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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Woensdag 21 januari feestelijke opening

KATHOLIEKE KLEUTER/BASISSCHOOL AAN 'T JEBBINK
Op woensdag 21 januari a.s. gaat de vlag uit aan Het Jebbink 5 in Vorden. Des
middags om half drie wordt dan namelijk de nieuwe katholieke kleuterbasis-
school feestelijk geopend in het bijzijn van de leerlingen, leerkrachten, school-
bestuur, gemeentelijke en onderwijs-autoriteiten, ouders en vele genodigden.
Deze officiële ingebruikneming betekent een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis
van de katholieke gemeenschap in het dorp Vorden, diena hun eigen kerk aan
Het Jebbink, hun kinderen ook naar een eigen school kunnen sturen.

Er zijn vele jaren van voorbereiding en plan-
ning aan de bouw vooraf gegaan. De heer
Hammink, secretaris van de Stichting St.
Antoniusscholen Vorden-Kranenburg is bij-
zonder verheugd dat het geheel nu is gereali-
seerd. „Wij hebben het volste vertrouwen dat
deze school in onze gemeenschap met leer-
lingen en leerkrachten goed zal gaan draai-
en. De plannen voor de bouw dateren al van
1971, en werden besproken met inspectie, ge-
meente en andere autoriteiten. Eind decem-
ber 1974 kwam de vergunning af en kon
architect J. van Houte beginnen. In februari
1975 startte men met de grondwerkzaamhe-
den. Er kwam enige vertraging doordat het
glas (thermopane ruiten) niet tijdig arri-
veerde, maar gelukkig is nu de finish be-
reikt."
Reeds medio augustus 1975 startte de basis-
school in de noodlokalen van de Christus Ko-
ningkerk met 63 leerlingen, terwijl de kleu-
terschool al een jaar eerder begon. Blij is ook
de heer Overmars, het hoofd van de school,
die met ingang van l augustus 1975 werd be-
noemd. Hij heeft een groot aandeel gehad in
de voorbereidingen met name de keuze van
het meubilair, de benoeming der leerkrach-
ten, besprekingen met allerlei mensen enz.
„Voor Kerstmis jl. zijn we onofficieel al in de
nieuwe school gestapt. De kinderen en leer-
krachten hebben geholpen om het meubilair
van de noodlokalen naar de school te sjouwen
en zodoende zijn we al een beetje thuis."
Bijzonder slecht te spreken zijn de heren
Overmars en Hammink over de negatieve
publiciteit, die plaatselijk van bepaalde zflde
werd gegeven. „Dit was in een zodanige stijl
dat wij er onzerzijds niet op zijn ingegaan,
omdat de normen van het normale menselijke
fatsoen verre zijn overschreden. Bovendien
is een en ander in het persoonlijke vlak ge-
trokken wat absoluut onjuist is," aldus de
heer Hammink. De heer Overmars. onder-
streept dit ten volle en vindt dat er erg veel
geschreven en gezegd is waardoor een ge-

heel verkeerde indruk is gewekt.

GE-INTEGREERDE SCHOOL
Het bestuur van de Stichting St. Antonius-
scholen Vorden-Kranenburg exploiteert de-
ze nieuwe school in het dorp naast de al
jaren bestaande kleuter-basisschool op de
Kranenburg. Er wordt zogenoemd geïnte-
greerd onderwijs gegeven, waarbij het kleu-
teronderwijs spelenderwijs doorgaat naar 't
basisonderwijs. „Wij willen de scheiding van
kleuter- naar basisonderwijs graag kwijt,"
zegt het hoofd, „de overgang van de ene
naar de andere school moet één vloeiende
lijn worden."
Bij een kijkje in het interieur van de nieuw-
bouw valt het op hoe de architect met de
hem ten dienste staande middelen en goede
kennis van zaken een bijzonder fraai ge-
bouw heeft gecreërd. Centraal ligt de grote
gemeenschapsruimte van 16 x 8 meter,
waar zowel leerlingen van kleuter- als ba-
sisschool terecht kunnen en die kan worden
benut voor uitvoeringen, vergaderingen,
ouderavonden enz. De hoofdingang is aan
Het Jebbink, de ingang van de kleuterschool
aan de Decanijeweg. De vierklassige basis-
school heeft twee lokalen gelijkvloers (klas
l van mej. Van Lith) en klas 4 en 5 van de
heer Overmars, terwijl klas 2 en 3 (heer
Oosterlaken) via een ruime trap op de eer-
ste verdieping wordt bereikt. Hiernaast is
het vierde lokaal dat door de toekomstige
leerlingen van klas 6 zal worden gebruikt.
In de loop van dit jaar verwacht men dat
het leerlingental op 75 a 80 komt.
Voor de toekomst is er een uitbreidingsmo
gelijkheid met 2 lokalen voor het basis- e
l voor de kleuterschool. De centrale en
dienstruimten alsmede de installaties zij
hierop reeds gepland qua afmetingen en ca-
paciteit. De basisschool is in etagevorm ge
toouwd om zoveel mogelijk buitenspeelplaat
over te houden bij een eventuele uitbreidin
Het huidige bomenbestand is in het geheel
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opgenomen om een goede directe aankleding
van het terrein te verkrijgen. Aan de bui-
tenkant is een gele steen gebruikt, binnen
is veel schoon metselwerk met als aardige
onderbreking, een af en toe inspringende
steen in de gemeenschapsruimte, wat scha-
duweffecten geeft.
De personeelsruimte heeft een drieledige
functie te weten voor personeelsbijeenkom-
sten, pauzes, onderwrjsvergaderingen, me-
disch onderzoek en als toneelvloer. Tussen
verschillende ruimten zit een vouwwand. De
lokalen ademen rust, vooral doordat een
vaste vloerbedekking is gebruikt; de ramen
zijn van thermopaneglas, terwijl het gehele
gebouw is voorzien van geluiddempend en
isolerend materiaal. De lokalen hebben een
grootte van 7 x 8 meter.

KLEUTERSCHOOL
De kleuterschool, die in augustus 1974 al
startte met zeven kleuters in het parochie-
zaaltje van de Christus Koningkerk, onder
leiding van mejuffrouw Harterink telt nu
al 28 leerlingen en zal in de loop van dit
jaar toenemen tot 36. De school heeft een
aparte ingang, een eigen keukentje, toilet-
ten en in de klas 'n zogenoemde verf-, klei-
en waterhoek.
In de kleuter- en basisschool wordt groeps-
vormig onderwijs gegeven om tegemoet te
komen aan de eigen mogelijkheden van het
kind. „We doen het wel voorzichtig aan,"
aldus de heer Overmars, „en hebben een en
ander lang en breed in het team besproken.
Het wordt geleidelijk ingevoerd. Aanvanke-
lijk werd dit soort onderwijs op Jenaplan-
en Montessorischolen gegeven, maar gezien
de resultaten nu ook op andere scholen.
Zonder dat ik negatief wil zijn moet ik con-
stateren dat het vroeger meer een een-
heidspot" was waarbij kinderen die het niet
haalden doodgewoon doubleerden."
Op school wordt gebruik gemaakt van de
moderne leermethoden. Men heeft een eigen
televisie en werkt met cassette-recorders en

optelefoon, waardoor kinderen groepsge-
ijs een bepaalde stof kunnen doornemen.

Het si bijzonder effectief. Tussen kleuter-
en basisschool vindt al vrij veel uitwisseling
"aats met name speel-* en leesoefeningen,
ydat de jeugd spelenderwijs leert lezen,
et hele jaar door zal de groep kleuters

ie overgaat naar de basisschool, hand- en
schrrjfoefeningen krijgen.

De heer

Overmars, hoofd

van de nieuwe

r. k. school

in Vorden

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

1. Aanvragen om hinderwetvergunning.

2. Ontwerp-plan Vorden 1975.

Ad 1.
Hinderwet.

De volgende personen hebben bij burgemees-
ter en wethouders een vergunning ingevolge
de Hinderwet aangevraagd:

— de heer A. H. Bruil, Okhorstweg 7 te Vor-
den om voor het perceel Okhorstweg 7, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie N
01, -47, en gemeente Warnsveld sektie O, nr.
250, een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een veehouderij met
mestopslag alsmede de opslag van dieselolie
(bovengronds) te verkrijgen;

— de heer J. W. Fokkink, Wiersserbroekweg
16 te Vorden, om op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie E, nr. 714,
een veehouderij met mestopslag op te rich-
ten;

- de heer H. J. Eggink, Kostedeweg 7 te
Vorden, om voor het perceel Kostedeweg 7,
kadastraal bekend sektie D nrs. 1929 en
1930, een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een veehouderij met
mestopslag alsmede de opslag van propaan-
gas te verkrijgen.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schrifte-
lijk bezwaren in te brengen bij het gemeente-
bestuur, tot uiterlijk 22 januari 1976. Voorts
heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in te bren-
gen in een openbare zitting ten gemeente-
huize op dinsdag 27 januari a.s. om 10.00 uur.
Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op
bovenbedoelde zitting zijn verschenen, zijn
niet gerechtigd tot beroep. Degenen echter,
die tijdig schriftelijk bezwaren hebben inge-
bracht en niet op de zitting zijn verschenen,
zijn wel tot beroep gerechtigd, indien zij niet
woonachtig zijn in een gemeente waar inge-
volge artikel 9, lid l, onder b of lid 3, der hin-
derwet, openbare kennisgeving moet ge-
schieden.

Ad 2.

Outwerp-plan Vorden 1975.

Zoals u allen heeft kunnen lezen, ligt thans
het ontwerp-plan Vorden 1975 voor-een ieder
tot 2-2-1976 op de afdeling Ruimtelijke Or-
dening c.a. ter gemeentesecretarie ter in-
zage.

Het bestemmingsplan Vorden 1975 is een
herziening van het bestemmingsplan Vorden
1962, waarin tevens zijn opgenomen de be-
stemmingsplannen Vorden-Noord 1969 en
Vorden-Zuid 1969. In het plan is tevens de
bebouwing opgenomen, welke tot stand is
gekomen door middel van artikel 50 van de
Woningwet van 1901 en artikel 19 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De be-
grenzing van 't plan is in grote lijnen gelijk
gebleven aan de grens van het bestemmings-
plan 1962, met dien verstande dat het wes-
telijke gedeelte - oorspronkelijk bestemd tot
woningbouw, voorshands agrarische doelein-
den - in de bestemmingsplannen Brinkerhof
1973 nr. l en 2 een eigen leven is gaan leiden.

SCHOOL-OUDERS
Een belangrijke schakel tussen ouders, leer-
lingen en leerkrachten is de schoolkrant die
vier maal per jaar verschijnt. Een ander
communicatiemiddel is de ouderavond, ter-
wijl binnenkort een oudercomité in het le-
ven wordt geroepen. De ouders kunnen dan
regaren op het wel en wee van de school
en zijn zodoende een soort klankbord voor
de leerkrachten.
De heer Overmars is een voorstander van
bijzonder onderwas: „Mijnstandpunt is dat
ik als gelovig mens, kinderen van mensen
die in dezelfde kerk een gemeenschap vor-
men moet begeleiden. Als wij kinderen op-
voeden en begeleiden naar volwassenheid
kun je de levensopvatting niet apart zet-
ten."
Het hoofd van de school zou voor geen goud
van de wereld een andere plaats willen dan
Vorden. „Ik heb 't getroffen met de school,
mijn huis aan de Schoolstraat, met de mooie
omgeving, met het bestuur, de prettige sa-
menwerking met de ouders, de leerkrachten
en collega's van andere scholen. Alle facto-
ren zijn aanwezig om zo met behulp van
allen voort te bouwen aan de toekomst van
de school."

