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Voorzitter Wlm Oldenhave:

"Buurtvereniging Delden leeft weer"

"Wij beginnen weer van onder afaan en ge/.ien de reakties die we hebben ontvangen kan ik gerust /eggen: de buurtvereniging,
Delden leeft weer". Dit /egt Wim Oldenhave, de kersverse voorzitter van deze vereniging. Was het dan zo slecht gesteld met de
vereniging?
Wim Oldenhave: "Ja het was byna gebeurd. De laatste jaren werd de belangstelling vanuit de Deldense bevolking steed min-
der, de akt i v i t ei t en namen af. Daar komt bij dat de feesttent tijdens het volksfeest eigenlijk te groot was. Niet gezellig, de men-
sen bleven weg. In het bestuur moesten voorzitter Jan Hummelink en Carel Oostendarp byna al het werk alleen opknappen.
Op gegeven vond ook Jan Hummelink het welletjes en kapte ermee", aldus Wim Oldenhave.

Hen bekend spreekwoord l u i d t : wan-
neer de nood het hoogst is is de red-
ding nabij. Zo dacht men er kennel i jk
in Delden ook over. Een aantal en-
thousias te l ingen stak de koppen bij el-
kaar en /,ie er kwam een kompleet
n i e u w bes tuur op de proppen be-
staande u i t : C' . Oostendarp, ( i . Schel-
ler, J. Brummelman,B.Berentsen,W.

Oldenhave, mej. B. Oldenhave en
mej. B. Dolleman.
Een voor/.itter was snel gevonden.
Wim Oldenhave die op het gebied van
organiseren wel vaker met dit bij l t je
heeft gehakt, werd bereid gevonden
de voorzittershamer te hanteren. Mej.
J. Oldenhave werd sekretaresse en B.
Berentsen penningmeester.

Echtpaar Meijeriïik
60 jaar getrouwd

Oldenhave: "Als nieuw bestuur heb-
ben wij ons als taak gesteld dat wij het
buurtfeest totaal wi l len veranderen.
We v|̂ i er weer een echt gezellig
feest volmaken. Dus de grot feesttent
moet verdwijnen. Daarvoor in de
plaats komt nu een tent van 20 x !T
m'. We gaan weer terug nar café Het
Zwaat^kaan de Hengeloseweg. Hier
zal ooS^c feesttent geplaatst worden.
We hebben wat afspraken gemaakt
met Henk Harmsen en zijn echtgeno-
te zodat we gezamenlijk de zaak gaan
opbouwen".

Opzet gelukt

Donderdag 19 mei hoopt het echtpaar (J.J. Meijerink het diamanten huwelijksfeest
te vieren. De 80 jarige bruid en de 83 jarige bruidegom wonen ruim 16 jaar aan de
Strodijk 7 te Vorden. Daarvoor woonde men in Vierakker.
De heer Meijerink was tut aan de oorlog werkzaam bij een levensmiddelenbedrijf,
terwijl hij later ruim 14 jaren als monsternemer fungeerde. Beide echtlieden ver-
keren in een goede gezondheid en maken nog graag een tochtje op de fiets. De heer
en mevrouw Mey'erink hebben momenteel 5 kinderen, 15 kle inkinderen en 5
achterkleinkinderen. De receptie vindt plaats op 19 mei in "De Herberg".

Het nieuwe bestuur ging inmiddels
koortsachtig aan de slag om de vereni-
ging weer binnen het buurtschap
nieuw leven in te bla/en. Deze opzet
gelukte. Er werd een enquête gehou-
den. Toen bleek dat er inmiddels 145
leden konden worden geregistreerd,
waaronder vele nieuwe leden.
"Wat ons nog het meest plezier doet,
zijn de reakties van de "oudere" buurt-
bewoners. Wanneer we er met zijn al-
len de schouders H i n k onder zetten,
komt het al lemaal best voor elkaar",
zo zegt Wim Oldenhave enthousiast.
Financiën heeft de vereniging niet of
nauwelijks. Toch heeft het bestuur ge-
meend de k o n t r i b u t i e laag te moeten
houden ( e l k l id betaalt een t ient je per
jaar) .
Wanneer er zich mogelijkheden voor
doen om de kas te spekken dan wil het
bes tuur er als de k ippen bij zijn. Zo
werd een rommelmarkt op touw ge-
zet . R e s u l t a a t : de eerste v i j fhonderd
gulden is b innen. Een orienteringsrit
die onlangs door het bes tuur werd
georganiseerd overtrof alle verwach-
tingen. "We hebben 85 deelnemers",
zo /egt Wim Oldenhave niet zonder
trots.

Evenementen
De komende tijd staan de vol-
gende e v e n e m e n t e n op het program-
ma: op 15 mei wordt een speciale mid-
dag voor de ouderen ( l e e f t i j d tussen
de 40-100 jaar ) georganiseerd. Mej.
Dolleman zal dan bij het Zwaantje
dia's draaien. Er wordt een spelletje
bingo gespeeld met leuke pri jzen, ter-
wijl een akkordionist het geheel muzi-
kaal zal op lu i s t e r en .
Op 21 mei rommelmarkt op het
m a r k t p l e i n in het dorp; 4 j u l i een bin-
go-avond voor jong en oud; l O j u l i een
filmmiddag voor de kinderen met
Torn en Jerrie. De hoofdmoot is on-
getwijfeld het volksfeest . In tegens te l -
ling tot voorgaande jaren wordt dit
feest dit j aar op dr ie avonden gehou-
den en wel op 1 1 , 12 en 13 augustus .
Dat wil /eggen dat de toneelui tvoer in-
gen op 1 1 en 12 augustus gehouden
/ u i l e n worden. Tradititiegetrouw

wordt dan een toneelstuk opgevoerd,
waarbij de medespelenden allen uit
Delden afkomstig zijn.
Zaterdag 13 augustus vinden dan de
volksspelen plaats. Voor de kinderen
staan behalve diverse spelletjes een
poppenkast op het programma. In de
feesttent begint "Het Gelders trio" 's
middags al vast wat sfeer-muziek te
spelen.

Zegt Wim Oldenhave tenslotte: "Het
woord is nu aan de buurt zelf. Wij als
bestuur werken keihard. De mensen
zijn enthousiast. Wij hopen dan ook
dat onze inspanningen beloond zullen

l 'ort betaald
Port paye
kantoor Vorden

worden door een goede opkomst, zo-
dat we kunnen zeggen we hebben
weer een hechte Deldense buurtvere-
niging".
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Verkooptentoonstelling
Wildenborch
De verkoop van deze tentoonstelling
begint a.s. vrijdagavond om 20.00 uur
en niet om 19.30 uur zoals abusieve-
lijk in ons vorige nummer vermeld
stond.

Gezamenlijke dienst
a.s. zondagavond
De plaatselijke Raad van Kerken en
de Interkerkeli jke Jcugdwerkgroep
houden samen een gezamenlijke
Pinkster-Gebedsdienst op a.s. zon-
dagavond 15 mei in de R.K. kerk aan
het Jebbink, de Christus Koning kerk.
Pastoor van Zeelst hoopt deze dienst
te leiden.
Er is muzikale medewerking door het
koor "Perspectief.
Eenieder is er van harte welkom.

Vergadering
Raad van Kerken
De leden van de Raad van Kerken te
Vorden-Kranenburg hopen weer in
vergadering bijeen te komen op a.s.
maandagavond 16 mei in "de Voor-
de", Kerkstraat 15.

Pinkster-zendings
kollekte Hervormde
gemeente
In de Nederlandse Hervormde kerk
en zo ook in de Hervorme gemeente
te Vorden wordt in de week van 15-22
mei de Pinkster-zendingskollekte ge-
houden. In het Kerkblad voor de
maand mei is een folder en zakje bij-
gevoegd. Enige medewerkers/sters
van de zendingscommissie en van de
wijkouderlingen halen dat (gevulde)
zakje graag thuis op in de genoemde
week voor Pinksteren.
De zakjes dienen door de medewer-
kers/sters zo spoedig als mogelijk af-
gedragen te worden, dit keer nog, bij
de Kerkelijke admin is t ra t i e : lam. van
der Vuurst , het Jebbink 61.

GEBOREN: Johanna Hendrika Bloe-
mendaal
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G.J. Wullink, oud 90
jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Woensdag 11 mei 19.00 uur
Hemelvaart 12 mei 9.00 uur
Zondag 15 mei 9.00 uur

R.K. KERK VORDEN
Hemelvaart 12 mei 10.30 uur
Zaterdag 14 mei 17.30 uur
Zondag 15 mei 10.30 uur Jongeren-
koor
19.00 uur Oekumenische Dienst
i.s.m. l.K.J.W. Vorden.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 mei 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink. Bediening Heilige Doop
19.00 uur Pinkster-Gebedsdienst in
de R.K. Kerk aan het Jebbink. Pastoor
van Zee'st. Gez. dienst van Raad van
Kerken en Interkerkel i jke Jeugdwerk-
groep.

GEREFORMEERDE KERK
12 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur ds.
J. Veenendaal (gez. dienst)
Zondag 15 mei l ( ) . ( ) ( ) uur ds. W. Krcu-
zen, Megchelen; 19.00 uur Pastoor
van Zeelst, In terkerk. dienst m.m.v.
Perspectief Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 14 en /.ondag 15 mei dr. Ster-
ringa tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur .

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 14 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur Dr. War-
ringa. Tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
14 en 15 mei dr. H. Vaneker, Vorden,
tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Vanaf 15 mei mevr. v.d. Vuurst , te l .
2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 05752-
3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur. Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K. A. Al tena , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-1().()() uur . Dorpsstraat
4()a, tel . 05752-3246.

A L P I I A - H U I . P V L R 1 . I NING
Mevr. K. A. Al tena , spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uits lui tend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijk/uslers en u i t l e n e n verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
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. voorle/en van
14.00-14.30 uur .

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Aktie "Vorden, Ruurlo en
Barchem helpen Polen"
Heel veel waardering van de Polen voor de giften

Klaar voor uitladen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:

1. hond (bruin-zwart), reu
2. groene herenfiets
3. een polstasje
4. twee motor/autosleutels lederen

etui, merk Nissan
5. bruine hondenriem
6. 3 Chrijslersleutels
7. bos sleutels
8. bruine portemonnee inh.f 3,50
9. blauwe rechterhandschoen

10. kinderriem, opschrift "Roller Ska-
tes"

11. Tennis racket merk Kennex junior
PX-280 met 6 tennisballen

12. grote sleutel met geel label (op-
schrift schuur)

Verloren:
1. zilveren halsketting (gedraaid)
2. bril rose-achtig licht montuur
3. rose katoenen achoudertas met

boekenmap
4. geruite pet
5. dameshoedje
6. giro betaalpas
7. hond, Engelse Corgy (bruin-wit)

met oornummers EE 4 -— 54
8. bruine hanger van steen
9. gevaren driehoek

10. motorhandschoen (l inker) zwart
1 1 . portemonnee inh. f60,- (reklame

Lenderink)
12. grijze dubbele fietstas met twee

binnenbanden en sleutel erin
13. bril met blank montuur

Hackfortermolen maalt weer

Afgelopen maandagavond is door het
Stichtingsbestuur een bijeenkomst
georganiseerd in het Dorpscentrum in
Vorden, waarbij helpers en helpsters
bij de ak t i e waren uitgenodigd via het
weekblad "Contact" om het verslag
aan te horen van de chaulTeurs en bij-
rijders, die met twee vrachtwagens vol
hulpgoederen op 9 apr i l j.1. naar Polen
zijn vertrokken en inmiddels gezond
en ge lukkig weer teruggekeerd.
De -voorzit ter , de heer Hartelman,
bracht allereerst dank aan de eige-
naars van de auto's Woltering en Ei-
genhuizen, de bestuur-en commissie-
leden, die zich verdienstel i jk hebben
gemaakt en al de anderen, die behulp-
zaam waren bij het inzamelen, inpak-
ken en laden van de goederen, de he-
ren van Goethem en Teunissen, die
ops lag ru imte beschikbaar stelden in
Vorden en Ruurlo, het Dorpscentrum
in Vorden voor de verleende gastvrij-
heid bij de i n z a m e l i n g en voor de ver-
gader ingen , de heer Weevers, die de
publiciteit op voortreffelijke manier in
het weekblad "Contact" heeft ver-
zorgd en "last h u t nol least" de chauf-
feurs en de bi j r i jders , de heren N ij-
man. Woudstra, te Vrugte en Wil-
br ink , die de goederen naar Polen
brach ten .
Deze personen werden met hun ega's
door de voorzitter met bloemen be-
dach t .
Tijdens de b i jeenkomst , waar meer
dan 30 mensen aanwezig waren,
bracht de reisleider, de heer W i l b r i n k ,
verslag uit van de reis. l lij schetste op
d u i d e l i j k e wijze we lke moe i l i j kheden
men zo al had aan de ve r sch i l l ende
grenzen. De Polen toonden zich zeer
dankbaa r voor al les en s tonden ver-
steld van de goede k w a l i t e i t van kle-
d i n g en schoeisel.
De goederen kwamen terecht in Lwa-
sin. Grundz iadz ( z i e k e n h u i s ) en By-
tyn (kindervakantieoord). Verzocht
werd de d a n k over te brengen aan de
bevo lk ing van Vorden, R u u r l o en Bar-
chem, he tgeen clan bij deze gebeur t .

Uitladen ziekenhuis Grudziaciz

De heer Wilbr ink was zodanig onder
de indruk , dal hij na terugkomst het
volgende gedicht maakte.

Terwijl
Terwijl veel Polen nog worden verban-
nen
En Pools bloed de bodem kleurt.
I'envijl er naast zoveel ellende
Nog steeds meer viezigheid gebeurt.
Regeert in Warschau frank en vrolijk
Bewaakt door vrijwel een Russische
compie
Een Pool voor de Russen heerJaruzels-
kie.

Terwijl in kampen diep in Polen
Nog duizenden gevangen zijn
Terwijl er vele van bezweken
Of vrienden zijn van magere hein
Vecht Polen nog steeds voorz'n vrijheid
Die hun echter niet word gegund.
/.e probeerde het met solidariteit
Die rijen werden toen snel uitgedund.

Tenvijl het land hier wordt verkwanseld
(leoftcrd wordt aan ijdelheid
Tenvijl een werker zonder woning
Behalve dorst nog honger lijdt
Bestaan er in de Wereld ook nog men-
sen
Die met Polen diep zijn begaan.
Vorden, Ruurlo en Barchem hopen en
wensen
Dat hulp aan Polen blijft bestaan.

'/.olang dit alles voort kan duren
'/olang de Wereld dit nog slikt
'/.olang is Polen een klein landje
'lol ellendige ondergang beschikt
Maar waar Walesa voor heeft gevoch-
ten
/:// dal geweldig sterk deed
Waar menige Pool voor crepeerde
Waar het volk zwaar en moedig leed
Dal land kan niet in enkele jaren
Door demagogen uit een kliek
Verspeeld vergokt, versmeien worden
Tenville van een Rode Republiek.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere maandagmiddag: ontmoe-
t ingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagavond training VRTC
vertrek Marktplein

13 mei JongeGelre Alg. voorj. verg.
Ho«feloemendaal

17 mei Avomwierdaagse
17 mei N.C.V.B. Dorpscent ium
18 mei Avondvierdaagse
19 mei Avondvierdaagse
19 mei Bejaardenkring reisje
20 mei Avc^^ierdaagse
25 mei H.V"K Vorden dorp
23 mei Jong Gelre Reg. sportdag

Appies Happies de Veldhoek
28 mei Jong Gelre prov. buitensport-

dag
31 mei Fietsvierdaagse VRTC

1 jun i Fietsvierdaagse VRTC
2 juni Fietsvierdaagse VRTC
2 jun i Bejaardenkring Dorps-

centrum
3 j u n i Fietsvierdaagse VRTC

Aanwinsten
bibliotheek
Volwassenen:
Verheul, K. Een jongen met vier be-
nen; Eemlandt, W.H. van. Duister
duel; Steiner, R. Tekens en symbolen
van het kerstfeest; Leeflang, E. Op
Penniwips plek; Kleine gids, De. voor
de Nederlandse sociale zekerheid;
Jaarboek Achterhoek en Liemers
1983; Oosterbroek-Dutschun, A. Laat
mij leven; trilogie.
Jeugd:
Steinwedde, D. Pinksteren; Scarry, R.
Eerste woordenboek; Schmöger, W.
Het drakenboek; Cooper, T.T., en M.
Ratner. Kook je mee? Het internatio-
nale jeugdkookboek.
Grammofoonplaten:
00.081055 Menselssohn-Bartholdy, F.
Symfonie nr. 3; 10.083715 Gershwin,
G. Concert in F; 13.083492 Albrechts-
berger, J. Concert in Bes; 23.083956
Maurice Andre Trompete und Harte;
24.083338 Jakob Lindberg English lu-
te music; 32.010786 Weill, K. Die
Dreigroschenoper; 38.083548 Cash,
Joanne "He's coming"; 38.083962
Groot Gelre's Mannenkoor;
60.084731 Kan, Wim. "Oudejaarsa-
vond 1982"; 60.069869 Kuhr, J. Avon-
turen; 60.082986 Simplist ics Ver-
bond, Mooie meneren; 68.084438 Fa-
me. The kids from Fame; 68.082132
Madam; 77.064107 Superstars of
rock'n'roll; 78. Abba The visitor;
78.072894 BZN Friends; 78.083195
Pointer Sisters Greatest hits;
78.072934 Richard, Cl i ff. Love songs;
78.083227 Stars tbr Unicef; 78.083213
Vermeulen, Hans. Ik dacht het wel;
78.072196 The Who My generatjon;
78.082999 Woman in Love, vol. 3;
90.083231 Kinderen voor kinderen 3;
90.084072 De vreemde avonturen van
Pac-Man; kinderhoorspel .

Zaterdag, tijdens de nationale Molendag, is de Hackfortermolen weer in bedrijf gesteld.
Sinds l april wordt deze molen gehuurd door Frans Limbeek, molenaar uit Wervershoof, maar van oorsprong afkomstig uit de
Keyenborg.
Frans van Limbeek neemt de molen weer in bedryf voor het malen van granen voor bakkers. Ook mensen die zelf brood willen
bakken kunnen bij hem voor meel terecht. Dit kan elke zaterdag. Het is de bedoeling dat voorlopig alleen op de zaterdag met de
molen wordt gewerkt.

