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Echtpaar Mullink-Wiggers
vijftig jaar getrouwd

Op dinsdag 19 mei aanstaande is het vijftig jaar geleden dat Hendrik Mullink
(Hendrikus Wilhelmus) en Carolina Wiggers (Carolina Maria), wonende op het
Hoetinkhof 46 te Vorden elkaar het "ja-woord"gaven. Dat gebeurde in de St. An-
tonius van Paduakerk op de Kranenburg. In het Vordense gemeentehuis werd het
burgerlijk huwelijk door de "olde" Barendsen gesloten.

of een weeshuis wonen nu leven. Hier-
voor werden onder andere een aantal
jongens uit een pleeggezin uit genodigd.
Verder hebben de jongens en meisjes
hout gesprokkeld op de "Kieftskamp"
om er een paasvuur van te bouwen. Om
haar aktiviteiten f.e kunnen blijven
financieren zal er zaterdag 16 mei een
pesutin-verkoop-aktie worden
gehouden. Wij hopen op uw aller mede-
werking.

De dertiende Nederlander
Mede in het kader van het Interna-
tionaal jaar van Gehandicapten 1981 wil
AVO-Nederland nadrukkelijk onder
ieders aandacht brengen dat één op de
dertien Nederlanders gehandicapt is.
Ook in ons land betekent dat nog altijd:
leven in een maatschappij die - letterlijk
en figuurlijk - overal drempels heeft op-
getrokken.
- De drempels van verkeerd geparkeerde
auto's en fietsen....

De drempel van het "openbaar"
vervoer
- De drempel van ontoegankelijkheid
van gebouwen recreatiemogelijkheden..
Voor veel gehandicapten, obstalkesl in
het dagelijks leven.

AVO-Nederland streeft ruim 50 jaar
naar een samenleving, waarin de gehan-
dicapten dezelfde kansen en mogelijk-
heden hebben als niet-gehandicapten.
Bij huisvesting en werk, bij sport, spel,
recratie en vakantie, bij vervoer enz.
Om dit te kunnen bereiken vragen wij
uw hulp in de collecteweek van 18 t/m
24 mei a.s. Ook kunt u een bijdrage
storten op giro 625.000 t.n.v. AVO-Ne-
derland te Amersfoort.

Op woensdag 20 mei a.s. zal Socutera,
na het journaal op Nederland 2, een
filmpje over de doelstelling en het werk
van AVO-Nederland vertonen.

Boswandeling Lochemseberg
met het Wereldnatuur Fonds
Het comité organiseert, indien het re-
delijk weer is, op zaterdag 23 mei een
boswandeling op de Lochemseberg.
Duur van de wandeling circa l Vz uur.
Donateurs en Rangers verzamelen zich
tijdig op de parkeerplaats nabij de
A.N.W.B. paddestoel nr. 20402 gelegen
even ten noorden (richting Barchem)
vanuit restarant "De Dolle Heodk" en
Huize Jansen.

De bruidegom die op 2 juni 78 jaar
wordt is geboren in Zelhem uit een gezin
van zes kinderen. Zijn vrouw zag het
eerste levenslicht op boerderij "Heuve-
link" in het buurtschap Mossel onder
Vorden. Zij komt uit een gezin van vier
kinderen; toen ze zes jaar was verhuisde
men naar Vierakker/Wichmond. Na het
huwelijk dat door pastoor Notmeyer
werd ingezegend, ging het echtpaar wo-
nen op boerderij 't slag (D. 155) in het
Medler, waar Carolina al ruim drie jaar
hulp in de huishouding was bij oom en
tante Mokkink. Hendrik hielp op het
gemengde bedrijf van plm. elf hectare
wat hij later overnam. Zoon Bennie
heeft dit nu inmiddels weer voortgezet
en na hun pensionering zijn Mullink en
zijn echtgenote "stil" gaan leven op het
Hoetinkhof 46 in het dorp Vorden. Hij
helpt echter zijn zoon nog geregeld op
de boerderij, terwijl zijn vrouw haakt en
breit voor de kinderen. Uit hun huwe-
lijk zijn 12 kinderen geboren, ze hebben
28 kleinkinderen.
De bruidegom was vroeger zeer actief in
het verenigingsleven. Onder meer

bestuurslid van de CLV Ons Belang, de
Eiervereninging, ABTB
Kranenburg/Vorden, Verkoopverenin-
ging van de AMTB, Vordense Marktve-
reninging, werktuigenvereninging Med-
ler enz. Ook was hij dertig jaar koor-
zanger op de Kranenburg. Beide zijn
nog goed gezond, fietsen veel en gaan
geregeld naar de bejaardensoos Kranen-
burg dinsdagmiddags om de veertien
dagen. Het feest wordt op dinsdag 19
mei gevierd, 's morgens met een Eucha-
ristieviering in de Kranenburgse kerk
waarna receptie bij Schoenaker.

Stichting Jeugdwerk
Vorden/Kranenburg
De Stichting Jeugdwerk
Vorden/Kranenbrug heeft de afgelopen
weken weer een aantal aktiviteiten ont-
plooid.
Ze heeft een projekt opgezet onder het
thema "kinderen", de vraag werd ge-
steld hou kinderen die in een internaat

Uitgebreid zomerprogramma
Vordense V.V.V.
Tijdens de jaarvergadering van de plaatselijke VVV maakte sekretaris H. Lubber-
dink bekend dat de vereniging momenteel 205 leden telt. In het jaarverslag werden
vervolgens de vele aktiviteiten van het afgelopen jaar gememoreerd. De Staringa-
vonden, Boerenbruiloften en dergelijke mochten zich in een goede publieke be-
langstelling verheugen. Penningmeester J. van Ark maakt bekend dat de vereni-
ging er financieel rooskleurig voorstaat. De aftredende bestuursleden L. Wester-
hof enJLJ' Koning werden bij akklamatie herkozen.

K
2 en 3 au-Voor hit komende zomerseizoen werd

wederom een uitgebreid programma
vastgesteld. In de maanden juli en
augustus zal er elke woensdagmiddag de
"Achü^telen" fietstocht worden geor-
ganise^P Elke maandagavond een
avondwandeling en elke
donderdagavond een avondwandeling
op het landgoed De Bramel. Verder kan
er elke maandag-dinsdag-en donderdag-
middag een tocht per ponywagen
gemaakt worden. De Pinetum op de
Belten is te bezichtigen op 25 juni, 16
juli, 30 juli, 13 augustus en 27 augustus.
Het park bij kasteel de Wiersse wordt

iseert de
e Avond-
p het pro-
it; 17 juni

juni Jeugd-

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. Vergadering van de commissie voor

financiën c.a.
3. Ter visie legging structuurschema Mi-

litaire Terreinen.
4. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Verleende collectevergunningen.
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 18 mei tot en met 23
mei een collectevergunning afgegeven
aan AVO-Nederland.

Vergadering van de commissie voor fi-
nanciën c.a.
De vergadering van deze commissie
wordt gehouden op dinsdag 19 mei in
het koetshuis, bureau gemeentewerken
nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten:
- voorlopige vaststelling rekening 1978

van het gemeentelijk grondbedrijf;
- voorlopige vaststelling rekening 1979

van het gemeentelijk grondbedrijf;
- voorlopige vaststelling gemeentereke-

ning over 1978;
- beroepschrift d.d. 27 februari 1981

van de heer G. te Velthuis, Oude
Zutphenseweg 10 te Vorden tegen de
weigering van een vergunning voor het
vergroten van zijn woning.

Voor de openbare commissievergade-
ring gelden de volgende regels:

1. het publiek kan zich tot minuten, on-
middelijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergadering, bij de voor-
zitter of de secretaris van de commis-
sie opgeven als spreker, onder opga-
ve van het punt waarover men wil
spreken. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de eigenlijke
behandeling van de agenda begint;

2. de voorzitter kan elke spreker, indien

dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering noodza-
kelijk 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.

Ter visie legging Structuurschema Mili-
taire Terreinen.

Tot en met 31 december 1981 ligt ter se-
cretarie, afdeling Algemene Zaken c.a.
ter inzage het Structuurschema Militaire
Terreinen. In dit structuurschema wordt
aangegeven wat de krijgsmacht in de
toekomst aan ruimte nodig heeft in Ne-
derland, waarbij tevens de beleidsvoor-
nemens van de regering worden
genoemd om aan deze behoefte te vol-
doen.

In het kader wordt o.a. het gebied Het
Groote Veld, gelegen in de gemeenten
Vorden en Lochem, genoemd. Het ligt
in de bedoeling om dit terrein intensie-
ver te gaan gebruiken, waarvoor o.a.
een uitbreiding met circa 60 ha. noodza-
kelijk is.

De kwestie van de intensivering van het
gebruik van Het Groote Veld is ook al in
de gemeenteraad van Vorden aan de
orde geweest. Aan de hand van vragen
tijdens de rondvraag heeft de burge-
meester, als voorzitter van de raad, toen
geantwoord dat het college van burge-
meester en wethouders primair de ge-
meentelijke belangen veilig wil stellen.
(Natuur en landschapsbescherming, als-
mede de bescherming van het recreatie-
ve element).
Vanuit dat oogpunt bezien zou dit ver-
zet tegen een uitbreiding en intensive-
ring van het gebruik van het militaire
oefenterrein moeten betekenen, alhoe-
wel ondertekend moet worden dat een
leger moet kunnen oefenen.

Hopelijk zal het te voeren overleg tot re-
sultaat hebben dat de hogere overheid
afziet van de plannen voor Het Groote
Veld.

