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Veilig Verkeer afdeling Vorden:

Benauwd voor reconstructie marktplein
Uit het uitvoerig jaarverslag van de secretaris bleek onder meer dat het ledental vry wel
constant was gebleven. Het ledenorgaan 'wegwijs' dat maandelijks verschijnt, geeft uit-
stekende artikelen voor een goed weggebruik en verkeerswetgeving. De garagehouders in
Vorden werd alle lof toegezwaaid voor hun onmisbare medewerking by de jaarlijkse ver-
lichtings- en banden controle. De fietsen controle van de schooljeugd gaf ook dit jaar weer
een verheugende vooruitgang voor meer aandacht voor de fiets te zien.

De penningmeester had helaas een
nadelig saldo te melden. Ter sprake
kwamen vele aspecten betreffende de
verkeersveiligheid in het algemeen in
Vorden.
De diverse kruispuntverhogingen vol-
doen goed ter vermindering van de
snelheid in de diverse woonwijken.
Gehoopt werd dat deze verhogingen
in goede staat zullen blijven en dat bij
eventuele verzakkingen zij weer snel
in de juiste staat gebracht zullen wor-
den.
Gevreesd werd dat bij een toekomsti-
ge reconstruktie van het marktplein
een flink aantal parkeerplaatsen verlo-
ren zullen gaan, hetgeen gezien het
nijpend probleem aan parkeerruimte
in het centrum, een ernstig probleem
zou kunnen worden.
Uit de vergadering gingen stemmen
op dat ook de afdeling Vorden van
VVN eens een enquête gaat houden
onder het winkelend publiek in de

Dorpsstraat in verband met parkeer-
problemen en het drukke doorgaande
verkeer waarvan veelal de fietsers en
voetgangers in steeds ernstige mate
de dupe zijn.

Het in 1980 genomen besluit van de
afdeling om middels een uitvoerig
schrijven, tijdens de toen gehouden
uitspraakprocedure, aan het gemeen-
tebestuur om aan te dringen en te ko-
men tot omleiding van alle doorgaan-
de verkeer, bleek tijdens een herha-
ling van bespreking hiervan onveran-
derd van kracht.
Als zeer waarschijnlijk punt voor een
goed uitzicht werd ook nu weer de
hoek Stationsweg - Enkweg naar vor-
en gebracht.
Een geheel of gedeeltelijk parkeer ver-
bod aldaar werd noogzakelijk geacht,
alsmede een gebod tot verplicht stop-
pen.
Dit bovendien te meer daar de in- en

uitrit naar het Spoorstation juist in het
verlengde van de Stationsweg ligt, en
men eigenlijk van een kruising kan
spreken.

Voor de school in de Wildenborch
werd onlangs een verkeersbrigade in-
gesteld; deze zal eveneens als de bri-
gadiers in het dorp door wachtmees-
ter Spies begeleid worden.

In de kwestie voor een betaalbare ver-
zekering van de EHBO'rs die tijdens
de orienteringsritten op Koninginne-
dag, Avondvierdaagse, In de Reep'n
etc. helpen bij een verkeersoversteek,
stelt de Afdeling Vorden van VVN alle
pogingen in het werk hiervoor zo snel
mogelijk tot een aanvaardbare oplos-
sing te komen. Hoewel het bestuur er-
naar streeft te komen tot een geleide-
lijke verjonging van het bestuur bleek
daarvoor geen animo en bleeft het be-
stuur ongewijzigd.

Peuterspeelzaal 'Ot en Sien9 bestaat
tien jaar, bestuur niet blij met
De peuterspeelzaal 'Ot en Sien 'bestaat deze maand tien j aar. 'Ot en Sien ' is gehuisvest in één van de ver-
trekken van de sporthal aan hetfebbink. Voorzitter R JM. te Vaarwerk is maar ten dele blij met het
tienjarig bestaan. Het zit hem namelijk niet lekker dat er momenteel nog steeds een 25-tal peuters op de
wachtlijst staan.

Zegt hij: 'Momenteel hebben wij 60
peuters variërend in de leeftijd van 2,5
tot 4 jaar. Deze peuters zijn onderge-
bracht in vier groepen van vijftien.
Tweemaal in de week komen zijn een
ochtend en een middag naar de peu-
terspeelzaal waar vaste leidster Rita
Derksen uit Lochem de kinderen be-
zig houdt', aldus de heer te Vaarwerk.
'Het belangrijkste voor de peuters is
dat zij gekonfronteerd worden met
andere kinderen. In feite het leren

spelen in groepsverband onder des-
kundige leiding', zo zegt te Vaarwerk.

Andere lokatie
Gezien het feit dat er een wachtlijst is
geeft al weer dat de huidige lokatie
aan de kleine kant is. Het bestuur van
'Ot en Sien' heeft hierover reeds een
paar maal bij de gemeente aan de bel
getrokken.
Te Vaarwerk: 'Het is een duidelijke

zaak dat we een andere lokatie zoe-
ken. In het meerjarenplan van de ge-
meente is voor na 1990 een bedrag uit-
getrokken van f 125.000, waaruit blijkt
dat er t.z.t. wel wat gebeurt maar dat
voor een andere peuterspeelzaal een
lange termijnplanning wordt toege-
past'.
Het bestuur vindt deze termijn duide-
lijk te lang. Men 'vlast' op wat anders.
In het kader van de toekomstige basis-
scholen zal de kleuterschool'De Tim-
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1. Verleende vergunning voor
een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nederlandse Hartstichting ver-
gunning afgegeven voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 15 tot en met 20 april aanstaan-
de.

2. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de algemene
verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten van
Gelderland

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer A.G.M. Koster, de Ba-
nekamp l, voor het vernieuwen van
de woning Zutphenseweg 87.

Deze bouwplannen liggen tot 26 april
1985 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.

Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Publikaties ingevolge de Wet A rob;
verleende bouwvergunningen

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

Verleende bouwvergunningen:
\. Aan de heer B.J.J. ter Woerds, On-

steinseweg 3, voor het bouwen van
een garage;

2. Aan de heer J. Wesselink, Zutphen-
seweg 34, voor het bouwen van een
garage/berging.

4. Militaire oefeningen
Van 16 tot en met 19 april aanstaande
zal er in deze gemeente een militaire
oefening worden gehouden. Tijdens
deze oefening zal gebruik worden ge-
maakt van losse munitie. Particulie-

ren hebben toestemming verleend tot
het betreden van hun terreinen.

5. Onderhoudsregeling monumenten
provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft een
nieuwe onderhoudsregeling voor
rijks- en gemeentelijke monumenten
vastgesteld. Zoals wellicht bekend is
de gemeente thans doende met het
opstellen van een gemeentelijke mo-
numentenlijst. Zodra dit gereed is
kunnen panden die op deze lijst ge-
plaatst zijn ten behoeve van het on-
derhoud van het monument van zo-
wel de gemeente als de provincie sub-
sidie verkrijgen. Deze subsidies zijn
aan maximumbedragen en maxi-
mumpercentages gebonden. Indien
de gemeente het voornemen heeft
om uw pand op de gemeentelijke mo-
numentenlijst te plaatsen dan krijgt u
daarover tevoren bericht. Hierover
zullen in deze rubriek te zijner tijd nog
nadere mededelingen volgen.
Een nieuw aspect in de provinciale
verordening is dat gedeputeerde sta-
ten thans ook subsidie kunnen verle-
nen ten behoeve van het onderhoud
van panden die op de Rüksmonumen-
tenUjst geplaatst zijn. Per jaar kan ma-
ximaal f 4800,- subsidie verkregen
worden. Gedeputeerde Staten heb-
ben een lijst opgesteld van onder-
houdswerkzaamheden dje in principe
voor subsidie in aanmerking komen.
Voor nader informatie kunt u bij de
provincie terecht, tel. 085-599111.

pe' zeer waarschijnlijk worden afge-
stoten. Bij 'Ot en Sien' hoopt men dat
hierdoor een mogelijkheid wordt ge-
schapen om hier de peuterspeelzaal in
onder te brengen. Ook de kleuter-
school 'Het Kwetternest' aan het Wie-
melink komt op het verlanglijstje van
het bestuur voor. 'We blijven goede
hoop houden', zo zegt voorzitter te
Vaarwerk.

