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Informatie en standpunt
van burgemeester en wethouders gemeente Vorden
over gemeentelijke herindeling Oost-Gelderland
Met brieven, gedateerd 31 maart 1981,
zonden Gedeputeerde Staten hun nota
"Oost-Gelderland gemeentegrenzen ter
discussie" aan een aantal oostgelderse
gemeenteraden, met verzoek hun me-
ning daarover kenbaar te maken vóór l
oktober aanstaande.

In de brief die gericht was aan de ge-
meenteraden van Ruurlo, Steenderen,
Hengelo Gld., Doesburg, Hummelo en
Keppel, Doetinchem, Zelhem en Anger-
lo vragen Gedeputeerde Staten aan die
raden hun mening te geven over de ge-
hele nota. Daarbij wordt verwezen naar
hoofdstuk 8 van de nota, die begint met
de volgende zin:
"Afgezien van hetgeen wij in paragraaf
7.5 ten aanzien van de procedure
"Vorden-Warnsveld-Zutphen" hebben
opgemerkt, is met de toezending van de-
ze nota aan de gemeenteraden de eerste
fase van de bij wijziging van de gemeen-
tegrenzen te volgen wettelijke procedure
in werking gezet".

In paragraaf 7.5 van de nota staat, dat
de herindelingsprocedure Vorden-
Warnsveld-Zutphen reeds de tweede ge-
meentewettelijke fase heeft doorlopen
en dat de minister derhalve zal worden
verzocht thans de derde fase te starten
(departementale en parlementaire be-
handeling). Voor het gebied van die ge-
meenten wordt dus een andere procedu-
re gevolgd dan voor de rest van de regio,
waarvoor op l april j.l. de eerste fase
van de wettelijke procedure is begon-
nen.
Om die reden is aan de gemeenteraden
van Zutphen, Warnsveld en Vorden een
afzonderlijke brief gezonden, waarin,
met verwijzing naar paragraaf 7.5 en 8
van de nota, gevraagd wordt vóór l ok
tober aanstaande hun mening te geven
over uitsluitend het herindelingsvoorstel
Zutphen-Warnsveld-Vorden.

Op 6 april j.l. ontving de raad van Vor-
den een tweede brief, waarin stond dat
de eerste brief aldus moest worden gele-
zen, dat "zowel uw oordeel kenbaar wa-
re te maken omtrent ons standpunt ten
aanzien van de reeds genoemde proce-
dure "Zutphen-Warnsveld-Vorden" als
ten aanzien van de overige in de nota
vervatte voorstellen (dit laatste - zie
hoofdstuk 8 van de nota - in het kader
van de eerste fase van de gemeentewet-
telijke procedure, dus overeenkomstig
artikel 164 juncto artikel 158 der ge-
meentewet)". Voor zover ons bekend is
een dergelijke brief (nog) niet gezonden
aan Zutphen en Warnsveld.

De "overige in de nota vervatte voor-
stellen", waarover de raad van Vorden
volgens deze laatste brief dus in het ka-
der van de eerste gemeentewettelijke fa-
se nu blijbaar ook zijn mening moet ge-
ven, zijn als wij het wel hebben:

samenvoeging van Zelhem en Hum-
melo en Keppel
samenvoeging van Doesburg en An-
gerlo

- samenvoeging van Hengelo Gld. en
Steenderen

- grenswijziging tussen Hengelo Gld.
en Zelhem
grenswijziging tussen Zelhem en
Doetinchem

- grenswijziging tussen Hummelo en
Keppel en Doetinchem

- grenswijziging tussen Gorssel en Lo-
chem
grenswijziging tussen Borculo, Nee-
de en Eibergen

- grenswijziging tussen Eibergen,
Groenlo, Ruurlo, Lichtenvoorde en
Wisch.

Verder is in de nota in vooruitzicht
gesteld, dat "binnen afzienbare tijd"
een voorstel in procedure zal worden ge-
bracht met betrekking tot het aanpassen
van de grenzen van de gemeenten Gen-
dringen, Dinxperlo en Wisch. Dat voor-
stel staat nog niet in de nota.

Voorts wordt in de nota aangekondigd,
dat in een later stadium nog voorstellen
te verwachten zijn tot

aanpassing van de grenzen van de ge-
meenten Gendringen, Dinxperlo en
Wisch,

- samenvoeging van Ruurlo met Bor-
culo of Vorden; een eventuele com-
binatie als hier bedoeld "zal te zijner
tijd kunnen worden gerealiseerd in
het kader van een "totaal-
wetsontwerp" met betrekking tot de
gemeentelijke herindeling van Oost-
Gelderland"; met het oog op de pro-
vinciale herindeling, zo staat op blz.
203, menen Gedeputeerde Staten -
mede gezien het standpunt van een
deel van de Ruurlose werkgroepver-
tegenwoordiging - thans geen afge-
rond oordeel over de indeling van
Ruurlo te moeten uitspreken.

Wij zijn van mening, dat Vorden over
het herindelingsvoorstel Zutphen-
Warnsveld-Vorden reeds in de eerste en
tweede fase van die procedure alles
heeft gezegd wat naar onze mening van-
uit Vorden over die kwestie gezegd kan
worden. Voor zover buiten de formele
procedure om nog aanvullende opmer-
kingen gewenst waren zijn die gemaakt
via de Vordense vertegenwoordiging in
de werkgroep, zoals b.v. ten aanzien
van in de derde fase bij nota van wijzi-
ging door de minister eventueel toe te
voegen grenscorrecties.
Het gaat hier echter in de hoofdzaak om
een kwestie tussen Zupthen en Warns-
veld, waarover, gezien de vele aspecten
die daaraan verbonden zijn en deels bui-
ten ons gezichtsveld liggen, door
bestuur en bevolking van onze gemeente
moeilijk een goed gefundeerd oordeel
kan worden gegeven, dat recht doet aan
het gewicht van die zaak.

Wij zijn voorts van mening, dat de
"overige in de nota vervatte
voorstellen", die, zoals ze hierboven
zijn opgesomd, slechts gaan over sa-
menvoeging of grenswijziging tussen an-
dere gemeenten, geen zodanige Vorden-
se belangen raken dat de gemeenteraad
van Vorden zich daarover zou moeten
uitspreken. Wij vinden dat dat een zaak
is van de direct betrokken gemeenten.
Wij zullen daarover dus ook de Vorden-
se burgers niet om advies vragen.

Eén en ander betekent, dat door ons in
het kader van de thans lopende wettelij-
ke procedure geen inspraak voor de be-
volking zal worden georganiseerd. Uite-
raard kan overigens elke Vordense bur-
ger op de gebruikelijke wijze inspreken
op beleidszaken zoals deze, die in open-

bare raadsvergaderingen aan de orde
komen. Dat kan aan het begin van de
betrokken commissievergadering, het
kan schriftelijk of mondeling bij ons
college of langs de bestaande politieke
kanalen.

Mochten Gedeputeerde Staten te zijner
tijd een oordeel hebben gevormd over
de toekomstige ontwikkeling van Ruur-
lo tegen de achtergrond van de provinci-
ale herindeling, dan zal moeten blijken
of dat oordeel leidt tot een voorstel tot
samenvoeging van Ruurlo met Vorden,
Borculo of een andere gemeente. Wordt
het Vorden, dan zullen wij uiteraard
daarover de mening vragen van de Vor-
dense bevolking alvorens het voor te
leggen aan de raad. Voorshands ver-
wachten wij zo'n voorstel niet, aange-
zien het in strijd zou zijn met het gecom-
bineerde streven van Ruurlo, het Sa-
menwerkingsverband Oost-Gelderland
en Gedeputeerde Staten om Ruurlo bin-
nen de provincie Gelderland te houden.
Indien Gedeputeerde Staten het alterna-
tief van een zelfstandig Ruurlo blijven
afwijzen, lijkt een voorstel tot samen-
voeging van Ruurlo met een gemeente
die zeker Gelders zal blijven meer voor
de hand liggen dan samenvoeging met
Vorden, dat volgens verschillende pro-
vinciale herindelingsmodellen en wel-
licht nog te ontwikkelen grenswijziging-
varianten in een andere provincie kan
komen.

Wij zijn overigens verheugd, dat Gede-
puteerde Staten de eventuele herindeling
van Ruurlo en ̂ |van de provincie met
elkaar in verbaÉ^pbben gebracht. Wij
hebben dat reeu^^ ileit ten aanzien van
de gemeentelijke td( provinciale herinde-
ling, primair ten -'ên/ien van de territo-
riale aspecten voor dit gebied, maar ook
in verband met de functionele samen-
hang. Voor bt|At soorten herindeling
geldt, dat eerst^Biieuwe taken bekend
moeten zijn die Jirde voorgenomen de-
centralisatie zullen voortvloeien alvo-
rens men met enig verstand de nieuwe
bestuursgebieden daarop kan afstem-
men.

Dat staat terecht in de door de Tweede
Kamer aanvaarde motie-Evenhuis. Blij-
kens een recente uitspraak van het Inter
Provinciaal Overleg (I.P.O.) is het ook
het uitgangspunt van de gezamenlijke
provinciale besturen. En het is reeds ja-
ren het uitgangspunt van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten.

Doet men het andersom, dat wij zeggen
grenzen wijzigen voordat de nieuwe ta-
ken bekend zijn, dan kunnen over 15 of
25 jaar Gedeputeerde Staten van Gel-
derland - of hoe de provincie ook heet
waarin deze regio dan ligt - opnieuw een
nota uitgeven getiteld "Gemeentegren-
zen ter discussie", met opnieuw voorin
het citaat van Thorbecke's wens, dat
" verstand op de plaats trad van het
toeval, waarvan de tegenwoordige split-
sing het gevolg is".

Vorden, april 1981.
Burgemeester en Wethouder van Vor-
den,

de secretaris, J. Drijfhout,
de burgemeester, Mr. M. Vunderink.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Verleende collectevergunningen
2. Gescheiden inzameling van glasafval
3. Verleende bouwvergunning, (publica-
ties ingevolge de Wet Arob)
4. Verordening tegen de landschapsont-
siering
5. Vergadering raadscommissies
6. Sluiting secretarie op Goede Vrijdag
Verleende collectevergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben
voor de week van 20 april tot en met 25
april een collectevergunning afgegeven
aan het Astma Fonds.
Gescheiden inzameling van glasafval
De inzameling van glas, via in het dorp
verspreid geplaatste containers, ver-
loopt naar verwachting.
De containers worden éénmaal per veer-
tien dagen geleegd en bevatten dan ge-
middeld ongeveer drie ton glas. Omge-

rekend dat ca. 11 kg per inwoner per
jaar. Het landelijk gemiddelde van het
glasverbruik ligt op ongeveer dertig kg
per persoon per jaar. Verbetering is dus
nog mogelijk.
De glascontainers veroorzaken wél ge-
luidshinder. Deze hinder zou kunnen
worden beperkt door het glas alleen
overdag te storten, bij voorkeur op
werkdagen tussen 8.00-18.00 uur.
Publicaties ingevolge de wet Arob
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.

Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de Provinciale Gelderse Electri-
citeitsmaatschappij te Arnhem, voor het
bouwen van een transformatorhuisje
aan de Stationsweg te Vorden.
2. Aan de heer G.J. van Ark, Zutphen-
seweg 41 te Vorden, voor het bouwen
van een garage - berging aldaar.
3. Aan de heer W.C. Zweverink, Del-
densebroekweg 13 te Vorden, voor het
verbouwen van een wagenloos tot var-
kensschuur en het bouwen van een wa-
genloods aldaar.
4. Aan de heer H. Broekman, Het Hoge
78 te Vorden, voor het verbouwen van
de zijgevel van de woning aldaar.

Verordening tegen de landschapsontsie-
ring
In de gemeente Vorden is sedert enige
tijd de Verordening tot het weren van
dorps- of landschapsontsierende op-
schriften, aankondigingen of afbeeldin-
gen van kracht. Voordien werd dit door
de provincie geregeld, maar binnen het
kader van de decentralisatie is deze taak
naar de gemeente verschoven. Ter bek-
nopte informatie het volgende.
De verordening dient ter voorkoming
van een mogelijke aantasting van het
dorps- of landschapsschoon door
reklame-lichtbakken e.d. De verorde-
ning verbiedt het aan eigenaren of ge-
bruikers van enig onroerend goed dit te
gebruiken voor opschriften, aankondi-
gingen of afbeeldingen in welke vorm
ook, die van een openbare weg of een
openbaar vaarwater af of van een open-
baar vervoermiddel uit zichtbaar zijn.
Het is eveneens van toepassing op de ei-
genaar of gebruiker van een woonwagen
of woonschip.
Van dit verbod kunnen burgemeester en
wethouders ontheffing verlenen. Een
verzoek om ontheffing dient eveneens
bij burgemeester en wethouders te ge-
schieden. Een formulier hiervoor en na-
der informatie over de betreffende ver-
ordening is ter secretarie afdeling Alge-
mene Zaken verkrijgbaar.