Het college heeft inmiddels het procedu-
re-besluit genomen om vooruitlopende
op het overleg met de Rijksoverheid,
vooraf overleg te plegen met de ge-
meente Lochem en de provincie Gelder-
land, teneinde te bezien of een gezamen-
lijk standpunt kan worden ingenomen.

Een brochure, waarin de inhoud van het
Structuurschema in gemakkelijk leesba-
re taal is samengevat, is gratis verkrijg-
baar via Postbus 51, 2500 RR te 's-Gra-
venhage.

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 heer P. de Vries, Hoetinkhof
51, voor het bouwen van een tuinhuisje
aldaar.
2. Aan de heer G.J. Begieneman, Stro-
dijk 6 te Vorden, voor het verbouwen en
uitbreiden van een woning aldaar.
3. Aan de heer B.J.M. Takkenkamp,
Het Wiemelink 47, voor het maken van
een berging voor open haardhout.

opengesteld op 28 mei,
gustsus en 25 oktober.
Op 2, 3, 4 en 5 jui
Vordense rijwiel- en toe!
fietsvierdaagse. Voorts st
gramma: 13 juni Achterl
wielerronde van Vorden;
recreatiespeeldag op het zwembad; 14
juni concert Vordens Mannenkoor en
optreden boerenkapel bij kasteel
Vorden; 4 juli zwemzeskamp; 7 tot en
met 11 juli zwem vierdaagse; 9 juli
boerenbruiloft; 14 juli Staringavond; 11
juli recreatie met paarden; 15 juli Vor-
dens huisvrouwenorkest met dansgroep
Plattelandsvrouwen, 17, 18, 19 juli
Medler feest; 21 juli orgelconcert D. J.
Zwart; 18 juli Prettymarkt; 23, 24 en 25
juli kermis, eventueel braderie; 28 juli
dia-avond Achterhoeks boerenleven;
24, 25 en 26 juli Achtkastelenevenement
"Graafschaprijders"; 28 juli bezichti-
ging boerderij Mennink; 30 juli optre-
den boerendansers met boerenkapel; 6
augustus boerenbruiloft; 8 augustus
grote recreatiespelen; 10 augustus
bezichting boederij Mennink; 9
augustus Achtkastelenrit aanspanning
"In de Reep'n"; 11 augustus Staring-
avond; 18 augustus dia-avond G.J. van
Roekei; 5 augustus Bassie en Adriaan;
22 augustus gezamenlijk optreden "De
Knupduukskes" met dansgroep uit
Leuven (België). Van 6 tot en met 31 juli
wordt er in de openbare bilbiotheek een
expositie gehouden van de heer
Planteydt (schilderijen) en mevrouw
Planteydt (foto's).
De werkgroep Leefbaarheid geeft een
expositie van 3 tot en met 28 augustus,
terwijl de Amro bank eveneens op een
nog nader te bepalen tijdstip een expo-
sitie zal organiseren.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gesprekskringen,
leerhuisavonden enz.
Bij de nabespreking, de evaluatie ten
aanzien van de gehouden gesprekskrin-
gen, leerhuisavonden en bijbel-kringen
bleek donderdagavond j.l. dat de deel-
nemers/sters blij met en dankbaar voor
deze interkerkelijke aktiviteiten waren.
Ook in de komende wintertijd
1981/1982 zullen er (zo is de planning)
opnieuw gezamenlijke avonden
gehouden worden. Bijbelkringen, Leer-
huisavonden en Gesprekskringen. Een
kleine commissie bereidt deze avonden
nu voor, zoveel als mogelijk verwerkend
alles wat tijdens "de hoorzitting" werd
gezegd en gehoord.
Het plan is om tijdens de interkerkelijke
startdienst op zondag 12 september in
de dorpskerk het programma aan te bie-
den en na de dienst kort toe te lichten bij
de koffie in het Dorpscentrum.

Rudi van Straten clavecinist
Gum Laude
Vrijdagavond heeft Rudi van Straten in
de refter van het Stedelijk Museum te
Zutphen examen afgelegd voor het cla-
vecimbel-diploma B.
Hij speelde daarbij op twee calvecim-
bels, die hij zelf heeft gebouwd, een
Italiaans en een Vlaams-Frans clavecim-
bel. De examencommissie, bestaande uit
Margreet Prinsen, Kees Rosenhart,
Johan van Dommele, Chris Farr en Bert
Matter was vol lof over zijn prestaties.
Rudi van Straten slaagde dan ook Cum
Laude = Met Lof. Rudi van Straten is
cantor-organist van de Hervormde
kerk, docent aan de muziekschool te
Hengelo O. en is een veelgevraagd solist
op tal van concerten in onze streek en
ver daarbuiten.
Zo speelt hij deze maand twee orgelcon-
certen in Zwitserland. Op dinsdag 7 juli
hoopt hij een orgelconcert te geven in
de Hervormde kerk te Vorden, in het
kader van het VVV-zomerprogramma.
We willen Rudi graag van harte feli-
citeren met deze grootse prestatie:
geslaagd cum laude.

Gezamenlijke jeugddienst
De interkerkelijke jeugddienst commis-
sie (Gereformeerd en Hervormd) nodigd
eenieder uit voor de jeugddienst op a.s.
zondagavond 17 mei in de Dorpskerk.
In deze avonddienst/jeugddienst hoopt
dan voor te gaan ds. Zijlstra.
Mevrouw Truus Simons heeft toegezegd
enkele liederen in deze te zingen. Litu-
gieën worden gestencild, maar het is
goed en ook nodig het liedboek mee te
nemen. (Voor de woorden en voor de
melodie). Na de dienst is er koffie in
"de Voorde".

Bediening Heilige Doop
a.s. Zondagmorgen 17 mei zullen D.V.
zes kinderen gedoopt worden in de Her-
vormde kerk. Voorganger in de dienst
hoop te zijn ds. Veenendaal.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: J.C. Kornegoor en
A.A. Twellaar
GEHUWD: A. Bosch en G.J. Barge-
man; P. Vlogman en E.J.M. Kelder-
man; S. Bosch en M.B. Finke.
OVERLEDEN: G.J. Hiddink, oud 60
jaar.

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

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 17 mei 10.00 uur: ds. J. Veenen-
daal, bediening Heilige Doop.
19.00 uur ds. J. Zijlstra, Interkerkelijke
Jeugddienst, m.m.v. Mevr. Truus
Simons.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 17 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra, gez. jeugd-
dienst in de Herv. kerk, m.m.v. Truus
Simons.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 16 en zondag 17 mei dr.
Vaneker. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
E.J. de Vries Reilingh, Neede, tel.
05450-1268. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen om 11.30 uur.

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

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 16 mei 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. Warringa. Komen-
de week avond en nachtdienst ook dr.
Warringa.

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.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor half 9

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 05753-2345.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuur: iedere och-
tend van 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129. Bij geen gehoor
kunt U in dringende gevallen altijd
boodschapen doorgeven aan het kan-
toor in Hengelo G., Kastanjelaan 15,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten. Spreekuur: maan-
dag, woensdag en vrijdag van 8.30-9.30
uur. Dinsdagavond van 18.00-19.00
uur, Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.
Bij geen gehoor kunt U in dringende ge-
vallen altijd boodschappen doorgeven
aan het kantoor in Hengelo G., Kastan-
jelaan 15, tel. 057653-2345.

LEIDSTER A.A.W.
Mevr. K. Altena. Spreekuur: dinsdagen
donderdag van 8.30-9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129. Bij
geen gehoor kunt U in dringende geval-
len altijd boodschappen doorgeven aan
het kantoor in Hengelo G., Kastanje-
laan 15, tel. 05753-2345.

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.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenkl
Mister Steam is een handige
machina, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

SAMEN
verantwoordelijk worden

CDA lijst 2
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

Autorijschool
„Oortgiesen"

heeft nog plaats
Vraag

vrijblijvend inlichtingen.
Elke week theorie.

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

GEVELREINONG
MPHEGNEREN ALLE COAHNGS

KELDERS VWTEFOCHT MAKEN

MOBEL GflTTSTRAUrN
Gratis proefstuk en prijsopgaven

HEUWISftYI
Wilhetmmalaan 7. 7251 EN Vorden
Tel 05752 - 1335 ol 05750 - 17543 l

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Terras-
en tuinstoelen

nieuw
en gebruikte

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309b.g.g. 1335.

Installatiebedrijf
W. A. Weulen Kranenbarg
Voor al uw

loodgieterswerken
gasleidingen
verwarmingen
enz.
aanleg en onderhoud

Vraagt inlichtingen
tel. 08342 -1364.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TENKATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Heren-
sandaal

met leer overtrokken
voetbed.
49,95

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Tennis en
badminton

- RACKETS
- SCHOENEN
- SHIRTS
- ROKJES
- BALLEN

Wapen- en sporthandel

Marrons
Zutphenseweg - Vorden

TE KOOP
TERRASSTOELEN
WIT OF BRUIN
Lage rug per stuk f 35,-
Hoge rug per stuk f 39,-
Met eventueel dekje o.a.
Lage rug per stuk vanaf f 15,-

Hoge rug per stuk vanaf / 20,-

Verder Unica's stoeltjes
5 stuks voor f 75,-

Ook voorradig:
- STRETCHBEDDEN
- LIGSTOELEN
- VISSTOELTJES
- TAFELS, PARASOLS
- SLAAPZAKKEN enz. enz.

Opslag „ATOMICA"

Verkoop: A. GOOSSCDS
Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.

Telefoon 05753-2139

Nu is het weer tijd
voor uw tuin

Wij zijn weer ruim gesorteerd
in alle soorten

perkplanten
vers uit de kassen

Tevens geraniums - fuchsia's
en tomatenplanten

ZELFBEDIENING

Kwekerij
Telefoon 05754 - 406. BAAK

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

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

PUCH MAXI
ook Uw brommer?