KLEUREN-TV ?

WIST U

dat u voor ƒ 18,— per week
zonder aanbetaling de aller-
nieuwste kleurentelevisie bij
u in huis kan staan?
En met onze 4 jaar garantie-
zekerheid.

Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

„*MEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, tel. 2631
Lc^em, Nieuwstad 5-7, tel. 2404

BURGERLIJKE '
STAND

Geboren: Erwin, z.v. H. J. Seesink en W. B.
Ruesink; Jeroen Antonius, z.v. B. H. A.
Mullink en G. Th. Th. Schutten; Gerhard
Jan, z.v. E. J. Gotink en D. G. Ruesink;
Gerrit Jan, z.v. G. J. Knoef en W. H. Men-
nink.
Ondertrouwd: M. A. Dekkers en H. J. Pel-
lenberg; J. O. Pet en A. J. Klumpenhouwer.
Gehuwd: H. Berndsen en H. W. Smeenk; D.
Pardijs en W. G. Klein Bramel; W. H. J.
Visser en J. W. Vreeman; J. R. Klein Brin-
ke en L. G. Lenselink; R. W. M. Koers en
C. G. M. Lichtenberg; H. W. ten Pas en W.
A. Goedhart.
Overleden: K. A. A. Rouwenhorst,"^ud~62
jaar; B. H. Lubberdink^Everink, oud 79 jr.;
J. N. P. M. van Snellenberg, oud 73 jaar;
J. M. van der Wal, oud 68 jaar.

Aktiviteiten
sv Ratti
Voor 30 januari zal de SV Ratti een drop-
ping organiseren voor haar leden. Hieraan
kunnen deelnemen alle senioren zaterdag en
zondag, veteranen en A-junioren. Opgave is
mogelijk voor 20 januari in de kantine. Er
zfln vele mooie prijzen beschikbaar. Zie ad-
vertentie.

Waterpasinstru-
ment vermist
Op het bouwterrein „Brinkerhof" te Vorden
•wordt sinds de storm van vorige week een
waterpasinstrument vermist. Dit apparaat
stond in een omgewaaide keet. Vermoedelijk
hebben kinderen dit meegenomen om er mee
te experimenteren. Dit instrument verte-
genwoordigt een grote waarde. Gaarne ver-
zoekt de desbetreffende uitvoerder terug-
gave van dit instrument (eventueel tegen
beloning). Deze teruggave kan geheel zon-
der consequenties geschieden, zowel op het
bouwterrein zelf (gele keet) als op het po-
litiebureau te Vorden.

Groene Kruis
Per l februari a.s. is zr. H. G. Nagelhout
benoemd tot sociaal psychiatrisch verpleeg-
kundige te Assen. Donderdag 8 januari
heeft het bestuur afscheid van haar geno-
men en bij monde van de voorzitter haar
dank gezegd voor het werk wat ze gedu-
rende 3 jaar in Vorden heeft gedaan.
Het werk van zr. Nagelhout zal tijdelijk in
onderling overleg worden waargenomen
door mevr. Ridderhof-Meesters uit Vorden
en mevr. Ten Dijk-de Haan uit Wichmond.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 18 januari: 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink; 19.00 uur ds. A. M. de Hoogh (Ge-
ref. gevangenis pred. te Zutphen, wonend in
Brummen). Interkerkelijke Jeugddienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 18 januari: 10.00 uur ds. K. Feen-
stra van Vorden. Kindernevendienst klas 4
en 5; 19.00 uur Herv.-Geref. Jeugddienst in
de Herv. Kerk, voorganger ds. A. M. de
Hoogh van Brummen.

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geljtyk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konmilten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
van zaterdagm. 12 uur tut maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 'a morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 00750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
Jongeren Jeugd tot 15 Jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 u.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

.
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SLAVINKEN

FILET AMERICAN

VARKENSPOTEN

BOVENBEEN

MALSE RIBLAPPEN

STOOFLAPPEN

3 stuks

100 gram

3 stuks

500 gram

500 gram

RUNDER
500 gram

225
128
98
248
628
498

ALLEEN DINSDAG:

Schouderkarbonade
max. 2 kg p. klant 500 gram

Vleeswaren
TONGENWORST

r

PALINGWORST

LEVER

GEKOOKTE HAM

98
79
89

129

ZONNETUIN»
BANANEN ^^
MANDARIJNEN ^T ,̂
GOLDEN DELICIOUS , ,,
HARDE SPRUITEN ,, „.
GEKOOKTE BIETJES «^

98
268
148
98
58

DIEPVRIES VOORDEEL

BITTERBALLEN GRIJPZAK
50 stuks 298

KIP-SATEH nu voor 209
LOEMPIA'S 2 stuks 189
SPINAZIE kilopak 139

Alles zolang de voorraad strekt

BLUE-BAND
margarine

2*50 gram

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 19 januari

SAVOYEKOOL

VERSE WORST

Dinsdag 20 januari

HUTSPOT

KLAPSTUK

Woensdag 21 januari

WORTELTJES

PANKLAAR
500 gram

FIJN
500 gram

500 gram

500 gram

55
325

69
498

PANKLAAR
500 gram 55

4 HALEN 3 BETALEN

A&O GRAAG TOT
UIT ONS ZUIVELHOEKJE

BIJ AANKOOP VAN 1 LITER VANILLE VLA

V2 LITER CHOCOLADE VLA GRATIS

VLA choc. of vanille

HALFVOLLE MELK hele liter

98

79

WASVOORDEEL

DASH ZEEPPOEDER 795
BONTKRACHT KOFFER

van 905 voor /M^f V V

ALL ZEEPPOEDER TONNETJE
van 2035 v.

j '\||
l f W W

Pril voor de afwas FLACON
van 1 46 voor
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Appelsientje
PUUR SINAASAPPELSAP

KOEN VISSER

Nasi of
Bami goreng

literblik

VOORDEEL SLIJTERIJ
MONTILLA

JONGE GENEVER

VIEUX

BEERENBURGER

MOSELBLUMCHEN

BALLANTINES

KRUIDENBITTER

2 iiterkruik

FLORIJN
liter

FLORIJN
liter

BOOMSMA
liter

MOEZEL KOEL SERVEREN
5 flessen

795
1300
1325
995
I I I

CATZ MET GRATIS GLAS
nu

1295
1095

DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK

HAZELNOOTSTAM

TOMPOUCEN

per stuk

doos 5 stuks

318
225

BLOEMEN & PLANTEN
FRESIA'S

DIFFENBACHIA
per bosje

KAMERPLANT
nu voor

259
425

ZOETWAREN VOORDEEL
RONDO'S

CREMEKOEKJES

MERGPUPJES

BISKWIE

pak a 5 stuks

GESORTEERD
per pak

NATUREL ADVOKAAT
per pak

nu 2 pakken

89

139

98

89

SUPERVOORDEELTJES
ECHTE WINTERKOST:

Bruine bonen
pak a 500 gram nu 129
RODE BIETEN UYTEWAAL

3/4 pot nu 49

TOMATENSOEP HONIG
6 bordenpak van 109 nu 89

pak a 4 rollen 109
CROX HALVARINE kuipje 500 gram 69

JAPANSE MAKREEL£rïk
E 79

Koffie
KG VACUÜM pak 250 gram van 251 nu 209
7 kruidenshartyoo FLACON

van 430 voor 330

Proset Haarlak
grote bus nu voor 398
A&O APPELMOES 3 literblikken 250

A & O SPECULAAS <* BROOD 175

Bolletje
snack toast
plm. 22 stuks nu per pak van 135 voor 109
ZOUTE DROP GILDA VERPLEEGSTER

pak a 3 rollen 98

Theezakjes
VAN NELLE pak van 115 voor 89
l

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232



Welkoop Tuingids

ït, dan vlug één halen,
bestellijst inleveren voor

februari

korting
WELKOOPWINKE

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP
Hengelo: Spalstraat 37 Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 Vorden: Stationsweg 20

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Propaangas
in fles of tank

KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaal-
waren, Kerkhof laan l,
Vorden, tel. 05752-1309

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

Koopjes, koopjes en nog eens
koopjes in onze stoffenafdeling

zowel in coupons als van de rol
o.a. echte zeeduffel van 29,50
voor / 19,50

Japonstoffen van 15% tot wel
60% afgeprijsd

LAMMERS
Zutphensweg, Vorden

Autorijschool T E G E R

-Ar Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

Het is geen kleinigheid
t

ft
Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee Verstandig met aardgas
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is Onderhoud, werk voor de
bepaald geen kleinigheid. vakman
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen, ^^£^^
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden ^^^^&^^^^
dicht bij huis). ^^^ ^^^^
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen. éf* ^
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen ^^^ JHBÉÉ ̂ ^^^
kunnen letten. ^̂ Hi im^^
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo ;^4
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen manke- m
menten? Zijn ze wel schoon? JIP*! J*iL
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden. îfSr-l "m^
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen l̂ »** & .
van de toekomst. ^^^ ^^r

En yoor uw eigen veiligheid, natuurlijk. ^̂ 1̂ ^

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons infonnatiecentrunil Gaarne na afspraak

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Biedt zich aan: admini-
stratieve kracht (vrj
(part-time).
Telefoon 05753-222*

NIEUW
eiken spoorbi^
eiken planker
balken
Bielzentafels

KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Tflefoon 2219

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
'T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

CHR. HUISHOUDSCHOOL
VORDEN 25 JAAR

De school staat open op:

donderdag 22 januari van 14.30-17.00

uur en van 19.00-21.30 uur

vrijdag 23 januari van 14.30-17.00 uur

\s <-> Door middel van o.a. een tentoonstel-
I'n9 za' een indruk gegeven worden
van het onderwijs op onze school.

leder, die op enigerlei wijze belangstelling heeft,
is van harte welkom !

Namens bestuur, leerlingen en docenten,

L. A. Nijhoff, direktrice

Hengelo <gid.>
tel. 05753-1461

18 JANUARI

Musketiers

Fantastische
opruimingskoopjes

vanaf donderdag 15 januari. Zie onze etalages en vooral
ook binnen.

Japonnen 15 tot 50% korting
sommige zelfs meer. We hebben ze voorradig t/m maat 57
en zo nodig maken we ze naar maat, dus u slaagt altijd.

Tweed mantels 30% korting
voorradig tot en met maat 54.

Dit alles en nog veel meer bij de grote maten specialist

Confectiebedrijf LAMMERS
Zutphenseweg, Vorden

Maandagmorgens en woensdagmiddag* gesloten

Groot koopjesfeest in de

bij Modecentrum

TEUNISSEN - RUURLO
Alles moet weg

10% korting op alle niet afgeprijsde goederen van 15 jan. - 24 jan.



Donderdag 15 januari 1976

37e jaargang nr. 46 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Chr. Huishoudscho ol te Vorden bestaat

22 januari a.s. 25 jaar
„Het is eigenlijk volkomen fout om te spreken van 'n huishoudschool. Er wordt
veel te vaak gedacht aan poetsen, naaien en boenen. Vroeger was dat ook wel
zo, toen was de huishoudschool in feite de opleiding voor de boerin.
Ouders en leerlingen weten zo langzamerhand wel dat thans sprake is van meer
algemeen vormend onderwijs. Ik zou zo dolgraag willen dat de naam huishoud-
school in de toekomst veranderd wordt."

