS van de postzegels van Neder-
land enz.; LUGT, Arie van der. Geluk
ligt achter de horizon; SUTCLIFF,
Rosemary; De lantaarndragers; KES-
SLER, Leo, Het Dooskopcommando;
LANSINK, Hendrik. Souvenir voor
miljoenen; EIJK, Inez van. Ettiquetee
vandaag; GROENDIJK, Albert. Wil-
lem van Oranje; GOEDE raad voor
fietstochten; DULLEMEN, Inez van.
Na de orkaan en andere verhalen; TI-
TULAER, Chriet. Bijblijven met de
nieuwe media; KROL, Gerrit. Scheve
levens; SAMURAI. Japanse krijgslie-
den; BRADFORD, Tony. Handboek
caravan; HAAGSE schoo, De. Hol-
landse meester van de 19e eeuw;
MELLAART, Helen, De bontjas;
IVENS, Joris. Aan welke kant en in
welk heelal.

Jaarvergadering Vordense Winkeliersvereniging
Woensdagavond hield, in zaal Schoenaker, de Vordense Winkeliersvereniging haar jaar-
vergadering, onderleiding van hun voorzitter de heer W. Polman.
In /i jn openingswoord trok de voorzitter fel van leer over het verkeersplan in Vorden. Wij
wij/en elke vorm van omleiding van het verkeer radicaal van de hand. Het probleem moet
daar op gelost worden, waar het probleem ook gemaakt is. De gemeente Vorden heeft de
fout begaan door de V.S. een vestigingsvergunning te geven zonder de verkeers- en par-
keer problematiek goed in ogenschouw te nemen. De Komvonderlaan had doorgetrokken
moeten worden - aanvoer van goederen via de achterzijde van de aanliggende zaken en
parkeer plaatsen moeten scheppen.

En met een permanente radarcontro-
le in het dorp zouden vele problemen
zijn opgelost.
Nu moet over de rug van de midden-
stand het verkeer worden omgeleid.
Vorden wordt dan een dood dorp al-
dus de voorzitter. Hij riep de vergade-
ring op zich hard op te stellen.
Bij de ingekomen stukken was een
brief van het Vordens Mannenkoor,
met een verzoek om pro deo de kerst-
plaat welke onlangs is opgenomen te
helpen verkopen. De voorzitter vroeg
de vergadering om hieraan mee te
werken, daar het Vordens Mannen-
koor ook veel betekent is geworden
voor de gehele gemeenschap.
De notulen en het jaarverslag werden
voorgelezen door de heer Sietsma, de-
ze werden goed gekeurd.
De heer Dijkerman die na 6 jaar pen-
ningmeester te zijn geweest afscheid
nam, gaf een duidelijke terugblik over
zijn afgelopen penningmeesterschap.

Het jaarverslag was ook dit keer weer
tot in puntjes verzorgd. Bij monde van
de heer Bleumink werd mede namens
de heer Barendsen de penningmees-
ter decharge verleent. Als nieuw lid
van de kaskontrole werd benoemd de
heer Freriks.
Bij de mededelingen van het bestuur
kwam aan de orde de kontributiever-
hoging. Het voorstel werd overgeno-
men door de vergadering.
Van 2 juni tot 9 juni wordt er weer een
zomeraktie gehouden. Dit jaar met
verrassingspakketten. De aftredende
bestuursleden de heren Dolphijn en
Dijkerman ontvingen nog een enve-
loppe met inhoud en een dankwoord
voor het vele werk wat beide heren
hebben verricht. Bij de rondvraag
kwam de wens naar voren om tijdens
de braderie ook kinderen mee te laten
doen. De heer Dekker zag gaarne dat
de koopavond van 6-8 uur werd doch
dit werd niet overgenomen.

Er zullen kaarten gedrukt worden
waarop de openingstijden vermeld
worden van iedere zaak om eindelijk
eens het publiek niet te vergeefs naar
bepaalde zaken te laten komen. Ook
de sluitingstijden, feestdagen zijn
vastgesteld.

De heer Weevers vroeg om statuten
wijziging, om te voorkomen dat be-
stuursleden welke het zeer goed en
met plezier doen deze niet noodge-
dwongen te verliezen. Als iemand
goed is dan laten zitten in het bestuur,
dit punt werd aangehoudenn tot de
volgende vergadering.

De heer Elbrink deelde mede dat de
z.g. Oostenrijkse dagen niet zo'n suk-
ses blijkt te zijn, nadat hij overlegt had
met een buurtgemeente.
Na allen bedankt te hebben sloot de
voorzitter de toch ietwat moeizame
vergadering.



UW GELD GROEIT SNEL
BU DE BANK

DIE MEER DOET.

Sparen met de Patentrekening.
Hoge rente+promie. Geld direct opneembaar.

Sparen is een verstandige gewoonte.
Uw spaargeld verdient rente voor u.
En met "een bedrag op de bank" wapent u zich
tegen onverwachte financiële tegenvallers. Wie
spaart laat zijn geld op een verstandige manier
groeien.

Als u spaart wilt u natuurlijk
een zo hoog mogelijke rente.

Meestal kan dat alleen als u geld voor een
langere periode vastzet. Hebt u plotseling
tóch geld nodig dan worden gewoonlijk
boeterentes ot andere kosten in rekening
gebracht.

Hoe werkt de Patentreken ing?
Heel een^udig. Wij belonen uw spaarzin.
Hoe meeW spaart, hoe minder u opneemt,
des te hoger wordt uw rente.
Dat komt doordat de rentevergoeding is opgebouwd uit een
basisrente en een premierente. De basisrente krijgt u in elk
geval. De premierente wordt vergoed over dat deel van het
spaarbedrag dat gedurende een volle halfjaarperiode
onaangetast op de rekening heeft gestaan. Met andere
woorden: heeft u uw geld niet nodig dan krijgt u automatisch
een hogere rente. Gebeurt er iets onverwachts,
dan kunt u zonder gezeur direct geld opnemen.
Kent u een betere manier om uw geld te laten groeien?

De Patentrekening in het kort:
•dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten

•hoge rente, opgebouwd uit basisrente plus
premierente

• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de rente

•rentebijschrijving op 1 juni en 1 december.

Rente+premie tot
Spaargeld direct opneembaar.

De Bondsspaarbank vindt dat het anders kan.

Daarom is er nu de Patentrekening. Die biedt u
onbegrensde opnamevrijheid. Met tóch een hoge
rente -f- premie, die twee keer per jaar aan u wordt
uitbetaald.
De Patentrekening is ideaal voor wie stevig wil
sparen en tegelijkertijd de vrijheid wil hebben op
elk willekeurig moment over z'n spaargeld te
beschikken!

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-

ƒ 5.000-

ƒ10.000-

Basis*
rente

35%

3^%
4 %
4*%

Premie*
rente

ii%
2 %
2\%

Totaal
rente

35%

5*%
6 %
65%

5

DE PATENTREKENING

Kom naar de bank die meer doet.
En haal de folder die u vertelt hoe u voortaan
patent kunt sparen!

Hoofdkantoor Enschede:
Tromplaan 1, tel. 053-324445.
Kantoor Hengelo:
Drienerstraat 43, tel. 074-420866.
Rayonkantoor Winterswijk:
Spoorstraat 28, tel. 05430-14461.
Of bij een van de 17 filialen.

Da's sparen zonder vastzetten en
toch met hoge opbrengst.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland



Stoei sterke kinderkleding

Kom kijken en overtuig U, dat leuke en goede
kinderkleding bij ons ook betaalbaar is!

Luchtige modepumps voor een luchthartige prijs
In oogverblindend wit. Styled by Anita

WULLINK
VORDEN

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

Sweatshirts
Pantalons
Jacks
Alles in de maten 92 t/m 182.

v.a. 22,50

va. 39,50

va 59,50

En natuurlijk jongens en meisjes:
DENK AAN JE VISKAART

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

mensen, wees blij met uw tuin!
Wie geen tuin heeft, mist veel. Goed, het onderhoud
vraagt tijd, maar hij geeft ook veel terug. Bloemen en
vlinders, groen, vruchten en groenten. Wie echt
moeiteloos wil tuinieren heeft goed gereedschap
nodig. Onze zaak staat vol met arbeidsbesparend
gereedschap: beste kwaliteit en aantrekkelijk van
prijs. Kom dezer dagen eens langs bij de
tuingereedschap-specialist en -adviseur.

Zutphenseweg15 •/
Vorden, tel. 05752-1261

1979 April 1984

5 jaar Mokkink Schoenrnpde
De hele maand april schoenenfeest bij uw

VAKMANSCHOENWINKELIER

Doe hiermee uw voordeel. We beginnen met een

Kinderschoenenweek!
Op alle kinderschoenen en sandalen
deze week 10% korting en de kinderen
mogen 'n keer in de grabbelton grabbelen.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14-Vorden - Telefoon 05752-2386

Laat nu de zon maar komen!
D.H.Z. Zonneschermen

150 breed 279,

200 breed 325,-

250 breed 369,

300 breed 419,-

350 breed 469,-

400 breed 515,-

Voor de handige doe-het-zelver
Eventueel ook door ons te plaatsen.

Alles met uitval 100 cm.

Verder leveren wij alle types zonwering,
voor binnen en buiten.