Zojuist de nieuwste types en kleuren
ontvangen.

Reeds vanaf 998,-
Tweewielerbedryf KUYPERS
TELEFOON 1393

DeYSVinkenSlag voordelige
gezondheid

Om u meer te laten genieten van de mooi<
u deze week met extra voordelig

Slavinken, blindevinken, Gelderse
hamburgers, noem maar op ...

en niet duur. Sla uw slag in

voorjaarsdagen helpen de VS Vakslagers
zo-in-de-pan-zo-op-tafel vleesgerechten.

schijven,tartaars, cordon bleu,
allemaal even lekker ... snel klaar
de Vinkeslag . .kom naar uw VS markt.

Met gemarineerde
produkten, brengen we U Gemarineerde
een welkome afwisseling in Kuikenbout
uw dagelijkse menu! 500 gr.

slagerij geldig van 14/5- 16/5-1981

Werkelijk een delicatesse, waar U
ook nog een heerlijke jus aan overhoudt!

Gemarineerde
Speklapjes
500 gr.

Varkenslapjes
heel kilo

Gevuld ontbijt
spek 'Nölke'
100 gr.

Lever
gel. of engel.
150 gr.

Schenkel
500 gr.

Gemarineerde
Karbonade
500 gr.

Rollade
vers gebraden
100 gr.

dinsdag woensdag

Lever
heel kilo

Doorregen
runderlapjes
kilo

Gehakt
half om half
kilo

Tar-Taar
500gr

Braadribbetjes Bretons gehakt

J^xx Stnarius
Beschuit pak a 2 rol
van 1,39

voor

k V

v/d PijT^Jl
augurken

Hft 3/4 pot A.B. kwaliteit
van 1,98

wv

l,

1f ^*-d
./ Classe Royal *1
Ff krat 24 fles 0,3 liter

van 7,95 ^Y\O 11
voor ffeVo t^

tr* Jm•>_ **r • *M
'•*•.***'<,*<4*3m

:S;^a^— *C^
; Campina x^

dubbellik ijslollies
pak 14 stuks
van 5,45

voor

Persil
koffer 2 kilo
van 5,75

voor 4* IA

rutaemer
Top drop of
Stophoest
triopak
van 1,39 voor —

Smelik
roomboter krakelingen
pak, van 1,59 voor

Kreyenbroek
spijsbroodjes
pak van 6 stuks
van 1,59 voor

W.K. superior
kruidkoek
van 2,69 voor

Nuts
pak 3 stuks
van 1,59 voor

ttcrlci

Caveau wijn
rood, wit of rosé, per
fles, van 4,45 voor —

Venz
chocolade hagel
pak 400 gr. melk of
puur, van 2,98 voor

Canada Dry
Ginger Ale

l Inertie
van 1.45

voor

Delmonte
tomatenpuree
blik 150 gr.
van 0,69 voor

Unox smac
blik 200 gr.
van 2,09 voor _

Bona margarine
kuip 500 gr.
van l,79 voor

^^J

NIEUW! bijV.S.

Libero luiers
'de alles in één luier met zacht
elastiek'.
Paars voor 10 kilo + Deze week ter
Oranje voor 510 kilo introduktie
Groen voor 3-5 kilo van 7,95 voor

Veronica /
rek mee Panty
maat 36-44
2 stuks van 4,00 voor

Super Glue
alleslij m
tube van 4,75 voor

Wabaflon
Hapjespan
met deksel 24 cm
van 14,95 voor

Strijktafel
compleet
van 49,95 voor 375.0

Glazen schalen 'Orion' 10,5 cm, nu

Vina Canda 1976
een uitzonderlijke rode wijn uit Rioja.
Door eigen import
deze lage prijs!
Deze week per fles
van 4,95 voor

Black Prince
Whisky nes
van 16,45 voor

é
Zuivel

Domo
magere vanille vla
(houdbaar) l literpak
van 1,59 voor

Goudse kaas v.v.
jong, heel kilo

Jolly
choco -f room
dessert, van 1,89 voor—

Boeren wit
800 gr., deze week—«

Puntbroodjes
of bolletjes
zak 6 stuks

13,5 cm, nu 17 cm, nu475 e?5

Reklames geldig van 14/5 -20/5-1981

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN -GROENLO GOOR -VOROEN



Dankbaar en blij, geven we
kennisvan de geboorte van on-
ze zoon

RENÉ

Gerrit en Anja Bogchelman
Nieuwstad 16
7251 AH Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter Ca-
tharina Johanna

KARIN

W. A. Houtman
N. Houtman-Meijer

7251 CL Vorden, 7 mei 1981
De Steege 41

Zo, hier ben ik dan.
Na een hele weg slepen,
ben ik er eindelijk tussenuit ge-

knepen.
Ik ben geboren op woensdag,
6 mei om 1 5.34 uur en
mijn gewicht is 3540 gram.
Ik heet:

DAVY

O ja, mijn papa en mama zijn:
Reinaart en Hennie Scheers
Berend v. Hackfortweg 42,
7251 XD Vorden,
telefoon 05752-2948

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

JAN WILLEM HENDRIK
We noemen hem

WIJNAND

Gerrit en Gerda
Bijenhof-Arendsen Raedt
Gerda en Lyanne

7251 KJ Vorden, 9 mei 1981
Wildenborchseweg 29

Hartelijk dank aan U allen voor
de vele persoonlijke felicitaties,
kaarten, bloemen en kado'sdie
we op onze trouwdag mochten
ontvangen.

JAN DE GREEF
ADA OE GREEF-GROOT BRAMEL

Almen, mei 1981
Binnenweg 18

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor het mede-
leven betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze
lieve vader en opa

GERRIT JAN SLÖETJES

Uit aller naam:
fam. Slöetjes

Vorden, mei 1981
Schuttestraat 8

SAMEN
verantwoordelijk worden

CDA lijst 2

Te koop: 2 jonge honden.
J. Uilenreef, Kostedeweg 9,
Vorden

FIETS KIEZEN?
Loop 'es aan bij ons. Grote
kans, dat u wegfietst op 'n
FONGERS toer-, sport-,
trim-of racefiets. Keus ge-
noeg bij

Barink Nieuwstad 26 Vorden

P. P. R. LIJST e
voor hergebruik van
grondstoffen

secr. P.P.R. Lochem
Telefoon 05730-3697

Gevraagd: hulp in dé huis-
houding voor 1 maal in de 14
dagen een halve dag. Liefst
dinsdagsmorgens.
Bogchelman, Zutphenseweg
57

Bij ons verkrijgbaar:

Dr. SCHOLL klompen
met anatomisch voetbed.

(In plaats van kaarten)

iil 1 4 - V o r d e n rclcfaon 05752-23XA

SAMEN
verantwoordelijk worden

CDA lijst 2

WIM NORDE
en
ERNA WINKEL

geven u namens wederzijdse ouders kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking zal plaatsvinden op donder-
dag 21 mei a.s. om 13.45 uur in het ge-
meentehuis „Kasteel Vorden".

Kerkelijke bevestiging en huwelijksinzege-
ning om 14.30 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Vorden, door de weieerwaarde heer
Ds. J.C. Krajenbrink.

Receptie na de kerkdienst tot 1 7.00 uur in
„de Herberg" te Vorden.

Mei 1981
Ruurlo, „Nieuw Sleehorst"
Vorden, „'t Gruwel"

Toekomstig adres:
Almenseweg 31, 7251 HM Vorden

(In plaats van kaarten)

Op dinsdag 1 9 mei a.s. hopen we, samen met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijksfeest

te vieren.

H.W. MULLINK en C.M. MULLINK-WIGGERS

Om 10.30 uur zal een Eucharistieviering uit
dankbaarheid gehouden worden in de parochiekerk

van de H. Antonius van Padua te Kranenburg.

Receptie van 16.00-1 7.30 uur in zaal Schoenaker te
Kranenburg-Vorden.

mei 1981,7251 WG Vorden, Hoetinkhof 46

Na een moedig en langdurig gedragen lijden is van ons
heengegaan mijn lieve schoonzoon, onze zwager in
oom

GARRITJANHIDDINK
echtgenoot van B.J. Hietveld,

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: D. Hietveld

Canada: A. Hietveld
A. Hietveld-Ribbink

Vorden: A. Hietveld-Heckman

Vorden: D. Gotink-Hietveld
D. Gotink

Barchem: DJ.L. Esselink-Hietveld
D.J. Esselink

U.S.A.: G. Meenink-Hietveld
D. Meenink

Zelhem: A. Lenselink-Hietveld
G. Lenselink
Neven en nichten

Vorden, 8 mei 1981

Het is na een langdurig gedragen lijden van ons heenge-
gaan mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa

GARRITJANHIDDINK
echtgenoot van B.J. Hietveld

op de leeftijd van 60 jaar.

„ Hij was ons allen tot steun "

Vorden: B.J. Hiddink-Hietveld

Vorden: G.A. Hiddink
W.J. Hiddink-Kornegoor
Erwin en Jeroen

Laren: J.L. Korenblik-Hiddink
H. Korenblik
Eddy en Suzan

7251 HM Vorden, 8 mei 1981
Almenseweg 3

De begrafenis heeft 12 mei te Vorden plaatsgehad.

Heden is uit onze familiekring weggenomen, na een
langdurig lijden, onze geliefde broer, zwager en oom

G.J. HIDDINK
echtgenoot van B. Hietveld

op de leeftijd van 60 jaar.

Zwaar valt ons het verlies.