Vergadering raadscommissies
De raadsvergadering voor sport c.a. ver-
gadert op dinsdag 21 april 1981 om
19.30 uur in de boerderij nabij het
kasteel.
Aan de orde komt onder meer de beslis-
sing op het bezwaarschrift d.d. 13 fe-
bruari 1981 van de Stichting Jongeren
Advies Centrum te Zutphen tegen de
toekenning van subsidie onder voor-
waarde.
De commissie voor financiën verga icrt
eveneens op dinsdag 21 april.
gadering begint op 19.00 uur
gehouden in het koetshuis, b u r e c g e -
meentewerken. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:

- benoeming lid en plaatsvervangend lid
in het algemeen bestuur van de
Bestuursschool Gelderland; 4fe|

- Vaststelling eerste wijziging ̂ | cic
Bouwregistratieverordening;

- Voteren van een krediet voor het
bouwrijp maken van gronden in de
bestemmingsplannen Brinkerhof 1973
nr. 2, Industrieterrein en Kranenburg;

- Verkoop van een perceel grond gele-
gen in het industrieterrein aan Metaal-
draaierij Vorden B. V. en huur van een
gedeelte daarvan aan de gemeente;

- Jaarstukken N. V. Gamog over 1980;

De commissie voor Algemeen Bestuur
c.a. vergadert op donderdag 23 april
1981 om 19.30 uur in de boerderij. Aan
de orde komen onder meer de volgende
punten:

- verdaging beslissing tot vaststelling
van het bestemmingsplan "Vorden-
Kom 1980";

- Schrijven d.d. 12 maart 1981 van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland, in-
houdende verzoek om reactie op het
concept-ontwerp van Wet, strekkende
onder meer tot opheffing van de pro-
vincie Overijssel en tot instelling
van een provincie Twente en een pro-
vincie IJsselland;

- Beroepschrift ingevolge artikel 51 van
de Woningwet, ingediend namens
Bouwonderneming Blom B.V. te
Eemnes tegen de weigering van een
vergunning voor de bouw van 22 land-
huizen en 2 dienstwoningen;

- Verkoop van een perceel grond gele-
gen op het industrieterrein aan Me-
taaldraaierij Vorden B. V. en huur van
een gedeelte daarvan door de gemeen-
te;

Voor de openbare commissievergade-
ringen gelden de volgende regels:

1. het publiek kan zich tot 10 minuten,
onmiddelijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergadering, bij de voorzit-
ter of de secretaris van de commissie op-
geven als spreker, onder opgave van het
punt waarover men wil spreken. De ge-
legenheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de agenda
begint;

2. De voorzitter kan elke spreker, indien
dat voor een goed verloop van de verga-
dering nodig is, beperking van de
spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor eenieder de stukken ter visie liggen
in zowel het gemeentehuis als in de
openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

Sluiting van de secretarie op Goede
Vrijdag
De secretarie zal op Goede Vrijdag (17
april 1981) de gehele dag gesloten zijn,
evenals het bureau gemeentewerken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Pasen 1981
Temidden van alle "doem-denken"
wordt de Paasboodschap verkondigd en
het Paasfeest gevierd. De Heer staat op.
De alles kapot-makende machten heb-
ben toch niet het laatste woord.
En de levende. Heer staat-er-op dat wij
met Hem opstaan. U bent welkom in de
Vordense kerken om het Paasfeest mee
te vieren, op-wekt en op-standig.

De Paasdienst in de
Dorpskerk
Aan de Paasdienst op de eerste Paas-
dag, zondagmorgen 19 april hopen mee
te werken: Het Vordens Jeugdkoor "In-
terchrist", de Cantorij, de organist Ru-
di van Straten en de trompettist Arie
Wullink.
Ook de Jeugdkerk en de Zondagsschool
maken deze Paasdienst mee.
De kinderen van de Zondagsschool
dorp en Medler/Linde maken de dienst
in de kerk echter voor een deel mee, na-
melijk het eerste deel en ook het slot. Zij
horen de Paasvertelling in "de
Voorde", waar zij ook iets gebruiken.
Het is wel de bedoeling dat de kinderen
voor j' \ a n (.'o dienst, bij het
binnenkomen van de kerk zoveel moge-
lijk plaats nemen in de banken bij ou-
ders, broers en/of zusters. Liturgieën
worden gestencild en uitgereikt.
Toch is het ook altijd goed het Lied-
boek mee te nemen. (o.a. voor de melo-
die).
Iedereen is zeer welkom in deze Paas-
dienst. N.B. De vroegdienst, de Paasju-
bel vervalt dit jaar in verband ook met
De Open Deur Dienst op de avond van
de eerste Paasdag.

Open Deur Dienst
Op de avond van de eerste Paasdag,
zondag 19 april (de derde zondag van de
maand) is er een Open Deur Dienst in de
Dorpskerk.
Deze avonddienst gaat uit van de Inter-
kerkelijke Evangelisatie Commissie van
de plaatselijke Gereformeerde kerk en
de Hervormde gemeente.
De heer Sipke van der Land hoopt in
deze avonddienst voor te gaan.
Het Rhedens Jongerenkoor heeft mede-
werking toegezegd. (Zie ook de adver-
tentie in dit blad).

Gezamenlijke Paasdienst
Op de morgen van de tweede Paasdag,
maandag 20 april, is er D.V. in de Her-
vormde dorpskerk een gezamenlijke
Paasdienst waarin hoopt voor te gaan
ds. Zijlstra, met medewerking van de
Chr. Gemengde Zangvereniging "Ex-
celsior" onder leiding van de heer Rou-
wen.

WEEKENDDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE
Vrijdag 17 april: Goede Vrijdag: 10.00
uur en 19.30 uur Ds. J. Veenendaal,
Dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 19 april: (Ie Paasdag): 10.00
uur Ds. J.C. Krajenbrink, Paasdienst
met muzikale medewerking van Jeugd-
koor en Cantorij, orgel en trompet.
19.00 uur Open Deur Dienst, Dhr. Sip-
ke van der Land. m.m.v. Rhedens Jon-
gerenkoor.
Maandag 20 april: (2e Paasdag): 10.00
uur Gezamenlijke Paasdienst, ds. J.
Zijlstra, m.m.v. "Excelsior".

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Goede Vrijdag 17 april: 19.30 uur ds.
J.R. Zijlstra; bed. H.A.
Zondag 19 april (Ie Paasdag): 10.00 uur
ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur Sipke v.d. Land,
Evang.dienst in de N.H.kerk.
Maandag 20 april (2e Paasdag): ds. J.R.
Zijlstra, gez.dienst in de N.H.kerk.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Vrijdag 17, zaterdag 18, zondag 19 en
maandag 20april: J.G. Knippers, Eiber-
gen, tel. 05454-1343. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen om 11.30 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Vrijdag 17, zaterdag 18, zondag 19 en
maandag 20 april dr. van Tongeren.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
consulten bij de dienstdoende arts van
9.00 - 9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 18 april 12.00 uur tot dinsdag
21 april 07.00 uur dr. Breukink. Ko-
mende week avond en nachtdienst ook
dr. Breukink.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, Tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, 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.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

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

POLITIE
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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Eindelijk Pasen 't feest van
't voorjaar misschien de eerste

keer buiten eten de eerste
keer piknikken

Paasdagen
kortom genieten van een late
Pasen dat wordt zonnig zeker uw
humeur als u de zonnige prijzen bij VS bekijkt.
Dat wordt met recht een Vrolijk Paasfeest.
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vermouth
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Lekker vers van de V.S.!

Calvé borrelnoten
3 soorten
/.ak van 1.98 voor

Frisia porki
spekken / ak
van l , 1 9 voor

Gilda droppunters
10 soorten /.ak 250 gr.
van 1.98 voor

149
Cocosmacronen
pak 6 stuks nu

Bolletje beschuit
rol van 0,95 voor
Van Houten
Chocoladies
pak van 2,40 nu voor

Limonadesiroop
3 smaken, l l i t e r lies
van 2,19 voor

Framier olijven
/onder pit 320 gr.
van 2,60 voor

9 augurken
l c. kwal i t e i t 3/4 pot
\van 1.59
\ voor

Ansjovis reepjes
of rolletjes
van 2,25 voor

Calvé slasaus
lies 0.5 l i t e r
van 2,19 voor_

Walnoten
/ak 200 gr.

Coebergh

/ak 350 gr. 2.69

Betuwe
Huishoud confiture jam
3 smaken
pot van 1,79 voor

Heinz
Tomaten ketchup
grote Hes 500 gr.
van 2,59 voor
Millvvood
Crcam cocktail
lies 0.7 l i t e r
van 10,95 voor

Vin de Table
4Le pot Pellerin'
per fles 3.75 nu 3 fles

Korenaer
(les 0.5 l i t e r
van 4,55 voor.

OZ9

179
189

.l?8

II5

1§9

_169

K9

2.19

995
8?5

3?8
Bessenjenever
fles l liter
van 13,95

voor

Florijn
Citroen brandewijn

| fles l l i ter

***** Zó, ja zó viert de V.S. slager
de paasdagen, met een echt vleeslekkernijen

festival voor fijnproevers en lekkerbekken. Met typische V.S.
specialiteiten. Ja de V.S. herken je direct! Anders! Prima kwaliteit
en een breed assortiment! Goede presentatie en vlotte bediening

en ook nog tegen scherpe prijzen! Kijkt U zelf maar!

Magere .
varkensrollade l
geurig gekruid
heel kilo .

Rollette
'liet f i j n e kleine gevulde

dje' nu 500 gr. .—

Wiener Schnitzel
iiep. of ongep. 100 gr.,

Dikke Lende of
P ^bief
rV ,nals 500 gr..

Verse
kuïken boutjes
heel kilo

geldig van 16-4 t/m 18 4 '81

10?8 Johma '
Huzarenschotel
mooi opgemaakt kilo nu__

Pate's
diverse soorten 100 gr.-_

85.0
Rosbief
1 00 gr. .

Slagers achterham
100 gr —L.

) Filet Americain
100 gr.

Ook volop voorradig:

Zwezerik, Ossehaas, T Bonesteak, Runder-,
kalfstong, kalfsvlees, enz. enz.

^Diepvries
Albert van
Zoonen
oven grillkroketten
doos 4 s tuks
van 1,25 voor

Ad van Geloven
Sateh
pak van 1,59 voor

109

Braadkuikens
950 gr. per stuk

l

Friki
Babykalkoen
gewicht 2100 gr.
nu per stuk

Friki Kuiken- of
Kalkoenrollade
gewicht 700 gr. per stuk

Beckers
vleeskroketten
doos 20 st.
van 4,98 voor _

12?5

8?5

4i5
ttcrlci

TerraSSCt compleet bestaande uit:
2 Capristoelen 2 Standenstoelen met
plaatkussens l Tafel 100 x 70
deze week samen,
van 298,00 voor _.

TerraSSCt compleet bestaande u i t :
4 lattenstoelen laag met 6 cm kussens
l tafel 90 cm * l parasol en tafelkleed
samen \ a n
445.00 \oor._3259°

«Storö
Parade Vieux
Hes l l i t e r
van 16.75 voor

Tia Maria
lies 0.7 l i t e r
van 18.50 voor

Bols Jonge Jenever
lies l liter
van 16,25 voor

Chateau du
Bousquet 1978
een voort reffe l i jke rode
wijn dc/.e week per fles

Limara
deodorant
4 ge LI re n
nu van 5,50 voor

Unica

Celtona tissue servetten
pak 50 stuks
van 1,89 voor

Gilette slalomHennesy
| Cognac V.S. fles 0.7 l i t c i
| van 31,95 ^^95

Jonge jenever
• nes l liler

/ Gena Gold
sinasappelsa
pak l liter
van 1,39

Coberco dag-
verse slagroom
1/2 liter van 3,35 voor_

Mona Chipolata
pudding
l 2 l i ter van 2,29 voor —

Jolly
smulpudding
1/2 liter van 1,89 voor

Goudse kaas
jong belegen heel kilo

Boursin
150 gr. 2 smaken

aardbeien

Kakelverse
bruine eieren
doos 10 stuks

Carnaby grote schuim-
of hazelnoottaart
gewicht ± 1000 gr.
van 11,75 voor

Pic Nic
puntbroodjes

MARK
Paasfolder geldig van 16/4

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
7UTPHFN BORCULO HFNGR O (fil O | R IJSSFN G H O f N l O f iODH V f J H D f N



Dankbaar en blij berichten
wij U de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

DIRK GERHARD JOHAN
Wij noemen hem

D I R K
H. J. Breukink
E. Breukink-Cnossen
Janneke

Vorden, 11 april 1981
Het Jebbink 36

Aan allen hartelijk dank die
mijn 80ste verjaardag tot een
onvergetelijke dag voor mij
hebben gemaakt.

OPAWEENK
op 't Weenk

7251 MZ Vorden, april 1981
Schuttestraat 12

Voor uw vele blijken van
medeleven, welke wij
mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve
vrouw en moeder

Theodora Wilhelmina
Elisabeth Leenen

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

J. A- Hartelman
Aben Willy

Vorden, april 1981

Te koop: open haard-hout.
Eiken ƒ 30,-m'.
Het Elshof 18, Vorden na 5
uur.

HEITJE VOOR
EEN KARWEITJE!

Zaterdag 18 april
Jeugdclub Vorden/
Kranenburg

We komen langs

Eetaardappelen te koop.
Surprise en Pimpernel bij
A. G. Schotman, Hamsveld-
seweg 10, Vorden. Tel. 6737.

Te koop: Yamaha XS 500. Bj.
1977 -f motorpak, maat 48.
De Hanekamp 11, Vorden.
Tel. 05752-2888.

Al onze trim- en racefiet-
sen zijn afgemonteerd met 'n
Shimano derailleur, én
Fongers een fiets van de
grootste fietsenbouwers van
Nederland, BARINK.

Te koop: wegens verbouwing
een goed onderhouden wit
aanrecht met roestvrij-stalen
blad. Lengte 1.75. Te bevra-
gen bij G. Kuenen, Galgen-
goorweg 5, Vorden. Tel.
05752-1783

Te koop: wegens overkom-
pleet z.g.a.n. eiken eethoek
met ronde of vierkante tafel.
Te bevragen bij Hoetinkhof
59. Tel. 05752-3179.

Te koop: eetaardappelen en
pool aard appelen „Surprise".
H. Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. Tel. 05752-6876.

ATTENTIE!!
Voor de a.s. feestdagen

Verse haantjes,
kip en eieren

POLIERSBEDRIJF
ROSSEL

Nieuwstad 45, Vorden

Te koop: Batavus Sprint.
Race 5 vs. Heren 56 cm.
Donderdag na 17.00 uur.
Pr. Clauslaan 4, Vorden.

HEITJE
VOOR EEN KARWEITJE!

Zaterdag 18 april
Jeugdclub
Vorden/Kranenburg

We komen langs.

Te koop: g.o.h. Tomos 4L.
Bj. '77. Tel. 05752-6770.