Tegen uiterst scherpe prijzen!
Ook uw zonweringspecialist:

HELMINK b.v.
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514

Vanaf heden hebben wij de
allermodernste en volautomatische
soft-ijs machine, die er te koop is.

Om u allemaal van jong tot oud dit fantastische
romige ijs te laten proeven, kan 'n ieder zaterdag
a.s. 7aprilvan14.00tot17.00uur'nknoepertvan'n
ijsje komen halen.

In de snackcouter van Restaurant

Be &otonbe



Bezorg nu uw copy voor het extra nummer

ORANJEKRANT
welke verschijnt op donderdag 19 april a.s.

Doch uiterlijk donderdag 12 april moet bij
Drukkerij Weevers, zowel copy nieuws als

advertenties binnen zijn.

Wij zoeken voor onze
S.O.S. Telefonische Hulp-
dienst Deventer

MENSEN

die overdag, in de avond of in
de nacht, door de week en in
het week-end er willen zijn
voor mensen die opbellen om-
dat ze in nood verkeren en met
iemand willen praten.
Het is niet makkelijk maar alsU
denkt dat het U ligt neem dan
kontakt met ons op
U kunt ons bellen op tel. nr.
05700-11022 of kantoornr.
05700-19749.
U krijgt een uitnodiging voor
de informatieavond Stichting
Telefonische Hulpdienst De-
venter, Postbus 11, 7400 AA
Deventer.

TAPUTCEINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels

en

plavuizen
Tegelhal Onstenk

de Stoven 8, Zutphen
Industrieterreint.o.

Nieuw Spittaal

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN KRANENBURG

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TïNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

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

bouwen/ verbouwen

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

Whisky
Findlater 18,95
Jonge
Hooghoudt 17,45
Beerenburg
Sonnema 16,95

VINOTHEEK

SMIT
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL. 1393

WATERSCHAP VAN DE BERKEL
Verkiezing voor hoofdgeërfde

kieskring l
(Gorssel - Zutphen - Warnsveld - Vorden)

HUISEIGENAREN !

WILT U UW BELANGEN BIJ HET

WATERSCHAP GOED BEHARTIGD

ZIEN ?

STEM DAN 12 APRIL OP

Dhr. J. J. WOLFHAGEN
WARNSVELD

Comité van aanbeveling:
J. Nieburg - Eefde
A. Kuiper - Eefde
N.C. van Douwe - Zutphen
H.Jacobs -Zutphen
JJ. Jonker - Warnsveld
J. Brinkman -Warnsveld
W.H.J.L. Lulofs
van Umbgrove - Almen
J.H. Kuypers -Vorden
J.H. de Jong -Vorden

VOOR AL UW VOORKOMENDE
SCHILDERWERKZAAMHEDEN

Niet vergeten!
Donderdag 19 april, aanvang 20.00 uur

Groot Paas -
klaverjas toernooi
Prachtige prijzen. Nu opgeven, dan bent u er
zeker van dat u mee kunt spelen.

bod

SCHILDERS
BEDRIJF

BERT
PARDIJ S

'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.

VOGELZANG 18, WICHMOND. TEL. Of 754-641

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

DE CONCERT-COMMISSIE ORGANISEERD

ORGEL-CONCERT
IN DE REMIGIUS-KERK

HENGELO (Gld.)
MET ORGEL-BESPELING DOOR:

DE JONGE VEELBELOVENDE ORGANIST

HARRY SCHEPPER
MET MEDEWERKING VAN HET

Chr. Zelhems Mannenkoor

DONDERDAG 12 ARPIL

Aanvang: 20.00 uur/kerk open: 19.15 uur

Entree: f. 5,00

Houders pas C.P.J./65+: f 4,00

wij zetten
niemand

onder druk
u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

drukkerij waavars bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Laarstraat, tel. 05750-12306

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.

ECHTE PIEDRO'S ZIJN
NIET DUUR

89lengte en breedte en houden de f
schoenen ook tijdens de draagtijd J
gratis onder kontrole
Piedro's zijn er van zeer smal
tot extra breed vanaf maat 19

PiEDftO
toch beter voor hun voeten

WULLINK VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 • TELEFOON 1342

Adverteren kost geld...
Niet adverteren

kost meer geld!!!

/~
Rabobank vereenvoudigt het sparen
Wie zich vandaag de dag als nieuwe spaarder bij een bank of spaarbank meldt, wordt ge-
confronteerd met een uitgebreide serie spaarvormen. Het is niet altijd eenvoudig daaruit de
juiste te kiezen.
Er is door de grote hoeveelheid vormen een onoverzichtelijke situatie ontstaan, waar noch
de spaarcliënt, noch het bankwezen baat bij vindt. Er is al geruime tijd bij velen behoefte
aan een vereenvoudiging van het systeem. De Rabobank heeft daar nu wat aan gedaan en
introduceert haar nieuwe kijk op sparen.
Uitgangspunt is de spaarmogelijkheden beter te laten aansluitend op de wensen van de
spaarders.

Appeltje voor de dorst
Nog altijd kan sparen worden aangemerkt als het bekende appeltje voor de dorst. Het kwe-
ken van een zekere reserve voor dingen die onverwacht kunnen gebeuren, voorde kinderen
voor later, voor de aanschaf van grote stukken en dat kan dan een auto zijn of een wat duur-
dere stereo-toren. Zoveel mensen, zoveel wensen isvaak het deviesgeweest bij het creëren
van steeds maar weer nieuwe spaarvormen. Dat kon een eenvoudig spaarbankboekje zijn,
waar je je spaargeld dagelijks vanaf kon halen, de zogenaamde "dagelijks-opvraagbare-
spaarrekening", maar het kon ook een spaarvorm zijn met een vaste looptijd van 2,3 of zelfs
6 jaar of een spaarvorm waarbij op de rente wordt gekort als men geld opneemt. Het zijn
juist de wat meer ingewikkelder spaarvormen, die ervoor hebben gezorgd dat de spaarbos,
zoals de Rabobank het noemt, zeer dicht is geworden. Daarbij was vaak sprake van slechts
kleine verschillen, zoals boete-clausules bij te vroeg opzeggen of de hoogte van de vrij op te
nemen bedragen binnen bepaalde van te voren afgesproken termijnen enzovoort.

Onderzoek
Aan de grondige herziening en vereenvoudiging van het pakket spaarvormen ligt een uitge-
breid onderzoek ten grondslag naar het spaargedrag en de spaarmotieven in Nederland. Uit
dat onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er teveel spaarvormen op de markt zijn, die
lang niet allemaal aansluiten op de wensen van de spaarder. Bovendien heeft de spaarder
veel moeite uit de vele soorten van spaarrekeningen de juiste keuze te maken. Velen drin-
gen er daarom al lange tijd bij de banken op aan meer duidelijkheid en eenvoud in hun om-
vangrijke pakket spaarrekeningen te scheppen. De Rabobank komt nu met het nieuwe
spaarbankmodel tegemoet aan deze geuite wens.

Nieuw assortiment
Het overzichtelijke assortiment spaarrekeningen sluit aan op twee belangrijke wensen van
de spaarders:
directe beschikbaarheid van de gelden of rendement.
Spaarders die direct over hun geld willen beschikken, kunnen kiezen uit drie spaarvormen:
De Spaar-Vrij, Spaar-Groei en Spaar-Plan-Rekening.
Spaarders die een hoge rente van hun spaargeld willen, hebben de keus uit drie spaarvor-
men: De Spaar-Vast-Rekening met een looptijd van twee t/m zes jaar, het Spaardeposito
van een jaar en de Termijndeposito's. Er zijn thans bij de bank vier hoofdvormen waarte ne-
men die de volgende namen hebben meegekregen:
de Spaar-Vrij-Rekening, de Spaar-Groei-Rekening, de Spaar-Plan-Rekening en de Spaar-
Vast-Rekening. Een enkele bestaande spaarvorm ondergaat door de invoering van deze
vier nieuwe groepen een lichte wijziging en enkele andere wijzigen alleen van naam. Een
aantal produkten worden niet meer aangeboden; natuurlijk kunnen bestaande spaarders
gewoon doorsparen.

Nieuwe spaarvormen
Nieuw in het spaarpakket van de Rabobank is de Spaar-Groei-Rekening. Het kenmerkende
element is de wijze van renteberekening, waarmee de serieuze spaarder extra wordt be-
loond. Hoe hoger het gespaarde-bedrag, hoe hoger de rente die wordt vergoed. Per kalen-
derkwartaal is voorts een bedrag van f 3.000,- gulden vrij opneembaar. Voor het overige
geldt naar keuze van de spaarder een opzegtermijn van drie maanden of een boeterente van
1%over het opgenomen bedrag.
Nieuw is ook het Rabobank Woonspaarplan. De Rabobank is niet alleen de grootste spaar-
instelling van Nederland, maar ook de grootste hypotheekverstrekker. Vanuit die invals-
hoek wil de Rabobank het sparen voor een eigen huis een nieuwe impuls geven. Behalve
een aantrekkelijke rente wordt bij de aankoop van een eigen huis een premie van 25%over
de genoten rente gegeven. Wanneer de spaarder zijn hypotheek afsluit bij de Rabobank
loopt de premie op tot 50%

Jeugdspaan/ormen
Alle bij de bank bestaande jeugdspaarvormen, zoals het Rabobank Kinderspaarplan, de
Rabobank Tienerrekening, Het Ideaal Spaarplan "De Zilvervloot", blijven ongewijzigd be-
staan. Zij passen volledig in de nieuwe filosofie en sluiten goed aan op de spaarvormen die
thans in een nieuw jasje zijn gestoken en voor de jeugd zo rond de leeftijd van 18 jaar aan-
trekkelijk worden ....

