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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Meester A. J. Zeevalkink [hoofd van de
bijzondere school op het Hoge] stapt uit
het onderwys
'Toch zit er aan het vak van onderwijzer een schaduwkant. De mensen zullen wel
zeggen, hebben ze nog geen vakantie genoeg. Ik vind het toch wel bezwaarlijk dat
je nooit een snipperdag kunt opnemen! Ze mogen my rustig een week vakantie
aftrekken in ruil voor een aantal snipperdagen". Tot deze uitspraak komt de heer
A. J. Zeevalkink die aan het eind van dit schooljaar de Bijzondere School op het
Hoge vaarwel gaat zeggen. HU is dan 40 jaar in het onderwijs werkzaam geweest,
waarvan de laatste 28 jaren als hoofd van deze By/ondcre school.

Nu moet men uit bovenstaande uit-
spraak van de heer Zeevalkink niet
konkluderen dat hij als een ontevreden
man uit het onderwijswereldje stapt.
Verre van dat. Hij heeft zijn werk altijd
met veel liefde voor het vak gedaan,
zoals hij zelf verklaart. In juli wordt hij
64 jaar. De mogelijkheid tot vervroegde
"uittreding" grijpt hij met beide handen
aan. "Gezien alle omstandigheden, zo-
als een groot aantal werkelozen bij het
onderwijs, vind ik het een goeie maat-
regel dat je er voor je 65e mee op kunt
houden. Bovendien worden de jaren
boven de zestig toch wel erg kostbaar".

De heer Zeevalkink begon zijn onderwij-
zersbaan in een tijd dat de woorden
rozegeur en maneschijn niet in de woor-
denboeken voorkwamen. Zegt hij: "Ik
ben jaren een kwekeling met akte ge-
weest. Je wilt echter dolgraag aan het
werk. In 1935 ging er in de Toldijk een
onderwijzer weg. Ik kon daar zolang op
school terecht, echter zonder ervoor
betaald te worden. Later verdiende ik 25
gulden in de maand." Tot 1941 is de
heer Zeevalkink in de Toldijk werkzaam
geweest. "In al die jaren heb ik mij
totaal overcompleet gevoeld. In feite
dreigt momenteel dezelfde situatie te
ontstaan. Laat ik een voorbeeld noemen.
Wij hebben advertenties geplaatst voor
een onderwijzeres. Niet minder dan 140
sollicitanten, waarvan een flink aantal
die geen werk hebben! Toch denkt de
heer Zeevalkink ook wel met dankbaar-

heid aan zijn "Toldijk-periode" terug.
Hij leerde er immers zijn vrouw kennen!

Vanaf 1941-1943 is hij een poosje werk-
zaam geweest in de graanhandel. In
1943 werd hij tijdelijk benoemd aan de
Bij/, school op het Hoge. Zeven jaar
later werd hij benoemd tot hoofd van
deze school. De funkt ie van schoolhoofd
ziet de heer Zeevalkink meer als het
aangeven van de "Juiste richting". "Dit
is altijd in goed overleg gebeurd. Wij
/.ijn geen vernieuwingsschool, ik bedoel
daar mee niet wat gaan proberen waar-
van je niet weet hoe de uitslag zal zijn."

Het werken met kinderen vindt hij
enorm prettig. "Vergeleken met vroeger
is de jeugd niets veranderd. Ze weten, nu
alleen veel meer, de kinderen zijn overal
al geweest. Wanneer vroeger iemand
vertelde ik ben naar Amsterdam geweest
dan dacht je bij je zelf "dat is een eind
weg daar zal ik gedurende m'n leven wel
nooit komen"! De heer Zeevalkink heeft
een antipathie tegen het opleggen van
straf. "Ik heb nog nooit strafregels laten
schrijven. Je moet bij de kinderen geen
weerstanden gaan oproepen. Mevr. Zee-
valkink, die achter de schermen van de
school kasten met kleren heeft gemaakt
voor de verzorging van de jaarlijkse
toneelavonden, tekent hierbij aan dat
haar man toch beslist niet over zich laat
lopen. Oh nee. "De kinderen zijn
gewoon "gek" met hem. Hij staat er nog

steeds midden tussen. Touwtje springen,
baantje glijden, mijn man doet mee".

Vult de l^Adcs huizes aan: "Daar blijf
ik jong bijkant je moet oppassen dat je
niet verzuurd." Wanneer de schooldeur
over een paar maanden definitief achter
hem dichtvalt dan kan de heer Zee-
valkink y^^volop gaan wijden aan zijn
hobby tuinieren. "Ik krijg dan immers
snipperdagen genoeg", zo zegt hij la-
chend.

Tentoonstelling in
bibliotheekgalerie
Vanaf 19 april zal er ^le biblio-
theekgalerie de tentoonstelling klein
plastiek in Gelderland te bezichtigen
zijn. Deze expostitie bevat werk van een
aantal Gelderse beelhouwers. Het klein-
plastiek bestaat uit brons^fcial, steen,
hout en keramiek. De opeUftijden van
de galerie zijn gelijk aan die van de
bibliotheek en de toegang is gratis.

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 t.w.:
1. Opgave kadavers op vrijdag 13 april

(Goede Vrijdag)
2. Afgegeven collecte-vergunningen
3. Wijziging subsidieregeling m.b.t.

woningverbetering
4. Aangifte hondenbelasting.

1. Opgave kadavers op Goede Vrijdag
13 april a.s.
Op vrijdag 13 april a.s. is het gemeente-
huis de gehele dag gesloten. Kadavers
kunt u rechtstreeks doorgeven aan de
Vleeskeuringsdienst te Zutphen. tel.
05750-13941 en wel 's morgens van 9.00
tot 12.00 uur en 's middags van 13.00-
14.30 uur.

2. Afgegeven collecte-vergunningen.
. Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode 9 april t/m 22 april geen
collecte vergunning afgegeven. Het be-
treft hier een vrije periode. De eerst-
komende collecte zal zijn t.b.v. de
Astma patiënten en wel van 23 april t/m
29 april 1979.

3. Woningverbetering van particuliere
woningen.
Met ingang van 15 februari jl. is de
subsidieregeling voor woningverbetering
gewijzigd.
Enige belangrijke thans geldende pun-
ten daaruit zijn:
— Te verbeteren woningen moeten 25

jaar oud zijn en de afgelopen 10 jaar
niet met subsidie zijn verbeterd.