Festiviteiten
Toen men tien jaar geleden in Vorden
met een peuterspeelzaal begon, be-
stond de eerste groep uit vijftien peu-
ters. Deze werden ondergebracht in
het voormalig jeugdcentrum aan de
Insulindelaan. Hier verbleef men cir-
ca vijfjaar. Daarna vond de 'overhui-
zing' naar het Jebbink plaats. De leid-
ster wordt betaald uit de maandelijkse
bijdragen van de ouders en een stukje
subsidie van de gemeente.
Het tienjarig bestaan zal niet onopge-
merkt voor de peuters voorbij gaan.
Zo zal van elke groep een foto worden
gemaakt, terwijl de peuters op maan-
dag 15 april op school getrakteerd zul-
len worden.
Donderdag 2 mei is er opnieuw feest.
Dan treedt leidster Rita Derksen in
het huwelijk. Om 12.00 uur's middags
zullen de peuters haar in zaal 'De Her-
berg' verwelkomen en de felicitaties
komen aanbieden. Na haar huwelijk
blijft Rita Derksen overigens haar taak
bij de peuterspeelzaal gewoon uitoe-
fenen.

Tentoonstelling
Aalten in oorlogstijd
In museum Frerikshuus in Ai
werd zaterdag 30 maart jl. eei
toonstelling geopend over Aalten in
oorlogstijd. Het was toen precies veer-
tig jaar geleden dat de Engelse bevrij-
dingslegers Aalten binnentrokken.
De tentoonstelling is veelzijdig e
geheel andere opzet dan v
van het Dutc National Batallion ook
een expositie werd opgezet. Deze
keer zijn er veel foto's, documenten
en ander materiaal bijeen gebracht
van Aalten in oorlogstijd. De nadruk
bij deze expositie valt op de plaatselij-
ke situatie: door bommen getroffen
boerderijen, stukken geschut op de
akkers. En dan veel opnamen uit het
dorp, zowel van de bezettingstijd als
van de bevrijding. Voorts tientallen fo-
toen ter gelegenheid van de reünie
to's van onderduikers. Wie kent ze
nog? Foto's van gesneuvelde militai-
ren en verzetsmensen. En dat alles ge-
lardeerd met uitspraken van Aaltena-
ren, die ooggetuigen waren van be-
langrijke gebeurtenissen.

Tot en met 11 mei is de tentoonstel-
ling te bezichtigen op zaterdagmiddag
en maandagmiddag, en van dinsdag
tot en met vrijdag 's morgens en 's
middags.

Expositie
Wfflem Mulder
Tot en met negentien mei exposeert
de kunstenaar Willem Mulder in Ho-
tel-Restaurant Bakker in Vorden. Wil-
lem Mulder is van oorsprong Limbur-
ger.
Hij studeerde aan de Van Eijck Aca-
demie in Maastricht, en is sinds 1969
woonachtig in deze regio. Aquarellen
en portrettekeningen hebben z'n gro-
te belangstelling, evenals trouwens
olieverf-schilderijen.
Z'n aquarellen bestaan uit zachte pas-
teltinten en zijn zeer de moeite waard.
De expositie bestaat uit een 35-tal
werkstukken, waaronder verschillen-
de prachtige aquarellen uit de omge-
ving van Vorden, met o.a. de molen
van Hackfort.
Willem Mulder schildert op verzoek
portretten. De expositie is iedere dag
geopend, ook 's avonds.

Zilveruitjes en
Augurken
Het door de toneelvereniging Krato
reeds enige malen met succes opge-
voerde blijspel 'Zilveruitjes en Augur-
ken' wordt a.s. vrijdagavond opnieuw
ten tonele gebracht en wel in het
Dorpscentrum.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Danstest
Dansschool Houtman hield op 30
maart j.l. in het Vordens Dorpscen-
trum een danstest. Dit onder leiding
van dhr. Kolmschot uit Denekamp die
net terug was uit Engeland, waar deze
exsaminator elk jaar steeds op dansge-
bied de nieuwste ontwikkelingen ga-
de slaat.
En dit maal de danstest voor Brons,
Zilver en Goud jureerde, bij jongeren
en de gehuwde clubs. Hij kon het on-
derwezen dansprogramma gelijk stel-
len net als alle andere FDN dansscho-
len en zag er geen verschil in; en
merkte verder op dat het een goed
geslaagde avond was.

Beloken Pasen
Zo wordt met een mooi oud-Neder-
lands woord de eerste zondag na Pa-
sen genoemd. 'Beloken' komt van een
oud-Nederlands woord 'beluiken',
wat 'besluiten' betekent. Je kunt daar-
bij denken aan: de luiken voor de ra-
men doen, waardoor je de ramen af-
sluit. In de oud-christelijke kerk wer-
den namelijk de nieuwe lidmaten op
Pasen gedoopt. Er was toen nog geen
kinderdoop, zoals wij die kennen.
Daarna gingen ze een week lang ge-
kleed in witte kleren. En op de eerste
zondag na Pasen werden die witte kle-
ren afgelegd. Daarom draagt die zon-
dag ook wel een Latijnse naam, die
'als pas geboren kinderen' betekent.

Jubileum-concert
'Interchrist'
Zoals u reeds weet, bestaat het jonge-
renkoor 'Interchrist' 10 jaar. Dat dub-
bele lustrum wil het koor vieren met
een jubileum-concert onder leiding
van zijn dirigent Joop Boerstoel.
Het wordt zondagavond a.s. gehou-
den in de Dorpskerk. Dit concert is vrij
toegankelijk. De zang zal worden af-
gewisseld door gedichten en muziek
met orgel, trompet en hobo.
We vermelden dit hier in de rubriek
'Nieuws van de Kerken', omdat dit
jongerenkoor voornamelijk mee-
werkt aan bijzondere kerkdiensten in
en buiten Vorden.
Na afloop van dit concert wordt voor
leden en belangstellenden de viering
nog even voortgezet in 'de Voorde'.
Dan wordt ook nog even teruggeke-
ken op de belevenissen van het koor
in die afgelopen 10 jaar. U bent er van
harte welkom.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: J.W. Kornegoor
en F.J.P. Straalman;
GEHUWD: H.J. Woestenenk en
L.M. Albers;
OVERLEDEN: J.L. Welsink, oud 81
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 14 april 10.00 uur Mevr. ds. M.
Bergkotte uit Epse.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 14 april 10.00 uur geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 14 april 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. Dijkstra, Aalten.

WEEKENDDIENST HUISARTS
13 en 14 april dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 13 april 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Verder hele week van
19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
13 en 14 april J.A. Boom, Ruurlo. Tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg. Tel. 6875. Graag bel-
len voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

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.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, woen 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.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Een goede Pasen
voor torenfonds
Kranenburg
Pasen 1985 kan niet meer stuk voor de
torenfondscommissie van de Kranen-
burgse toren. Eerste Paasdag kon pas-
toor J. van Zeelst OFM in beide paro-
chiekerken de verheugende medede-
ling doen dat een instelling, die haar
naam niet wenst prijs te geven, een
gift van twintig duizend gulden had
gedaan aan het torenfonds.
En Tweede Paasdag had de foto-expo-
sitie en tentoonstelling niet te klagen
over bezoek. Velen uit Kranenburg,
maar ook uit het dorp én vele oud-in-
woners waren gekomen om de oude
foto's te bekijken. Veel aandacht trok-
ken ook de doop-, rouw- en trouwboe-
ken, alsmede de oude verslagen van
vergaderingen, correspondentie, con-
tracten. Ook de misgewaden en het
kerkezilver kregen veel bekijks. Aan
de hand van een catalogus verkreeg de
bezoeker goede informatie. De cato-
logus gaf ook bij een rondgang door
de kerk veel explicatie over het meu-
bilair, de gebrandschilderde ramen
enz.
De gift van twintig duizend gulden is
natuurlijk een enorme opsteker voor
de commissie. De helft van de beno-
digde gelden (f 102.000,-) is nu bij el-
kaar. Via akties, schenkingen en bij-
dragen had de commissie f 15.000,-.
De opbrengst van het verkochte ter-
rein voor de nieuwe school ad
f 17.000,- heeft het kerkbestuur in-
middels ook bestemd voor het toren-
fonds. Met de gemelde gift van
f20.000,- beschikt het torenfonds-
commissie nu over een bedrag van
f 52.000,-.
Maar... de laatste halve ton, de laatste
loodjes, wegen ook hier het zwaarst.
Voor de volgende aktiviteit voor het
torenfonds tekenen gezamenlijk Het
Vordens Mannenkoor en het kerk-
koor "Cantemus Domino". Op zon-
dagmorgen 12 april a.s. geven deze ko-
ren een concert in de St. Antionius-
kerk. Medewerking aan dit concert
wordt verleend door Luciam Vende-
rink-Smeenk, piano en Ludo Eykel-
kamp, bariton.