25 combinaties bij
samengestelde
wedstrijden
"In de Reep'n"
Aan de samengestelde men-wedstrij-
den die de aanspanning "In de
Reep'n" zondag 15 mei bij de fami l ie
Lenselink van de "Vosheuvel" organi-
seert nemen in totaal 25 combinaties
deel afkomstig van de aanspanningen
uit Vorden, Hengelo, Eefde en Zel-
hem.
's Morgens zullen de deelnemers zich
presenteren, waarna de paarden met
de dressuur zullen beginnejjjBe po-
nies starten d i rek t met de ^pathon,
welke bestaat uit 5 ki lometer draven,
gevolgd door 800 meter s tappen en tot
slot weer 4 kilometer draven, 's Mid-
dags wordt er een vaardigh^lsproef
gehouden. Hiervoor is een^wderni-
parcours gebouwd van 100 x 40 nr, af-
gebakend met kegeltjes. Voor het pu-
bl iek alles zeer overzichtelijk opge-
steld. Nabij de familie Lenselink is rui-
me parkeergelegenheid aanwezig.
Tegen het eind van de middag volgt
de pr i jsui t re iking.

Met "privé-gids" wegwijs
in safaripark
Beekse Bergen
Vanaf zaterdag 30 apr i l kan de bezoe-
ker een boeiende begeleiding krijgen
als hij in Beekse Bergen op safari gaat.
In samenwerking met Sony heeft men
gesproken begeleiding gemaakt van l
uur die in de 7 afdelingen, gedurende
de 7 kilometer lange tocht in het safa-
ripark, veel interessante en informa-
tieve informatie geeft.
Uit de safaristudiebus-programma
(een rijdend biologie-lokaal voor
scholieren) bleek dat een gesproken
toelichting het bezoek veel aangena-
mer en interessanter maakte dan en-
kel de gedrukte informatieve wegwij-
zers.

De bezoeker blijft de gratis wegwijzer
ontvangen en kan voor f5,- het casset-
tebandje kopen dat ook na het bezoek
te gebruiken is door scholieren voor
b.v. spreekbeurten of om de toch thuis
nog eens mee te maken.
Alle bezoekende bussen ontvangen
een gratis bandje. (Het bandje kan
worden uitgewist voor verder eigen
gebruik).

Ca. 40% van de auto's heeft een casset-
terecorder aan boord en op kleine
schaal zul len wij een proef nemen uit
uitleenrecorders.
Een bezoek aan het s a fa r ipa rk wordt
halverwege onderbroken door een
wandelsafar i en bij de uitgang door
een kinderdierentuin met gratis ka-
meelr i jden en vogelsafari.

Adverteren
in het
plaatselijke blad
Contact

Mooie successen voor
drumband en inajorettes
op Groot-Graffeldag
Afgelopen zaterdag werd in het kader
van de dag van de verpleging de 2e
Groot-Graffeldag gehouden. Voor de-
ze dag waren een aantal ak t iv i t e i t en
op touw gezet zoals een fietstocht,
markt met diverse actracties, open dag
voor bezichtiging van nieuwe bloe-
menkas en therapiegebouwen, festi-
val en defile voor drumbands en majo-
rettekorpsen en tol slot het opstijgen
van de ballon van de Ned. Hartstich-
ting.
Hoogtepunt van het middagprogram-
ma was wel het festival voor drum-
bands en majorettckorpsendieeen 12
tal optredens verzorgden.

Tijdens het defile wist "Sursum Cor-
cla" als beste te eindigen en verdiende
daarmee als del ï leerpr i js een prachti-
ge beker. Tijdens de wedstrijden wis-
ten ook de inajorettes de meeste pun-
ten te behalen en kregen daarvoor
hun optreden 137 pnt en een Ie prijs
met lof, en eveneens de grootste beker
voor majorettes.
Ook de mini rc l tcs behaalde met 123
pnt een Ie prijs en een kleinere beker.
De drumband had deze dag ook weer
een mooi succes en behaalde
eveneens met 204 pnt een Ie prijs en
eveneens een kleinere beker. Een fij-
ne geslaagde dag voor iedereen zowel
voor de deelnemers als voor de bewo-
ners van Groot-Grafie!. Een feestelij-
ke dag en een ideaal terrein en akko-
modatie om dit een ander jaar nog
eens te herhalen.

H i j ons in d'n Achterhook
't Zal wel neet zo vake gebeurn da'w met Koneginnedag zu'k mooi weer
heb as dit jaor. Da's now nog 's mazzel hemmen. Veural veur de luu die
van alles op touw hadd'n ezel en dat was mien nogal neet wat dit jaor.
Veur eur is 't gewoon besunder lijn at daor un hoop volk nao kump kie-
ken en d ' ran met dut . A' jonsdarpzovergel iekt met andere plaatsen in'n
umtrek dan stekke wi'j d r met kop en schelders boaven uut. Wel un be-
wies dat de Oranjever, un ak t i e f bes tuur hef die de /aken goed wet an te
pakken!

De pelitiehondenverenugging hef de volle uurkes die zee an eur hunde
besteed heb neet veur niks opeofferd Jonge, jonge wat was doar un volk
bi'j. 't Was ok beslis de moeite weerd un d'r nao te k iek 'n , dan zie') pas dat
unhond ok nog wel iets anders te leern is as a l lene maorande liene trek-
ken a'j met um gaot wandelen. En da's dan gin vcschil van hond maor
van baas!

Ok 't vogelschieten trok n a t u u r l u k weerde neudugge liefhebbers, maor
de kiekers daor zoll'n d'r un paar p la tvuute an oaver holl'n. /.olange
duurn ' t veurde vogel naobcneerten plearn. OfKare l de kogels te zachte
had of dat 't ekstra tao holt was waor de vogel van cmaakt is, is neet be-
kend.

't Scheel'n maor un haor of Toon van de Spitsmoes was dit jaor schutters-
koning ewes, maor hee was net iets te vrog wer an de beurte. Meschien
zaog e toen de vogel ok al neet te bes meer, z.oas 't oaveruggcns wel met
meer schutters ging. Net as anderen bcsteen Toon de lied tussen twee
beurten heel nu t tug umme zien dos in toom te holl 'n. En dos has Toon
dizzen margen, rrreschien wel deur de zunne maor 't kon ok kommen van
't fees van 'n veruggen aovund, naodos nuumt ze dat.
Al met al kwam Toon dizzen margen niks tekot, too de schutterskoning
bekend was nom e met zien kammeraöje nog un afzakkcr t jen in "De
Pantolïel" en st ievelh daornao op h u u s an. I lee wol zien vrouw ok neet
met 't etten laoten zi t ten. Ze sprokken al dat ze makare met de motocros
weer zoll'n zeen. Maor wie d'r ok was, gin Toon te zeen.

Zotegen un uurofzessc gingen zien kammeraöje maor's k icken waor e
bleef. Zien vrouw zat achter de roeten in un boek te leazen dat eur
schienbaor neet zo arg boeien.
"A'k owluu zo zie ha'j ok meerop as pompwater", was eur eerste com-
mentaar. En daor had ze groot gcliek an, zie hadd'n un beheurluk ep-
ruufd, zo tussen de bedrieven deur maor doar was 't ok Koneginnefees
veur. "Waor is Toon toch, i ' j luu zoll'n jao vanmeddag met ons nao 't cros-
sen gaon?"
"Toon lig in bedde, den sla'öp as 'n osse. Maor nowvedan meu'j um d'r
wel uutbaatren, anders zie'w den fak i r ok ens neet".
D e n f a k i r k w a m ' s a o v u n d s i n " D e Herberg" en veuralToon's vrouw heel
nogal van z u k k e dinge. Met un kanne vol zwatte koffie en un hompe rog-
gebrood heb ze Toon weer zo'nbetjenopekalefaterd. Zodoende hebze,-
met volle anderen, den f a k i r toch nog an 't wark c/een. Toon wol zich ok
nog as proefpesoon opgeven maor daor wol zien vrouw niks van wetten:
I'j heb vandage al zat eslaopen, hol now de doppers maor 's un tiedjen
los!".
Met Schiedam hef e wietes 's aovunds ok neet meer evochten, meer dan
un glaesken p r ik ston zien vrouw um neet too. En da's mcschicn maor
goed ok want an zat lappen hef gin mcnse wat an, ok neet b i j ons in d'n
Achterhook.

H. Lecstrnan



Dankbaar en blij geven wij U
kennis van de geboorte van ons
dochtertje

JANNEKE

Wim en Ans
vanTil-Oortgiesen

5 mei 1983
Hoetinkhof 63
7251 WLVorden

Voor uw blijk van medeleven
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
zuster en tante

DINA
BOUWMEESTER

-ABBINK

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

H. Bouwmeester-Abbink
G.J. Bouwmeester
H. Bouwmeester-ter Muil
en kinderen

7251 MCVorden
Mei 1983
Onsteinseweg 9

Te koop: 3 percelen kuilgras.
A.G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden

Te koop moo*ie rabarber 1 gul-
den per kilo.
W.M. Hissink, Rietgerweg 3
Vorden. Tel. 1705

Te koop: g.o.h. Kreidler brom
mer bj. '78.
G.J. Vliem, Waarlerweg 4,
Vorden. Tel. 2364

Ca 1 hectare gras te koop.
(Briefjes inleveren voor maan-
dag 6 uur) en slachtkippen.
Bij: D. Pardijs, Ganzesteeg.
Tel. 6712.

Te koop: kofferschrijfmachi-
ne. Houtcirkelzaag, Hout-
schaaf bankje 25 cm breed. 1
kolom boormachine tafelmo-
del. Alles op lichtnet.
Tel. 05753-3110 na 6 uur.

Extra ledenvergadering van
de Zwem- en Polovereniging
Vorden '64 in verband met sta-
tutenwijziging.
Woensdag 11 mei
Half 8 in Dorpscentrum

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

ROLLUIKEN
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

Denkt u a.s. zaterdag aan de
Geranium markt om 10.00
uur in Vorden van de gezamelij-
ke Bloemisten.

Te koop gevraagd: kalveren
v.d. mesterij. Opgave 's
maandags voor 10.00 uur.
W. Heusinkveld,
Tel. 05753-1728

Bij ons antie wrangboxen af-
gehaald contant f 1040,-
Seegers Drempt
Tel. 08334-2722.
Seegers Halle
Tel. 08343-1798

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. tel. 6659

Wij halen weer op voor de

PRETTY MARKT
Tel. 05752-2407

WONINGRUIL
Wie ruilt een nieuwe v. Dam-
woning (voorzien van centrale
verwarming) voor een eenvou-
dige woning, wat dichterbij de
kom.
Brieven onder nummer 9-1
Buro Contact

Denkt u a.s. zaterdag aan de
Geranium markt om 10.00
uur in Vorden van de gezamelij-
ke Bloemisten.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

l SIER BESTRATING
SPOORSTRAAT 28

TEL. 05735-2000 RUURLO

In plaats van kaarten

Op zaterdag 21 mei a.s. zijn wij 25 jaar ge-
trouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen te vieren.

B. ABBINK
A.ABBINK-GR. ROESSINK

Gelegenheid tot feliciteren, zaterdag 21 mei
van 15.00 tot 16.30 uur in zaal „De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

„'t Nijland", Kruisdijk 9
7251 RL Vorden

Op vrijdag 20 mei hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijk te herdenken

B.H. ENZERINK
H. ENZERINK-REURINK

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.30 uur in zaal Susebeek, Ruurloseweg
42, Zelhem.

7261 LN Ruurlo
Zelhemseweg 15

In plaats van kaarten

A.J. ZWEVERINK
en

J.P.B. ZWEVERINK-ZWEVERINK
v
f

hopen op vrijdag 20 mei met hun kinderen «
en kleinkinderen hun 50-jarig huwelijk te |
herdenken.

Receptie vrijdag 20 mei van half vier tot vijf
uur in de zaal de Herberg, Dorpsstraat 10a, <>
Vorden. «

Vorden, mei 1983
de "Steenkamp"

•*

SS*Ss-S*s-SS*SS

1923 1983
Op donderdag 19 mei hopen wij met onze
kinderen, klein- en achterkleinkinderen de
dag te herdenken dat wij 60 jaar getrouwd
zijn

G.J. MEIJERINK
T.F. MEIJERINK-OOMS

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat
10a te Vorden.

Vorden mei 1983
Strodijk 7
7251 RS Vorden.

Dr. W.J.C. Haas

AFWEZIG
wegens vakantie van 19 t/m 27 mei

Patiënten wiens achternaam begint met de letter
A t/m K kunnen zich wenden tot dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, tel. 2432.

Patiënten wiens achternaam begint met de letter
L t/m Z kunnen zich wenden tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

Voor uw bloementuin volop
Bloeiende tuin- perk en balkonplanten
Geraniums - hang fuchsia-s - stam
Tomatenplanten en chrysantenstekken
ook zelfbediening

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keijenburg, Tel. 05753-1395

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening jo. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, medewer-
king te verlenen aan de heer J.W. Krijt, 't Heegken 5 te
Vorden, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning
aldaar.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf maandag 16 mei a.s. geduren-
de 14 dagen vooreen iedertervisietergemeente-secre-
tarie.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren tegen dit voornemen indienen bij
hun college.

Vorden, 13 mei 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink

Droevig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekend, delen wij U mede, dat
na een kort ziekbed is overleden mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

JAN HENDRIK VOSKAMP
echtgenoot van G.J. Zweverink

op de leeftijd van 69 jaar

G.J. Voskamp-Zweverink
Bertus en Gerrie
Jo en Wim
Jan en Yvonne
en kleinkinderen

5 mei 1983
7251 LW Vorden.
Ruurloseweg 94

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden

"Het Enzerinck" "Het Enzerinck
Op woensdag 18 mei a.s. is er 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur

en 's middags van 1 tot 4 uur gelegenheid een bezoek te brengen aan
"Villa Nuova". In het souterrain is er een keur van artikelen uitgestald,
welke door onze bewoners zijn vervaardigd. Ook nu worden er weer
een aantal andere aktiviteiten georganiseerd, waaraan jong en oud

veel plezier kunnen beleven.
Van harte welkom en veel kooplust toegewenst.

de direktie

"Het Enzerinck" "Het Enzerinck"

Heden is geheel onverwacht in volle vrede van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

GERRITJANWULLINK
echtgenoot van A. C. Groot Wassink

in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Vorden: A.C. Wullink-Groot Wassink
Vorden: G.J.Wullink

G. Wullink-Bovenschutte
Hengelo Gld.: E.J. Bruil-Wullink

G.J. Bruil
Warnsveld: N.Teunissen-Wullink

WA. Teunissen
Vorden: A.J. Wullink

J. Wullink-Nijenhuis
en kleinkinderen

4 mei 1983
7 2 51 XZ Vorden
Het Hoge 84

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

DONDERDAG 12 MEI (HEMELVAARTSDAG)

H RAMPS
3IR YZONDAG 15 ME

MAANDAG 23 MEI TAKE IT EASY (2E PINKSTERDAG)

HENGELO GLD 05753-1461

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze gelief-
de broer, zwager en oom

HJA. WESSELINK
echtgenoot van A.H. Wesselink

in de ouderdom van 74 jaar

Uit aller naam
Fam. H. Wesselink-Tjoonk
Fam. M. Eggink
Fam. H.E. Gosselink
Fam. H.W. Wesselink
neven en nichten

Vanaf vrijdag 13 mei tot Pinksteren

1O°/o KORTING
Damesmantels - Damesjacks
Kinderjacks

RUURLO

Hengelo Gld.
7 mei 1983

Onlangs ontvingen wij bericht dat Mevr.

ISABELVAN LENNEP-CAMORON
weduwe van jonkheer Er/c van Lennep

gestorven is in Connecticut Amerika

C. van Lennep-Roosmale Nepveu
en familie

Enzerinck Vorden.

Aardgas in het buitengebied
uw adres voor:

AANLEG GASINSTALLATIES
VERKOOP GASAPPARATEN
DESKUNDIG ADVIES

HET HOGE 20, TEL 1656. VORDEN.

Landelijk erkend gastechnisch installateur

Speciale aanbieding!!

Philips dubbeldeurs koelkast
Bruto inhoud 280 Itr.
Netto inhoud 264 Itr.
Koelruimte 206 Itr.
Vriesruimte 58 Itr.

- Automatisch ontdooisysteem
- Binnenverlichting

— Deur linksdraaiend te maken
- Prachtige afwerking

Normaal van f 1150,- voor f 939,
Nu onze prijs

845,-

FA. ORDELMAN EN DIJKMAN
SPALSTRAAT - HENGELO

Grote
Auto-show

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
RONDWEG 2, VORDEN. TEL. 05752-1794

Nieuwe auto's van div. merken.

FORD - SUZUKI -- OPEL
RENAULT - VOLKSWAGEN

PEUGEOT -ENZO.

19 - 20 -

STOP UW DURE
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING!

Be/uinig niet alleen op huishoudelijke uitgaven.
Wij hebben een komplete ziektekostenverzekering voor
u, tegen /o'n lage premie dat LI daarmee wellicht enige
honderden guldens per jaar kunt besparen.

/onder dat u er qua xekerheid op achteruit gaat.
Onze particuliere ziektekostenverzekering heeft
missenien wel de meest volledige dekking van Nederland,
met inbegrip van al terna t ievc genees wij/en /oalsacupunc-
tuur. Laat de/e kans op forse besparing niet onbenut.

Bel ons voor het maken van een afspraak.
Geheel vrijblijvend uiteraard. Wij veranderen uw lopende
ziektekostenverzekering graag in uw voordeel.

makelaars - o.g. en
assurantiekantoor

Vorden - Telefoon 1531



VS is
Vkigen

kruidenier W.K. superieur koek O 59
m*.

Uscolines
wit of bruin 125 g

Ancomie
pak 500 gram 4^49-

Omo
vat 3

Nolen sprits
pak 12 stuks

Van Melle colatella

Bon o mei
karnedrank
aardbeien of bramen
l literpak

Jif schuurmiddel

129

129

Remia fritessaus
emmer 1000 gram ̂ 69-

Remia soft margarine
kuip 500 gram

Livorno slasaus
geen 0.5 liter maar nu o. 75 liter
3,69-

Joy sinas
l literfles

Timson appelstroop
350 gram

2?8
1.19
2?9

l?9

109

Grolsch bier
krat 24 pijpjes deze week 14.16
Topbronnen bronwater f\ / 9
citroen, l liter nu \J •

Topbronnen bronwater I j 49
rood, l literfles nu \J •

Calgonit
pak l kilo +20% gratis 435

073Era halvarine
kuip 250 gram-OrO?-

Whiskas kattenvoeding £
per blik 4rö9- A •

L ! , i l

Roosvicee
0.6 liter
de ze week
slechts

Lange jan fruit

2?9

139

slijterij Olifant
jongejenever
l liter

Bols vieux
l liter

Henkes
bessenjenever
l liter

Sonnema
beerenburg i liter
Lime light
per fles

Minervois
midi rouge per fles ̂

1595

325
allerlei
Trisa afwasborstel
plastic

O.B. tampons
normaal pak 20 stuks 3r4-0-

Q98
239

Proset cremespoeling
of haarversteviger 250 ml
1.98

Pokon vloeibare

5^
500 ml. 2?s

Libero luiers
paars 48

Libero luiers
oranje 60

Page keukenrol
gedecoreerd pak 2 stuks 2J&

18?o
169

't Mooie weer breekt aan. Tochtje hierheen,
reisje daarheen en dan hongerig thuiskomen met
het hele gezin. Uw VS-markt weet daar alles van
en daarom hebben wij in deze weken van veel
vrije dagen extra lage prijzen gezet bij onze
panklare vleesartikelen. Dan kunt u er fijn op uit

en... noö ^^AMB^^ lekker eten ook!