— In aanmerking voor subsidie komen
woningen, die vóór de verbetering
niet voldoen aan redelijke eisen van
bewoonbaarheid, doch nadien wél.

— Ook woningsplitsing en samenvoe-
ging kunnen voor subsidie in aan-
merking komen.

— De oppervlakte van de woning mag
ten hoogste 125 m2 bedragen.

— De verbeteringskosten dienen te lig-

gen binnen de grenzen van ƒ 1500,-
en ƒ 65.000,- (in bijzondere gevallen
ƒ90.000,-).

De bijdrage wordt ineens verstrekt als de
kosten voor voorzieningen ten behoeve
van de indeling of opheffing van tech-
nische gebreken liggen tussen ƒ 1.500,-
en ƒ 5.000,-; als deze kosten boven
ƒ 15.000,- liggen wordt gedurende 20
jaar een jaarlijkse bijdrage verstrekt.
Tussen/5.000,- en ƒ 15.000,- kan de
aanvrager kiezen tussen een bedrag in-
eens of een jaarlijkse bijdrage gedurende
10 jaar.

Voor een aantal verbeteringen worden
vaste bedragen als subsidie verstrekt:
a. het aanbrengen van een closet met

waterspoeling met bijkomende voor-
zieningen in bestaande ruimte

ƒ 1.150,-
b. 1. het maken van een doucheruimte

met inrichting of ƒ l. 150,-
2. het aanbrengen van een douche-

inrichting in een bestaande ruim-
te ƒ 775,-
c. het uitbreiden van de elektrische in-

stallatie als gevolg van de noodzake-
lijke vervanging van de installatie
- in een woning met één of twee

kamer(s) ƒ 300,-
- in een woning met meer dan twee

kamers ƒ 500,-
d. 1. het maken van een ruimte om te

koken en het aanbrengen daarin
van een keukeninrichting of

ƒ 2.900,-
2. het vervangen van een primitieve

keuken-inrichting ƒ 1.150,-
e. het maken van een berging buiten de

woning ƒ 1.150,-
Voor door de eigenaar te bewonen
woning verder:
f. vergroten van een woonkamer, klei-

ner dan 18 m2, d.m.v. het bewoon-
baar maken van een inspandige
ruimte ƒ 500,-

g. het aanbrengen van een centrale ver-
warming (alleen samen met 3 andere

verbeteringen) ƒ 2.000,-
h. het opheffen van bouwtechnische ge-
breken te weten:

1. verbetering van fundering op staal
voor maximaal ƒ 150,- per 6 m2.

2. herstel van dragende gevels en
muren voor maximaal ƒ 50,- per
30 m2.

3. herstel van vloerkonstrukties voor
maximaal ƒ 25,- per 16 m2.
4. herstel van kapkonstrukties (dak-

vlak) voor maximaal ƒ 40,- per 60
m2 .

Voor eigenaar-bewoners gelden alleen
nog deze vaste bedragen.

De verbeteringswerken dienen te worden
uitgevoerd door erkende aannemersbe-
drijven; de eigenaar mag wel helpen
maar dan worden de bijdragen vermin-
derd met 55%. Alleen sobere en doel-
matige verbeteringen komen in aanmer-
king. Met het treffen van voorzieningen
moet de Volkshuisvesting zijn gediend.
Luxieuze uitvoering komt dus niet voor
subsidie in aanmerking. De bedoeling is
de subsidie ten goede te doen komen aan
degenen die niet tot de hogere inko-
mensgroepen behoren.

In het vorenstaande zijn niet alle bepa-
lingen en voorwaarden van de nieuwe
regeling opgenomen. Te vermelden is
nog dat ook huurwoningen, monument-
woningen, bejaardenhuizen e.d. voor
woningverbeteringssubsidie in aanmer-
king kunnen komen. Voor de partiku-
liere huurwoningen zijn de bepalingen
minder gewijzigd. Vaste subsidiebedra-
gen gelden alleen voor de onder a t/m e
genoemde onderdelen. Ten aanzien van
centrale verwarming voor bejaarden
geldt dat slechts subsidie'wordt verleend
als de bejaarde hoofdbewoner is. Wo-
ningwetwoningen vallen niet onder de
regeling, tenzij dit bejaardenwoningen
betreft. Daar monumentenwoningen en

bejaardenhuizen in Vorden slechts
beperkt voorkomen, zijn de regelingen
daarvoor in dit bericht niet vermeld.

Nadere inlichtingen daarover en over de
gehele regeling worden gaarne ten ge-
meentehuize, afdeling bouw- en woning-
toezicht, verstrekt.

4. Aangifte hondenbelasting.
Ingevolge artikel 6 van de Honden-
belastingverordening is een ieder, aan
wie een aangiftebiljet is toegezonden,
verplicht de daarin gestelde vragen
duidelijk en naar waarheid te beant-
woorden, de aangifte met zijn hand-
tekening te bekrachtigen en het biljet
binnen 14 dagen na de datum van toe-
zending ter gemeentesecretarie in te
leveren. Niet of niet behoorlijk invulling
van formaliteiten of het verstrekken van
onjuiste inlichtingen kan worden ge-
straft met een geldboete van ten hoogste
ƒ 250,-. Worden geen honden gehou-
den, dan dient u het biljet met "geen"
in te vullen en eveneens in te leveren of
op te zenden. Als houder van een hond
wordt aangemerkt degene, die onder
welke titel ook, een hond bezit, ter
verzorging of onder toezicht heeft. De
houder van een hond is belastingplich-
tig, met dien verstande, dat het hoofd
van een gezin mede belastingplichtig is
voor honden gehouden door een lid van
zijn ge/in of door bij hem inwonend
personeel. Een ieder, die in de loop van
het jaar houder wordt van een hond of
een groter aantal honden, is verplicht
hiervan binnen 14 dagen aangifte te
doen ter gemeentesecretarie. Degenen,
die nog niet gereageerd hebben worden
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen.
U kunt hiervoor gebruik maken van het
voorgefrankeerde kaartje dat u begin
februari is toegezonden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Boerenkapel
bezorgde
Villa Nuova een
leuke avond
De boerenkapel van de muziekvereni-
ging "Cóncordia", beter bekend als de
"Achtkastelendarpers" heeft de bewo-
ners van "Villa Nuova" dit weekend een
leuke avond bezorgd. Er werden veel
nummers gespeeld, terwijl tussen de
bedrijven door Gerritje Brummelstruuk
(mevr. van Til) sketches speelde die erin
gingen als koek. Tot slot werd het
Vordens Volkslied gespeeld, dat uit volle
borst werd meegezongen. Na afloop
kregen de vrouwelijke leden een bloe-
metje aangeboden en beloofde de boe-
renkapel om het volgend jaar terug te
komen.

