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ORANJEVERENIGING
De allerlaatste berichten voor het feestgebeuren ! ! !

De werkgroep Leefbaarheid Vorden wil de gemeente
Vorden een erf stuk aanbieden.

Altijd mooi als men wat kan erven. Deze keer is het
echter wel iets bijzonders.

Zoals wij allen weten hebben wij een boomkenner in
Vorden en wij hebben ook de werkgroep Leefbaarheid
Vorden met als doel voor ogen "groen moet er komen".
30 April de kroningsdag, dan willen zij de gemeente twee
bomen aanbieden, kroningsbomen, welke gepland wor-
den op het Emmaplein.

Onze burgervader is natuurlijk enthousiast hierover,
want hij heeft onlangs nog bijna een geheel bos zien ver-
d wij en.
Het zal daarom voor hem een eer zijn om straks de schop
ter hand te nemen en de bomen te planten.
Het leuke van dit gebeuren is dat de burgermeester en
zijn vrouw ieder een boom zullen planten! ! !
Bij de geboorte van Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix
is er ook een boom gepland op het Emmaplein in Vor-
den. En zo hebben wij voor we het weten er een oranje-
bos bij. Deze plechtigheid zal om zes uur plaatsvinden.

Wanneer de muziekvereniging Sursum Corda deze inge-
laste plechtigheid zal begeleiden, indien alle muzikanten
aanwezig kunnen zijn, dan vertrekt men om kwart voor
zes vanaf het dorpscentrum, gevolgd door de werkgroep
Leefbaarheid, uiteraard met de kroningsbomen in hun
midden.

Deze plechtigheid zal niet te lang kunnen duren, want om
kwart over zes vindt de kroning van schutterskoning
plaats zoals in het programmaboekje staat vermeld.
Deze zullen wij zoveel mogelijk handhaven in verband
met de zeskampspelen en het donker worden.

Alle medewerkers en gevers dank voor uw bijdrage aan
het feestgebeuren. Het was in één woord fantastisch! ! !
Er zijn nog giften nagekomen, mochten er nog inwoners
zijn, die vergeten zijn of persé iets willen geven voor het
Oranjefeest, de plaatselijke banken zorgen er wel voor
dat het op de juiste plaats komt.

Allen bedankt tot zover en nu nog "mooi weer
moet alles toch voor elkaar zijn. Veel plezier!!!

dan

Bestuur Oranjevereniging

Geslaagd kof f iekonsert van
Concordia
De muziekvereniging Concordia streeft er naar om haar vereniging dich-
ter bij de Vordense bevolking te brengen. In het kader van deze gedach-
tengang werd zondagmorgen in zaal Schoenaker een koffiekonsert gege-
ven, dat voor wat betreft de uitvoering van het ruim dertig man tellende
corps wel geslaagd is, maar ten aanzien van de opkomst van het publiek
wat minder. Men had meer belangstelling verwacht.

Nadat Concordia - onder prominente
leiding van dirigent H. Went uit Zut-
phen - het konsert met een
achtklankstudie van Henk van Lijn-
schoten had ingeleid, sprak voorzitter
Wim Barink een kort welkomswoord.
Hij wees erop, dat men door deze "bui-
tenkonserten" donateurs, steunende le-
den en allen die wat voor de vereniging
doen, iets terug wil bieden. Daarom was
de entree ook gratis. Het programma
werd hierna voortgezet met de Nieuwe
Baroksuite van Fred Huigens en een
mars "Marscha de los Gladiatores" van
John Mac Quills. Het Amor van Willy
Hautvast en het bekende Spanish Eyes
van dezelfde komponist ontlokte veel
applaus. Men besloot het programma
voor de pauze met het klankvolle Vom
Egerland zum Molldaustrand van Rün-
del en Der Wildhorn van Max Lee-
mann.
Na de pauze verzorgde de uit achttien
man gevormde Tiroler Kapel van Con-
cordia (ook wel de Achtkastelendar-
pers genoemd) het verdere gedeelte.
Onder leiding van de heer J. Lauckhart
maakte een publiek een tocht door het
Egerland en werden diverse komposities
van deze populaire muziek op schitte-
rende wijze eehracht. Al met al toch wel
een geslaa^Hltreden van Concordia,
dat van plan r?6m deze zomer ook in
andere gedeelten van de gemeente kon-
serten te geven.

Vordenaax Wieger Wesselink
kampio^^nn Nederland
sneldammen aspiranten
Zaterdag werden in Utrecht de wedstrij-
den gehouden voor het nationale snel-
damkampioenschap. Voor deze finale-
wedstrijden hadden zich onder andere
de Vordenaren Wieger Wesselink en Jo-
han Krajenbrink geplaatst. Beiden wa-
ren ze favoriet, aangezien de kampioen
van vorig jaar niet meedeed. De gehele
dag waren ze in een fel gevecht gewik-
keld om de eerste plaats. Uiteindelijk
mocht Wieger Wesselink zich kampioen
van Nederland noemen, aangezien hij
één punt meer scoorde dan zijn klubge-
noot.
Hoe groot de overmacht was blijkt uit
de voorsprong die ze hadden. Wesselink
had vijf punten voorsprong op nummer
drie en zelfs zeven punten op nummer
vier.
De einduitslag was als volgt: l Wieger
Wesselink, Vorden 15 gespeeld-28 pun-
ten; 2 Johan Krajenbrink, Vorden 27; 3
Eddy Budé, Brunssum 23; 4 Casper van
der Tak, Wassenaar 21; 5 Oskar Cham-
man, Tilburg 18.
Wat betreft de beide Vordenaren doet
dit resultaat het beste hopen voor de Ne-
derlandse finale aspiranten, welke in
oktober zal worden gehouden en waar-
aan beide spelers meedoen.

Jeugddienst
De maandelijkse Jeugddienst in de Her-
vormde kerk te Vorden zal D.V. gehou-
den worden op a.s. zondagmorgen 4
mei en geleid worden door ds. E. Holt-
rigter uit Apeldoorn. Het Vordens Jon-
gerenkoor "Inter Christ" hoopt aan de-
ze Jeugddienst mee te werken.
Iedereen is er zeer welkom.

Gezamenlijke herdenkings-
dienst
Na de stille herdenking van de gevalle-
nen in de tweede wereldoorlog, rond de
graven op de algemene begraafplaats te
Vorden, zal er om half negen een geza-
menlijke herdenkingsdienst gehouden
worden in de Hervormde dorpskerk.
Deze dienst zal geleid worden door Pas-
toor van der Werf, ds. Zijlstra en ds.
Veenendaal.
Vordense Koren (Het Vorde <1É|̂ nes-
koor, De Chr. Gemengde Zar^Wreni-
ging "Excelsior" en Het Vordens Man-
nenkoor) hopen aan deze herdenkings-
dienst op de avond van de 4e mei mee te
werken.

Gezamenlijke kerke-dag
De voorbereidingen voor de gezamen-
lijke kerkedag te Vorden op zondag 24
augustus zijn in volle gang. Zo verga-
dert o.a. de programma-kommissie
(o.l.v. mevrouw Voerman) op a.s. don-
derdagavond l mei, in "de Voorde".
Er wordt flink ge-arbeid (ook op l mei)
aan de gezamenlijke kerkedag van de
Gereformeerde kerk en de Hervormde
gemeente te Vorden.
U heeft de datum al genoteerd op de ka-
lender/in de agenda?

Nog enkele...
gastgezinnen zijn nodig voor de gasten,
de studenten uit Mc. Pherson, Amerika.
Ze komen naar Vorden van 7-10 juni.
Opgave-adres: familie Krajenbrink,
Ruurloseweg 19. Telefoon 1366. Er is
voor de gasten in voorbereiding een ge-
zellig hollands programma.

gj Gemeenten ieuws
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 kollektevergunningen;
2. verkeersmaatregelen;
3. Wet Arob publikaties.

Verleende Kollekte-
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
navolgende vergunningen verleend:

— periode 28 april t/m 4 mei t.b.v. het
Astma Fonds;
— periode 5 mei t/m 11 mei t.b.v. Inter-

nationale Hulpverlening.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende tijdelijke verkeersmaatregelen
genomen:

Op 30 april a.s. afsluiting van een ge-
deelte Schuttestraat en wel vanaf de
Ruurloseweg tot aan de
Vordensebosweg, gedurende de periode
09.00 tot 12.00 uur dit i.v.m. het vogel-
schieten;
Op 3 en 5 mei a.s. een parkeerverbod
voor de linkerzijde van het toegangs-
wegje naar het kasteel gedurende de
periode 13.00 tot 20.00 uur dit in ver-
band met de aldaar te houden zeskamp-
wedstrijden;
Gedurende de periode van 6 mei t/m 14
juni 1980, of zoveel langer of korter, zal
de Baakseweg, v.w.b. het gedeelte tus-
sen de Hackfortselaan en de Riethuis-
weg, gesloten zijn voor alle verkeer in
beide richtingen, dit i.v.m. herstraat-
werkzaamheden.

Wet Arob publikaties
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 ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kon-
takt opnemen met afdeling I ter sekre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.
Verleende bouwvergunningen:

J. de Weerd, Brinkerhof 94, voor het
veranderen van een berging/carport tot
woongedeelte alsmede het aanbrengen
van een dakkapel.

Bij de dagen van 4 en 5 mei
"Als wij verzuimen de jeugd te vertellen
hoe erg het is geweest, dan zal er een
jeugd opgroeien die alles weer moet
meemaken om te weten, hoe erg het is
geweest."

Citaat uit de rede van wijlen ds. J.J.
Buskes tijdens de plechtige bijeenkomst
van de voormalige ondergrondse strijd-
krachten in de Nieuwe kerk aan de Dam
te Amsterdam op donderdag 10 mei
1945.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

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
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, 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.

DIVERSEN

l mei Bejaardenkring Dorpscentrum
13 mei Reisje K.P.O.
13 mei Soos
14 mei Ned. Bond v. Plattelands-

vrouwen
22 mei Bejaardenkring Dorpscentrum
20 mei NCVB Dorpscentrum
27 mei Soos

Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Elke woensdagavond volksdansen met
de Castle Eight in de Landb.school,
Nieuwstad 49.
20 t/m 23 mei: avond vierdaagse van de
wieier- en toerploeg.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Toneel in het Dorpscentrum.

De Chr. Gem. Zangvereniging "Excel-
sior" repeteert elke woensdagavond in
het Dorpscentrum.

GEBOREN: geen;
ONDERTROUWD: L.
G.E.M, van der Eeze;
Have, en: W.G. Slagman;
OVERLEDEN: geen.

Smelt,
A.R.M.

en:
ten

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Inleveren copy
editie Vorden en Ruurlo

5 mei, bevrijdingsdag
Copy voor de edities d.d. 8 mei, verzoeken wij u zo spoedig als mogelijk
in te leveren, liefst vrijdag 2 mei al, doch uiterlijk dinsdag 6 mei 's mor-
gens om 8.00 uur.