In onze showroom
toer-, sport-, trim-, en
racefietsen
Voor 'n Fongers, BARINK

Biedt zich aan: net meisje 15
jaar voor de zaterdagen en
vakantiewerk, liefst in gezin
met kleine kinderen of bejaar-
de mensen.
Tel. 05752-2870.

Te koop: Renault 12 -l- trek-
haak. Bj. '74.
A. J. Winkels, Almenseweg
40a, Vorden.

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

HENKRUESINK
en
BETSIE ROSSEL

gaan trouwen op vrijdag 24 april a.s.
om 10.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 14.00 uur in de N. H.-kerk te Vorden
door de weieerwaarde heer ds. J. Kra-
jenbrink.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat lOa te Vor-
den.

april 1981
De Leuke 6, Vorden
Deldenseweg 6a, Vorden

Toekomstig adres:
2956 Moormerland, Allee 23,Veenhusen
W.-Duitsland

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 25 april hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

BERNARD TOONK
en

BERTHA TOONK-WOERTS

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Schoenaker, Ruurlose-
weg64, Kranenburg-Vorden.

7251 MZ Vorden, april 1981
„De Bonekamp"
Schuttestraat 22

Heden werd plotseling uit onze familiekring wegge-
nomen onze beste broer, zwager en oom

EVERT JAN GROOT JEBBINK
echtgenoot van Reindina Dimmendaal

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: T. Schurink-Groot Jebbink
G. J. Schurink

Vorden: J. Groot Jebbink-Haaring
Rotterdam: T. Groot Jebbink-Ottervanger

Borne: G. R. Groot Roessink-Groot Jebbink
H. J. Groot Roessink

Neven en nichten

Vorden, 13 april 1981

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis dat de raad der gemeente Vorden
in zijn openbare vergadering van 31 maart 1981, no.
16, heeft besloten tot vaststelling van de (gewijzigde)
"Verordening op de Winkelsluiting 1978, nr. 2" (tot
regeling van de 10-dagen vrijstelling).
Deze verordening, welke in werking treedt op 17 april
1981, ligt vanaf heden, gedurende drie maanden ter
secretarie, afdeling l, voor een ieder ter inzage.

Vorden, 16 april 1981

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijf hout Mr. M. Vunderink

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING
In verband met Goede Vrijdag wordt de

deze week
op

donderdagavond
gehouden

l.v.m. Goede Vrijdag is de

koopavond
verplaatst naar

donderdagavond
16 APRIL
VERDER ONGEWIJZIGD.

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

DEKKER
Electro B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2122

Ter gelegenheid

van de uitbreiding van onze winkel

houden wij donderdag 16 april

vanaf 19.00 uur OGH h U IS

U bent van harte welkom om eens rustig rond te kijken.

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

vrijdag 17 april 1981
(GOEDEVRIJDAG)

gesloten zullen zijn.
In verband hiermee, wordt de

avondopenstelling
van 17 april 1981
verplaatst naar
donderdag 16 april 1981

De gezamenlijke banken van Vorden

Eerste Paasdag 19.00 uur
HERVORMDE KERK VORDEN

OPEN DEUR
DIENST
met SIPKE van der LAND
en het Rhedens Jongerenkoor.

Kerk open vanaf 18.30 uur

Herv. Ger. Evangelisatie-commissie

ens beëindigen van onze
ij en tabak enz. zijn wij met

ingang van

26 april 1981
• GESLOTEN
E.J. LETTINK
Almenseweg 35, Vorden

De Openbare Bibliotheek

IS GESLOTEN
op 17 april
(GOEDE VRIJDAG)

en 20 april
(TWEEDE PAASDAG)

Ff

Ver. Vordense Bad- en Zweminrichting

„In de Dennen
Ledenvergadering
op dinsdag 21 april a.s.
's avonds om 20.00 uur
in Hotel Bakker

Agenda: - eventuele toelichting verslagen
secretaris, penningmeester etc.

- Vaststellen tarieven en openings-
tijden.

- Bestuursverkiezing.
De op deze vergadering betrekking hebbende stuk-
ken liggen ter inzage in de Openbare Bibliotheek.

Nieuwe leden hartelijk welkom. HET BESTUUR

Zwarte Zweedse muilen
maten 36 - 46
Normaal f 34,90. Deze week 25,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

PAASBEST VLEES
Een best stuk vlees speelt een

grote rol bij het traditionele Paasdiner.
Neem geen enkel risiko, Uw Keurslager

zet u het allerbeste voor, vlees, vleeswaren
en specialiteiten. Variatie voldoende in een

„PAASBESTE KWALITEIT"

VLEES-
WAREN
Ons assor-

timent biedt
volop keus,
vooral de

gebraden en
gegrillde

specialiteiten
zijn het einde.
En niet alleen
bij het ontbijt!

SAPPIG
GEGRILLDE

KALFS-
BORST

PAAS-
ROLLADES

Keus uit
talloze

variaties,
rund, varken,
kalf, gevuld
of half-om-

half.
Het beste van
het besteen....
handgeknoopt

PAAS-
BESTE

RUNDER-
ROLLADE

SPECIA-
LITEITEN

Heerlijke
salades,
sauzen,

vlugge snack-
jes, fijne
paté's,
fondue,

gourmet en
voorde

vroege vogels:

ALLES
VOOR DE

BARBECUE

^XBN
4^^??$)£^3^^
fSjĵ S.-jiyP' "v

v^P^y/]y'*^Jx

KEUR-
SLAGER-
SPECIAL

VOOR
PASEN

VERSCHOLEN
EIEREN

KEURSLAGER
100 GRAM

1.40
Het verstopte

ei in een
modern jasje
heel apart en

eindeloos
lekker. In 2X5

minuutjes
zachtjes
braden.

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg, Vorden

WAAROM ZOU U HET MET MINDER DOEN

„Se Herberg"
BEIDE PAASDAGEN GEOPEND

1e PAASDAG van 15.00 tot 02.00 uur
2e PAASDAG van 11.00 tot 01.00 uur

mm iiK<
maandag 21 april

Super Fly

Ü
**^ Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

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

Het Hoge 20 - Vorden
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CONTACT TWEEDE BLMD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 16 april 1981

43e jaargang nr. 5

Touwtrekseizoen

in Noordijk geopend

Het nieuwe touwtrekseizoen voor de achttallen uitkomend in gewest Oost van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond is zondag met veel succes geopend. Niet alleen
waren er verrassende uitslagen te noteren, ook het weer was uiterst gunstig en veel
publiek omzoomde het terrein aan de Schoolweg in Noordijk, waar de TTV Noor-
dijk de accomodatie en organisatie van dit eerste toernooi uitstekend had ver-
zorgd.

Na weging van de ploegen opende
Noordijk-Voorzitter Bert Welmerink
het toernooi met een kort woord; hij
wenste de meer dan vijftig ploegen spor-
tieve wedstrijden toe. In de zware klas-
se, de 720 kg die al direct aan de touwen
kwam liep men hard van stapel. Kampi-
oen 1980 Heure, Borculo wist het eve-
neens favoriete Bekveld in de eerste
wedstrijd de baas te blijven. Maar Heu-
re verloor van Eibergen en doordat Bek-
veld hierna weer punten vergaarde van
Eibergen, eindigden zowel Heure als
Bekveld gelijk bovenaan met twaalf
punten. De eindstand in de 720 kg: 1.
Heure en Bekveld elk 12 p; 2. Eibergen
10 p; 3. Twente en Bisons elk 8 p; 4.
Noordijk 4 p; 5. Hofboys 2 p; 6. Trek-
lust, Warnsveld O p.

In de 560 kg klasse kwamen vijf teams
aan de touwen. Bekveld stak met kop en
schouders boven de tegenstanders uit en
won alle wedstrijden. Eindstand: 1.
Bekveld 12 p; 2. Eibergen 8 p; 3. Heure
en Erichem elk met 5 p; 4. EHTC O p.

Ook de jeugd kwma 's morgens in aktie.
Opnieuw toonde Bekveld over een sterk
jeugdteam te beschikken en werd eerste
in de A-klasse met 10 p. Verdere uitslag:
2. Bisons 8 p; 3. Erichem 6 p; 4. Bath-
men en Oosterwij k elk met 3 p; 5.
EHTC O p. In de B-klasse werd Eiber-
gen winnaar met 8 punten. Tweede werd
Vorden 6 p; 3. Heure 4 p; 4. Bekveld 2
p; 5. EHTC O p.

Na de middag kwamen de achttallen uit
de 640 kg klassen aan de touwen. In de
A-klasse had kampioen 1980 Eibergen
nog weinig aan kracht ingeboet. Onder
de bezielende leiding van Jan Groot
Wassink trok Eibergen alle winst aan
zich en werd eerste met 14 punten. De
Beltrumse Bisons konden de nek-aan-
nek-race goed bijhouden en werden eer-
vol tweede.

Eindstand 640 A: 1. Eibergen 14 p; 2.
Bisons 12 p; 3. Bekveld 8 p; 4. Bathmen
7 p; 5. Erichem 5 p; 6. Okia 4 p; 7
Bussloo en Vorden elk met 3 p.
In de B-klasse werd het Zieuwentse DES
tot grote verrassing eerste, weer gevolgd
door een Bisons-team. Eindstand 640 B:
l.DES 14 p; 2. Bisons 12 p; 3. EHTC 10
p; 4. Eibergen 8 p; 5 Noordijk 5 p; 6 Er-
ichem 4 p; 7 Treklust 2 p; 8 Heure l p.

Ook in de C-klasse was DES behoorlijk
op dreef; alleen Twente toonde zich
even sterk. Beide ploegen eindigden als
eerste. Eindstand 640 C: 1. DES en
Twente elk met 10 p; 2. Bathmen 8 p; 3.
EHTC 7 p; 4. Vorden 4 p; 5. Okia 3 p;
6. Bisons O p.

In de D-klasse waren het de reserves van
Bussloo die na veel inspanning eerste
werden in het klassement. Eindstand
640 D: 1. Bussloo 2, 13 p; 2. Oosterwij k
l, 11 p; 3. Eibergen 10p; 4. Bussloo l, 8
p; 5. Bekveld 6 p; 6. Oosterwijk 2, en
Bathmen elk met 3 p; 7. EHTC 2 p.

Oriënteringsavondwandeling
TTV Vorden
De ontspanningscommissie van de
Touwtrekvereniging Vorden organiseer-
de voor haar leden een gezellige oriënte-
ringsavondwandeling, die door fraai
weer werd begunstigd. Er namen 35 per-
sonen aan deel. De start was 's avonds
bij het clubhuis op het Medler waarna
het parcours via Knoef, Lenderink, Lut-
te, 't Elshof, Bonekamp, Vosterdweg,
Eggink en Fokkink weer terug leidde via
de Ruurloseweg. Men moest een afstand
van 9200 meter met een gemiddelde
snelheid van vijf kilometer per uur af-
leggen.
Er waren onderweg verschillende con-
troles met onder meer vragen over
VRIGA-palen. De prijzen werden om
elf uur door Wim Neerlaar, voorzitter
van de ontspanningscommissie uit ge-
reikt. De wandeling was uitgezet door
Henk Brummelman, Gerard Menkveld
en Wim Neerlaar. De uitslagen waren:
1ste prijs groep Gerrit Eggink met 75
straf punten; 2de prijs groep Teun
Brummelman met 78 punten; 3de prijs
groep Groot Roessink en Joh. Broek-
man met 81 strafpunten; 4e groep
Dijkman/Arfman (91 str.); 5de groep
H. Groot Roessink/Ant. Horstman
(125 str.). De troostprijs met 240 straf-
punten ging naar de groep B. Weenk.

Grote autocross op 3 mei
in Warnsveld/Leesten
Op zondag 3 mei zal het autocrossei-
zoen voor Oostelijk Gelderland weer be-
ginnen met een grote cross te Warns-
veld. Op een bijna vijf hectare groot ter-

rein van de heer Smeerdij k aan de Ooie-
renkweg te Leesten, zullen de beste cou-
reurs uit de regio hun kunnen tonen. De
deelnemers komen onder meer uit Oost-
Gelderland, Veluwe, Salland, Twente,
Flevopolder enz. Op hun al of niet zelf
gecreérde cross-auto's zullen wij probe-
ren de beste plaatsen te bemachtigen.
De organisatsie is in handen van het au-
tocrossteam Schierboom Warnsveld en
de buurtvereniging De Dorskamp. Het
is voor de vierde keer in successie dat
men deze cross organiseert. Een en an-
der in samenwerking met de Stichting
Autocross Oost-Nederland te Halle. Er
hebben nu al een honderdtal coureurs
ingeschreven, die ook op de eerste cross
die in Twente (Buurse) op 26 april wordt
verreden acte de presence geven. Er
wordt gereden in de sport- en stan-
daardklasse (junioren en senioren) en
een aparte klasse voor plaatselijke rij-
ders. In de sportklasse nemen onder
meer deel de favorieten Seinhorst uit
Varsseveld (kampioen 1980), Wielhee-
sen, Atendorf uit Anholt, Drent uit
Ambt-Delden. In totaal 46 coureurs.

Het klapstuk van de cross is weer de
plaatselijke rijdersklasse, waar vele pro-
minente Warnsvelde crossers in meerij-
den. Favorieten zijn onder meer Rinus
Harmsen, Ronald en Mari Schierboom,
Willy Meyer en Nico v.d. Woude. Allen
rijden in "eigenbouw-auto's" met als
inzet de Grote Prijs van Warnsveld. De
Stichting Autosport Oost-Gelderland
stelt hoge eisen voor veiligheid van pu-
bliek en rijders. Het terrein wordt goed
beveiligd. De Hondenclub verleent me-
dewerking, evenals de EHBO, de
Rijkspolitie en de brandweer.