Goede opbrengst
eierenaktie Sparta
De eierenaktie van jl. zaterdag heeft
Sparta geen windeieren gelegd. Er wer-
den maar liefst 12.000 eieren verkocht.
Dit bracht een flink bedrag in kas. We
willen dan ook iedereen bedanken die
zaterdag eieren heeft gekocht. Mis-
schien komen ze volgend jaar wel weer.

Jonge Florijn
11,95
SMIT

Zie advertentie binnenblad

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoed-
gevallen.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

MAATSCHAPPELIJK WLKK
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

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Vrijdag 13 april (Goede vrijdag) 10.00
uur Ds. J. Veenendaal; 19.30 uur Ds. J.
Veenendaal.
Zondag 15 april (Ie Paasdag) 8.30 uur
Ds. J. C. Krajenbrink, Paasjubel
m.m.v. Zondagsschool en Jeugdkerk.
Het Vordens Jeugdkoor "Inter Christ";
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink, Paas-
dienst m.m.v. Koperensemble "Sursum
Corda".
Maandag 16 april (2e Paasdag) 10.00
uur Paas-zangdienst, Ds. J. R. Zijlstra,
m.m.v. Chr. Zangver. "Excelsior".

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
13 april (Goede Vrijdag) 7.30 uur Ds. J.
R. Zijlstra.
Zondag 15 april 10.00 uur Ds. A. S.
Timmer, Rotterdam; 19.00 uur Ds. H.
C. Overeem, Dieren.
Maandag 16 april 10.00 uur Ds. J. R.
Zijlstra.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.(X) uur ; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 -
13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot maandag 23.00
uur Dr. v. Tongeren,
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot dins-
dag 7.00 uur Dr. Breukink. Vanaf
dinsdagavond heeft Dr. Wegchelaer de
avond- en nachtdiensten.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. M. E. Hamerlinck, Ulf t . tel. 08356-
1246; F. Scheepmaker, H. Dunantlaan
21, Ruurlo. tel. 05735-2513. Spoedge-
vallen 11.30-12.00. uur.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand april mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

*

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groen 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 bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpseentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.



Open huis
Zou de lente nu eindelijk
eens Pasen veroveren?

Kom kijken en passen
a.s. donderdag 12 april
vanaf 8.30 t/m 18.00 uur
Koopavond 19.00 - 21.00 uur

Een heerlijk kopje koffie of een verfrissend drankje
staat voor U klaar.

En natuurlijk...
EEN LEUKE ATTENTIE VOOR IEDERE KLANT

IcKtiel en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Voor Pretty-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemclub er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald.

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- 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.

FLESSEN EN TANKGAS
ook aanleg

KEU N E
Nijverheidsweg 4, Vorden
Tel. 1737

DUREA
geeft bij iedere schrede de
voet die ondersteuning die
ze nodig heeft.

Deze functionele
instap met zijn

jeugdig sportief
karakter

moet u eens komen passen

U voelt wel waarom.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden
Tel. 1342

VOORFASEN:

aktuele lente kreatie

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN- EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19eEEUW

Vorden - Ridderkerk
Dieren

Opvallend elegant
jurkje met een
modieus staand
kraagje. Blousend
boven de ceintuur
waardoor de rok
slank valt.

l

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514
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STENCIL PAPIER - Drukkerij Weevers B.V.

open huis
bij Wim Polman te Vorden

gewoon binnenlopen in onze zaak
te Vorden, waar U in een gloednieuwe
ingerichte showroom fijn kunt genieten

van werkelijk hartveroverende
zitmeubelen - wandmeubelen met

eindeloze op- en aanbouw
mogelijkheden - geriefelijke eethoeken -

romantische slaapkamers en...
een groep Italiaanse meubelen met haar

aparte sfeer
onze showroom wordt natuurlijk weer

met speciale zorg gepresenteerd.
LEOLUX

GELDERLAND
ARTIFORT

DIECOLLECTION
BANZBORD

OMNIA
ARSPECT

CASTELLIJN
signatuur van beter woonkomfort

"open huis" tijden
woensdag 11 april
donderdag 12 april
vrijdag 13 april
zaterdag 14apriU

de gehele
dag

geopend!

Vorden,
Dorpsstraat 22
tel. 05752-1314

Warnsveld
Rijksstraatweg 108

tel. 05750-23346



Op woensdag 4 april 1979 is
onze zoon en mijn broertje

JOOST
geboren

Erna, Bennie en Frank
Bloemendaal

7251 PC Hengeloseweg 4,
Vorden.

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze dochter. Zij
is geboren op 6 april om 21.00
uur. Haar gewicht is 4040
gram.

Wij hebben haar
MEREL
genoemd

Haar gelukkige ouders zijn
Paul en Liesbeth

van der Aa
Vierakker, april 1979
Boshuisweg 6
Tijdelijk adres: St. Jozefzie-
kenhuis, Slingelaan l, Doetin-
chem.
Peter: Frans
Meter: Jeannette

Verloren: zilveren armbandje
met naam: JOKE.
Joke Wullink, B. v. Hackfort-
weg 41, 7251 XB Vorden.

Te koop: radio-meubel met
pick-up. De Stroet 4, Vorden.

Grote
tuinmeubelshow

zaterdag bij Remmers
Vele aanbiedingen

Meubelen evt. thuisbezorgd.

50-jarige heer zoekt zit-slaap-
kamer. Zonder pension in
Vorden of omgeving.
Brieven onder nr. 5-1.

T.k. Puch Maxi. Honda C50
Autoracebaan + caravan.
Tel. 05752-1910.

Met PASEN een nieuwe fiets?
Zie onze kollektie FONGERS
toer-, sport- en trimfietsen.
Barink, Nieuwstad 26.