Gemakkelijke spaarinformatie
De bank brengt een folder uit waarin het systeem duidelijk wordt uiteengezet en waarin
men aan de hand van een overzichtelijk lijstje kan bepalen welke zaken en wensen belang-
rijk zijn bij het kiezen van de beste spaarvorm. Heeft men op de bank voor een bepaald pro-
dukt gekozen, dan ontvangt de spaarder een duidelijke gebruiksaanwijzing met daarin de
voorwaarden en praktische gebruikstips.
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Velocitas l kampioen!!!

Velocitas I bestaat uit: Richard Bargeman, Jan Adciink, Rudy Hengeveld, Corry ten Barge, Hel moed Megens, Jan Leegstra,
Mark Rouwen, Ton n ie Meyer, coach A Ifons Haverkamp en doel/lijnrechter Jan Klaassen.

In haar 3-jarig bestaan is het eerste team van de zaalvoetbalvereniging Velocitas er in geslaagd, om voor
het eerst een kampioenschap te behalen, hetgeen promotie naar de eerste klasse betekent.
Dit gebeurde in de uitwedstrijd tegen Dynamo in Neede. Voor aanvang van deze wedstrijd was het kam-
pioenschap reeds een feit, wat duidelijk in het wedstrijdverloop tot uiting kwam. De tegenstander werd wat
gedold en in verdedigend opzicht nam men het ook niet al te nauw.

Na een 2-0 voorsprong door Jan Ad-
dink en Heimoed Megens kreeg Dy-
namo, vechtend voor degradatie, alle
gelegenheid om op gelijke hoogte te
komen.
De Vordenaren realiseerden zich ech-
ter hun sportieve plicht en wilden
waardig afscheid nemen van de twee-
de klasse en wisten uiteindelijk met 6-
3 te winnen. De overige doelpunten
kwamen van de voet van Jan Addink
2x, Richard Bargeman en Jan Leeg-;
stra.
Na de wedstrijd werden de kampioe-
nen in de bloemen gezet door de Her-
berg en door voorzitter Bergenhene-

gouwen, namens de vereniging.
De avond werd afgesloten met een ge-
zellige fondue, tijdens welke Mark
Rouwen, namens de spelers, trainer/
coach Alfons Haverkamp, doel/lijn-
rechter Jan Klaassen enTineke Leeg-
stra (voor het wassen van de shirts) in
het zonnetje zette en een attentie
overhandigde voor hun aandeel en in-
zet in het afgelopen seizoen.

Alhoewel de zaalcompetitie nu afge-
lopen is zijn de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen reeds in volle
gang. Door de grote toename van

nieuwe leden zal Velocitas het vol-
gend seizoen met vijf teams aan de
competitie deelnemen.
Alle leden en nieuwe leden zullen op
12 en 19 mei, in de vorm van een mix-
toernooi, selektiewedstrijden spelen,
om te komen tot een voorlopige selek-
tie en teamindeling.
Tot het eind van dit seizoen zal Veloci-
tas aktief blijven met het organiseren
van de inmiddels bekende toer-
nooien.
Uitslagen:
Dynamo IV - Velocitas 1: 3-6; Veloci-
tas II - tóg|epad 0-4 vr. schap.; Veld-
hoek I -Wlocitas III 5-2.

Haneaktie
Vordens Mannenkoor
Evenals vorigjaar zullen leden van het
Vordens Mannenkoor op zaterdag 7
april a.s. haantjes in de gemeente Vor-
den te koop aanbieden.
De opbrengst van deze aktie is voor de
financiering van de onlangs opgeno-
men kerstplaat.

Tentoonstelling van
Duitse herdershonden
A.s. zondag komen een 120 Duitse
herdershonden naar Hengelo. De
Kringgroep De Noordink organiseert
deze tentoonstelling. De tentoonstel-
ling wordt gehouden op een terrein
aan de Hesselinkdijk. Borden met de
letters VDH wijzen de bezoekers de
weg.
Vooraf wordt een keuring gehouden
door een tweetal Nederlandse en een
Duitse keurmeester.
Op deze tentoonstelling wordt de
kampioen van de provincie Gelder-
land aangewezen.
Voorts zijn in diverse klassen (jeugd-,
tussen- en open klasse) een drie en
twintig-tal bekers beschikbaar ge-
steld.
De tentoonstelling aan de Hesselink-
dijk is a.s. zondag van tien tot vier uur.

Bedrijfszaalvoetbal
toernooi 1984
De zaalvoetbalvereniging Velocitas
organiseert ook dit jaar weer een zaal-
voetbaltoernooi voor Vordense be-
drijven.
Inzet is de "Herberg-wisselbeker", in
1983 gewonnen door de V.S.-Markt.
Het toernooi wordt gehouden in
sporthal 't Jebbink te Vorden op vrij-
dag 4 mei (poule A), maandag 7 mei
(poule B) en op vrijdag 11 mei de fina-
les.
Het inschrijfgeld per team bedraagt f.
75,-.
Er kunnen maximaal 12 teams deel-
nemen. Men kan zich vanaf heden op-
geven bij Jan Leegstra, Hoetinkhof
157, tel. 2735.
Einddatum voor de inschrijving is vrij-
dag 20 aril a.s.

Stratenzaalvoetbal
Vrijdagavond 6 april wordt om 19.00
uur in de sporthal Het Jebbink een be-

gin gemaakt met het stratenzaalvoet-
baltoernooi dat wordt georganiseerd
door "Velocitas". Deelnemende ploe-
gen in poule AzijnDeBoonkII;Insu-
lindelaan II; De Haar I; Hoetinkhof;
De Haar 11 en het Gulik.
In poule B komen uit Berend van
Hackfortweg; Overweg; Brinkerhof;
Eikenlaan/Kranenburg; Insulinde-
laan en De Boonk I. De teams uit pou-
le B spelen op maandagavond 9 april.
De finales worden gespeeld op vrij-
dagavond 13 april.

Dameszaalvoetbal
toernooi 1984
Ook voor de Vordense dames is er dit
jaar weer een zaalvoetbaltoernooi. Dit
toernooi wordt op één avond afge-
werkt in sporthal 't Jebbink te Vorden
en wel op vrijdagavond 27 april a.s.
vanaf 19.00 uur.
Het inschrijfgeld per team bedraagt t.
60,-.
Teams kunnen samengesteld worden
door families, buurten, straten, be-
drijven, enz.
Opgave kan vanaf heden bij Jan Leeg-
stra, Hoetinkhof 157, tel. 2735. In-
schrijvingstermijn sluit op vrijdag 20
april . De wisselbeker is reeds twee-
maal gewonnen door de dames van de
Kranenburg, die ongetwijfeld zullen
proberen dit kleinood definitief in hun
bezit te krijgen.

L.R. en P.C.
de Graafschap
Zaterdag 7 april wordt op het terrein
aan Hamelandweg de eindwedstrijd
van het winter seizoen gehouden, 's
Morgens om 9.30 uur wordt een aan-
vang met de dressuur gemaakt, terwijl
om 13.00 uur de eerste manche sprin-
gen gehuden wordt, met aansluitend
een tweede wedstrijd springen over
een verhoogd en dus zwaarder hinder-
nisparcours. Deze wedstrijd staat ook
in het teken van de verenigingskam-
pioen bij de paarden en ponies.
De datum van het jubileum concours
hippeque is vastgesteld op zaterdag 23
juni voor de paarden en zondag 24 ju-
ni voor de ponies. De Kon. Ned. Fe-
deratie van Landelijke Rijverenigin-
•gen gheeft voor deze wedstrijden on-
langs haar goedkeuring verleend.
De families Sloetjes en Voskamp aan
de Schuttestraat zijn weer bereid hun
terreinen voor dit evenement beschik-

baar te stellen. In totaal worden in dat
weekend 300 paarden en 300 ponies
combin^^; verwacht. Verder is in het
programffi opgenomen een selectie
wedstrijd voor de Gelderse Kam-
pioenschappen Paarden.
Beide dagen zullen ook vier en acht
tallen aan de start verschijnen.

Touwtrekvereniging
De Touwtrekvereniging Vorden hield
afgelopen vrijdag in het klubgebou*w
haar ledenvergadering. De aftredende
bestuursleden Henk Brummelman,
Antoon Steenbreker en Marinus En-
gel werden herkozen.
Het afgelopen verenigingsjaar was
een goed jaar. Op de financiën was
weliswaar een groot beroep gedaan
door de nieuwbouw, maar de pen-
ningmeester kon toch tevreden het
boekjaar afsluiten.
Voorzitter Gerrit Barink bracht nog
bijzondere dank aan de leden die veel
vrije tijd hadden gegeven voor de tot
standkoming van de nieuwbouw.
Hoogtepunt in het achterliggende
verenigingsjaar was wel het uitermate
goed geslaagde bedrijfstournooi.
Op zaterdag 7 april nodigt het bestuur
van de Touwtrekvereniging alle leden
en leveranciers van oud-papier met
huisgenoten uit in zaal Schoenaker.
Het Vordens Toneel zal op die avond
vertolken het blijspel "Alleen op de
wereld en co".
De jeugdploegen van Vorden namen
afgelopen zondag deel aan een inter-
nationaal Jeugd-indoor-toernooi in
Ericherri. De ploegen van Vorden wa-
ren daar zeer succesvol. In de A-klasse
werd de jeugdploeg van Vorden eer-
ste, voor Bathmen en EHTC.
In de overgangsklasse werd Bekveld
eerste, Vorden tweede, Eibergen der-
de en Vorden 2 vierde.
De competitie-wedstrijden van het
gewest oost beginnen dit jaar in Noor-
dijk. Vorden neemt hieraan deel met
twee ploegen in de 640 kg-klasse, een
ploeg in de 560 kg-klassen en twee
jeugdploegen.