Eierzoekwedstrijd
Ruim vijftig kinderen namen Eerste
Paasdag deel aan de door de vereni-
ging Kranenburgs Belang georgani-
seerde eierzoekwedstrijd. Ook dit jaar
waren de eieren te vinden in het Jon-
kersbos. Met wisselend succes von-
den de deelnemers de eitjes, hetgeen
resulteerde in de volgende uitslag:

Kinderen tot en met 4 jaar:
1. Twan Jongbloed (5); 2: Nik Leferink
(2); 3. Joerie Tijding (2).
5 tot 8 jarigen:
1. Ingmar Wolbert (4); 2. Carliene
Hartman en Nick Huitink (elk 3); 3.
Enith Overbeek en Stefan Fleming
(elk 2).
9 jaar en ouder:
1. Barbara Eijmans (4); 2. Barbara
Huitink (3); 3. Martijn Wiggers en Re-
nate Nijenhuis (elk 2).
Na de prijsuitreiking door voorzitter
P.R. van den Berg ontvingen alle deel-
nemers een tractatie.

Kontaktavond
'de Knupduukskes'
Op zaterdagavond 13 april a.s. houden
de Knupduukskes een grote dans/
kontaktavond in het Dorpscentrum.
Dergelijke kontaktavonden worden
door folkloristische dansgroepen re-
gelmatig georganiseerd om groepen
uit andere plaatsen te ontmoeten en
van elkaar te leren.

Zaterdagavond zullen naast 'De
Knupduukskes' de volgende dans-
groepen optreden: 'De Vier winden'
uit Vragender; 'De lesselschotsers' uit
Steenderen; 'De Borkerdansers' uit
Westerbork; 'De Wieringerdansers'
uit Hippolytushoef en waarschijnlijk
ook de Vordense kinderdansgroep
'De Achtkastelendansertjes'.
Het belooft een fijne avond te wor-
den, waar men volop kan genieten van
de prachtige oude dansen en de origi-
nele klederdrachten. Iedereen is van
harte welkom, de toegang is vrij.

Uitnodiging NCVB
Op 16 april a.s. komt mevr. ten Cate
uit Neede bij de NCVB. Het is de be-
doeling dat ze vertelt over: 'Mijn erva-
ringen in de Noaberschap'. Vroeger
kon men niet zonder goede Noabers,
maar ook nu is het fijn te weten dat
men als buren op elkaar kan rekenen.
De NCVB nodigt U uit in het Dorps-
centrum.

HoeuaverlSiaar

U hoeft niet rijk te zijn om te kunnen sparen. Met elke maand een klein
bedragje komt u ook al eenlReraBBleuiaFinTiâ ^

opzij kunt leggen. Na een tijdje bent u daar helemaal aan gewend.
Maar bij een rente van —0/*heeft u na tien jaar

eventjes f 11.886,10 op de ̂  / bank' Dat bedrag wordt zo
omdat u steeds rente op t^ /O rente krijgt. En als u het vijftien

jaar volhoudt, heeft u maar liefst zo'n f 20.000.—! Dat tikt dus lekker

isrekening
aan.AlsjHTiaaniec|elm Dat kan ook

automatisch! Elke maand een klein bq r̂agje automatisch van uw salé
naar de spaarrekening en de zaak is geregeld.

als de rente verandert, veranderen ook de bedragen.

hij de hun k met de S
* * * • V ••t u automatisch wijzer van

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

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

Aktie
zomerpostzegels

1985
Tijdens de radio uitzending 'midden-
in' van 27 maart j.1. werd in een recht-
streeks interview vanaf het bureau
van de Stichting Comité v.d. Zomer-
postzegels in Utrecht aan de filatelis-
ten in Nederland gevraagd een an-
sichtkaart te sturen met een pla?tje
van een kerk in eigen woonplaats en
die kaart extra te frankeren met een
serie Zomerpostzegels, naast de nor-
male frankering. Wat was namelijk het
geval.
Tijdens de nationale presentatie van
de Zomerzegels in Den Bosch werd

door de Stichting op een klein aantal
dankkaarten een serie zegels geplakt
en afgestempeld door de aanwezige
P.T.T.-beambte. Maar die P.T.T.-
beambte had het stempel fout inge-
steld en na afloop van de bijeenkomst
bleken een paar kaarten met het
stempl 26 maart 1983 te zijn afgestem-
peld op zegels uit 1985.

De Stichting heeft besloten deze kaar-
icn te verloten onder de inzenders van
bovengenoemde ansichtkaarten. De
kaarten moeten uiterlijk op 11 mei bij
het bureau van de Stichting te
Utrecht, Postbus 14200, binnen zijn
want op 13 mei zal een notaris de win-
nende kaarten trekken.

Kulturele wedstrijd
Jong Gelre

De regionale culturele wedstrijd van
Regio West-Achterhoek vindt dit jaar
plaats in zaal Nijhoff te Halle. Aan de
hand van het jaarthema van het Plat-
telands jongerenwerk in Nederland
'Jeugd en Toekomst' zullen de afde-
lingen ieder een toneel/cabaretstukje
brengen.
De twee best beoordeelde afdelingen
zullen mee mogen doen aan de pro-
vinciale culturele wedstrijd op 20 april
in Kerk-Avezaeth. Jong Gelre Vorden
brengt een stuk dat geschreven is door
Erik Knoef.
Er wordt vanuit het Dorpscentrum ge-
zamenlijk vertrokken. Na afloop van

deze culturele avond in Halle is er dis-
co m.m.v. Hard Centr.

Interessante
expositie in

Bibliotheek
In samenwerking met de gemeente
Vorden heeft de vereniging 'Oud-Vor-
den' in de bovenzaal van de biblio-
theek een tentoonstelling georgani-
seerd over 'Bakovens en boerenbe-
doening'. Naast een uitgebreid over-
zicht van het onderzoek naar de bako-
vens is er door de heren J. v.d. Broek,
H.C. Kettelerij en R. Kater een leuke
kollektie oud-boerengereedschap bij-
eengebracht. Gereedschap dat nu

niet meer wordt gebruikt en, vooral
door de jongeren, als zodanig niet
meer wordt herkend. Voor ieder die
een beetje belangstelling in die rich-
ting heeft, is een bezoek aan de expo-
sitie zeer leerzaam en bijzonder aan te
bevelen. De zeldzaam nog voorko-
mende versierde pijpenkast, vroeger
als huwelijksgeschenk in gebruik, is
haast alleen al een bezoek waar. Tot 26
april is de tentoonstelling te bezichti-
gen.

Weekblad Contact
graag en goed

gelezen



God dankbaar en gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
zoon

BRAM
Hans en Dini
Rouwen - Wagenvoort

4 april 1985
7233 SG Vierakker
Vierakkersestraatweg 28.

Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
zoon

BERNARD CHRISTIAAN

We noemen hem

BART
Bernard Laarkamp
Hennie Laarkamp-

van Werven

Tijdelijk: Ziekenhuis "Het Nieu-
we Spittaal", Warnsveld.

7251HSVorden
7 april 1985
Almenseweg 48.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemenen
cadeau's die ons huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

JAN EN DORY
STEGEMAN

Het Elshof 9
Vorden.

Verloren op de Rietgerweg:
herenhorloge. De vindster per
fiets is bekend, kan zich mel-
den.
Rietgerweg 10, Warnsveld.
Tel. 05751-829.

16 april begint de Antonius-
noveen.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Geldig 11-4 t/m 13-4

Nasi of bami
1 kg eigen fabrikaat 5,98

Voor de boterham

Gebr. gehakt
150 gram 1,19

Keurslager

VLOGMAN
Zutphenseweg 16, Vorden.
Tel. 05752-1321

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

SPECIAAL
AANBEVOLEN VOOR

HET WEEKEND

TOMPOEZEN
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Te koop:
. N.A.K. gekeurde

pootaardappels
van vroege en'late rassen. -

' H. ROSSEL
*HcHtmaatweg 3 * Leesten

Warnsveld
. Telefoon 05750-21600

Rijdende
service-dienst
voor

vervangen van ramen
en deuren, hang- en
sluitwerk, tochtstrip-
pen plaatsen, beveili-
ging van uw huis etc.
etc.

Tevens uw adres voor al
uw hout en plaatmateria-
len, alles op maat gezaagd
en geschaafd

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS

Burg. Galleeslr. 36.
Vorden, tel 05752-3376

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april
geeft de Wildenborchse toneel-
vereniging "T.A.O. Wildenborch"

toneeluitvoering
in de Kapel

Gespeeld wordt het blijspel in drie
bedrijven

"De Zeeuwse gouvernante"
door J. Hemmink-Kamp.