Trimclub Vorden organiseert
Kenneth Coopertest
De trimclub "Vorden" stelt geïnteres-
seerden in de gelegenheid om op zater-
dagmorgen 25 april zijn of haar konditie
te testen. Dit gebeurt door middel van
de Kenneth Coopertest. Het is de be-
doeling dat men daarvoo van start gaat
voor een loop gedurende 12 minuten.
De afgelegde afstand is de graadmeter
voor de konditie. Deze konditie-test
vindt plaats bij de pick-nick plek aan de
Wildenborchseweg.
De trimclub "Vorden" traint hier onder
leiding van de heer J. Strijd elke zater-
dagmorgen.

Tafeltennis Treffers '80
Het eerste team van "Treffers '80"
heeft tegen koploper Grol een 5-5 ge-
lijkspel behaald. F. Evers won zijn drie
partijen. Evers en Hovenkamp hadden
enorm pech bij het dubbel dat in drie
games 21-19, 19-21 en 22-20 werd verlo-'
ren. Grol blijft door dit resultaat aan de
leiding met Vorden op de tweede plaats.
Het tweede team won thuis tegen MVR
uit 's Heerenberg met 8-2. R. de Heus
won drie partijen. H. Mokkink en J.
Oplaat wonnen twee partijen en het
dubbel. Door dit resultaat heeft Tref-
fers tegen Asef uit Didam aan een ge-
lijkspel voldoende om de kampioen-
schapsvlag te kunnen hijsen.

VOLLEYBAL

Dankzij overwinning op
AZOZ (Gorssel) reserve
dames in promotieklas
Afgelopen maandagavond in de Vor-
dense Sportzaal de laatste ontmoeting in
dit seizoen tegen een zwakke tegenstan-
der. Het damesteam van AZOZ bleek in
geen enkel opzicht in staat het Vordense
damesteam te bedreigen. AZOZ bleeek
zowel aanvallend als verdedigend een
ondermaatse pajiner. Dash draaide re-
delijk goed. Hj^Kam was erg bewege-
lijk en kon vrvjprnakkelijk en kon vrij
gemakkelijk toT_~oren komen. Een be-
hoorlijke achterstand in de eerste set
bracht hen niet uit het evenwicht. Met
de set-zeges 15JO, 15-9 werden de eerste
twee sets gepalmd n de 3e set ontstond
tenslotte nog e^PIpannend duel. Bij de
stand 14-14 kregen beide partijen de
kans de set op hun naam te krijgen.
Door mogelijk wat geluk, maar over het
algemeen toch dankzij het betere spel
werd het met 20-18 (!!) een zeer verdien-
de 3-0 overwinning voor Dash, dat zich
hierdoor in de promotieklas kan hand-
haven. Een complimentje is naar onze
mening op zijn plaats.

Overige uitslagen:
dames Ie kl. Vios 2 - Dash 3: 3-0; ds.2e
kl. Dash 4 - Wilh. 6: 1-2; Almen 2 -
Dash 5: 3-0; ds.3e.kl. Dash 6 - Hansa 5:
3-0; hr.2e.kl. Dash 2 - Harfsen 2: 2-1;
m.asp. Boemerang - Dash b: 0-3.

Succes Dash-mini
j.l. Zaterdag werd in de sportzaal te
Vorden een mini-volleybaltoernooi ge-
houden, waaraan maar liefst 34 teams
deelnamen.
Enkele uitslagen: meisjes: sp.Dev. -
Dash A 17-15 en 8-15; Dash A - Bruvoc
15-8 en 15-4; Dash B - Epse D 15-1 en
15-2. Jongens: Dash A - Vios 15-2 en
15-6; Hansa - Dash A 2-15 en 0-15;
Harfsen - Dash B 15-10 en 15-6; Dash B-
Harfsen 15-13 en 15-6.
Op 2 mei a.s. wordt in Zutphen het
laatste toernooi als afsluiting van de
mini-volleybalcompetitie 1980-1981 ge-
houden.
Als de meisjes B-team en het jongens A-
team van Dash zich in dezelfde lijn als
tot nu toe kunnen handhaven, kunnen
deze teams kampioen worden. Een leuk
succes voor de ploegen, hun coaches en
trainers.

Heren blijven in Promotieklas
Dankzij een gelijkspel tegen Isala uit De-

venter vorige week donderdag in een uit-
wedstrijd hebben de heren van Dash het
klaar gespeeld zich in de promotieklas te
handhaven. De Vordense ploeg blinkt
niet uit door grote kwaliteit, maar wel
door inzet. Men inspireert elkaar, waar-
door de ploeg regelmatig tot goede
prestaties komt. De eerste set pakte Dash
zonder al te veel moeite met 12-15. In de
2e set groeide het verzet van Isala 3, dat
tenslotte kans zag de set-zege te pakken
met 16-14. In de 3e set was Dash weer
heer en meester. Het spel liep gesmeerd
en Dash pakte Isala in met 5-15. In de 4e
set verslapte de aandacht van Dash enigs-
zins. Isala kreeg kans zich te herstellen en
de set met 15-13 op haar naam te schrij-
ven. Dash scoorde in de wedstrijd 57
punten tegen Isala slechts 48. Jammer ge-
noeg voor Dash tellen alleen maar de set-
zeges. Door dit gelijkspel mag Dash in
het volgend seizoen wederom in de pro-
motieklas uitkomen, hetgeen een goede
verdienste is.

Tegen Wilp gingen heren
onderuit (beker)
In Harfsen speelde de heren de volgende
bekerronde tegen Wilp. Dash speelde
een redelijk goede partij. Wilp toonde
in het geheel genomen iets meer routine
en kon de overwinning mee naar huis
nemen door de wedstrijd te winnen met
1-3 met de volgende setstanden: 11-15,
15-3, 15-17, 14-16. Dash scoorde in to-
taal derhalve 55 punten tegenover de
winnaar 51. Dit geeft toch wel iets weer
van de krachtsverhoudingen. Routine
moet Dash nog meer op gaan doen,
waardoor flegmatieker kan worden
gespeeld.

Reserve-dames komen tegen
Bruvoc niet in hun spel
Het tweede dames-team van Dash had
het afgelopen zaterdag tegen Bruvoc in
Eerbeek niet gemakkelijk. De eerste set
toonde een sterk Bruvoc, dat de set met
15-4 pakte. In de 2e set kwam Dash wat
meer van de grond, maar bleef tenslotte
steken, zodat ook nu de set-zege aan
Bruvoc moest worden gelaten met 15-
10. Een iets beter beeld voor Dash werd
tenslotte in de 3e set bereikt met een set-
stand van 15-12. Een 3-0 nederlaag voor
Dash.

VOETBAL

s.v. Ratti l - Wilp l 3-3
afdeling zaterdag
De wedstrijd Ratti - Wilp was van gelij-
kwaardige krachten, waarbij s.v. Ratti
de eerste helft toch de kans had om af-
stand te nemen van Wilp. In de 40 mi-
nuut was het toch Wilp die de score
opende door een verdedigings fout van
Ratti, kon de linksbuiten van Wilp de
stand op 0-1 brengen.

De tweede helft was nog maar 6 minu-
ten oud toen J. Nijenhuis een solo on-
dernam en de hele verdediging passeer-
de en de gelijkmaker scoorde l
In de 20 min. was het de in
Freddie Bosch die de bal keurig rSfTY 11 .
Eggink plaatste en die op zijn beui;t J.
Nijenhuis instelling bracht en die maak-
te geen fout 2-1.
Enkele minuten later was het weer raak
toen J. Nijenhuis de prachtjÉ^ ge-
plaatste bal van Smeitink aanSR en
s.v. Ratti op 3-1 bracht.
Het leek een gewonnen wedstrijd, maar
Wilp kwam sterk terug waar s.v. Ratti
geen antwoord op wist en zo kon de
links buiten van Wilp de stand op 3-2
brengen.
s.v. Ratti werd terug gedrongen. 4 min.
voor het einde kreeg Wilp een vrije trap
te nemen, deze werd voor de doelmond
geplaatst en werd keurig ingekopt, zo
gaf s.v. Ratti de volle winst uit handen,
en moest men genoegen nemen met één
punt. De eindstand was 3-3.
Uitslagen s.v. Ratti uitslagen 11 en 12
april 1981.
Afd. Jeugd: s.v. Ratti Al - Kl. Dochte-
ren 3-4; s.v. Ratti BI - Almen BI 1-2;
s.v. Ratti Cl - Zutphania Cl 2-3;
Afd. zaterd.: s.v. Ratti l - Wilp l 3-3;
s.v. Ratti 2 - DZSV 4 2-3; s.v. Ratti 3 -
SSSE 5 4-2; s.v. Ratti 4 - AZSV 13 0-0;
Afd. zondag: s.v. Ratti l - Socii l 0-3;
s.v. Ratti 2 - De Hoven 5 4-2; s.v. Ratti
3 - Witkampers 7 2-0; s.v. Ratti 4 -
Ruurlo 8 1-6;
Afd. Dames: s.v. Ratti l - Lemerlerveld
5-0; s.v. Ratti 2 - Zutphen l 2-1.
Programma s.v. Ratti:
Afd. jeugd: s.v. Ratti Al vrij; s.v. Ratti
BI vrij; s.v. Ratti Cl - Sp. Lochem C2.
Afd. zaterd.: Eerbeekseboys l - s.v.
Ratti 1; s.v. Ratti 2 - Wilh.SSS 6; s.v.
Ratti 3 - DZSV 8; s.v. Ratti 4 - SSSE 5;
s.v. Ratti l afd. zondag speelt zaterdag
thuis tegen Keyenborg l.
Afd. zondag: 2e paasdag: s.v. Ratti l -
Ruurlo; s.v. Ratti 2 vrij; Witkampers 7 -
s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 vrij.
Afd. Dames: s.v. Ratti l - Wilp 1; s.v.
Ratti 2- SVBV 1.

Vorden - A.D. (Aalten) 2-4
Vorden heeft zondagmiddag tegen een
fanatiek spelend AD de kous flink op de
kop gehad. Het werd een verdiende 2-4
nederlaag. Voor de rust viel er weinig te
genieten. De bezoekers namen in deze
periode een 0-1 voorsprong dankzij een
doelpunt van Henny Derksen.
In de tweede helft probeerde Vorden via
een fel offensief de gelijkmaker te force-
ren. Dit gelukte niet. Sterker bij een uit-
val van AD over links gaf Raymond
Momberg een "geslepen" bal die door
Vorden-doelman Wim Harms volko-
men verkeerd werd beoordeeld 0-2. Tien
minuten later bracht Raymond Verboon
de stand op 0-3.
Het was opnieuw Henny Derksen die
via een penalty de stand op 0-4 bracht.
Het slotoffensief van Vorden resulteer-
de in twee tegentreffers. Eerst scoorde
Chris Hissink via een penalty 1-4 waar-
na Eddy Hiddink de eindstand met een
prachtige kopbal op 2-4 bepaalde.

Uitslagen v.v. Vorden zaterdag 11 april
Markelo AO - Vorden AO 2-0; Vorden
Al - Markelo Al 3-1; Vorden BI -
Steenderen BI 2-1; AZC B2 - Vorden B2
1-10; Vorden Cl - Zutphen Cl 2-2; SHE
Cl - Vorden C2 1-0; Vorden C3 -
Wilh.SSS C3 1-2.
Programma junioren voor het Paaswee-
kend
Zaterdag 18 april: Vorden AO - Markelo
AO; Vorden Al - DEO Al; Steenderen
BI - Vorden BI; Vorden B2 - AZC B2;
GazelleCl - Vorden Cl.
Maandag 20 april: AO toernooi bij
DZC; BI toernooi bij DZC.
Dinsdag 21 april: Steenderen C2 - Vor-
den C3.
Uitslagen v.v.Vorden zondag 12 april
Vorden - AD 69 2-4; Reunie 2 - Vorden
20-1; Vorden 3 - Zutphania 4-2; Zut-
phen 3 - Vorden 4 3-0; Vorden 6 - SCS 2
3-0; Hercules 8 - Vorden 72-1; Vorden 9
- Witkampers 1-1.
Programma voor het paasweekend:
Zaterdag 18 april: Varsseveld - Vorden;
Vorden 4 - SCS 1; De Hoven 7 - Vorden
6.
Maandag 20 april: Silvolde 3 - Vorden
2; Vorden 4 - Eerbeek 3; Oeken 4 - Vor-
den 5; De Witkampers 9 - Vorden 7;
Vorden 9 - Wolversveen 3.

Waterpolo
Vorden - BZ&PC
De heren van Vorden hebben de compe-
titiewedstrijd tegen BZ&PC met niet
minder dan 4-15 verloren. In de eerste
periode kon Vorden het nog wel bijbe-
nen. Toen was het echter gebeurd met
de tegenstand en maakten de Borculoers
er een waar schuttersfestijn van. Eind-
uitslag 4-15. De Vordense treffers wer-
den gemaakt door Arjan Mengerink.

Nederlaag dames Vorden
De dames van Vorden leden thuis voor
de competitie tegen BZ&PC een duide-
lijke 2-8 nederlaag. Anneke Sikkens die
de laatste wedstrijd voor Vorden speel-
de, scoorde de beide tegengoals.

Henco Elbrink gekozen tot
voorzitter Zwem & Polo club
Vorden '64
Henco Elbrink, die destijds al eens als
waarnemend voorzitter van de zwem- en
poloclub "Vorden '64" heeft gefun-
geerd werd tijdens de jaarvergadering
van de vereniging opnieuw voor deze
funktie "gestrikt". Uit het jaarverslag
van penningmeester H. Reerink bleek
dat het tegenwoordig niet meevalt de
eindjes aan elkaar te knopen. Zo kost de
huur van het zwembad in Eefde de vere-
niging jarlijks 8000 gulden. Zelfwerk-
zaamheid is daardoor geboden. Zo zal
er op 29 april en l en 2 mei een koekak-
tie worden gehouden. De prettymarkt
eveneens een bron van inkomsten wordt
gehouden op 18 juli. In de herfstvakan-
tie volgt dan bovendien de aktie Jantje
Beton. Mevrouw A. Hazekamp ging tij-
dens de vergadering uitvoerig in op de
gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Het zwembad "In de Dennen" zal 10
mei worden geopend. Op 12 mei zal dan
de eerste trainingsavond voor de zwe-
mafdeling worden gehouden onder lei-
ding van de heer en mevrouw Kistema-
ker, R. Teunissen en A. Donatz.