15 mei, Hemelvaartsdag
De edities van 15 mei worden vrijdag 16 mei bezorgd (in dorp Vorden:
woensdag 14 mei). Indien u in deze, voor ons moeilijke periode, wilt mee-
werken door uw copy (nieuws, advertenties) zo spoedig als mogelijk in te
leveren, dan doen wij ons best bovengenoemde edities op tijd af te krij-
gen.

bij voorbaat hartelijk dank,
de redaktie, L.G. Weevers

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 4 mei, 10.00 uur, ds. E. Holtrig-
ter (Apeldoorn); Jeugddienst m.m.v.
Vordens Jongerenkoor "Inter Christ".
20.30 uur, gezamenlijke herdenkings-
dienst m.m.v. Vordense Koren.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 4 mei, 10.00 uur, ds. J.R. Zijl-
stra; 20.30 uur (na de dodenherdenking)
in . Hervormde dorpskerk: Oekume-
nische herdenkingsdienst onder auspi-
ciën van de Oranjevereniging m.m.v. de
plaatselijke zangkoren. Voorganger: ds.
J. Veenendaal; deklamatie: ds. J.R.
Zijlstra; dienst der gebeden: pastoor
M. J. van der Werf.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 3 en zondag 4 mei, dr. Vane-
ker. Boodschapen s.v.p. op zondag zo
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Zaterdag 3 en zondag 4 mei, dr. J. Pie-
terse, Doetinchem, tel. 08340-35700; dr.
J. Knippers, Eibergen, tel. 05454-1543.
Spreekuur za/zo voor spoedgevallen:
11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENST DIERENARTS

Van zaterdagmorgen 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur, dr. Wegche-
laer. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072; s.v.p. bel-
len tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
, Mevr. Takkenkamp, tel. 1422; graag
bellen tussen 8.00-9.00 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, 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, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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



slagerij

HAMLAPPEN heel kilo 1098

FRICANDO 500 gram

SCHNITZELS
gepaneerd of ongepaneerd

100 gram

DINSDAG 6 MEI

VERSE WORST grof of fi)n

WOENSDAG 7 MEI

GEHAKT H.O.H.

kilo 698

kilo 598

ZWAN SAKSISCHE

SMEERLEVERWORST 200 gram 158

KATENSPEK 100 gram 108

AALRAUCHSCHINKEN 100 gram 178

groenteman

2 doosjes door de zon gerijpte

AARDBEIEN
per doosje

inhoud ± 250 gram

165

1 GROTE BLOEMKOOL
voor 4 è 5 personen 189
2 kilo grasgroene

GRANNY SMITHS
1 bos van 10 takken

TROSANJERS diverse kleuren

EEN PRACHT BEGONIA rrn
in diverse kleuren van 695 voor

HENKES

JONGE JENEVER
1 liter van 1475 voor 1395
BAILY'S

IRISH CREAIY1
fles van 1795 voor 1595

UFFNFNnAAI ÎIPFRMARIfTCN RU ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLO.)VCCNCNUHML oUrtnHlAKM tN bV RUSSEN • GROENLO • GOOR • VODDEN

rr
SAR OMA
INSTANTPUDDING
alle smaken
pak geen 55 of 49

MAAR
NU

Maandag
5 mei
gehele dag
gesloten!

»

^e\K o^ *£"Joo gran

*s*>fijj
. ',.-*r

KVICEE
vruchtenmix

*»x j«d fles 0,6 liter
geen 298
of 279

MAAR
NU «w**"

AD VAN GELOVEN

SATEH
pak van 169 voor

AMSTERDAMMERS
en zandloper
van 495 voor

pak 6 stuks
van 145 voor

BRINTA
pak 500 gram nu

AFTER EIGHT
doos van 395 voor

HONIG

JULIENNESOEP
2 pak van 222 voor

MILKY WAY
mini, grote zak

CURVER

KOELBOX
25 liter, 3 kleuren
van 39,50 voor 1995
BADSET
wc mat + badmat
van 34,95 voor 2395

HARING
in tomatensaus
ovaal blik, 400 gram
van 245 voor

GREEN SPOT
limonade
1 literfles van 139 voor

RIOX

Hazelnootpasta
glas 200 gram,
van 189 voor

VERS VAN HET MES!

GOUDSE KAAS
v.v. belegen, heel kilo

VOOR MOEDERDAG

FATAL
Eau de toilette
met zeep, van 1295 voor

HAUST

PANEERNIEEL
pak van 78 voor

MONA FRANSE

FRUITKWARK
van 89 voor

ANDRELON

DOUCHEFRIS
met spons
van 4,95 voor

WEENSE SNIJDER
800 gram,
gratis gesneden

Setè 3

OPBERGBUSSEN
bloemdessin
van 1895 voor

BETUWE

HAVITURE
aardbeien, kersen of 4 AA
abrikozen 1 U M
van 229 voor 1 WW

VAN NELLE GOOD MORNING
TUCC7AI/ ITO ^.

KOKOSMACRONEN ^
pak 6 stuks 1 A ffl
van 169 voor 1 tt J

W.K.

LEKKERBEKJES 1 CQ

- l

STANDENSTOEL A JA-
met 4 cm plaatkussen 4/1 U ̂
van 42,95 voor tl*t9 U

Rek met 6 eierdopjes

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG • REKLAMES GELDIG VAN 1/5 TOT 7/5 198



Voor de blijken van medele-
ven welke wij mochten ont-
vangen na het overlijden van
onze lieve broer, zwager en
oom

DERK JAN GOLDENBELT

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
Fam. G.W. Tragter

Vorden, april 1980

Te koop: Husqvarna band-
grasmachine met vangbak.
H. Visschers, De Boonk 43,
telefoon 2212

Te koop: 2 roodbonte vaars-
kal veren. T.H. Zents, Laren-
seweg 3, Vorden, tel. 1924

Rijdt Fongers
trommelrem, 3 versn. uitv.

model Ascot ƒ 576,-
model Bato ƒ617,—

Barink, Nieuwstad 26 Vorden

Te koop tegen zeer billijke
prijzen diverse inruil ter-
rasstoelen en tafels.
Te bevragen bij: Huvo Vor-
den b.v., Kerkhoflaan l te
Vorden

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Getrouwd:

Te koop: hooi en stro uit
voorraad leverbaar.
H.R.H. Eggink, Emmeloord,
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
telefoon 05270-2701 b.g.g. te-
lefoon 05618-444 of 05618-
214

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Verkoop Staatsloten
dinsdag 6 mei

STAATSLOTEN
Afhalen uitsluitend
's morgens tussen 9—
13 uur en van 17—19
uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

\ <&

-

voorgoed
antiek

DE
"VELDÏjQEK"

tuiten Doctinchcnt en Ruurlo
VeMhockseweg 11-13

057 J* -491

-i

Mr. R. DE WAAL
en
ANNE MARIE VAN DAM
VAN ISSELT

's-Gravenhage, 26 april 1980

Op dinsdag 6 mei hoopt

OMA JOLINK-WISSELINK
haar 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid haar te feliciteren 's avonds
van 19.00 tot 21.00 uur in bodega
,,'t Pantoffeitje", Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Haar dankbare kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Vorden, april 1980
,,De Wehme", Nieuwstad 32

f Langs deze weg willen wij iedereen die onze huwe-
lijksdag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt
met hun komst, kado 's, bloemen en felicitaties, har-
telijk dank zeggen.

ARJAN EN JOSIN MENGERINK

7203 ER Zutphen, april 1980
Van Drinenstraat 134

Na een langdurig en zeer moedig gedragen lijden is
van ons heengegaan onze lieve moeder en oma

JOH ANNA WILLEMIN A MARSMAN
weduwe van H. Ruumpol

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: W. Hulshof-Ruumpol
G.J. Hulshof
Jan, Wim, Ans

Vorden, 23 april 1980
Zutphenseweg 96

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Voor uw blijk van medeleven dat wij ontvingen na
het overlijden van onze lieve moeder en oma

REINTJEN GROOT WASSINK-TEUNISSEN

betuigen wij u onze oprechte dank.

Mede namens de kinderen,
Familie J. Groot Wassink

Vorden, april 1980
Ruurloseweg 65

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen ter
openbare kennis dat i.v.m. herstraatwerk van de
Baakseweg, het gedeelte tussen de Hackfortselaan en
de Riethuisweg, zal zijn afgesloten voor alle verkeer
in beide richtingen en wel voor de periode 6 mei tot 14
juni 1980, of zoveel langer of korter als nodig i.v.m.
de uit te voeren werkzaamheden. De omleiding van
het verkeer zal naar gelang de voortgang der werk-
zaamheden, per wegvak geschieden en door verkeers-
borden worden aangegeven.

Vorden, 25 april 1980

Burgemeester en wethouders voornoemd
de sekretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

o

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van de gemeente Vorden maakt be-
kend, dat van de N.V. Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland, Terborgseweg 136, Doetin-
chem, een verzoek is ingekomen voor het plaatsen
van een gebouw ten behoeve van proefopstelling on-
tijzering op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie B, nr. 1969, plaatselijk bekend Ree-
oordweg te Vorden (drinkwatergebied).
Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd door het
verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze
vrijstelling te verlenen voor de periode van zes maan-
den.
De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 2 mei
1980, gedurende veertien dagen, voor een ieder ter in-
zage ter gemeentesekretarie, afdeling I. De rechtheb-
benden op aangrenzende en nabij gelegen gronden
hebben gedurende deze veertien dagen de bevoegd-
heid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van deze
vrijstelling bij burgemeester en wethouders in te die-
nen.

Vorden, l mei 1980. N

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Praktijk Fysiotherapie
W.J.G. DEKKERS/GJ. HEERSINK

DORPSSTRAAT 6

Ons telefoonnummer:

05752-1983
(na 18.00 uur: 2578)

Wij behandelen zowel partikuliere patiënten als
ziekenfondspatiënten

Bouwbond F.N.V.
Inleveren vakantiebonnen met begelei-
dingsbriefje van de verschillende zegel-
waarden.

in zaal „de Herberg" op dinsdag 6
mei van 19.OO tot 21.00 uur.

in zaal Schoenaker te Kranenburg
op 8 mei van 19.30 tot 21.00 uur.

Derde en laatste Inlevering op
woensdag 14 mei van 18.30 tot 20.00
uur.

Boekjes afgeven B. van Hackfortweg 8,
Vorden
De plaatselijk vertegenwoordiger:
G.J. Voorhorst
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woensdag 3O april

EVENING-STARS
zondag 4 mei

NEW POUR
Maandag 5 mei

RE-UNION

Hengelo Gld. telefoon O5753-1461

Gevraagd;

houtbewerkers
met of zonder ervaring.

Afwisselend werk met een goed loon.