Hamburgers
10 stuks plm. hele kilo

5 halen-4 betalen
per stuk

bloemen
Fleur uw tuin, bloembak en balkonbak op.
Uw VS-markt brengt dit weekend reeds
een grote sortering perkplanten, Geraniums
en Fuchsia's. Het assortiment is dit jaar van
zeer mooie kwaliteit. Het is veelal verpakt in
sets van 4 stuks. Een greep uit on ze sortering
Afrikanen diverse soorten
per set a 4 stuks l .75
3 set is 12 stuks....

Zilverblad
per set a 4 stuks 1.75
3 sets is 12 stuks slechts
Perk Begonia
§er set a 4 stuks 2.25

sets is 20 stuks
Pracht boeket Alstroemeria
U heeft lang plezier van deze
snijbloemen.

. l fj^, J\JL M»A 11 lt^

500
500

lOpo
495

zuivel
Coberco magere
yoghurt l literpak nu

Vers van het mes...
Goudse kaas
jong, kilo

Belle des Champs
100 gr a m

Mona magere
fruitVOghtirt 0.5 liter nu

Of»
798
189
129

groenten
Geldig 13/5 en 14/5

•

Hollandse
Export tomaten
500 gram

m
198

Heerlijke grasgroene
Grannv smith 2 kilo
Boterzachte
SpercieboonQes
500 gram
Heerlijke sappige
Jafia late sinaasappelen
18 stuks

Maandag 16/5:
Hollandse kasandijvie
l kilo

248

^ m Q

flO
JL •

Dinsdag 17/5: Nieuwe oogst.
Worteltjes
per bos

198
Woensdag 18/5:
Pracht bladspinazie
2 kilo

195

slagerij
Geldig van 12/5-l 8/5'83

Saucijzen
500 gram

Rundervinken
5 halen-4 betalen
per stuk

Varkensvinken
5 halen-4 betalen
per stuk

Gelderse schijven
10 stuks plm. hele kilo

Gepaneerde schnitzels
hele kilo

Tartaar
500 gram

Deense schnitzels
100 gram

Fijne verse braadworst f^ 98
hele kilo \J •

348
159
139
790
998
598
0?8

Maandag t/m woensdag; 16/5 t/m 18/5

Paarde rookvlees
100 gram

Hamkaas
150 gram

vleeswaren

M/m IQ/D

189
148

Geldig van 12/5- 14/5

Boerenmetworst
150 gram

Boerenleverworst
250 gram

Ring leverworst
500 gram, per stuk

Schouderham
150 gram

Palingworst
150 gram

Farmer salade
200 gram

79

59
98
79
39

185
bakkerij
Boerenbruin
800 gram

Knip wit
800 gram

Populair wit of bruin
800 gram

Puntbroodjes
zal a 10 stuks

Krentenbollen
zak a 6 stuks

Pinksterslof
goed gevuld 600 gram nu

76

76
76
89
89

398
Een jong huismoeder tenniste graag op gravel
en at van de hele dag een enkele wafel
Ze sprak: maar 's avonds wil er bij mijn gezin
best weer eens wat hartigs in
en dan kom ik met iets lekkers van VS op tafel.

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdas 12 mei 1983

45e jaargang n r 9

Zaterdag afschieten
deelname formulieren

Zaterdagmorgen wordt doormiddel van een /.g. Blaazer/Kanon de deelna-
meformulieren afgeschoten op het marktplein. Ook /i.jn dan bij de stands
van diverse verenigingen deelnameformulieren te verkrygen, deze kunt u
gebruiken in de grote zomeraktie van de Vordense Winkeliersvereniging.

Egerlanderavond
De in de hele regio bekende Egerlan-
derkapel "De Bargkapel" zal op zater-
dagavond 14 mei aanstaande weer de
zo langzamerhand tradi t ionele Eger-
landeravond, georganiseerd door de
fanclub "Vriendenkring van de Barg-
kapel", verzorgen onder de fameuze
leiding van Herman Engelbertink (de
enige Nederlander die in het blaasor-
kest van Ernst Mosch meespeelt).
Verder zullen aan de avond meewer-
ken een conferencier en het orkest
"The Alley Cats".
De Bargkapel is een onderdeel van de
muziekvereniging Crescendo en ver-
wierf al in 1977 landelijke bekendheid
door het behalen van de Gouden
Edelweiss tijdens de landskampioen-
schappen voor blaaskapellen in Den
Dungen en door het TV-optreden in
de NCRV Blaastest. Ook dit jaar /al de
Bargkapel weer deelnemen aan het
NCRV Blaasfestival. Tijdens de voor-
selektie in Nieuw Cuyk, waaraan door
21 kapellen werd deelgenomen,
kwam de Bargkapel met een glorieuze
eerste plaats ui t . In totaal /.al door 6 ka-
pellen worden deelgenomen aan de fi-
nale, die gehouden zal worden in de
Rodahal te Kerkrade op 20 mei.
Liefhebbers van Egerlandermuziek
/.ijn allen van harte welkom op zater-
dag 14 mei in hotel "In de Groene Ja-
ger" te Barchem. De avond is voor ie-

dereen toegankelijk. Vanaf heden zijn
kaarten in de voorverkoop verkrijg-
baar, eveneens in hotel "In de Groene
Jager".

Jaarvergadering
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
belegt vrijdagavond 13 mei in Hotel
Bloemendaal haar jaarvergadering.
Na afloop van deze vergadering, waar-
bij ook de verschillende jaaroverzich-
ten aan de orde komen, zal er bingo
worden gespeeld.
Binnenkort staan er voor Jong Gelre
weer enkele sportdagen voor de deur.
Zo zal er op 23 mei (Tweede Pinkster-
dag) de regionale sportdag plaatsvin-
den in de Veldhoek te Hengelo. Hier
zal alleen gevoetbald worden. Bij de
heren gaan de 5 beste afdelingen over
naar de provinciale buitensportdag
welke op 28 mei in Borculo zal worden
gehouden. Hier worden ook nog an-
dere sporten gespeeld zoals gemengd
volleybal, handbalvoor dames en
touwtrekken. Ook zal aan de hand van
de individuele sporten de verkiezing
sportman en sportvrouw weer plaats-
vinden. Op 11 juni neemt Jong Gelre
deel aan het volleybaltoernooi van
Dash. Op een nog nader te bepalen
dag zal het seizoen in j un i worden af-
gesloten met een barbecue-avond. In

de zomervakantie heeft Jong Gelre
een drietal akt ivi te i ten op het pro-
gramma staan. Jong en oud, alsmede
de vakantiegangers kunnen op zon-
dag 7 augustus meedoen aan "D'n
Oost'n Rit", een toertoch door de Ach-
terhoek voor het gehele gezin.'Van 9
t/m 12 augustus vindt de vijfde avond-
fietsvierdaagse plaats. Zaterdag 3 sep-
tember is er een klootschiettoernooi
voor straten, buurtschappen, bedrij-
ven, families en verenigingen.

Expositie
Zuiveringsschap
In het Dorpscentrum te Vorden is mo-
menteel een interessante expositie te
zien van het Zuiveringsschap oostelijk
Gelderland. Deze expositie geeft een
beeld van wat het zuiveringsschap in
de l O jaar van zijn bestaan in oost-Gel-
derland tot stand heeft gebracht. Er
staan 22 rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties in het gebied, waarop 102 steden
en dorpen zijn aangesloten.
Om al het afvalwater op de zuivering-
sinstallaties te krijgen zijn 73 rioolge-
malen gebouwd en is ruim 200 km,
transport leidingen aangelegd. Men
kan zien hoe zo'n zuiveringsinstallatie
werkt en wat de zuivering van het af-
valwater, wat we allemaal met elkaar
produceren, aan kosten met zich
brengt.
Het zuiveringsschap moet in 1983
maar liefst 38 miljoen gulden uitgeven
om zijn taak - het schoonhouden van
ons oppervlaktewater - te kunnen uit-
voeren.
Zoals bekend worden deze kosten als
"zuiveringslasten" verhaald op dege-
nen (inwoners en bedrijven) die afval-
water lozen.
Voor belangstellenden is een folder
beschikbaar, die men kan meenemen
om alle gegevens thuis nog eens rustig
na te lezen.
De expositie duur t t/m donderdag 26
mei 1983.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeen tehu i s 05752-2.123 - Telefoon g e m e e n t e w e r k e n ( I 5 7 S 2 - 2 3 2 3 . O p e n s t e l l i n g genieenlelui i^ j iaandag-
X.00-1 2.30 uur en v r i j d a g v.ui l 3 .3 (1 -1 7 00 uur - Sp reekuur b u r g e m e e s t e r VIr. M. V ' u n d e r i n k : v o l g e n s ^^V^ - S p r e e k u u r we thouder J.F.

i i : v r i j d a g van 10.00 lo l I l 00 u u r S p i e e k u u r w e i h o u d e r I I V Bogche lman : donderdag van l ^|K>i l 1 00 u u r .

1. Ophalen huisvuil
Aanstaande donderdag (Hemelvaart-
dag) zal er geen hu i svu i l opgehaald
worden. Dil zal weer gebeuren op
donderdag 19 mei 1983. Het huisvui l
dat op 2e Pinksterdag opgehaald zou
worden, wordl een da^ later, op dins-
dag 23 mei opgehaald.

2. Spreekuur wethouder Geerken
Op vrijdag 13 mei aanstaande zal wei-
houder Geerken niet in de gelegen-
heid zijn om het wekelijkse spreekuur
te houden.

3. Verleende bouwvergunningen, publi-
katies ingevolge de Wet Arob

Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogeli jkheid offi-
cieel bezwaar in te d ienen tegen be-
s lu i t en van de overheid en wel bij hel
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen . Een over-
z ich t van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderslaand aan. Hel
ind ienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere i n l i c h t i n g e n k u n t u con-
tact opnemen met de afdeling I ter se-
cretar ie . B e l a n g r i j k is e v e n w e l dat een
bezwaarschr i f t b innen 30 dagen na de
datum van p u b l i k a t i e moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
- aan de Touvvtrekvereniging Vorden
te Vorden, voor het vergroten van een
kleedru imte en wc op het perceel
Ruurloseweg 110 te Vorden.

4. Vergaderingen raadscommisies
De commissie voor Algemeen Be-
stuur vergaderl op dinsdag 17 mei om
20.00 uur in de boerderij nabij het
Kasteel. Aan de orde komen onder
meer de volgende p u n t e n :
- verkoop terrein voor de bouw van 7
woningwetwoningen en 8 H. A.T. een-
heden in het bestemmingsplan "Brin-
kerhof 1973, nr 2" aan de woning-
bouwvereniging "Thuis Best";
- verkoop van de woning Smidstraat 9
te Vorden.

De commissie voor financiën verga-
dert op dinsdag 17 mei om 19.00 uur

in het koetshuis bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punlen:
- verkoop lerrein voor de bouw van 7 ,
woningwetwoningen en 8 H.A.T. een-
heden in het bestemmingsplan "Brin-
kerhof 1973, nr. 2" aan de woning-
bouwvereniging "Thuis Best";
- beschikbaar stel len krediet voor ver-
vanging c.q. revisie van de klepel-
maaier var de Samé-trekker gemeen-
tewerken;
- verlenen van medewerking als be-
doeld in a r t ike l 72 van de Lager-on-
derwijswet 1920 aan de Vereniging
van Protestants Chris tel i jk Onderwijs
te Vorden t.b.v. het inrichten van een
documenlatiecenlrum; meubilering
en in r i ch t i ng van een handenarbeidlo-
kaal en het inr ichten van een kamer
voor de schoolarts in de bijzondere la-
gere school "het Hoge";
- verkoop van de woning Smidslraal 9
Ie Vorden.

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 18 mei
aans taande in het koetshuis bureau
gemeentewerken om 19.00 uur. Aan
de orde komen ondermeerde volgen-
de p u n t e n :
- hernieuwde v a s t s t e l l i n g bouwveror-
dening met inbegrip van de 18c serie
wijzigingen van de Vereniging van
Neder landse Gemeenten , alsmede
vas ts te l l ing 3e wijziging Bouwveror-
dening Logiesgebouwen;
- bcschikbaars tc l len s tel len kredie t
voor vervanging c.q. revisie van de kle-
pe lmaa ie r van de Samé-trekker ge-
meentewerken.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het pub l i ek kan zich tot t ien minu-
ten, onmiddel l i jk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren.
De gelegenheid te spreken wordt ge-
boden voordat de behandeling van de
eigenl i jke agenda begin t .

De voorzitter kan e lke spreker, ind ien
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering noodzake-
li jk is, beperking van de s p r e e k t i j d op-
leggen.

Wij maken u er overigens op attent dat
voor eenieder de stukken ter visie lig-
gen in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

5. Vergadering van het Gewest Midden
EJssel
Deze vergadering zal plaatsvinden op
18 mei a.s. om 19.30 uur in de kantine
van het gemeentelijk Energie- en Wa-
terleidingbedrijf te Deventer, Zut-
phenseweg 51006.

Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

L Distr iclsgezondheidsdienst:
- beschikbaarstelling krediet ten be-
hoeve van de aanschaf van een nieu-
we amubulance-auto.
- wijziging personeelsformatie.

II. Gewest Midden IJssel
- taakopdracht met be t rekking tot pro-
vinciale afvalstoffenplannen
- contactcenlrum bedrijfsleven onder-
wijs
- werkgelegenheidsprojecl in samen-
werking mei Job Crealion B.V.
- regio-indeling samenwerkingsgebie-
den.

De s t u k k e n die op deze vergadering
bet rekking hebben kunl u op hel ge-
meentehuis , afdeling I, inzien.

6. Tijdelyke verkeersmaatregelen
In verband met menwedstrijden voor
aangespannen paarden op de weilan-
den van de familie Lenselink aan de
Vosheuvelweg 6 te Vorden hebben
burgemeester en wethouders beslo-
ten om de volgende verkeersmaatre-
gelen van tijdelijke aard te treffen:

I. a fs lu i t ing van de Vosheuvelweg
voor alle verkeer behalve voetgangers
op zondag 15 mei van 8.00 tot 17.00
uur ;

II. een parkeerverbod in te stellen
voor beide zijden van de weg voor: de
Z e l l e d i j k vanaf de Lindeseweg tot aan
de Vosheuvelweg alsmede de Linde-
seweg vanaf de Zel ledi jk tot aan de
Vosheuvelweg.

Verenigingen kontent met
aktie winkeliers

Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan is de Vordense Winkeliersvereniging zaterdag met de groots opgezette aktie van start
gegaan. Middels een kanon werden op het grasveld voor de Rotonde een aantal waardebonnen in de lucht geschoten. Waarde-
bonnen van tien gulden die hij de winkeliers kunnen worden ingewisseld.
De vereniging worden gedurende een viertal zaterdagen in de gelegenheid gesteld een kraampje op de markt te plaatsen waar-
hij men aktiviteiten kan ontwikkelen of artikelen kan verkopen.

Zaterdag waren de voetbalvereniging
Ratti, de EHBO, de Stichting Jeugd-
soos. De Deldense buurtvereniging,
de vogelvereniging "Ons Genoegen",
het Vordens Mannenkoor en de gym-
nastiekvereniging "Spartv" met een
stand op de markt aanv^Bk'.
Volgens de voorzitter vOrde winke-

liersvereniging de heer DJ. Lammers
waren de verenigingen over het alge-
meen tevreden over de resultaten.
Sommigen hadden al een verzoek in-
gediend om aanstaande zaterdag we-
derom op de markt aanwezig te mo-
gen zijn met een stand.

De resultaten van de verkoop in de
winkels in Vorden is deze zaterdag
eveneens goed geweest. Het valt vol-
gens de heer Lammers moeil i jk te
achterhalen of dit vanwege de akt ie
extra gestimuleerd is, aangezien de
zaterdag voor Moederdag a l t i jd een
goede verkoopdag is.

HOC Werkt de aktie nU? Iedere week een ander kleur kaart. Deze week groen.

U ontvangt hij aankoon^an 5 gulden of meer één dubbele bon die door de winkelier wordt gewaarmerkt.
Van deze bon met 2 gelfBnummers moet u één nummer aan het deelnameformulier hechten. Dit formulier kunt u
op de markt by de kramen van de verenigingen of bü de bus verkrijgen. Nadat u het deelnameformulier hebt voor-
zien van uw naam en adres deponeert u deze in bovengenoemde bus op de markt.
Het nummer wat u overhoudt dient u te bewaren als bewijsnummer voor de trekking om 3 uur. By deze trekking
moet u zelf of een plaatsvervanger met uw bon aanwezig zyn. Om de eventuele gewonnen prys in ontvangst te ne-
men.
Diegene die wat gewonnen heeft maar niet voor 3.45 uur aanwezig is of zich meldt zal zyn prys missen. De prys ver-
valt om 3.45 uur en wordt opnieuw getrokken. Het prijzenpakket bevat o.a.
- een tiental waardebonnen van 10 gulden
- in totaal 32 pakketten van 50 gulden
- 11 pakketten van 100 gulden.

Deze week werken de navolgende verenigingen mee:
Ratti, Sursum Corda, Dcurdraaijers, Jeugdsoos, Touwtrekkers, Geranium Vereniging, Kon. Maatschappij Tuinbouw en
Plantkunde, P.K.V., V.V.V., Veilig Verkeer, Vordens Toneel en E.H.B.O.