Dit zegt de directrice van de school me j.
L. A. Nijhoff, in een gesprek dat wg met
haar hadden. Dit naar aanleiding van het
feit dat de chr. huishoudschool in Vorden
op 22 januari a.s. 25 jaar bestaat. Nee, het
Kit mej. Nijhoff helemaal niet lekker dat de
huishoudschool een bepaald image heeft op-
geplakt gekregen.
„Men vindt het lager beroepsonderwijs vaak
een minderwaardig onderwijs. Ik heb dik-
wijls meegemaakt dat ouders te hoog grij-
pen. Ieder jaar krijgen we wel enkele kin-
deren bij ons op school die moesten en zou-
den naar de Mavo. Ze kunnen het dan niet
bolwerken en komen bij ons terecht.
Mijn ervaring is dat deze kinderen het juist
zalig vinden bij ons het onderwijs te volgen.
Veel minder theorie, meer op de praktijk
afgestemd." Mej. Nijhoff wilde door dit
voorbeeld aan te halen geenszins te kennen
geven dat ze niets moet hebben van Mavo,
Havo e.d. Verre van dat. „Natuurlijk, wan-
neer een kind in staat is een dergelijke
school te volgen, moet dat gewoon," zegt
zij resoluut.

GEDAANTE VERWISSELING
Het huishoudonderwijs heeft de laatste ja-
ren een ware gedaanteverwisseling onder-
gaan. Talen, wiskunde, aardrijkskunde, ge-
schiedenis, allemaal vakken die tegenwoor-
dig niet meer zijn weg te denken. Het zijn
de algemeen vormende vakken. Daarnaast
zijn er dan de zgn. creatieve vakken zoals
handenarbeid, tekenen, stofversieren, mu-
ziek.
„Vroeger was het vak naaien op de huis-
houdschool verschrikkelijk belangrijk. Te-
genwoordig wordt dit in de creatieve hoek
ondergebracht," zo zegt mej. Nijhoff. Ver-
der zfln er dan nog de „zorgvakken" d.w.z.
zorg voor voeding, koken, kleding, kinder-
verzorging e.d.

Niet zonder trots merkt zei op dat zo'n 85
procent van de leerlingen die de school ver-
laten ,,doorstromen", d.w.z. nadat zij de 4
klassen (dit jaar voor het eerst v.h. 3 klas-
sen) huishoudonderwijs hebben gevolgd. Er
wordt veel gebruik gemaakt om middelbaar
huishoudonderwijs te volgen (zoals INAS-
opleiding, kinderzorg, couturenopleiding
etc.) of b.v. de richting MSPO (middelbaar
sociaal en pedagogisch onderwijs).

SAMEN
Mej. Nijhoff vindt het een nadeel dat de
school alleen door meisjes wordt bezocht.
„Jongens kunnen best onze school bezoe-
ken, maar nogmaals het zit 'em in de naam
„huishoudschool". Voor de meisjes vind ik
hetgewoon een nadeel dat ze niet normaal
op school met jongens kunnen omgaan.
Toch verwacht ik in de toekomst dat in de-
ze tak van onderwijs jongens en meisjes sa-
men de school gaan bezoeken en dan met
name de eerste 2 jaren. Vergelijk je n.l. een
huishoudschool met b.v. een landbouwschool
dan zijn het eerste jaar 26 van de 30 uren
qua onderwijs hetzelfde. Het tweede jaar 20
van de 30 uren."
Over haar leerlingen, 155 in totaal, is mej.
Nijhoff bijzonder tevreden. „Het zijn alle-
maal schat j es, alleen ze snoepen zoveel,"
zegt ze lachend. De leerlingen (die worden
„bezig gehouden" door 12 leerkrachten,
waarvan zeven in vaste dienst) komen ove-
rigens niet alleen uit Vorden maar ook uit
Hengelo, Zutphen, Eefde, Varssel, Warns-
veld, Baaik, etc.

KORTE TERUGBLIK
De heer A. G. Mennink (thnas voorzitter
van de Commissie van Beheer, in de volks-
mond het schoolbestuur) wist ons te vertel-
len dat de huishoudschool is opgericht door
de plaatselijke afdelingen van de CBTB en

de GMvL en wel op 22 januari 1951.
De school startte met 37 leerlingen verdeeld
over twee klassen. Tot l februari 1958 was
mevrouw Berenpas-v, d. Kamp directrice.
Zij werd opgevolgd door mevrouw Klap-
muts-v. d. Vegt, die op haar beurt in 1965
werd opgevolgd door mej. G. Disbergen, die
al vanaf de oprichting als lerares aan de
school was verbonden. In de periode 1970-
1972 was de heer H. J. Schut directeur.
Begin september 1972 nam mej. L. A. Nij-
hoff (die daarvoor zeven jaren directrice
was aan de huishoudschool te Zelhem) het
roer over. Uitermate verheugd is zij over 't
feit dat de ouders zoveel belangstelling voor
de school tonen. Ca. 95 procent is altijd pre-
sent bij de ouderavonden.

GEEN OFFICIEEL GEDOE
Wie gedacht mocht hebben dat het zilveren
jubileum gepaard zou gaan met een recep-
tie heeft het mis. „Niks geen officieel ge-
doe, wij vinden het belangrijker om de men-
sen te laten zien hoe de school funktio-
neert," zo zegt de heer Mennink.
Het jubileum staat n.l. geheel in het teken
van de kreativiteit, terwijl daarnaast excur-
sies op het programma staan. De leerlingen
hebben zelf de keuze gemaakt. Maandag 19
en dinsdag 20 januari zijn de kreatieve da-
gen. De leerlingen van de Ie en 2e klassen
zullen deelnemen aan drie kreatieve aktivi-
teiten, de derde en vierde klassen aan twee.
Deze aktiviteiten zijn o.a. het maken van
stripverhalen, werken met hout, fotografe-
ren, filmen, wandkleed maken e.d. Wat be-
treft de excursies, op het programma staan
bezoeken aan een verpleeginrichting, pot-
tenbakkerg, naaiatelier, librije en het mu-
seum te Zutphen, kinderdagverblijf etc.
Maandagavond 19 januari zal er een geza-
menlijke ^maaltijd gehouden worden voor do-
centen en leerlingen, gevolgd door het op-
treden van een kabaretgroep uit Winters-
wijk. Woensdag 21 januari zal een tentoon-
stelling worden ingericht. D.m.v. deze ten-
toonstelling hoopt men een indruk te geven
van het onderwijs o pde school.

Donderdagmorgen 22 januari en vrijdag 23
januari zullen alle leerlingen van de 5e en
6e klas van de basisscholen 'n bezoek bren-
gen aan de huishoudschool. Op beide dagen
's middags alsmede donderdagavond staat
de school open voor een ieder die belang
stelt in het wel en wee van de zilveren huis-
houdschool.

De Chr. Huis-
houdschool aan
Het Hoge
te Vorden

Toneelvereniging
Krato
Voor een zeer goed bezette zaal Schoenaker
werd zaterdag jl. het blijspel ,,We komen
niet uit met ons pensioen" ten tonele ge-
bracht. De regie was in goede handen van
mevrouw W. Tolkamp-Siemes, hetgeen wel
bleek uit de erg goed vertolkte rollen van
alle spelers. Tijdens de pauze werd een ver-
loting gehouden, waarvan de opbrengst zal
worden besteed aan het opknappen van de
coulissen en aanschaf van rekwisieten. Al
met al een zeer geslaagde toneelavond, die
toch nog mogelijk bleek ondanks alle te-
amusement.

vv Vorden mist
enkele toernooien
Het bestuur van de voetbalvereniging Vor-
den heeft van de scheidsrechtersvereniging
Zutphen en Omstreken het verzoek gekre-
gen om volgende zomer weer samen het
scheidsrechtesvoetbaltoernooi te willen or-
ganiseren.
Tevens werd aan Vorden het verzoek ge-
richt of men ook het kampioenschap van
Nederand wilde organiseren. Begrijpelijk
dat het bestuur van Vorden danig in haar
nopjes was. Groot was de teleurstelling dat
het gemeentebestuur van Vorden (de velden
zfln immers eigendom van de gemeente)
medewerking weigerde.
Als argument voerde het gemeentebestuur
aan dat er eindelijk iets aan de toestand van
de velden gedaan moet worden. Men wil
hier direct na afloop van de competitie mee
beginnen. Het bestuur van Vorden, hoewel
teleurgesteld dat beide toernooien niet door
kunnen gaan, heeft begrip voor het stand-

punt van de gemeente want men heeft er
reeds enkele malen bij b. en w. op aange-
drongen dat er wat aan de velden gedaan
moet worden.
Wij vragen ons echter af of met een beetje
overleg door beide partijen niet één of twee
weekjes bij de competitie kon worden „aan-
geknoopt". Een kampioenschap van Neder-
land te mogen organiseren is iets wat men
in Vorden immers nooit krijgt aangeboden!

Feestavond
vv Vorden
De voetbalvereniging Vorden houdt zater-
dagavond 17 januari haar jaarlijkse feest-
avond. Plaats van handeling zaal Smit,
waar de toneelgroep TAO uit de Wilden-
borch de klucht zal opvoeren Het hing in de
lucht. Na afloop is er bal m.m.v. Take it
Easy. (Zie advertentie).

Bazar voor

Leerlingen van de o.l. school dorp organise-
ren woensdag 4 februari een bazar waarvan
de baten ten goede komen aan het zeilschip
De Eendracht, u weet wel dat schip dat
Nederland zal vertegenwoordigen bij de reis
van Dover naar New York.
Schipper is de heer Juta, die ongetwijfeld
blij za^ zÜn met het initiatief van de Vor-
dense scholieren. De bazar wordt gehouden
in de school en wel 's middags en 's avonds.
O.m. zullen op deze bazar folders en stic-
kers van De Eendracht ter verkoop worden
aangeboden.