Vorden: J. Hiddink

Warnsveld: D. Hiddink-Nijenhuis
G. Nijenhuis
Neven en nichten

Vorden, 8 mei 1981

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILT l N K
Het Hoge 20 - Vorden

Karnovalsvereniging
„De Deurdreajers"

zaterdag 16 mei
om 20.00 uur

NOAPRUUVERSBAL
in zaal Schoenaker te Kranenburg

Muziek: BLUE DANIO'S

Entree f 5,-. Leden op vertoon van lidmaatschapskaart
vrij entree.

Als U dit maar door krijgt:
Het heel goedkope in HERENKLEDING
bevalt niet en dat hele dure hoeft niet.
In herenkleding en mode hebben wij voor U
de gulden middenweg.

ZOMER COSTUUMS va 295,-
ZOMER PANTALONS
om te kombineren met
colbert — polo-overhemd — shirts

ALLES KAN BIJ

MODECENTRUM

woensdag 20 mei
wegens familiefeest

GESLOTEN
SLAGERIJ VLOGMAN
ZUTPENSEWEG 1 6

RUURLO

OPHEFFINGSUITVERKOOP

nu 30% korting
(Behalve Demeyere pannen - 20%)

KOERSELMAN - VORDEN
Burg. Galleestraat 12 - Telefoon 05752-1364

K.v.K. no. 3010 - 1-5-81/31-7-81

Ga je een baan zoeken,
haal dan dit gratis boekje
"leren solliciteren" bij de
Rabobank.

Rabobank

Koekactie Z&PV Vorden '64
1-02187
2-01903
3-01227

4-01517
5 - 00223
6 - 00086

7 - 00401
8 - 00397
9 - 00490

10-00487
*.

WILHALEN?

00.52

Wij bieden regelmatige studie en begeleiding.
Vraag vrijblijvend prospectus aan:

RjK Jongensinternaat 'Azelo"
Fraters Maristen

Bornerbroeksestraat 103. 7495 TT Ambt Delden
Tel. 074 -66 18 68.

Wat wordt de liberale
politiek na 26 mei?

Binnenkort opent LOGA een winkel in boe-
ken, kantoor- en schoolartikelen te Vorden.

Hiervoor zoeken wij een

verkoper/verkoopster
van ca. 17-18 jaar.
Gedacht wordt aan iemand met een oplei-
ding van minimaal MAVO.

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk te richten aan:
Kantoorboekhandel Drieënhuizen, t.a.v. dhr. H.H. Gar-
sen, Houtmarkt 46-48, 7201 KM Zutphen, tel. 05750-
12227

Samen aan t werk

Samen Nederland wee
gezond maken

DOE OOK MEE -STEM VVD

Te koop: damesfiets.
Prins Bernhardweg 4

Te koop: 4 pers. bungalow-
tent, g.o.h. met veel leefruim-
te.
Te bevragen: A. Eggink, Bea-
trixlaan 10, Vorden, tel. 2607

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

Gevraagd:
AARDBEIENPLUKKERS

Te koop:
SPINAZIE en RABERBER,
deze week en volgende week
op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659

Hierbij nodigen wij u uit om dit
jubileum met ons te vieren. Wij geven een receptie
op zaterdag 23 meiigSi van 15.30 uur tot 18.00 uur
in hotel Leemreis, Spalstraat te Hengelo (GW.
U bent van harte welkom.

A/V/-S7AV/ /'/' />
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Bronzen medaille van Carnegie Heldenfonds
voor Albert Meenink

In tegenwoordigheid van enkele genodigden en het college van B&W van Vorden
ontving Albert Meenink uit Hengelo de bronzen medaille van de Stichting Carne-
gie Heldenfonds. Deze plechtigheid vond plaats in het gemeentehuis te Vorden.

Burgemeester Vunderink die hem de
medaille overhandigde zette uiteen
waarom Albert Meenink deze eervolle
onderscheiding ten deel is gevallen.
Vorig jaar augustus knalde op de Kruis-
dijk te Vorden een auto tegen de boom.
Het vehikel vloog in brand. De bestuur-
der kon zich met moeite redden. Marjo

Willegenburg een medepassagiere, ge-
lukte dit echter niet. Gelukkig voor haar
kwam juist Albert Meenink voorbij de
plek des onheus. Hij stopte en haalde
Marjo uit de brandende auto. Snel naar
het politiebureau te Vorden waar wacht-
meester Pennings eveneens adequaat
handelde. Dokter, brandweer, ambu-

lance werden in sneltreinvaart gealar-
meerd. Van zijn wachtcommandant
ontving Pennings voor dit optreden een
blijk van waardering. Marjo Willegen-
burg, afkomstig uit Abbenbroek, is in
februari uit het ziekenhuis ontslagen en
is nog steeds niet volledig hersteld.
Haar vader bedankte zowel Albert Mee-
nink voor zijn kordate optreden alsme-
de de politie. Als blijk van waardering
overhandigde de heer Willegenburg hen
een boeket bloemen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

SCOUC kampioen door 1-0
zege op Vorden
Voor de ontmoeting tussen SDOUC uit
Ulft en Vorden kwam zondagmiddag
naar schatting 1000 man publiek opdra-
ven om te zien hoe SDOUC kampioen
zou worden. In de eerste helft hing dat
SDOUC kampioenschap aan een zijden
draadje want Vorden was behoudens
het eerste kwartier de betere ploeg.
De geelzwarten schiepen zich in die
eerste helft talrijke mogelijkheden de
score te openen. Reinier Teerink rake-
lings langs. Even later een schuiver van
Chris Hissink eveneens langs de verkeer-
de kant van de paal. Aan de andere kant
voorkwam good-old Bertus Nijenhuis
een doelpunt van Schwartz. Overigens
liet dezelfde Bertus Nijenhuis duidelijk
zien dat nog rustig een jaartje voor
Vorden l kan "bijtekene". Te zacht
inschieten van Reinier Teerink, zodat de
keeper de bal nog juist kon stoppen, en
een kopbal van Chris Hissink rakelings
over de waren opnieuw wapenfeiten van
Vorden. Zoals zo vaak bij voetbal werd
er wel gescoord maar dan aan de andere
kant. Pal voor rust was het Eddy
Schwartz die gebruik maakte van een
aarzeling in de Vorden-achterhoede 1-0.
Na de rust zakte het spelpeil beduidend.
SDOUC kon geleidelijk wat meer grip
krijgen op de wedstrijd zodat in die fase
van de wedstrijd de rollen qua kansen
omgedraaid waren. Nu was het de

SDOUC voorhoede die royaal met de
kansen omsprong. Echter onbelangrijk
want de enige treffer van Schwartz bleek
voldoende voor het kampioenschap.

Ratti - Warnsv. Boys 0-5
Ratti lijkt het degratiespook bijkans niet
meer te kunnen ontlopen; in de thuis-
wedstrijd tegen koploper Warnsveldse
Boys moest de thuisclub met 0-5 de
punten aan de gasten laten. In de eerste
helft ging het nog wel gelijk op, maar
moest vooral doelman Huitink bij Ratti
in aktie komen. Zeven minuten voor
rust namen de Boys de leiding via links-
back Henk Berfelo, die een solo afrond-
de: 0-1.
Na de hervatting moest Ratti steeds
meer in de verdediging. De Boys, die
op de nominatie stonden voor het kam-
pioenschap wisten via Han Jolink ( l x ) ,
Vincent Jansen ( l x ) en invallers Jan
Denekamp ( l x ) en Ronals v.d. Veer
(l x) op een 0-5 eindstand uit te komen.
Hoewel Ratti nog wel scoringskansen
kreeg, kon men niet tot een tegendoel-
punt komen.

PTT l - Ratti 13-1
Ratti l afdeling zaterdag ging naar
Apeldoorn en wist tegen PTT l een
fraaie 1-3 zege te behalen. Vooral in de
eerste helft was het een uitstekende wed-
strijd. Na enkele goed opgebouwde aan-
vallen nam Ratti na een kwartier de lei-
ding via een hard ingeschoten bal van
H. Eggink. Enkele minuten later wist B.
Wonnink de hele PTT-defensie te passe-
ren, speelde zuiver naar B. Smeitink die
deze aanval uitstekend afrondde: 0-2.

Ratti liet het er in de tweede helft wat bij
zitten en gaf PTT de gelegenheid het
initiatief te nemen. Dat resulteerde na
een half uur in een verdiend tegenpunt:
1-2. Vj^^voor het einde maakte Jan
Nijenht^ aan alle onzekerheid een
einde en scoorde 1-3 voor Ratti.

s.v. Ra^uitslagen en programma:
Uitsla/^
afd. jeügTl: s.v. Ratti al - S.V.B.V. Al
3-1; s.v. Ratti bl - Dierense Boys BI 0-2;
s.v. Ratti Cl vrij.
Afd. zaterdag: s.v. Ratti l - PTT 3-1;
s.v. Ratti 2 - DZC Vi 1-5; s.v. Ratti 3 -
A.Z.S.V. 2 0-5; s.v. Ratti 4 - A.Z.S.V. 7
4-1
Afd. Zondag: s.v. Ratti l - Warns.Boys
l 0-5; s.v. Ratti 2 -Be Quick 6 2-1; s.v.
Ratti 3 - Baakse Boys 4 4-1; s.v. Ratti 4
vrij.
Afd. Dames: s.v. Ratti l - Markelo l 4-
0; s.v. Ratti 2 - De Hoven 11-3.

Programma:
Afd. Jeugd: s.v. Ratti Al vrij. s.v. Ratti
bl - Brummen b2; s.v. Ratti cl vrij.
Afd. Zaterdag: Eefde l - s.v. Ratti 1; s.v
Ratti 2 - Haarlo 2; s.v. Ratti 3 - DSSV 6;
DZSV5-S.V. Ratti 4.
Afd. Zondag: Keyenb. Boys. l - s.v.
Ratti 1; s.v. Ratti 2 vrij; s.v. Ratti 3 vrij;
KSH4-s.v. Ratti4.
Afd. Dames: WSV l - s.v. Ratti 1; WSV
2-s.v. Ratti 2.