De Wiersse
De Wiersse, één van de 8 kastelen van
Vorden dateert uit de middeleeuwen.
De vier leeuwtjes op het voorplein
dragen de wapens van de eigenaren;
van Heeckeren, van Limburg Stirum,
de Stuers en, de huidige, Catacre. De
familienaam is meermalig veranderd
bij vrouwelijke vererving, maar het
goed is sedert 1678 nooit buiten fami-
lieverband verkocht.
Het huis is begin 18e eeuw verbouwd.
In 1916 is het gerestaureerd door Vie-
tor de Stuers die, ondanks zijn d rukke
bezigheden als de grote voorvechter
van de monumentenzorg, veel aan-
dacht aan het ouderlijk landgoed van
zijn vrouw heeft besteed.
In de tuinen en het park zijn overblijf-
selen van de strakke lanenstelsels en
van de symmetrie van de 17de en
18de eeuw, alsmede van de romantiek
uit de 19e eeuw; maar de tegenwoor-
dige vorm werd hoofdzakelijk bepaald
door Alice, het enige k ind van Victor
de Stuers, die 47 jaar lang de Wiersse
heeft beheerd. Toen zij 13 jaar oud
was heeft zij de Franse parterre met
rozen tussen de buxusvakken ontwor-
pen en, enkele jaren later, de "lage"
t u i n met s tapelmuur , borders en per-
gola in Engelsstijl. Samen met haar
man. Major W.E. Catacre, hebben zij
tussen 1918 en 1924 het huidige ge-
heel aangelegd.
De tu inen tonen een buitengewone
verscheidenheid: romantische verge-
zichten en s t rakke lijnen, onderbro-
ken door fonteinen, beelden, tuinban-
ken en taxusf iguren en overhel water
van beek en gracht verbonden door
schilderachtige bruggen. Door af-
schermingen met rhododendron,
beuk of taxus is de in t ieme sfeer van

elk van de afgesloten tu inen als verras-
sing bewaard. Beide zijden van de op-
rijlaan bestaan uit een ingewikkelde
serie vergezichten, tussen oude eik en
beuk en de later aangeplante parkbo-
men. W.E. Catacre, van Engels-Ierse
afkomst, had een aangeboren gevoel
voor terrein en structuur en wist hoe
men binnen enkele honderden me-
ters een grootschalig effekt tot stand
kon brengen.
Sedert 1977 wordt aan een meerjarig
plan voor hernieuwing gewerkt; ken-
ners van de tuinen van de Wiersse (en
een groot percentage van de bezoe-
kers komen herhaaldel i jk te rug) zul-
len dit soms haast onmerkbare, soms
duidelijke proces van verjonging, van
jaar tot jaar kunnen volgen.
De 12 ha grote tuin is op enkele van te
voren aangekondigde dagen te be-
zichtigen; in de bloeitijd van de a/a-
leas en de rhododcndrons (eind mei,
begin jun i ) , in hoogzomer(juli-augus-
tus) en in de herfst (oktober). Voor
groepen bestaat de mogelijkheid om
de tu inen op aanvraag te bezoeken
buiten de bovengenoemde openstel-
l ingsti jden.
De omstandigheden laten het niet toe
het huis van b innen te bezichtigen,
doch het is bij tu inopens te l l ingen wel
op korte afstand te zien. Honden wor-
den niet toegelaten, ook niet aange-
li jnd. De Wiersse is te bereiken via de
rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanaf
Vorden. GSM-dientlijn 50, Zutphen-
Groenlo, ha l te Brandenberg (oprij-
laan de Wiersse).

A.V.O. Collecte
Tussen 16 en 22 mei gaan de vr i jwi l l i -
gers/sters voor de j a a r l i j k s e AVO-col-
lecte weer op pad.

Sinds 1927 zet AVO-Nederland zich
in voor de konkrete belangen van de
gehandicapten. Ook in uw omgeving!
AVO-Nederland is een typisch "doe"-
organisatie op het terrein van de ge-
handicaptenzorg. Daar is - zekerook in
1983 - een collecte voor nodig.
Het thema rond de komende collecte
lu id t :
een handicap betekent EXTRA afge-
keurd
Extra in de zin van: minder kansen op
werk, op sociale kontakten, vervoer,
recreatie, vorming, wonen, studie,
toegankel i jkheid , enz. Er is nog heel
wat werk te verrichten!
AVO-Nederland hoopt dat u uw steun
daaraan wilt geven. Laat daarom de
collecte niet aan u voorbijgaan.
Op woensdagavond 18 mei a.s. zal via
de T.V. (ned. l ) in het kader van de So-
cutera-zendtijd, een 5-minuten f i lmp-
je over het werk van AVO-Nederland
worden uitgezonden.

Sportfederatie
Het bestuur van de Sportfederat ie
(V.S.F.) is voornemens de kontributie
met 4 procent te verhogen. Dal wil
zeggen dat verenigingen tot 100 leden
f27,50 per jaar gaan betalen; vereni-
gingen van 100-300 leden f33,50 en
verenigingen boven 300 leden f39,-
per jaar. De ledenvergadering van de
V.S.F, zal dit voorstel op dinsdag 17
mei t i jdens de jaarvergadering in het
dorpscentrum behandelen. In deze
vergadering zal voor de buitensport-
verenigingen tevens een nieuw be-
stuurs l id worden gekozen. De heer B.
Regelink stelt zich namel i jk niet meer
herkiesbaar. Het aftredende be-
s tuurs l id J.J. v.d. Peyl is wel herkies-
baar.
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Zomeraktie Vordense Winkeliersvereniging

In de maand mei organiseert de Vordense W i n k e l i ' k l i e .
U k u n t e lke /.aterdag in mei t i en ta l l en prij/.cn winnen van 50 en 100 gulden hij de deelnemende

winkeliers. Ook wnrJen er 's morgens om 10.00 uur waardebonnen van 10 gulden tussen de cleel-
namelbrmulk dioten op het p l e in t j e voor de kerk. l i e t geld ligt er dan als het \
het oprapen. De al n deelnameformulieren worden geldig als u voor meer dan 5 gu lden
koopt b i i 5. Bent u tijdens het a f sch ie ten nie4~ianwe/ig dan k u n t u de

ui l ie ren bij de stands van de div iigingen afhalen . Wam i
m Vorden koopt, maakt u ook vaker kan^

wit*
Cafetaria - Snackbar - IJssalon

,t>'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Patat - Snacks - Broodjes - Koffie - Dranken
Soft-ijs in diverse smaken

Haal, eet of drink waar U kwaliteit en gezelligheid vindt

Ruime zitgelegenheid binnen - Groot buitenterras.

ALKO

EEN NIEUWE
GENERATIE

GAZONMAAIERS
VAN AL-KO

* AL-KO kwaliteit
* Moderne vormgeving
* Goud/brons kleur
* Elektro en benzine

uitvoering.

Uw motormaaierspecialist

Barendsen Vorden B.V,
TELEFOON 05752-1261

Profiteer nu
Tijdelijk speciale aanbiedingen in heren en dames sport-

fietsen van bekend merk

Oma- en opafietsen
Race- en trimfietsen

voor op de camping

vanaf 398,50
vanaf 395,—

297, 5O

Tweewielerbedrijf KUYPERS
Dorpsstraat 12, Telefoon 1393, Vorden.

Bon etalage-kastelen
zoek-wedstrijd
Tel alle ansichtkaarten van de Vordense Kastelen in de etalages

van de adverteerders van de Vordense Winkeliersver.

Totaal aantal kastelen:

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Plaats:

Deze bon in de bus bij Schoenhandel Wullink deponeren.

Adverterft kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

Voor een gezellige

Hang-, wand-
of staande

Dekker Electro b.v.
ZUTPHENSEWEG 8, VORDEN. TELEFOON 2122.

Komfort-
sandaletvoor
urenlang winkel-
plezier... 'n echte
prijstip voor
uw portemonnee 24,-

Leren muil met
verstelbare gesp en

komfortabel voetbed.

20,-

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, TEL 1342, VORDEN

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Drukwerk van A tot Z.
Aanplakbiljetten
Briefpapier
Convocaties
Doorschrijfpapier
Enveloppen
Folders
Geboortekaarten
Huis aan Huis bladen
l nst eeksysteem
Jaarverslagen
Katalogussen
Labels
Mappen
Nota's
Openingskaarten
Postpapier
Quitanties
Raambiljetten
Staten
Trouwkaarten
Uitnodigingskaarten
Verlovingskaarten
Wikkels
Xstraalenveloppen
IJskaarten
Zelfklevende etiketten

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12, Vorden.

Meimaand - bloeimaand -feestmaand.
Elke dag weer feest met zo'n ovenvers
broodje van de Warme Bakker.

Brood
wel 30 soorten in vele variaties! Bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Feestaanbieding: Bavaroispunten

Vinotheek Smit
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 05752-1391

. Laat uw

SCHILDERWERK
korrekt en vakkundig verzorgen

door:

schibersbedrijf
D

7250 AA Vorden - Postbus 37 Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 b. g. g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

b.v.
Zutphenseweg 64
7251 DL Vorden
Tel. 05752-1508. b.g.g. 2054.

NEDERLANDSE
HOVENIERS EN

G ROE N VOOR ZIENERS

E R K E N N I N G

Uw bloemist-hovenier is deelnemer
aan de Winkeliers-actie. Brengt U eens
een bezoek aan ons bedrijf, het is echt
de moeite waard.

Het suèdine
t-shirt met
knoopsluiting
op de schouder
vormt een
modisch
geheel met de
suèdine rok.



DROGISTERIJ

J. ten Kate
Uitstekend adres voor: zeep, eau de colog-
ne, parfum, toilet- en make-up artikelen.
Óók: grote sortering kruiden
Óók: leuke geschenkartikelen
Méér dan een goede drogist alléén!
Eveneens: Kunstgebittenreparaties in één
dag gereed: snel, sterk, betrouwbaar.
En ook nog: Chemisch reinigen van alle
kleding: vlekkeloos veilig.

J. ten Kate
Zutphenseweg 2, Vorden. Telefoon 2219.

Parkeren
Tijdens de akt ie /a terdagen is parkeren geen probk men

nikbaar : bij en' ' Pantol le l t je , Hote l B a k k e r , Veenendaal Supe rmark t . Super-
I uun te , ( i b e l / a a k l l e l m i n k .

Deelnemende verenigingen op 14 mei
Ratti, Sursum Corda, Deurdraaijers, Jeugdsoos, Touwtrekkers, Geranium Vereniging,

Kon. Maaschappij Tuinbouw en Plantkunde, P.K.V., V.V.V, Veilig Verkeer en Vordens l

exclusieve
trouwreportage,

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Hou het gezellig
met bloemen

Deze week speciale aanbiedingen

KaapS ViOOltje met aardewerk potje van 7,50 voor 5,75

Mooi gemengd boeket voor 5,95
£.331 nil UW gaZOn prima graszaad voor halve prijs.

Volop keuze in verse snijbloemen en groene en bloeiende planten.

Bloemenspeciaalzaak J.J. Dijkerman
ZUTPHENSEWEG 5, VORDEN. TELEFOON 1334.
Kom a. s. zaterdag ook naar de geranium en perkplantenmarkt op het kerkplein.

L«GA
boek en kantoor

verhuurt nu ook

VIDEO FILMS

L WO A boek en kantoor
RAADHUISSTRAAT 22, VORDEN. TEL. 3100

Speciale
aanbieding
BUFFETKAST
1.80 m breed. Zware massief eiken
panelen van f 2375,-

VOORJAARSAKTIEPRIJS

1998,-
(zie etalage)
ook voorradig op 1.38 m breed.

Helmink bv
Zutphenseweg 24, Vorden.
Tel. 05752-1514.
* 3500 vierkante meter meubelen

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

Knickerbockers en -kousen
Lederen wandel- en jachtschoenen
Overhemden en dassen
Spencers, vesten en truien
Hoeden en petten

Marte
tteedt doeltreffend l

Zutphenseweg 9, Vorden.

Telefopji 05752-1272.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Bij de Echte Warme Bakker
Komt u er achter

wat brood eigenlijk is

Zo uit de oven in de winkel

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Volop zomergoed
Tuinstoelen

evt met verl

Pracht kussens
Boten
Buitenspelletjes

Kampeerart. o.a.
Campinggaz

Kinderfietsen
Tractoren

Schommels enz.

VORDEN, DORPSSTRAAT 15, TEL 3566
KRANENBURG, RUURLOSEWEG 91, TEL 6658

Gezellig winkelen in Vorden,
even uitblazen en op adem komen in

Dorpsstraat lOa

Elke zaterdag in mei in ons eetcafé-bar gedeelte
van 10.00 -16.00 uur

koffie f 1 ,-
koffie + appelgebak f 3,-

'n Beste pantalon voor 'n lage prijs. Stretch
pantalon van trevira/katoen in verschillende

modekleuren. Jeans-model met grove
stiksels, incl. een gevlochten riem.

VORDEN - TEL (05752) 1381

Deze week:

Zweedse muilen week
Rockport muilen
normaal 89,- nu

Eve en Adam muilen
normaal 39,- nu

normaal 28,- nu

75.-

30,-
20,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



afe en Service..uw bank met de
Doe meer
met de spaarbank,
uw bank met de S,
in de buurt.

Vertrouwd, vriendelijk, behulpzaam spaarbank

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

SPOORBIELZEN
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

Te koop: anderhalf hectare
kuilgras. Briefjes inleveren tot
maandag 16 mei tot 20.00 uur.
H. Hoetink, Weidemanweg 4,
Vorden.

Te koop: Ford Escort, bouwj.
1981, met L.P.G., kl. blauw.
Tel. 05752-6400-2300.

Te koop: Honda Accort, 4
deurs. Bouwj. 1978, kl. Met.
groen.
Tel. 05752-6400-2300

Te koop: Renault 14 TL, 4-
deurs. Bouwj. 1977, kl. Met.
muisgrijs.
Tel. 05752-6400-2300

Te koop: 2 bruidsjurkjes met
kroontjes, maten 128 -130 te-
vens te gebruiken voor de com-
munie kl. wit.
en een bruidsjurk maat 36, kl.
wit en hoed - tasje - hand-
schoenen.
Hoetinkhof 77, Vorden.
Na 17.00 uur.

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen.
Te koop gevraagd, pope lie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

KEUKENS
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

Laat nu uw goten of daken
nazien.
Op dakdekherstelwerk nu 10
jaar garantie. Tevens voor aan-
leg gas, waterleidingen, ver-
warming, pompen, waterbron-
nen e.d.
Vraag onze prijzen. Beleefd
aanbevolen.

Inst. Bedr. W. Weulen-Kranen-
barg, tel. 08342-1364, Zel-
hem.

R K P A R A I 1 K
was- en afwasautomatcn
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
I)K Wil 1)
Rietbergers t raa t 34, / .utphen
t e l e f o o n 05750-15410

Extra ledenvergadering van
de Zwem- en Polovereniging
Vorden '64 in verband met sta-
tutenwijziging.
Woensdag 11 mei
Half 8 in Dorpscentrum

KENWOOD
Hl Fl STEREO

'l Laatste woord in iJcr/ckiic.

Hifi toren, Tuner-verster-
ker, cassette, platen-

speler + rack

1298,-
2 jaar garantie

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

VAN GAZELLE
TOT FIETSPOMP

WIJ
LEVEREN
ALLES!

Als fietser hoeft u maar naar één
zaak: de onze. Al wat u wenst is er:
Gazelle fietsen voor jong en oud
met 5 jaar garantie, accessoires te
kust en te keur. En natuurlijk staan
wij altijd klaar voor vakkundig onder-
houd, voor snelle reparaties en voor
praktische adviezen. Zoekt u een
Gazelle die net zo sportief is als u?
Komt u maar naar ons, u bent
welkom.

Verwen uzelf met 'n Gazelle.

FA. SLOTBOOM
KIEFTENDORP 11
HENGELO GLD.
TELEFOON 05753-7278

Perkplanten Perkplanten
Garaniums, Fuchcia's, Petunia's,

Afrikanen, Salvia's enz.
Tevens Chrysantenstekken

RUURLOSEWEG 60, VORDEN, TEL 05752-6429

met
Televisie

reparaties
-i- direct

;h naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

'HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Dealer

LM.B. „VORDEN"
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL 05752-3163

Te koop:
— Diverse inruiltractoren o.a.

David Brown - Case (37 tot 80 PK) met en zonder ca-
bine
Ford 3000 (47 PK)
Samé(35 PK)

-Tevens div. gebr. hooibouwmachines o.a.
1 gebr. Kuhn schudder GF 452 M in hefinr. werk-
breedte 5.20 mtr.
Superhark PZ CZ 330 '
Combihooier "Passat"
Super strela werkbreedte 5.00 mtr.
Gebr. cyclomaaiers (2- en 4 trommel)
Weiger schijvenmaaier
Gebr. Opraapwagens

— Daarnaast div. gebr. kunstmeststrooiers vanaf
f150,-

— Gebruik een K.E.W. H.D. reiniger voor de dagelijk-
se reiniging van voertuigen, machines en stallen.

VRAAG EENS VRIJBLIJVEND
EEN DEMONSTRATIE

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750 -13813

Voor: schoorsteenvegen,
schoonmaken van kachels
e.d.

Inst. Bedr. W. Weulen-Kranen-
barg, tel. 08342-1364, Zel-
hem.

Denkt u a.s. zaterdag aan de
Geranium markt om 10.00
uur m Vorden van de gezamelij-
ke Bloemisten.

S t o m e r i j voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch re in igen b i j
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dan-service

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

WAND-EN VLOERTEGELS

SPOORSTRAAT 28
TEL. 05735-2000 RUURLO

OPENDAG
TE KOOP AAN DE MULDERSKAMP TE VORDEN

14 STUKS HALFVRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

Onder architectuur van het welbekende architec-
tenburoDe Wijs B.V. uit Hengelo, endoor de vaar-
dige hand van Bouwbedrijf Gebr. Vrieze uit Varsse-
veld wordt zeer binnenkort gestart met de bouw

van 14 stuks vrije sector woningen.
Door de fraaie ligging (pal in het centrum), de leuke
indeling, de vriendelijke architectuur, de royale
grondmaten (tot 300 vierkante meter per kavel).

EN DE LAGE RENTE: 7,7% VIJF JAAR VAST
Is dit project naar de huidige maatstaven zeer inte-
ressant, temeer daar de prijzen slechts vanaf
f 141.100,- tot f 145.900,- bedragen, all-in en vrij
op naam.
Indeling begane grond: royale hal + w.c., U-vormi-
ge woonkamer met open keuken 47 vierkante me-

ter, garage 20 vierkante meter. Verdieping: over-
loop, badkamer; (met mogelijkheid voor bad), 2e
toilet en wastafel, 3 royale slaapkamers, zolder.

Alles naar de eisen des tijds geïsoleerd en voorzien
van hardhouten kozijnen en deuren.

Wij houden op ZATERDAG 14 MEI A.S. EEN OPEN DAG in
HOTEL BAKKER te VORDEN van 10.00 tot 15.00 uur,

waarbij wij u bij deze gaarne uitnodigen.

Ook kunt u dagelijks op onze kantoren alle gewenste informatie krijgen

Ulftseweg 85, Silvolde
Tel. 08350-2.41.26

makelaardij;

MAKELAARSKANTOOR PETERS B.V.
Stationsplein 35. Zutphen. tel 05750-15747'

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE L VERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 16 MEI
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank

schroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

reisbureaus
rw

J L HARREN
Klarenbeekseweg 14'
7383 EB Voorst
Tel. 05758 1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Sinds kort hebben wij een nieuwe per-
manent

Th cid
een natuurlijke permanent zonder am-
moniak en die 'n haarvriendelijke wer-
king heeft.
THERMACID, de zachte permanent voor
alle gevoelige haren.