Koerselman
cassettes MJf

Z I L V E R W I T BDKLSTAAi.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln

Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in zaal
Smit o J.v. mevr. Annelies Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, ledere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-

t Medler
in het Jeugdcentrum

Elkeraatste vrijdag van de maand: ruil-
beurs (Jeugdcentrum)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-

blokfluit, beginnelingen melodika
bij de picknickplaats Wildenborch

Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen

Januari:
17 Bal voor gehuwden café Eykelkamp
17 Feestavond W Vorden zaal F. P. Smit
22 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Prinsenbal Karnavalsvereniging De

Deurdreajers in residentie zaal
Schoenaker

27 Herv. Vrouwengroep Linde
30 Dropping SV Ratta
31 Jeugdcentrum, uitvoering Vordens

Toneel

Februari:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
6 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum
7 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum
10 Bejaardensoos zaal Schoenaker
11 Bond van Plattelandsvrouwen
17 Herv. Vrouwengroep Linde
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
28 Karnavalsoptooht De Deurdreajers en

karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg

29 Kinderkarnaval De Deurdreajers te
Kranenburg

Maart:
l Rayonlezing EHBO, traumadienst
1 Karnaval De Deurdreajers in residentie

Schoenaker te Kranenburg
2 Karnaval De Deurdreajers in residentie

Schoenaker te Kranenburg
3 Bond van Plattelandsvrouwen
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
9 Bejaardensoos zaal Schoenaker
9 Herv. Vrouwengroep Linde

18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,

Christus Koning kerk

April:
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen

12 Bond van Plattelandsvrouwen
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum

13.45 uur
29 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum

14.30 uur

Mei:
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker

De besturen van de verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Inschrijving NRS
Door inspecteur Nieuwenhuis zijn van de
volgende eigenaren dieren ingeschreven:
J. Arfman: Janny 71 b79, Rietje 71 b78,
Heintje 71 b77; M. Ruessink: Trijntje b+ 80;
H. Tjoonk: Anke b77; B. Voskamp: Dikkie
b77, José b4-81; M. J. Lebbink: Letty b77
en Loesje b75; Joh. Regelink: Trudie b + 81;
H. Regelink: Trix 6 b75; K. Hietbrink: Pau-
lein b79; G. A. Gotink: Bertha b77, Bolgaz
b+ 80, Antje b77, Rozetha b76, Lilian 5 b77,
Martha b75; B. H. Koning: Lausje 3 b+ 80,
Anja 9 b79, Haja b78; A. Weustman: Jop
b78; mevr. Regelink-Menkveld: Tine b79;
A. R. J. Zents: Toeja b76, Rina b78; H. J.
Berenpas: Overdien b76, Marie b77; L.
Groot Bramel: Marianne b77, Mina 147 b77;
G. J. Zweverink: Victoree 3 b78; G. Smeenk
Meta b77, Manna b76, Dora 5 b78; Joh.
Wentink: Covie b77, Gerda b78; M. Korne-
goor: Annemarie b77, Elly b+ 82, Neeltje 30
b77, Marie 7 b79, Marianne 8 b76, Gerry
b78; W. A. J. Wissink: Ingrid b75; B. Ab-
bink: Anja b77, Liesbeth b—74; L. Gotink:
Naatje b77, Nora b78; G. A. Regelink: Do-
rina b78, Bianca b78, Bellien b77, Bella b—
73, Deila b78, Blondinie b77, Ida b77, Bartje
12 b77;G. Th. Hummelink: Lies 7 b78; Gebr.
KL Gotink: Geertje l b77, Tree b77, Gretha
6 b+ 80; Th. W. Duenk: Rozee b77, Lies 133
b79, Lies 125 b77; R. J. Kornegoor: Berna-
deth b78, Gusta b78; H. Boenink: Grada
b78, Gonda b+ 80; D. J. Tjoonk Ejz.: Mari-
ke b76, Wimke b79, Rebekka 10 b+ 84; D.
W. Borg-man: Geertrui 40 b76, Ruth 72 b78;
B. Voskamp: Harold b79 def.; E. ter Maten
August 138 b—74 def.; B. Abbink: Dorus
b76 def.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense damclub DCV werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: Heuvink-Slutter
2—0; Sloetjes-A. Wassink O—2; Ruesink-
Rossel 2—0; Hoenink-Boudri O—2; Schef-
fer-Hulhof 0—2; Wiersma-Van Dijk 2—0;
Nijenhuis-Grotenhuis ten Harkel 2—0; Heu-
vink-A. Wassink 2—0; Hoenink-Reuver l—
1; Sloetjes-Breuker 1—1; Rossel-Wansink
0—2; Masselink-Ruesink 2—0; Oukes-Bou-
dri 2—0.

VERJAARDAG
PRINSES MARGRIET
Sinds enige tijd woont prinses Margriet, die op 19 janu-
ari 33 jaar wordt, in een prachtige bungalow op het
terrein van paleis 't Loo. Zij heeft toch uiteindelijk de
beslissing genomen om het wonen in een paleis te
verwisselen voor - voor een prinses - eenvoudiger
omstandigheden.

Het is ook begrijpelijk dat het leven in een zo groot
paleis, al werd er dan maar een gedeelte door de prin-
ses en haar echtgenoot mr. Pieter van Vollenhoven
bewoond, met een stel opgroeiende kinderen compli-
caties met zich meebrengt.

Onlangs werden er foto's vrijgegeven van het interieur
van de bungalow. Zoals deze Oranje-telg zelf ook al-
tijd een sobere indruk maakt zo was ook de inrichting
van haar huis, maar wel gezellig. Wij wensen de prin-
ses in het komende jaar veel huiselijke gezelligheid
toe en een goede verjaardag.

(Nadruk verboden)



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
9n g oei e slager

Donderdag:

Vrijdag:

Zaterdag:
De gehele
week:

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:
gehaktdag

Tartaar
Verse worst
Riblappen
Hamburgers
Ossestaart
Bakbloedworst
Borstlappen
Speklappen
Hacheevlees
Hierbij 500 gram panklare

Klapstuk
Hierbij 500 gram panklare

Gehakt

500 gram
rode kool 0,49

500 gram
hutspot 0,69
500 gram 2r50
1000 gram nu

298
349
598
198
259
149
539
298
498

FIJNE VLEESWAREN
PEKELVLEES
100 gram

ONTBIJTSPEK
150 gram

BERLINER
100 gram

Maandag:
BOTERHAMWORST
150 gram

Dinsdag:
BLOEDWORST
200 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
U bent toch niet vergeten om het vers e brood van HAR'U^N te eten \

VAN ONZE BANKETBAKKER
Hazelnootstam

Tompoezen

nu voor

nu voor

GROENTE EN FRUIT

Witlof

Bamipakket

Groene kool

Sinaasappelen

500 gram

nu voor

GESNEDEN
500 gram nu

SPAANSE
net ca 2 kilo nu

2 kilo nu 148
Maandag en dinsdag:

Stoofprei 1000 gram

JANSEN'S VOORDEELPRIJZEN
Vivo kleine pils
0,3 liter
krat a 24 flesjes

VIVO THEEZAKJES
20 stks van 108 voor

VIVO SINAASAPPELSAP
1/1 liter van 135 nu slechts

ZEEUWS MEISJE MARGARINE
250 gram - 2 pakjes voor

NOBO SPRITS klein
2 pakken van 214 voor

Hak augurken
3/4 pot
van 235 voor

SPLITERWTEN
500 gram van 135 voor

FENIX GLORIX
0,5 liter van 87 voor

DUREYA MAIZENA
400 gram van 89 voor

ANDY NORMAAL
500 gram van 215 voor

DREFT GEZINSPAK E 5
van 580 nu slechts voor

ZUIVEL-AFDELING
Halfvolle melk
1/1 liter

Hopjesvla
V-2 liter van 89 voor

DIEPVRIES
Sperziebonen
Iglo, gebroken, 600 gram

Spruiten
Bon Serva, 500 gram

Doperwten
zeer fijn, Bon Serva, 500 gram

Wasverzachter
SOFTLAN
1700 gram van 495 voor

CALVE PINDAKAAS
van 224 voor

LUYCKS FRANSE MOSTERD
halspot van 108 voor

Rookworst
OLBA
225 gram7 van 139 voor

MOLNY LUIERS EXTRA
30 stuks van 630 voor 548

255
Deze aanbiedingen zijn geldig tol en met 17 januari

SCOTT TISSUE HUISHOUD KEU-
KENROL pak a 2 rollen v. 325 v.

Goudappeltje en Appelsientje1/1 liter van 169
nu slechts



Met vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

GERRIT JAN

Willy en Jan Knoef
Everdien en Karin

Vorden, 10 januari 1976
Het Stapelbroek 2

Blij en gelukkig zijn we
met de geboorte van ons
zoontje en broertje

ERWIN

Henk, Willy en Roy
Seesink

Vorden, 10 januari 1976
De Bongerd 6

Getrouwd:

J. LENTINK
en
J. B. NIJENHUIS

Apeldoorn, 14 jan. 1976
Schotweg 59 II

Zaterdag 24 januari

INSTALLATIE
PRINS 1976
in residentie
zaal Schoenaker

Karnavalsvereniging
DE DEURDREAJERS

Uw adres voor
VERSE HAANTJES,
KIP en EIEREN

Poeliersbedrijf
W. ROSSEL
Telefoon 1283

Wegens aanschaf van c.v.
te koop: 4 gashaarden.
Het Jebbink 28, Vorden,
telefoon 1983

Te koop: z.g.a.n. bankstel
Telefoon 2010, Vorden

Te koop: salontafel,
marmer met smeedijzer
120 x 0,55 Tel. 1495

Te huur gevraagd in Vor-
den of omgeving: zitka-
mer, slaapkamer, kookge-
legenheid en gebruik van
douche. Brieven onder nr.
45-1 buro Contact

Te koop: l Bocaal gaska-
chel i.z.g.st.; l 4-pits gas-
stel; l trekhaak voor Fiat
1500; l dubb. bediening
Fiat 1500. Te bevr. bij
Luth, Nieuwstad 4, tele-
foon 05752-1396

Woningruil: aangeboden
huurhuis plm. 2 km bui-
ten dorp Vorden. Gevr.:
klein huurhuis in dorp
Vorden. Brieven onder
nr. 45-2 buro Contact

Zaterdag 24 januari
INSTALLATIE
PRINS 1976
in residentie
zaal Schoenaker

Karnavalsvereniging
DE DEURDREAJERS

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30

GARAGE KüftZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

PIJPROKEN
MANNENWERK l

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t<;l. 1553

en

HERMIEN PELLENBERG

geven elkaar hun jawoord op vrijdag 23
januari om half twee m het gemeente-
huis te Vorden.

De kerkelijke inzegening is om twee uur
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden
door ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, januari 1976
Zutphenseweg 60 - Larenseweg l
Toekomstig adres: Brinkerhof 50, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van vier tot
vijf uur in zaal Concordia te Hengelo.

Op 11 januari jl. is van ons heengegaan op de
leeftijd van ruim 90 jaar, mijn beste man, onze
zorgzame vader en grootvader

GERHARD GROOT OBBINK

Vorden: B. Groot Obbink-Oberink
H. J. Groot Obbink
S. Groot Obbink-van Doorn

Tiel: A. H. de Jong-Groot Obbink
Vorden: G. J. Groot Obbink

R. Groot Obbink-de Haan
en kleinkinderen

Vorden, 14 januari 1976
Villa Nuova

Korrespondentie-adres: Dorpsstraat 8 Vorden
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Zaterdag 17 januari a.s.

BAL
voor gehuwden en
verloofden

Muziek: „The Moodchers"

aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

*^^

Vele voordelige aanbiedingen
tijdens de

OPRUIMING
zowel
TAPIJT
MATRASSEN
DEKENS
GORDIJNSTOFFEN

Woninginrichting - Lederwaren

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

organiseert op 30 januari 1976 een

DROPPING
voor haar leden.

Vertrek om 20.00 uur vanaf de kantine

Bestuur SV Ratti

ONTVANGEN:

de nieuwe kollektie

opruiming restanten
behang met 10-50%
korting

De speciale verfwinkel op Het Hoge

H. WEUSTENENK
Het Hoge 33 - Vorden - Telefoon 1377

vanaf donderdag 15 januari

Elektr. dekens vanaf 79,00
Wasbakken en

fonteintjes

Doucheset

Schijnvuren

Dompelaar

ZIE ETALAGE

vanaf 12,00

9,50

10,00

9,95

Op alle artikelen buiten de oprui-
ming 10°/o korting (uitgezonderd
de aanbiedingen en sanitair)

III Wiltink
Het Hoge 26 - Vorden
Telefoon 05752-1656

KATH. STICHTING ST. ANTONIUSSCHOLEN
VORDEN/KRANENBURG

Wij zijn blij u te kunnen uitnodigen om op

woensdag 21 januari a.s.
om 14.30 uur aanwezig te zijn bij de fees-
telijke opening van de katholieke kleuter/
basisschool aan Het Jebbink 5 te Vorden.