Nederlaag voor
Vorden '64
Voor de competitie traden de dames
van het waterpolo team Vorden '64
aan tegen de IJsselmeeuwen uit Zut-
phen. De IJsselmeeuwen kwamen al
snel op een 0-1 voorsprong, en vlak

daarna op een 0-2 voorsprong. De IJs-
selmeeuwen wisten geen gebruik te
maken van een vrouw-meer situatie.
Vorden '64 kwam via een doelpunt
van Grietje Welleweerd iets terug: 1-
2. In de tweede periode werd weder-
om een dame uit het veld gestuurd en
ditmal maakte de IJsselmeeuwen uit
deze situaie een doelpunt 1-3. In de
derde periode werd het 1-4 voor de
IJsselmeeuwen. De laatste periode
werd het 1-5 waarna Vorden '64 via
doelpunten van Hermien Tiessink en
Grietje Welleweerd de nederlaag tot
3-5 wist te beperken.

Polovereniging
krijgt weer
herenafdeling
De jaarlijkse ledenvergadering van de
zwem- en polovereniging Vorden '64
die gehouden werd in het Dorpscen-
trum, had een slechte opkomst. De
vergadering werd geopend door voor-
zitter Henk van de Aar. Hij gaf een
overzicht van de komende activiteiten
in het kader van het twintigjarig be-
staan van de vereniging. Sluitstuk van
deze activiteiten vormt de feestavond
in november waarvoor alle leden en
oud-leden uitgenodigd zullen wor-
den.
De notulen van de vorige vergadering
werden goedgekeurd alsmede het fi-
nancieel verslag. In het bestuur werd
mevrouw G. Groot Roessink herko-
zen en werd de heer B. Oonk de nieu-
we penningmeester, die hiermee de
heer H. Reerink opvolgt.
Het komende seizoen zal Vorden '64
weer met een herenteam aan de com-
petitie gaan deelnemen. Begin vorig
jaar was men genoodzaakt zich terug
te trekken uit de competitie door ge-
brek aan heren. Er zijn weer voldoen-
de heren om de competitie mee in te
gaan. Vorden '64 heeft ook onlangs
een nieuwe trainer gekregen en wel de
heer Ubo Wierenga.
De jaarlijks te houden Pretty Markt is
dit jaar op 11 augustus gepland. De
opbrengst hiervan wordt besteed aan
badhuur dat betaald moet worden om
's winters te kunnen trainen.

Dammen
De beslissende wedstrijd^phet kam-
pioenschap van distrikt Oost ging nipt
doch verdiend verloren voor de Vor-
denaren. Martin Boersbroek haalde
een punt weg bij de sterke Odin Mol,
maar miste wel een win^É'iant. Mi-
chiel Boerkamp liep in Wn zetje en
speelde een verloren partij. Omdat
ook Wim Berenpas niets bereikte
stond de stand 4-2 voor de Doetin-
chemmers en was de tegenstander
van Jurgen Sluiter, die een schijf ach-
ter stond, tevreden met remise. De
Vordenaren zijn nu wel zeker.van een
2e plaats, die recht geeft op deelname
aan de Gelderse kampioenschappen.

DJZ Shjk Ewijk - DCV: 2-6
De 2e bekerronde werd door DCV
overleefd met een makkelijke over-
winning. Harry Graaskamp won door
een simpele kombinatie waarna de te-
genstander gelijk opgaf. Ook Henk
Ruesink won^nel een schijf, maar het
duurde nog enige uren voordat de
winst daar was. Henk Hoekman en
Gerrit Wassink speelden remise, de
laatste vanuit schier hopeloze positie.
De 3e bekerronde is tegen DIOS Ei-
bergen op 16 april.

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: H. Hoekman -J. Masse-
link 0-2; S. Buist - H. Ruesink 0-2; B.
Nijenhuis - H. Wansink 1-1; J. Lank-
haar - J. Krajenbrink 0-2; H. Graas-
kamp - W. Wesselink 1-1.
Eerste klasse: J. Hoenink - H. Esselink
2-0; G. Hulshof- H. Esselink 2-0; B.
Rossel - B. Breuker 0-2; G. ter Beest -
J. Lamers 2-0; B. Hiddink - G. Brum-
melman 0-2; B. Wentink - J. Hoenink
2-0.
Jeugd: H. Berenpas - J. Kuin 2-0; R.
Slütter - F. Ibrahim 2-0; M. Boers-
broek - M. Baakman 2-0; J. Slütter - M.
Boerkamp 1-1; H. Boerkamp - M.
Kuin l-l;B.Haas-J.Brandenbag2-0;
G. Brinkman-W. Hoenink 1-1; B. van
Zuylekom - R. Slütter 0-2.

dia-serie "Brood met ham", zal de
heer Jan Markink uit Borculo het over
actuele zaken binnen de varkenshou-
derij hebben. Het verdere programma
van Jong Gelre:
16 april zaalvoetbal heren tegen Ratti.
18 april excursie agrarische gespreks-
groep.

Tafeltennis
Jong Gelre

Volleybal

Op 6 april houdt Jong Gelre afd. Vor-
den een tafeltennis wedstrijd onder
haar leden in het Dorpscentrum. De
sportcommissie heeft plus minus 35
opgaves ontvangen, waarvan de twee
beste heren en dames mogen mee-
doen aan de regionale tafeltennis
wedstrijden op 27 april eveneens in
het Dorpscentrum te Vorden.
Op 9 april a.s. heeft de agrarische com-
missie een avond belegd over de var-
kenshouderij. Aan de hand van een

Dash dames nog steeds
in degradatiezorgen
Met nog één wedstrijd te spelen is het
nog steeds onzeker of de dames van
Dash erin zullen slagen zich in de der-
de divisie te handhaven. Zaterdag in
de uitwedstrijd tegen Zwovok uit
Zwolle werd met 3-1 verloren. Op zich
geen verrassende uitslag aangezien de
dames uit Zwolle de kampioenstitel
reeds in hun bezit hebben.
Dash kan terugzien op een goed ge-
speelde wedstrijd maar kreeg met na-
me in de vierde set weer problemen
met het serveren. Tot zes keer toe
werd er foutief opgeslagen, waardoor
Dash de kans ongebruikt liet deze set
naar zich toe te trekken. Het werd nu
15-0 voor Zwovok.
In de eerste en tweede set bleken de
Zwolse dames duidelijk beter en werd
Dash naar een kansloze 15-7 en 15-8
setnederlaag gespeeld.
In de derde set waren de rollen omge-
draaid en had Dash het beste van het
spel. Zwovok ging kansloos met 8-15
ten onder. De 15-9 overwinning van
Zwovok in de vierde set betekende
uiteindelijk een 3-1 nederlaag voor
Dash. Zaterdag ontvangt Dash be-
zoek van NCV uit Nijkerk. Deze ont-
moeting moet sowieso gewonnen
worden en dan nog is het de vraag of
het derde divisieschap veilig gesteld
kan worden. Mede kandidaat voor de-
gradatie is SEC uit Emmen.

Laatste wedstrijden
B.D. de Kranenburg
De laatste competitiewedstrijden zijn
afgelopen week gespeeld. Het eerste
team beëindigde de competitie met
een 27-35 overwinning op K.O.T. 2.
Ook het tweede team eindigde goed.
Met 38-35 werd gewonnen van V.O.P.
3.
Kranenburg 3 kon het thuis niet bol-
werken tegeen Excelsior 4 uit Baak.
Hier was de eindstand 30-39. Ook het
vierde team eindigde de competitie
met een nederlaag. In Zutphen werd
tegen Modern 4 met 37-28 verloren.
Uiteraard volgen binnenkort nog eni-
ge toernooien en natuurlijk is de bil-
jartvereniging Kranenburg van de
partij bij de wedstrijden om het kam-
pioenschap van Vorden.