DAMES & HERENSALON

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN. TEL 05752-1215

Wilt u weer een mooie bloementuin, wij zijn weer
ruim gesorteerd in alle soorten

perkplanten
Vers uit onze kassen, ook voor handelaren.

Tevens geraniums
fuchia's
chrysanten stekken
tomatenplanten

Leeg materiaal meebrengen.

Zelfbedieningskwekerij

Pastorieweg 1 , Baak
Tel. 05754-406

Grote
Auto-show

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
RONDWEG 2, VORDEN. TEL 05752-1794

Nieuwe auto's van div. merken.

FORD -SUZUKI -OPEL
RENAULT - VOLKSWAGEN

PEUGEOT -ENZO.

19 - 2O - 21 mei
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DERDE BLAD
Donderdag 12 mei
45e jaargang nr 9

Zij werken mee aan de feestelijke en bloemrijke intocht

Muziekvereniging Concordia Muziekvereniging Sursum Corda en als gastkorps Muziek vereniging Apollo Laren.

Gymvereniging Sparta verkoopt
onderweg frisdranken

DE MEEST MODERNETREKKER

Gebouwd voor en in EUROPA naar AMERIKAANSE maatstaven

Een moderne trekker heeft....

i , i

, ; l , , ,

' Tevens verkoop van een compleet assortiment werktuigen voor weidebedrijf en ak
kerbouw Daarnaast leveren wij
1 Bosmaaiers. Kettmgzagen, Motormaaiers enz.

LM.B.
"VORDEN"

INDUSTRIEWEG 13, TEL. 05752-3163. VORDEN

Voor alle aanstaande bruidsparen

*
De mooiste dag van uw leven
gratis op video vastgelegd.

Bij radio - T.V. - speciaalzaak

„OLDENKAMP"
STATIONSWEG 1, VORDEN. TEL. 2577.
Kan dat! Informeer nader bij ons.

4 jaar ongeëvenaarde garantie op audio en video
apparatuur. Eigen snelle servicedienst.

Grundig, Telefunken, Saba, JVC, ITT

Natuurlijk vers brood van de
warme bakker
haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg.Galleestraat 22 Vorden Telefoon 0 5 7 5 2 - 1 8 7 7

Ook ruim gesorteerd in reform en natuurartikelen

PRISMA 't Is Quartz-het blijft Prisma.

06 juwelier
siemerjnk
•oo opticien

voor verbouw,
nieuwbouw
en onderhoud

ERKEND
NVOBBEDRUF

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
Hengeloseweg 5 — Telefoon 1437

Auto Boesweid
Het juiste adres voor

s

> Verkoop automobielen
Nieuw en gebruikt

> Onderhoud-reparatie

> Vrije merk benzine, diesel

> Herstellen van carrosserie
schade

ENKWEG 5-7, VORDEN.
TELEFOON 05752-1329

Als het om

AUTORIJLESSEN
gaat

Autorijschool de Eendracht
We lessen in B.M.W. en Mazda automaat

J.H. HILFERINK
DE BOONK 39, VORDEN. TEL. 1619

Prettig en plezierig sporten doet u het
beste met

sportief ondergoed
van goede merken, zoals Hollandia en ten Cate, verkrijgbaar bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TFL O57S2 1971

Een attentie voor de sportieve wandelaars

zeg het
met bloemen

Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden. Tel. 1508.

Bouwbedrijf

Voor al uw

TIMMER- EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

Wie zijn huis wil bewaren
moet op de schilder niet besparen

Laat daarom uw huis vakkundig
schilderen door

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. Boerstoel b.v.
INSULINDELAAN 5, VORDEN. TEL. 05752-1567

Bij de sport hoort

EEN
GOED

KAPSEL

KAPSALON
P. SIETSMA

Dorpsstraat 1,
Tel. 1984

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318
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Enkele informaties over de
avondvierdaagse

Diegenen, die niet alle dagen kunnen meelopen, kunnen zich bij het startburo aanmelden vooreen of meer-
dere avonden. Zij komen dan in aanmerking voor een dagspeld.
Heeft u zich vergeten op te geven... het kan nog op dinsdagavond 8 juni tot 19.00 uur, eveneens bij het start-
buro.
De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de witte band met blauwe letters A. V. (Avondvierdaagse).

• De sluiting van de avondvierdaagse zal gezamenlijk plaats vinden op het schoolplein achter de o.l. school.

Wilt u onderweg ook aanwijzingen volgen van de E.H.B.O. en andermans eigen-
dommen laten zoals ze zijn.

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Bleu Band zullen aan alle meelopende kin-

deren een verrassingspakket uitgedeeld worden.

Met dank aan alle adverteerders die meegewerkt hebben om deze krant
tot stand te brengen.

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Buro voor

architektuur en
bouwadvisering.

Komplete verzorging en uitvoering van

bouwplannen in
premie-, vrije sektor
en utiliteitsbouw.

Het Hoge 11, 7251 XT Vorden. Tel. 05752-1787

Piedro's
'n uitstekend

alternatief!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TEL 1342

boomkwekerij
lucassen

( ian/esteeg 6 - Vorden
Tel. 6721

van de herfst staan wij weer

voor u klaar met bomen,

heesters en coniferen

\\j i „3
Chinees - Indisch Restaurant

TAO-SING
Dorpsstraat 28, Vorden.

Telefoon 05752-1905

U bent
van harte welkom

Tamboerijn en pijpenkorps
ziek

ARAL SERVICESTATION

E.W.Aav.d. Weijden
ZutpherTOweg 30, 7251 DK Vorden
Tel. 05752-1840. 05700-12270

Voor uw completeauto onderhoud
Gasinbouw R^Hien service
Schade rep. Uitlaten
Banden Accessoires (ook inbouw)
Accu's Schokbrekers
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

SUPER ELASTIC
MOTOR
OLIE

De winterschilder is ook zomerschilder

Neem vrijblijvend kontakt op
voor de nodige

Onderhoudswerkzaamheden

schibzrsbedrijf
r'

7250 AA Vorden Postbus 37 Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 - b. g. g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

Voor vers vlees, eigengemaakte vleeswaren
en vele specialiteiten uit eigen worstmakeri]

naar: JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER

DORPSSTRAAT 32, VORDEN, TELEFOON 06752
WC-

v ,
\AAAAA
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DEALER

AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/hTRAGTER

Zutphenseweg 95 - Vorden - Tel. 05752-1256

Mobil
tank station

Verkoop - onderhoud -
reparatie

van alle merken taxi-vervoer

Speciale aanbieding
tijdens de 4 daagse

Blikje drinken

Milkshakes

Koffie met gebak

2e kopje

Cafetaria - Snackbar - IJssalon

per stuk

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

:n binnen komen met mu-

ANWB Bondsrestaurant Vorden
waar de kok uw gastheer is!

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
N.H.A. VAN GOETHEM 05752-1519

En . . . in romantische stijl

Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in
dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke

bijeenkomst.

Maak de intocht
feestelijk en fleurig en

beloon de zwoegers met bloemen.

Volop keus in
leuke, gezellige, grote,

kleine en goedkope boeketten.

Bij Bloemenspeciaalzaak

J.J. Dijkerman
/u tphenscwcjz 5 - I e l . 1334 - Vorden

alaris
en

aldo

uw bank met de

Salarisrekening, automatisch sparen en betalen

Bondsspaarbank
DECANIJEWEG 3, VORDEN.
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Wandelen... is toch ook gezond
Vroeger liepen ze naar school en naar het werk, zeulden ze een armvol bakstenen de steiger op en kromden ze
zich achter de kruiwagen. Nu joggen ze zich suf en tillen ze zich op uitgebroken zolders een breuk achter de
halterstangen van de bodybuilding-school. Geen bril meer, maar een zweetband op het pufTend hoofd, de
kuitspieren zo strak als pianosnaren en spierballen om noten te kraken.
De modegolf bereikt zelfs bedaagder terreinen. Sinds arbeiders 's zondags de fabriek en de mijn moesten ver-
geten door de natuur in te trekken en de longen vol frisse lucht te zuigen, is er niet meer zo intens gewandeld.
Dat is nog even zinvol en gezond als het toen was. Er gaat niets boven een fikse wandeling met een fris lied op
de tong. Weer of geen weer: de pahahaden op, de lahahanen in.
Op wandelen is niets tegen. Het is gezond, vrolijk-stemmend en ontspannend de stappers weer eens aan te
trekken. Het verrijkt de mens en het is weer eens wat anders het lied van de karrekiet te horen in plaats van de
omroeper van het journaal.
Door het afwisselende landschap van Vorden met zijn bossen, weiden, akkers en heideveldjes en niet te verge-
ten zijn kastelen is wandelen voor ieder een genot.

Er is veel te zien
in de omgeving van Vorden
Ook dit jaar wordt er vier avonden gewandeld in de prachtige omgeving van Vorden. De wandelroutes zijn uit-
gezet in natuurgebieden waar nog veel natuurschoon te bewonderen valt, o. a. wandelen we dit jaar in de
buurtschap Linde, Warken-Leesten en twee avonden in het Galgengoor. Men moet maar eens opletten wat
voor een prachtige oude bomen en variaties aan bomen onze omgeving heeft.
De omgeving waar we dit jaar lopen is weer als vanouds zeer gevarieerd; dan weer lopen we langs weilanden,
rogge- en heidevelden, dan weer lopen wij door bossen met loof- en naaldhout, met de kans om ook de daar
wonende dieren te zien.
Onze omgeving is uitermate geschikt voor wandelingen en fietstochten. Het is niet voor niks dat gedurende
de weekenden en de vakanties veel toeristen naar ons dorp komen. Denk alleen maar eens aan de achtkaste-
lenfietsroute en de wandelingen. J^
Nu wij di t jaar hopenlijk weer met zo'n 800 deelnemers in de omgevinggaan wande^i, doet de organiserende
vereniging een beroep op u allen om deze omgeving ook zo te behouden zoals hij nu is. Brengt u onderweg
geen vernielingen aan. Wij willen u dan ook adviseren om op de uitgezette routes te blijven. Het is jammer als
achteraf moet blijken dat er onderweg vervelende dingen zijn gebeurd. tffc
Wij rekenen op uw sportiviteit en wensen u veel wandelplezier tijdens de Avonovierdaagse.

ja, waarom
^ ga ik graag
v \ naar

barendsen?
De beste merken in gereedschappen, in tuinspullen, bo-
ren en kettingzagen... die vind je bij Barendsen. Daarom
ga ik graag naar de zaak met de ruime keus en de goede
kwaliteit. En omdat er vaak beste voordeelkoopje's zijn
te halen. Daarom!

Zutphenseweg 15
Vorden - tel. 1261

Brandenbarg's citroen
sinds 1860 in de Eredivisie

nieuw i' n (i/inii-rkclijk:

de Wolky-sandaal

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroe-
rend goed, taxaties, hypotheken en alle ver-
zekeringen met deskundig advies. Tevens
agentschap van de Nederlandse Midden-
stands Spaarbank.

ant, n < > « r werd vervaardigd vol
lütll nifiiw Inrniulc. vtMirHH'kiimrn uil ht'l

het nieuwe
denken
over lopen

k i - p u i aiu

M KKINK
N i e u u x i . u l 1 4 - V o r d e r ) - I e l e loon 0 5 ~ > 2 - 2 ^ S ( >

Maat-orthopedische schoenen

Schoenreparatie

Alle soorten steunzolen (naar maat)

Verhogingen en voorzieningen aan konfektie-
schoeisel

c4.
Hertog Karel van Gelreweg 4 - 7251 XL Vorden - Tel. 05752-1849

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 - Vorden - Telefoon 1312

Voor al uw festiviteiten

zowel groot als klein.

Ook voor het meenemen

van diverse schotels.

Gymnastiekvereniging Sparta

VOOR

Groente en
f rÉlt en

fruïtschalen

GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617

Lekker gebak, en toch niet machtig

Zwanehalzen
de specialiteit van

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart Tel. 1750

— Na die vele kilometers lopen,
is het gezellig om bij ons nog een
bakje koffie of een konsumptie
te kopen

— en mocht uw maag een beetje
knorren,
dan bent U misschien ook voor een
hartige hap te porren

Veel wandelplezier en tot ziens bij

Eetcafé - bar - zaal

DORPSSTRAAT 10a, VORDEN

Rabobank S
geld en

goede raad

Vorden,
Zutphenseweg 26, tel. 05752 1888

Wichmond,
Bar. v. d. Heydenlaan 3, tel. 05754 423

De juiste en veiligste weg voor

TAPIJTEN en
GORDIJNEN'

B. LAMMERS
MEUBELEN -TAPIJTEN - LEDERWAREN
BURG. GALLEESTRAAT 26, VORDEN, TEL. 1421

Voor een goede rijopleiding naar

BOVAG RIJSCHOOL

G. BULTMAN
H.K. v. GELREWEG 35 - TELEFOON 1753

Wij lessen met BMW - VOLVO automaat en SUZUKI motor

Trim u fit
op een

trim- of sportfiets
of thuis op een

hometrainer.
TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
TELEFOON 1393, VORDEN

CAFÉ UENK
Arnold en Ria Schut

TELEFOON 05752-1363

Het goede adres

voor een goede borrel

en een
hart/ge hap

CAFÉ UENK
twee prima

verzorgde biljarts



SPECIALE UITGAVE

16e AVONDVIERDAAGSE
VAN 17 T/M 20 MEI
GEORGANISEERD DOOR GYMNASTIEKVERENIGING SPARTA

WEEKBLAD CONTACT
DERDE BLAD
Donderdag 12 mei
45e jaargang nr 9

De start zal zijn vanaf het schoolplein van de Openbare Lagere School aan de Kerstraat

Dinsdag 17 mei: Linde - 10 km - starttijd 18.30-19.00 uur
Start — R.A. Kerkstraat — L.A. Voorrangsweg oversteken (Raadhuisstraat) — L.A. W. Alexanderlaan — L.A.
Christinalaan — Voorrangsweg oversteken (Vordensebosweg) — R.U. Schuttestraat — L.A. Bekmansdijk -
R.A. Kostedeweg— L.A. Schuttestraat— R.A. Kapellebultweg— R.A. Kostedezijweg— R.U. Kostedeweg —
R.A. Lindeseweg — R.A. Waarlerweg — Verhardeweg volgen — R.A. Schimmeldijk — Verhardeweg L.A.
(Schuttestraat) — Schuttestraat volgen — Voorrangsweg oversteken — R.A. Enkweg — L.A. Groeneweg -
R.A. Wilhelminalaan — R.U. Molenweg — L.A. Insulindelaan — R.A. Kerkstraat— Finish.

Woensdag 18 mei: Warken-Leesten - -12 km — starttijd 18.30-19.00 uur
Start — L . A . Kerkstraat — .L.A. Insulindelaan — R.U. Almenseweg — L.A. Oude Zutphenseweg — R.A. Joo-
stinkweg — Joostinkweg volgen — Verharde weg L.A. (Gazoorweg) — R.A. Warkenseweg — L.A. Rietgerweg
-L.A. Rietgerweg volgen — Na spoorwegovergang Bospad R.A. — Splitsing links aanhouden — Einde bospad
L.A. — Einde zandpad L.A. — Verharde weg R.A. — Voorrangsweg oversteken (Dennendijk) — L.A. Bogge-
laar— R.A. Hoekendaalseweg— Hoekendaalseweg volgen — R.A. Kruisdijk— L.A. Strodijk — Voorrangswe-
gen oversteken 2x — R.U. Mispelkampdijk — R.A. Het Jebbink — R.A. B. Galleestraat— L.A. Kerkstraat— Fi-
nish.

Iedereen mag de wandelaars met bloemen verrassen bij de intocht.

Donderdag 19 mei: Galgengoor (1) - 13 km - starttijd 18.30-19.00 uur
Start— R.A. Kerkstraat— R.A. B. Galleestraat— L.A. Almenseweg— R.A. Overweg— L.A. Zelstweg—Ver-
harde weg R.A. (Oude Zutphenseweg) — Oude Zutphenseweg volgen— L.A. Hamelandweg— Zandweg R.A.
(Enzerinckweg) — Voetpad L.A. bord — 2e pad R.A. — Dwarspad R.A. — Voorrangsweg oversteken (geen
pad) — Zandweg R.A. — Verharde weg L.A. (Mosselseweg) — L.A. Reeoordweg— Zandweg R. A. (Beltenweg)
- Voorrangsweg oversteken — Zandweg volgen — Zandweg L.A. (Molendijk) — Links aanhouden — R.A.

Reeoordweg— L.A. Galgengoorweg — R.U. Lekkebekje— L.A. Van Lennepweg— R.U. Mispelkampdijk-
L.A. Het Wiemelink — R.A. B. Galleestraat - L.A. Kerkstraat — Finish.

Vrijdag 20 mei: Galgengoor (2) - 8 km - starttyd 1830-19.00 uur
Start— R.A. Kerkstraat- R.A. B. Galleestraat— L.A. Almenseweg— R.A. Industrieweg— L.A. Kerkhoflaan
- L.A. Oude Zutphenseweg— R.A. Galgengoorweg— Galgengoorweg volgen— L.A. Enzerinckweg— Zand-
weg R.A. (Larenseweg) — L.'A. Oude Borculoseweg— Zandpad R.A. — 3e zandpaadje L.A. — Einde pad R.A.
- Ie pad L.A. — Zandweg L.A. — R.U. Enzerinckweg— Enzerinckweg volgen — R.A. Larenseweg — R.A.

Lekkebekje — L.A. van Lennepweg — Intocht.

Route intocht:
Start van Lennepweg— Mispe lkampdi jk—Wiemel ink— Kerspel— 't Jebbink— de Boonk— Zutphenseweg—
Insulindelaan.

Het startbureau sluit om 21.30 uur.

eleidingvanuwbouwwerkleeflangarchitectuurverzorgtdeuitbreiding

leenlangeslependezaakteworde

orduittevoerenenhetadviserenvanuwbouwkundigeproblemenisbijleeflangarchitectuurmgoedenandendeaanwezigekennisvanb estemmingsplannenbouwvoorschriftensubsidiemogelijkhedenmakendeadviezenvanleeflangarchitectuurtoteenmust

Welkoop helpt u.
Van start tot finish

Stationsweg 20, Vorden.
Telefoon 05752-1583

HELMINK
meubelen

• 4000 m2 Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

• Woningtextiel

VORDEN
Zutphenseweg 24, Telefoon 05752-1514

EIBERGEN
Laagte 16, Telefoon 05454-4190

Maandagmorgen gesloten - Vrijdag koopavond

VOOR

grindtegels
palen

bielzen
en natuurlijk goedkope

benzine
naar tankstation

WEULEN
KRANENBARG

EN ZN BV
ENKWEG-VORDEN

Een bloemetje
hoort erbij!