Te koop: in prima staat zijnde
2 damesrijwielen. 2 paartjes
sierduiven, pauwstaarten.
Hackforterweg 15, Wich-
mond.

Grote
tuinmeubelshow

zaterdag bij Remmers
Vele aanbiedingen

Meubelen evt. thuisbezorgd

Te koop: eetaardappelen
H. Helmink, De Eldersmaat
3, Tel. 1626.

W. KUIJPER
Accountant-Administratie-
consulent
Federatie-belastingconsulent
Coehoornsingel 74, Zutphen
Tel. 05750-12583.
Giro 882711
Amrobank nr. 48.63.44.622

Te koop: kinderfiets 3-5 jr.
Driewieler.
Insulindelaan 34, tel. 2319.

Te koop: beste neurende
MRY vaars. J. A. Eulink,
Deldensebroekweg 17, Vor-
den.

Voor het onderhoud van onze
tuin zoeken wij iemand, die
voor enkele halve dagen of
avonden hiervoor beschikbaar
is.
Telefonische inlichtingen:
fam. De Jong, Vordensebos-
weg 3, 's avonds tel. 2023;
overdag tel. 2113.

Te huur in Voorthuizen:
zomerhuisje 4 tot 6 personen,
voorzien van alle comfort.
Inl. 05752-1514 b.g.g. 05753-
2113.

Voetverzorging??
Belangrijk!!
Eelt - likdoorn - nagelpijn?
Tel. 05752-2576.
Voor de paasdagen 60+ half
geld.

Grote
tuinmeubelshow
zaterdag bij Remmers
Vele aanbiedingen
Meubelen evt. thuisbezorgd.

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

ANDRÉ SCHOO
en
JANNY BERENDSEN

delen u mee, dat zij gaan trouwen op
vrijdag 20 april 1979 om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvin-
den om 14.00 uur in de Hervormde kerk
te Vorden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36, Henge-
lo (Gld.)

Toekomstig adres:
Heerenstraat 59, Den Hoorn, Texel

Op zaterdag 14 april a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen de dag
te herdenken van ons 40-jarig huwelijk.

H. WALGEMOET
J. WALGEMOET-BATS

Vorden, april 1979
Brandenborchweg 10

Wegens omstandigheden geen receptie

RECEPTIE

Zaterdag 14 april a.s.
in de Schepenzaal van de Hanzehof
van 15.00 tot 17.00 uur
ter gelegenheid van ons
40 jarig huwelij k.

W. KUIJPER
H. A. KUUPER-OLTHUIJS

Coehoornsingel 74

Na een lang en moedig gedragen ziekte is van ons
heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw, onze lieve
moeder en schoondochter

BERTHA BULTEN
echtgenote van H. W. Wesselink

op de leeftijd van 45 jaar.

H. W. Wesselink
Han
Geert
Joh. Wesselink
B. H. Wesselink-Brummelman

7251 LT Vorden, l O april 1979
Eikenlaan 23

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 14 april
a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.
Vooraf zal om 12.00 uur een rouwdienst worden
gehouden in zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

Op 10 april is op 45 jarige leeftijd van ons heengegaan
onze lieve schoonzuster

BERTHA BULTEN
echtgenote van H. W. Wesselink

Warnsveld: L. J. Bosch-Wesselink
H. C. Bosch

Zwolle: A. W. Wesselink
Arnhem: B. J. H. Wesselink

Vorden, 10 april 1979

Na een moedig gedragen ziekte is heden van ons heen-
gegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante

BERTHA WESSELINK
geb. Bulten

op de leeftijd van 45 jaar.

Hengelo (G.):
Canada:
Vorden:
Toldijk:

Hengelo (G.):
Vorden:
Vorden:

Voorstonden:

Fam. G. J. Bulten
Fam. J. Winkel
Fam. H. J. Eggink
Fam. B. Bulten
Fam. H. Bulten
Fam. H. A. Gr. Jebbink
Fam. A. Knoef
Fam. H. Jaaltink
neven en nichten

Vorden, l O april 1979

Gaarne willen wij iedereen bedanken voor het mede-
leven tijdens de korte ziekte en na het overlijden van
onze lieve moeder-, groot- en overgrootmoeder

H. J. A. KETTELERIJ-BRUGGEMAN

Door de geweldige belangstelling is het ons onmoge-
lijk iedereen persoonlijk te bedanken.

FAM. KETTELERIJ
Vorden

RESTAURANT

De Rotondeti Vorden

vraagt voor het seizoen

jonge
zelfstandig werkend

KOK
en een

gevorderd

leerling

A.N.W.B.-BONDSRESTAURANT

„DE ROTONDE" B.V.
Tel. 05752-1519, Vorden

Installatie- en servicebedrijf

LAKERVELD
De Bongerd 28 - Vorden - Tel. 2170

Speciaal voor

KLANTEIMWERK

Erkend gas- en water-
technisch installateur

Bij ons is plaats voor

ervaren

gordijnen-
naaisters

Interieurverzorging

HELMINK B.V.
Zutphenseweg - Vorden

Pasen.
Graag nodigen we u uit

het Paasfeest mee te vieren
De Paasdiensten staan vermeld in
dit blad en worden nader genoemd
in de rubriek ,,Nieuws van de Ker-
ken"

Christ is risen indeed!
De veras resucitó el Senor!
De heer is waarlijk opgestaan!

NIEUW - NIEUW - NIEUW
Maak nu zelf van uw oude
pracht van een eiken keuken.

Zeer makkelijk te plakken met

een

edelgef ineerde eiken platen
met v-groef
Per deur - incl. b.t.w. . ±

<• O |"||
l £f üU

Schoon-metselwerk in hal of kamer?
Geen probleem nu eenvoudig te
plakken met Kudastone

steenstrips
slechts 3 mm dik.
De lijm is tevens voeg, dus geen ge-
knoei met specie. O<|
Nu per m2 (incl. b.t.w.) . .ó l f

Aannemersbedrijf - Bouwmarkt

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7 - 20, Hengelo (Gld. )

Het speciale adres voor
• al uw kleine reparaties
• en onderhoud.

WIJ HEBBEN NOG TIJD VOOR U!