Sollicitaties:

HOUTHANDEL

B.H. Wesselink & Zn. b.v.
Borculoseweg 41, Ruurlo, telefoon 05735-1395

MARIJNEN
WASAUTOMAAT LT som

41/2 kg inhoud, 13 programma's
afm. 85 x 62 x 48 cm
adviesprijs 759,-
STERPRIJS 549,-

ALLEEN BIJ:

FA. WINTERS
Spalstraat, Hengelo (Gld.)

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

4JIET GEK Z
Dat is helemaal niet gek!
Van polyester/katoen en heel moderne
corduroy biezen, en steekzakken met

rduroy afgezet.
Taten 152-170 75.-

Maten 122-146 ^
f

Woningbouwvereniging
THUIS BEST

Hiermede brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat het
spreekuur van de woningadvieskom-
missie Vorden verplaatst is van 5 mei
naar

maandag 12 mei 198O
Het bestuur

Te koop:

STROOIZAAGSEL
voor ligbox- en paardestallen.
Levering franko huis per container.

Te bevragen bij houthandel

B.H. WESSELINK EN ZN. B.V.
Ruurlo, telefoon 05735-1395

ACK!

10% korting
op alle
kinderjacks

zaterdag 10 mei

Bal voor gehuwden
en verloofden
Muziek:

Desperado's
aanvang 20.00 uur in zaal

<

De Boggelaar
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar
Vordenseweg 32, Warnsveld, telefoon
05752-1426

JONGENS, MEISJES

er is weer 'n leuke
kollektie horloges
binnen.

in mechanisch
49,- 55,- 65,- 85,-
enz.

In quartz
79,- 99,- enz.

>AGROQTKORMEUNK
khorlogerie goud &zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771
Gediplomeerd opticien - 's maandags gesloten

nu ook elektra
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag l mei 1980
42e jaargang nr. 9

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Vorden-Pax (Hengelo) 0-0
Van een derbysfeer, waarmee de voet-
balduels tussen Vorden en Pax vroeger
nogal eens werden omgeven was zon-
dagmiddag op het gemeentelijk sport-
park te Vorden geen sprake. De toe-
schouwers kregen een duel voorgescho-
teld zonder hoogtepunten. De stand op
de ranglijst zal daar ongetwijfeld mede
debet aan zijn geweest. Voor beide
teams stond er namelijk niets meer op
het spel.
Voor de rust was de thuisklub het meest
in de aanval. Er werden wel kansen ge-
schapen, doch de afwerking stelde wei-
nig voor. Aan de andere kant kreeg
doelman Wim Harms evenmin moeilij-
ke ballen te verwerken.
In de tweede helft kwam Pax wat terug.
Echter ook zonder dat het team uit Hen-
gelo tot grootse daden kwam. Bij Vor-
den werden halverwege de tweede helft
doelman Harms en Andre te Velthuis
resp. vervangen door Ejo Elburg en
Andre te Vlekkert.

Ratti 1-Wilp 1:2-3
Ratti l, afdeling zaterdag, heeft in een
goed gespeelde wedstrijd op eigen ter-
rein een nipte 2-3 nederlaag geleden te-
gen het bezoekende Wilp 1. Vooral in de
eerste helft had de thuisklub diverse sco-
ringskansen en had men met rust zeker
een 3-0 voorsprong moeten hebben. Het
viel anders uit; weliswaar kon Jan
Harmsen na twintig minuten spelen met
een lage bal Ratti de leiding geven, maar
nog voor rust kon Wilp een door Martin
Dijkman op de doelman teruggespeelde
bal onderscheppen. Het schot van de
Wilpse middenvoor betekende de gelijk-
maker: 1-1.
Na de thee werden Harry Eggink en
Wim Berenpas (blessures) vervangen
door respektievelijk G. Waarle en G.J.
van Zeeburg. De gasten hadden echter
het heft in handen en wisten tweemaal
het Ratti-net te vinden waardoor de
stand 1-3 werd. Vijf minuten voor tijd
kon Jan Harmsen een voorzet van
Waarle produktief maken en reduceerde
de achterstand: 2-3.

Uitslagen/programma
v.v. Vorden
Uitslagen: Vorden - Pax 0-0; Longa 5 -
Vorden 4 0-2; Vorden 7 - Erica 5 0-7.
Programma: Vorden 2 - Vios 2; Vorden
3 - Baakse Boys 2; Sp. Kotten 2 - Vor-
den 4; Vorden 5 - Socii 5; Vorden 6 -
Lochem 9; Steenderen 4 - Vorden 7;
Dierense Boys 6 - Vorden 8.

Uitslagen/programma
s.v. Ratti
Uitslagen: afd. zaterdag, Ratti l - Wilp
l 2-3; Ratti 3 - Almen 6 3-3; afd. jeugd:
Ratti Al - Eerbeekse Boys 1-3; Ratti B2
- sp. Brummen B2 0-2.
Programma: afd. zaterdag: Ratti l -
EG V V 1; Gazelle Nieuwland 4 - Ratti 3;
afd. jeugd: De Hoven Al - Ratti Al; Be
Quick B2 - Ratti B2; afd. zondag: H en
K l - Ratti l; Ratti 2 - Dierense Boys 4;
Warnsveldse Boys 5 - Ratti 3.

Onderlinge kompetitie DCV
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense damklub DCV werden bij de
jeugd in groep I de volgende wedstrij-
den gespeeld: W. Rietman-J. Dij k 0-2;
H. Dijk-R. Brummelman 0-2; groep II:
J. Slutter-M. v. Burk 2-0; E. Brummel-
man-E. te Velthuis 2-0; D. Hoekman-
H. v.d. Kamer 0-2; groep III: G. Brink-
man-R. Bulten 0-2; W. Hulshof-R.
Bruinsma 2-0; M. Boerkamp-F. Rou-
wenhorst 2-0; H. van Langen-J. v.d.
Kamer 2-0; G. Brinkman-B, de Jonge 2-
0; M. Boerkamp-H. van Langen 1-1;
groep IV: R. Slutter-R. de Beus 2-0; R.
Mullink-J. Kuin 0-2; E. Hengeveld-B.

Nuesink 1-1; R. Lichtenberg-H. Beren-
pas 0-2; P. Besselink-B. van Zuilekom
2-0; R. Mullink-B, van Zuilekom 0-2;
R. de Beus-B. Nuesink 0-2; M. Kuin-R.
de Beus 0-2; R. Lichtenberg-E, henge-
veld 2-0; R. Slutter-P. Besselink 2-0; B.
van Zuilekom-M. Kuin 0-2; J. Kuin-R.
de Beus 2-0.
Senioren: Masselink-Grotenhuis 0-2;
Slutter-Graaskamp 1-1.

WATERPOLO

Vorden (dames)-
WWV (Winterswijk) 1-4
Voor de kompetitie speelde het dames-
team van Vorden thuis tegen WWV uit
Winterswijk. Door gebrek aan het juiste
richtingsgevoel, de thuisklub kreeg ver-
schillende kansen die evenwel niet wer-
den benut, werd met 1-4 verloren. Na
een 0-0 stand in de eerste periode, gaf
Anneke Sikkens Vorden in de tweede
periode met 1-0 de leiding.
WWV kwam goed terug en scoorde
tweemaal achtereen 1-2. In de derde pe-
riode werd het 1-3, terwijl in de vierde
periode de eindstand 1-4 werd bereikt.

Vorden (heren)
ZW (Vaassen) 2-9
De heren van Vorden speelden in Zut-
phen tegen het reeds kampioen zijnde
ZVV uit Vaassen. Vorden werd met 2-9
verslagen. In de eerste periode werd het
0-3, een stand die in de tweede periode
ongewijzigd bleef. In de derde periode
haalde Vaassen fors uit: 0-8. Nadat in
de laatste periode de stand op 0-9 was
gebracht, scoorden Gerrit van Bemmel
en Kier Knol tegen: 2-9.

MOTORSPORT

Gouden medailles voor
"Graafschaprijders''
in Duitsland
Aan de in het Duitse plaatsje Kaldenkir-
chen (nabij Hamburg) georganiseerde
internationale betrouwbaarheidsrit na-
men drie leden van de Vordense motor-
klub "De Graafschaprijders" deel.
Deze tweedaagse betrouwbaarheidsrit
kende een groot internationaal deelne-
mersveld.
In de klasse 250 cc, waarbij 42 rijders
van start gingen, bereikten Rob van de
Straat (K.T.M.) en Jan Klein Brinke
(S.W.M.) een eervolle achtste en negen-
de plaats. Beide klasseringen waren
goed voor een gouden medaille. Wim
van Voorst behaalde in de klasse 350 cc
een tiende plaats, hetgeen hem een zil-
veren medaille opleverde.
Het team van de "Graafschaprijders"
bestaande uit Jan Klein Brinke, Wim
van Voorst en Rob van de Straat behaal-
de een fraaie zesde plaats.

Jan Harkink winnaar klubtrial
'' Graafschaprijders''
Zaterdagmiddag vond op het militair

oefenterrein te Lochem de traditionele
trial van de Vordense motorklub "De
Graafschaprijders" plaats. In totaal na-
men circa 35 rijders aan déze trial deel,
waarbij motorbeheersing een allesover-
heersende rol speelt.
De uitzetters Henk Oonk en Reinier
Groot Nulend hadden het prachtige par-
kours voorzien van 8 non-stops. Het
parkours diende vier keer te worden af-
gelegd. Aan het eind van de middag
werd er nog een "crossproef" over drie
ronden gehouden, waarbij Jan Ooste-
rink voor de zoveelste keer in zijn
carrière de snelste tijd maakte. Na af-
loop maakte Dick Pardij s de volgende
uitslagen bekend: l Jan Harkink 82
strafpunten; 2 Jan Oosterink 88; 3 Henk
Hellegers 94; 4 Henk Brunsveld 108; 5
Walter Arendsen en Jan Klein Brinke
115;
Jeugd: l Erik Bulten 121 strafpunten; 2
Robert Helmink 135; 3 Marcel Bulten
156; 4 Tjeerd Stapelbroek 243.

Autopuzzelrit annex
bingoavond v.v. Vorden
zeer geslaagd
Wekenlang is Fred Franssen bezig ge-
weest met de organisatie van een auto-
puzzelrit met daaraan gekoppeld een
bingo-avond.
Aanvankelijk hadden zich niet al te veel
personen opgegeven. Geen nood, Fred
Franssen sleepte ze er zelf als het ware
met de haren bij. Het resultaat was dat
zaterdagmiddag 34 equipes van start
gingen.