Sp. Haarlo l - s.v. Ratti l
afd. zaterdag
Een goed spelend Ratti heeft afgelo-
pen zaterdag tegen het hard spelende
Haarlo ongelukkig met 1-0 verloren.
De koploper begon met hard spel zon-
der dat de scheidsrechter met rede op-
trad. Maar Ratti dat het betere van het
spel had creëerde enkele goede kan-
sen. Eerst werd een inzet van Jan Ni-
jenhuis niet beloond en zag hij de bal
rakelings langs het doel verdwijnen.
Vervolgens werd Henk Bulten op
rechts weggestuurd. Een teruggetrok-
ken bal op de 16 meter werd goed
voorgezet door Harm Welleweerd,
maar Gerrit Bogchelman kon de bal
niet onder controle krijgen en zag zijn
inzet tenietgaan. De bal verdween via
zijn lichaam achter de doellijn. De
Ratti-defensie had weinig problemen
en zag louter een kopbal uit een hoek-
schop net naast gaan.
Na de rust waren het weer de Kranen-
burgers die op voorsprong konden ko-
men. Wederom was het Gerrit Bog-
chelman die in stelling werd gebracht.
Vanaf 10 meter zag hij echter weer de
bal naast het doel verdwijnen.
Jammer was voor Ratti dat voor een
handsbal in het 16 meter gebied van
Sp. Haarlo geen penalty werd gege-
ven. De arbiter geloofde niet in een
strafschop.
Ook Wim Stokkink die in het veld was
gekomen voor André Balvert kon de
Vordenaren niet op voorsprong bren-
gen.
Aan de andere kant kreeg keeper Her-
bert Rutgers steeds meer werk te ver-
richten. Tien minuten voor tijd werd
dat voor Ratti zelfs noodlottig en moe-
sten zij toezien hoe een l -O stand werd
bereikt. Uit een toegewezen direkte
vrije trap vanaf twintig meter werd de
bal van richting veranderd door de
Ratti-muur en keeper Herbert Rut-
gers kon niet voorkomen dat de bal
precies in de rechterhoek het doel in-
rolde. Een tegenoffensief van Ratti-
zijde bracht niets meer teweeg en Rat-

ti verloor op zeer ongelukkige wijze 2
punten an de koploper van de tweede
klasses GVB.
Zaterdag a.s. speelt Ratti l uit tegen
het Doesburgse Sp. Ambon.

Ratti l (da) - Viod 2
In de Ie helft ging het lange tijd gelijk
op. Schoten van M. Golink, J. Tem-
mink gingen voorlangs. Na goed sto-
ren van L. Spithoven kreeg G. Steen-
breker de bal en schoot in 1-0. Na rust
ging Viod goed van start, maar de ach-
terhoede van Ratti hield stand. Door
een prima afstandschot van J. Tem-
mink werd het 2-0. Door goed samen-
spel van voorhoede en middenveld
kwam er meer druk. De bal kwam bij
M. Gotink terecht en deze schoot in 3-
0. In de slotfase kwam Viod nog goed
opzetten. Ze profiteerden van een
fout in de achterhoede. Dat resulteer-
de in een 3-1 einstand.

Ratti 2 - A.Z.S.V 10: 1-1
afd. zaterdag
Ratti had bepaald niet zijn dag. Want
al na 2 minuten spelen werden zij op
achterstand gezet. Uit een ongelukki-
ge inzet van een ui tval van AZSV
schoot J. Harmsen keihard tegen een
tegenstander. De bal verdween met
de nodige effect in het doel van Ratti
1-0. Even later was het opnieuw raak,
doordat een Aalten-speler de bal kei-
hard achter keeper Wassink joeg.
Maar dit doelpunt werd door scheids-
rechter v.d. Meulen wegens buiten-
spel afgekeurd. Ratti kon niet in het
ritme komen. Tot rust bleef de stand
zo met een sterker Aalten. Na rust
ging Ratti er feller tegenaan.
De aanvallen van Ratti werden veel-
vuldiger. En Aalten mocht van geluk
spreken, mede dankzij het voortreffe-
lijke optreden van de keeper dat er
geen doelpunten vielen. Aalderink
schoot uit een corner rakelings over
het doel. Van Zeeburg zag een hard
schot maar net voorlangs gaan. Maal-
derink schoot keihard in de korte
hoek, welk schot nog maar net ge-
keerd kon worden door de keeper van
A.Z.S.V. In de 76e minuut werd uit
een corner, genomen door Gerard
Oosterlaken ineens gescoord 1-1.
Daarna kwam Aalten toch met uitval-
len nog enkele keren gevaarlijk door,
maar met een beetje geluk kwam Aal-
ten niet meer aan doelpunten toe. Het
was dan ook jammer dat een schot van
v. Bommel door de keeper van Aalten
op sublieme wijze kon worden ge-
keerd. Gezien het spelbeeld, een goe-
de verdeling van de punten.

Geinig doelpunt van
Eddy Hiddink
Belangrijke zege van Vorden tegen
Witkampers.
Het is voor Vorden l altijd kwaad ker-
sen eten in Laren. Het is de laatste ja-
ren niet al te vaak gebeurd dat de geel-
zwarten tegen de Witkampers tot de
volle winst komen. Zondag werd de
traditie doorbroken en won Vorden
verdiend met 0-2. Weliswaar in een
slecht gespeelde wedstrijd. In deze fa-
se van de competitie is echter het eni-
ge wat telt de punten.
Voor Vorden een geweldige opsteker
want door de resultaten van de laatste
weken kwam Vorden al akelig dicht in
de buurt van de degradatiezone.
Hoe weinig het krachtsverschil overi-
gens in deze hoofdklasse is moge blij-
ken uit do stand. Vorden staat door de
overwinning in Laren op dit moment
2 punten achter op Loenermarkt. Loe-
nermarkt staat op de derde plaats en
zoals bekend promoveren de boven-
ste drie ploegen naar de KNVB. Met
nog zes wedstrijden te spelen waaron-
der de meeste thuis is de hoop op te-
rugkeer naar de vierde klas in het Vor-
den kamp nog volop aanwezig.
In de ontmoeting tegen de Witkam-
pers nam Vorden al na vijf minuten de
leiding door een doelpunt van Harry
Klein Brinke. Vorden bleef in de eer-
ste helft wat sterker, schokkende din-
gen deden zich echter niet voor.
In de tweede helft was de thuisclub
wat sterker. De Vordense defensie gaf
echter geen krimp.
In de slotfase speelde de Witkampers
een alles of niets spelletje. De Larense
doelman Jansen blijkbaar geïnspi-
reerd door de T.V. beelden van de
wedstrijd Fortuna - F.C. Groningen
waarbij de Groninger doelman Schel-
lekens zelfs in het strafschopgebied
van Fortuna opdook, dacht blijkbaar
wat Schellekens kan dat kan ik ook.
Wel ook hier een duidelijk antwoord.
Toen alle spelers op de Vorden-helft
stonden zorgde Peter Hoevers voor
"opruiming". Eddy Hiddink eenzaam
en alleen ving de bal op en sprintte
richting Witkampers-doel. Op de
doellijn hield hij in, legde de bal stil
ging op zijn buik liggen en knikte de
bal met zijn hoofd over de lijn 0-2. Het
pleit was beslist.



GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
door de gemeenteraad bij zijn besluit van 30 november
1982 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied
1982" door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
hun besluit van 13 maart 1984, nr. R0724/5-ROV/
G5209, gedeeltelijk is goedgekeurd.
Goedkeuring is onthouden aan:
- de op de plankaart in rood omlijnde gedeelten (gron-

den, deel uitmakende van het militair oefenterrein
"Het Groote Veld" alsmede een terrein aan de Hame-
landweg);

— artikel 14, lid 1 sub b4 en lid 3 van de voorschriften.

Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het be-
stemmingsplan vanaf 6 april gedurende één maand voor
een ieder ter visie ter gemeente-secretarie.
De gemeenteraad, de inspecteur van de ruimtelijke or-
dening en zij die zich tijdig met bezwaren tot zowel de
gemeenteraad als Gedeputeerde Staten hebben ge-
wend kunnen gedurende bovengenoemde termijn
(schriftelijk) beroep instellen bij de Kroon.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die zich tij-
dig tot Gedeputeerde Staten heeft gewend met bezwa-
ren tegen de door de gemeenteraad, bij de vaststelling,
in het ontwerp-plan aangebrachte wijzigingen, alsme-
de aan hen die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke
onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Sta-
ten.
Eventuele beroepschriften (in 2-voud) moeten worden
gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij
de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Be-
stuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 5 april 1984
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
ONDERHOUD ZANDWEGEN

Belanghebbenden die het schaven van zandwegen te-
gen verminderd tarief door de gemeente willen doen
uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen vóór 15
april a.s. op het bureau gemeentwerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag, hetwelk bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan, zal de weg in
het werkschema 1984 worden opgenomen.
Bij opgave na 15 april zal opeen langere wachttijd moe-
ten worden gerekend.

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

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 9 APRIL
10-14 uur op het marktplein tegenover

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

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt,

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

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

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

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

• Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Zomerpetten, diverse soorten
Hoeden
Nylon jacks, div. maten en kleuren
Parka's, bromfiets handschoenen

l div. regenkleding

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

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.

VANZONBt

MFTEEN
Da's praktisch en nog voordelig

bovendien. Twee Triumph beha's in één
verpakking, voor een heel kleine prijs.
De kwaliteit is typisch Triumph met
naadloos "molded" cups en 'n elastische
rand aan de binnenzijde van de cups
voor optimale pasvorm. Maten B/C/D
75-85, in de kleuren huid en wit.