Overal en altijd
van

BLOEMSIERKUNST

Grady Klumper
DORPSSTRAAT 19. TEL 1436

JJw echte bakker adviseert:

rteens
Gelders Tarwebrood

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

ASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

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

LOODGIETERSBEDRIJF

ü.H. WILT l N K Het Hoge 20 Vorden

Voor al uw

Speelgoed
Huishoud, artikelen
Tuinartikelen
Kampinggaz

BAZAR SUETERS
RUURLOSEWEG 91, VORDEN
DORPSSTRAAT 15, VORDEN

Voor 'n

modem en

sportief kapsel

DAMES- EN HERENKAPSALON

HEERSINK
VORDEN - TELEFOON 1215

CAFÉ-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
A.J. EIJKELKAMP
Ruurloseweg 114, Vorden - Telefoon 6634

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeest)es enz. enz.

Specialiteit pannekoeken

Administratiekantoor Vorden B.V.

Dir. B.H.J. DE REGT
B.J. BLOEMENDAAL

ADMINISTRATIE:
BOEKHOUDEN - BELASTINGZAKEN

AUTOMATISERING ADVIEZEN:
FISCALE - JURIDISCHE - BEDRIJFSECONOMISCHE
ORGANISATORISCHE

RUURLOSEWEG 21 - 7251 LA VORDEN -TELEFOON 05752-1485

Voor lekker brood en fijn banket
naar de bakker die op kwaliteit let!

Bakt h'et voor u.
TELEFOON 1373, VORDEN

VOOR/11 UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
uteds doeltriffendl

Zutphenseweg Vorden



CONTACT VIERDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 12 mei 1983
45e jaargang nr 9

Gemeentearchitekt J. v.d. Broek bij afscheid
Koninklijk onderscheiden

"Uw verdiensten voor de Vordense gemeenschap, gevoegd by Uw werkzaamheden in het eerdere deel van uw loopbaan, zyn
goud waard. Het is mij een bijzonder groot genoegen u te kunnen meedelen, dat by Koninklijk besluit van 21 april j.1. aan u de
gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau is verleend. Het is de hoogste onderscheiding die iemand in
uw funktie hier te lande kan krijgen".

Deze woorden sprak Burg. Mr. M.
Vunderink dinsdagmiddag tot ge-
meentéarchitekt J. v.d. Broek die
zoals bekend gebruik maakt van de
VUT regeling.
Voor de receptie die de heer v.d.
Broek in de boerderij nabij het kasteel
werd aangeboden bestond een enor-
me belangstell ing.
Burgemeester Vunderink stelde in
zijn uitvoerige toespraak dat het colle-
ge met tegenzin afscheid neemt van
de heer v.d. Broek.
"We /uilen u missen, dat zeg ik uit de
grond van mijn hart. In de loop derja-
ren bent u in de B&W vergaderingen
zo'n vertrouwde gesprekspartner ge-
worden dat wij ons nog nauweli jks
kunnen voorstellen dat u er in de vol-
gende vergaderingen niet meer bij
zult /ijn", aldus de heer Vunderink.
Hij wees ook op de loyaliteit die de
heer v.d. Broek innam tegenover het
gemeentebestuur en met name het
college.
"Als het college namel i jk van Uw ad-
vie/cn afweek voerde u niet alleen de
besluiten loyaal uit maar l iet u ook
naar bu i t en niet b l i jken , dat u zelf ei-
genlijk een andere mening had. Daar
is moed voor nodig en een sterk ont-
wikke ld loyaliteitsbesef. Vooral als je

onder druk komt te staan van critici uit
je direkte omgeving.
Die moed en die loyaliteit behoren
naar mijn overtuiging tot de belang-
rijkste eigenschappen, waar een
funktionaris op zo'n verantwoordelij-
ke post als die van hoofd gemeente-
werken over dient te beschikken", zo
sprak burg. Vunderink.
De heer Vunderink die op verzoek
van de heer v.d. Broek tijdens deze re-
ceptie als enige spreker optrad blikte
uitvoerig terug op de carrière van de
heer v.d. Broek die begon in zijn ge-
boorteplaats Barneveld.
ViaOlst kwam de heer v.d. broek uit-
eindel i jk in Vorden terecht waar hij
vanaf j u n i 1959 de funkt ie van direk-
teur gemeentewerken bekleedde.

Betrokken bij
metamorphose van
Vorden
De heer Vunder ink ging in op de vele
veranderingen die in deze 24 jaar in
Vorden hebben plaatsgevonden.
"Misschien hebt U juis t daarom wel,
omdat U zelf zo betrokken was bij de
metamorphose van Vorden, zo veel
belangstelling gehad voor het oude in

Vorden. U hebt meen ik een belang-
rijk aandeel gehad in de totstandko-
ming van het boekje Vorden in oude
ansichten. Als iemand iets wilde we-
ten over het Vorden van vroeger dan
verwezen wij altijd naar heer v.d.
Broek", zo zei de heer Vunderink.
Hij wees op de veranderingen in Vor-
den waarin de heer v.d. Broek als
hoofd gemeentewerken zelfde hand
heeft g^fcl. Molenplan, plan Boonk
en Zuic^^riolering, zuiveringsinstal-
latie, restauratie kasteel Vorden.
bouw dorpscentrum, sportzaal, sport-
hal, etcjj^ "In al deze zaken en vele
andere,^^ik niet kan noemen omdat
dat een te lange opsomming zou wor-
den, hebt u voortreffelijk werk ver-
richt" aldus burg. Vunderink die ver-
volgens een fraaie t e k e n t a f e l aanbood
alsmede een gemeentevaantje en
voor mevrouw v.d. Broek bloemen.
De heer v.d. Broek bedankte de heer
Vunderink voorde onderscheiding en
de gesproken woorden. Hij zag zich
zelf als een radertje in een machine.
"Ik bedank iedereen voor de steun die
ik altijd rondom mij heen heb gekre-
gen", aldus de heer v.d. Broek. Tijdens
deze receptie kon kennis worden ge-
maakt met de opvolger van de heer
v.d. Broek, de heer Hendriks.

PINKSTEREN 198)

KERKKOLLEKTE GIRO 676 DEN HA AG

Nederlandse
Een aktie voor
vijfduizend
missionarissen: niet
alleen om geld

Namens K a t h o l i e k Nede r l and /i jn
5000 mannen en vrouwen dag-in, dag-
uit be/ig met gelovige mensen in de
jonge ke rken voor een rech tvaard ig
bes taan , echte gemeenschapszin en
hoop voor een volgende generatie.
Deze missionarissen zijn gewone
mensen. Als ze eens in de dr ie /v ier
jaar met verlof komen, zijn ze voor
hun persoon l i jk welzi jn voor een be-
langrijk deel a f h a n k e l i j k van de P ink-
steraktie. Om zonder d i rek te geldzor-
gen vakan t i e te kunnen houden, rede-
li jk sociaal verzekerd te zijn, hun fami-
lie en vrienden te bezoeken, zich bij te
scholen, goede l i t e ra tuur te k u n n e n
bekostigen e.d.
Vier miljoen gulden is nodig voor eeoi
goede uitvoering van dit werk, dat
zoals pater K. schreef: "Vooral de

VOOR MENSEN METEEN MISSIE

Missionaris
mensen van ginds in de derde wereld
goed te pas komt , want /e kri jgen een
miss ionar is terug die werke l i jk onbe-
zorgd en on t spannen zijn v a k a n t i e
heeft doorgebracht".
Toch is de . Pinksterakt ie niet alleen
een ge ldkwes t i e . Mgr. B luyssen , voor-
z i t te r van de Week voorde Neder land-
se Missionaris, schijft inv.ijn Pinkster-
br ief dat de missionar is ge tu igen i s
af legt van Chr is tus . Hij leeft in dege-
nen die de honger van de mensheid
s t i l l en , gewonden v e r b i n d e n en ar-
men onderwijzen. Hij leef t in al die
broeders en zusters van alle rassen en
ta l en die door l lom gessterkt , zich in-
zetten voor gerecht igheid en vrede.
Dit werk moet doorgaan en daarom
bes lu i t mgr. Bluyssen zijn br ief met
dit verzoek: "Nu het weer P inks t e ren

is mag ik U vragen door Uw steun aan
onze missionarissen te blijven mee-
werken aan de verlossing van de
mensheid uit de machten van het
kwaad. Wij zijn, sinds Gods Geest zich
twintig eeuwen geleden over ons u i t -
stortte, a l lemaal mensen met een mis-
sie. Onze missionarissen zijn het op
een heel eigen wijze".
In elke parochie zijn affiches aanwezig
en bi l je t ten ter verspreiding in de pa-
rochie of bij de euchar is t ie-vier ingen.
Van het bu l l e t in "Mensen met een
missie" zijn extra nummers voohan-
den van het Pinksternummer. Een de-
zer dagen is een boekje verschenen
met de t i te l "Mensen met een missie",
waarin.tien missionarissen diepgaand
en zeer persoonlijk zijn geïnterviewd.
"Ik ben jaloers op de samenstellers
van dit boekje.... wat had ik dat graag
gedaan", schrijft Han van de Meer,
van de Ver van mijn bed show, in het
voorwoord.
De organisa t ie van de ak t i e van de
Week voor Nederlandse Missionaris-
sen is toevertrouwd aan het Centraal
Missie Commissariaat, van A lkema-
delaan l, 2597 AA Den Haag, tele-
foon 070-244594. Daar k u n n e n alle
vragen worden gesteld en al het mate-
riaal besteld.

Uit het Politie-rapport
Aanrijding ben/ine-pomp
J .H.N, uit 's Gravenhage, komend van
de Mispelkampdijk wi lde de Zut -
phenseweg oversteken naar garage
Tragter. Vermoedeli jk verblind voor
de laagstaande zon zag hij niet dat me-
vrouw B. uit Eibergen over de Zu-
thenseweg uit de r ich t ing Warnsveld
naderde.

Zilveren jubileum Riek Antink
Vij f - en twintig jaar geleden fietste mevrouw Rombach door het buurtschap Linde en kwam / i j voorbij het huis van de familie
Antink. Mevrouw Rombach toendertyd leidster van de gezinsverzorging stapte bij Antink van de fiets en vroeg aan de vrouw des
huizes: "Is het niet mogelijk dat Uw dochter Riek bij de gezinsverzorging komt werken?". Moeder Antink vond het goed en zo
kwam Riek Antink in dienst by wat tegenwoordig heet De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Graafschap Zuid afde-
ling Vorden/Hengelo. Dit vertelde mevrouw Rombach zaterdagmiddag in het Pantoffeltje tijdens een gezellige reunie van col-
lega's en oud-collega's van Riek Antink. Deze middag was georganiseerd door een feestcommissie onder voorzitterschap van
Gerda ter Linde. Deze bood deze middag Riek Antink een gouden speld aan. De oudste collega van Riek, mevrouw Harmsen-
Norde was eveneen aanwezig. Zy ontving van Gerda ter Linde een bloemetje. Ook mevrouw Rombach viel deze eer te beurt. Zy
was de allereerst leidster van de groep. Tijdens deze bijeenkomst werd tevens het woord gevoerd door de huidige leidster mej.
Lenselink.

De auto van N. werd vol in de flank ge-
raakt en klapte met een dreun op een
benzine-pomp. De heer Klein Brinke
was juist een andere auto aan het bij-
tanken en ontsnapte ternauwerdood.
De heer N. werd gewond aan hoofd en
voet. Dr. Has verleende eerste hulp.
De auto van mevr. B. was totall-los.
De auto van de heer N. behoefde ech-
ter óók niet meer zijn eerste 1CKOOO
km beurt.

Fiat contra Fiat
Op de Schuttestraat voor de brug over
de Veengoot geraakte de Fiat van
mevr. J.G. uit Hengelo in een slip en
belandde daardoor op de l inkerhelf t
van de weg.
De Fiat van J.v.W. uit Vorden kon
toen haar zusje niet meer ontwijken.
Veel materiele schade was het gevolg.

Doorrijden na aanrijding
Maandagochtend om tien uur veroor-
/.aakte een vrachtwagen een aanrij-
ding op de brug in de Hengeloseweg.
Een lantaarnpaal moest het ontgel-
den. De vrachtwagen - vermoedelijk
een rode truck met oplegger en bela-
den met stenen - reed door.

Rijden zonder goede verlichting
Een wielrijder, een autobestuurder en
een bestuurder van een Duitse vracht-
wagen kregen maand^^ond een
bon doordat de verlichtmPniet aan de
eisen voldeed.

Op 27 april werden tijdens een twee-
tal snelheidscontroles op^jZutphen-
seweg 14 automobiliste^Mbaliseerd
wegens te hard rijden. I^^snelheden
waarvoor ze werden beboet varieer-
den van 65-80 km.

Diefstal cheques
Een inwoner uit de Beatrixlaan deed
aangifte bij de Rijkspolitie dat uit het
handschoenenkastje van zijn niet-af-
gesloten auto een aantal cheques wa-
ren weggehaald.

Ditmaal geen succes
Vorige week vrijdag werd door de
groep Vorden in haar gebied controle
gedaan op geheime zenders. Of de
ether vrij is weten we niet, maar die
dag werd er niet een uit de lucht ge-
plukt .

Koninginnedag rustig verlopen
De viering van Koninginnedag is in
Vorden rustig verlopen. De politie
verleende slechts eenmaal assistentie
bij een aanrijding tussen twee auto's
op Lochemseweg. Een wegenwacht-
chauffeur liep daarbij een gebroken
rib op.

Delirium
Een inwoner uit Hengelo werd in Zut-
phen aangehouden. De man had het
delirium. Waar de cellen in Zutphen
vol bleken, werd hij opgevoerd naar
de cellenbarak in het nieuwe districts-
bureau te Apeldoorn.

Aanrijding
Een aanrijding met flinke materiele
schade vond op l mei plaats op de
Doprsstraat/Burg. Galleestraat.
Het betrof de auto's van H.E. uit Doe-
t inchem en W.Z. uit Gelselaar. Oor-
zaak: voorrangsfout.

Van de kermis naar
het bejaarden-oord
Afgelopen zondag werd de rijkspolitie
gewaarschuwd dt in de hal van het be-
jaardencentrum Maria Postel te
Keyenburg enige dronken lieden la-
gen te slapen. De politie toog op on-
derzoek en alras bleek hier te doen te
hebben met een vrijend paartje.
De jongelui kwamen van de kermis en
toen het begon te regenen besloten ze
onder de luifel te schuilen. Aldaar
aangekomen gingen de de automati-
sche deuren open, waarna werd beslo-
ten binnen te schui len.
Op verzoek van de politie heeft het
Keyenburgse stelletje toch maar be-

sloten de intrede in het huis nog maar
uit te stellen.

Vragen over Vogelwet 1936
Naar aanleiding van het bericht in ons
blad vorige week over het afgeven van
een vergunning voor het vervoer van
een dode bosuil gaarne het volgende:
Ingevolge de Vogelwet 1936 is het ver-
boden beschermde dieren te vangen,
te doden, pogingen daartoe, onder
zich te hebben en te koop aan te bie-
den. Een en ander vloeit voort uit de
Natuurbeschermingswet.
Voor het vervoer dient men te be-
schikken over een vergunning. Krijgt
men zo'n vergunning dan is dit voor
eenmalig vervoer middels openbaar
vervoer.
De politie geeft deze vergunningen af.
De politie onderzoekt daartoe eerst
het dier. Bij twijfel wordt het betrok-
ken dier opgestuurd voor nader on-
derzoek naar het Vogelinstituut te
Driebergen. Het kan n.l. zijn dat het
dier vergiftigd is, wat niet door de aan-
bieder behoeft te zijn gedaan, of dat

het dier gedood is middels een wapen.
Onder het Besluit Bescherming In-
heemse Diersoorten vallen o.a. de ge-
wone pad, de rugstreeppad, vuursala-
mander, diverse kikkersoorten, be-
paalde soorten slakken, de hamster,
de egel, hagedis, de adder, gladde
slang en hazelworm.
Het besluit Bescherming Inheemse
plantensoorten dient om een en vijftig
planten in het wild te beschermen.
Men mag dus niet uitsteken, plukken,
afsnijden, verzamelen (o.a voor her-
bar ium) ofte koop aanbieden o.a. ko-
ningsvaren, jeneverbes, diverse soor-
ten zonnedauw, blauwe zeedistel, di-
verse soorten sleutelbloem, gentiaan,
kaardebol, diverse klokjessoorten, vo-
gelmelk en orchis-soorten.

Zonder meer een veldboeket tijdens
een boswandeling plukken kan lijden
tot een overtreding. ledere Nederlan-
der wordt geacht de wet te kennen,
maar U hebt gelijk als U zegt: Nou dat
wist ik nog niet van de bovengenoem-
de diverse besluiten.

Eerste lustrum Dorpscentrum
John Bos, beheerder van het dorpscentrum stond zaterdagavond toch wel een beet-
je beduusd te kijken toen na afloop van de kulturele manifestatie waaraan door
ruim 200 personen werd deelgenomen, in het zonnetje werd gezet.
Bos was immers degene die vond dat het eerste lustrum van het dorpscentrum ge-
vierd moest worden. Zyn opzet was om de huurders(lees verenigingen) van het
dorpscentrum nauwer met elkaar in kontakt in brengen.