Zaalvoetbaltoernooi voor horeca
bedrijven

In de sporthal te Hengelo wordt 16 mei
een Zaalvoetbaltoernooi voor horeca-
bedrijven gehouden. In totaal nemen
hier zestien ploegen uit Henglo en Vor-
den deel, die zijn ondergebracht in vier
poules van vier. De poulewinnaars ko-
men uiteindelijk in de finale. Het toer-
nooi begint 's morgens. Direkt na af-
loop volgt de prijsuitreiking in zaal "De
Herberg" te Vorden.

Vorden
van
toen.

Reakties op de
de foto's kunt u
schriftelijk indienen
bij de heer
G. Koerselman
Postbus 14, 7250
AA Vorden.

Sorbo wint Zaalvoetbaltoernooi
Het sterk bezette Aviko-zaalvoetbal-
toernooi voor bedrijven dat zaterdag in
de sporthal te Ruurlo werd gehouden is
voor de tweede achtereenvolgende maal
gewonnen door het team van de Sorbo
uit Vorden. De teams waren onderge-
bracht in twee poules van zes. De eerste
twee kwamen uit in de kruisfinale.
In poule A werden Aviko uit Steenderen
en Quick uit Hengelo één en twee. In
poule B Sorbo op de eerste plaats en
Polacel op de tweede.
Uiteindelijk kwam het organiserende
Aviko in de finale door na strafschop-
pen te winnen van Polacel. Sorbo ver-
sloeg Quick uit Hengelo met 4-1. De
finale tussen Aviko en Sorbo eindigde in
een 0-0 gelijkspel. Deze stand bleef ook
na verlenging op het scorebord. Straf-
schoppen moesten de beslissing brengen
Sorbo won tenslotte.

TOUWTREKKEN

Vorden eerste in B-klasse
Op een terrein nabij café Halfweg tus-
sen Zelhem en Doetinchem is zondag
het derde touwtrektoernooi van gewest
Oost van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond gehouden. De organisatie was bij
de TT V Oosterwij k uit Zelhem in goede
handen. Meer dan vijftig ploegen
kwamen aan de touwen en mede dank
zij de eerste zomerse dag kwam er veel
publiek een kijkje nemen. Oosterwij k-
voorzitter de heer Loman opende tegen
tien uur 's morgens het toernooi, waar-
na de teams uit de 720, 569 kg en de A-
en B-jeugdklassen in aktie kwamen.
Bij de 720 kg'ers slaagden Heure en Ei-
bergen erin om gelijk bovenaan te ei-
digen. Heure versloeg weliswaar Eiber-
gen in de eerste ontmoeting met 2-0
maar moest direct daarna tegen het
"frisse" Bison-team uit Beltrum. De
Beltrummers konden hierna de Heure-
ploeg beide keren over de streep trek-
ken. Eibergen won hierna alle wedstrij-
den. De uitslag was: 720éüL klasse: 1.
Heure en Eibergen, 2. '^Hptc, 3. Bek-
veld en Bisons, 4. Noord^P; 5. Hofboys
enTreklust.
De grote verrassing in de 560 kg-klasse
was wel het team van Heure, dat favo-
riet Bek veld versloeg. Hfiure overwon
ongeslagen en kwam hy||oor meteen
ook bovenaan in het algwheen klasse-
ment.
Uitslagen 560 kg-klasse: 1. Heure, 2. Ei-
bergen, 3. Bekveld, 4. Erichem, 5.
EHTC.
In de A-klasse van de jeugd kwam Bek-
veld ongeslagen uit de strijd tevoor-
schijn en kon het organiserende Ooster-
wij k eervol als tweede eindigen.
Jeugd A: 1.Bekveld, 2. Oosterwijk, 3.
Bisons, 4. EHTC, 5. Bathmen en E-
richem.
In de B-klasse toonden Vorden en Bek-
veld zich even sterk. B-klasse: 1. Vorden
en Bekveld, 2. Eibergen en Heure, 3.
EHTC.
Na de middag kwamen de 640 kg-
ploegen in aktie. Als vanouds wist Ei-
bergen de kop te nemen, maar moest
toch een verliespunt incasseren van
Vorden (1-1). Rivaal Bisons ging met 2-
0 door de knieën tegen de mannen van
Jan Groot Wassink.
640 A-klasse: 1. Eibergen, 2. Bisons, 3.
Bathmen, 4. Okia en Vorden, 5. Eri-
chem, 6. Bussloo.
DES wist de meeste punten bijeen te
trekken in de 640 B-klasse, terwijl het
Eerbeekse EHTC zeer goed voor de dag
kwam en zich als tweede plaatste.
Uitslagen: 640 B-Klasse: 1. DES, 2.
EHTC, 3. Eibergen, 4. Treklust, 5. Bi-
sons, 6. Noordijk en Erichem, 7. Heure.
Twente toonde zich onoverwinnelijk in
de 640 C-Klasse. Eindstand: 1. Twente,
2. DES, 3. Bathmen, 4. EHTC en Okia,
5. Vorden, 6. Bisons.
In de D-Klasse ging het zeer spannend.
Bussloo 2 wist uiteindelijk de meeste
punten te vergaren op de voet gevolgd
door Oosterwijk l en Eibergen. Eind-
stand: 1. Bussloo 2, 2. Oosterwijk, 3.
Eibergen, 4. Bussloo l, 5. Bathmen, 6.
Bekveld, 7. Oosterwijk, 8. EHTC.

DCV in bekerfinale
Het bekerteam van DCV heeft zich ge-
plaatst voor de finale die eind mei plaats
vindt tegen DIOS uit Eibergen. DCV
won van DOG Elden met 5-3, dankzij
overwinningen van Henk Ruesink, en
Johan Krajenbrink. Harry Graaskamp
speelde remise, terwijl Jan Masselink
verloor.
Henk Grotenhuis ten Harkel heeft zich
in het rayon kampioenschap aan kop
genesteld door een remise tegen
Ruurlonaar Ben Smeenk. Andere uit-
slagen zijn: A. v.d. Kuilen - J. van Dijk
1-1; T. Harmsma - J. Rigterink 0-2; J.
van Ingen - T. Leone 1-1.

Onderlinge competitie
damclub DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: H. Groten-
huis - W. Wesselink 1-1; J. Lankhaar -
G. Brummelman 1-1; G. Dimmendaal -
H. Esselink 2-0; Gerard Dimmendaal is
dit seizoen kampioen in de Eerste Klas
geworden. De kampioen in de Hoofd-
klasse is nog niet bekend.
Uitslagen bij de jeugd groep 1: E. te
Velthuis - E. Hengeveld 2-0; J. Dijk - P.
Besselink 0-2; W. Rietman - A. Plijter 2-
0; M. Boersbroek - N. de Klerk 0-2; N.
de Klerk - J. v.d. Kamer 2-0; R. Slütter -
E. Brummelman 0-2; M. van Burk - J.
Slütter 2-0. Groep 2: H. Norde - Re.
Chotkan 0-2; B. Nuesink - B. Voortman
0-2; B. van Zuylekom - E. van Est 1-1;
B. Huetink - H. Berenpas 0-2; Rr. Chot-
kan - J. Brandenbarg 2-0; B. Huetink -
J. Kuin 0-2; B. Nuesink - H. Berenpas
0-2; Rr. Chotkan - B. Voortman 2-0;
Rs. Chotkan - J. Brandenbarg 2-0; H.
Berenpas - H. Norde 0-2; J. Kuin - Rr.
Chotkan 0-2.

Vordense schooljongens in
team Baudartius college
kampioen van Nederland
Door twee overwinningen en een gelijk-
spel is het viertal van het Zutphense
Baudartius College winnaar geworden
van de finale van Nederland voor voort-
gezet onderwijs, die in Schagen werd ge-
organiseerd.

De eerste wedstrijd tegen de Protestant
Christelijke Scholengemeenschap uit
Doetinchem werd met 6-2 gewonnen. In
de tweede wedstrijd tegen de HTS uit
Leeuwarden zag het er naar uit dat de
wedstsrijd in een gelijkspel zou
eindigen. Door twee remises van Johan
Krajenbrink en Wieger Wesselink en
een overwinning van Harry Graaskamp
stond het Baudartius College met 4-2
voor. Eric Postma stond echter slecht
maar slaagde er toch nog in een remise
te behalen 5-3. Doordat het St. Jan
College uit Hoensbroek (kampioen van
vorig jaar) twee keer met 5-3 had ge-
wonnen had Zutphen één bordpunt
voorsprong. Een gelijkspel in de laatste
ronde was dus voldoende voor het
kampioenschap. Dit werd ook maar net
door een taktische opstelling behaald.
Hierdoor wonnen Harry Graaskamp en
Wieger Wesselink, voldoende voor de
benodigde vier punten. Wieger Wesse-
link behaalde over de Gelderse finale, de
halve finale en de finale de meeste
punten namelijk 17 uit 9 wedstrijden.
Harry Graaskamp scoorde 15 punten en
Johan Krajenbrink 14 punten. Eric
Postma kwam tot 2 punten.

"De Graafschaprijders"
De Vordense auto- en motorclub heeft
voor dit jaar op de volgende data
oriënteringsritten gepland: 28 mei He-
melvaartsrit; 26 juli Achtkastelenrit; 27
september herfstrit; 8 november wildrit
en 13 december pannekoekenrit.