Dammen DCV
In de distriktsfinale zijn reeds enkele
kaarten geschud voor de laatste ronde.
Bij de aspiranten staat Henk Hoekman
samen met Arjan van de Berg bove-
naan, op één punt gevolgd door Frits
Zegelink. De eerste twee plaatsen zich
voor de Gelderse finale. Bij de junioren
is het Wieger Wesselink die bovenaan
staat en er al zeker is van een finale-
plaats. Hij won van Theo Helmers en
staat l punt voor op Henk Sonderen en
3 punten op Theo Helmers.
Henk Ruesink speelde remise tegen
Geert Prinsen en hij heeft ook de finale
al bereikt. Hij heeft nog kansen op het
kampioenschap: hij staat gelijk met Al-
fons Ottink. Na een remise met Jan
Koerselman staat Jan Masselink op een
gedeelde 6e plaats.
Uitslagen onderlinge kompetitie:
Hoofdklasse: W. Wesselink - S.
Wiersma 2-0; B. Nijenhuis - J. Krajen-
brink 0-2; H. Ruesink - B. Breuker 2-0;
T. Slütter - J. Masselink 0-2; De strijd
om het kampioenschap gaat nog steeds
tussen Krajenbrink, Ruesink en Groten-
huis t.H. Eerste klasse: B. Rossel - G.
Hulshof 0-2; J. Hoenink - B. Wentink
0-2; G. Brummelman - G. Dimmendaal
0-2; Wansink leidt nog steeds, maar hij
wordt wel stevig aangevallen door Dim-
mendaal.
Jeugd groep 1: E. Brummelman - G.
Brinkman 2-0; J. Slütter - E. Hengeveld
0-2; M. Boerkamp - W. Rietman 1-1; F.

Rouwenhorst - M. Boersbroek 0-2; R.
Bulten - W. Berenpas 0-2; N. de Klerk -
J. Dijk 2-0; J.v.d. Kamer - W. Berenpas
2-0; Groep 2: B. Nuesink - H. Hissink 2-
0; H. Norde - P. Holsbeeke 2-0; B. Hue-
tink - A. Hoekman 2-0; H. Wilgenhof -
G. Wenneker 0-2; J. Kuin - E. v. Est 2-
0; Rr. Chotkan - J. Brandenbarg 1-1; B.
Nuesink - H. Norde 2-0; E. v. Est - H.
Hissink 2-0; H. Wilgenhof - J. Kuin 0-2;
G. Wenneker - J. Brandenbarg 1-1.

Halve finales kampioenschap
van Nederland
Dinsdag is in het dorpscentrum een be-
gin gemaakt met één van de halve fina-
les om het persoonlijk kampioenschap
van Nederland voor aspiranten.
De deelnemers in Vorden zijn: Henk
Kalk, Veendam; Tonny van der Dolder,
Enschede; Martin Kwast, Heerenveen;
Maarten Nas, Boxtel; Jack Schepers,
Westerhaar; Casper van der Tak, Was-
senaar; Huub van Uum, Varsselder en
Wieger Wesselink, Vorden.
Nadat de dammertjes met ouders en
pleegouders in het dorpscentrum waren
gearriveerd sprak de heer A. Wassink
een openingswoord, waarbij hij hoopte
dat het een geslaagde damweek zou
worden.
Hierna werd het woord gevoerd door de
heer Geenex, hoofdbestuurslid van de
K.N.D.B. Deze drukte de spelers op het
hart de niet alleen het winnen maar het
plezier van het damspel uiteindelijk het
belangrijkste is. Ook bracht hij de Vor-
dense damclub dank voor de prachtige
akkomodatie. Tot slot sprak arbiter van
Rikxoort nog een bemoedigend woord
tot de dammers.
De uitslagen op deze eerste wedstrijddag
waren als volgt: Wieger Wesselink (Vor-
den) - Huub van Uum (Varsselder) 2-0;
Maarten Nas (Boxtel) - Casper van der
Tak (Wassenaar) 0-2; Martin Kwast
(Heerenveen) - Henk Kalk (Veendam) 0-
2.

AGENDA

Iedere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het Dorp-
scentrum.

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.
16 april Bejaard, k ring Dorpscentrum
20 april Bingo-middag, zaal Schoenaker

Opbrengst t.b.v. Pater Seesing
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
25 april Operette door de

Operettever. Warnsveld
Dorpscentrum.

28 april Bejaard.soos Kranenburg
30 april Oranjebal café Eykelkamp
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaardenkring, Dorpse.
7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje.
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei Bejaardenkring reisje
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg
26 mei KPO reisje
30 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
31 mei Jeugd toernooi s.v. Ratti
2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Bejaard.kring Dorpscentrum
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
6 juni afd. zaterdag toernooi

s.v. Ratti
8 juni afd. veteranen toernooi

s.v. Ratti
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

13 juni afd. zaterdag toernooi
s.v. Ratti

14 juni afd. dames, toernooi
s.v. Ratti

17 juni onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

20 juni Uitvoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

4 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

15 juli onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

29 aug. onderl. wedstrijd
HSV Snoekbaars

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 sept. onderl. wedstrijd

HSV Snoekbaars

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

6 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars



Wederom Atomica's Grote tuinmeubelshow
stoelen - luchtbedden - slaapzakken - boten

op 2e Paasdag in zaal De Herberg
Dorpsstraat - Vorden

Aanvang 15.00 uur tot 19.00 uur.

Voorheen op Nieuwstad

Gratis bezorging in straal van 10 km. CASH EN CARRY-PRI JZEN

Schoonmaak- en
schoorsteen veeg

RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

Wederom Atomica's

Grote
TUINMEUBELSHOW

— stoelen
— luchtbedden
— slaapzakken
— boten

op
2e Paasdag
in Zaal DE HERBERG
Dorpsstraat - Vorden.
Van 15.00 tot 19.00 uur.

van blijvende waarde

6,9 en 12 persoons cassettes

nu 10-20% korting
JANSEN

Bleekstr. 1 - 7255 XZ Hengelo

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

TWIIMSET __
in verschillende streepdessins . . . . O/^

Uw zaak

TEXTIEL EM MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

Te koop: gedeelte van een
maiskuil en een lasapparaat
(lichtnet).
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

UNION BATAVUS GAZELLE
Geniet met de pasen extra van de natuur op een
fiets van

RIJWIELSPECIAALZAAK

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

Alle fietsen zijn 1 april in prijs verhoogd, maar UNION
levert U deze maand nog voor oude prijs en zijn 1 jaar
gratis verzekerd tegen diefstal. Ook ruim gesorteerd
in race-kleding, race-schoenen, enz.

RIVEL MERCIER PEUGEOT

TC

0

0

ĥ-
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YOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

mL ,)%•€•• volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km

TOYOTA STARLET Sspeedspec. metgas1979

TOYOTA CARINA 1600 1974
TOYOTA STARLET 5 SP 3 drs 1 978
TOYOTA COROLLA 30 de luxe jfc
met nieuwe gasinstallatie 1 u l^(

TOYOTA COROLLA 30 de luxe 1978/79
TOYOTA COROLLA 4 drs. De Luxe 1978

- m

TOYOTA COROLLA 3 drs stationcar 19M
VP

TOYOTA CARINA 2 drs . + 4 drs de luxel 9/8

TOYOTA CRESSIDA 4 drs de luxe 1 978
FORD TAUNUS stationcar 1 977

FORD ESCORT 1.3 GLmetgas 1978
FORD CAPRI 1500 XL 1972
SIMCA 1100 GLS 1978
SIMCA HORIZON GL 1978
OPEL KADETT 4 drs special 1 978

OPELASCONA4drs 1977
DATSUN180B 1978
MERCEDES 200 D 1 5.000 km 1 980
ALFA ROMEO ALFETTA 1977

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G), Vor-
den, Ruurlo en Zieuwent

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G) , tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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Automobilisten opgelet!

HOEKSTRA B.V.
Goorseweg 13, Lochem -Tel. 05730-4765,
na 18.00 uur 05735-2378

Naast ons off.-dealerschap van Corvair vouwdaken voor Zutphen,
Lochem, Ruurlo, Goor, Neede, Groenlo en omstreken zijn wij thans ook
in de gelegenheid om voor u de „Sunroof" klapdaken in uw auto te
monteren.

Ook voor ALLE AUTOSCHADES met de modernste richtapparatuur en
de nieuwste spuit/moffelcabines

Verder verzorgen wij voor • TAXATIES • EXPERTISES

Tevens zijn wij gespecialiseerd in de nieuwste anti-roest behandeling
„WAXOYL" met 5 jaar schriftelijke garantie.

PAASVERRASS/NG:

10%KORTINGoPaii.
Herenkostuums en
dames regenmantels

DOET UW VOORDEEL BIJ

Modecentrum

a.s. donderdag koopavond

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

OPHEFFINGS UITVERKOOP
Kom kijken naar onze
voordeelbakken

**^ **^'» S ~^**

f 1,-) (f 2,50
Vaak kortingen tot 75%

Drogisterij „DE OLDE MEULLE"
Fa. V. D. WAL, Dorpsstraat 9 Geen korting op geneesmiddelen

Goedkeuring K.v.K. nr. 3008



NIEUWSTAD 5 — VORDEN
EL

SLAGROOM

IT

% liter

Douwe Egberts

KOFFIE
Roodmerk n

CHAMPINONS bakje

GROTE BLOEMKOOL

VANILLE
VLA
liter

O LA Schepklaar

IJS Liter

Chipolata
PUDDING
IGLO 4 pers.

Goudappeltje
r

appelsientje
Literpak

ADVOCAAT
Zwarte Kip
Van 725 nu voor

GRANNY's HANDAPPELS 11/2 kilo

AARDBEIEN doosje

KLEIAARDAPPELEN 5 kilo

Paveau wijn
Wit - rood - rose
V3n 450 voor

IGLO

SOEP
GROENTE
Van 95 nu

EIEREN
Nr. 5-10 stuks

L
VARKENSFILETROLLADE 500 gram 698
MAGERE VARKENSROLLADESOOgram 498

Koeleman

AUGURKEN

DINSDAG 21 april

RABARBER 190
RODE • Kilo l £»W

Speklappen /IQQ
BOOqramMö Kilo ^%IO

MAGERE RUNDERROLLADE SOOgram 598
DIK BEVLEESDE OSSESTAART SOOgram 275
BAK- of BIEFLAPPEN 500 gram 698
VLEESWAREN:

Echte SLAGERSACHTERHAM

RUNDER ROOKVLEES

krentenbrood QOfl
MET SPIJS SOOgram WWlf

Harde
BROODJES IRQ
6 stuks • if W

Wit of tarwe 1C/I
Gratis gesneden l % É T W

Peper-, champignon of walnootpaté 1 /IQ
100 gram l ™W

198

g/A\

H.W. APPEL coo

TAART van 650 MB

SNEEUW
STER

GEBRADEN KIPFII
WOENSDAG 22 APRII

Komkommersl QQ
2 stuks l VU

550GEHAKT HOK
500 gram 298 Kilo

1495

100 gram 198
100 gram 249

100 gram

Verdere specialiteiten:
Kalfsvlees - Cordon blue - cotelet
suisse - R.tong - K.tong - zwezerik
- entre cote - biefstuk v. d. haas •
tournedo - blinde vinken enz. enz.

450
Horijn JONGE GENEVER Liter

Florijn Citroen Brandewijn Liter 1045

f̂ ilROMS^
Dames Zomernachthemden „««, s.«.«L 798
ZWARE BADLAKENS 70x130 1495
DAMES T SHIRTS „«-.395 ___ 495

Aanbiedingen geldig van 16 t/m 22 april 1981



Wij staan op
voorjaarsmode!
Vlotte sandalet
met sleehak
loopt heerlijk
van pimpernel

f 89,90

Gracieuze sandalet
met slanke 7 cm. hak

van pimpernel

f 89,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

G.T.W. Dagtochten
„LENTE"???
met G.T.W. Touringcars naar de

bloembollenvelden
en keukenhof
op 16,18 en 19 april

Instapplaatsen:
Vorden, marktplein 8.15 uur - Zutphen, G.S.M-sta-
tion 8.30 uur - Brummen, marktplein 8.40 uur -
Eerbeek, Hotel Nijk 8.50 uur - Loenen, Hotel de
Eikenboom 9.00 uur.

Prijs f 25,- excl. entree. Inlichtingen en boekingen |

J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 14, Voorst.
Telefoon 05758 -1334.

of bij onze verkoopadressen in bovengenoemde
instapplaatsen.

toooo

Paasweekend
REKLAME

mooi gemengd

boeket
nu

4,50

Paas-
aanbieding

PRACHTIGE

Begonia
NU 5,95

Planten maken van

je huis een thuis.

Nu ruime keus in ZADEN EN BOLLEN
Koop nu voor een fleurige zomer

Dinsdag 21 en woensdag 22 april GESLOTEN

Bloemenspeciaalzaak

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 5, Vorden. Tel. 1334

Fleurop-Service
All over the world

Dubbelwandig aluminium
metisolatieschuim
K = 2,65 W/m2 K

Kunststof met profiel
K = 2,03 W/m2 K

Aluminium, enkelwandig
K = 2,81 W/m2 K

ROLLUIKEN
DE GROTE

ENERGIEBESPAARDER

Alle informatie, showmodellen en

gratis prijsopgaaf bij

HELMINK
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

TOT 31 MEI GRATIS PLAATSEN

Definitie K-waarde/

Isolatie waarden

Type
raam

K-waarde
W/m2 K

K-waarde
met rolluik

Hout/
enkel glas 5,40 2,13 61%
Hout/
dub. glas 2,78 1,64 41%
Alu/
enkel glas 7,10 2,83 60%
Alu/
dub. glas 4,56 2,26 50%

Met proeven werd onderzocht naar
het beste rolluiktype - de metingen
werden gedaan op eenzelfde raam,
telkens uitgerust met een ander rol-
luik:
Aluminium enkelwandig:
K = 2,81 W/m2 K
Aluminium dub. wandig met isolatie-
schuim: K = 2,65 W/m2 K
PVC-hol profiel - klein model:
K = 2,36 W/m2 K
PVC-hol profiel - groot model:
K = 2,06 W/m2 K
Een pvc rolluik geeft dus de beste iso-
latie. Het is daarbij ook nog best be-
stand tegen korrosie.