En zie deze opzet slaagde volkomen De mini-minirettes en de minirettes
want al deze kulturele verenigingen
(in totaal 12) boden dit weekend een
programma dat voor elk wat wils in-
hield. Het was deze twee avonden in
het dorpscentrum gezellig toeven,
maar het was jammer, zoals de voor-
zitter van het dorpscentrum de heer
A.J. Zeevalkink reeds in zijn toe-
spraak zei, dat er niet meer belangstel-
leden waren. Beide avonden was de
zaal driekwart vol. Het gezamenlijke
programma dat ruim vier uren in be-
lag nam, verveelde geen moment en
werd op informatieve wijze door me-
vrouw Sikkens aan elkaar gepraat. Zij
bracht het publiek op de hoogte van
het wel en wee van de deelnemende
verenigingen.
Achter de coulissen werd onder lei-
ding van beheerder Bos, daarbij geas-
sisteerd door dejongens van de jeugd-
soos zodanig efficiënt gewerkt, dat het
"verwerken" van de koren, korpsen en
toneelverenigingen het publiek niet
stoorde. De enkele minuten pauze die
tussen de diverse programma-onder-
delen ontstonden, werden muzikaal
opgevuld door Andre Knoef, orgel;
Eddy Lammers drums en Dick Boer-
stoel en Andre Zwager op trompet.
Het spits werd deze avond afgebeten
door de muziekvereniging "Sursum
Corda" dat normaal onder leiding
staat van Harry Brinke. Dit keer was
de dirigeerstok in handen van voorzit-
ter W. Chr. Wigers. Het korps speelde
onder meer een tweetal marsen. Kin-
deren zien optreden is altijd een leuk
gezicht. De kersverse "Achtkastelen-
dansertjes" verdeeld in drie groepen
onder leiding van Christien Krajen-
brink, Marga van Eerste en Hannckc
Lenselink brachten een paar aardige
dansjes. Voor de akkordeonbegelei-
ding zorgden mevrouw van Zand/-
voort en de heer Handstede.
"De toekomst voor "De Knupduuks-
kes" lijkt' verzekerd", zo stelde me-
vrouw Sikkens in haartoelichting. Het
kinderkoor "De Kinderij", een onder-
deel van Vordens Dameskoor, bracht
een optreden in samenwerking met
de Nuts-blokfluit en melodicaclub.
Dit alles onder leiding van Geja en
Hans. Vordens Toneel onder regie
van Henk Holsbeeke bracht de eenak-
ter "De gevaarlijke leeftijd". Van de
zeven medespelenden maakten er de-
ze avond vijf hun debuut. Een ver-
dienstelijk debuut zodat Holsbeeke in
de toekomst wat betreft rolbezettin-
gen ruime keus heeft.

van Sursum Corda, die deze zaterdag
juist een eerste prijs hadden behaald
in Warnsveld, kwamen hierna aan de
beurt. Het programma voor de pauze
werd besloten met een optreden van
de "Volksdansgroep Ouderen". Een
groep bestaande uit louter dames.
Zelfs dames in de leeftijd van 79 en 82
jaar bleken nog best "uit de voeten" te
kunnen.
Wat te zeggen van Vordens Mannen-
koor. Een goede wijn behoeft geen
krans. Onder leiding van dirigent Bert
N ij hof luisterde de zaal ademloos naar
een vi j f ta l nummers met onder meer
een bariton-solo van Ludo Eykel-
kamp bij het nummer "De twaalf ro-
vers". Marijke Steemers zorgde voor
pianobegeleiding.
Muziekvereniiging "Concordia" stond
ditmaal onder leiding van Joop Lauck-
hart, die zelf een solo-optreden voor
zijn rekening nam. Knap spel was er
deze avond ook voor Jong Gelre.
Zij gaven een impressie van "samen-
leving in de samenleving", waarbij he-
dendaagse toestanden de revue pas-
seerden.
Veel lol beleefden de dames zelf van
de volksdansgroep "De Wikke". Een
onderdeel van de Plattelandsvrou-
wen. Gestoken in fleurige kleder-
dracht werden op vlotte wijze enkele
leuke dansje uitgevoerd.
Peter Rouwen moest deze avond
tweemaal voor het voetlicht verschij-
nen. In eerste instantie als dirigent
van de gemengde zangvereniging
"Excelsior" en vervolgens als dirigent
van het Vordens Mannenkoor. Beide
koren, in prachtige kledij, zongen een
tweetal nummers.
Voor de uitsmijter van deze avond
zorgde de boerenkapel "De Achtkas-
telendarpers". Een kapel "afstam-
mend" van Concordia en onder lei-
ding van Joop Lauckhart. De ten ge-
hore gebracht "Egelander" muziek
was een waardig beslui t van deze kul-
turele manifestatie van vele Vordense
verenigingen dat beslist in de toe-
komst voor een herhal ing vatbaar is.
Mevrouw Horsting bracht tot slot be-
heerder Bos dank voor de organisatie
en bood hem een prachtig bloemstuk
aan dat werd geschonken door de ge-
zamenlijke verenigingen. De heer
Zeevalkink bood hem bloemen aan
namens het bestuur van het Dorps-
centrum, terwijl lady-speakster me-
vrouw Sikkens eveneens in de bloe-
metjes werd gezet.



Geranium en
Perkplantenmarkt

A.s. zaterdag wordt op het Kerkplein een Geranium en
Perkplantenmarkt gehouden. Init iatiefnemers voor deze
markt zijn de Vordense Bloemisten en de Koninklijke Ne-
derlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.

De Vordense Bloemisten zullen a.s. zaterdag speciaal Geranium's en
verder de complete sortering ander perkgoed aanbieden.

Behalve dit zal ook de Nederlandse Geranium en Pelargoniumvereni-
ging met een stand bijzondere Geranium's aanwezig zijn, die deels ook
te koop zijn. Inl ichtingen over de vereniging en over de bijzondere soor-
ten worden in deze stand gegeven.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkun-
de zal met voorlichtingsstand aanwezig zijn.
Op die dag zullen zich nog meerdere verenigingen manifesteren op het
Kerkplein in Vorden.

Uit het Ratti-kamp
Ratti 3 - Vios 8 8-0
De voorlaatste wedstrijd heeft Ratti 3
afgelopen zaterdag afgesloten met
een klinkende 8-0 overwinning op
Vios 8. Terwijl de doelpunten op het
hoofdveld duur waren, scoorde Ratt i
op het tweede veld er lustig op los.
Reeds voor de rust was de stand 3-0
door doelpunten van Eric Rothman
en Harrie Groot Roessink.
De spelers Jan van Bommel 3x, Eric
Rothman 2x tilden de stand vervol-
gens naar 8-0. Doelman Klootwijk had
weinig te doen. Scheidsrechter Vos
was de man die dit keer het slechts in
conditie was. A.s. zaterdag valt het slot
voor Ratti 3 met de wedstrijd uit tegen
Voorst 2. Nu al kan worden gezegd dat
dit zaterdag elftal op een goed seizoen
kan t e rugb l ikken .

Afscheid trainer Reekers
Afgelopen zaterdagavond heeft Ratti
afscheid genomen van de dames-trai-
ner de heer D. Reekers. De heer Ree-
kers heeft met wisselend succes zes
jaar de dames van Ratti begeleid. Jam-
mer was het dus dat afgelopen zondag
Puck 2 een gelijkspel behaalde, waar-
door Vaassen en Ratti gaan degrade-
ren.

Zaterdag 7 mei
Ratti l -Voorst l 1-0
Ratt i moest winnen om het kam-
pioenschap binnen te halen. Bij een
gelijkspel zou het dan volgende week
moeten gebeuren. Daar Ratti l punt
voorsprong had op Voorst, kon zich
Voorst geen gelijkspel of verlies per-
mitteren. Daar Voorst de toss won,
was de af t rap voor Ratti . In het eerste
kwar t i e r kwam Rat t i goed weg. Twee
keiharde schoten van Voorstspelers
gingen rakelings naast. In de eerste 25
minuten hielden beide elftallen elkaar
goed in evenwicht. Vooral de linksbui-
tenspeler van Voorst waarbij het rech-
terverdedigingsblok van Ratti veel
moeite had werd daarna steeds beter
afgestopt. Toch kwam Ratti steeds be-
ter in het spel. Er waren fasen bij dat
Voorst niet meer over middelli jn
kwam. Schoten van I l enk Bul ten had-
den beter lot verdiend. Het was alle-
maal wat te onzuiver . Na een dubbel-
blanke stand in de eerste helft begon
Rat t i met opgewekte moed aan de
tweede helft van de strijd. Ratti droeg
Voorst steeds meer terug, waarbij ook
de vermoeidheid Voorst parten speel-
de. Uitval len van Voorst kwamen
steeds minder voor. Toch hield de
Voorstachterhoede onder leiding van
de ui ts tekende keeper voorlopig nog
stand. I n d c 7 6 c m i n u u t schoot Jan Ni-
j e n h u i s uit vrije positie, van nog geen
5 meter afstand ke ihard op het doel
van Voorst. De Voorst-keeper weerde
het schot. Hierna deden zich diverse
hacheli jke s i tuat ies voornabij het doel
van Voorst. Hoe verder de wedstrijd
naar het einde liep des te meer Voorst-
spelersdie hielpen mee te verdedigen.

Doordat Voorst frisse spelers in-
bracht, werd het spel er niet beter op.
Ook aan Ratti-zijde werd gewisseld.
Maalderink moest zijn p laats a f s taan
aan jeugdspeler Pascal Klootwijk. In
de 4()e minuut was het Henk Bulten
die op l inks de totaal vrijstaande Jan
Ni jenhuis aanspeelde. Deze trok op
zijn beurt de bal prachtig voor, waarbij
Bouwdewijn Smeit ink de bal in de
touwen joeg, onhoudbaar voor de
keeper van Voorst 1-0. Het was nu de
kwestie v;.n uitspelen van de resteren-
de tijd, waarbij Voorst niet gevaarli jk
meer kon worden. Promotie naar de
tweede klas is voor Ratti een feit. Een
zeer verdiende overwinning voor Rat-

ti. Ratti werd hierna in de bloemetjes
gezet, en bleef daarna nog enige tijd
gezellig bijeen.

Ratti l - sp. Overwetering l 4-1
afd. zaterdag, dinsdag 3 mei.
Ratti won de toss en koos voor de wind
in de rug. Ratti toog onmiddellijk ten
aanval waarbij lat en paal nogal eens te
hulp kwam voor Overwetering. Na 20
minuten spelen schoot Gerard Oos-
terlaken raak voor Ratti 1-0. 2 minu-
ten later was het opnieuw raak. Jeugd-
speler Pascal Klootwijk bracht de
stand op 2-0. In de 36e minuut knalde
Gerard Bogchelman ineens op het
doel van Overwetering waarbij de kee-
per niet goed raad wist. De bal schoot
door zijn handen in het doel 3-0. Bij
deze stand was hext ook rusten.
Na de rust een heel ander spelbeeld.
Sp. Overwetering kwam fel opzetten,
en ging meer met overleg spelen,
waarbij de Ratti-achterhoede de han-
den vol had. In de 50e minuut kon Sp.
Overwetering verdiend tegenscoren
3-1. Overwetering bleef komen, maar
zij konden niet verhelpen dat in de 75e
minuut opnieuw Gerard Bogchel-
man, die een uitstekende wedtrijd
speelde de stand op 4-1 bracht. Daar-
na kreeg Ratti volop kansen de voor-
sprong te vergroten. Met de gescha-
pen kansen werd veel te nonchalant
mee omgesprongen. En met de kam-
pioenswedstrijd van a.s. zaterdag in
hun achterhoofd was het allemaal niet
meer zo nodig. De eindstand bleef 4-

Uitslagen
afd. zaterdag: s.v. Ratti l -Voorst 1 : 1 -
0; s.v. Ratti 2 - AZSV 8:5-2; s.v. Ratti 3
- Vios V 8: 8-0.

Programma 14 en 15 mei
afd. jeugd: Terborg A2 - s.v. Ratti A l ;
s.v. Ratti Cl -GSV63 Cl.
afd. zaterdag: Erica '76 l - s.v. Ratti 1;
Voorst 2 - s.v. Ratti 3.

Vorden niet opgewassen
tegen de Hoven
Het was zondagmiddag op het ge-
meentelijk sportpark tijdens de voet-
balwedstrijd Vorden - De Hoven niet
te zien welke ploeg voor promotie
speelde en welk team tegen degrada-
tie vocht.
De Vordenaren, wilden zij een kans
op promotie behouden, moesten in
elk geval winnen, terwijl de Hoven bij
een nederlaag def in i t i e f uit de Hoofd-
klasse moest degraderen.
Wel, de bezoekers legden een agres-
sief spelletje op de grasmat en zij wa-
ren de Vordenaren vooral in de per-
soonlijke duels duidelijk de baas.
Na plm. 20 minuten werd, het na later
bleek enige doelpunt gescoord. Op
het gladde veld kon doelman Wim
l larms de bal niet onder controle krij-
gen, waarna Bennie Brandts van
dichtbij scoorde 0-1.
Vlak voor rust kreeg de thuisclub nog
de mogelijkheid de balans in even-
wicht te brengen. Zowel een kopbal
van Chris Hissink alsmede een kopbal
van Hans Lenselink gingen naast.
In de tweede helft een sterker Vorden
dat aanval lend echter totaal niet ge-
vaa r l i j k was. Steeds maar trokken de
geelzwarten richting De Hoven-doel.
De defensie van de bezoekers wist
echter van geen wijken.
Aan de andere kant bleken de tegen-
aanvallen van De Hoven u i t e rma te
gevaarlijk. Zo redde doelman Harms
een keer fraai. De beste kans was
evenwel voor Tempelman. Hij kreeg
een vrij veld voor zich maar moest

doordat Harms tijdig uit zijn doel
kwam te gehaast schieten. De bal be-
landde tegen de paal. Het bleef zo-
doende 0-1, een verdiende zege voor
De Hoven, dat daarmede voor degra-
datie gespaard bleef.

Dames Kranenburg
zaalvoetbalkampioen
De zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
organiseerde in de sporthal 't Jebbink
een zaalvoetbaltoernooi voor dames-
teams, Het team van de Kranenburg
werd met 7 punten uit 4 wedstrijden
en een doelsaldo 14-0 de terechte
kampioen.
De uitslagen van de verschillende
wedstrijden: Arendsen - De Boonk 0-
6; Kranenburg - V.S. Markt 9-0;
Gloordoppers - Arendsen 1-0; V.S.
Markt-De Boonk 0-3; Gloordoppers-
Kranenburg 0-1; Arendsen - V.S.
Markt 0-0; De Boonk - Kranenburg 0-
0; V.S. Martk - Gloordoppers 0-2; Kra-
nenburg - Arendsen 4-0; Gloordop-
pers - De Boonk 0-0.
Eindstadn l en kampioen van Vorden
het team van de Kranenburg met 7
punten; 2. De Boonk 6 punten; 3.
Gloordoppers 5 punten; 4. Arendsen
l punt; 5. V.S. Markt l punt.
Na afloop reikte de heer Carel Korne-
goor, voorzitter van "Velocitas" de
prijzen uit.

Familie Wentink
zaalvoetbalkampioen
Zaterdag vond in de sporthal 't Jeb-
bink het familie zaalvoetbaltoernooi
plaats welke werd georganiseerd door
de zaalvoetbalvereniging "Velocitas".
In totaal namen 12 families aan dit
toernooi deel. De familie v.d. Vlekkert
had ditmaal de wisselbeker te verdedi-
gen. Dit gelukte hen niet want het was
de familie Wentink die met de eer ging
strijken.
In de kruisfinales versloeg Wentink
het team van v.d. Vlekkert met het
kleinst mogelijke verschil 0-1. De fa-
milie Addink won in deze kruisfinale
met 3-0 van de familie Rouwen.
Dankzij een 8-2 zege op Rouwen leg-
de v.d. Vlekkert uiteindelijk beslag op
de derde plaats. De familie Wentink
versloeg inde finale het team van Ad-
dink m^Al.
Eindstanu l en kampioen van Vor-
den: de familie Wentink; 2. familie
Addink; 3. familie v.d. Vlekkert; 4. fa-
milie Rouwen.
Karel C^«goor reikte na afloop de
prijzen vj

Zwem- en Poloclub
"Vorden '64"
Tijdens de jaarvergadering van de
zwem- en poloclub "Vorden '64" werd
op verzoek van voorzitter Henk v.d.
Aar enkele ogenblikken stilte in acht
genomen ter nagedachtenis van me-
vrouw van Langen, die onlangs is
overleden.
De heer v.d. Aar wees vervolgens op
het behaalde kampioenschap van de
jeugd. De polo-afdeling zal in het ver-
volg getraind worden door Rob
Zwent.
Vervolgens werden de goede resulta-
ten gememoreerd die verschillende
zwemmers- en zwemsters tijdens de
Speedowedstrijden hebben behaald.
Gedurende de wintermaanden zal er
ook volgend jaar in de zaal gesport
worden.

KOT wint eerste

Afdeling Zaterdag

Ratti l kampioen

ontmoeting
In zaal Schoenaker heeft de biljart-
plocg van KOT afgelopen woensdag
de eerste wedstrijden winnend kun-
nen afsluiten. A. de Bruyn wist zijn
partij voor KOT te winnen tegen W.
Bekken, die zes caramboles achter
bleef.
L. Bleumink trok in de tweede partij
de stand weer gelijk door van W. Es-
kes te winnen. In de derde partij zag
het er lang naar uit dat H. Roelvink te-
gen Kot-speler Stokkink het onderspit
zou gaan derven. Maar met enkele
goede series wist hij toch nog de pun-
ten binnen te halen.
In de vierde partij trad Kranenburgs-
voorzitter Ine van de Broek aan tegen
A. Schut. Zij opende vlot, maar haar
tegenspeler bouwde geleidelijk aan de
stand uit. Schut wist met minimaal
verschil te winnen.
De laatste partij moest derhalve de be-
slissing brengen. Kranenburg-speler
Bos diende 56 caramboles te scroren
tegen R. Stokkink 23. Bos maakte eni-
ge fraaie series, maar Stokkink behaal-
de toch het eerste zijn aantal voorge-
schreven caramboles. Bos bleef ste-
ken op 43. Alzo ging de biljartvereni-
ging KOT met een 3-2 overwinning te-
rug naar het dorp. De revanche-par t i j
is op 18 mei, nu in café Denk.

Zaterdag l van s.v. Ratti behaalde afgelopen zaterdag een nipte 1-0 overwinning op mede-candidaat voor de kampioenstitel
Voorst l. Voldoende om /ich kampioen te mogen noemen van klasse 3. Trainer K. Nieuwenhuis, leider A. (ïosselink en het kam-
pioenselftal kregen hierdoor de beloning voor een succesvol seizoen. Voorst toonde zich een sportief verliezer en offreerde de
kampioenene een drankje.

Om het kampioenschap
van Vorden
De biljartvereniging KOT en Kranen-
burg organiseren ook dit jaar weer de
wedstrijden om het kampioenschap
van Vorden. Inschrijving is mogelijk
voor inwoners van Vorden en zij, die
lid zijn van een van de Vordense bil-
jartvereniging. Men kan zich hiervoor
opgeven bij zaal Schoenaker, café
Uenk en de Herberg.