De rit zat uitstekend in elkaar en bevatte
zoveel kneepjes dat het reeds bij
voorbaat vaststond dat er veel strafpun-
ten gegeven zouden worden.
Dat bleek ook wel toen Fred Franssen
de prijzen uitreikte. De uitslag was als
volgt: l H. Jansen/Klein Geltink 107
strafpunten; 2 C. ten Barge/W. Snippe
115; 3 F. van Zuilekom/H. van Houte
152; 4 F. Pellenberg/M. Rouen 152; 5
B. Schouten/J. Dekkers 157. De poe-
delprijs werd gewonnen door W. Gol-
stein met 430 strafpunten. Door de he-
ren H. Berendsen en C. ten Barge waren
twee fraaie bekers beschikbaar gesteld.
Na afloop van de rit vond er in het klub-
gebouw een gezellige bingo plaats, met
zeer veel prijzen. Voorzitter Fred Schar-
renberg bedankte Fred Franssen voor
hetgeen hij de leden van de vereniging
op deze zaterdag aan amusement heeft
geboden. De opbrengst van de bingo,
naar schatting zo'n 500 gulden, zal aan
een nog nader te bepalen goed doel in
Vorden geschonken worden.

Twente I sterk op 2e
bondsjtenooi in
Noordrjf
Reeds nu is duidelijk dat het zomersei-
zoen van de touwtrekkers in alle klassen
een topspanning zal brengen. Op het
tweede baaistoernooi van de Neder-
landse TÓ^Prekkers Bond dat zondag
onder ideale weersomstandigheden in
Noordij k bij Neede werd gehouden, is
Twente I uit Langeveen er in geslaagd
om de eerste plaats in de 720 kg. klasse
te veroveren. Het team van coach-trai-
ner Ten Broeke, trok zo hard aan de
touwen, dat favoriet Heure - dat trou-
wens twee zware tegenstanders achter
elkaar kreeg - geen kans meer had.
Twente I heeft hierdoor ook meteen de
kop gepakt in de kompetitie en staat
drie punten voor op Heure en Eibergen.
Laatstgenoemde wist ditmaal een fraaie
tweede plaats te behalen. "We waren nu
meer ontspannen dan op het door ons
zelf georganiseerde toernooi in Eiber-
gen", zei coach Jan Groot Wassink,
"we komen terug."
Het toernooi dat een week was verscho-
ven in verband met het slechte weer
vorige week, werd door vele belangstel-
lende bijgewoond. Het werd gehouden
aan de Schoolweg te Noordij k. De orga-
niserende vereniging had alles uitste-
kend geregeld: doucheruimte, was- en
kleedlokaliteit, ruime parkeerplaatsen
enz.

Tafeltennisklub definitief
van de grond
De initiatieven die Marcel Martinus en
Bram Lammers hebben ontplooid, zijn
beloond. Het beoogde doel, oprichting
van een tafeltennisklub in Vorden werd
een feit.
Er is een voorlopig bestuur gekozen dat
bestaat uit H.A. Kramp, voorzitter;
mevr. Dekker, sekretaresse en mevr.
den Enting, penningmeesteresse. Er zal
in het dorpscentrum worden gespeeld,
zowel op dinsdagavond, alsmede op za-
terdagmiddag. De start is zaterdagmid-
dag 24 mei van 16.00-18.00 uur. Marcel

Martinus en Bram Lammers zullen zich
met de jeugd gaan bezighouden.
Opgave voor de tafeltennisklub is moge-
lijk bij mevr. Böhmer, Brinkerhof 79,
Vorden, telefoon 2269.

Vordens Tennis Park
het zaterdag mix-team van VTP behaal-
de in de kompetitiewedstrijd tegen Nee-
de, de derde overwinning in suksessie.
Vorden won met 3-2 en heeft daardoor
duidelij ke kampioensmogelij kheden.
Ook het herenteam won verdiend met 4-
2 tegen Drieslag uit Hoog-Keppel.
De junioren gingen zaterdag tegen Hal-
lumse Molen uit Eibergen kansloos met
0-8 ten onder.
Tegen Hallumse Molen uit Eibergen
ging het zondag mix-team na veel span-
ning met 3-5 ten onder. Zes van de acht
partijen moesten in drie sets beslist wor-
den! Het zondag herenteam speelde uit
tegen Zelhem met 3-3 gelijk. Door deze
sleutelwedstrijd niet te winnen kan dit
toch wel jeugdige team van Vorden zijn
kansen op een kampioenschap wel ver-
geten.

Het programma voor het komende
weekend ziet er als volg uit: Zaterdag ju-
nioren VTP-Doetinchem; heren Braam-
veld-VTP; mix Tega-VTP; zondag he-
ren Holten-VTP; mix VTP-Rakum.

Kunnen de vernielers zich ook van de goede kant laten zien? Steek zelf ook eens de
handen uit de mouwen en kom helpen opbouwen in plaats van afbreken; meldt u
bij de versieringskommissie. Hedenavond en woensdagmorgen is er nog veel werk
te doen. Laatje ook eens van de goede kant zien.

Topspanning op autocross
Warnsveld
BIJNA 3000 BEZOEKERS
De autocross, die zondagmiddag op het terrein van Smeerdijk aan de
Looierenk weg te Lees ten-Warnsveld werd verreden, is een groot sukses
geworden. Het was fraai weer, er waren zeker zo'n 2500 belangstellenden
en de races kenden een summum aan spanning. Men zag felle duels, voor-
al in de finales.
De organisatie liep prima, alles ging "op rolletjes" zoals Jan Poortman,
voorzitter van het mede-organiserende Treklust glunderde. Ook al dank
zij de medewerking van dyttichting Autosport Oost-Nederland te Halle,
onder wiens auspiciën wenP^reden. Het publiek kon de wedstrijden op
het ruim vijf hektare grote terrein, dat iets glooide, bijzonder goed vol-
gen. Men startte om één uur.

STANDAARDKLASSE^t^^
In de standaardklasse was de ̂ H>o zeer
groot, er waren liefst 48 deelnemers. Er
werd in vijf series gereden om de halve
finalisten te kunnen bepalen. Daarvoor
waren ook de herkansingen en kwartfi-
nales uiterst spannend. Er ontwikkelde
zich een felle strijd in de finale, waarbij
A. Bosman uit Hengelo Gld. - die vorig
jaar tweede werd - tenslotte met zijn
VW Bosein eerste kon worden. De

verdere uitslagen: 2 J. Hakfoort, Ulft
(147); 3 B. Nijhof, Hengelo Gld. (13); 4
A. Esselink, Steenderen (613); 5 H.
Smeenk, Eibergen (92).

SPORTKLASSE
In de sportklasse waarin veel "eigen-
bouwwagens" reden, werden drie series
van 12 verreden. Dit werd een waar
spektakelstuk, vooral de halve finales
verliepen niet zonder kleerscheuren,

daar enkele favorieten helaas uitvielen
door pech. De eindstand: l B. Ahnen-
dorp, Ulft (21) met VW spec.; 2 J. Wiel-
heesen, Halle (65); 3 B. Seinhorst, Vars-
seveld (93); 4 J. Dreteler, Diepenheim
(88); 5 J. Drenth, Ambt Delden (5).

PLAATSELIJKE RIJDERS
Een van de mooiste races was die van de
plaatselijke rijders om het kampioen-
schap van Warnsveld. Er waren acht
deelnemers die in drie manches van zes
ronden zoveel mogelijk punten bijeen
moesten crossen. Dat lukte tenslotte H.
Otten uit Warnsveld, die in totaal 40
punten scoorde en als winnaar de zoen
van rondemiss Yvonne kreeg. De
uitslag: l H. Otten, Warnsveld (2) met
40 punten;. 2 N. v.d. Woude, Zutphen
(7) 36 p; 3 J. Lohschilder, Vorden (16)
29 p; 4 Harmsen, Vorden (150) 24 p; 5
J. ter Bogt, Vorden 23 p; 6 A. Meyer,
Warnsveld (8) 20 p; 7. E. v.d. Veen,
Zutphen (29) 17 p; 8 J. Groot Roessink,
Warnsveld (1)17 p.
De jury stond o.l.v. de heer Wisselink
uit Halle; Peter Berenpas, Hengelo Gld.
gaf voor de mikrofoon een keurige eks-
plikatie. De wagens werden vooral tech-
nisch gekeurd.

Suksessen Sursum Corda-
leden op solistenkonkours
te Gorssel
Op het solistenkonkours dat op zater-
dag 26 april te Gorssel werd gehouden
onder auspiciën van de Gelderse Bond
behaalde een zestal Sursum Corda-leden
goede prestaties.
In de 3e divisie behaald? Bob Nijhuis,
op klarinet met 38 punt een 3e prijs.
Dick Boerstoel, cornet, behaalde, ook
in de 3e divisie met 54 punt een Ie prijs
met lof van de jury. Voor deze jongste
konkoursdeelnemer een geweldige pres-
tatie want hij mocht ook een herinne-
ringsplakette in ontvangst in ontvangst
nemen voor de beste prestatie in zijn
divisie!!
In de 2e divisie behaalde Ab Schouten
op zijn tuba in de 2e divisie een Ie prijs
met 49 punt. Leo van Zantfoort en Eric
ter Beest, klarinet/alt sax duo behaalde
eveneens in de 2e divisie met 44 punt een
2e prijs.
Joop Boerstoel, uitkomend in eredivi-
sie, behaalde een zeer eervol resultaat
door met geweldig moeilijk nummer
toch nog een 2e prijs (met 42 punt).
De jurering van deze solisten was deze
dag in handen van Willy Hautvast, ter-
wijl de pianobegeleiding verzorgd werd
door Henk van Loo jr.

HEEL VORDEN VLAGT! U OOK?

HEFT. VORDEN VLAGT! U OOK?

Inzending copy
Bezorg uw advertenties voor moederdag s.v.p. vroegtijdig. Ook wij wer-
ken maandag niet en in verband hiermee verzoeken wij u, indien enigzins
mogelijk, uw copy al deze week in te zenden.