Schoolbestuur, leerkrachten, leerlingen

Vrijdag en zaterdag:

APPELPUNT
met slagroom

ENGELSE BONBONS

Specialiteit: Zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

KATH. STICHTING ST. ANTONIUSSCHOLEN
VORDEN/KRANENBURG

Op

zaterdag 24 januari a.s.
van 14.00 tot 17.00 uur geven we alle be-
langstellenden graag de gelegenheid om
de nieuwe KLEUTER/BASISSCHOOL aan
Het Jebbink 5 te komen bezichtigen.

Het bestuur

donderdag 15 januari a.s.

diverse restanten

SPORT- EN
JACHTKLEDING

aanvang verkoop

's morgens om 8.30 uur

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Koopjes in:

huishoudelijke artikelen

luxe artikelen

cassettes

gereedschappen enz.
Zie etalage winkel huishoudelijke
artikelen.

Van 15 tot en met 21 januari

'GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg 15 - Teletoon 1261

AUTOSNELWAS

voor f 2,— uw auto prima schoon.
Speciaal ook ingericht voor uw bedrijtsauto

TEGER Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 1426

! ECJ
TTTT TTT



IN ONZE

HERENSLIPPERS

JONGENSSCHOENEN

DAMESPANTOFFELS

ZWEEDSE KLOMPEN

vanaf 10,00

vanaf 24,90

vanaf 10,00

vanaf 19,90

Bijzonder voordelige koopjes in

DAMES- EN HERENSCHOENEN

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

Zeer lage prijzen voor

Gaskachels
Oliekachels
en gereedschap

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Telefoon 1261

FEESTAVOND
v.v. VORDEN

op 17 januari 1976 voor leden en
donateurs, in zaal Smit, aanvang
19.45 uur, zaal open om 19.30 uur

Voor de pauze wordt opgevoerd de klucht
„Het hing inde lucht"

Na de pauze
DANSEN
onder leiding van het orkest
TAKE IT EASY

Vrije toegang op vertoon van leden-
donateur s kaarten

Het bestuur, J. Jansen sekretaris

Contact
een
graag
gelezen
blad!

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Re*taurant

Mr.
Eykelkamp

Mcdlcr - Tel. 6634

BROOD ?
Natuurlijk l
WARME BAKKER

•ASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

Speciale
aanbiedingen

WMF komplete garnituren
model 1681
6-persoons 40-delig
9-persoons 59-delig

12-persoons 79-delig

SOLA
model Gustav
6-persoons 40-delig

MASTER MIND
van 12,90 voor

LOOPPAARDEN
nu voor

59,95

9J5

Koorsolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

11,45

Vorden

HOTEL BLOEMENDAAL
Stationsweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1227

OPENINGSTIJDEN

Dames:

dinsdag 19—23 uur

donderdag 9—12 uur

Heren:

donderdag 19—23 uur

zaterdag 9—12 uur

Echtparen:

vrijdag 19—23 uur

Groepen volgens afspraak

Voelt u zich moe of mat,
neem dan een

SAUNABAD
SOLARIUM GRATIS

ABONNEMENTEN
in de maand januari / 75,—
-f- per abonnement één gra-
tis introducé

PRIJZEN

per sauna plm. 2 uur

per persoon ƒ 10,—

Abonnementen voor
10 baden / 90,—

ITT off. dealer

SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie - Afspeelapparatuur
Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

• 3 (aar garantie op alle types
kleurentelevisie

• 2 faar garantie op alle overige
apparatuur

• Eigen servicedlenst, ook in de
weekends

• 3 maanden garantie op ledere
reparatie

spoorstraat 46 ruurlo
rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

VERDIEN 50%
U koopt 2 meter, u betaalt slechts 1 meter! !
Dus hier geldt werkelijk 2 meter halen, 1 meter
betalen

Diolen - Trevira - Jersey
Tweed enz.

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 9-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

Vlees van een echte slager
is lekker en niet duur
Kijk naar de prijzen
en proef de kwaliteit

2,55

1,95

2,98

3,40

5,88

4,88

4,25
eigen fabrikaat

0,15

HAMBURGERS
3 stuks

ROLLADESCHIJVEN
3 stuks

GEVULDE BOOMSTAM
nu voor

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

SCHENKEL
500 gram

ROOKWORST grof of fijn

Hierbij ZUURKOOL
500 gram

Voor de boterham:

150 gram ARDENNER ONTBIJTSPEK 1,53
150 gram LEVERKAAS 1,48
150 gram PEKEL VLEES 1,48
150 gram BOTERHAM WORST 1,19

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Zoveel mensen,
zoveel wensen,

zoveel reizen
De zomerprogramma's liggen voor U klaar!

VLIEGREIZEN

TREINREIZEN

BUSREIZEN

BOOTRE1ZEN

AUTOREIZEN

Rabobank C3
geld en goede raad

S 8825



Donderdag 15 januari 1976

2e jaargang nr. 36 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN

OPLOSSING KERSTPUZZEL

HORIZONTAAL:
1. kerstboom; 8. 02; 9. tee; 10. ra; 11. eer; 12.
waar 14. al; 15. avanti; 17. misbaar; 18. oa; 19.
hark; 20. trier; 22. pal; 23. inwendig; 26. voor;
28. eendengeur; 30. mignon; 32. gs; 33. mo; 34.
bede; 37. goed; 38. egel; 40. enige; 42. ree; 43.
bijna; 45. uit; 47. tik; 48. gs; 50. das; 51. sesam;
53. hg; 54.handwerkaktes; 58. lederen; 60. ie;
61. fa; 62. mede; 64. ertsdeel; 66. elzas; 68. ned;
69. hm; 70. fier; 71. ue; 72. eau; 74. sjouk; 77.
ets; 78. rr; 79. mt; 80. sterre; 81. etui; 83. mirre;
86. la; 88. eken; 89. eipoeder; 93. rozet; 94. trip;
96. zoöloog; 99. alle; 100. Ie; 101. even; 105. da;
107. mede; 110. isa; 111. dora; 113. eva; 114.
mistletoetakjes; 115. gij.

VERTIKAAL:
1. ko; 2. ezelskinnebak; 3. straatwegen; 4. te; 5.
bewaring; 6. oratorium; 7. maria; 13. an; 14. air;
16. varensgast; 17. malende; 19. ha; 21. ede; 22.
prior; 24. nd; 25. grootmoeder; 26. veeg; 27.
omg; 29. eo; 31. geeuw; 34. bethlehem; 35. eni-
germate; 36. dik; 39. lussen; 41. égard; 44. ijs-
afzet; 46. ia; 49. sneetje; 50. dreef; 52. eem; 54.
hesp; 55. dne; 56. ei; 57. kaars; 59. dt; 63. deur;
65. laurier; 67. lieren; 73. u; 74. stiletto; 75. orm;
76. kerk; 80. su; 82. tapzool; 84. re; 85. Jeruza-
lem; 87. ad; 90. io; 91. oe; 92. enig; 95. rose;
97. ole; 98. leest; 102. val; 103. nat; 104. ede;
105. dra; 106. aak; 107. mes; 108. ev; 109. dag;
110. is; 112. ot.

1e prijs / 25,-

2e prijs / 20,-

3e prijs ƒ 15,-

4e prijs / 10,-

5e prijs ƒ10,-

6e prijs / 10,-

7e prijs / 10,-

8e prijs /10,-

9e prijs /10,-

10e prijs / 10,-

J. Oukes, Pr. Bernhardweg 14, Vorden

L. Kappert, Polweg 9, Wichmond

H. Stoelhorst, Nachtegaalstraat 3, Ruurio

A. G. Boerman, Bieshorstlaan 61, Warnsveld

Mevrouw Ruesink, Leuke 6, Vorden

J. H. Smeenk, H 65, Ruurio

H. Potman, Raadhuisstraat 46, Eemnes (U.)

A. Postma, Ruurloseweg 6, Vorden

R. R. de Rozario, Het Wiemelink 26, Vorden

W. J. van Haren, Clauslaan 2, Ruurio

Uitslag kleurwedstrijd
1e prijs / 10,— Christian Wissels, Utein 21, Beetsterswaag
2e prijs ƒ 7,50 Dinie Mennink, Barchemseweg 2, Ruurio
3e prijs ƒ 5,— Astrid Bosch, Christinalaan 7, Vorden
4e prijs ƒ 2,50 Regine Tolkamp, Ruurloseweg 84, Vorden
5e prijs ƒ 2,50 Caroline Tolkamp, Ruurloseweg 84, Vorden
6e prijs ƒ 2,50 Ina Ligtenbarg, Scheidijk I-3, Ruurio
7e prijs ƒ 2,50 Cor Kuitert, H.K. van Gelreweg 25, Vorden
8e prijs ƒ 2,50 Gerard Wullink, Beren van Hackfortweg 39, Vorden
9e prijs / 2,50 Geert Wesselink, Eikenlaan 23, Vorden

10e prijs / 2,50 Marian Wissink, Eikenlaan 10, Vorden

Door de vele prachtige tekeningen geven wij nog 5 extra prijzen. Een prachtige kastelenkalender van Drukkerij Weevers
M. van Damme, Margrietlaan 27, Ruurio; Bertie Arentsen, Clauslaan 28, Ruurio; a^rummelman, Hamminkweg 6, Vorde
Jaccolien de Man, Wiedemhof 18, Barchem; Oscar Rondeel, Ruurloseweg 42, Vareen.

De prijzen kunnen afgehaald worden aan ons kantoor: Nieuwstad 12, Vorden, tot 31 januari 1976. Voor Ruurio en omstre-
ken kan men de prijs afhalen bij Boekhandel Hoytink.

Enkele kernpunten uit de wet op de
Ruimtelijke Ordening

STREEKPLAN
OOST-GELDERLAND

MEEDENKEN
OVER EIGEN TOEKOMST

Van december tot en met februari worden
er weer openbare voorlichtingsbfl eenkom-
sten gehouden in verschillende plaatsen in
Oost-Gelderland.
Deze bijeenkomsten hebben tot doel, de be-
volking bekend te maken niet de drie voor-
ontwerpen van het streekplan Oost-Gelder-
land. Daarna komen er discussie-bfleenkom-
sten en hierin kan de bevolking zich uit-
spreken voor welk van de drie voorontwer-
pen zfl het meeste voelt. Bovendien zullen
suggesties die tot verbetering van het
streekplan kunnen leiden, gaarne worden
gehoord.
Wanneer u wilt deelnemen aan de voorlich-
tings- en discussie-avonden, let dan op de
advertenties die in alle dagbladen van Oost-
Gelderland zullen verschijnen.
In verband met het bovenstaande lijkt het
ons nuttig, enkele hoofdzaken uit de „Wet
o pde Ruimtelijke Ordening" onder de aan-
dacht van de lezers te brengen.
De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
onderscheidt:
1. het nationale ruimtelijk beleid;
2. streekplannen;
3. structuurplannen en bestemmingsplan-

nen.