Badmintonvereniging
"Flash"
Na vele wedstrijden in de voorrondes
werden in de sporthal 't Jjd^ink de fi-
nalepartijen gespeeld ^pde club-
kampioenschappen van de badmin-
tonvereniging "Flash".
In deze finales werd in de diverse cate-
goriën spannende strijd^B^verd.
Bij de heren enkel wercff. Liefveld
kampioen; 2. J. Zweverink; 3. M. Jan-
sen.
Dames enkel: 1. E. van Zuilekom; 2.
A. Baars; 3. J. Westervekl.
Mixed: 1. R. Lieverdink en P. Lief-
veld; 2. B. Brinkman en J. Zweverink;
3. J. Visschers en J. Ferwerda.
Heren dubbel: l. P. Liefveld en H. Ti-
j ink; 2. E. Coppiens en J. Zweverink;
3. M. Jansen en A. Kamperman.
Dames dubbel: 1. F. Grauwelman en
E. van Zuilekom; 2. H. Dekkers en J.J.
v.d. Peyl; 3. A. Ligeon en J. Visschers.

sapcentrifuge
Na een lange, natte winter kunnen we
extra vitaminen best gebruiken
De strom en nattigheid van de afgelo-
pen winter waren niet bepaald bevor-
derlijk voor onze gezondheid. Op dit
moment kunnen we een extra dosis
natuur l i jke v i taminen goed gebrui-
ken. Wat dat betreft komt de nieuwe
automatische sapcentrifuge van Mou-
linex als geroepen: snel en stil haalt
die gezonden sappen uit groeten en
frui t . Een fijn cadeau waar het hele ge-
zin plezier van heeft.

Perfecte techniek
De nieuwe sapcentrifuge van Mouli-
nex is een fantastische automaat: de
eerste die wrerkt zonder lawaai te ma-
ken en zonder tril len. Al legt u er tij-
dens het centrifugeren een munt op,
dan zal die er niet afvallen. Het appa-
raat in de kleuren wit en bruin past
met z'n tot 1,35 m uittrekbare snoer in
elke keuken . Pulp wordt automatisch
afgevoerd. Schoonmaken gaat heel
gemakkelijk, en de automaat (bruto
adviesprijs f. 175,-) is dr iedubbel be-
ve i l igd .

Gezond en calorie-arm
De sapcentrifuge 753.2 van Moul inex
is ideaal voor het maken van v i t amine -
rijke groente- en vruchtesappen. Bei-
de soorten sap zijn zeer gezond en ca-
lorie-arm. Ze vormen een ui ts tekende
basis voor cocktails, zowel met als zon-
der alcohol.

Recept groetesapcocktail
U maakt een verrukkel i jke , gezonden
cocktail van het sap van tomaat, wor-
tel , selderij, peterselie en witte kool.

Jan van Bommel 30 jaar
aktief voetballer
Zaterdag 21 mei speelt Ratti zaterdag 3 een wedstrijd tegen de kersverse kampioen
Veldhoek 1. DU ter gelegenheid van het feit dat mede-speler Jan van Bommel dan
dertig jaar onafgebroken op de vaderlandse velden /ijn geliefd voetbalspel heeft be-
dreven.
Jan van Bommel begon zyn voetbalspel by AZSV in Neerbosch. Toen hy verhuisde
naar de Gelderse dreven voetbalde hy eenjaar by s.v. Almen. Vervolgens verkreeg
hij overschyving naar Ratti, alwaar hij vier jaren verbleef, waarna hij de kleuren van
Vorden ging verdedigen.

Na twee jaar verblijf bij de v.v. Vorden
keerde hij terug naar Ratti.
Bij beide Vordense clubs heeft hij ook
de jeugd getraind. Speelde hij ook in
zaterdag l, thans voetbalt hij al gerui-
me tijd in zaterdag 3. Hij kan in een
hogere klasse spelen, gezien zijn kun-
nen, maar hij prefereert zaterdag 3 om
de sfeer die in dit e lf ta l aanwezig is.
Leider W. Sloetjes zegt dat op Jan is te
rekenen. Afmelden is er - om welke
reden ook - zelden bij. Met Eric Roth-
man is hij een van de goalgetters van
het elftal.
In zijn dertig-jarige voetballoopbaan
heeft hij n immer een waarschuwing of
schorsing gekregen. Slechts eenmaal
had hij een blessure.
Zijn voorkeur voor het zaterdagvoet-
bal is gelegen in het fiet dat hij op zon-
dag vaak de club Feijenoord vergezelt.
In zijn boekenkast is dan ook een
groot aantal plakboeken aanwezig,
waarin alle wetenswaardigheden over
zijn favoriete ploeg zijn opgetekend,

naast de vele vaantjes, vlaggen, stic-
kers en posters.
In zijn dagelijks leven komt hij veel
betaald-voetbalspelers tegen. Bij
Quick in Hengelo vervaardigt hij
schoenen op maat voor deze spelers
en ook gehandicapten.
Op zijn verzoek is gekozen voor het
eerste elftal van de Veldhoek. Toen
twee jaren terug de vereniging De
Veldhoek werd opgericht gingen twee
trouwe elftal-drie-spelers naar De
Veldhoek terug, de gebroeders Benny
en Harry Hukker.
Op zaterdag 21 mei a.s. wordt speler
Jan van Bommel van huis opgehaald
en voor, tijdens en na de wedstrijd
wordt aan zijn jub i l eum de nodige
aandacht besteed.

Op de vraag hoelang hij nog denk t
door te gaan, antwoordt de in Rotter-
dam geboren speler: "Ik ben pas 37,
nou als het een beetje lukt wil ik de
veertig vol maken".

Aan l dl sap voegt u toe: een paar
druppels citroensap, worcestersauce,
een schijf citroen, gehakte t u i n k r u i -
den en een paar ijsblokjes. Probeert u
het maar eens. Reken maar dat iede-
reen ervan zal genieten. Zo'n nieuwe
sapcentrifuge is dan ook typisch een
automaat waar u meer aan hebt.

N.C.V.B. afdeüng Vorden
De leerlingen van de Muziekschool
hebben de dames van de afdel ing Vor-
den van de NCVB tijdens een leden-

bijeenkomst een poosje aangenaam
bezig gehouden. Zij voeren enkele
s t u k j e s op voor piano en fluit wat zeer
in de smaak viel.

Daarna vertelde mevrouw de Kcy/cr-
de Jong over haar ontmoet ingen met
chris ten-vrouwen uit Hongarije. Op
17 mei aanstaande in het Dorpscen-
trum, komt dokter Sterringa bij de da-
mes op bezoek. Hij /al het één en an-
der vertellen over hart- en vaa tz iek-
ten. Behalve leden zijn ook andere be-
langstel lenden welkom.

Foto van Vorden-van-toen

Een gast van Hotel "De Konünenbult" verzond in 1933 deze kaart en schreef uit-
bundig over het prachtige uitzicht dit hotel over de korenvelden en ook op deze
boerdery in de "Leuke".

( A l s u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)



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

Voor een deskundig
advies en onderhoud

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

HIFI-STEREO
KLEUREN T.V.

Vooraan in service en vooraan in techniek |"/\ B R E D E V/ E L D

Eigen snelle technische dienst Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

VOOR41UW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens

Rouwcentrum
Vorden

Toegewijde verzorging
van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn. 'S 055 - 21 51 36

steeds doeltrefftndl

Zutphenseweg, Vorden

NIEUW! NIEUW!
BON

Zeeuwse cakekoek
met en zonder rozijnen, en geweldig lekker
Ter kennismaking reductie van 1.-
Tegen inlevering van deze bon bij:

t winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

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

LOODGIETERSBEtfl^F

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

* Motorzeisen
Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggescharen, motoren, alleszuigers enz.

UUVVCI land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

Bejaardenboottocht 1983
Zo U weet is de bekende Vordense be-
jaardentocht, dit maal in het mooie
vroege voorjaar en wel op dinsdag 31
mei a.s.

U hoeft niet in het bezit te zijn van een
pas. Alle deelnemers kunnen op een
kollektieve pas.

Opgave voor deze bootreis naar Emme-
rik, beslist voor 16 mei a.s. i.v.m. de
aanvragen van deze gezamenlijke pa-
pieren.

Alleen zij die in het bezit zijn van een
pas kunnen zich ook nog later opgeven

Zoals alle jaren belooft het weer een
mooie reis te worden.

Namens het bestuur
G. Remmers,
G. Eijerkamp.

OPGAVE:
Van Ark, Kluvers,

Zutphenseweg, tel. 1318
Zutphenseweg, tel. 1514

KI. Hekkelder, (Hassink), tei.1332.

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

GOI 3KOOP
SI NCI PAPI
500 vel A4
exkl. btw 8,
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 - vorden - telefoon 05752-1404

GRINDTEGELS
SPOORSTRAAT 28

TEL 05735-2000 RUURLO

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Vrijdag 13 mei a.s.:
Wederom enveloppen-aktie met
veel verrassingen voor het kopende
publiek!!!

ooooooooooocu

Wegens de enorme belangstelling van de vorige keer houden wij nogmaals op zater-
dag a.s. 14 mei

OPEN HUIS EN ZOMERSHOW
m/beroeps mannequins tevens

SHOW KINDERKLEDING
onder genot van een drankje en een hapje.
Aanvang show 11 uur. Doorlopend tot half vijf. ledere bezoekster (er) ontvangt weer een 1 1
leuke attentie. j '

1 1
I I
I I
1 1
l !
l !
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l l
l

BooooooooooooooooooooJ
RUURLO

«<>OOOOOOC>aO-OOO-OOOOOOQ-&

Door inruil verkregen:

Peugeot 305 GL 1980
Peugeot 304 1978
Talbot Horizon 1980
Talbot Horizon 1981
Talbot Solara 1982
Talbot 1307 GLS 1979
Opel Ascona 1900 1979
VWGolfC 1982
VWPolo 1976
VWPassat 1974

PEUGEOT-TALBOT
DEALER

AUTOBEDRIJF V/H

TRAGTER
ZUTPHENSEWEG 85, VORDEN. TEL 1256

Ook voor verkoop en reparatie van andere mer-
ken

NIEUW VAN
UW ECHTE BAKKER:

In de goed*? verhouding bij elkaar ge-
voeyd levcn-n tar\ve, qerst, mais en
rogge een uitmuntende grondstof

voor een nieuw broodsoort:

KunstgebittenreparaÜe

DROGISTERIJ
TBMKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

RKPAKATIK
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen d i rek l leverbaar
DE WILD
Rie tbe r i i e r s i r au t 34, / .u tphei .
Tel. 05750-1 54K).

Denkt u a.s. zaterdag aan de
Geranium markt om 10.00
uur in Vorden van de gezamelij-
ke Bloemisten.

aguAsport
regenpakken

.

Martens

AY***ffffffiin.>4

Een ras-volkorenbrood. Rijk
aan bouwstoffen en uitermate
vetarm.
Door behoud van kiemen en
zemelen bevorderlijk voor een
goede stoelgang.
Een uitgesproken slankheids-
brood doordat het relatief wei-
nig kalorieën levert.
Exclusief gemalen door de
ambachtelijke korenmolenaar.
Bovendien.... voller en rijker
van smaak!

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Alleen verkrijgbaar
bij uw Echte Bakker!



Oorlogen Bloedtransfusie Donorwerving Vluchtelingen

Hongersnood Henry Dunant Epidemieën Rode Kruis Korps

Welfare Aardbevingen Wegenhulpposten Rampen binnenland

GIRO 6868.+ RODE KRUIS DEN HAAG.

Heeft u even tijd?
Het Rode Kruis is er omdat er ellende
in de wereld is. Het helpt. Het ziet niet
werkeloos toe. Aan sympathie daar-
voor ontbreekt het niet. Maar dat al-
leen is niet genoeg. Het Rode Kruis
kan alleen draaien op actieve steun.
Uw steun.
Er zijn vele manieren om het Rode
Kruis te helpen. Sommige mensen
zijn al jaren bloeddonor. Anderen
stellen na hun dood hun organen ter
beschikking. Weer anderen geven de
beste jaren van hun leven aan het Ro-
de Kruis. Als vrijwilliger. Hier of in
een door een ramp of conflict geteis-
terd gebied. Dat hebben ze voor hun
medemens over.
Misschien heeft u wat tijd over? Het
Rode Kruis heeft op dit moment drin-
gend behoefte aan collectanten. Voor
de jaarlijkse inzamelingscampagne.
Een paar uurtjes collecteren betekent
meer geld voor hulpverlening.
Kunt u zich even vrijmaken? Dan
graag. U staat er voor een medemens
in nood.
Meldt U aan bij de plaatselijke Rode
Kruis-afdeling.

Het Rode Kruis maakt
de balans op
Het Rode Kruis is een vrijwilligers-or-
ganisatie die over de hele wereld hulp
verleent. Het Nederlandse Rode
Kruis is één van de (nu) 130 nationale
Rode Kruis-verenigingen die deel uit-
maken van dit internationale Rode
Kruis .
Hulpverlening is een continu bedrijf.

Het Rode Kruis is dan ook dagelijks in
aktie. Het helpt. In oorlogs- zowel als
vredestijd. Zonder enig onderscheid
des persoons te maken.
Om een idee te geven: Sinds de twee-
de Wereldoorlog kwamen er slechts
37 dagen voor waarop er geen conflict
ergens in de wereld was. Slechts 37 da-
gen van officiële vrede, waarop de
hulp van het Rode Kruis aan confict-
slachtoffers niet nodig was.
Gemiddeld één keer per 9 dagen doet
zich een natuurramp voor. Eén keer
per 3 weken is dat een ramp op zo gro-
te schaal dat er door het getroffen land
hulp van buiten af moet worden ge-
vraagd.
Zo deden zich in het afgelopen jaar 32
conflicht- en 7 vluchtelingenpro-
bleemsituaties voor, en 29 natuurram-
pen, waarbij het Nederlandse Rode
Kruis hulp verleende. En dit is alleen
de buitenlandse hulp en bovendien
slechts een deel daarvan.
Zo zijn er ineigen land talloze noodsi-
tuaties waarbij het Nederlandse Rode
Kruis regelmatig inspringt. Denkt U
maar aan het Welfarewerk, de radio-
medische dienst, de hulpverlening
langs de wegen, de vakantieprojekten
voor zieken en gehandicapten, en de
bloedtransfusiedienst, om er een paar
te noemen.
Dan spreken we nog niet eens van de
voorbereiding op de hulpverlening
d.m.v. de Rode Kruis rampenorgani-
satie. Of vande informatieverstrek-
king bij rampen en conflicten door het
Informatiebureau. Met het uitvoeren
van de nationale taken is de inzet van
ca. 34.000 vrijwilligers gemoeid.
Rode Kruis hulp betekent hulp aan
gewonden, zieken en anderszins hulp-

behoevenden. Hulp aan miljoenen
mensen in nood. Die hulp kost miljoe-
nen, ondanks het feit dat de hulp vrij-
willig geboden wordt.
Zonder dat geld moeten miljoenen
mensen het doen zonder hulp. Want
het Rode Kruis kan alleen helpen als
het daar ook de middelen voor krijgt.
Bezuinigen op het Rode Kruis bete-
kent dan ook bezuinigen op hulp. Om
te kunnen helpen is het Nederlandse
Rode Kruis afhankeli jk van de Neder-
landse bevolking. Van U. Uw sympa-
thie en financiële steun is nodig. lede-
re dag.
Giro 6868 - Rode Kruis - Den Haag.

Helpen via het
Rode Kruis - druppels op
een gloeiende plaat?
Help! S.O.S.! Noodkreten. Noodsig-
nalen. Mensen in noodsituaties. Wie
kent ze niet. Want het lijkt wel of er
net zoveel soorten nood zijn, als men-
sen. Je wordt er overal mee gecon-
fronteerd. Zo vaak zelfs datje er mis-
schien moedeloos vaan zou worden
en denkt 'wat kan ik daar nu aan
doen?'. Het Nederlandse Rode Kruis
gaat er vanuit dat alle beetjes helpen.
Druppels op een gloeiende plaat?
Misschien, maar ze zijn er tenminste.
De hulp-in-nood van het Nederlandse
Rode Kruis gaat jaarlijks naar honder-
duizenden mensen. Naar mensen die
van honger of dorst dreigen te sterven,
of door epidemieën. Naar mensen die
gewond, gevlucht, of gevangen geno-
men zijn bij gewapende conflichten.
Maar het Nederlandse Rode Kruis
helpt niet alleen in het buitenland.
Ook uit eigen land komen er jaarlijks
duizenden noodkreten die beant-
woord worden.
Zo zijn er vele duizenden langdurig
zieken, bejaarden en gehandicapten
die weinig contact hebben en die drei-
gen te vereenzamen. Het Rode Kruis
biedt hier veel en omvangrijk hulp
door zijn vakantieprojekten en de vrij-
willige welfare.
Zo is er de radio medische dienst voor
de scheepvaart, de Rode Kruis-hulp-
posten langs de autowegen, de donor
orgaanwerving, de bloedtransfusie-
dienst, de rampenorganisatie, de ram-
pendepo^^n nog veel meer taken ten
dienste N^^nensen die nu of wellicht
in de toeKömst hulp hard nodig heb-
ben.
Maar zonder hulp kan het Rode Kruis
zelf ook rijgt.
Het Rocj^Bruis helpen kunt U ook.
Door hef^mancieel te steunen. Dank
zij Uw bijdrage kunnen jaarlijks vele
in nood geholpen worden. Die het an-
ders zonder steun moeten doen.
Druppels op een gloeiende plaat? Nee
toch?

Autotron los van museum-imago

Het Autotron in Drunen heeft dit jaar ruim 2,5 müjoen geïnvesteerd om /ich los te maken van het museum-imago. Dat is ge-
beurt zonder afbreuk te doen aan de unieke collectie antieke automobielen.
Nadat vorig jaar buiten-attrakties zijn opgezet, zoals een oldtimerbaan, speelboerdery, verkeerstiun en kindertrein, is dit jaar
het statische karakter van de verzameling old-timers doorbroken.

De collectie is verlevendigd met dia-
presentaties, scènes en shows. Het ge-
bouw kreeg van binnen en van buiten
een nieuw jasje. Door deze nieuwe
presentatie en door de uitbreiding van
bestaande attrakties komen het re-
creatieve element en de betekenis als
"leerschool" beter tot hun recht.
Spectaculair is de nieuwe, computer
gestuurde brandweershow die vertelt
over de geschiedenis van de brandbe-

strijding. Donder, rook, sirenes, water
en lichteffecten zorgen voor acht mi-
nuten adembenemende spanning.
De informatiekrant "Autotoeris-
coop", die aan alle bezoekers wordt
verstrekt, is een uitstekende gids langs
andere vernieuwingen, zoals een
bruidsstoet uit de dertiger jaren, een
sccène over autopech, een veldwach-
ter achter zijn bureau, coureurs in hun
racewgens en een werkkamer van

kunstenar Anton Pieck die het ge-
bouw heeft ontworpen. Een verdere
decoratieve aankleding vervolmaakt
de sfeer.
Op Hemelvaartdag, 12 mei, worden
de brandweershow en de overige ver-
nieuwingen officieel voor het publ iek
in gang gezet.
Om dit te vieren, krijgen alle kinderen
die het Autotron op 12 mei bezoeken,
een fraaie brandweerposter cadeau.

Wij maken gaarne
c/AU/r-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten

trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:

enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen

biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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