Sorbo breidt haar organisatie
steeds verder uit,
daarom hebben wij plaats voor:

een chauffeur
voor onze landelijke vrachtdienst

een magazijnbediende/
chauffeur

voor assistentie in het magazijn en voor het
bezorgen en ophalen van goederen

enige inpaksters
voor hele of halve dagen
voor het centrale Sorbo magazijn

enige jonge medewerkers
voor diverse werkzaamheden in onze
produktie-af deling en/of ons magazijn.

Sollicitaties te richten aan:
SORBO NEDERLAND B.V.
Nedacweg 4, Vorden
Eventueel telefonisch 05752-1773,
mevr. De Jong.

Voor uitbreiding van onze monteursploegen voor de montage
van centrale verwarming en soortgelijke installaties kunnen wij
op korte termijn plaatsen

vier

De uitbreiding van de afdeling fabrieks(tank)-installaties biedt
de mogelijkheid voor aanstelling van

installatiemonteurs
Deze installaties worden het gehele land door
geleverd, zodat soms ter plaatse overnacht
wordt. Hiervoor is een gunstige regeling getrof-
fen.

Afhankelijk van de vooropleiding (bij voorkeur LTS) wordt u in
het bedrijf of via kursussen opgeleid. U kunt dagelijks kontakt
opnemen met de heer Emsbroek of Voskamp.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

/TicHTine
DORP/CEflTRUfïl
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

KINDERVOORSTELLING

HOCUS POCUS
Woensdag 18 april
AANVANG 13.30 UUR

KAARTEN a f 3, — verkrijgbaar aan de zaal
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NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Pasen, hét feest van de kerk.
Nee, niet het Kerstfeest, maar Pasen is
vanouds hét feest van de kerk. Zo wordt
terecht de lijn van het Joodse Pasen
rechtdoor getrokken: Feest van bevrij-
ding. Jezus is (toch) Overwinnaar! Ook
voor de Christelijke gemeente komt er
zicht op de grote, brede toekomst waar-
toe de weg geopend is door de exodus
van de Messias uit het graf. Er is nog een
lange weg te gaan, met vallen en
opstaan. En toch:
Om het licht in de nacht der verrijzenis,
waarin God ontzagwekkend heeft ge-

handeld,
om de vonken van nieuwe verwachting
en de vuurgloed der liefde, sterker dan

dood,
laten wij zingen: Halleluja!

Paasjubel op de vroege Paasmorgen.
Op de vroege morgen van de eerste
Paasdag, a.s. zondag 15 april, wordt in
de Hervormde dorpskerk de bekende
Paasjubel gehouden; een Paasdienst
voor iedereen, voor jong en oud, in
samenwerking met Zondagsschool en
Jeugdwerk. Het wordt een dienst vol
afwisseling. Bekende Paasliederen zul-
len gezongen worden. Het Vordens
Jeugdkoor "Inter Christ" hoopt mee te
zingen in deze Paasjubel, terwijl Rudie
van Straten het orgel bespeelt. Enkele
liederen worden begeleid door een com-
bo en fluiten. Het laatste lied wordt
begeleid met orgel en trompet (de heer
Den Ambtman).

Koperensemble "Sursum Corda" in de
Paasdienst.
Een koper -ensemble, bestaande uit

leden van de Chr. Muziekvereniging
"Sursum Corda", hoopt mee te werken
aan de Paasdienst op de Ie Paasdag in
de dorpskerk te Vorden. Ook voor deze
dienst worden liturgieën gestencild.

Gezamenlyke Paas-zangdienst, 2e Paas-
dag.
Op de 2e Paasdag. maandag 16 april,
zal er D.V. in de Herv. dorpskerk een
ge/amenlijkse Paas-zangdienst gehou-
den worden, die mede voorbereid werd
door de interkerkelijke zangdienst com-
missie. De Chr. Gemengde Zangvereni-
ging "Excelsior" heeft medewerking
toegezegd voor deze Paas-dienst.

Paasgroet aan gevangenen.

Ook na de Paasdienst (net als na de
dienst op de Palmzondag jl.) kunnen
onder-de-toren en ook bij de uitgang in
het koor (het "Lindese-end") lijsten
getekend worden om als Gemeente
samen een Paasgroet te zenden aan
gevangenen omwille van het belijden van
de naam Jezus Christus en het betrach-
ten van gerechtigheid. Uit de lange,
lange lijst is een keuze gedaan. Met een
voorgedrukte kaart in de juiste taal
zullen de lijsten verzonden worden aan:
Ds. Jan Simsa in Tsjecho-Slowakije.
Alexander Ginzbrug in Rusland. Prof.
Ds. Yun Ban Ung in Korea. Mevrouw
Martha Molobi in Zuid-Afrika, Soweto.
Jorge Rosella in Uruguay.
Laten we ook voorbede voor hen en al de
anderen doen.

Kinderen ook aan het Avondmaal?
De Kerkeraad van de Hervormde ge-
meente te Vorden belegt een Gemeente-
avond op donderdag 19 april, in "de
Voorde", Kerkstraat 15. Het is de
bedoeling genoemde avond enige infor-
matie te geven en vooral ook met elkaar
van gedachten te wisselen over het
landelijk al enige jaren besproken en
toch nog actuele onderwerp: "Kinderen
ook aan het Avondmaal?" Gezins-
communie? De gezinnen en de gemeen-
te-leden worden voor deze avond gaarne
uitgenodigd.

BURGERLIJKE
STAND

Palmpasenoptocht openbare kleuterschool
"Het Kwetternest"

Donderdagavond 5 april werd er op de
openbare kleuterschool "Het Kwetter-
nest" druk gezaagd, getimmerd en ge-
schuurd. De vaders van de leerlingen
waren nl. bezig de palmpasenstokken
voor hun zoon/dochter in elkaar te
maken. De moeders en ook diverse
vaders gingen daarna bezig deze stokken
op te tuigen.

Vrijdagmiddag 6 april om 2 uur vertrok-

ken de juffen, bijgestaan door enkele
moeders, met de kinderen in optocht
naar "Klein Enzerinck". Hier hebben
de kinderen bloemetjes aangeboden en
liedjes gezongen, wat door de bewoners
zeer op prijs werd gesteld. De kinderen
kregen na afloop limonade aangeboden
door het verplegend personeel. Op
maandag 14 mei a.s. kunnen ouders van
toekomstige 4-jarigen een kijkje komen
nemen in de kleuterschool.