Redaktie Contact

Bi'j ons in d'n Achterhook
"Die gaot nao het warkkamp", menen Toon van de Spits-
moes. Toon zat, met nog un stel voddensen in de zaal van Dimmen-
daal in Durkum nao 't mannenkoor te luusteren. 't Mannenkoor dat
't ok hier natuurluk wel weer besunder goed dei'j.
Zee hoeven zich teminste neet te schamen veur de luu uut Durkum en
's Heerenberg die d'r ok wazz'n. Maor zoat iedereene wel us un keer
un steeksken lot vall'n, dei 't Mannenkoor dat hier ok. De dirigent
wol eur effen 't wiesken veurspöll'n en too veel 't hele koor metene
in. En dat had now net neet emot.
Vandaor dat Toon oaver het warkkamp begon. Toon kik de
leste tied nog al volle tilleviesie en dan zut e nog al us plaatjes van
Dachau, Auschwitz en wet ik wat al neet meer. Hee is daor nogal met
begaon en dreumt t'r mangs volle van.
'T j maak 't now wel un betjen al te bont Toon", menen Harm
Wiesman, die d'r ok bi'j zat.
"Jao, dat wet ik, maor den dirigent is anders un strabanten, daor
krieg ze vaste nog wel wat oaver te heurn."
Harm, die 'n dirigent pesoonluk goed kent, menen dat 't nog wel met
zol vall'n.
"Now i'j 't zo oaver 't warkkamp hebt, in Vorden loopt 'r wel un
paar rond die d'r riepe veur bunt."
"Hoe bedoel i'j dat zo?"
"Now die knapen die de vesiering in ons darp weer afetakeld heb."
"Daor hè'k nog niks van eheurd."
"Die vesiering heb ze jao veurugge wekke oaverende ezet. Met grote
kranen en alles t'r bi'j, tot 's aovunds twaalf uur waarn ze d'r wel
met druk. En daor heb now un paar jonges of wie 't ok ewes bunt, de
kronen afehaald en wet ik wat neet meer an venield."
"Hef de pelietsie die luu al te pakken?"
Dat zal nog wel neet. Maor wi'j kont dat zaakjen zelf ok wel regelen.
De knokploeg uut '40-'45 wil wel us un keer op herhaling, a'w maor
wet wie 't edaon hef, kump 't wel veur mekare. Un geheim tillefoon-
nummer he'w ok al. Da's 1404 hier in Vorden. Daor kö'j hen bell'n
a'j wat wet."
"Dach i'j dat dat better was as veur de rechter haal'n?"
"Un goed maöltjen smeer wil nog wel us better helpen as 14 dage de
kaste in. Dat he'w al wel vaker ezeen bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Huur
Mister Steam
en reinig aK uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam i$ te huur bij:

HELMINK
VOROfcN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wij maken van oud
weer nieuw

- stasistralen
- lakken
- moffelen *
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Te koop gevraagd:
ANTIEK o.a.

- kabinetten
- linnenkasten
- klaptafels
- boerenstoelen
- grootmoederstijd-

artikelen

Tegen kontante betaling

M. J. MAAS
ANTIEKHANDEL
Vordenseweg 2, Hengelo (G)
Telefoon 05753-1637

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

ADVERTEREN

DOET

VERKOPEN

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Me u He"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,50
SIGARENMAG AZIJN
„De Olde Meidle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

Moederdag,u • **l mei.
Voor mams een gezellig bloemetje,

voor oma een fleurig heidje,
ze hebben het zo nodig.

Bij ons volop keus in:

LEUKE BLOEMSTUKJES
MOOIE SNIJBLOEMEN

PLANTBAKKEN
DROOGSTUKJES

BLOEIENDE EN GROENE
PLANTEN

CACTUSBAKJES EN
ZIJDEBLOEMEN

AARDEWERK, KERAMIEK
EN PORSELEIN

Bloemenspeciaalzaak

J.J. Dijkerman
BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN.

Weekaanbieding
alleen l, 2 en 3 mei a.s.

Goed nieuws voor hen die in het bezit zijn of
komen van een bouwterrein

II •!• •!• |i

Type gkp 610 bouwkosten f 118.000,- Type gkp 611 bouwkosten f 115.000,—

Een jong, energiek aannemersbedrijf heeft in samenwerking met architektenburo De Wijs te
Hengelo (Gld.) enkele woningtypes ontworpen.

keuken oethook

Type gkp 612 bouwkosten f 127.000,- JHw8*:; I I *** tbegane grond

Bovengenoemde bouwkosten zijn inklusief B.T.W. Niet in deze bedragen zijn de definitieve aansluitkosten
van gas, water, elektra, riool en het architektenhonorarium opgenomen.

Inlichtingen bij:

Architektenburo De Wijs b.v.
St. Michielsstraat 2, 7255 AP Hengelo (Gld.), telefoon 05753-1975

Info-avond: elke eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.30 uur.
Eerstvolgende info-avond: vrijdag 2 mei 1980

fl Gelde
normaal 69,90
feestprijs 50,-

Gelders tarwebrood
met kiem en al

bij: Schoenen
Lederwaren

Reparatie

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

Maandagmorgen gesloten, woensdagmiddag geopend

De Gezonde Oase
in onze we/vaart

Vers bij uw ECHTE BAKKER

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden -Tel. 1384

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Een specialiteit
van Slagerij Krijt:

echte Wiener
schnitzels
donderdag, vrijdag en
zaterdag in de reklame

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

AAAA

TTTTTTTTVTVT

op alle
badkleding

10% korting

woensdagmiddags ook open

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Van l tot en met 10 mei a.s.

Talloze speciale aanbiedingen
en tevens

korting
op alle overige artikelen

Zie ook onze etalage en onze voorjaarskrant
»w.

Siemerink
ZUTPHENSEWEG 7

Juwelier Telefoon 1505 Opticien



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1231

«f£
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

mL JClUl volledige garantie

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

TOYOTA SPORTSWAGON 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs 1977/78
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1976/79
TOYOTA 1000 nov. 1976
TOYOTA Starlet GL 1,2 1979
TOYOTA Cressida Stationcar 1977
AUSTIN Alegro 1974
OPEL Ascona 19 4-deurs 1977
OPEL Kadett Special 4-deurs 1978
PEUGEOT 304 GL 1976
MAZDA 323 ES 1979
DATSUN 1400 Y de Luxe 1979
DATSUN Cherry 1978
FORD TAUNUS 1600 L Station. . . .1977/78

r

Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

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

ten have produktiebvl ———_——__—. \
6 heeft zich gespecialiseerd in het leveren en monte-
\ ren van komplete installaties t.b.v. de veevoeder-,
\ chemische- en genotmiddelenindustrie.

i i
', Op korte termijn kunnen wij plaatsen:

CO? lassers en
konstruktiebankwerkers

Wij bieden:

— interessant werk
- gunstige financiële voorwaarden
- goede pensioenvoorziening
- reiskostenvergoeding
- verstrekking van werkkleding

M
Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan: j

TEN HAVE PRODUKTIE B.V.
i Industrieweg 8, Vorden

"" i ^ Inlichtingen tussen 8.00 en 16.30 uur, telefoon \
\ 05752-2244 of na werktijd tussen 18.00 en 19.00 uur j

<4£ *ain«A»n noo/io 10/10l telefoon 08342-1949

Industrieweg 8 Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

l
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kop
*°ffie

voor net geze»»9
winkelen

M* ritssluiting

Moederdagpnjs

J00,

Oafé-Reetaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

^Orf

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

30 april Koninginne-
dag gesloten

5 mei bevrijdings-
dag gesloten

Voor een betrouwbare gebruikte auto
naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend

gras ers.

4 typen
S versnellingen
zeer geruisarm

5 pk elektronische
ontsteking

mes-beveiliging
53 cm snljbreedte

eigen reparatle-
slljplnrlchtlng

„JOWE"
KEYENBORG

HENGELO (GLD.)
Branderhorstweg 5

Telefoon 05753-2026

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Alle restanten meubelen nu nog voorradig

gaan de deur uit voor

HALVE PRIJZEN
|o.a. pracht slaapkamers, kleinmeubelen, linnenkasten, kajuitbedden, ledikan-

ten, vitrages, overgordijnen, tapijten, cocosmatten, badkamersets,
slaapkamerkleedjes, tafelkleden.

PARTIJ ACRYL DEKENS (éénpersoons)

NU SPOTGOEDKOOP

Op alle matrassen, dekbedden, hoezen, dekens en moltons

2O% korting

Wooncentrum Teunissen
Telefoon 05735-1438



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag l mei 1980
42e jaargang nr. 9

Vorden in de jaren '40-'45
1939. Een jaar vol spanning, van leven
tussen vrees en hoop. Vrees voor de
kans dat ook ons land bij de oorlog zou
worden betrokken, hoop aan de andere
kant, dat ook ditmaal, net als in de eers-
te wereldoorlog het krijgsgebeuren aan
ons zou voorbijgaan. De mobilisatie
drukte z'n stempel op vele gezinnen
waarvan man of zoon z'n plicht voor
het vaderland vervulde en alleen de zon-
dag thuis kon doorbrengen. De in Vor-
den gelegerde soldaten zorgden echter
ook weer voor de nodige afwisseling en
naast de angst was er toch ook steeds
weer plezier. Een toestand die voort-
duurde tot l O mei 1940.
Dan begint, in de nacht nog, het lawaai
van honderden overvliegende oorlogs-
machines op weg naar hun verder in het
land gelegen doelen.
Grote aktiviteit op de weg van eerst nog
Hollandse soldaten, maar alras zijn dit
Duitsers, die zonder veel tegenstand
naar Zutphen trekken. Een pantsertrein
passeert, ongehinderd, Vorden richting
Zutphen.
De brug over de Vordense Beek vliegt de
lucht in, de heer W. Smit loopt hierbij
verwondingen op. Gevochten werd er
om Vorden niet en 't was die eerste dag
al meteen alles Duitsers wat op de weg
was. In hoeverre er sprake was van ver-
raad (zelfs de spoorlijn bleef volledig
intakt) zal wel altijd een vraag blijven.
We kregen Nederlandse soldaten (nu
krijgsgevangen) in Vorden achter prik-
keldraad wachtend op doorreis naar
Duitsland. Velen probeerden hier zoon,
broer of vader terug te vinden. Bij de
verdere strijd in het land liet één dorps-
genoot het leven, n.l. H. Kok (Wiersse).
Zo zoetjesaan leerden we na de kapitu-
latie leven met de plakkaten en
Bekanntmach ungen.

D

1941 kwam, met verduisteringsplicht en
luchtbescherming. Gewone kelders wer-
den versterkt en schuilkelders bij de hui-
zen gemaakt. De NSB begon steeds
meer zijn ware aard te tonen. Men leer-
de voor wie men op moest passen.
De kabelwacht werd ingesteld, d.w.z.

het wachtlopen langs belangrijke kabel-
verbindingen der Duitsers. Talrijke
maatregelen t. b. v. de
voedselvoorziening werden
afgekondigd. Zo kwam er de verplich-
ting tot koolzaadverbouw, leverings-
plicht voor varkens, enz.
Dat de schuilkelders niet voor niets ge-
maakt waren, werd steeds meer duide-
lijk. De Tommy's voerden hun aanval-
len vanuit de lucht steeds meer op en de
lichtbundels van de zoeklichten werden
een bekend verschijnsel. In een luchtge-
vecht in mei 1942 stortte het eerste En-
gelse toestel in Vorden neer bij Van As-
selt in Linde. Vier vliegers vonden daar-
bij de dood. Zij werden door de plaatse-
lijke bevolking op het kerkhof begra-
ven.
De Duitse terreur werd in '42 steeds
meer voelbaar. Fietsen werden gevor-
derd, medewerkers van de firma's Ha-
verkamp, Groot Bramel, Raat en Empo
werden verplicht in Duitsland te gaan
werken. Met medewerking van de NSB
bepaalden de moffen wie wel en wie niet
gemist kon worden. Een medewerker
van de fa. Raat (de heer Masselink uit
Linde) moest als een der eersten vertrek-
ken en is helaas nooit teruggekeerd.
Het brandstofgebrek deed zich in de
winter '42-'43 voelen; gelukkig was
Vorden nogal bosrijk, zodat bij de
meesten de kachel wel bleef branden.
Begin 1943 viel er weer een vliegtuig in
Vorden, ditmaal bij Norde in Hack fort
(vijf doden) en in februari van datzelfde
jaar één bij Poorterman, waarbij zes
doden te betreuren waren (allen vlie-
gers).
Steeds meer mensen werden verplicht
tot werken in Duitsland. Steeds meer
ook moesten onderduiken om uit
handen van Gestapo of SS te blij>^
Gelukkig waren er in Vorden talrijKi
adressen waar de onderduikers een gast-
rijk onthaal vonden, ondanks de geva-
ren die daar aan verbonden waren.
Dat daarbij de hulp van de plaatselijk
bevolking nodig was spreekt vanzelf
zorg voor onderduikadressen,
kaart voorziening enz. was hier goed ge-
organiseerd en mensen als Barink, J.