Aanvang 20.00 uur.
Tot ziens in de Wildenborchse kapel.

Het einde...
Nu er een einde is gekomen
aan het bestaan van onze
schoenenzaak willen wij
toch niet nalaten een ieder
hartelijk te bedanken voor het
gestelde vertrouwen in de
afgelopen tijd.

Anny en Henk
Mokkink

Vorden, april 1985
Nieuwstad 14

DE DANSAVOND
op 13 april in

„Ie Herberg"
IS

UITVERKOCHT

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Door omstandigheden isde bijeen-

komst van de Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen verzet van

woensdag 17 april naar

woensdag 24 april a.s.

Bakovens en boerenbedoening

Tentoonstelling van de
gemeente Vorden en de
vereniging Oud Vorden over
bakovens en gereedschap
enz. op de boerderij.
In de Bibliotheek. Geopend tot 26
april a.s. gedurende de
openingstijden van de
bibliotheek.

GEMEENTE
VORDEN

Afkondiging wijziging Algemene
Politieverordening (geluidhinderbepalingen)

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit van 6 februari 1985 hebben goedgekeurd het
door de raad der gemeente Vorden d.d. 27 november
1984 vastgestelde besluit tot vaststelling van de "Ver-
ordening tot wijziging van de Algemene Politieverorde-
ning voor de gemeente Vorden" terzake van:
a. het gebruik van geluidsapparaten in Horeca-inrich-

tingen;
b. de wijze van inrichten en drijven van een recreatie-

inrichting, behorende bij een bij het Besluit recrea-
tie-inrichtingen Wet geluidhinder aangewezen ca-
tegorie.

Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende
drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling Alge-
mene Zaken, voor een ieder ter lezing en is tegen beta-
ling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Zij
treedt per 12 april 1985 in werking.

Vorden, 12 april 1985
Burgemeester en wethouders van Vorden
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

GE Wil N
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van 1 5 april 1 985 gedurende één maand, voor
een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt:
a. de door de gemeenteraad in zijn vergaderingen van

respectievelijk 26 februari en 26 maart 1985 - on-
gewijzigd - vastgestelde bestemmingsplannen:
1. "Buitengebied 1984, no. 1" (uitbreiding bouw-
perceel Ruurloseweg 96); 2. "Buitengebied 1984,
no. 4" (Lindeseweg 21 en 23);

b. het door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van 2 april 1985, nr. R085.127/5-ROV/
G5208 goedgekeurde bestemmingsplan "Vorden
1975/1984, no. 1" zoals dat bij raadsbesluit van 25
september 1984 is vastgesteld.

BEROEP
Terzake de onder a genoemde plannen kunnen alleen zij
die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heb-
ben gewend (alleen van toepassing op het onder a-2
genoemde plan) in beroep komen bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arn-
hem^ en wel gedurende bovengenoemde termijn van
é^Btaand.
Voor wat betreft het onder b genoemde, goedgekeur-
de, plan kunnen - nu niemand zich met bezwaren tot
Gedeputeerde Staten heeft gewend - alleen de ge-
meenteraad en de Inspecteur van de Ruimtelijke Orde-
ning nog in beroep komen bij de Kroon gedurende bo-
ve^fcnoemde termijn van één maand.

Vorden, 12 april 1985
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Het bestuur van de school voor
Algemeen Vormend
Biologisch en Agrarisch
Onderwijs, Nieuwstad 49
te Vorden vraagt per 1 mei 1985

een tuinman
voor 8 uur per week.

Aanstelling en salariëring is
afhankelijk van leeftijd, opleiding
en ervaring.

Inlichtingen bij dhr. E. Snoeijink, direkteur
van de school, tel. 05752-1368 b.g.g. 2150.

OO Dl VAUWEIDE
CT \~}

Freesia's 1 bos 3,50

SSplanten 11,50
Anjers, Duizendschonen,
Deronicum en Arabis _ Kn
10 stuks van deze planten voor /,UU

Grote keuze in kamerplanten, groente en slaplanten

POELIER
HOFFMAN

Kuikenpoten
1 kg.

Kipburgers
per stuk

Kuikenlever
1 kg

Tenniskleding
30% KORTING

Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 13 april 1985

K LU VERS
SPORT-TOTAAL /•

ZUTPHENSEWEG 41»VORDEN»Tel.05752-1318

motor-
maaier
kopen?
ga dan
naarde
vak-
man
Wij geven hoge inruil -
waarde voor uw oude
machine

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

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

Uw laatste kans!!!
Toneelvereniging Krato voert
wegens tweemaal enorm suc-
ces op de Kranenburg, nu ook
in het Dorpscentrum het to-
neelstuk "Zilveruitjes en Au-
gurken" op.
12 april 20.00 uur Dorpscen-
trum. Kaarten in voorverkoop
bij Bazar Sueters in Vorden en
Kranenburg.
Entree f 5,- volwassenen; kin-
deren t/m 14 jaar f 2,50.
Ook 's avonds aan de zaal kaar-
ten verkrijgbaar.

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" kollekfie frceu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackf orterweg 19
Wichmorfd
Telefoon 057 54-517

Erkend schoonheidsspe-
cialiste in Vorden.
Voor een afspraak bellen
05752-3560.

Te koop: voorspoiler van
DatsunlOOAFII
Tel. 05752-3482.

Te koop: 6 delig konijnen-
hok voor kleine rassen. Tevens
enkele jonge konijnen.
V. Heeckerenstraat 12.
Tel. 1243.

Te koop: gashaard merk
„Dru" 8600 k.cal. Model "Jan
Steen". Kleur grijs/zwart.
Met veel siersmeedwerk.
Prijs f 500,-.
Telefoon 2782.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

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

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Andijvie 1 kg.
Komkommer 1 mooie
Jona Gold 1 kg

Sinaasappelen 12 st. Maroc

1,98
1,35
1,98
3,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1617

Sterk. Stoer. Sportief. Teimislook in leer
niet lichtgewicht zool.
Lang plezier voor weinig geld.
Maten 34-46.

39,-

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

Begrafenis & crematieonderneming

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

Kontaktadres:

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

Telefoon 05752-1701

b.g.g.
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

Dag en nacht bereikbaar



Geldig 11 -4 t/m 1 3-4

Nasi of bami
1 kg eigen fabrikaat 5,98
Voor de boterham
Gebr. gehakt
150 gram 1,19
Keurslager

V LOG M A N
Zutphenseweg 16, Vorden.
Tel. 05752-1321

Zaterdag 20 april

Hydrocultuur
demonstratie

zie Contact van 17 april voor
nadere gegevens

Bloemisterij Kettelerij
Vorden

Te koop: eet- en pootaard
appelen.
H. SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 6876.

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

BOOMKWEKERU

LUCASSEN

Ganzensteeg 6, Kranenburg
Vorden

BOMEN

HEESTERS

CONIFEREN

SPECIAAL HAAGCONIFEREN

Verkoop op zaterdag en
op afspraak 05752-6721.

Houten hordeuren
op maat gemaakt 69,50
Horramen vanaf 19,80
Nu ook rolhorren.

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

Te koop gevraagd voor export

ANTIEK
o.a. kabinetten, linnenkasten

en overig boerantiek

MAAS
Oranjehof 30, Hengelo Gld.

Tel. 05753-1637

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

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

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

de openbare bibliotheek is er voor u! U kunt er terecht voor leesboeken en hobbyboeken. Er
zijn groteletterboeken voor niet meer zo jonge ogen en spannende boeken voor de jeugd. U kunt
een nasla(g)werk raadplegen en tijdschriften lezen. En dit alles geheel gratis. Pas als u iets mee
naar huis wilt nemen betaalt u vanaf 18 jaar contributie. De bibliotheek is er voor iedereen.
Deze advertentie werd aangeboden door Veenendaal Supermarkten

ONTWERP/AANLEG

centrale verwarming
luchtverwarming
koeling
air-conditioning
elektra
loodgieterswerk

SERVICE/ONDERHOUD

24-uurs-dienst
storingopvang
ketelonderhoud
abonnementen
dag/nachtklokken
ER/HR-ketels
automatisering

KONTAKTLENZEN
AANPASSEN

Graag informeren

wij U over de

verschillende

mogelijkheden.06 juwelier
siemerink

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

installatietechniek vorden

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

,

SWITZERLAND

Voor exclusieve
raambekleding naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

_ VERBOUWINGS

OPRUIMING
Grandioze verbouwingsopruiming vanaf 9 april a.s.