Fraktievoorzitters J. Bosch [P.v.d.A.] en
J. F. Geerken [CDA] willen "Inspraak op
verkeersplan" ter discussie
In een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarby de fraktievoorzitters J.
Bosch [P.v.d.A.] en J. F. Geerken [CDA] stellen twyfels te hebben over de verder
B&W te ontwikkelen procedure, menen zy er goed aan te doen het onderwerp
"Inspraak op verkeersplan" opnieuw aan de orde te stellen in de eerstvolgende
raadsvergadering op dinsdagavond 24 april. In een rechtstreekse discussie tussen
B&W en de gehele raad kunnen dan bestaande onduidelijkheden en mogely'ke
misverstanden uit de weg geruimd worden, zo vinden beide fraktievoorzitters.
Beide heren zijn tot hun schrijven onafhankelijke voorzitter. Een tijsplan-
gekomen omdat bij hen onzekerheid
bestaat of B&W eigenlijk wel inspraak
van de bevolking willen m.b.t. tot het
verkeersplan. "Deze onzekerheid is ver-
der verstrekt door de antwoorden die het
raadslid Ploeger (P.v.d.A.) van het
college kreeg in de beide laatste raads-
vergaderingen op zijnerzijds in dit ver-
band gestelde vragen, aldus de heren
Bosch en Geerken.
Nadat het ontwerp-plan gereed, is zo
stellen beide heren voor, dan dient de
bevolking geïnformeerd te worden. Ver-
der dat er een huis-aan-huis folder wordt
verspreid met alle mogelijke informatie.
De mogelijkheid te openen voor ge-
spreksavonden onder leiding van een

ning waarbinnen deze gespreksavonden
afgerond moeten zijn.

B&W verzamelen alle adviezen en ma-
ken daarna een conceptvoorstel. Daarna
dient het college een bijeenkomst te
organiseren, waarbij ook van Droffelaar
aanvve/ig is. waarin zij de deelnemers op
de hoogte stellen van de redenen waar-
om bepaalde voorstellen wel en anders
niet zijn overgenomen. Tenslotte volgt
dan de behandeling in de raad, zo
stellen de heren Bosch en Geerken zich
voor, waarbij zij er nog eens op wijzen
dat inspraak niet uitsluitend een kwestie
is van procedures op papier maar vooral
ook van mentaliteit.

Geboren: Joost Bloemendaal.

Doe-het-zelf KPO

!fi Tentoonstelling
Openbare
Dorpsschool

In zaal Schoenaker hield de KPO een
druk bezochte bijeenkomst onder lei-
ding van mevrouw A. Cuppers - Besse-
link. Door Hubo-dealer Dolphijn uit
Ruurlo (met assistente) werden allerlei
doe-het-zelf artikelen gedemonstreerd.
Verrassend was het te zien en horen wat
er zoal van hout, steen enz. gemaakt kan
worden. Voor de moderne huisvrouw,
die een beetje handig is, is er keur
genoeg.

Meegedeeld werd dat op 20 april a. s. de
jaarlijkse feestavond voor KPO-leden
met echtgenoten wordt gehouden in zaal
Schoenaker. Op 8 mei wordt het jaar-
lijkse reisje gehouden met onder meer
een bezoek aan de koninklijke stallen bij
het Loo te Apeldoorn, winkelen in de
stad Apeldoorn en bezichtiging van het
tuincentrum Oud in Nieuw Millingen.
Men kan zich nog opgeven voor deelna-
me.

Aktiviteiten
Jong Gelre
De afd. Vorden van Jong Gelre organi-
seert op 20 april voor haar leden een
kegelavond bij "De Boggelaar". 27
April vindt de kulturele wedstrijd van
"Ring Berkelstreek" plaats in zaal
Stegeman te Laren. Op 6 mei organi-
seert de afd. Vorden een buitenmiddag,
bestaande uit spelletjes en wedstrijden.
Waarschijnlijk zal er in mej een voet-
balcompetitie plaatsvinden op het Ratti-
terrein. Op 2 juni is er de provinciale
buitensportdag in Ochten.

In juni en september staat er een uit-
wisseling op het programma met de
P.J.G.O. uit Wanneperveen. Eind juli
wordt een barbecue georganiseerd. Op
12 augustus organiseren enkele afdelin-
gen vanAg Gelre, P.J.G.O. en C.P.J.
een rit^rei een lengte van plm. 150
kilometer. Op 25 augustus bestaat Jong
Gelre te Vorden 65 jaar. Op die avond
zal een toneelstuk worden opgevoerd.

Reakties
Kerkepad
Wij ontvingen al enkele brieven
over het kerkepad. Echte leuke
reakties van mensen die het ook
jammer vinden dat zoveel natuur-
schoon verloren gaat door al de
veranderingen. Wy verzoeken u
echter beleeft om te vermelden of
wij deze brieven mogen publice-
ren in Contact. Zo niet dan
kunnen wy deze overhandigen
aan de mensen die naar de zitting
gaan te Zutphen om hen een
ruggesteun te geven. Schryf dus
gerust.

Kindervoorstelling
in het Dorpscentrum
Op woensdag 18 april a.s. zal in de grote
zaal van het Dorpscentrum weer een
kindervoorstelling worden gegeven. Het
is een productie van Peter Grooneys
Jeugd-Variété. Het heet "Hocus - Pocus,
lachen maar". Het is niet zo maar een
kinderprogrammaatje maar een kom-
pleet showprogramma, proffessioneel
van opzet en tot in perfectie uitgevoerd.
Drie enthousiaste beroepsartiesten wer-
ken er aan mee om dit tot een onver-
getelijk feest te maken. Peter Grooney is
een gastheer en jeugdentertainer van
klasse. Bijna 15 jaar geleden begonnen
als goochelaar en gorte variétéshows o.a.
Willi en Willeke Alberti show, Moun-
tiesshow, T.V.-produkties etc.