Bestuur voetbalvereniging
"Vorden" maakte zich zelf
belachelijk
Het "oude" bestuur van de voetbalve-
reniging "Vorden" heeft zich dinsdaga-
vond bij de leden behoorlijk belachelijk
gemaakt. "Oude" bestuur omdat de le-
den van "Vorden" enkele weken terug
een uitnodiging in de bus kregen voor
het bezoeken van een buitengewone le-
denvergadering met als agendapunt 5
aftreden van het voltallige bestuur!

Tijdens de vergadering die dinsdaga-
vond in een goed gevuld clubhuis werd
gehouden, deelde voorzitter Fred Schar-
renberg mede dat de bestuursleden on-
derling niet goed funktioneerden.

Omdat deze onderlinge controverses
niet door het bestuur zelf konden wor-
den opgelost, werd uiteindelijk maar
besloten gezamelijk af te treden. Beslo-
ten werd om zich wel weer herkiesbaar
te stellen. Voorzitter Scharrenberg stel-
de zich overigens na 9 jaren de voorzit-
terhamer te hebben gehanteerd, niet
meer hetkiesbaar. Hij vond het wellet-
jes.

Door de leden werd vervolgens met een
gevoel van onbehagen gestemd. En zie
wat gebeurde er, het oude bestuur werd
vrijwel in zijn geheel herkozen! De
meeste leden vonden dit een lachertje
van de eerste orde, want in feite veran-
derde er niets aan de situatie. De negen
bestuursleden die nu moeten trachten de
onderlinge sfeer weer te herstellen zijn:
J. van Ark, D. Besselink, G. Bloemen-
daal, J. Golstein, J. Jansen, J. Rouwen-
horst, G. Stokkink, D. Vlogman en G.
Rietman.
Aan het slot van deze "nietszeggende"
vergadering bracht de heer D. Besselink
de scheidende voorzitter F. Scharren-
berg dank voor de bewezen diensten.

NCVB afdeling
Vorden
De vergadering van de afdeling Vorden
van de NCVB stond geheel in het teken
van de Wilde Ganzen. Een Stichting die
projekten steunt over de gehele wereld.

Ze "vliegen" iedere week voor een an-
der projekt en geven velen zo een duwt-
je in de goede richting. Ds. Noorder-
meer uit Naarden zette dit duidelijk uit-
een.

Mevrouw den Ambtman maakte de da-
mes attend op de rondgang voor de
"dwaze moeders" in Argentinië. De
laatste bijeenkomst van de afdeling is
op 19 mei. Mevrouw T.H. v.d. Meiden-
Koolsma uit Boekelo verterlt dan één en
ander over handschrift en karakter. Het
jaarlijkse reisje wordt op 2 juni gehou-
den. Erve Brooks in Gelselaar, bezichti-
ging van een meubeltoonzaal en de tui-
nen van kasteel Warmelo in Diepenheim
staan onder meer op het programma.

De dag wordt besloten met een koffieta-
fel bij Hotel Bakker.

Aanwinsten
Openbare Bibliotheek
Een keuze uit de aanwinsten van de Open-
bare Bibliotheek:
Volwassenen:

Bergh, S. van den, Kroonprins van Mandel-
stein; Berkhof, A., Het huis van Mama Pon-
do; Joyce, J., Ulysses; Oerlemans, Chr., Het
Klan komplot; Saris, L., Mijn leven, ons le-
ven; Schuttevaer-Velthuys, N., Omnibus;
Piet, S., Een vraag en een weet; Holthausen,
H., Lekker koken zonder zout; Hildering, H.,
Saaie gedichten voor huisvrouwen; Dubbele
beglazing (Bouwcentrum).

Jeugd:
Cecil, M., Snoetje de egel; Garmers, S., Or-
kaan en Mayra; Hofman, W., De stoorworm;
Hughes, S., De hulpjes; Ross, T., Hugo en
het Ministerie voor Feestzaken; Bouwhuys,
M., Versjes uit grootmoeders tijd; Furmin-
ger, J., De betoverde schooljuffrouw; Van-
dersteen, W., Suske en Wiske vakantieboek;
Mayne, W., Het gouden ei.

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

ledere woensdagmorgen: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

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 jeugd wedstrijd
HSV Snoekbaars

27 juni 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars

11 juli 1981 jeugdwedstrijd
HSV Snoekbaars
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EINDER
KNIEKOÜSJES
100% katoen
mooi opengewerkt kousje
leeftijdsmaten 11/m 8 jaar

aso

TAFELLAKENS K
^K^J ^x%x\ f\i „_ l. j. . .—. l— _J^ _ .̂ ,*— —. .̂ ^̂ ^̂ L.

l

700% polyester - vele dessins
kleur-en wasecht
strijken overbodig

diverse maten:
o.a. 140 x 180 cm en 0140 cm

PANTY eerste kwaW
1 maar 2 kleuren /ndfuda

aad stref

WATERGLAZEN

met
Televisie

reparaties
- direct

: l > . naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

P.P.R. LIJST 6

tegen kernwapens
secr. P.P.R. Lochem

Telefoon 05730-3697

Te koop: eetaardappelen sur-
prise bij
H.W. Wesselink, Eikenlaan 23

HONDA - CARRARO
2- en 4 wielige tuinbouwtrekkers

hakf rezen en gazonmaaiers

grasr

Verhuur en demonstratie-
Nieuw en gebruikt voorradig

ers.

JOWÉ BRANDERHORSTWEG5
KEIJENBORG HENGELO (Gld.
TELEFOON 05753-2026
Ook 's avonds en zaterdags geopend.

Luchtig en makkelijk
en zuiver leer.

WULLINK

vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Kom deze week naar onze

ZONWERINGS SHOW
Hier vindt U uitgebreid informatie over

zonneschermen • rolluiken • rolgordijnen
luxaflex en horren

Extra voordeel: deze zonwering wordt tot 31 mei gratis geplaatst

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514

KINDER
OVERGOOIERS

adviesprijs 29,- — 35,-

19,-

DAMES
T-SHIRTS

diverse kleuren

deze week

STUNT VAN
DE WEEK

dames japonnen
diverse modellen

deze week Ou.—

i

DIT springt de week uit
TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

KINDER
BIKINI'S

ADVIESPRIJS 24,95

ALLEEN DEZE <• r
WEEK l Df~

1 PERSOONS
LAKEN EN SLOOP

diverse modellen
ADVIESPRIJS 35,-

WEEK-1 Q
KNALLER l ïlf ~,

Eind augustus start ik weer met
de opleidingen

Praktijkdiploma
Boekhouden en M^feft.
zowel voor beginners^^
als gevorderden.

Opgaaf graag spoedig bij D.
Luichies, Noorseweg 8, Gors-
sel. Telefoon 05759-28^^

PERKPLANTEN-
VERKOOP
weer vele soorten perkplanten
o.a.

- GERANIUMS
- FUCHSIA'S
- PETUNIA'S
- SALVIA'S
- AFRIKANEN
— en vele andere soorten.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Kranenburg
7251 LS Vorden

Schoonmaak- en
schoorsteenveeg-

RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

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

Telefoon
05457-2799

we 11:0 o |i
ook voor

uw
perkplanten

o.a.
begonia's — ageratum
salvia's — zilverblad

petunia's — afrikanen
geraniums (ook hang)
f uchsia's (ook hang)

alles voortuin, dier, hooby en doe-het-zelver.

Stationsweg 20 Vorden
tel. 05752-1583

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

,dankenaan 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.

Luxaflex? Oog voor funktionele details.
'Wettig gedeponeerd handelsmerk Een O Huntw DougUn' produkt.

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314signatuur van
Warnsveld, Rijksstraatweg 108

beter woonkomfort Tel 05750 17332

L
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VOOR UW BLOEMENTUIN
zijn wij ruim gesorteerd in

• bloeiende tuin-, perk- en

balkonplanten

• geraniums — hang — f uchsia's

• chrysantenstekken

• tomatenplanten

Tevens alle dagen verse aardbeien

Ook zelfbediening

Uilenesterstr. 1 5 „Up Els" - Keyenborg - Tel. 05753-1 395

Grote sortering
heren- en jongens-

- ZWEMBROEKEN

- ZWEMVLIEZEN

- ZWEMBANDEN

- DUIKBRILLEN

- SNORKELS

Wapen- en sporthandel

,t.,di Jotltnffmdl

Zutphenseweg - Vorden

ZONWERING voor buiten en binnen

ZONNESCHERM bu,«en
in diverse uitvoeringen en kleuren

ALUMINIUM ZONWERING bin«n
ROLGORDUNEN binnen

BALASTORES
Voor al deze zonwering het juiste adres

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN =fTRAAT

&\*
;̂ >'

Dat zijn
KEIHARDE

prijzen

Japonnen
vanaf

29,50
KOSTUUMS

VANAF

98,-

KOLBERTS
VANAF

79,50

SOKKEN
BADSTOF SPORT

2,50

SEAHORSE

BADDOEKEN
een klasse apart

6,50

tuinstoelen
met garantie

39,50

CAMPING

KLAPSTOEL
LICHTGEWICHT

grote

CURVER

KOELBOX
25,-

f VORDEN - TEL. (05752) 1381

Schaam u niet
Hebt U nog een ouwe spijkerbroek?

BRENG HEM MEE!!

Wij geven U 10 gulden
voor die lor bij aankoop van een nieuwe.

VELEN DEDEN HET REEDS

Modecentrum

Ruurlo

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HEKO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g. 1335.

Zou diegene die op dinsdag
12-5 omstreeks 2 uur n.m. een
PORTEFEUILLE MET IN-
HOUD HEEFT GEVONDEN op
de route Raadhuisstraat, Bea-
trixlaan, Rondweg, zo vriende-
lijk willen zijn om die tegen be-
loning terug te bezorgen op
Raadhuisstraat 26 te Vorden?