Let vooral op onze folder boordevol aanbiedingen en met waardebonnen
voor enorme kortingen!

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

MAKELAARS- EN
ASSURANTIEKANTOOR

Vorden, Zutphenseweg 31
Telefoon 05752-1531

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed
Taxaties, hypotheken en verzekeringen

Hypotheekrente thans vanaf 7,2%
Uw vertrouwde adres in Vorden. M

üdNVM

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

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

PI l E UI

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

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

Wij verhuren

voor uw gazon een

verti kuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

motorzaag

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

Voor
verzorging van uw bos

dunning, kaalslag,
inplanten,

hout versnipperen,
bladblazen,

vergunningen aanvragen.

Henk doet het perfect!
Tel. 05735-1249

KONSTRUKTIE
BEREKENINGEN

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Voor al uw electrische licht- en krachtinstéllaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Onze rentetarieven zijn nog steeds aantrekkelijker

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

Rentestabielhypotheek.
Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst

geheel gratis een hypotheekberekening, aangepast
aan uw persoonlijke situatie.

Rabobank
"VORDEN", kantoren te Vorden, Kranenburg

en Wichmond.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 11 april 1985

47e jaargang nr. 3

't is Oranje,
't blijft Oranje

Het feestprogramma is bijna rond. Voor de Zeskamp hebben zich 11 teams aangemeld.
Begin volgende week worden de ploegen bijeen geroepen om het een en ander te be-
spreken. U hoort dit nog nader van de organisator G. Wullink.

De versieringscommissie wordt verzocht om donderdag 11 april even bijeen te komen,
om half acht bij Dhr. Weevers, Nieuwstad. Wij hebben prachtige verlichting op de kop
weten te tikken. Ook zijn er plannen om een boog te maken bij de oprijlaan van het
feestterrein. Dus mensen er is werk aan de winkel. Ook vrijwilligers zijn van harte wel-
kom. Volgende week weer meer nieuws.

P.S. Bent U al lid van de Oranjevereniging? Gewoon doen voor slechts f 10,- per
jaar bent U al lid.
Vul onderstaande bon even in en lever deze in bij een van de bestuursleden.
Een telefoontje mag ook. Tel. 1342 H.G. Wullink of 1404 L.G. Weevers.

Naam:

Adres:

Handtekening:

Wielrennen

Vorden wint verdiend van
Vios Beltrum
Bas Oosterink was op Paaszaterdag in
de wedstrijd tussen Vios Beltrum en
Vorden de meest besproken persoon.
Hij had in deze met 1-2 door Vorden
gewonnen wedstrijd een aandeel in al-
le drie doelpunten.
De eerste keer gebeurde dat al na vijf
minuten spelen toen hij bij een via de
rechterflank goed opgezette Vorden-
aanval de bal via één streep knalhard
in de verste hoek kogelde 0-1. Een
beauty van een doelpunt.
Nadat Koen Meulenbeek nog een
goede kans voor de thuisclub had la-
ten liggen kwam Bas Oosterink in de
25e minuut opnieuw in beeld. Bij een
pass door het midden wilde hij de bal
op doelman Wim Harms terugtikken.
Harms was echter al uit zijn doel geko-
men zodat Vios-aanvaller Kormelink
plotsklaps een leeg doel voor zich
kreeg. Dankjewel en 1-1. Dit was te-
vens de ruststand.
In de tweede helft was Vios het meest
in de aanval. De Vordense defensie
met Chris Hissink als de uitblinker gaf
echter weinig kansen weg. Vorden be-
perkte zich tot wat counters, die toch
niet ongevaarlijk bleken. Na een half
uur spelen vestigde opnieuw Bas Oo-
sterink alle aandacht op zich. Hij nam
op rechts een cornerbal zo effektvol
dat de opgekomen Harry Klein Brinke
met een fraaie kopbal de roos kon tref-
fen 1-2. Vios bleef hierna aanvallen en
Vorden bleef in het laatste kwartier
het hoofd koel houden.

Vorden - Alexandria 1-0
Vorden heeft in de thuiswedstrijd te-
gen Alexandria de supporters bijna de
gehele wedstrijd in het onzekere gela-
ten, want pas tien minuten voor tijd
werd het veldoverwicht in een doel-
punt uitgedrukt.
Daarvoor hadden de geelzwarten vele
mogelijkheden om te scoren onge-
bruikt gelaten.

Met name in de eerste helft wisten
achtereenvolgens Leo Slokkers, An-
dre v.d. Vlekkert en Chris Oosterink
geen raad met de vele kansen.
De bezoekers brachten er aanvallend
helemaal niets van terecht, zodat er in
feite weinig te genieten viel.
In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld. Een aanvallend Vorden en een
verdedigend Alexandria. Het was uit-
eindelijk Peter Hoevers die de stand
op l -O bracht, toen een zacht 'rollertje'
van hem via de paal achter de lijn be-
landde 1-0. Desondanks een goed
weekend voor Vorden aangezien het
maximale aantal punten van vier werd
behaald.

Uitslagen v.v. Vorden
Donderdag 4-4-85: Vorden 2 - Lo-
chem 3 1-1; Vorden 4 - Pax 7 1-2; Ratti
3-Vorden 7 2-1.
Zaterdag 6-6-85: EG W Cl - Vorden
C3 7-0; Vios B - Vorden l 1-2.

Maandag 8 april: Vorden - Alexandria
1-0; Vorden 3 - Loenermarkt 7 5-0;
Witkampers 4 - Vorden 4 1-0; Vorden
5 - Be Quick 5 l -0; Vorden 6 - Be Quick
6 3-4; Vorden 7 - De Hoven 7 5-0.

Programma V.V. Vorden
Donderdag 11 april: Vorden 6 - Zut-
phania 4; Vorden 3 - Warnsveld J.
Zaterdag 13 april: Neede AO - Vorden
AO; Vorden Al - Zutphania Al; SCS
B l - Vorden B l; Vorden B2 - Noordijk
BI; Warnsveld Cl - Vorden Cl; Vor-
den C2 - Winterswijk Cl; Ruurlo C3 -
Vorden C3; Vorden C4 - Gazelle C2.
Zondag 14 april: Vorden - Loener-
mark; Neede 3 - Vorden 2; Vorden 3 -
Warnsveld 2; Socii 4 - Vorden 4; Vor-
den 5 - Socii 3; De Hoven 4 - Vorden 6;
SHE 5 - Vorden 7.
Woensdag 17 april: Vorden 7 - Baak 4.
Donderdag 18 april: Vorden 2-KSV 2;
Oeken 3 - Vorden 5.

Zaalvoetbal
Uitslagen
D.E.O. l - Velocitas 2: 3-1; S.S.S.E. 2 -
Velocitas 2: 2-3; A.Z.C. 6 - Velocitas 4:
2-3.

Familiezaalvoetbaltoernooi
Op zaterdag l juni a.s. organiseert de
zaalvoetbalvereniging Velocitas voor
de vierde keer in successie een fami-
liezaalvoetbaltoernooi. De wedstrij-
den worden gespeeld in sporthal 't
Jebbink te Vorden.
Inschrijven kan vanaf heden bij Koos
Bergenhenegouwen, Htg. Karel van
Gelreweg 16, tel. 2446.

Het inschrijfgeld bedraagt f 80,- per
team. Gastspelers zijn niet toege-
staan. I.v.m. de beschikbare ruimte
kunnen er max. 12 teams deelnemen,
zodat de volgorde van inschrijving
eventueel bepalend zal zijn.
Opgave is mogelijk tot 20 mei a.s. Het
team van de familie Rouwen is de ti-
telverdediger.

Dammen
Bekerwedstrijd:
EDDZ Doornenburg-Vorden
Het bekerviertal is de tweede ronde
nipt doorgekomen. Tegen het sterke
EDDZ zag het er lange tijd naar uit dat
een (voor DCV onvoldoende) gelijk-
spel uit de bus kwam rollen, maar na-
dat Gerrit Wassink een foutzet van
Ton Berends hardhandig afstrafte,
mocht Johan Krajenbrink een inmid-
dels gewonnen eindspel remise ge-
ven, na overigens wel een opposistie-
winst gemist te hebben. In de volgen-
de ronde komt DCV uit tegen de win-
naar van het duel ADC Aalten - DCA
Apeldoorn.

P. Gebbink-J. Krajenbrink 1-1; T. Be-
rends - G. Wassink 0-2; M. Janssen -
H. Ruesink 1-1; J. Linssen - H. Hoek-
man 1-1.

Asp. viertallen:
Vorden - DVC Doetinchem
Door een kansloze nederlaag van
John Kuin tegen Michiel Jenniskens
verloor DCV de belangrijke wedstrijd
tegen DVD om het kampioenschap.