Waar of n iet: van
zo'n beha koop je er toch
meteen twee? Tnumfin

Deze twee Triumph beha's,
in één verpakking, koopt u voor maar
f 30-bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Hendrik-Jan
de tuinman
vraagt:

u houdt
toch óók
niet van
klungelen?
Zeker niet in de tuin waar slecht gereed-
schap u méér tijd, energie en geld kost.
Goed gereedschap verdient zijn prijs dub-
bel en dwars terug. De betere merken als
Gardena, Wolf en Husqvarna vindt u bij
ons. Kom 's langs ook voor de topperaan-
biedingen bij

Zuphenseweg 15 - Vorden
Tel. 05752-1261

Voor al uw

GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN
naar

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

DEPOT LOENENZADEN

Vanwege de superheffing op de melk. Super lage prijzen op de

grote landbouwwerktuigenshow

BIJ MECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS WICHMOND

Wij showen voor u o.a.:
Trakteren, opraap- en opraapdoseerwagens,
hooibouwwerktuigen,
kunstmeststrooiers, beregeningsapparatuur.

Tevens diverse gebruikte machines.
Ook zijn er diverse leuke aanbiedingen.

OPENINGSTIJDEN:
donderdag 12 april
14.00-20.00 uur
vrijdag 13 april
10.00-20.00 uur
zaterdag 14 april
10.00-18.00 uur

EEN IEDER DIE VOOR MINIMAAL F 1.000,- INKOOPT
TIJDENS DE SHOW, ONTVANGT EEN LEUKE ATTENTIE

Ook wordt er 'n glaasje nat getapt tijdens de show
Tot ziens... aan de Dorpsstraat en de Baron van der Heydenlaan te
Wichmond

Freesia's
Azalea
Primula's
3 stuks voor

DE VALEWEIDE

3,50
5,00

12,50
TTf ü U

POELIER
HOFFMAN

STUNT REKLAME:

Kuikenpoten
Kuikenlever
kilo

5,50
2,25
4,00

Voor het volmaakte voedsel

Honing pollen

Tevens gevraagd: verkopers/sters.

Goede verdiensten.

TEL 08342-2719

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

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

in nieuwe FIAT
RITMO'S

schakelwagen en
automaat

Theorielessen
volgens de

nieuwe methode.
Voor meer
informatie:

AUTORIJSCHOOL

TEGER
Stationsstraat 18

RUURLO
TEL 05735-1426

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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



NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
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Donderdag 5 april 1984
46e jaargang nr. 3

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Familie Wolters met personeel voor de Insulindelaan

De heer Weevers, als op volger van D. Wolters, voor het oude pand Nieuwstad 12

Halve eeuw het Vordens
weekblad Contact
Al een halve eeuw wordt in de Vordense gemeenschap het plaatselijke nieuws thuis bezorgd via
het weekblad Contact. Vanaf 1965 verzorgd door Drukkerij Weevers BV en daarvoor door het
echtpaar Wolters. Vooral mevrouw Wolters heeft zich een groot aantal jaren met hart en ziel met
Contact bezig gehouden, zij weet nog precies hoe het allemaal is begonnen. Daarom zochten wij
haar op in haar woning aan de Beatrixlaan om te vernemen hoe de eerste dertig jaren van dit popu-
laire weekblad zijn geweest.

Het begon in Hengelo

Wij hadden vroeger in Hengelo een
boekhandel annex drukkerij. De kri-
sisjaren begonnen meer door te wer-
ken en veel jongeren kwamen zonder
werk. Leo Meijers, een buurjongen
van ons, vroeg toen aan mijn man of
hij niet met een advertentieblaadje
wilde beginnen; hij zou wel zorgen
dat er advertenties binnen kwamen
waardoor hij wat te doen had en een
bescheiden inkomen had. Zo werd in
1934 met Contact gestart, dus als
gratis blaadje, dat in Hengelo en Vor-
den huis-aan-huis per post werd be-
zorgd. De portokosten bedroegen
toen 60 cent per 100 stuks.
Misschien een jaar later werd het ook
in Ruurlo verspreid, 750 stuks. Als
we die in Hengelo op de post deden
kostte dat aan porto 70 cent per 100;
werden ze in Ruurlo op het postkan-
toor bezorgd dan was het 60 cent,
dat scheelde dus 75 cent voor die
750 stuks. Een kameraad van Leo,
Bernard Fikken, kwam vragen of hij
die blaadjjHbar Ruurlo mocht bren-
gen, dan nad hij tenminste 75 cent
zakgeld. Hij wilde dan ook dolgraag
komen helpen de krantjes te vouwen,
dan was hĵ en middag van de straat.
Wel een t^Bjs hoe moeilijk deze ja-
ren waren.
Een kleine advertentie - een z.g. te
koopje - kostte in die tijd 40 cent.
Dat Contact door ons ook in Vorden
werd verspreid kwam doordat mijn
man, wiens grote hobby de muziek
was, als dirigent van muziekvereni-
ging Concordia en van het toenmali-
ge Empo-mannenkoor al veel relaties
in Vorden had.

Naar Vorden

Ondertussen was er al een paar keer
sprake van geweest dat iemand in
Vorden een drukkerij wilde beginnen
in de oude Empo-fabriek aan de Insu-
lindelaan - destijds genaamd Lange
Pad. Tot twee keer toe gingen die
plannen niet door. Om voor verdere
konkurrentiedreiging gespaard te
blijven, besloten wij toen zelf in Vor-
den met een filiaal te starten. Zo werd
in 1936 begonnen in de oude Empo-
fabriek en in 1937 verhuisde ook ons
gezin naar Vorden. De zaak in Henge-
lo werd door een zwager voortgezet.
Wij verbleven tot de vijftiger jaren op
deze plek, waarna zo rond 1950/51
naar de Nieuwstad werd verhuisd.
Gedurende de oorlogsjaren ver-
scheen Contact niet. Op bevel van de
bezetter mochten vanaf 1941 derge-
lijke blaadjes niet meer verschijnen.

Eind 1945 zijn we weer begonnen. De
uitgeversbonden verplichtten ons
Contact uit te brengen met daarin
voor tweederde nieuws en eenderde
advertenties. Het abonnementsgeld
bedroeg toen f 2,50 per jaar. Gratis
blaadjes mochten toen n iet meer ver-
schijnen. Later is dat allemaal weer
veranderd.

Het rode potlood

De administratie, de verwerking van
de cppy, mevrouw Wolters wist er
wel raad mee. Vooral het rode pot-
lood kunnen de korrespondenten
zich ongetwijfeld goed herinneren.
Er werd nogal eens gestreept. Niet
omdat de copy niet goed was, maar
gewoon uit kommerciële overwegin-
gen. Het nieuws kostte immers geld,
terwijl de advertenties het juist
moesten doen.
Ze konden vroeger ook zulke niets-
zeggende volzinnen gebî :en. Er
was één korrespondent ü^^chreef
als volgt: 'De spreker, het woord ver-
krijgende, begon met te zeggen . . .
enz.' Je begrijpt dat ik dan wel moest
schrappen, zegt mevrouvA^/olters
lachend.

Overname drukkerij

In het midden van de zestiger jaren
besloot het echtpaar Wolters de
drukkerij aan de kant te doen. Och,
we wisten toen dat onze kinderen het
toch niet zouden overnemen, dus
hebben we de zaak in 1965 aan de
heer Weevers verkocht. Je hebt het
een hele tijd zien aankomen, maar op
het moment dat het zover is dat je er
uitstapt zit je toch wel even raar te
kijken, aldus mevrouw Wolters.
Lang heeft het echtpaar Wolters niet
samen van de welverdiende pensio-
nering kunnen genieten. Een jaar na
de overdracht overleed de heer Wol-
ters. Een man die in Vorden grote be-
kendheid genoot vanwege zijn muzi-
kale kwaliteiten. Onlangs heeft men
het tijdens de jubileumuitvoering van
muziekvereniging Concordia nog uit-
voerig kunnen lezen wat de heer
Wolters hier voor de muziek heeft
betekend.
Mevrouw Wolters, nog steeds goed
bij de tijd, heeft het in haar huis aan
de Beatrixlaan goed naar de zin. Ik
besteed heel wat uurtjes aan puzze-
len. Dat is mijn grootste hobby. En nu
het voorjaar weer daar is zal ik ook
vaak in de tuin te vinden zijn, zo be-
sluit zij haar verhaal.

In deze feestelijke bijlage van Con-
tact vindt u op pagina 1 een terug-
blik en een toekomstvisie alsmede
enkele foto's uit de beginjaren van
de drukkerij en zoals die er momen-
teel uitziet.

Op de pagina's 2 en 3 staan frag-
menten van nummers uit de oude
doos. We hebben getracht het oud-
ste nummer te bemachtigen. Met
nummer 7 uit de 1e jaargang waren
we er heel dicht bij. Interessant is
ook de stijl van zetten en opmaak
alsmede het taalgebruik in de ad-
vertenties. Een artikel overde AOW
zou in deze jaren nog steeds ak-
tueel zijn.

Op pagina 4 vindt u de tekenplaat
voor de jeugd en de mededelingen
over de aktiviteiten ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van
Contact.

Lampion-
optocht en
vuurwerk
maandag
30 april

zie pag. 4

Contact:
weekblad met 'n funktie!
In de loop van 50 jaren heeft Contact zich een plaats verworven in de Vordense gemeenschap wel-
ke niet meer valt weg te cijferen. Het was en is een kleinschalig informatieblad voor een beperkte
lezerskring. Hierdoor is de inhoud ook niet zo zakelijk als grotere streekbladen en meer gericht op
goede onderlinge verstandhoudingen.