1. Het nationale ruimtelijke beleid.
In de wet is bepaald, dat over maatregelen
en plannen, die van betekenis zijn voor het
regeringsbeelid inzake de ruimtelijke orde-
ning, een centraal coördinerend orgaan (de
Rijksplanologische Commissie) moet wor-
den gehoord. De Kroon kan bij algemene
maatregel van bestuur afwijking van dit
voorschrift toestaan voor die projekten
welke, naar de praktijk heeft uitgewezen,
ook ten aanzien van de ruimtelijke kanten
ervan degelijk zijn voorbereid. Voorts is in
de wet de mogelijkheid geopend, dat de
Kroon voor bepaalde facetten van het ruim-
telijk beleid plannen vaststelt die aan de
Staten-Generaal moeten worden medege-
deeld (nationale facetplannen).

2. Streekplannen.
De Provinciale Staten zijn bevoegd streek-
plannen vast te stellen, welke zowel voor
het gehele gebied van de provincie als voor
één of meer gedeelten daarvan kunnen gel-
den. Overleg met de besturen der gemeen-
ten, waarover een streekplan zich zal uit-

strekken, alsmede met de provinciale pla-
nologische commissie, is voorgeschreven.
De Provinciale Staten zfln niet verplicht
zulke plannen vast te stellen, maar wel kan
de Kroon hun opdragen dit te doen of een
reeds bestaand plan te herzien.
Toen het provincaal bestuur van Gelder-
land de noodzaak inzag om voor Oost-Gel-
derland vier nieuwe streekplannen te gaan
ontwikkelen, heeft het besloten de bevol-
king daarbij op ruime schaal gelegenheid
tot inspraak te geven. De ideeën en wensen
van de bevolking zullen bij de voorberei-
ding van de streekplannen zwaar wegen. Zij
zullen een plaats krijgen naast Ie bijdragen
die gemeenten, rijk en andere instanties le-
veren aan de totstandkoming van de streek-
plannen. De streekcommissies dienen om de
wensen en ideeën van de bevolking te ver-
zamelen en door te geven aan de gedepu-
teerde staten. Bovendien verlenen de
streekcommissies hun medewerking bfl het
voorlichten en stimuleren van de bevolking
om mee te denken over de streekplannen.

3. Structuurplannen en bestemmingsplan-
nen.
De gemeentebesturen zijn verplicht voor 't
gehele gebied van hun gemeente dat niet
tot de bebouwde kom behoort een bestem-
mingsplan vast te stellen. Zij mogen dit ook
doen voor het gebied binnen de bebouwde
kom.
Voorts kunnen zij voor het grondgebied van
de gemeente een structuurplan vaststellen,
waarin de toekomstige ontwikkeling wordt
aangegeven. Zfln de gemeenten, met uitzon-
dering van de verplichte vaststelling van
een bestemmingsplan voor het buiten de
bebouwde kom gelegen gebied, als regel vrij
om al dan niet verdere plannen vast te
stellen, de provinciale besturen kunnen een
gemeente wel opdragen, binnen een bepaal-
de tremfln een structuurplan vast te stellen
of te herzien. Zfl knnen de gemeente even-
eens verplichten binnen een bepaalde ter-
mijn een bestemmingsplan vast te stellen
of te herzien, zowel voor het gebied binnen
de bebouwde kom als voor het gebied daar-
buiten.
De wet laat een gemeentebestuur grote vrij-
heid met betrekking tot de inhoud van de
plannen. Het algemene beginsel is dat bfl
het plan, voor zover dit ten behoeve van
een goede ruimtelflke ordening nodig is, de
bestemming van de grond wordt aangewe-
zen. In verband met die bestemming moe-
ten, zo nodig, voorschriften worden gege-
ven omtrent het gebruik van de grond en
de zich daarop bevindende opstallen.
Ten aanzien van gronden die in de naaste
komen, kunnen aan burgemeester en wet-
houders op grond van het bestemmingsplan
bepaalde bevoegdheden worden gegeven om
de gewenste soepelheid bfl de uitvoering

van het plan te combineren met voldoende
waarborgen voor de belanghebbenden.
Met inachtneming van de voorgeschreven
procedure kunnen burgemeester en wethou-
ders dan namelflk een uitgewerkt plan bin-
nen de daarbij gestelde grenzen wflzigen of
een globaal plan nader uitwerken.

4. Rechtsgevolgen.
De rechtsgevolgen van streek-, structuur-
en bestemmingsplannen zfln verschillend.
Van a deze soorten plannen bevatten alleen
de gemeentelijke bestemmingsplannen,
naast een programma voor de toekomst,
voorschriften die tot de burgers zfln ge-
richt en deze rechtstreeks binden.

Het is verboden te bouwen zonder vergun-
ning van 't gemeentebestuur. Een gemeen-
tebestuur is verplicht een vergunning te
weigeren, indien een voorgenomen bouw-
werk in strijd zou zfln met het van kracht
geworden gemeentelijke bestemmingsplan.
Bovendien is voorzien in de mogelijkheid,
bflb het bestemmingsplan zelf een aanleg-
vergunning te eisen voor het verrichten van
werkzaamheden en voor het uitvoeren van
andere werken dan bouwwerken. Een der-
gelijke aanlegvergunning moet dan even-
eens aan het bestemmingsplan worden ge-
toetst.

Zowel de streekplannen als de structuur-
plannen zfln daarentegen uitsluitend pro-
gramma's voor de toekomst.

De Gedeputeerde Staten kunnen op grond
van het streekplan aan een gemeente aan-
wijzigingen geven met betrekkingen tot de
inhoud van een bestemmingsplan.

De minister van Volkshuisvesting en Ruim-
telflke Ordening is bevoegd via aanwflzin-
gen aan de provinciale besturen over de
streekplannen Invloed uit te oefenen op de
inhoud van de gemeentelijke bestemmings-
plannen.

5. Bezwaren.
Aanwfl zingen van de minister aan een pro-
vincie of van een provincie aan een gemeen-
te kunnen zonder meer tot stand komen
omdat eventuele bezwaren van belangheb-
benden aan de orde kunnen komen bfl de
behandeling van het bestemmingsplan, al-
vorens dit wordt vastgesteld.
Ten aanzien van de totstandkoming van
streekplannen is voorgeschreven, dat tegen
het door Gedeputeerde Staten voorbereide
en ter visie gelegde ontwerp, binnen een be-
paalde tfld bezwaren bfl de Provinciale Sta-
ten kunnen worden ingediend. Tegen de
vaststelling door de Provinciale Staten is
echter geen beroep meer mogelijk.

Ook ten aanzien van ontwerp-structuur-
plannen is het indienen van bezwaren bfl de
gemeenteraad mogelijk. Beroep bfl een ho-
gere instantie is ook hier niet opengesteld.
De procedure, waardoor de gemeentelijke

bestemmingsplannen rechtstreeks verkrij-
gen is veel zwaarder. De ontwerpen voor
deze plannen moeten eerst ter inzage wor-
den gelegd, zodat iedere burger hiervan kan
kennis nemen. ledere burger kan tegen de-
ze ontwerpen schriftelijk bezwaren indie-
nen. Voorts kunnen zfl die zich tfldig met
bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge-
wend, na vaststelling van het plan door de
gemeenteraad bezwaren indienen bfl Gede-

puteerde Staten in de betrokken provincie.
Een bestemmingsplan treedt niet in wer-
king alvorens het door Gedeputeerde Staten
is goedgekeurd. Ook dan echter heeft de
burger nog de mogelijkheid zfln bezwaren
kenbaar te maken door tegen deze goed-
keuring bfl de Kroon in beroep te gaan. In
dat geval treedt het plan pas in werking
als de Kroon hieromtrent een beslissing
heeft genomen.

De drie alternatieve voorontwerpen
van het streekplan Oost-Gelderland
Voor Oost-Gelderland zijn in een zojuist
verschenen nota van de provincie, drie ver-
schillende voorontwerpen voor het streek-
plan openbaar gemaakt.
Deze plannen worden onder de aandacht
van de bevolking' van Oost-Gelderland ge-
bracht met de bedoeling1, dat de bevolking
zich uitspreekt over deze plannen. De
streekkommisaies brengen de wensen van
de bevolking over naar de plannenmakers,
die rekening zullen houden met die wensen.
In de dagbladen komen advertenties waar-
in staat hoe de bevolking haar wensen ken-
baar kan maken. Bovendien zijn. er reeds in
1973 en 1974 informatie- en discussiebfleen-
komsten voor de bevolking van Oost-Gel-
derland geweest, betreffende het te maken
streekplan. Bfl het maken van de alterna-
tieve voorontwerpen is met de wensen van
de deelnemers aan die samenkomsten zo-
veel mogelijk rekening gehouden.

Op de informatie- en discussiebijeenkomsten
werden een aantal onderwerpen naar vo-
ren gebracht met de bedoeling, hierover de
mening van de aanwezigen te peilen. Deze
onderwerpen waren: de bevolkingsgroei,
woningen en voorzieningen, werkgelegen-
heid, landbouw, natuur en rekreatie, grond-
gebruik, verkeer en milieu.

Uiteraard liepen de opvattingen over deze
onderwerpen nogal eens uiteen, zodat het
moeilflk was 'hieruit gemeenschappelijke
wensen te vormen. Daarom werden alle me-
ningen en wensen van de deelnemers, die op
de samenkomsten naar voren werden ge-
bracht, door de vier Oostgelderse streek-
kommissies opgetekend en in een eindver-
slag aan het provinciaal bestuur aangebo-
den. Ook de gemeentebesturen van de be-
treffende gemeenten maakten hun wensen
kenbaar. Aan de hand van al deze wensen
en ideeën hebben de plannenmakers de drie
altern>^ïve streekplannen gemaakt. Het
zijn noy voorontwerpen, dus slechts voor-
stellen, waaraan nog veranderingen kunnen
worden aangebracht.

Hoofddoelstelling
Bij het samenstellen van de alternatieve
vooronÉtferpen van het streekplan Oost-
Gedlerland heeft men zich laten eliden door
de volgende hoofddoelstelling: „In het
streekplan Oost-Gelderland zal de eigen
landelijke karakteristiek centraal staan.
Elementen als natuur, landschap, rust en
klein-schaligheid spelen hierbij een belang-
rijke rol."
Toch zou het welzijn van de Oostgelderse
bevolking in de knel dreigen te komen als
de bescherming van het landschap zó ver
zou worden doorgevoerd, dat er geen gele-
genheid zou zfln voor bepaalde ontwikke-
lingen. We denken bijvoorbeeld aan een ver-
betering of verandering van een situatie
met betrekking tot de werkgelegenheid en
aan verbeteringen ten behoeve van de land-
bouw. Dit soort ontwikkelingen moet dus
mogelflk blflven, al zal steeds getracht wor-
den het uiterlijk van Oost-Gelderland zo
veel mogelijk in takt te laten.

De alternatieve voorontwerpen van
het streekplan.
Bfl 't maken van de drie alternatieve voor-
ontwerpen voor het streekplan Oost-Gelder-
land moest dus steeds aandacht worden ge-
schonken aan de hoofddoelstelling, dus zor-
gen dat het landelijk karakter van dit ge-
bied behouden blijft en zorgen voor het wel-
zijn van de bevolking. Men neemt aan dat
de bevolking zal toenemen van 320.500 (in
1975) tot 360.700 tegen het eind van 1985
en 405.300 omstreeks het jaar 2000 Door
verschillen aan te brengen in de wijze van
spreiden van de bevolkingsgroei over het
streekplangebied, de verdeling van de be-
drijfsterreinen en rekreatiegebieden kwa-
men de drie alternatieve voorontwerpen tot
stand.