De Doetinchemmers zijn nu zeker
van het kampioenschap. Rik Slutter
speelde een goede remise tegen Odin
Mol en Jurgen^^tter overzag in het
vroege midde^pel de mogelijkheid
om de vijandelijke linkervleugel te
overrompelen.
Rik Slutter - Odin Mol 1-1; John Kuin -
Michiel Jennif Ais 0-2; Jurgen Slutter
- Dennis Bos^pl-1; Michiel Boer-
kamp - Friso Fennam 1-1.

Halve finales junioren
Johan Krajenbrink en Wieger Wesse-
link zijn deze week weer in de slag om
zich te plaatsen voor de komende na-
tionale juniorentitelstrijd. Wieger
Wesselink speelt in 't Zand (Noord-
Holland), waarbij de medekansheb-
bers voor de 3 plaatsen Casper van der
Tak, Andries Bakker en Jeroen Kos
zijn. Johan Krajenbrink komt uit in
het Overijsselse Westerhaar, waar de
konkurrentie zal bestaan uit Peter
Hoopman, Arjan van Leeuwen en
Hans Janssen. Komende zaterdag zijn
de laatste ronden.

Kwartfinal senioren
In zaal d'Olde Smidse gaat komende
zaterdag 13 april een der kwartfinales
voor het seniorenkampioenschap van
Nederland van start. Er wordt ge-
speeld op 7 achtereenvolgende zater-
dagen en verder nog op 27 april en 19
mei. De wedstrijden beginnen om
12.00 uur. Naast Johan Krajenbrink,
Gerrit Wassink en Henk Grotenhuis
ten Harkel bestaat het deelnemers-
veld uit Gerrit Boom (Apeldoorn),
Hennie van Aalten (Huissen), Geert
Prinsen en Gep Leeflang (Doetin-
chem), Tjeerd Harmsma (Borculo),
Erik Brunsman (Almelo) en Jan
Schippers (Westerhaar).

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: B. Hiddink - B. Nijen-
huis 1-1; S. Wiersma- W. Wesselink 0-
2; H. Hoekman - S. Buist 1-1; G. Was-
sink-J. Masselink l-l;H.Graaskamp
-H. Ruesink 1-1.
Eerste klasse: J. Hoenink - G. Hulshof
0-2; H. Wansink - M. Boersbroek 1-1.
Bij de jeugd is een wedstrijd gespeeld
tussen Vorden en Zutphen. Joanne
Wansink was de enige die van Vorden
een overwinning wist te boeken.

M. Kuin - E. Koerselman 2-0; B. Haas -
F. Meierman 2-0; M. Teunissen - J.
Wansink 0-2; M. Kelderman - M. Mo-
lendijk 2,-0; C. Harberts - R. Visser 2-0;
Y. Baakmar - W. Hoenink 2-0; M. Tur-
kani - R. Boonstra 2-0; R. Turkani - M.
Pijpers 2-0; M. Bouwman - S. Koersel-
man 2-0; N. v.d. Velde - M. Linde-
boom 2-0; A. Bouwman - M. Klein
Kranenbarg 2-0; M. Baakman - A. Be-
renpas 2-0.

De jeugd van de Wielrenvereniging
R.T.V. Vierakker/Wichmond heeft in
het Paasweekend twee wedstrijden
verreden. In Veenendaal op 6 april.
Daar waren de uitslagen: 8 jaar: Mar-
jan de Greef Ie; 10 jaar: Sifra Waarlo
Ie; 11 jaar: Luco Zonneveld 14e; 12
jaar:Netty Vrouwerff 14e; 13 jaar: Ma-
no Waarlo 2e.
In Zupthen was de tweede wedstrijd
georganiseerd door de E.T.P. op Paas-
maandag. Daar eindigde Marjan de
Greef als Ie bij de 8 jaar; 10 jaar werd
Sifra Waarlo 3w; 11 jaar: Luco Zonne-
veld 14e; 12jaar:Netty Vrouwerff 13e;
13 jaar: Mano Waarlo 2e.
Het was een succesvol weekend.

Klaverjassen
De laatste klaverjas-wedstrijd van het
seizoen werd afgelopen vrijdag ge-
speeld in het klubhuis van Ratti. De
heer D. de Beus won deze drive-in
met 5811 punten. Als tweede klasseer-
de zich de heer H. Doornink met 5679
punten. De poedelprijs - met 4173
punten - ging naar de heer H. Dostal.
A.T.V. Vorden heeft voor het nieuwe
seizoen een wisselbeker beschikbaar
gesteld.

Biljarten
Het einde van de biljart-competitie
komt in zich. Het eerste team van Kra-
nenburg won, na spannende wedstrij-
den, met 35-33 van Gouden Druif 1.
Ook Kranenburg 2 wist weer eens te
winnen, zij het met minimaal verschil
van Modern 2 (35-34). Het derde team
speelde thuis tegen de Ruif 2 en won
met 37-36. Beide teams waren hier
aan elkaar gelijk. Kranenburg 4, die de
laatste weken overwinning na over-
winning behaalde, moest het afgelo-
pen week tegen het bezoekende De
Zwaan 3 afleggen. De Hengeloërs gin-
gen met een 34-37 overwinning huis-
waarts. ^^
De competitie voor de tearr^^an
KOT zit er reeds op. KOT is nl. aan-
gesloten bij de Koninklijke Biljart-
bond, terwijl De Kranenburg lid is van
de Biljartbond De IJsselkring. Alle
teams van KOT bereikten eifelle
plaatsen. Het eerste team werd ajrde,
evenals het zesde team. Het vijfde
team miste op enige punten de kam-
pioenstitel.

Om het
kampioenschap van
Vorden
De inschrijving voor het Vordens
kampioenschap biljarten 1985 is weer
opengesteld. De inschrijving sluit a.s.
zaterdag. Men kan zich hiervoor op-
geven bij de plaatselijke horeca-be-
drijven. Alle inwoners van Vorden en
de leden van de Vordense biljartvere-
nigingen kunnen hieraan deelnemen.
De voorronden beginnen op 13 mei
a.s. De heer A.J. Wentink zal de vorig
jaar gewonnen wisselbeker verdedi-
gen.

Bijna 700
kaarters(sters) in
't Pantoffeltje
Donderdagavond vond de laatste
kaartavond van een serie van 6 plaats
in 't Pantoffeltje, waar wedstrijdleider
Henk Zieverink trots kon konstateren
dat er op deze laatste kaartavond (nog
wel koopavond, tevens witte Donder-
dag) niet minder dan 120 deelne-
mers(sters) waren komen opdagen,
volle bak dus, volgens de wedstrijdlei-
der.
Natuurlijk speelde mee de extra prijs,
de weekendprijs Londen-Parijs of
baar geld, die er deze avond zou wor-
den uitgeloot, voor degene die 5 van
de 6 wedstrijden minimaal er waren
geweest, maar gelet op de toch nog 40
andere deelnemers(sters) die er ook
waren en niet in die prijs mee konden
loten, merkte hij terecht op dat'het wel
erg gezellig moest zijn.
Bij het inschrijven deze avond kreeg
een ieder een vragenformulier die
men vrijwillig kon invullen met vra-
gen b.t.h. op het Jokeren-Klaverjas-
sen, w.v.b. de prijzen - aantal avonden
- spelregels e.d.
Dat men dit kon waarderen bleek uit
de ruim 90% ingevulde formulieren
die er direkt 's avonds al weer terug
waren. Gezonde op en aanmerkingen
waren er te lezen met toch wel hoofd-

zakelijk als rode draad door alle ant-
woorden de bevestiging ga zo door,
houden zo, hier bedankte de wed-
strijdleider allen voor en was er zeer
mee ingenomen.
Voordat de prijzen werden uitgereikt
vroeg een groep uit Doetinchem.hun
aandacht (als dank aan de organisatie)
met het optreden in een Chinees Dra-
kenkostuum met de tekst 'Bedankt
Henk' en aan de andere kant 'Vrolijk
Pasen', wat onder een luid applaus ge-
beurde.
Uitslagen:
Jokeren:
1. 442 pnt. mevr. R. Wolsink, Doetin-
chem; 2. 479 pnt. mevr. E. Buunk-Eg-
gink, Vorden; 3.508 pnt. mevr. R. Wul-
link-Barink, Hengelo (Gld.); 4. 516
pnt. mevr. A. v. Amerongen, Doetin-
chem; 5.591 pnt. mevr. D. Kuiper, Lo-
chem; 6. 604 pnt. mevr. J. Kuiper, Lo-
chem; 7. 617 pnt. heer Sampimon,
Doetinchem; 8. 652 pnt. mevr. B. KI.
Zessink-Buunk, Hengelo (Gld.); 9.
695 pnt. mevr. W. Kuiper, Lochem; 10.
696 pnt. mevr. A. Vos-Leussink, Vor-
den.
Poedelprijs met 1407 punten was voor
mevr. v/d Berg, Doetinchem.