Derksen, D. Jansen, Gr. Enzerink, H.
Haverkamp en KI. Haneveld hebben
zich hiervoor bijzonder verdienstelijk
gemaakt, vaak met gevaar voor eigen le-
ven. Veel dank verdienen zij daarom.
Dat het aantal razzia's in Vorden niet zo
groot was, was mede aan hun zwijg-
zaamheid te danken en het verhoudings-
gewijs geringe aantal NSB'ers hier.

D

Een plaats in dit overzicht verdienen
ook zeker de beide plaatselijke P.B.H.'s
(Plaatselijke Bureau Houder), de heren
Helmink en Lenselink. Zij deden al het
mogelijke om zoveel mogelijk mensen
uit handen der Duiters te houden, er
kan niet anders gezegd worden dan dat
hun dit goed is gelukt. Hulde daarvoor.
Een duidelijke kentering gaf het oor-
logsgebeuren in 1943 te zien. De Duit-
sers begonnen steeds meer terrein te ver-
liezen. Zwaar gebombardeerd werden
de Duitse steden en ook in Vorden kreeg
men Duitse vrouwen en kinderen ten
bate waarvan woonruimte gevorderd
werd. De druk van de bezetting werd
steeds zwaarder en steeds meer hoopte
men op de invasie, die 6 juni 1944 een
feit werd. In Vorden al snel bekend,
omdat er veel naar de Engelse radio ge-
luisterd werd, ondanks uitdrukkelijke
verboden daartoe. Al gauw waren de
Tommy's hier heer en meester in het
luchtruim en veegden de wegen schoon
van het Duitse oorlogstuig.
Vooral na de landing bij Arnhem (17
september 1944) en de bezetting van de
zuidelijke provincies waren de aanvoer-
lijnen korter voor de Engelsen en be-
gonnen ook de aanvallen op de spoor-
lijn Zutphen-Winterswij k. Bij één van
die aanvallen werden drie personeelsle-
den van de fa. Groot Bramel dodelijk
getroffen, t.w. de heer Ribbink, mej.
Binkerink en mej. Rothman.
De scholen werden gesloten, treinen en
bus deden geen dienst meer. 't Ging
voor de meesten er nu alleen nog maar
om, in leven te blijven. De rest was niet
belangrijk meer. Verraad was er natuur-
lijk ook en drie onderduikers werden
daarvan het slachtoffer, toen ze werden

gepakt bij Van Mourik.
Op het gemeentehuis werden de zaken
steeds meer overgenomen door de NSB;
en de Organisation Todt begon ook in
Vorden haar werk: Alle mannen van 16
tot 60 jaar moesten gaan "graven".
Slechts weinigen konden de dans ont-
springen om voor ƒ 5,- per dag de mof-
fen te helpen hun verdedigingslinies te
vormen.
Kerst en nieuwjaar konden slechts bij
kaarslicht of bij een oliepitje gevierd
worden, uiteraard zonder de overvloed
aan drank-en-eten zoals nu.
Begin van het nieuwe jaar 1945 werd het
dorp 's avonds voorzien van elektrisch
licht door wat toen nog de leerlooierij
van Albers en Vogtlander was. Daar
werd de "centralen" met hout
gestookt. Hout dat door diverse ploegen
bijeen werd gehaald.
De gevaren uit de lucht werden steeds
groter en bijna niemand waagde zich
meer op de buiten wegen. Auto, wagen
en paard, alles werd bedreigd. Dag en
nacht trokken vliegtuigen over, met hun
bommenlast op weg naar Duitsland.
Het mag vrijwel als zeker worden aange-
nomen dat ook de bommenlast die één
der voorjaarsdagen op Linde/Kranen-
burg viel van zo' n formatie afkomstig
was. De gevolgen waren ontzettend: 7
doden t. w. Tjoonk, Stoltenborg, Gebr.
Mokking, Weenk, Woltering en juf-
frouw Wassink, benevens nog een aan-
tal zwaargewonden.

D

Honderden mensen uit 't Westen trot-
seerden al deze gevaren om hier nog wat
eetbaars te halen. Niet altijd gelukte het
hen om door de kontroles van de gehate
landwacht te komen, maar veel is er hier
aan Jfcurme drommels gegeven.
ZonHP 18 maart was het weer goed
raak, golven duikvluchten van de Tom-
my's maakten van Buitenzorg en Hoe-
kendaal een hoopje puin. Later bleek
dat hier een stafkwartier van de Duitsers

E e r c r die dag werd een vliegtuigbe-
manning krijgsgevangen gemaakt. De
bemanning was boven Den Bramel uit

hun als verloren te beschouwen vliegtuig
gesprongen. De NSB kon bij deze aktie
hun "held"-zijn nog es tonen!!
Uit Doetinchem kwam het droeve be-
richt dat onze plaatsgenoot B. Smit bij
het bombardement aldaar het leven had
verloren, slechts weinige dagen voor de
bevrijding.
Die bevrijding wierp z'n schaduwen
vooruit, steeds meer terugtrekkende
Duitsers, vaak in grote wanorde, zonder
een behoorlijk vervoermiddel. Ook veel
landgenoten, uit Duitsland gevlucht,
passeerden Vorden. Daarbij vaak aan
eten en andere noodzakelijke dingen ge-
holpen. Op Goede Vrijdag ineens veel
Duitsers, die ingekwartierd moesten
worden bij boeren.
's Zaterdagsmorgens bleek de leiding
van de Org. Todt verdwenen, maar
keerde later toch nog weer terug. Veel
boeren raakten die zaterdag hun paard
en wagen kwijt. Alles wat los en vast zat
werd door de moffen op hun terugtocht
meegenomen of vernield.
Dan eigenlijk zondag l april, 's Mor-
gens nog vele kleine groepen Duitsers,
later nog enkelingen. Daarna onze be-
vrijders, eerst alleen een verkenningspe-
leton. Vlak daarvoor was Vorden nog
opgeschrikt door enkele eksplosies: de
brug in de Hengeloseweg en de spoor-
wegovergang in de Almenseweg gingen
de lucht in. Een enkel waarschuwings-
schut werd door de Engelsen gelost,
maar gevochten werd hier gelukkig niet.
Tegen zes uur kwamen ze in grotere ge-
tale, onze bevrijders en kon iedereen
zich weer op straat veronen. Zonder
angst en zonder de vrees om opgepakt te
worden. Iedereen kon weer opgelucht
ademhalen na vijf lange jaren van on-
derdrukking en terreur.

Dat is dit overzicht geen gegevens over
de jodenvervolging vermeld worden,
komt doordat de hier nog woonachtige
fam. Philips, vóór de oorlog reeds uit
Vorden was vertrokken naar Apel-
doorn.

H. Leestman

I
BURGEMEESTER VUNDERINK:

' 'Prioriteitenschema van vorig
jaar blijft gehandhaafd''
"Het prioriteitenschema zoals dat vorig jaar door de raad is aangegeven,
blijft gehandhaafd. Dat betekent de wegverbetering in Delden; verkeers-
maatregelen in het dorp; uitbreiding sportakkomodaties; riolering Kra-
nenburg; vervanging brandweerauto en vervanging vrachtauto."
Dit zei burgemeester Vunderink donderdagavond in de raadskommissie
voor Algemeen Bestuur toen daar een nota van het kollege met betrekking
tot de budgettaire positie van de gemeente Vorden ter sprake kwam.

Ook staat er nog een sociaal-kultureel
werker op het verlanglijstje. Dit is vol-
gens burgemeester Vunderink geen haal-
bare kaart. De heer J.F. Geerken
(CDA) verzette zich hier fel tegen. Vol-
gens hem moet dit hoog op de prioritei-
tenlijst prijken.
Burgemeester Vunderink verduidelijkte
dat deze kulturele werker uit de budget-
ruimte moet komen. Dit kan nu een-
maal niet uit de reserveringen. Volgens,
de heer Vunderink is er wel een moge-
lijkheid voor deze kulturele werker,
maar dan moet de belasting verhoogd
worden. Voor dit laatste voelde de kom-
missie niet veel.
De heer Bosch (PvdA) vond dat er in de
nota een somber beeld was geschetst.
"Ik zie geen enkele meevaller. Ik denk
bijvoorbeeld aan de uitkering van de
Gamog. Misschien levert de korting op
het ambtenarensalaris nog wat op", zo
suggereerde hij.
Het verwijt van de heer Bosch dat de be-
sluitvaardigheid van het gemeentebe-
stuur niet erg groot is, werd door burge-
meester Vunderink weerlegd. "Het zou
goed zijn, wanneer u eens een tijdje op
het gemeentehuis zou meedraaien. Dan
zou u kunnen zien dat er druk gewerkt
wordt aan de lijst van zes punten zoals
die in december j.l. zijn aangegeven.
Het probleem is dat wij op dit moment
niet weten wat de uitkering uit het ge-
meentefonds zal zijn", aldus de heer
Vunderink.
Het kollege hoopt hierover in het najaar

meer duidelijkheid te hebben. De heer
G. J. Bannink tenslotte: "Wat niet op de
prioriteitenlijst staat is een machine om
bankbiljetten te drukken!"