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

Radio/
TV-service
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

ZONNESCHERMEN
ROLGORDUNEN
BALASTORES
op voorraad bij

Denk aan

Trekker-trek Warnsveld
16 mei 11 uurv.m.

GAZONMAAIER NODIG?
U wenst het beste uit het beste

voor een redelijke prijs.
Dan is uw keus

HARRY
Dealer: Fa. KUYPERS

TELEFOON 05752-1393 - VORDEN

Scherpe prijzen en
moderne dessins

Zonneschermen en rolluiken
tot 31 mei gratis geplaatst.

NIEUW!!

PLASTIC TEENSLIPPERS

Vereniging voor
Protestants-Christelijk Onderwijs
te Vorden
We herinneren onze leden aan de jaarlijkse ledenverga-
dering welke gehouden wordt op maandag 18 mei a.s.

Aanvang 19.30 uur (half acht) in de school aan Het Ho-
ge 36.

AGENDA:

1 Opening door de voorzitter
2 Notulen ledenvergadering 2 juni 1980
3 Jaarverslag
4 Financieel verslag over 1980
5 Ingekomen mededelingen
6 Bestuursverkiezing
7 Verkiezing leden oudercommissie
8 Rondvraag

Pauze
9 Lezing door Hr. Putto (Schooladviesdienst) over

„Kind en Televisie"
10 Sluiting (ca. 22.15 uur).

We rekenen op voldoende belangstelling van de le-
den en evt. geïnteresseerden.

Namens het bestuur der Vereniging,
G.J. den Ambtman, secretaris

met voetbed f6-

Schoenen
l olerwarcn

Kcpaianc

M^KKINK
NiaiwMüd U-Voidcn l clcloon 0<7<:

SAMEN
verantwoordelijk worden

CDA lijst 2

TUINCENTRUM

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten

en voor

alle mogelijke

„ fe tuinartikelen

[HTlL^m Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743
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Avondvierdaagse V.R.T.C.
Vorden
De Vordense Rijwiel Tourclub
(V.T.R.C.) organiseert opo 2, 3, 4 en 5
juni voor iedereen die van fietsen houdt
en van de natuur, een avondrijwielvier-
daagse. De start is elke avond bij café
het Zwaantje. De routes zijn 20, 30, of
35 kilometer. Om voor een medaille in
aanmerking te komen moet men drie
van de vier avonden fietsen. De eerste
avond gaat de tocht richting Hengelo,
Toldijk; 2e avond: Barchem, Wilden-
borch; 3e avond: Zelle, Ruurlo, Linde;
4e avond: Leesten, Warnsveld, Warken.
Gezinnen van tenminste vier personen
hebben voordeel bij de inschrijving. De-
ze inschrijving is dinsdag 2 juni bij het
Zwaantje.

Avondvierdaagse
gymvereniging "Sparta"

De Vordense gymnastiekvereniging
"Sparta" organiseert dit jaar voor de
14e keer de Avondvierdaagse die gehou-
den zal worden van 19 mei tot en met 22
mei. Deelname is mogelijk vanaf 8 jaar,
hetzij individueel of in verenigingsver-
band.
Ook dit jaar is "Sparta" erin geslaagd
om de heer G.J. van Zeeburg te strikken
voor het uitzetten van mooie tochten.
De start is elke avond, te beginnen op
dinsdag op het schoolplein van de open-
bare dorpsschool. De eerste avond
wordt richting Kranenburg gelopen,
woensdag omgeving Warken; donder-
dag Galgengoor en vrijdag de
Kiefskamp. Aan de intocht die op vrij-

Bi'j ons in d'n Achterhook
"D'r is ok un brief van 'n notaris ekomm'n, Derk". Mina Kleikamp had
net de post uut de brievenbusse ehaald en kwam now de kokken weer in
waor zee an de koffie waarn. "Maak maor 's gauw los, dan kö'j zien wan-
neer offe wi'j d'r hen mot". Mina kreeg un schere uut de taofella en
knipp'n de brief los. "Volgende wekke um tien uur 's margens". "Dat
duurt dan nog maor vief dage", wis Dark vlot uut te rekkenen. Zee
hadd'n ok al wel zolange ewacht. Ome Jehan was now al zo'n twaalf
wekk eleen begraven, now vedan kon 't ok wel 's un keer.

Met spanning wier 'n dinsdag tegemoet eziene. 't Zol now al un jaor of
drie eleene wean dat 't prüötjen in de weald was ekomm'n dat ome Jehan
un grote arfenisse had ekregen. Waorvan en hoe groot wis gin mense bi'j
benaodering te zeggen. De schattingen van de neaven en nichten (kinder
had ome Jehan nooit ehad) leepen uutmekare van twee tot vier ton. Die-
zelfde neaven en nichten waarn de leste tied veur ome Jehan's dood nogal
geregelde bezuukers bi'j um ewes. Ieder veur zich prebeern daor gewaar te
wodd'n hoevölle geld e now eigenluk wel ekregen had. Maor ome Jehan
leet eur net zo wies at ze waarn. Hee leet ze maor loll'n, ging wieters zien
eigen gang en hoe vake zee um ok vroogen um 's bi'j eur op vesite te
komm'n, hee kwam neet! De buurluu van um daor kon e bes met op-
schiet'n en daor kwam e dan ok nog wel 's.
Wieters had e d'r niks gin gebrek an umme d'r uut te klepp'n.

Un jaor lang was ome Jehan, veurdat e 'n lesten aosum uutblaoz'n, zeek
ewes. In dat jaor ging 't zo op en af, bedde in en bedde uut. In dat jaor ok
waarn d'r deur de neaven en nichten heel wat plannen emaakt. Bi'j 'n
enen was dat un ni'je garage, 'n ander wol kleurentillevisie koop'n en 'n
derden wol 't t'r maor 's goed van nemm'n en maak'n 'n vekansie reize
nao Amerika. Allemaole van 't geld van ome Jehan.

De begreffenisse van ome Jehan was t'r ene ewes waor niks an mekeern.
De neaven en nichten allemaole in grote zwatte wagens, goeie sigaren en
mooie kransen en ze wieter. Geld was t'r jaowel zodat ok 'n steen
eenvande duursten was die d'r te koop was ewes.
Völs te langsaam nao eur zin gingen de vief dage nao 'n brief veur eur
veurbi'j maor endeluk was 't dan toch zowiet. Alle neaven en nichten
waarn ruumschoots op tied op 't notaris-kantoor.

De notaris begon met op te nuumen wat t'r zoal t vedeiln wier: Stuule,
taofels, kasten, vloerkleje, in de meeste gevallen grei veur 'n opkoper.
Van de opbrengs daorvan stell'n zee zich neet te volle veur.
't Huus was zien eigendom neet meer, dat had e veur vief jaor trugge al
veur 'n zach priesjen an 'n buurman vekoch nao zee van 'n notaris heurn.
Daornao begon 'n notaris de andre kante van debalans op te nuumen. De
kosten van de dure begreffenisse, 'n duren steen en wat t'r zoal nog meer
betaald wat 't Ende van 't liedjen was dat zee de man zo'n goeien vieftug
gulden mossen betaal'n. De hele riekdom van ome Jehan was neet meer as
mensenpraörtjes ewes volgens de notaris.
I'j zölt wel begriepen dat de stemming bi'j 'n uutgang van 't notaris-kan-
toor heel wat droevugger was as op de begreffenisse van ome Jehan. Maor
jao, daorveur waarn 't ok maor gewone luu bi'j ons in 'n Achterhook.

H. Leestman

dagavond 22 mei zal worden gehouden
wordt medewerking verleend door de
plaatselijke muziekkorpsen "Concor-
dia" en "Sursum Corda" en het fanfa-
rekorps "Voorst", uit Voorst.
De intochtroute is als volgt: opstellen op
de Nieuwstad bij de Landbouwschool,
Raadhuisstraat, Het Hoge, School-
straat, Zutphenseweg, Dorpsstraat,
Insulindelaan, Kerkstraat. Sluiting op
het schoolplein van de openbare lagere
school dorp. Vanaf heden kan men zich
opgeven bij Hertog Karel van Gelreweg
12, tel. 2967; Het Vaarwerk 16, tel.
1936; Mispelkampdijk 56, tel. 3196 en
Brinkerhof 84, tel. 2024.

Vordens Tennis park
Voor de Vordense tennisteam zit de
helft van de competitie erop. Het heren-
team van de 5e klas staat er zeer goed
voor. De heren hebben tot dusver alle
wedstrijden gewonnen en hebben daar-
door een riant uitzicht op het kam-
pioenschap. Een paar andere teams zijn
met slechts 2 verliespunten ook nog vol-
op in de race. De uitslagen van afge-
lopen weekend waren: zaterdag 5e klas
heren: De Schaeck - Vorden 2-4;
zaterdag 5e klas mixed 1: Neede 3 -
Vorden l 3-2; zaterdag 5e klas mixed 2:
Vorden 2 - Sportpark Zuid 2 1-4; zater-
dag mixed junioren: Vorden - Quick A2
3-2; zondag 4e klas heren: Vorden l -
Wildbaan 5-1; zondag 6e klas heren:
Schapekolk 3 - Vorden 2 3-3; zondag
mixeji junioren De Laak - Vorden 6-2.
Het komende weekend staan de volgen-
de wedstrijden op het programma:
Zaterdag 5e klas heren: Vorden -
Braamveld 2; zaterdg 5e klas mixed 1:
Groenlo 3 - Vorden 1; zaterdag 5e klas
mixed 2: Vorden 2 - Altec; zaterdag
mixed junioren: Gorssel l - Vorden;
zondag 4e klas heren: Schapekolk l -
Vorden 1; zondag 6e klas heren: Vorden
2 - Kerkschoten; zondag mixed junio-
ren: Vorden - Doesburg.