Alternatief l stelt voor: de bevolkingsgroei
en wat daarbij behoort, vooral te doen
plaatsvinden in de plaatsen Zutphen, Win-
terswijk en Doetinchem. Leidraad voor deze
opbouw is de gedachte om Oost-Gelderland
via het streekplan aantrekkelijk te maken
voor de vestiging van hoger gekwalificeer-
de bedrijven en instellingen. Men zal dan
extra aandacht moeten besteden aan ver-
keersverbindingen waardoor de bereikbaar-
heid van genoemde plaatsen wordt verge-
makkelijkt. Ook wil men de woningbouw zo
stimuleren, dat een stedelijk woonmilieu
ontstaat, dus meer gevarieerdheid in het
wonen.

Het bovenstaande wil niet zeggen, dat de
kleinere plaatsen of woonkernen zich niet
mogen uitbreiden, maar men wil een even-
tuele uitbreiding van de kleinere woonker-
ne wel beperken. In een volgend artikel ko-
men we hierop terug. Bovendien moet nog
worden afgewacht op welk voorontwerp de
keuze zal vallen.

Alternatief 2. In dit voorontwerp stelt men
voor: de verwachte groei van de bevolking
en de daarbij behorende voorzieningen meer
gelijkmatig te spreiden over een groter aan-
tal plaatsen, waardoor ook de kleinere
woonkernen meer aan bod zouden komen.

In zijn algemeenheid komt een dergelijke
spreiding tegemoet aan de wens naar meer
landelijke woonmilieus.
Het ligt niet in de bedoeling van dit plan,
de uitbreiding van alle woonkernen te sti-
muleren, maar men denkt hierbij aan het
vormen van een zevental „hoofdkernen",
naast de belangrijkste kern Doetinchem. De
uitbreiding van Doetinchem zal dan niet zo
groot zfln als in alternatief l is bedoeld.
Als „hoofdkernen" worden genoemd, Gaan-
deren, Terborg, Silvolde, Gendringen, Ulft,
Varsseveld en 'sJHeerenberg. Ook Zutphen
is in alternatief 2 een mindere groei toege-
dacht dan in alternatief 1. Daar staat een
wat royalere positie voor Lochem tegen-
over, zodat ook in dit gebied een grotere
spreiding van de verzorging en werkgele-
genheid tot uiting komt.
Vorden, Ruurio en Eefde kunnen volgens
alternatief 2 ook op een wat grotere uit-
breiding van het aantal woningen rekenen.
Alternatief 3. Dit alternatieve voorontwerp
wil één stedelijke kern in Oost-Gelderland
als voornaamste centrum. Dat zou dan Doe-
tinchem moeten zfln. Daar zou de groei zo-
danig moeten worden gestimuleerd, dat de-
ze plaats het centrum van Oost-Gelderland
wordt op het gebied van werkgelegenheid
en de verzorging.

Voor het overige ligt dit voorontwerp meer
in de sfeer van het tweede alternatief. Dat
ibeteentk dus, dat voor het gebied buiten
Doetichem wordt gestreefd naar een 'tame-
lijke spreiding van de nieuwbouw, ter on-
dersteuning van de voorzieningen in de
streek en tot behoud van 't landelijk woon-
mileu.

Bij de keus van Doetinchem is onder meer
overwogen dat deze plaats tamelijk centraal
ligt en het grootste achterland heeft van de
drie grootste woonkernen in het gebied.
In het voorgaande hebben we de belang-
rijkste uitgangspunten voor de drie alterna-
tieve voorontwerpen naar voren gebracht.
In een aantal volgende artikelen zullen we
wat dieper ingaan op de voorstellen voor de
uitwerking van de plannen.

Nogmaals wijzen wij u er op, dat uitvoeri-
ger gegevens verkrijgbaar zijn bij: Stich-
ting Streekbelangen Oost-Gelderland, Plant-
soenstraat 85, Doetinchem, tel. 08340-30845.

Damrubriek
DE OPENING
Vanuit de beginstand heeft wit negen ver-
schillende openingszetten tot zijn beschik-
king. De schijven 31, 32, 33 en 34 mag wit in
twee richtingen spelen, terwijl schijf 35 al-
leen naar veld 30 kan worden geschoven.
Op de vraag welke openingszet de beste is,
heeft oud-wereldkampioen Isidore Weiss het
enig juiste antwoord gegeven: iedere ope-
ningszet is goed, mits op de juiste wijze
-wordt voortgezet. Het gaat er in de opening
om een bepaalde opbouw te verwezenlijken
die perspectieven biedt voor het middenspel.
Daarbij is het van belang de schijven zoveel
mogelijk in het spel te betrekken, waarbij het
voor de hand ligt ze vanuit de hoeken en van-
af de randen naar het midden te spelen, waar
ze het grootste speelbereik hebben (in beide
richtingen). De schijven zijn dan het meest
aktief. Zij ontwikkelen zich. Beginners spe-
len dikwijls het liefst naar de randen, omdat
de schaven dan niet gemakkelijk kunnen
worden geslagen. Randschflven zijn meestal
zwakker dan de elders opgestelde schijven.
Zij kunnen slechts in één richting worden ge-
schoven en zijn daardoor gemakkelijk vast
te zetten. (Wordt vervolgt)

Zwart

••ë

Wit

In een radio-uitzending van 16 september '65
had ir. G. E. van Dflk uit Wageningen het
volgende eindspel. Het schijnt door de drei-
ging 33-39 van zwart steeds remise te wor-
den, maar er is een zeer geestige winst voor
wit. Hoe ?
De stand in cijfers wit 4 schijven op 10, 36,
42 en 44. Zwart 4 schflven op 22, 27, 28 en 33.
Wit is aan zet.
De oplossing van ons vorige probleem was:
Wit 2 schflven op 17, 45 en dam op 31. Zwart
3 schijven op 8, 34 en 40. Wit wint als volgt:
17-12, 8x17; 31-26, 17-22; 26-31, 22-28; 31-37.
28-33; 37-42, 33-39; 42-29, 34x23; 45x43 en
wit wint door oppositie. Er was maar één
goede oplossing bfl n.l. van ons jeugdlid J.
Masselink.

H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18, Vorden.



Ingezonden
(bulten verantwoordelijkheid der redactie)

REAKTIE OP DE
WERKGROEP

LEEFBAARHEID VORDEN

Al enkele malen heeft de Werkgroep Leef-
baarheid Vorden van haar toestaan laten ho-
ren. Zo ook weer in het Contact van 8 Jan.
j.l. Naar aanleiding van dit stukje wil ik
hierop graag met het volgende reageren:

1. Hoe denkt de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden (WLV) het lawaai op de doorgaan-
de hoodfweg door het dorp op te lossen. Zo-
als bekend is voorlopig van een rondweg om
Vorden nog geen sprake. Het is natuurlijk
wel een edel streven om het lawaai te mi-
niseren, echter het moet dan ook te realise-
ren zijn. Mflns inziens is momenteel geen
alternatief aanwezig.
Het lawaai wat veroorzaak wordt op en in
de nabijheid van het Hoetinkpad, moet ge-
zien worden als een kwaad dat we kunnen
accepteren, n.l. zouden deze jongelui over
bospaden gaan crossen, dan is dit naar mfln
mening een groter kwaad dan nu het geval
is (verontrusting wild, opgeschrkte wande-
laars, kapot rjjden van wegen etc.).

2. Minder stank van afvalgas van verbran-
dingsmotoren is een aktie die is toe te jui-
chen, echter dit probleem is zó aktueel en al
zoveel besproken. Al zoveel jaren wordt er
door deskundigen naar een goede oplossing
gezocht, dat ik aanneem dat de W.L.V.
hoogst waarschijnlijk zelf ook geen oplos-
sing weet.
Onder punt 3 van uw schreven (minder
schrikreakties) zullen wfl een beroep op de
mentaliteit van de mensen moeten doen, die
deze z.g. schrikreakties veroorzaken.
In woonwijken KOU het snelheidsprobleem
aangepast kunnen worden door z.g. „ver-
keersheuvels". Plan Brinkerhof en de Boonk
Iflken mfl hier zeer geschikt voor.

3. Het planten van bomen is in deze tfld
een kreet die door elke milieugroep gebe-
zigd wordt, zowel ten rechte als ten on-
rechte. Dat de gemeente Vorden alleen geld
uit moet geven is natuurlijk ten onrechte
bedoeld. Winkeliers en partikulieren kun-
nen evengoed hun medewerking geven.
Als er bedoeld wordt dat de gemeente Vor-
den soms met geld smijt om bomen te res-
taureren, die mijns inziens dit niet waard
zfln, is dit te betreuren.
Voor het geld wat hieraan besteed is, had
men beter de oude bomen kunnen vervan-
gen door jonge bomen. Over 20 jaar hadden
we dan weer een acceptabele boom gehad.
Vooruitzien in dit probleem is erg belang-
rflk.

4. Het punt van nog meer medewerking
van milieubewuste Vordenaren is mflns in-
ziens een beetje overtrokken. Iedereen is
zich wel bewust (en zeker een goed geaar-
de Vordenaar) dat hfl mee moet werken.
Echter het innerlijk egoïsme van „het zal
mfln tfld wel duren" wint het toch weer van
uw vraag. Desalniettemin zullen we er toch
op moeten blijven hameren dat ook aan on-
ze toekomst gedacht moet worden.

5. Leefbaarheidsverbetering is evenals
voornoemd punt een zeer teer onderwerp.
Verworven vrijheden moeten niet gezien
worden als vrijheden die onverminderd
voortgezet kunnen worden. Hier zal bfl de
betreffende eigenaren van de percelen grond
in minnelijk overleg tot overeenstemming
gekomen moeten worden. Een punt dat de
WLV zou kunnen gaan doen.

Alle bovengenoemde opmerkingen die ik ge-
maakt heb moeten niet gezien worden als
regelrechte kritiek, integendeel, echter moet
men zich wel bewust zijn, dat de realiteit
niet uit ogen wordt verloren. Dat de door
u genoemde punten niet voetstoots door
iedereen aangenomen zullen worden.
Ik wens dan ook bfl deze de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden in 1976 veel succes
toe en hoop dat ze een wezenlijke bijdrage
kan leveren ten aanzien van haar milieu-
belangen.

Goof van der Pejjl,
Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd met spoed:

kassiëre
hoog loon

Sollicitaties aan:

SUPERMARKT
JANSEN
Smidsstraat 2, tel. 2308

Voetbal
S V RATTI 1-OLDENKOTTE 1: 2—1
Voor de afd. zaterdag van SV Ratti was
het in het nieuwe jaar een bijzonder goede
start want alle 4 elftallen pakten de volle
winst.
Het eerste elftal moest aantreden tegen 'n
altijd zeer lastige tegenstander, want dit
werd ook nu weer osdervonden. De uitwed-
strijd werd met grote cijfers gewonnen,
maar dat was nu zeker niet het geval. Ol-
denkotte was zeer gevaarlijk met hun snel-
le uitvallen en met een sterspeler in de de
spits kreeg de laatste man van SV Ratti
het zeer moeilijk, maar W. Berenpas hield
het hoofd koel en deed zijn werk uitstekend.
Mocht hij een keer missen dan was^r altijd
nog doelman Ebbink die voortreffelijk het
doel schoon hield.
SV Ratti beheerste het spel volkomen en
probeerde vanuit het middenveld via de
vleugels de achterhoede van Oldenkotte uit
elkaar te halen. Na 5 minuten had SV Ratti
geluk. Een schot van grote afstand^iran H.
v. d. Ploeg werd door de doelman ^rkeerd
beoordeeld en zo was het l—O vö'or SV
Ratti. Enkele minuten later kreeg Olden-
kotte een strafschop te nemen, omdat H.
KI. Ikink de bal met de hand speelde. Deze
werd goed benut: l—1. Hierna kreeg P.
Bielawski de kans om voor open doel de
stand op 2—l te brengen, maar hij wachte
te lang met schieten zodat hij de bal ver-
loor. Toch kon SV Ratti voor rust nog een
voorsprong nemen door een pracht doel-
punt van J. Nijenhuis die de bal kreeg aan-
gespeeld door P. Bielawski en direct op de
slof nam: 2—1. W. Bleumink moest door
de wisselwerking het veld verlaten. Hier-
voor kwam H. Eggink in het veld.
De tweede helft werd harder en ruwer ge-

speeld en moest SV Ratti herhaaldelijk in
de verdediging. H. KI. Ikkink moest zelfs
op de lijn redding brengen omdat Ebbink al
verslagen was. P. Bielawski werd nog ge-
wisseld voor J. Romer. SV Ratti was blij
met het laatste fluitsignaal van de goed
leidende scheidsrechter.