K-waarde.
Dit is de hoeveelheid warmte die per
uur door een wand gaat met een
bepaalde dikte bij een temperatuur-
verschil van 1° C en een oppervlakte
van 1 m2.

Wederom Atomica's
grote

tuinmeubelshow
stoelen - luchtbedden
slaapzakken - boten

op 2e Paasdag
in zaal de Herberg

Van 15.00 tot 19.00 uur
Voorheen op Nieuwstad

CASH EN CARRY PRIJZEN

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (<

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Te koop: prima eetaardappe-
len, o.a. Pimpernel en Sur-
prise.
H. van Kous wij k, Ockhorst-
weg 6, Wichmond. Tel. 05754-
793.

Te koop: violen.
Zelledijk 12, Hengelo Gld., tel.
7318

Te koop: regelmatig diverse
gesloten of open

Mercedes Benz
bestelwagens

met B.E.-rijbewijs of tot 6 ton
laadvermogen.
Een halfjaar volledige
garantie.
GROENEVELD Zutphen
Dealer MERCEDES BENZ.
Tel. 05750-20344.

WARME BAKKER Oplaat

BAKT VOOR U MET PASEN:

D Slagroomtaarten
D Bavaroistaarten
D Kwarktaarten
D Moccaboomstam
D Rolgebak A

Aardbeien - sinaasappel

D Advocaatgebak
Telefoon 1373

Speciale aanbiedingen
Tover uw oude gazon om in een droomgazon met

WOLF GAZONVERNIEUWING
Van 51,20 voor 39,95

De juiste methode voor exakt en zuinig strooien met de

WOLF STROOIWAGEN
Van 131,20 voor 97,50

Verder aanbiedingen in motor- en elektromaaiers

VanBesouw
en de keerzijde
van katoenen

tapijt.
Om verwarring met andere fabrikaten uit te

sluiten, draagt Van Besouw katoenen tapijt voortaan
het Van Besouw-merk op de rug. Neem dus even
de keerzijde in ogenschouw als u er lang plezier van
wilt hebben.

Van Besouw is de uitvinder van katoenen tapijt.
Heeft, als enige, tien jaar ervaring in produktie en
kwaliteitstests. En weet dan ook met welke bijzondere
aandacht juist dit tapijt gemaakt moet worden.

Van Besouw (tapijt, gordijn- en meubelstoffen)
wordt aangeboden via een kring van geselecteerde
woninginrichters. De collectie kunt u bij ons zien.
U bent van harte welkom.

fcarêndsenZutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 1261

ifMhxf ««• k«ter •n.hiatoM

Storckvan Besouw H interior

Ruurlo

voor modische en betaalbare mode
voor het hele gezin

JURKJES EN PAKJES vanaf 59,-

MANTELS vanaf 98,-

HERENKOSTUUMS vanaf 198,-

J ACKS vanaf 85,-

KINDER LAK JACK JES.... nu 29,50SPECIALE

AANBIEDING: PANTALONS . . in wit-mar-grijs-kaki 89,50

OPHEFFINGSUITVERKOOP
KORTING

Uitgezonderd geneesmiddelen

Drogisterij „DE OLDE MEULLE
Fa. V. D. WAL, Dorpsstraat 9

ii

Sigarenmagazijn blijft open.
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Donderdag 16 april 1981

43e jaargang nr. 5

Burgemeester Vunderink
opende nieuwe Bondsspaarbank

Burgemeester Mr. M. Vunderink opende vrijdagmiddag het nieuwe kantoor van
de Bondsspaarbank. Hij deed dit via de computer waarmee hij een rekening open-
de ten name van de gemeente Vorden. Op de/e rekening stond reeds een bedrag
van 2500 gulden /ijnde een geschenk van de bank aan de gemeente. Dit bedrag
dient aangewend te worden voor de versiering van de trouwzaal in het gemeente-
huis.

Het geschenk werd uiteraard in . dank
door de heer Vunderink aanvaard.
"Mogelijk zal hierdoor het trouwen
worden gestimuleerd", aldus de heer
Vunderink.
Hij vond verder dat dit nieuwe bankge-
bouw uitstekend bij de omgeving past.
"Het is goed en degelijk gebouwd", zo
sprak de heer Vunderink.
Namens de d i rck t ie van de Bondsspaar-
bank werd het woord gevoerd door de
heer D. W. Wildenbeest. Hij prees do sa-
menwerking met de heer W. Bielderman
van het architektenbureau Geels en
Bokhorst.

Vervolgens bood de heer T.H. Bokhorst
van genoemd architektenbureau zijn ge-
lukwensen aan. Hij memoreerde het fei t
dat zijn bureau via een prijsvraag tot het
maken van het ontwerp was uitgeno-
digd, onder het motto "Schudt ze".

Alvorens de bank vrijdagmiddag offi-
cieel werd geopend gaf de heer P. de
Vries, bestuurslid van de Bank, een te-
rugblik op de geschiedenis van de
Nutsspaarbank in Vorden.

"De Nutsspaarbank werd op 9 februari
1819 ten hui/en van wijlen H. Stroman
in Vorden opgericht. Het huis waarop
hier gedoeld wordt is thans bewoond
door de familie Boersma en Wull ink .
Op de eerste openingsdag werd ƒ 323,50
ingelegd. In de jaren 1840-1850 was de
bank speciaal voor 'Kleine Luiden".

Om daaraan u i td rukking te geven
besloot het toenmalig bestuur om de in-
leL'L'ci s die meer dan 300 gulden bij de
spaarbank belegd hadden, hun tegoeden
terug te betalen omdat het doel van de
spaarbank nu eenmaal was het opnemen
van bespaarden penningen van dienst-

bodn, dagloners en minderjarigen en
geenszins een insti tuut wilden zijn voor
geldbelegging", aldus de heer de Vries.
Sinds 1975 wordt de administratie via
een centrale computer verzorgd. Op l
januari werd een fusie aangegaan met
de Nutsspaarbank te Winterswijk.
Vanaf l maart is de officiële naam
Bondsspaarbank Oost Gelderland,
waaronder vallen de kantoren Winters-
wijk, Groenlo, Laren, Barchem en Vor-
den met een inleggerstegoed van 182
miljoen.
De heer de Vries toonde zich gelukkig
met de medewerking van het gemeente-
bestuu^kt betrekking tot het verlenen
van div^R vergunningen.
"Door het zeer positief opstellen van de
buurt is het architektenbureau Geels en
Bokhorst, waarbij ik de naam van de
heer Bielderman niet onvermeld wil la-
ten er JMS geslaagd een voortreffelijk
geboux^JP^ntwerpen, terwijl hoofdaan-
nemer Leurdijk met de onderaannemers
firma Dekker (elektriciteit); Willink
(loodgieter); Boerstoel (schilder) en
Kempkens (c.v.) op uitmuntende wijze
erin geslaagd het ontwerp gestalte te ge-
ven", aldus de heer P. de Vries.

Plattelandsvrouwen
Woensdagavond vierden de Bond van
Plattelandsvrouwen haar 30 jarig
bestaan in het Dorpscentrum. De presi-
dente mevr. Ridderhof-Meesters verwel-
komde dit keer niet alleen de leden,
maar ook hun echtgenoten.
Mevr. Tjoonk, Mevr. Wolters en Willy
Velhorst vertelden hierna, gestoken in
klederdracht, de vele gebeurtenissen van
de afgelopen 30 jaar. De terugblik in di-
alect riep bij de zaal heel wat reacties
op.
Daarna bood mevr. Bootsma namens de
leden een fototoestel aan. Dhr. Pelgrum
voegde daar een flitser aan toe, aange-
boden door de G.M.v.L. en Jong Gelre.
Vervolgens trad de heer Robert Kreis op
met zijn programma "U, ik, en de pia-
no". Een programma van oude variété
liedjes uit de jaren 1900-1940. Het was
een afwisselend programma van beken-
de en onbekende liedjes.
In de pauze kregen de leden die 25 jaar
bij de plattelandsvrouwen waren een zil-
veren bondslepeltje aangeboden. Zeven-
tien dames waren zelfs al lid vanaf de
oprichting in 1951. Zij werden aan het
eind van de avond feestelijk in de bloe-
metjes gezet.

Jaarvergadering NCBO
Onder voorzitterschap van de heer G.
Polman kwam de afdeling Vorden-
Hengelo Gld. van de Ned. Chr. Bond
van Overheidspersoneel in een der /alen
van het Dorpscentrum in jaarvergade-
ring bijeen.
In zijn openingswoord sprak de voorzit-
ler de heer Schuurman, penning-
meesler, toe die herstellende was van
een hem overkomen verkeersongeval en
wenste hem, nu hij weer bij de vergade-
ring aanwezig kon zijn.
Verder memoreerde de voorzitter de uit-
reiking van het gouden C.N.V. insigne
met de lauwestak aan de heer A. J. Klein
Ikk ink , in verband met zijn 50 jarig lid-
maalschap van de afdeling.
De nolulen van de vorige jaarvergade-
ring werden door de secretaris, de heer
Oosterink, gelezen en na een enkele op-
merking vaslgesleld en gelekend.
De penningmeesler dankle besluur en
leden voor de ontvangen fruitmand tij-
dens zijn ziekte. Hij kon vervolgens een
batig kassaldo meedelen, na goedkeu-
ring van de kascommissie over het afge-

lopen verenigingsjaar bij monde van de
heer H. Bloemendaal.
De voorzitter dankte zowel secretaris als
penningmeester voor hun werk in dienst
van de afdeling verricht.
De heer M. Malser, bondsbestuurder,
kreeg vervolgens gelegenheid zijn uit-
eenzetting te geven van de jongste om-
wikkel ingen inzake de salarissen van het
overheidspersoneel.
Hieruit onlsprong zich een levendige
discussie.
De voorzilter dankte hem voor zijn aan-
wezigheid en voor zijn inbreng van deze
ingewikkelde materie.
Van de rondvraag werd door enkele le-
den gebruik gemaakt inzake enkele in-
terne vragen belreffende de afdeling
welke alle naar besten weten werden
beantwoord, waarna sluiting volgde.
De opkomsl van de leden was goed ie
noemen.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

14 geslaagde bij EHBO cursus
De EHBO van de afd. Vorden beëindig-
de haar cursus voor beginners met een
examen. Dr. Minjon was van deze cur-
sus de leidende aris-docenl. Hij werd
hierbij op voorlreffelijke wijze geas-
sisteerd door de heer K. Bongers. De
examens werden afgenomen door dr. H.
de Vries.
Een kandidaat werd helaas afgewezen.
De namen van de 14 geslaagden luiden
als volgt: G.J. Beek, M. Berend, H.W.
Ellenkamp, J.J.M. Groenendaal-van
Schullenborg, J.W. Jansen, H. Jansen-
Aubel, D. Jansen-Boers, H.W.B. Lich-
tenberg, J.A.E. Maalderink, B.A. Meu-
lenbrugge, L.M. Rooseboom, H.B.
Rutgers, H.A.M. Schotman en
H.T.G.M. Visser-Roelvink.
De afdeling Vorden hoopl komende
herfst weer een nieuwe diplomacursus te
kunnen organiseren.

Aktieve kleuters
Het was voor de kinderen van de Nuls-
kleulerschool "De Kroezelulp" een
drukke week.
Er werd hard gewerkl om alles op tijd
klaar te krijgen voor de traditionele
Paasbezoeken.
Donderdag was het dan zover en togen
de kinderen onder leiding van juf
Oosterhuis op weg voor een bezoek aan
het bejaardencentrum "De Wehme",
allen prachtig versierd als kuikenlje en
haasjes.
Aan de bewoners van de Wehme werd
een zeer fraaie, door de kinderen zelf
vervaardigde Paas-Lenteboom aange-
boden, tevens werden er liedjes gezonen
en uitgebeeld.
Dal hel bezoek en oplreden van deze
zeer jeugdige "arlislen" op prijs werd
gesteld spreekt voor zich.
Nadat ze allen een lekker glas limonade
hadden gedronken vertrok de vrolijke
stoel weer naar school om zich voor ie
bereiden op de volgende dag wanl loen
werd een bezoek gebrachl aan de be-
jaardenwoningen in de buurl van de
school.
Aan de bewoners werd een eigen ver-
vaardige en gebakken versierde brood-
haas aangeboden, die in grole dank
werd aanvaard.
De kinderen waren maar wal irots op
hun werkstuk en levens kon iedereen nu
hun prachlige, met medewerking van de
moeders gemaakte Palmpasenstok be-
wonderen.
Een frapanle bijzonderheid is wel dat
verschillende van de bezochte bejaarden
zelf vroeger als kleuter reeds de Nuts-
kleulerschool bezochten. Toch wel een
bewijs dat het toenmalige bestuur zeer
vooruitstrevend was, door reeds in te
zien dat de kleuterschool een belangrij-
ke ondersteuning kan zijn in de opvoe-
ding van het kind.