Klaverjassen:
1. 5358 pnt. mevr. G. de Vries, Gors-
sel; 2. 5300 pnt. heer G. Derksen, Lo-
bith; 3. 5299 pnt. heer D. Buunk, Vor-
den; 4. 5285 pnt. mevr. W. Weijs, Vor-
den; 5. 5245 pnt. heer A. Kok, Warns-
veld; 6. 5223 pnt. mevr. G. Bruggink,
Doetinchem; 7.5219 pnt. heer J. Drie-
zes, Lochem; 8. 5207 pnt. heer N. v.
Goethem, Vorden; 9.5170 pnt. heer J.
Stapper, Vorden; 10. 5160 pnt. heer J.
Hesling, Gendringen.

De weekendprijs was voor mevr. M.
Jolink uit Oosselt bij Doetinchem!
Na de uitreiking van de prijzen dankte
de wedstrijdleider allen voor hun
sportieve inzet en medewerking en
hoopte dat ze allen een plezierig Pa-
sen zouden krijgen en een mooie zo-
mertijd.
Hierna bleven tientallen tot in de
kleinste uurtjes nog gezellig bijeen.

W. Groot Nuelend
verenigingskampioen
De Graafschap'
Tijdens onderlinge wedstrijden van
de Vordense Rijvereniging 'De Graaf-
schap' is W. Groot Nuelend er bij de
paarden ingeslaagd om verenigings-
kampioen te worden.
De uitslagen waren als volgt:
Dressuur (paarden): 1. W. Groot Nue-

lend met Norman; 2. Henry Lenselink
met Pauline; 3. Henk v.d. Berg met
Unise.
Springen (paarden): 1. W. Groot Nue-
lend met Norman; 2. Yvonne Peters
met Dorfesh; 3. Henk v.d. Berg met
Unise.
Kampioen bij de ponies werd Rita
Wijnbergen met Weltevrees.
Hier waren de uitslagen als volgt:
Dressuur (gevorderde ponies); 1. Lilian
Cuppers met Atie; 2. Rita Wijnbergen
met Weltevrees; 3. Jolanda Slagman
met Colette.
Springen (gevorderde ponies): 1. Rita
Wijnbergen met Weltevrees; 2. Karin
Groot Jebbink met Strawinsky; 3. Jea-
net Lenselink met Sadat.
In de categorie beginners werd Lian-
ne Bouwhuis bij de ponies kampioen.
Hier waren de individuele uitslagen:
Dressuur (ponies beginners): l. Lianne
Bouwhuis met Jashmin; 2. Jeanet Zo-
mer met Ciska; 3. Elsbeth Emsbroek
met Helenius.
Springen (ponies beginners): 1. Els-
beth Emsbroek met Helenius; 2. Jea-
net Zomer met Ciska; 3. Martijn Wijn-
bergen met Sindy.
Uitslagen B-wedstrijden: 1. Rita Wijn-
bergen 138 punten; 2. Lilian Cuppers
124; 3. Raymond Droppers 123; 4. Jo-
landa Slagman 123; 4. Monique Groot
Roessink 122 punten.

ajeitennis
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt op vrijdagavond 19 april onder-
linge tafeltenniswedstrijden in de gro-
te zaal van het Dorpscentrum. Hier-
voor kan men zich opgeven bij Reinier
Hendriksen (tel. 6764) of Jolanda
Temmink (tel. 6703).

Adverteren kost
geld-

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

Bi'j ons in d'n Achterhook
"He'j slechten zin, Gat-Jan, i'j kiekt zo nösterug?" Gat-Jan Koerkamp
ston in 'n hof de zwatte grond te bekiek'n, grond waaruut bi'j 'n normaal
veurjaor al heel wat gruunugheid de kop boaven de grond uutstekt maor
waor now allene nog maor hier en daor un tosse straotgres te zeen was.
"Gat-Jan is neet bes te passen vanweage 't slechte weer, de umzet is um
met de paosdage nogal tegenevall'n", zei Dientjen, zien vrouw die d'r ok
bi'j kwam loop'n.
Um 't te snappen mo'j wett'n dat Gat-Jan argens buutenaf woont op 'n
kruuspunt van een zandweg en um harde weg waor, deur 't natuur-
schoon aor, nogal 's wat mensen wandelt en fietst. Gat-Jan hef daor han-
dug op inespöld en veköch daor ijsco's en nog wat andere zuutugheid.
Veur al op zommerse dage tikt die verkoop nog wel aadug an. "Autori'jen
ka 'k t'r 't jaor deur altied nog van", zeg e wel's. Now, en da's niet niks
want 't is neet bepaold de goedkoopste liefebri'je.
"Maor at 't deur 't slechte weer kump hoef i'j d'r toch gin mense op an te
kiek'n, dat haal i'j jao later wel weer in?"
"Gleuf dat maor neet, 't is gin zommerjörk die ze, at z'um now neet
koopt, de volgende maond op 'n mooien dag toch wel haalt.
"A'k 't goed begriepe zöl i'j dus vanjaor ok motten inleveren?"
"Oh jao, dat doe'w toch al wel, d'r kompt t'r hier toch al minder as vrog-
ger". "Lig i'j hier dan vekeerd". "Oh nee, prima zelfs. Maor daor komp
now eenmaol minder vekantiegangers dizze kante uut, dat löp zo zuut-
jes an trugge tö'w allene nog maor un paar biologen of natuur onderzuu-
kers oaverholt". "Wod 't zo slim, dacht i'j?" "Oh jao, wi'j laot ons deur an-
dere streken uut 't land gewoon de kase van 't brood etten. Daor wod hier
te weinug an goeie reclame edaon en völs te weinug op touw ezet. Geza-
menluk zö'w as achterhookers ok volle meer ons as 'n eenheid motten
laoten gelden. Met zukke paosdage ok, dan mos de streek-wv grote plak-
katen laot'n maken waorop van alle plaatsen uut 'n Achterhook opston
van wat t'r te doen was en hangen die oaveral neer. Wis i'j b.v. waor d'r
oaveral paosvuur was. Nee?, en i'j wont nog wel hier. Hoe mot 'n vekan-
tieganger 't dan wetten? En zo kö'j nog wel wieter gaon. Hier in Vorden
he'w un mooie expositie qaver "Bakoavens en boerenbedoening" en
neet te vegetten de expositie van "Saartjen van de televisie in 't gebouw
van de Sorbo, mooi veur ons maor nog mooier veur de toerist.
Maor de toeristen komp hier zaoterdag, zondag en maondag. En de bi-
bliotheek waor de expositie is zit dan mooi op slot. Da's natuurluk hard-
stikke vekeerd. Zoiets mos better oaverleg wodd'n.
"Maor hoo wo'j dat dan anpakk'n? "Daor hebbe wi'j jao de vvv veur, ik
vetelle ow dat hier umdat 't dan in de krante kumpt. At t'r dan weer zo
iets is kont ze dat met mekare oaverleggen. En dan komp de toeristen d'r
wel op af'.
"Maor dan vekoopt ze de ijsco's in 't darp, daor heb i'j toch niks an? Och,
at 't bi'j 'n enen reagent, dan droppelt 't wel bi'j 'n ander. Zo is dat now
eenmaol bi'j ons in 'n Achterhook

H. Leestman



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

Op deze foto de Vordense Gemeenteraad bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis omstreeks 1920.
Staande ziet Uvan links naar rechts: gemeentearchitect Mellink, veldwachter Nipius, rijksveldwachter
Bos en gemeenteambtenaar Tij huis. Zittend: Baron v.d. Borch, J. Brummelman, H. A. Albers, burge-
meester Arriëns, gemeentesecretaris Beekhuis, baron van Westerholt, baron van der Heijden, H J.
Tjoonk, G. Meulenbrugge, W. N orde, A. Koning en W.J. Thate.

Alleen met uw steun kunnen
hartpatiënten revalideren.

Hart- en vaatziekten zijn volksvijand nr. I. Want ze
maken bijna evenveel slachtoffers als alle andere ziekten
samen. Gelukkig is er een lichtpuntje. Het aantal
mensen dat aan hart- of vaatziekten overlijdt, neemt af.
Maar de strijd moet doorgaan. Elk slachtoffer is er
immers één teveel.