Het programma omvat: o.m. een groot
goochelnummer, Kermis in Amsterdam,
muzikale nonsens, een buikspreek-
nummer, een bloemenshow en nog veel
meer. Voor de Vordense kinderen be-
looft dit ook nu weer een onvergetelijk
gebeuren te gaan worden. Kaarten zijn
in het Dorpscentrum te verkrijgen è
/' 3.- per persoon. Als er heel veel
belangstelling voor bestaat is een 2e
voorstelling later in de middag niet
uitgesloten, maar dan moeten er wel
eerst zo ongeveer 350 kaarten zijn ver-
kocht. Om teleurstelling te voorkomen
worden de ouders (en de kinderen
uiteraard ook) aangeraden zo spoedig
mogelijk kaarten te halen. Zie ook de
advertentie in dit blad.

"Kom er 's in en kijk er 's rond", dat
was het motto van de Openbare lagere
school die vrijdag 30 maart een open
hius hebben gehouden. De foto werd
gemaakt op de Openbare Dorpsschool
tijdens de tentoonstelling van handvaar-
digheid van voorwerpen door de leer-
lingen /,elf gemaakt. Ook waren ter-
zelfdertijd groepjes leerlingen creatief
be/.ig en werden er dia's vertoond
evenals het succesvolle "Ren je rot"
gebeuren per videorecorder. De belang-
stelling voor de/e avond was overweldi-
gend groot en de Dorpsschool kan terug
zien op een zeer geslaagde avond.
Deze foto werd vorige week per abuis bij
een verslag geplaatst van de Vordering,
on/e excuses.

red.

"Volle bak" by
Vordens Toneel
Eens per jaar biedt de touwtrekvereni-
ging Vorden aan alle leveranciers van
oud-papier een toneelavond aan. Het
afgelopen weekeinde was zaal Schoen-
aker afgeladen vol met genodigden,
tevens donateurs en leden van de touw-
trekvereniging. Zij allen hebben erg
genoten van het kostelijke blijspel in drie
bedrijven dat werd opgevoerd door
Vordens Toneel. Het spel getiteld "Con-
tact met Kootje" werd op sublieme wijze
voor het voetlicht gebracht. Een en
ander onder regie van de heer Hols-
beeke.

TTV. voorzitter Jan Knoef dankte allen
voor het mooie spel, speciaal de regis-
seur, grimeurs en decorbouwers. Hij
bood elke speler bloemen aan. De oud-
papierleveranciers (± 1000 in geheel
Vorden) dankte hij voor hun medewer-
king. Een speciaal dankwoord kregen
Antoon Steenbreker en zijn team, die in
1978 ruim 243 ton oud-rdfc^r bijeen-
haalden (dit is ruim 20 ton^Per dan in
1977). De TTV Vorden kan door de
opbrengst van dit oud-papier diverse
aktiviteiten ontplooien en het zelf ge-
bouwde clubhuis in stand houden. De
gehouden verloting werd e^feroot suc-
ces. Elke bezoeker werd KJfne met een
consumptie aangeboden.

Emsbroek
regiodealer
alarmapparatuur
Naast het bestaande dienstenpakket,
zoals centrale-verwarmingsaanleg, lood-
gieters- en elektrawerkzaamheden is de
fa. Emsbroek te Vorden regio-dealer
geworden van SPYWEB-elektronische
alarmapparatuur.

Gedurende ongeveer een jaar zijn talloze
systemen door de fa. Emsbroek onder-
zocht op kwaliteit, bedieningsgemak en
prijs. Uiteindelijk werd gekozen voor
SPYWEB. (T.B.B.S. goedgekeurd), één
van de grote voordelen is ongetwijfeld
dat aanleg kan geschieden zonder hak
en/of breekwerk. Emsbroek installatie-
techniek hoopt met deze uitbreiding van
haar dienstenpakket, de klanten nog
optimaler van dienst te kunnen zijn.

Jaarvergadering
NCBO
Onder voorzitterschap van de heer G.
Potman hield de NCBO afd. Vorden/
Hengelo in het dorpscentrum een leden-
vergadering waarvoor een flinke belang-
stelling bestond. De heer de Bruin (dis-
triktsbestuurder uit Almelo) werd spe-
ciaal welkom geheten. De heren Bijen-
hof en Heyink werden gelukgewenst met
het feit dat zij 25 jaren als bestellen in
dienst van de PTT werkzaam zijn. Beide
heren mochten van de afdeling een
jubi leumgif t in ontvangst nemen. Pen-
ningmeester J. Schuurman uit Hengelo
maakte gewag van een klein batig saldo.

De heer de Bruin gaf hierna een uiteen-
zetting over zijn benoeming tot distrikts-
bestuurder. De heren Brinkhorst en
Roseboom zullen de afdeling vertegen-
woordigen op de jaarvergadering van de
landelijke Bond. Aangezien in het geor-
ganiseerd overleg met het gemeentebe-
stuur hierin zo snel mogelijk te voorzien.
Met de Pasen zullen de leden wederom
een feestelijke attentie worden aangebo-
den.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Guns, heb ze hier now ok un hekken emaakt?" Willem Sanders
leep un end buuten Dennendarp langs de bekke op. 't Zelfde pad
waore in zien jonge jaorn zo vake oaver was ekomm'n maor now de
leste paar jaor neet meer was ewes. Zien breur, Evert Jan, was un
paar dage met vekansie en had um en zien vrouw evraogd op 't
huus en de hond te kommen passen, Den hond vedienen maor net
die name want 't was un wat klein uutevall'n soort tekkeltjen.
Ondanks dat mos e op zien tied toch wel 't zelfde as de koning,
keizer en admiraal en zodoende leep Willem hier te kuieren.

Willem was goed en wel 't hekken veurbi'j too d'r un groot kalf van
un hond an kwam stoeven en begon te blokken dat neet mooi meer
was. D'r un endjen achteran kwam un kearl met un dik beglaasde
brille op en den begon ok te blokken. Althans daor lek ut volle op
want hee begon Willem uut te kafferen op un meniere da'j zoll'n
menen met un oaverspannen mense te doene te hemm'n. Of
Willem neet leazen kon en gin bodjes had zien hangen, 't Was hier
"verboden toegang" en Willem had maor op te krassen. "Wat zol
dat now, of ik hier now langs lope, 'k wet neet anders of 't is altied
un pad veur iederene ewes. Zo'n veertug jaor trugge, too'k nog in
Dennendarp wonn'n leep ik hier as opschötteling ok al geregeld
langs, al was 'n hond die'k too bi'j mien hadde wel iets groter as
dizzen van mien breur. "Kan me niet schelen, ik ben hier gekomen
voor m'n rust en dan wil ik die ook hebben", aldus meneer Polus,
want zo heiten den kearl. "Valt ow de mensen dan lastug?". Dat
niet, maar ik wil m'n hond hier vrij rond kunnen laten lopen en
daarom wil ik hier geen andere honden over dit pad!".