SV Ratti 2 blijft zich in de kopgroep hand-
haven. Het won met 3—l van Wilp 2.

VOETBALUITSLAGEN

EN PROGRAMMA
Uitslagen af d. zaterdag: S V Ratti 1-Olden-
kotte l 2—1; SV Ratti 2-Wilp 2 3—1; S V
Ratti 3^Voorst 2 6—2; CJV-ers 5-SV Ratti
3 1—2.

Uitslagen af d. zondag: Vorden-Wesepe 2—2
Hercules 2-Vorden 3 O—1; Vorden 4-Voorst
4 O—2; Vorden 5-Sp. Doesburg 2—0; Vor-
den 6-Eerb. Boys 5 2—4.

Programma af d. zaterdag: S V Ratti l vrfl;
Wilh. SSS 4-SV Ratti 2; Wilh. SSS 6-SV
Ratti 3; SV Ratti 4-Helios 2.

Programma afd. zondag: Alexandria-Vor-
den; Vorden 2-Varsseveld 2; Vorden 3-Zut-
phania 4; AZC 4-Vorden 4; Socii 3-Vorden
6; Vorden al-^Eerb. Boys al.

VORDEN-WESEPE 2—2
De ontmoeting tussen Vorden en Wesepe
was van matige kwaliteit, waarbij de thuis-
club deze middag beslist onfortuinlijk speel-
de. Op ee zeer glad veld hadden de geel-
zwarten in de eerste helft een veldover-
wicht.
Men schiep zich een aantal kansen, die
evenwel niet het gewenste effect sorteer-
den. Eerst was het Heersink die tegen de
paal knalde, terwijl even later Bertus Nfl-
enhuis hetzelfde overkwam. Na een half
uur spelen had Wesepe meer succes. Bfl een
aanval van de bezoekers beging Stokkink
nl. binnen de beruchte lijnen een overtre-
ding, waarvoor de arbiter terecht een pe-
nalty toekende die door B. J. van Gelder
werd benut: O—1.
Bflna werd het nog voor de rust gelijk, doch
het schot van André te Veldhuis werd fraai
door de Wesepe-doelman S. A. Meyer ge-
stopt.
In de tweede helft startten de geelzwarten
opnieuw met een offensief dat na vflf mi-
nuten resulteerde in een doelpunt van An-
dré te Veldhuis. Vorden bleef doorgaan en
vier miniten later bood Nflenhuis de op
snelheid liggende Geert Heersink een fraaie
kans die prachtig werd benut: 2—1.
De strijd leek beslist, althans zo dachten de
Vordenaren erover. Kansen kwamen er ook
wel, maar verdere doelpunten bleven uit.
En zoals het dan zo dikwijls gaat, een doel-
punt viel bfl een plotselinge uitbraak as

andere kant. Het was J. P. van MulcU
die scoorde (2—-2) nadat de Vordense doel-
man Tonny Meyer in eerste instantie fraai
werk had verricht. Vlak voor tijd was het
Wesepe-doelman Meyer die een zeker schij-
tend doelpunt van Nflenhuis voorkwam.

Waterpolo
VORDEN NAM REVANCHE

Het eerste zevental van Vorden heeft
wraak genomen tegen de Berkel l uit
Lochem. Werd de eerste kompetitiewed-
strijd door Lochem gewonnen, ditmaal
trokken de Vordenaren met 6—O aan
het langste eind.
Met goed opgezette aanvallen werd Lo-
chem in de vier speelperiodes overklast.
Animator in de Vordense ploeg was on-
getwijfeld Sjaak Gotink die zijn mede-

speler Arjan Mengerink in staat stelde
liefst viermaal te scoren. De overige
doelpunten werden gescoord door Eric
Rikkerink en Hans Brinkman. In het
Vordense doel had Jan ter Heurne een
gemakkelijke avond.
De heren II van Vorden verloren na een
spannende strijd met 3—2 van Brum-
men. De aspiranten van Vorden won-
nen met 5—3 van Brammen.

WINST EN VERLIES VOOR
VORDENSE DAMES
De dames van Vorden boekten in de
kompetitiewedstrijd tegen EWZ uit Ei-
bergen een 8—l overwinning. In de
eerste helft nam Vorden al ruim afstand
van EWZ door doelpunten van Jet Smit
en Anneke Sikkens. In de tweede helft
ging het doelpuntenfestijn onvermin-
derd door. De acht Vordense treffers
werden gescoord door Anneke Sikkens
2x, Heleen Maljers lx, Jet Smit 3x,
Truus Brandenbarg en Gerda van Dijk.
Na deze triomfantelijke zege kregen de
Vordense dames, die aan de kop van de
ranglijst prijken, later op de avond nog
een bittere pil te slikken. De ontmoe-
ting tegen de Gendten eindigde nl. vol-
komen onverwacht in een 2—3 neder-
laag. De dames uit Gendringen namen
al snel een O—l voorsprong door een
dekkingsfout in de Vordense defensie.
Jet Smit deed de hoop bij Vorden her-
leven door tweemaal achtereen te scoren
2—1. Hiermee had Vorden al haar
kruit verschoten. Het laatste woord was
aan de Gendten dat de achterstand om-
boog in een 2—3 voorsprong, hetgeen
tevens de eindstand werd.

Dammen
ZATERDAG IN VORDEN:
JEUGD APPEL DAMMEN
Naar schatting 100 jeugdige dammers
zullen a.s. zaterdag 17 januari naar het
Jeugdcentrum te Vorden komen om
daar deel te nemen aan het zgn. jeugd-
appel dat distrikt Oost daar organi-
seert.
Dit jeugdappel is in feite een soort aan-
moedigingstoernooi, want de deelnemers
die in poules van vier worden onderge-
bracht, worden ook zoveel mogelijk in-
gedeeld naar sterkte. Dus de sterksten
bij elkaar, zodat ook de minder goede
spelers een kans krijgen tot sukses te
komen. Er wordt gespeeld in de leef-
tijdsgroep 16—19 jaar en een groep on-
Ier de zestien jaar.

WINST EN VERLIES VOOR
GERDA GOSSELINK
In de halve finale om het damkampioen-
schap dames van Nederland speelde
'Gerda Gosselink uit Vorden twee wed-
strijden. De wedstrijd tegen koploop-
ster Petra Polman ging voor haar verlo-
ren. Tegen Annemieke v. d. Kraats
kwam Gerda echter tot een overwin-
ning. Zij bezet thans met drie punten de
vijfde plaats.

Volleybal
Dames eerste klasse Zutphen
DVO Keyenborg dat al aardig ver in de
kopgroep was doorgedrongen kreeg een
fikse nederlaag te inkasseren van Dash

2 uit Vorden dat met de grootste winst
won o—3. De Dash-dames wisselden
hierdoor van plaats met DVO en staan
nu derde op de raglijst.
Leidster DVC l moest een veer laten
tegen Harfsen dat nog een puntje mee-
pikte 2—1. Hansa 4—Hansa 3 werd
niet gespeeld. WIK l bleef in de mid-
denmoot hangen en verloor twee kost-
bare punten op Wilhelmina 3 3—1. Val-
to was wat blij met de O—3 overwin-
ning op Bruvoc 2 en klom hierdoor een
plaats naar boven.
Stand: DVC l 15—33, Harfsen l 14—
29, Dash 2 12—28, DVC l 14—26,
Valto l 15—25, WIK l 14—23, Hansa
3 13—20, Wilhelmina 3 13—19, Bruvoc
2 13—13, Wilhelmina 4 12—8, Hansa
4 11—5, Wilhelmina 5 11—5.

Dames tweede klasse Zutphen
Bij Dash 3—Valto 2 stond er veel op
het spel. Dash dat met ruime voorsprong
aan kop ging, moest winnen van runner-
up Valto om zich te kunnen handhaven
het werd 2—l voor de Vordense dames
die hierdoor hun mooie positie behiel-
den. Dash 4 had een goeae dag al won
het met slechts 2—l van Almen. De
laatste heeft nu bijna geen kans meer de
onderste plaats te verlaten. WIK 2
maakte een goede beurt door Wilhel-
mina 6 met 3—O te verslaan. Hansa 5
tegen Bruvoc 4 werd O—3, DVO 2 was
zeer suksesvol tegen Valto 3 3—O ter-
wijl Bruvoc 3 met dezelfde cijfers Wil-
helmina 7 er onder hield.
Stand: Dash 3 12—32, Valto 2 12—26,
DVO 2 11—23, WIK 2 10—22, Bruvoc
3 12—21. Hansa 6 10—20, Hansa 5 11
—17, Bruvoc 4 0—11, Wilhelmina 7 10
—9, Dash 4 0—8, Wilhelmina 6 10—7,
Valto 3 10—7, Almen 10—4.

Heren eerste klasse Zutphen
In de kopgroep verwisselde leider Han-
sa 6 van plaats met klubgenoot Hansa 5
dat zich resoluut sterker toonde O—3.
Het blijft in de kop overigens een Han-
sa-aangelegenheid want ook Hansa 4
behaalde winst op Dash l dat met l—2
het veld moest ruimen. Hansa 3 zetelt
nu op een gedeelde tweede plaats dank-
zij een O—3 overwinning op plaatsge-
noot Wilhelmina 3. Wilhelmina 2 haal-
de flink op en gaf geen krimp tegen
Bruvoc 2 0—3.
Stand: Hansa 5 13—32, Hansa 3 13—
31, Hansa 6 14—3X, Hansa 4 12—26,
Wilhelmina 2 12—20, Bruvoc 2 12—
17, Voorst l 12—14, Harfsen l 13—
14, WIK 2 12—9, Dash l 13—8, Wil-
helmina 3 12—2.

Touwtrekken
Als de voortekenen niet bedriegen zal
het tweede indoortouwtrektoernooi van
de Nederlandse Touwtrekkers Bond een
spektakulair evenement worden. Behal-
ve plm. 25 Nederlandse ploegen zullen
ook een aantal achttallen van e Royal
Air Force uit Monchen Gladbach (WT))
van de partij zijn.
Het tweede toernooi wordt op vrijdag
16 januari a.s. gehouden in manege
Snorrewind in Markelo aan de Bor-
keldweg op de grens met Holten. De
organisatie is in handen van de Holtense
vereniging OKIA (Onze Kracht Is Ach-
teruit).

Donderdag 15 januari a.s. begint onze
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