G.J. Bannink:
"Sloop Med Ierse h ooi en
leg er volkstuintjes aan"
De raadskommissie voor Algemeen Be-
stuur adviseert het kollege te Vorden om
het voorstel tot het slopen van de Med-
lerschool één maand aan te houden. In
die tussentijd kunnen dan enkele sug-
gesties worden bekeken die deze avond
op tafel werden gelegd.
De heer G.J. Barmink (éénmansfraktie)
bepleitte bijvoorbeeld het aanleggen van
volkstuintjes. Dan zou een gedeelte van
de school voor opbergruimte dienst
kunnen doen. Een suggestie van de heer
H. Tjoonk (VVD) om de school af te
breken en er woningen te bouwen werd
door burgemeester Vunderink afgewim-
peld. "Afgezien van de vraag of er toe-
stemming voor wordt verkregen (ik
schat deze kans op tien procent) wordt
het aantal in mindering gebracht van het
kontingent woningen dat Vorden jaar-
lijks wordt toebedeeld", aldus Vunde-
rink.
Een voorstel van zowel de heer Bannink
als de heer Tjoonk om er een binnenma-
nege voor de rijvereniging van te maken
vond de heer Vunderink bezwaarlijk

met het oog op het oversteken van de
rijksweg. Hij deelde mede dat de ge-
meente voor de rijvereniging een terrein
naast de stortplaats in gedachte heeft.
Aansluitend aan de sportakkomodaties.

Burgemeester Vunderink:
"Koetsen toch t mag op
zondagmorgen starten"
In de raadskommissie voor Algemeen
Bestuur deelde burgemeester Vunderink
donderdagavond mede dat de koetsen-
tocht van de aanspanning "In de

Rcep'n", in tegenstelling tot eerdere
mededelingen, op zondagmorgen wél
voor 12.00 uur van start mag gaan. Met
dien verstande dat er niet in de nabij-
heid van de kern van het dorp wordt ge-
start en dat de kerkdiensten niet worden
gestoord.

"Komen er klachten dan in de toekomst
toch in de middaguren", aldus de heer
Vunderink.
De heer Vunderink deelde voorts mede
dat de inspraak van de bevolking voor
een op te stellen verkeersplan volgende
maand in werking wordt gesteld.

den. Hij wees op het gevaar van een
vierde bestuurslaag.
Burgemeester Vunderink bepleitte toch
wel dat een milieu-ambtenaar in het ge-
west noodzakelijk is. "Wordt deze per-

soon niet aangesteld dan zou er niet of
nauwelijks meer overleg tussen de ver-
schillende gemeentes plaatsvinden en
dat zou ik persoonlijk betreuren", aldus
de heer Vunderink.

Raadskommissie Alg. Bestuur
verdeeld over aanstelling milieu-
ambtenaar gewest Midden IJssel
De kommissie Algemeen Bestuur te Vorden heeft donderdagavond gerui-
me tijd gesproken over de plannen van het gewest Midden Ijssel om een
milieu-ambtenaar aan te stellen.
De meningen in de kommissie waren zeer verdeeld. De heer J.F. Geerken
(CDA) en tevens lid van de gewestraad ondersteunde het initiatief ten
zeerste. "Wat de gemeente eraan bij moet betalen, verdient zij later ge-
makkelijk terug. Doe je niets aan het milieu dan wreekt zich dat voor de
bewoners", aldus Geerken. Hij was wel van mening dat de raad meer bij
zaken van het gewest betrokken moet worden. Dus meer informatie aan
de raad.

De heer A.J. Stoltenborg (PvdA) zou
ook gaarne zien dat bepaalde dingen de
gewestraad betreffende, van te voren
worden besproken door de afgevaardig-
den van de gemeente in deze gewestraad
en dat al dan niet op de raadsagenda te
plaatsen.
Burgemeester Vunderink deelde mede
dat vooroverleg momenteel reeds plaats
vindt. Via Gemeentenieuws zullen de
bewoners in de toekomst ook over ge-
westzaken geïnformeerd worden.
De heer J. Bosch (PvdA) had wel wat
moeite met het aanstellen van een

milieu-ambtenaar. "De taakstelling
moet eerst duidelijker worden. Wat
voor taak is er voor de gemeente in deze
weggelegd?", zo vroeg hij zich af.
De heer H. Tjoonk (VVD) wees even-
eens op het financiële aspekt. "Als het
een goede ambtenaar is zorgt hij er wel
voor, dat hij zo gauw mogelijk een paar
mannetjes om zich heen krijgt. En wat
kost dat niet?, aldus Tjoonk.
De heer G.J. Bannink (éénmansfraktie)
was van mening dat men eerst maar eens
moet kijken of milieu-zaken niet op het
gemeentehuis afgewerkt kunnen wor-

Vorden gaat er feestelijk uitzien
Naar wij hebben vernomen wordt woensdagmorgen vroeg de laatste hand gelegd
aan de versiering. De palen op verschillende punten in het dorp zien er leuk uit; er
komen echter nog bloemen en vlaggen op. Als buurt was de Nieuwstad het eerste
maandagavond, om hun straat te versieren. Het is eenvoudig gedaan, doch erg
leuk en het doet feestelijk aan. Een uitdaging voor andere straten, het kan nog net.

Heel Vorden vlagt! U ook?



Herinneringen aan:
De hongerwinter van 1945

15.000 MENSEN STIERVEN AAN ONDERVOEDING!
80.000 MENSEN LEDEN AAN HONGEROEDEEM

Uit melkbussen, maar ook uit gereinigde vuilnisemmers werd dagelijks
één portie magere soep uitgedeeld door de stedelijke gaarkeukens.
Maar ook daar kon een mens niet van leven.

WIJ leven snel. Slechts zelden gun-
nen wij onszelf de tijd tot omzien naar
wat is geweest. In het begin van deze
meimaand is het al weer veertig jaar
geleden dat het oorlogsgeweld over
ons land kwam, is het al weer vijfen-
dertig jaar geleden dat wij door de be-
vrijding verlost werden van de steeds
groter wordende hongersnood.
Velen van ons kunnen zich nog leven-
dig de vele schokkende gebeurtenis-
sen herinneren die land en volk tijdens
de bezettingsjaren hebben geteisterd.
De gedachten gaan dan allereerst uit
naar al diegenen die het leven lieten
voor het vuurpeloton, bij bombarde-
menten, in concentratiekampen.
De verontwaardiging over de maatre-
gelen tegen onze Joodse landgenoten
en over het lot dat hen ten deel viel,
leeft onveranderd onder onze bevol-
king voort. Maar minder algemene
bekendheid geniet het feit, dat in het
zogenaamde B2-gebied, dat de pro-
vincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht omvatte, ook nog 15.000
mensen stierven van de honger.

DE OFFICIËLE CIJFERS

HET verslag van de Geneeskundig
Hoofinspecteur van de Volksgezond-
heid over de jaren 1944 en 1945 heeft
land op zich laten wachten. Dit om-
vangrijke rapport, dat niet minder dan
47 tabellen met toelichting bevat, ver-

scheen pas in augustus 1949. Door de
oorlog en later ook door de bevrijding
van ons land zijn tal van belangrijke
gegevens geheel of gedeeltelijk verlo-
ren gegaan.
De verslaggeving werd verder be-
moeilijkt doordat tal van instellingen
die op het terrein van de volksge-
zondheid werkzaam zijn in de betrok-
ken periode geen jaarverslagen heb-
ben gemaakt, zodat voor een samen-
vattend overzich niet kon worden be-
schikt over de cijfers van verschillende
consultatiebureau's, schoolartsen-
diensten, ziekenhuizen en sanatoria.
Zodoende heeft het veel tijd en veel
moeite gekost voordat alle noodza-
kelijke nasporingen een afsluiting kon-
den vinden en het benodigde cijfer-
materiaal bijeen was gebracht.

Een kleumende vrouw met haar
vermagerde kinderen terwijl het
fel vriest. Ook binnenshuis.

Bij het doorlezen van dit verslag wordt
onze aandacht vooral getrokken door
de nadere bijzonderheden over de
hongerwinter. De eerste sterfgevallen
tengevolge van ondervoeding werden
in januari 1945 officieel bekend. Bij de
statistische bewerking van het bijeen-
gebrachte materiaal bleek, dat drie-

vierde van het aantal aan ondervoe-
ding overleden personen mannen wa-
ren en dat deze mannen meestal
ouder waren dan vijfenvijftig jaar.
De ondervoeding eiste niet minder
dan 15.000 doden, daarnaast werden
er nog 80.000 gevallen van hongeroe-
deem bekend. Dat waren inderdaad
rampzalige toestanden.

HET laatste oorlogsjaar toont een zeer
hoog sterftecijfer. In 1939 stierven er
in de vier grote steden van ons land
4,25 tot 4,86 personen per 1.000
inwoners. In 1945 is er in de stad
Utrecht een sterfte van 12,15 perso-
nen per 1.000 zielen, voor de ge-
meente 's-Gravenhage is dit sterfte-
cijfer in dat jaar zelfs 14,38.
Dan komt de capitulatie van de Duitse
legers en de volledige ineenstorting
van het Derde Rijk. Vijftig voedsel-
teams, elk onder leiding van een arts,
worden over het ernstig getroffen B2-
gebied verdeeld om de grote hoeveel-
heden levensmiddelen, die met vlieg-
tuigen, schepen en auto's worden
aangevoerd, onder de hongerende
bevolking te distrubueren.
Dan komt er spoedig verandering in
de zeer gevaarlijke situatie. In de
tweede helft van de maand mei is het
aantal sterfgevallen door de honger al
aanzienlijk verminderd. Het rapport
vermeldt dat men in augustus 1945 de
situatie weer geheel meester is.

Men kan in dit verslag eveneens cijfers
vinden over de toeneming van het
aantal geslachtsziekten, terwijl ook
andere besmettelijke ziekten in die
jaren danig om zich heen grepen. In
1944 werden 60.000 patiënten met
difterie geregistreerd met niet minder
dan 3.24JM|erfgevallen. In 1945 wer-
den 4.82Wpvallen van tyfus bekend.
Kinderhygiëne en gebrekkigenzorg ra-
ken in die jaren geheel op de achter-
grond. Er is te weinig verpleegruimte:
tal van ziekenhuizen zijn immers ver-

woest. Om de toestand desondanks
het hoofd te kunnen bieden, heeft
men verpleegsterskamers, recreatie-
zalen, soms zelfs de gangen van de
nog overeind staande gebouwen als
ziekenverblijven ingericht)

DE FATALE KNOP

SOMMIGEN van ons kunnen zich dit

alles nog herinneren als de dag van
gisteren. Voor anderen ligt deze tijd
van vrijwel volslagen ontwrichting al
weer heel ver in het verleden, en de
jongste generatie heeft van deze
dingen helemaal geen weet meer.

Toch is het goed om op gezette tijden

eens even ernstig achterom te zien.
Met alle haarden van onrust die er
overal in de wereld zijn, krijgt men
soms het gevoel dat we nog steeds op
een vulkaan leven en dat er maar één
hoge militaire autoriteit op een fatale
knop hoeft te drukken of we krijgen
dit grimmige toneelstuk nog een
keertje opgevoerd.

Alle opbergproblemen aan de kant

Een stellingensysteem dat u kunt
krijgen zoals u het wilt hebben
Stellingensystemen zijn er te kust en te keur. Maar wanneer u eenmaal voor een
systeem hebt gekozen zit u vast, ook wanneer u later wilt uitbreiden. Ga daarom
niet over een nacht ijs wanneer u een oplossing zoekt voor een opbergprobleem,
en kijk eerst eens rustig rond wat de mogelijkheden zijn.