Het Nederlandse
Rode Kruis
In 126 landen. Daaronder ook Neder-
land met het Nederlandse Rode Kruis,
Een pa<^korbeelden om aan te geven,
waarorr^^iet gaat. In een jaar,
197971980, ging er een bedrag van ƒ 25. -
miljoen naar buitenlandse hulpverle-
ning om slachtoffers van gewapende
conflict^^kn natuurrampen te helpen.
Maar h^Wederlandse Rode Kruis voert
ook in Nederland taken uit. Taken die
onder meer gebaseerd zijn op de plaats
die de overheid hem in het kader van de
gemeentelijke rampplannen heeft toege-
kend. Dat vereist van de Rode Kruis or-
ganisatie een noodzakelijke paraatheid
én beschikbaarheid van mankracht en
materieel. Maar daarnaast kent het ook
een aantal andere hulpverleningstaken,
die niet minder noodzakelijk zijn. Zoals
hulp langs de wegen met de vele beken-
de Rode Kruis hulpposten en een tiental
snelwegambulances in de weekend spits
voor snelle adequate hulp bij verkeer-
songelukken. De bloedtranfusiedienst
en de vele honderduizenden bloeddo-
nors die hun bloed uit menslievendheid
afstaan. De Medic Alert die op verzoek

Medic Alertpenningen afgeeft met als
centrale post het Rode Kruis Zienhuis in
Den Haag waar van tienduizenden Ne-
derlanders de medische gegevens zijn
opgeslagen. Een telefoontje daarheen -
dag en nacht - , b.v. bij een ongeval en
men krijgt onmiddelijk alle nodige en
relevante gegevens.

De Radio Medische Dienst, een medi-
sche hulp voor buitengaats, waarbij ge-
durende 24 uur artsen consult op af-
stand geven. Zo nodig word de patiënt
van boord gehaald. Het Donorcodicil
dat door het Rode Kruis beschikbaar
wordt gesteld. Voor mensen die organen
en weefsels na hun dood ter beschikking
stellen voor transplantatie. Geven na le-
ven doet leven. Vakantieprojecten voor
gehadicapten en zieke mensen. In twee
vakantiehuizen en op het bekende
hospitaalschip "J. Henry Dunant" ge-
nieten jaarlijks ruim vijfduizend chro-
nisch zieken en invaliden van een heer-
lijke week vakantie.
Omdat zij anders daarvan verstoken
zouden blijven.
Het Jeugd Rode Kruis. Omvat een pro-
gramma van activiteiten waarbij jeugd
en jongeren daadwerkelijk hulp bieden
aan gehandicapten, zieken en bejaar-
den.
Het Rode Kruis Welfarewerk, waarmee
aan 30.000 zieken, gehandicapten en be-
jaarden een plezierige vorm van vrije-
tijdsbesteding wordt geboden. De Tele-
fooncirkels, waarbij vooral chronisch
zieken en bejaarden regelmatig worden
gebeld. Een gerusstellend gevoel voor
hen dat de eenzaamheid doorbreekt. Er
zijn 2.500 mensen bij betrokken. De
Lectuurdienst waarbij een enorme hoe-
veelheid boeken en tijdschriften een weg
vindt naar zieken, gehandicapten en be-
jaarden, die anders hiervan verstoken
zouden blijven. Al deze binnenlandse
taken kostten in hetzelfde jaar ruim ƒ
7.5 miljoen.

Meer dan ooit
In een wereld waarin door de voort-
schreidende techniek, via televisie, ra-
dio, kranten en tijdschriften, je steeds
meer geconfronteerd wo^kmet de pro-
blemen van mensen in^Bod, kan het
niet anders dan dat het Rode Kruis een
beroep op iedereen moet blijven doen
om haar menslievend werk voort te zet-
ten en waar mogelijk uit ̂ breiden. Hoe
meer druppels op een j^kiende plaat,
des te meer kans, dat H^Buur tijdiger
kan worden gedoofd.

Het Rode Kruis is van ons allemaal af-
hankelijk. Van de veertigduizend vrij-
willigers die zich belangeloos inzetten
voor hun medemensen. Van iedere Ne-
derlander die met haar of zijn bijdrage,
dit werk mogelijk maakt. Nu meer dan
ooit!

Het rode kruis is van ons
allemaal afhankelijk
Het rode kruis, de wereldomvattende
hulpverleningsorganisatie met vertak-
kingen in 126 landen, heeft het helaas

drukker dan ooit. Ook in het afgelopen
jaar is het weer dagelijks in actie geweest
om hulp te verlenen aan mensen die in
nood verkeerden, wie en waar ook ter
wereld. Zonder daar enige vorm van
discriminatie bij toe te staan. Vaak ook
in alle stilte. Doel blijft daarbij immer
het opheffen of tenminste verzachten
van leed, dat mensen te dragen krijgen.

Leed dat ontstaat door conflict-situaties
of natuurrampen. Leed waarom nooit
gevraagd wordt. Maar dat er opeens is.

En dan moet er meteen hulp worden ge-
boden. Het Rode Kruis doet dat, snel en
profesioneel. Dank zij de hartverwar-
mende inzet van vele duizenden en dui-
zenden hulpverleners die overal ter we-
reld het Rode Kruis ideaal in daden om-
zetten. In Italië, in Somalië, in het verre
Oosten, maar in ons eigen land.

Gezamelijk
verantwoordelijk
Het gaat bij dit alles om vele tientallen
miljoenen guldens. Die telkenjare door
het Nederlandse volk worden bijeenge-
bracht. Eigenlijk zouden de kosten nog
veel hoger zijn geweest. Maar het Ne-
derlandse Rode Kruis kan al zijn belan-
grijke werk op deze manier doen, omdat
zo'n 40.000 vrijwilligers elke week en in
de weekends vele uren belangeloos in de
weer zijn. Op vrijwillige basis, maar
nooit vrijblijvend! Het zijn mensen,
waarop je kunt rekenen. Dat mag best
wel eens gezegd worden. Het Rode
Kruis is hecht verankerd in het Neder-
landse volk. Maakt daar onverbrekelijk
onderdeel van uit. Al generaties lang.
Dat moet zo blijven.

WAAROM IK?

Hans van Hemert:
Omdat er nooit tever-
geefs een beroep wordt
gedaan op het Rode
Kruis".

OMDAT HET RODE KRUIS
VAN ONS ALLEMAAL

AFHANKELIJK IS!
GEEF! GIRO 6868

KNIPTIP
Felle zonneschijn is
voor foto's niet de
beste belichting.
Door wolken ge-
spreid zonlicht geeft
een beter resultaat.

Te koop: enkele vierdels van
een koe en half varken.

H. Huetink jr., Julianalaan 25,
Vorden

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

KNIPTIP •
Fotografeer kinderen
zoals ze zijn. Haren
kammen en ze netjes
laten zitten is echt niet
nodig.

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

zondag 17 mei

LEMON FIVE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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nu tuinmeubelen kopen
Nu kiezen uit onze kollektie tuinmeubelen betekent:

een rijke keus en bovendien érg aantrekkelijke prijzen. Kom's langs bij Barendsen en maak Uw keus. barendm Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

Volop

PERKPLANTEN
ruime sortering

VAN OUDS BEKENDE ADRES

Zutphenseweg 64 • Vorden • Tel. 05752-1 508/2054

Ingaande april is onze lijndienst
H.E. Gosselink, Vorden, overgenomen
door Expeditie- en Transportbedrijf
Jolij te Hengelo Gld.

Wij danken onze klanten voor de opdrachten
en het vertrouwen in de loop der jaren aan ons bedrijf
geschonken.

H.E. GOSSELINK- Brinkerhof 1 - Vorden

Ingaande april hebben wij de Lijn-
diensten van de heer H.E. Gosselink
overgenomen.
Wij houden ons beleefd aanbevolen
voor het doen vervoeren van uw
goederen en zullen wij deze van onze
kant, voor U snel en correct behandelen.

EXPEDITIE- EN TRANSPORTBEDRIJF

JOUJ
Hummeloseweg 21 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1283

Geld opnemen bij de Bondsspaarbank.
TI Kwestie van seconden.

Geld opnemen bij de Bondsspaarbank.
Dat is in een mum van tijd gebeurd.
Trouwens, dat geldt eigenlijk voor alle
handelingen aan de balie. Tijdverlies is er bij
de Bondsspaarbank niet bij.

Want de Bondsspaarbank is de enige
bank waarbij ieder kantoor is aangesloten
op een uitgekiend computersysteem.
Speciaal ontworpen voor 'n razendsnelle
afwikkeling van al uw bankzaken.

Een bankgirorekening.
Ideaal voor h snelle service.

Met een bankgirorekening van de
Bondsspaarbank profiteert u voor 100% van
die vlotte service. Bovendien is een bank-
girorekening bij ons nog aantrekkelijker
door die handige gratis opbergmap die u
krijgt. Als extra service.

Neem ook een bankgirorekening bij de
Bondsspaarbank. De bank voor alle zaken
en alle mensen. De bank met de snelste balies.

NDSSPAARBANK
Alle zakei^yoor alle mensen.

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

Agentschap te Hengelo G:

marlanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

Agentschap te Hengelo G:

schdersbedrijf ,
bennie harmsen
verf & wandbekleding

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

oo

O

Rliaal te Zutphen:

boekdruk-offset

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

NIEUWSTAD 12 -VORDEN -TELEFOON 05752-1404
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