De nieuwe drukkerij welke echter nu al weer te klein blijkt te zijn

In de eerste 25 jaren waren het de
heren Willem en Derk te Slaa die hier
vorm aan hebben gegeven met me-
vrouw Wolters als een goede eindre-
daktrice. De laatste 25 jaren is het de
heer Ab Velhorst die zich de taal van
de bevolking heeft eigen gemaakt en
er inhoud aan heeft gegeven. Voor
het 'buitengebied' was het Willy
Wolbert welke jarenlang op de hem
eigen manier de regels volschreef. Hij
werd opgevolgd door de heer Hulze-
bos. De laatste en de heer Velhorst
'dragen' het nieuws aan welke zich
elke week weer opstapelt op het buro
van de heer Weevers.
Dat niet elk verslag de weerspiege-
ling is welke bestuurders van vereni-
gingen, politieke partijen e.d. er aan
willen geven, mag als bekend wor-
den verondersteld. Echter na zo'n
lange tijd als korrespondent te heb-
ben gewerkt, leert de lezer de schrij-
ver kennen en waarderen.
Een eigen stukje kuituur wordt ge-
vonden in de dialekt-stukjes van
Leestman welke met Achterhoekse
humor de dorpsgebeurtenissen aan
de kaak stelt.

Ekonomisch afhankelijk

In de loop van deze 50 jaren heeft
Contact steeds een gedaantewisse-
ling ondergaan, al naar gelang de
groei van de drukkerij en de gevolgde
produktiemethode. Deze produktie-
methode bracht voor een kleinscha-
lig blad grote kosten met zich mee.
Ook de porto van zo'n 20 cent per
krant drukt zwaar op de opbrengst. Er
werd gezocht naar omzetuitbreiding
om deze kosten te verminderen.
Eerst werd 'De Schakel' uit Hengelo

overgenomen en enkele jaren daarna
volgde 'De Advertentiegids' uit Ruur-
lo. Recentelijk werd gestart met een
editie in Warnsveld, welke zich zeer
suksesvol ontwikkelt.
De laatste drie edities zijn z.g. huis-
aan-huis bladen met een eigen ka-
rakter, echter voor de adverteerder
een mogelijkheid om tegen geredu-
ceerde mm-prijs een groot lezersge-
bied te bereiken.
Door deze aktiviteiten is het mogelijk
geweest om Contact Vorden met zijn
specifieke karakter en veelheid aan
plaatselijk nieuws als abonnements-
blad te laten voortbestaan.
De laatste ontwikkelingen in de pro-
duktiesfeer duiden er op dat de mo-
gelijkheid om Contact als huis-aan-
huis blad te presenteren steeds lu-
kratiever worden. Ook een mogelijke
verkoop van het totaalpakket kran-
ten is aan de orde geweest. Voorlopig
blijft het echter nog bij het oude.

Verschuiving van het
orderpakket

Was het in de beginjaren zo dat Con-
tact een belangrijk deel van de pro-
duktiviteit in beslag nam, naarmate
de produktiemethoden veranderden
werd de drukkerij 'mobieler' d.w.z.
men begon steeds meer drukwerk te
vervaardigen.
Een radikale ommekeer werd bereikt
met de overgang van boekdruk naar
het offset-procedé. Het heeft tot ge-
volg gehad dat de produktie van
kranten een steeds kleiner percenta-
ge van de totaalomzet ging uitma-
ken, terwijl het pakket handelsdruk-
werk en periodieken een gestage
groei te zien geeft.

Contact in de toekomst

Om voor de Vordense gemeenschap
een eigen krant te kunnen blijven
drukken, zal het ekonomische aspekt
in enge samenhang met de arbeids-
tijdverkorting (werkgelegenheid) 'n
grote rol vervullen. Niettemin spelen
de historische achtergronden van
het ontstaan van Contact en het kon-
takt met de bevolking een behou-
dende rol.

Om een verantwoord produkt te blij-
ven maken heeft de direktie besloten
om de krantenproduktie los te kop-
pelen van het overige drukwerkpak-
ket om zodoende de ontwikkelingen
op de voet te kunnen blijven volgen.

Viering jubileum

De direktie heeft gemeend geen offi-
cieel gebeuren rond dit jubileum te
moeten organiseren, temeer daar in
1986 de drukkerij 50 jaar bestaat.
Niettemin mag deze mijlpaal niet on-
gemerkt voorbijgaan.
Om de hele bevolking te betrekken in
het jubileum van 'hun' Contact, heeft
de direktie besloten om voor de jonge-
ren een kleurwedstrijd te houden.
Voor de ouderen én de jongeren zal in
het kader van het Oranjefeest op 30
april a.s. een lampionoptocht worden
gehouden welke in het teken zal staan
van Willem van Oranje. Als afsluiting
zal er een groot vuurwerk worden ont-
stoken nabij Kasteel Vorden. Bijzon-
derheden hierover vindt u op pagina 4
alsmede in Contact van de komende
weken.



Onzen Zoon,

KAREL EVERT

Voor 'f blad „CONTACT
Komt onverzwakt
De Colporteur
Weer aan de deur
Om advertenties loopen.
En eiken keer

' Ze»t hij het weer
Als 'k a d v e r t e e r
Dat ik 'dan m e e r ,
Ja, v e e l m e e r zal ver-

koopen
En ja, 't is waar,
't Blijkt zonneklaar,
Ik b$p verrast
Hoe 't aantal wast
Van die bij STEVORD

koopen

S t e v o r d
Rijwielhuis

HENGELO (G.) - VORDEN

/«II

**W

*Ï**R

^_J^erendsen
Coöp. Landbouw Ver.

•

On/en oprechten dank
allen, van \ v i < - wi j v r i end-
schap ontvingen, in de ruim
30 jaren, die wij in de/.e
iremeente doorbrachten.
Hartelijk dank ook aan de
vereenigingen en de parti-
culiere personen voor het-
geen 7.\] deden, om de laat-
ste week van ons verblijf
in Hengelo (G.) tot een on-
vergetelijke te maken!

God zegene hen!
J. v. d. LUGT

en Kchtgenoote

Hengelo (G.), lü J u l i UWO.
N . B . Toekomstig adres;

Mient 40, DEN HAAG

ünderget. wenscht aan te
besteden, het maaien en
binden v. ong. l H. A. rogge
Brieijes inleveren voor 13
Juli 's avonds 8 uur bij

A. Arfman
Veldhoek RUURLO

Roliilms
M, 51 en 67 et.
D. Wolters - Hengelo

Ondergeteekende wenscht
aan te besteden

het maaien en binüen v.
.Vfe H.Ü. Rogge

Zents

tt eng el o (>/•/

't Averenck
oöp. Landbouw Ver.

„De Volharding"

Garage Jolij

Hotel Langeler

[)e beste
drank

G^Tmëip^
brandstof

Autoverhuur ,
Reparatie-

inrichtimi

Taal voor b r u i l o f t e n
en Ver K ader in«en

"^^^
Storen en Auto s

"B^khandéP
cn Drukkerij

tyorden.

Alb^^Sl!.

E. Schuppers

Kolonialewaren
Comestibleï

MÏtóvérhüüï^
Rijwielen

Brood- en
Banketbakkerij

ÏQEHSDRG
Gevraagd:
eenroggemaaieienbind-
stei voor \ H.A. rogge
en nog een bindster, bij

B. H. Jansen
op de Yeers D. 62, BAAK

Gelegenheid tot
het maaien en binden

van l H.A. Rogge
bij H. IWemelink

op Leemreize, Linde, Vorden

begint bii
W ^ •-!•

LOOMRH - VORDtH
de groote jaarlijksche

pruimi
komst is steeds loo"*"^Uw
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soorten ,

ENoEV-°
-

Ingezolf
Buiten verantwoordelijk

Jong Holland snakt n.
Oud-Holiand naar een è

Levensavond.
Nergens hoort men zoo vaak de geldk

als bij het punt: verzorging van onze Ou
Want al stemmen we toe, dat de schatkist
florisanten toestand verkeert, dan wil dat nog
dat ons Nederlandsche volk niet in staat zou\
gene op te brengen, wat de invoering van staats)
moet kosten. Zou er niet veel waars in zitten,
r.k. dagblad „Ons Noorden" eenigen tijd geleden sci.

„De verzorging van ouden van dagen heeft men v
laas niet als zoo erg noodzakelijk beschouwd en daarop
was er geen geld," Wanneer de noodzaak aanwezig worcl
geacht—het is in het verleden bij verschillende genomen
en te nemen maatregelen toch wel duidelijk gebleken—
dan wordt er niet over gepraat hoeveel het kost, maar
het geld komt er. Als" er op een gegeven moment in-
gegrepen wordt in den nood van een economisch zwak-
ken boerenstand, een ingrijpen, we erkennen dit grif en
onvoorwaardelijk, dat noodzakelijk was in het belang der
natie en der boeren, dan blijkt dit te zijn op een moment,
waarop nog heel kort te voren was geklaagd dat er voor
een andere economisch zwakke groep, de ouden van dagen,
geen geld was te vinden! Toch werd in die dagen een
bedrag van 200 millioen per jaar te voorschijn getooverd
voor hulp aan de door ons bedoelde groep.

Nog iets. De regeering achtte een defensiefonds noodig
en noodzakelijk. Het was weer in dezelfde geldlooze
periode, maar het fonds van tientallen millioenen kwam er.