Niet alle stellingensystemen hebben dezelfde mogelijkheden. Dit systeem van
Haaghuishof heeft op l meter breedte een goedkope berging voor 170 grammo-
foonplaten, liggend of staand. Het is ook het enige systeem met laden voor
hangmappen voor werk- of studeerkamer.

KAMERHOOG OF KAMER-
BREED OP MAAT

Met het ene systeem kunt u meer kan-
ten op dan met het andere. Denkt u
dat u nu of later kamerhojwvilt bou-
wen? Bij de meeste systefli kan dat
niet. Goed om dat vooraf uit te zoeken.
Ook overspanningen van meer dan 100
cm zijn meestal uitgesloten, doordat

de planken of legborden gemaakt zijn
van betrekkelijk dun materiaal. Wan-
neer u bijvoorbeeld een bureau wilt in-
bouwen moet u daar rekening mee
houden.

Het stellingensysteem van Haaghuishof
gaat tot 3 meter hoog, en omdat er leg-
borden zijn van 3 cm dik - veel! - zijn
ook grotere overspanningen haalbaar

dan 100 cm. Bovendien levert Haag-
huishof maatwerk. Wanneer u dat wilt,
kan er voor u een kastenwand worden
gemaakt van muur tot muur, op de
centimeter nauwkeurig. Wat u het ene
weekend ontwerpt, hebt u het volgen-
de weekend in huis.

EEN OPLOSSING VOOR UW
SPECIALE
OPBERGPROBLEMEN.

Moet uw stellingenwand meteen ook
plaats bieden aan uw Hi-Fi installatie?
Let dan op of bij dat systeem goede
platenrekken of cassettekasten lever-
baar zijn. Wanneer u de verschillende
mogelijkheden vergelijkt, zult u zien
dat ze lang niet alle ideaal zijn!

En dan is er nog wat. Sommige fabri-
kanten brengen een systeem dat niet
of nauwelijks meer wordt uitgebreid.
Het is voor u natuurlijk interessanter
een kastenwand te hebben, die u later
op een leuke manier kunt uitbreiden
met elementen die u op dat moment
van pas komen. Haaghuishof zoekt
steeds naar nieuwe mogelijkheden. Zo
is het systeem onlangs uitgebreid met
laden voor hangmappen. Handig voor
werk- en studeerkamer. Zoals het er nu
uitziet, komen er binnenkort weer
nieuwe variaties bij.

Haaghuishof is niet de bekendste naam
in Nederland, maar het stellingensy-
steem wordt wel overal geleverd. Voor
inlichtingen: Haaghuishof BV, Heren-
straat 39, 2313 AE Leiden. Telefoon
071 - 12 11 41*. Of Combo Ultra
Ruim BV, Kruisstraat 136a, 5612 CM
Eindhoven. Telefoon 040 - 44 95 48.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten
«

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schildersbedrijf
bennie harmsen'
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

wevo-druk
laarstraat 49-51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306

n n vorden



Liefde bloeit in de
Anjer groeibriljanté

Solitairring (klassieke Briljant hanger
chaton) in geel- of wit- (klassieke chaton) in
goud v.a. 0.03 crt. witgoud v.a. 0.03 crt

Slagring (klassieke
chaton) in geel- of wit-
goud v.a. 0.06 crt
(2x 0.03 crt)

Briljanten oorknopjes
(klassieke chaton) in
witgoud v.a. 0.06 crt.
(2x 0.03 crt.)

Mijnvakantiebaan
levert een bloeiende

Privé-rekening op!

HORLOGERIE/GOUD/ZILVER/OPTIEK

KOHI iR WISSINK
Spalstraat 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1374

Privé-rekening:
zeer eenvoudige wijze
om al je geldzaken
te regelen.

Informeer bij de
Rabobank in de buurt.

Rabobank
.'£

*
''

0050

Tafelen op z'n Frans
Gezellig tafelen begint bij een sfeervolle

eethoek. Woonvisie heeft alle aandacht
besteed aan de kwaliteit van het hout, de

bekleding in leer of stof, de afwerking
en aan de praktische

bruikbaarheid.

Deze eethoek is gemaakt uit het mooiste franse eikenhout.
Puur massief. Puur ambachtelijk.

GEZAMELUK •WOfEN MAAKT STEEDS OE
SCHERPSTE PHUZEN MOGEUJK DAT IS OE
KRACHT VKN MCUBEICROCP WOONVISIE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Tïïi r*w

4^h

Verloving, huwelijk en
geboorte . . .

allemaal gelukkige gebeurtenissen.
Natuurlijk blij nieuws voor familie, vrien-
den en bekenden. Maar u wilt stijl en
persoonlijkheid? Verras hen dan met iets
bijzonders; uw eigen keus. Daarvoor bent

u bij ons aan het goede adres. Wij tonen
u graag onze talrijke fraaie

voorbeeldboeken waaronder die van

„Kennemer Kaarten"

met opmerkelijk karakter.

Drukkerij Weevers B.V. Vorden
Nieuwstad 12, telefoon 05752-1404

Drogisterij Marianne Hengelo
Ruurloseweg 5, telefoon 05753-2062

Schildersbedrijf Bennie Harmsen
Hengelo
Spalstraat 17, telefoon 05753-1292/05752-2634 2jj

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

Tuinbouwtrekkers
2- en 4-wielig

van 5 tot 55 pk

Honda-Carraro

ti JOWE"
KEYENBORG - HENGELO (GLD.)

BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

De avondopenstelling van
vrijdag 9 mei is verplaatst naar

donderdag 8 mei a.s.

vrijdag 9 mei om
4 uur gesloten

Bondsspaarbank
Dorpsstraat 15

Dagelijkse renteberekening

Kindersweatshirt
in alle modekleuren nu

19,95
UW ZAAK:

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752 1514

Cofly brengt
stoere mode

COLLY schoenmode voorjaar en zomer '80
wil iedere man bezitten. Echt leer,

gezonde leest en goed uiterlijk. Dat is de mode
van COLLY. In de maten 28 t/m 47.

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342



Wist u, dat bij

oo- Siemerink optiek
de monturenvoorraad sterk is uitgebreid!

Met ingang van l mei a.s. een half jaar garantie wordt gegeven op uw nieuwe bril
(inklusief glazen)

De oogmeting deskundig en verantwoord wordt verzorgd

Bij aanschaf van een nieuwe bril uw "oude" bril gratis wordt hersteld (indien mogelijk)

Brilreparaties zo mogelijk dezelfde dag klaar zijn

Vakwerk, service en een goede nazorg hoog in het vaandel staan

oo
6 goede redenen om te kiezen voor:

Siemerink
ZUTPHENSEWEG 7

Juwelier Telefoon 1505 Opticien

oo-

Je eerste stap in de maatschappij
zetje met de Bondsspaarbank.

Nu je de schooldeur voor de laatste keer
achter je hebt dichtgetrokken, kom je voor vragen
te staan waar je een paar weken geleden nog geen
weet van had.

"Hoeveel bedraagt het minimumloon van een
18-jarige?", "Hoe vraag ik een studiebeurs aan?",
"Hoe schrijf ik een goeie sollicitatiebrief?", enz.

Een gratis boekje vol handige tips.
De Bondsspaarbank heeft een handig boekje,

dat je antwoord geeft op al deze vragen. Een soort
wegwijzer voor schoolverlaters dus. Vol raad-
gevingen en leuke tips. Een hoofdstukje over hoe je
het goedkoopste kunt reizen |̂d je er bijvoorbeeld
ook in terug.

Je krijgt het boekje gratis en voor niks als je
even langs gaat bij de Bondsspaarbank. Je hoeft er
niet eens een rekening voor te openen. Al zou dat
op zich misschien zo
gek nog niet zijn.

Loop dus even
binnen bij de
Bondsspaarbank.
Er is er altijd één
in de buurt.

Slimme schoolverlaters
lopen even binnen bij de

BONDSSPAARBANK S
met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Bare hem.

**•««.

KLAARWAKKER
GEPRIJSD

Polyetner matras Een heel stevige (15
hoge) ondergrond Met een soortelijk
gewicht van 40. Lekker komfortabel x
en warm dankzij de zware
schapewollen afdekking.
In diverse maten.
Vanafl98.-

Dorm-Idylie
dekbed. Van Spanjaard.

Een buisbed met weelderige
vulling: 65% zuivere witte

(Scandinavische) eendedons.
Licht en luchtig.
En verrukkelijk warm.
In diverse maten.
Vanaf (135x200 cm) 249.-

Dr. Möllcrs onderdekbed. Ideaal voor
rheuma-patiënten. Te kombineren met elk
matras. Heerlijk warm en goed ventilerend
dankzij de 100% zuivere schapewol vulling.
1-Persoonsuitvoering 79.-

Dacron Hoïlofittflftpsens. Royale hoofd-
kussens, goed gevuflRnet de holle Dacron-
vezel: heel licht en goed warmteregelend.
Per paar 65.-

Voor betere, warmere, gezondere,
meer komfor^en steungevende,
heerlijke nocAli. Beddegoed dat
niet beter kan.~71an u de keus!

Bruin/beige geruite
draion deken 39..

Synthetisch dekbed
van Spanjaard

(140x200cm) 49.-
Ideale lattenbodem voor uw

logeerbed, 67.-
Stevig polyether matras 89

Handig vouwbedje kompleet
met matras overal op z'n

plaats 98.-

Woensdagmiddag
geopend

Welkoop biedt
Uk maar ~

me keus
Welkoop heeft het juiste ruingereedschap voor veeleisende amateurs.

Qualcast Jetstream 45-SB-Super
Benzine-cirkelmaaier, 3,5 pk,
4-takt B&Smotor.Verstelbare
maaihoogte, stalen chassis,
opvouwbare duwboom.
Inclusief grasvangbak aan
de zijkant. Normale prijs f 736^
Welkoop aktieprijs

Benzine
korfmaaier
Atco
Commodore
Standard 14",
75 cc motor. Verstel^
bare maaihoogte,
6 stalen messen.
Inclusief stalen
grasvangbak.
Normale prijst 890.-
Welkoop
aktieprijs

56*
ctro-cirkeimaaier,

498-
Qualcast Jetstream 45-SE-Super Electro-cirkelmaaier
1200 Watt. Dubbel geïsoleerd, dus veilig. Ver-
stelbare maaihoogte. Inclusief grasvangbak.
Normale prijs f 659 - Welkoop aktieprijs

welkoofi
alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

„Stender kast en"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1X1.

dé ideale
huis- en vrijetijdschoen

Mokassetta L 06

Mokasso 360

M^KKINK

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 1 Yz jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vordpn. Tel. 05752-6730
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