Om het bestaande werk voort te zetten, en om
nieuwe projecten te ontwikkelen, heeft de Nederlandse
Hartstichting dit jaar 20 miljoen gulden nodig. Dat is
veel geld, maar als we de dalende lijn van het aantal
slachtoffers willen voortzetten dan moet dat bedrag er
komen. Maar of dat bedrag er komt, hangt van u af.
U bepaalt of de Hartstichting kan doorgaan met haar
werk. Want de bijdrage van de overheid beperkt zich tot

een symbolisch bedrag. Gelukkig
blijkt elke keer weer dat Nederlan-
ders hun hart laten spreken als het
er op aan komt. Dus als u deze
week een collectant tegenkomt,
geef dan met gulle hand.

U kunt natuurlijk ook een
giro- of bankoverschrijving pa
en een bedrag invullea
Giro 300 of
Bank 70.70.70.600
t.n.v. Nederlandse
Hartstichting
Den Haag.

Dit deed de Nederlandse
Hartstichting In 1984 met
uw gift.

Steun aan wetenschappelijk
onderzoek
8.199.700.-
Patièntenvoorlichting en verbete-
ring voor- en nazorg:
2.467.400,-
Voorlichting aan het publiek:
398.800,-
Vooriichting aan professionele
groepen:
935.950.-

Totaol: 15.591.050.- Bedankt!

nationale
hartweek

} nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichting

Sophialaan 10,2514 JR 's-Gravenhage. Giro: 300/Bank 70.70.70.600.

Advertentie aangeboden door: Drukkerij Weevers b.v. Vorden

Keuze aanwinsten
Bibliotheek
Volwassenen:
Thijssing-Boer, Henny - Als de storm
verstilt: trilogie; Golding, William -
De papieren man; Vl-voetbal 84; Pop-
muziek jaarboek 1985; Sluis, Piet van
der - Het maken van replica antieke
poppen; Leeuw, René de - K.L.M.: de
geschiedenis van de KLM vanaf!919;
Ising, Alfons - Onder de schutse van
het gilde; Poesjkin, Aleksandr- Verza-
meld proza en dramatische werken;
Luijk, F. - Praktisch notuleren: de op-
zet en uitwerking van leesbare verga-
derverslagen; Vance, Jack - Cugel ge-
broken; Camping 85; Dalison, Patrick
- IJsspecialiteiten zelf maken; Budget-
handboek 1985: gegevens omtrent
inkomsten, uitgaven en bestedingspa-
tronen van particuliere huishoudens;
Wees gij mijn gids: bijbels dagboek
voor jonge mensen; Prisma autogids
1985; Zwolle, Isy - Wandelen door de
Achterhoek; Lakeman, P. - Het gaat
uitstekend; Cox, Harvey - Religie in
de stad van de mens; Christine de Pi-
san - Het boek van de stad der vrou-
wen; Beauvoir, Simone de - Wij vrou-
wen; Benschop, Nel - Zo zag ik Hem;
Reinecker, Herbert - Mensen zoals jij
en ik dl. 1; Sophie (Koningin der Ne-
derlanden) - Een vreemdeling in Den
Haag; Polet, Th.W. - Industriële ro-
bots: opbouw, werking en toepassing;
Deelder, J.A. - De zwarte jager.

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 waevars bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Laarstraat 53, tel. 05750-12306

Fïsba gordijnen, hoge kwaliteit
Het is al meer dan dertig jaar geleden, dat een aantal interieur advi-
seurs besloten de exclusieve collectie gordijnstoffen en vitrages van
de Zwitserse firma Fischbacher in de collectie op te nemen. De over-
wegingen die toen de doorslag gaven, gelden nog steeds, nl. kwaliteit
en dessinering.

een ontzettend groot verschil maakt.
De Rode Kruis campagne vindt dit
jaar plaats van 27 mei tot en met 9juni.
Wie het Rode Kruis steunt, helpt.
Help ons helpen. Geef.

Het team van dessinateurs bij Fisch-
bacher in Sankt Gallen voelt precies
aan, welke tendensen het in de woni-
ningrichting zullen „gaan doen", wel-
ke dessins en kleuren voor de komen-
de jaren het beeld van de woning zul-
len bepalen.
Dit geldt niet alleen voor de moderne
dessins in de collectie. Ook bij het ont-
werpen van klassieke stijldessins
wordt steeds rekening gehouden met
kleurstellingen die regelmatig kleine
wijzigingen ondergaan.
Naast de overgordijnen neemt de
vitrage-collectie een aparte plaats in.
Voile in vele tinten en kleuren, zeer
aparte dessins en streepvitrages in

pastelkleuren, alles toepasbaar bij en
harmoniërend met de Fïsba overgor-
dijnen.
Fisba gordijnen kunnen ook in eigen
atelier gemaakt worden, waarbij U
kunt kiezen uit meerdere plooi-moge-
lijkheden. Door het eigen, gepaten-
teerde systeem van verstelbare haken
en het speciale band mag U rekenen
op feilloos hangende gordijnen.

Laat u zich maar eens op Uw gemak
deze collectie tonen en let U dan op de
stalen met het merk "Fisba".
U weet dan zeker dat U een exclusief
gordijn van hoge kwaliteit in handen
heeft.

Weekblad
Contact

graag en goed
gelezen

• Rode Kruis campagne:
Het grote verschil schuilt in
een simpel gebaar

Leven en dood. Vreugde en verdriet.
Hoop en wanhoop. Werelden van ui-
tersten. Werelden van verschil.
Aan de ene kant dat wat we willen.
Aan de andere dat waarvan we ge-
spaard hopen te worden. Maar zo een-
voudig liggen de zaken niet altijd.
Veel plaatsen op de wereld worden ge-
teisterd door natuurrampen. Er vin-
den regelmatig aardbevingen, vul-
kaanuitbarstingen en overstromingen
plaats. Meestal komt een natuurramp
onverwacht. Soms, waar het droogte
betreft, sluipt een situatie langzaam
naar een crisis toe.

Hoe dat ook zij, de gevolgen zijn vrij-
wel altijd rampzalig. Daarnaast kent
de wereld op tal van plaatsen conflict-
en vluchtelingenprobleemsituaties.
Om de ergste nood op te vangen helpt
het Rode Kruis met medische voor-
zieningen, tenten, dekens, voedsel,
kleding en de inzet van personeel.
Bij tal van deze door de natuur en
door mensen veroorzaakte rampen
werd ook in 1984 door het Nederland-
se Rode Kruis een^fclrage aan de to-

tale hulpverlening geleverd. De inter-
nationale hulp t.b.v. ca. 26 landen be-
droeg f 11.051.984. Ook naast de deur,
om de hoek, dichtbij en veraf vinden
we de voorbeelden van chronisch zie-
ken, gehandicapten, en in de maat-
schappij geïsoleerde mensen, die hulp
behoeven.
Nationaal zette het Nederlandse Ro-
de Kruis, zoals ieder jaar, ca. 34.000
vrijwilligers in voor het uitvoeren van
zijn vele binnenlandse taken: bij de
Rode Kruis vakanties, bij de vele eve-
nementen en manifestaties waar
EHBO nodig kon zijn, bij het aangepa-
ste rolstoelvervoer, bij de tijdelijke
thuiszorg voor zieken, bij het vrijwilli-
ge welfarewerk en tal van andere be-
zigheden t.b.v. deze categorie mensen
in nood.
De hele wereld is het werkterrein van
het Rode Kruis. Het werkt voor die
mensen die niet gespaard zijn geble-
ven.
Wie diep in de ellende zit vergeet vaak
dat het andere uiterste ook nog be-
staat, ledere vorm van hulp, hoe ge-
ring ook, laat zien dat men niet verge-
ten wordt. Geven, het is zo'n simpel
gebaar, maar het Rode Kruis weet uit
de ervaring van talloze hulpverlenin-
gen dat het voor degenen die het helpt

AGENDA

Iedere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

12 april: Dorpscentrum Toneelavond
Krato.

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

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

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

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

Maaien nadert
HANDMAAIER

MOTORMAAIER
loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht

regenpakken

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

Bekroond d

m Nederland MI
vele ex t ra s In »i|f m

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken
de vakman. Te koop: zeilboot met trailer

i.z.g.st.
Tel. 05752-1845.

Erkend schoonheidsspe-
cialiste in Vorden.
Voor een afspraak bellen
05752-3560.

Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateurS f. Jansen loodgietersbedrijf

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

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