Arie Lauckhart
ere-lid Concordia
De Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" hield zaterdagavond in een
goed gevuld dorpscentrum haar jaar-
lijkse uilvoering. Nadal het majorette-
korps onder leiding van Joke Papperse
een optreden had verzorgd werd de heer
Arie Lauckhart door voorzitter W.J.
Barink benoemd als ere-lid van de vere-
niging. De heer Lauckhart is namelijk
55 jaar muzikant geweest van de vereni-
ging. Om gezondheidsredenen moest hij
nu een punt achter deze muzikale carriè-
re zetten. Mevrouw Lauckhart mocht
een boeket bloemen in ontvangst ne-
men.
De heer Lauckhart werd ook gehuldigd
door wethouder H.A. Bogchelman. De-
ze noemde Lauckhart de stamhouder
van een zeer muzikale familie. Er wer-
den deze avond door voorzitter Barink
ook bloemen uitgereikt aan mevrouw
M. Schuppers-Roosendaal en mevrouw
M. Lauckhart-Hoevers. Beide dames
maken zich onder meer verdienstelijk
door het maken van kleding van hel
korps.
Onder leiding van dirigent H. Wendt
trad het korps vervolgens voor het voet-
licht. Er werd een licht reperioir afge-
werkt dat goed door het publiek werd
omvangen. Na de pauze Irad hel korps
nog een keer op mei onder andere de be-
kende Moonligt Serenade en de "Milita-
ry Escort". Dit laatste samen met de
drumband en de majoretles. Deze
drumband was daarvoor ook reeds op-
gelreden onder leiding van de heer P.
Papperse. Hel programma werd deze
avond besloten met een oplreden van de
Hooiplukkers uit Lochem met confe-
rence van "De Zwoagers" uil Lichten-
voorde.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Geeraerls, J. Dood in Bourgondië;
Cookson, C. Malty; Speelman, E. En
toen kwam het water...; Terpstra, P.
Storm over Foslaland; Thijssink-Boer,
H. Slreekromanomnibus; Lullikholt,
A. Van huis uit; werken in vrouwen-
groepen; Belinfante, A.D. Beginselen
van Nederlands staatsrecht; Hoving, H.
Juf-compleet; Calalogus, kinderbe-
dankkaarten 1980-1981; Weslra, Chr.
en H. Tossijn, Windw^Éoek; Mun-
niks , R. Eurythmie; F^rcr, O. Een
man; Wijs met de Waddenzee.

Jeugd:
Diekmann, M. En de grc^^i van Elio;
Gast, L. Morgen of ov^P^rgen; Ra-
boff, E. Leonardo da Vinci; Heering,
Ph. en F. Pijlman, De fuut; Peru, basis-
boek.

Van bomen en mensen

Op woensdag 8 april werden in de Graaf van Limburg Mini instraal nieuwe bomen
geplant. In februari waren de oude gekapt, op één na.
In die tussentijd was er druk overleg geweest tussen het gemeentebestuur en de be-
woners. Want ieder had zo z'n wensen. Toen de keuze uiteindelijk bepaald was,
kwamen we met het voorstel om de kinderen bij de boomplanting te betrekken.
Gelukkig reageerde het gemeentebestuur heel positief. De laatste voorbereidingen
werden getroffen.

Al vroeg in de middag van 8 april ston-
den de kinderen op de ui tki jk: Faisel,
Sherida, Farley, Danny, Sabine, Riek,
Markus, Martin, Ratna, Urby en niet te
vergeten Yvonne. Even over drie kwam
de tractor met aanhangwagen de straat
inrijden en werden de bomen bewon-
derd.
Judith en Freddy werden gauw opge-
haald. Ook de verdere bewoners waren
naar buiten gekomen.
En toen begon het feest. Want een feest
werd het! Eerst werden vijf grote kuilen
gegraven. De jeugd hielp ijverig mee.
Huetink stootte nog op een taai stuk
stronk van een oude boom. Daar was
niet op gerekend! Maar Arjan haalde
snel een bijl van huis. Farley ging heel
gezellig in de pas gegraven kuil zitten
spelen. En vooral Danny had het erg
warm.

Mijnheer Bekman hield een echte
toespraak en wees de kinderen op hun
taak goed op de bomen te passen. "Als
bomen in hun jeugd schade oplopen,
halen ze die nooit meer in en blijven ze
achter".
Toen was het grote moment aangebro-
ken. Vier bomen werden door de kinde-
ren geplant, bijgestaan door Golstein en
Huetink. Op voorstel van mijnheer Bek-

man plantte een drietal moeders de vijf-
de boom. En zo kon het gebeuren, dat
hij met mijn toestel een schitterend
plaatje schoot. Het karwei was ge-
klaard! We streken met z'n allen in de
tuin neer. De kinderen dronken ranja en
de volwassenen koffie.
Heren van gemeentewerken: hartelijk
dank, dat U zoveel tijd voor ons be-
schikbaar had!
Met burenhulp werd de afwas wegge-
werkt. En tot slot hebben Yvonne en
Ratna die ene oude boom nog een groe-
ne s t r ik omgehangen. Want zijn leven
heeft aan een zijden draadje gehangen.
Eigenlijk tot aan het moment, waarop
iemand zei: "Da's best leuk, één oude
boom en verder allemaal jonge. De
mensen in de straat zijn toch ook niet al-
lemaal even oud?" Dat was een wijs
woord.
In schemerdonker ben ik nog even gaan
kijken. Het was een prachtig gezicht:
voorop stond, trots, de grote sierbeuk
met z'n ontluikende bladertooi. Daar-
achter s tonden, heel pri l en nog een
beetje onwennig, de vijf jonge es-
doorns. Op hun kaarsrechte stammetjes
stonden ze te dromen in de lentenacht.
Hun eerste nacht in onze straat.

Mevr. D. Folkertsma.

Veel jubilarissen bij
vakorganisatie

De afdeling Vorden van de Federatie Hout- en Bouwbonden, welke een aantal ja-
ren terug een enigszins sluimerend bestaan leidde, is weer met kracht van de grond
gekomen. Er zijn nu momenteel 140 leden aangesloten.
Onder voorzitterschap van Gerrits en voorts een enthousiaste bestuursploeg zijn
de contacten met de leden weer verstevigd.
Men is verheugd, dat men bij de afdeling thans in het bezit gekomen is van een
stencilmachine, zodat vanuit eigen beheer op snellere wijze voorlichting kan wor-
den verstrekt aan de leden, o.a. op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

ONDERTROUWD: A. Bosch en G.J.
Bargeman; W.H. Norde en D.G. Win-
kel;
GEHUWD: J.B.J. Zweverink en M. de
Jonge; B.W. Geijs en K.M. van Vliet.

Een stimulans vormt zeker het Irouwe
lidmaatschap van meerdere leden. Maar
liefst elf personen konder er dit jaar ge-
huldigd worden.

Districlsbestuurder de heer Kooy uit
Deventer, was met zijn echigenole uil-
genodigd om de onderscheidingen uil Ie
reiken, bestaande uit de ailveren NVV-
speld.
Na een inleidende toespraak over de
toenmalige fusie van de twee Houl- en
Bouwbonden, wees de heer Kooy op hel
grote belang, van het gelrouw lid zijn
van een vakorganisalie. Hierdoor ont-
slaan hechlere banden.
De jubilarissen zijn: H.W. Bulten; J.
Jansen; H. Kappert; H. Zweverink;

G.J. Beek; G. Cornegoor; B. Jurriëns;
J. Klein Tiessink; G. Ribbers; A.J. Tee-
rink; B.G. Wenlink.
B. Wullink, vanwege gezondsheidsre-
den afwezig, kreeg namens hel hoofd-
besluur een horloge uilgereikt met in-
scriptie. Deze jubilaris, welke wegens
verandering van werkomslandigheden
de afdeling verlalen heeft, was 30 jaar
lid, waarvan 22Vi jaar bestuurslid.

De afdeling Vorden gaal volgende
maand een Kindermiddag organiseren
t.w. zaterdag 16 mei met als reisdoel
"De Zeven Provinciën" ie Hellendoorn
(Overijssel).
Op de folo onlbreken een paar jubilar-
rissen van wegen enige omstandigheden.

Veilig Verkeer
afdeling Vorden
De afdeling Vorden van Veilig Verkeer
heeft in samenwerking met de Rijkspoli-
tie uil Vorden een schr i f te l i jke verkeer-
sexamen voor basisscholen gehouden.
Van de 128 kandidalen slaagden er 126,
waarvan lien mei O fouten.

Kinderkoor "De Kinderrei"
Het kinderkoor "De Kinderrei" heeft
een bezoek gebracht aan het bejaarden-
centrum "De Wehme". Onder leiding
van dirigent P. Rouwen werden een
aantal leuke nummers gezongen. Er
werden gedichtjes voorgedragen, lerwijl
vier meisjes een zelf gemaakl lo-
neelslukje opvoerden. Dil alles werd
door de bewoners zeer op prijs gesteld.
Eerste Paasdag
eierzoekwedstrijd op de
Kranenburg
Traditioneel zal op Eerste Paasdag, uit-
gaande van de buurlvereniging Kranen-
burgs Belang, op de Kranenburg weer
een eierzoekwedslrijd worden gehou-
den. Er is een mooi lerrein uilgezocht,
waar de jeugd in vier groepen naar har-
telust zal kunnen zoeken.
De jongste calegorie is in de leeflijd van
4 tot en met 5 jaar, de tweede groep 6
tol en mei 7 jaar, de derde van 8 lol en
met 12 jaar en de. laatste groep voor 13-
jarigen en ouder. De wedstrijden begin-
nen na de middag. Men kan lalen in-
schrijven in zaal Schoenaker. Uileraard
mogen ook niel-leden deelnemen aan dil
jaarlijkse evenement.

Zorg om de toekomst
Dat was wat de deelnemers aan de
gespreksavond op 7 april over de kern-
bewapening uitspraken. Alle plaalselij-
ke polilieke parlijen gaven aan waarom
zij vóór of legen kernwapens zijn.
Dat deden zij nadal de heer van Eijk
van de organiserende kerngroep van het
Interkerkelijke Vrdesbond een indrin-
gende inleiding had gehouden over de
gevaren van kernbewapening en van de
bewapeningswedloop.
In de diskussie na de pauze slonden vra-
gen over hoe wij ons kunnen beveiligen
en over de aanvaardbaarheid van het ge-
bruik van kernwapens vaak haaks over
elkaar. Nee, opgelosl werd die verschil-
len van inzicht niet. Maar aan het einde
van de avond gingen de aanwezigen met
een aantal vragen, die iedereen voor
zich moet beantwoorden, naar huis.



nu tuinmeubelen kopen
Want, geloof ons, de zomer komt. Nu kiezen uit onze kollektie tuinmeubelen betekent:
een rijke keus en bovendien érg aantrekkelijke prijzen. Kom's langs bij Barendsen en maak Uw keus.
Dan hoeft U straks, als de zon doorbreekt, geen zomerdag te missen. barendsen

Wederom Atomica's

Grote
tuinmeubelshow
stoelen - luchtbedden - slaap-
zakken - boten.

op 2e Paasdag
in zaal De Herberg
Dorpsstraat Vorden

Aanvang 15.00 uur tot 19.00
uuur.
Gratis bezorging in straal
van 10 km.

ROLGORDIJNEN,
BALASTORESen
ZONNESCHERMEN bij

•••••••••••••«•

Paasmeubelshow

op voorraad.

Scherpe prijzen.
Moderne dessins.
Zonneschermen
gratis geplaatst.

tot 31 mei

BEHANG/VINYL 1981
De nieuwe voorraad is binnen.
Voor elk wat wils, alle prijsklas-
sen. Natuurlijk bij

Schildersbedrijf

J.M. UITtRWEERD

Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden, tel.
05752-1523

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

GARANTC

15
APRIL

Koopavond

16
APRIL

Koopavond

vrijdag

17
APRIL

18
APRIL

a
MÊUBÊin

Wij tonen U

de nieuwste internationale
meubelontwerpen
op ruim 3500 m2 meubeltoonzaal in:
massief eiken, leder, grenen, manou, noten etc.
Zie ook onze groots opgezette slaapkamerafdeling
(2e etage). Keuze uit ruim 20 modellen.

TIJDENS DE OPEN HUIS DAGEN SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

HELMINK
Zutphenseweg 24, Vorden -Tel. 05752-1514

Gratis reservering voor latere levering
Prima service en garantie
Gratis bezorgen en monteren dooreigen vakmensen

HONDA-CARRARO
2- en 4-wielige tuinbouwtjpkkers

hakf rezen en gazonmaaiers

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

J O WE BRANDERHORSTWEG 5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

PASEN 1981.

... daafhoort
krentenbrood
bij.
Wij bakkeffvoor U:
D PAASBROOD
D KRENTENBROOD
D ROZIJNENBROOD enz.

Graag zo vroeg mogelijk bestellen

WARME BAKKER Oplaat

BAKT HET VOOR U. TEL. 1373

Ba p
9,95

Styled
by Anita

Bij het
sprankelende
voorjaar 1981

mag dit oceankleurig sandaletje
met grappige „druppel"
perforaties eigenlijk niet

ontbreken.

Hetsen is voor iedereen
Jong en oud,
sportieve mensen
en toeristen.
Fietsen is gezond en gemakkelijk.
Wij leveren U uit voorraad een licht-
lopende fiets naar Uw keuze.

TWEEWIELERBEDRIJF

KU YPERSïel 1393

Bij ons is uw oude SPIJKERBROEK
10,-waard

Wij betalen bij aankoop van een nieuwe

SPIJKERBROEK
• U ƒ" voor een oude dames- of herenjeans

Oj" voor een kinderjeans

Deze aktie geldt t/m 25april!! a.s. donderdagavondkoopavond

Modecentrum

Tweede Paasdag beëindiging
aktie Pater Seesing
Bedrag nu ƒ 6680,05
De aktie voor de Vordense missionaris/ontwikkelingswerker pater Alfons Seesing
zal op Tweede Paasdag worden beëindigd. Begin februari jl werd gestart met een
financiële aktie voor de al meer dan dertig jaar op Borneo werkzame oud-
Vordenaar. Tot en met 11 april is een bedrag binnengekomen van ƒ 6680,05, waar-
van reeds ƒ 3200,- is overgemaakt voor de banken van zijn in aanbouw zijnde kerk
op Menyumbung op West-Borneo, een statie zo groot als geheel Gelderland.