Wij kunnen niet aannemen, dat er niet de wegen en
de middelen gevonden kunnen worden, om de werkelijke
onverzorgde ouden van dagen te helpen; den kleinen
zelfstandigen middenstander in de eerste plaats, die na
een leven van hard werken, zwoegen en offeren voor
anderen, straks moet terechtkomen bij armbestuur of
diaconie! De loonarbeider, die tengevolge van ziekte of
werkloosheid niet tot een voldoend aantal zegels is-kunnett
komen om op tijd zijn rente te krijgen, maakt mede
deel uit van het getal onverzorgden, voor wie ingrijpen4
absoluut noodzakelijk geacht moet worden.
Daar is evenwel nog iets. Als men beweert, dat het staats-
pensioen zooveel kost, dan wordt vergeten er bij te voegen,
dat de staat ook zooveel millioenen terug krijgt, die nu
betaald worden aan armenzorg en aan ondersteuning van
ouden van dagen.

In 1929 werd aan armenzorg 94.1 millioen besteed
De overheid betaalde daarvan 74.9%, kerk en particu-
lieren de rest. Een belangrijk deel van die 94 millioen
komt dus bij invoering aan staatspensioen terug in
de schatkist.

En ten slotte: als men eens ernstige pogingen deed,
een gedeelte van den werkloozensteun te besteden door
oude arbeiders te pensionneeren, waardoor de jongeren
aan het werk zouden kunnen gaan, zou dan de som,
die staatspensioen moet kosten, wel inderdaad zoo groot
zijn, als men voorgeeft? Wij gelooven het niet.

Staatspensioen moet nren ook eens met andere oogen
bezien, b.v. met deze waarheid voor oogen:

Jong-Holland snakt naar werk,
Oud-Holland naar een onbezorgden levensavond,

• U mijnheer de redacteur dankende voor de plaats-
ruimte. Vorden, Jan. 1940.
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Klein-wedstrijd
de jongeren!v<

Het enthousiasme was
onbeschrijflijk

Er zaten honderden jongens en meisjes in
de mooie koepelhal van het Ponypark
Slagharen. Daarin is het circus te vinden,
een van de vele attrakties van het Overijs-
selse Pretpark.
De spreek sta l meeste r kondigde het op-
treden aan van de beroemde clown Enri-
co. Toen de gordijnen werden opgetrok-
ken, op de plek waar de artiesten de arene
binnenkomen, kwam de clown tevoor-
schijn. Hij zat op een fiets, die uit slechts
één wiel bestond. De toejuichingen wa-
ren daverend. Dat kon een fijn nummer
worden. Lachend zwaaide Enrico naar de
kinderen op de tribunes. En toen gebeur-
de er plotseling iets bijzonders... De gor-
dijnen van de artiesten ingang gingen op-
nieuw open en ... een levensgrote Paas-
haas kwam tevoorschijn. Niet zo maar
een haas, maar een die rechtop liep zoals
een mens.
Het gejuich verstomde. Stomverbaasd
keek iedereen naar het dier dat recht-
streeks op Enrico toeliep. Deze stapte van
zijn eenwieler, bleef even staan, stak toen
zijn hand uit en riep enthousiast:
- Dat is een verrassing. Dat kan niemand
anders zijn dan ... de Paashaas. Het dier
knikte. De lange oren op het hoofd zwiep-
ten heen en weer.
- Ja, ja, zei hij. Ik ben werkelijk de Paas-
haas meneer Enrico. En ik wil alle jongens
en meisjes graag eens laten zien dat ik net
zo'n goed circusartiest ben als u.
Sprakeloos luisterden de jongens en
meisjes naar het gesprek.
- Papperlepap, zei Enrico. En vervolgens:
'Geloven jullie dat zoiets echt waar is, jon-
gens en meisjes?'
- Bestaat niet, riepen deze. Dat kan een
haas vast en zeker niet.
Deze hief zijn poten echter bezwerend
op.
- Ik zal het bewijzen, zei hij luid.
- Dat willen wij dan wel eens zien, liet En-
rico er op volgen. Een pony die toevallig in
de arena stond en meeluisterde, barstte in
een enorm gehinnik uit.
- 'Dat staat', ging de Paashaas verder.

- Mag ik dan zeggen wat er moet gebeu-
ren, ging Enrico voort.
De Paashaas knikte.
- Dan gaan wij samen op die draad staan,
daar boven ons. En we laten iedereen
zien, dat we ons daarop staande kunnen
houden. Als u dat ook kunt meneer de
haas, dan ...
De Paashaas repte zich naar boven. Hij
greep de touwladder aan één zijde van het
draad. Enrico repte zich aan de andere
kant omhoog.
Iedereen keek ademloos toe.

Enrico was de eerste die zijn optreden be-
gon. Zittend op zijn eenwieler gleed hij
over de draad en hield halverwege stil. De
jongens en meisjes klapten hard.
Hij stak zijn hand op en riep naar de Paas-
haas: Nu bent u aan de beurt meneer de
haas.
En daar kwam de haas. Heel gemakkelijk
gleed hij de draad op, stak zijn handen in
de zakken van zijn broek en haalde vijf
grote eieren tevoorschijn. Paaseieren, zei
de haas triomfantelijk. En meteen begon
hij ermee te gooien. Niet zo maar. Neen,
hij wierp ze met de ene hand in de lucht
en ving ze behendig met de andere hand
weer op. Steeds sneller ging het. Steeds
sneller.

Minuten lang duurde het optreden en
toen brak er een daverend applaus los.
- Leve meneer de haas, riep iedereen.
Ook Enrico. Samen kwamen ze naar be-
neden.
- Ik wou dat alle jongens en meisjes van
Nederland dit optreden hadden meege-
maakt, zei Enrico.
De Paashaas knikte.
- Dat zou inderdaad mooi zijn, maar het
gaat niet. Ik ben voortdurend het haasje
meneer Enrico, ik kan slechts een paar mi-
nuten blijven. En daarom heb ik een heel
ander voorstel.
- Nou, informeerde Enrico.
- Kijk eens naar die mevrouw, ginds, zei
de haas. Zie je haar? Zij heeft een schets-
boek en daarin heeft ze het optreden van
ons tweeën vastgelegd. Die tekening kunt
u naar een heleboel kranten in Nederland
sturen en zo maken we er een wedstrijd
van. Een kleurwedstrijd.

- Dat is een machtig plan, zei Enrico.
- En wat nog mooier is, zei de Paashaas,
ik heb van meneer Bemboom, de direk-
teur van het mooie pretpark, toestem-
ming een heleboel prijzen beschikbaar te
stellen. Ze kunnen worden gewonnen
door de jongens en meisjes die erin sla-
gen iets extra moois te maken van de te-
kening.

Kleuren maar!

En zover is het nu.

Dit zijn de voorwaarden:
• alle jongens en meisjes tot de leeftijd

van 12 jaar mogen meedoen.
• Inzendingen sturen naar de redaktie

van onze krant: Nieuwstad 12, Vorden.
Vermeld in de linkerbovenzijde: Kleur-
wedstrijd.

• Inzendingen moeten uiterlijk 18 april
a.s. in ons bezit zijn.

• Kleuren met krijtjes, met potlood,
maar ook met verf mag.

• Plak onder de tekening een briefje met
daarop je naam, adres en woonplaats.

PRIJZEN
De hoofdprijzen bestaan uit een Trio
Trip, dat wil zeggen: een driedaags
verblijf (2 overnachtingen) voor ma-
ximaal 5 personen in een van de zo-
merhuizen van het park in Collen-
doorn.
Er kan uitsluitend in het vóór- of na-
seizoen gebruik van worden ge-
maakt. Prijswinnaars ontvangen ge-
lijk met de prijs alle verdere informa-
tie.
We hebben in totaal 3 van die gewel-
dige hoofdprijzen.
En verder zijn er nog 25 gezinskaarten
beschikbaar. Zo'n kaart geeft recht
op gratis toegang tot het Ponypark
voor ouders en hun kinderen.

Is dat niet geweldig? Aan de slag. En
misschien ben jij straks wel een van
die talrijke prijswinnaars.

Lampionoptocht
en vuurwerk op 30 april
Om luister bij te zetten aan het 50-jarig jubileum van Contact en tevens om de aktiviteiten van de
Oranjevereniging te steunen, biedt Drukkerij Weevers BV de Vordense gemeenschap een lam-
pionoptocht en een vuurwerk aan op 30 april a.s.
De lampions worden op 27 april gratis verstrekt en zijn tijdens kantooruren af te halen aan de druk-
kerij Nieuwstad 12.

In het kader van het Oranjeprogramma zal de lampionoptocht in het teken staan van Willem van
Oranje. Deelnemers doen mee aan een wedstrijd welke door een jury zal worden beoordeeld op al-
les wat met Willem van Oranje te maken heeft.

Opstelling van de optocht om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats van 'Prijsslag' aan de Nieuwstad.
Vervolgens trekt de stoet - begeleid door doedelzakspelers - via Nieuwstad, De Wehme, Mar-
grietlaan, Beatrixlaan, Nieuwstad, Dorpsstraat, Horsterkamp naar een terrein nabij Kasteel Vorden.
Hier zal als afsluiting een groot vuurwerk worden ontstoken.
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