"I'j kont ow wel un leeuw anschaffen en dan zeggen dat ze die ni'je
weg hier af mot sluuten, da's dan net zo iets. En wat den hond van
ow betreft: hunde wod neet vals geboor'n maor vals emaakt. Dat
soort hond wat i'j hebt kö'j van alles leern, ok wel dat e zich niks
van andere hunde an mot trekken. A'j dat now eers doet en i'j laot
dat hekken daor wegbrekken zodat de luu d'r weer normaal langs
kont, dan zö'j hier nog lange en röstug können huuzen. Ow
veurgangers hier hebt ok nooit gin las van de mensen uut Dennen-
darp ehad. Maor meneer Polus kreeg de kop allene maor rooier
van opwinding en praoten oaver helemaol afsluuten en plietsiewark
van maken. Willem maken d'r wieter maor gin drukte oaver, hee
leep maor deur en leet meneer Polus en zien hond maor wieter
blokken. En laot wi'j maor hoopen dat meneer Polus nog un keer
tot un ander inzich kump. Zo at 't now is gif e allene maor un slech
vesitekaatjen af veur 't begrip "Westerling". En daor hef gin
mense wat an. Plus dan nog 't gevaor dat ze hier alles oaver ene
kam gaot schaern, die luu bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Uitvoering
"Sursum Corda"
De Chr. Muziekvereniging "Sursum
Corda" gaf voor de vierde keer een
goede uitvoering met in totaal meer dan
1000 bezoekers. Nog niet eerder is
voorgekomen dat er vier avonden wer-
den gegeven die allen waren uitverkocht.
Doch ook vrijdag was het weer raak. De
voor/itter de heer Wichers toonde /ich
dan ook zeer verheugd. Evenals de
andere uitvoeringen werd het program-
ma vlot afgewerkt en er zat goede vaart
in het optreden.

Allereerst werkte het korps hun pro-
gramma af, de marsen waren uiteraard
het meest geliefd bij het publiek doch de
vertolking van de nummers Air, trumpet
Filigree, Fanfare and Soliloquy, Choral
and Rock - Out werden onder leiding
van dirigent H. C. Oosterwijk zeer goed
uitgevoerd.

Ook nu brachten de mini-majorettes een
leuke show speciaal de kleding kwam
goed uit de verf. Hierbij had Anja
Meyer - Westenbrink de leiding. De
drumband, onder leiding van de heer G.
J. Hilferink, zorgden ook nu weer voor
een korrect uitgevoerd programma.
Doordat de entree gratis was werd in de
pauze een verloting gehouden, ten bate
van de hoge kosten voor de vereniging,
die j aa r l i j k s terug komen, zoals instru-
menten en uniformen, doch indien men
een /.o goed programma jaarlijks weet op
te voeren dan zal een entreeheffing wel
geen bezwaar zijn. Na de pauze werden
de lachspieren losgewerkt door de Wil-
denborchse toneelvereniging t.a.o. De
klucht , , ' t Engeltje" werd goed vertolkt.
We spraken met enkele bezoekers va
buiten Vorden, deze waren zeer ver-
baasd dat in Vorden z.o'n mooie zaal was
en dat op verenigingsgebied zo'n bloei
was ontstaan, zeer verheugend.

Warnsvelds
Nutsoperette
Gezelschap
Na een afwezigheid van zeven jaren
keert het Warnsvelds Nutsoperettegezel-
schap terug in ons dorp om in het
Dorpscentrum een uitvoering te geven
van de operette "De klokken van Corne-
ville". Het gezelschap heeft deze operet-
te inmiddels enkele maken in buurtge-
meenten met groot succes opgevoerd en

vindt het een eer opnieuw voor het
Vordense publiek te mogen optreden.
"De klokken van Corneville" is een
operette die /ich afspeeld in Normandië
ten tijde van Lodewijk de Veertiende,
omstreeks het jaar 1700. De nostalgie
viert in deze operette hoogtij en u zult
getuige kunnen zijn van alle charmes die
een operette maar kan bieden, zoals
zang, spel en dans in 18e eeuwse
kostuums en overeenkomstige decors.
Het ruim 40 leden tellende gezelschap
bestaande uit solisten, waaronder Anton
Eijkelkamp uit de buurtschap 't Medler,
spelers, koor en orkest hopen u een
amusante avond te bezorgen. Het geheel
zal weer onder leiding staan van Willy
Peters. De uitvoering zal plaats vinden
in het Dorpscentrum op zaterdag 21
april a.s.

Kaartverkoop vanaf zaterdag 14 april in
het Dorpscentrum en voor de uitvoering
aan de zaal. Wegens verplichtingen
elders kan dit jaar in Vorden slechts één
uitvoering worden gegeven. Het verdient
daarom aanbeveling u tijdig van plaats-
kaarten te voorzien.

Culturele avond van
Jong Gelre, GMvL
en de Ned. Bond
Plattelandsvrouwen
De Culturele avond georganiseert door
Jong Gelre de GMvL en de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen was een groot
sukses. Op boeiende en levendige wijze
namen de heer Bos ons mee naar de
Holterberg. Wij zagen door de plezierige
verteltrant van de heer Bos, de Holter-
berg met al zijn wild en gevogelte voor
onze ogen verrijzen, de mooie natuur die
hier toch nog is ondanks het grote
toerisme. Ook een stukje Alaska waar de
mens nog niet heeft ingegrepen kwam op
het scherm. Stil kan je worden van deze
majestieuze pracht. Jammer echter was
dat van Jong Gelre en van de G.M.v.L.
slechts enkele leden aanwezig waren.

Zijn deze verenigingen niet groter?
Schrijfster van dit stukje dacht dat deze
Culturele avond door en voor alle drie
deze verenigingen werd georganiseerd,
zodat er meer belangstelling van de
laatst genoemde verenigingen verwacht
mag worden. Laten we hopen dat op een
volgende culturele avond alle verenigin-
gen in verhouding vertegenwoordigd
zijn.
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