Pater Theophile Seesing werd in 1912 in
Vorden geboren. Hij kreeg de doop-
naam Alfons. Het Klein Seminarie volg-
de hij bij de paters Passionisten in
Haastrecht (Z.H.) en trad in 1930 in de
Congregatie van de paters Passionisten.
Hij deed zijn professie op 3 september
1931 en werd priester gewijd op 11 april
1937. In 1947 ging hij als aalmoezenier
van het KL naar Indonesië en keerde in
1950 terug naar Nederland en ging ver-
volgens als missionaris naar Borneo. Hij
werkte de eerste jaren in Tanjung in het
bisdom Ketapung, ten zuiden van Pon-

tianak op West-Borneo. In 1954 ging hij
naar Menyumbung.
Een studievriend van hem, pater Ple-
chelmus Dullaert c.p. zegt over hem
"Pater Seesing staat bekend als de cow-
boy, daar hij over alle stroomversnellin-
gen snelt als een hinde, heeft ijzersterke
handen en draait alle schroeven kapot,
is onverwoestbaar en hoopt nog vele ja-
ren door te gaan. Zijn wens is onder de
palmen begraven te worden...."
De MQV te Vorden, die het initiatief
voor deze aktie heeft genomen is bijzon-
der erkentelijk voor de vele bijdragen.
De rest van het bedrag zal spoedig na de
paasdagen worden overgemaakt als on-
der andere de inhoud van de bussen, die
bij de winkeliers in het dorp staan, zijn
geleegd. Tot besluit van de aktie zal op
Tweede Paasdag in zaal Schoenaker op
de Kranenburg, een grote bingo-avond
worden gehouden, die 's middags be-
gint. De baten komen ten goede van pa-
ter Alfons Seesing en zijn kerk. De bin-
go die gespeeld wordt is voor het hele
gezin, dus groot en klein komt aan zijn
trekken. De bingo wordt georganiseerd
door de familie Sueters, die lid is van
het MOV (Missie Ontwikkelings en Vre-
deswerk).

Twee gouden en een zilveren
jubilaris bij bijenvereniging
"Tot nut en genoegen"
De bijenvereniging "Tot nut en genoegen" afdeling Vorden/Wichmond heeft in
het afgelopen weekeinde drie van haar leden gehuldigd. Het waren Herman Jan-
sen (Kranenburg), Ant. J. Bossenbroek (De Belten, Vorden) die beiden meer dan
vijftig jaar lid waren en Hendrik Bargeman, Vorden die meer dan vijfentwintig
jaar lid was. Ten huize van bestuurslid de heer Seesing werden in jubilarissen te-
midden van familieleden, bestuur en leden toegesproken door hoofdbestuurslid de
heer B. Meijerman uit Halle (afd. Achterhoek en Liemers van de Ned. Ver. tot Be-
vordering van de Bijenteelt).

Hij had grote waardering voor de heer
A.J. Bossenbroek, die nu 72 jaar is va-
naf zijn 18de jaar lid van de afdeling
Apeldoorn en ruim twintig jaar van de
afdeling Wichmond/Vorden. Herman
Jansen was vanaf 1928 lid, met een jaar
onderbreking wegens tewerkstelling in
Duitsland. Hij was eerst lid van Hengelo
Gld. en vanaf 1947 van
Wichmond/Vorden. Beide eerstge-
noemden kregen de gouden vereni-
gingsspeld, de laatste de zilveren speld
opde revers.
Namens de leden sprak de heer G. Bek-
ker de jubilarissen. Hij had grote waar-

dering voor de jubilarissen. De vereni-
ging "vergrijst" desondanks nog niet
want veel jongeren imkers worden lid.
De heer Bossenbroek, komend van
Hoog-Soeren is de liefde voor de bijen
aangeboren; Herman Jansen is de "rei-
zend ambassadeur" van de vereniging
en men treft hem overal aan, terwijl de
heer Bargeman als postbode in zijn vrije
tijd zijn hobby met veel liefde beoefent.
Volgens de doktoren, aldus de heer Bek-
ker is de gezondheid van de imker in be-
langrijke maten afhankelijk van het ge-
zond zijn van zijn bijenvolken. Hij
wenste hen nog vele jaren toe temidden
van familie en bijen.



met
Televisie

reparaties
- direct

: ! < • naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

ROLLUIKEN
zijn energie-besparend
leverbaar met aluminium en
kunststof lamellen in 6
kleuren.
Zij beschermen u en uw huis
tegen
a. kou, sneeuw, vorst, storm

en regen.
b. hitte en lichtinval
c. inki jk en geluid
d. inbraak
Meer informatie en vrijblij-
vende offertes bij

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of t e Ie v is ie-
apparatuur

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

IN DONKERE TIJDEN

05e
Niets breng! zoveel sfeer en gezelligheid m de
huiskamer als een knappend houtvuur, dat weten
we allemaal.
Alleen jammer dat bij de traditionele open haard
maar liefst 90°o van de warmte door de
schoorsteen vliegt. Een ander nadeel van de
traditionele open haard is dat zij voornamelijk
strahngswarmte afgeeft. Echt lekker warm is het
alleen vlak voor de haard, de rest van de kamer
bhjf t kil.

Deze problemen hielp Benraad echter dé wereld
uit met de ontwikkeling van het Benraad
convector-systeem waarbij een hoog rendement
wordt verkregen terwijl het houtverbruik relatief
laag bli j f t Door de afgesloten vuurhaard wordt een
bijna volledige verbranding van het hout
gerealiseerd, dus minimale asresten. Een uniek
systeem dat u in staat stelt van een echt knetterend
houtvuur te genieten terwijl tegelijkertijd de hele
kamer wordt verwarmd

Met de gesloten 'open" haarden van Benraad stookt u op een energiebewuste
manier, die de gezelligheid van een echt houtvuur combineert met de voordelen
van een complete verwarming.

De energiebewuste
open" haarden van Benraad

FRONTHAARDEN
55 cm
vanaf

HOEKHAARDEN
55 cm
vanaf

Voor afwerking en plaatsing:
dubbelwandige rookgasafvoeren
dakdoorvoeringen, eiken balkhout,
plavuizen, handvormstenen cq steenstrips
en isolatiekorrels

395,-

475,-

voor de omlijsting

hardhouten
tuinschermen L 59.=

gecreosoteerd of
onder hoge druk gewolmaniseerd

100 x 6 cm
120 x 6 cm
120 x 8 cm
140 x 8 cm
160 x 8 cm
160 x 10 cm
Boompalen 250 x 8

creosot.
1,60
1,80
3,00
3,80
4,45
5,95

wolrnanis.
1,75
1,90
3,25
4,00
4,70
6,25
7,40

tuinplanken p/m 2,95

Staanders
5,0 x 7,5 x 270 cm
p/stuk

13,50
Liggers:
5,0 x 7,5 x 210 cm

10,50

ruiters:
5,0 x 7,5 x 70 cm
p/stuk

4,75

Uw tuin uw visitekaartje

Houtveredeling
p/liter vele kleuren 10,75

Gewassen
grindtegel

4,50
60x40cm
Afhaalpnjs
per stuk

Prachtige houten
bloembakken
met barst afgewerkt
in rond, ovaal
rechthoekig
of vierkant ^ .-
Vanaf l O,'
Carboleum
donker of licht
p/3 liter 8,-
alle genoemde prijzen
geldig gedurende de
maand April
of zolang de
voorraad strekt

Vlechtwerk
Zeskant
gaas

op rol 50 m
hoog 50 cm 2" maas
hoog 75 cm 2" maas
hoog 100 cm 2" maas
hoog 120 cm 2" maas
hoog 150 cm 2" maas

53,00
57,00
72,00
86,25

108,00
hoog 200 cm 2" maas 143,25

BOUWMARKT

TOi.ll IIUC
TOLDIJK ZutphenEmmerikseweg 17

TEL.05755=1655

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft nog plaats
Vraag

vrijblijvend inlichtingen.
Elke week theorie.

Brinkerhof 82, Vorden
M. l. -rijksgedipl. Tel. 2783

10 bol
MOHAIR WOL

Diverse mode kleuren
12,50

Helmink b.v.

Uw
banketbakker.

De attente
assistent

vandePaashaas

zorgt voor uw

Paasgebak
Paasbrood

v Opgemaakte

Chocolade
eieren
Eitjes

Banketbakker

J. Wiekart
Tel. 1750

Specialiteit: Zwanehalzen

Zeker, nu is het ti|d
om voor kwaliteit te kiezen.

Tapij t van /uiver scheerwol dus,
het dikke 'Berber Plus'. Prachtig in één

woord. Oerdegelijk met die jute rug. In de kleuren: kurk, mokka, brons en stone.
400 cm breed. Normaal 249.- nu, t i jdel i jk voor slechts 229.- per str. m. lin daarbij kiest u

/o'n rijk, sfeervol gordijn van velours-dorée. Kwaliteits-velours op x'n mooist. 100% Katoen
In maar liefst acht <! i eigentijdse gloedvolle kleuren. Baanbreedte 120 cm.

Door ons gratis perfekt op maat gemaakt, üm xo op te hangen. Voor slechts 45.- p.m

Laat u een nieuwe badkamer maken?
Dan hebben wij de financiering voor u.

Hoe lang droomt u al van een
comfortabele caravan? Van een mooi bank-
stel een gezellige open haard of een nieuwe
geluidsinstallatie? Of van een nieuwe,
luxe badkamer, of rijdt u liever in een
nieuwe auto?

Kom eens praten met de Bondsspaar-
bank. Laten we eens kijken hoe we met
een lening-naar-maat uw dromen kunnen
realiseren. De Bondsspaarbank helpt u
daarbij graag met een verantwoord krediet,
af te lossen op de manier die u het beste past.

Kom maar naar de Bondsspaarbank,
de bank waarmee te

Alle zaken voor alle mensen.

Te koop: 2de hands Atco-

motormaaiers

+ cirkelmaaiers

BARENDSEN
Vorden. Tel. 05752-1261,

KNIPTIP
Overlaad op een
dia-avondje uw gas-
ten niet. Zo'n zestig
dia's . . . da's echt
genoeg voor een
avond.

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



Indian-style: de echte mocassin.
Zacht leder met soepele zool.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4, Vorden

Voor een
gezellige en gezonde
Paastafel
hebben wij voor U,

ovenvers PAASBROOD
KRENTEBROOD
ROZIJNENBROOD
en vele soorten
BROOD EN BROODJES

Alles van de Warme Bakker. Bestel tijdig bij:

't WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
A. G. Schurink. Burg. Galleestraat 22 - Tel. 1877.

Wij wensen U prettige Paasdagen.

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

, 5? tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

it„DE LUIFEL
organiseert op

23 APRIL

«t>

DIT ZIJN
PAASBESTE

PRIJZEN
' «+*~

Grote Paas-stunt verkoop

KOSTUUMS 25,- tot 150,- goedkoper
in wollen kamgaren en wol terlenka.
Het aller nieuwste is nu te koop voor:

98,- 149,- 198,- 249,-

KOLBERTS 25,- tot 50,- goedkoper
allemaal van dit seizoen en dan al die abnormaal lage prijzen.

79,- 98,- 129,- 149,-
Heren stretch corduroy pantalons
Een echte sportieve heren stretchcord pantalon met 2 sportief opgezette zakken.
De Tuunte garantie staat achter deze geweldige Lauf enmühie kwaliteit en de kleuren
zijn bruin - lever - camel - grijs - zwart.
De normale adviesprijs van deze grandiose pantalon is minstens 109,-
De normale Tuunteprijs is 79.-
ALLEEN TIJDENS DEZE PAASWEEK

WEEKTOPPER

A PROFITEER VAN DEZE «UNTAANBIEDINGEN
NATPÜRLIJK WEER IN HET SUPERCEIMTRUM VOOR IEDEREEN

Hebt U problemen
met uw motorgazon-
maaimachine?

Wij helpen u met welke reparatie dan

ook binnen enkele dagen.
Vakkundig en billijk.

Tevens enige zeer voordelige aanbiedingen
in nieuwe maaiers

Fa. KuypersTel. 1393

Weer en Wind scherm.
Zonneschermen maken is niet

zo moeilijk. Zonneschermen
maken, die jarenlang weer en wind
trotseren, is vakwerk. Uw specialist
van 'Luxaflex' produkten heeft ze.

Ze krimpen niet, ze rekken niet,
ze scheuren niet. Dat komt door de
oersterke Draion.

Ze klapperen en flapperen niet
bij 't minste zuchtje wind. Ze
wachten keurig het buitje af. Dat hebben ze te
danken aan hun degelijke konstruktie

'Luxaflex' Zonneschermen
hebben 'n frame van geanodiseerd
aluminium. Dat is niet vatbaar voor
roest. De verbindingen zijn van
roestvrij staal en zelfsmerend
nylon. Dat blijft dus soepel glijden.

Kies uit 7 verschillende soorten
de uwe. Met vaste, flexibele of
knikarmen. De Markisolette voor
hoge ramen. Of de oude vertrouw-

de markies. Kies er de kleur en het dessin bij
dat u mooi vindt. Keus genoeg. Kom maar kijken.

een grandioze

revue- en showavond
met sprankelende humor
En een avondvullend
amussementsprogramma

Na afloop dansen
met het radio- en t.v.-orkest

ELLEN EN
THE MOODMAKERS

Entreekaarten alleen in de voorverkoop bij Café-Rest. ,,De Luifel"
Telefoon 05735-1312

Luxaflex^ Oog voor funktionele details.
'Wettig gedeponeerd handelsmerk E«n G MunterJtougtaiT produkt

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van
lii, Rijksstraatweg 108

beter woonkomfort Tel 05750 17332

SCHOENEN
KOPEN..

HOU JE HOOFD
ERBIJ!

renata
jeugdschoenen
LEUK OM TE ZIEN. GOED OM TE DRAGEN.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Pass-aanbieding:
Kinder-
sweatshirts
in de kleuren marine - rood - wit en
bleu

NU 17f50

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514
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