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Beheerder Dorpscentrum Vorden
benoemd
Het Bestuur van de Stichting Dorpscentrum Vorden heeft als beheerder benoemd
van het In aanbouw zijnde dorpscentrum de heer L. Bos uit Nleuw-Buinen. De heer
Bos werd geboren op 17 maart 1947 te Veendam, is gehuwd en heeft drie kinderen.
De familie Bos behoort tot de Hervormde kerk. Sinds september 1973 is hij
werkzaam als beheerder van het Dorpscentrum te Nleuw-Buinen, waarin ook het
buurt- en jeugdwerk is ondergebracht. Ook vervult de heer Bos In Nleuw-Buinen de
functie van koster van de Hervormde kerk aldaar. De in-dienst-treding als
beheerder zal plaats hebben begin april a.s. Voor deze fuctie "beheerder
dorscentmm Vorden" hadden zich 63 sollicitanten gemeld. Door het dagelijks
bestuur en de algemene commissie werden eerst 10 sollicitanten opgeroepen;
daarna uit deze tien nog eens vier, waarna de genoemde benoeming door het hele
bestuur is gedaan.

Jan Oosterink motorsportman van het
jaar bij "De Graafschaprijders"
Tijdense de jaarlijkse feestavond welke de Vordense auto en motorclub zaterdag-
avond vierde in Hotel Smit is Jan Oosterink uitgeroepen tot de motorsportman van
het jaar 1977. Deze "titel" verkreeg hij onder andere door het winnen van de
onderlinge clubcrosswedstrijden in de A-klasse en door het winnen van de "Delden
Trophy." Voorzitter W. Bielderman kon in zjjn openingswoord een groot aantal
personen in de feestelijk versierde zaal Smit verwelkomen. De zaal stond qua
versiering geheel in het teken van de smurven. Een speciaal van welkom werd
gericht aan het adres van de ouders van de jeugdleden. De Graafschaprijders heeft
namelijk een zeer gezonde jeugdafdeling met veel perspektief.

Goede vorderingen met de bouw.

De bouw van de toneel-gymnastiekzaal
en de verbouw van het oude gemeente-
huis (samen het dorpscentrum) maakt
goede vorderingen. De vrij gunstige
weersomstandigheden hebben meege-
werkt aan een vlotte opbouw van de
toneel-gymnastiekzaal. De staalcon-
struktie is gesteld en deze week woens-
dag zal het metsel werk van genoemde
zaal op-hoogte-zijn. Volgens de uitvoer-
der, de heer van Haaften, zal deze week
donderdag begonnen worden met het
plaatsen van de kap. De toneel-gymna-
stiekzaal kan nu spoedig onder-de-kap
komen. Daarna wordt er verder gewerkt
aan het jeugdhonk ernaast.

Ja, er zit gelukkig, zo valt op de bouw-
plaats te constateren, flink de vaart in.
Zelfs waren medewerkers (metselaars,
opperlieden, timmerlieden) bereid om
zaterdag j.l. te werken. Alle hulde! De
bouw-commissie van het Bestuur Stich-
ting Dorpscentrum bespreekt elke 14
dagen de vorderingen en eventuele wij-
zigingen enz. met de architect, de
opzichter, de aannemer en de uitvoer-
der. Als het weer ons wat goed gezind
blijft (een Hollandse onzekere factor in
deze tijd van het jaar) zal over 3 tot 4
weken met de afbouw begonnen kunnen
worden en zal het bouwwerk op de
gestelde tijd klaar kunnen zijn.

De inrichting van het Interieur.

Als gevolg van een kleine tegenvaller bij
het grondwerk, een verbeterde lift en
ook een betere centrale verwarmings-
installatie (in het oude gemeentehuis-
deel) is er een geringe overschrijding van
de bouwkosten ƒ 21.500,-. Er zijn verder
wijzigingen en aanvullingen op de in-
richting van het gebouw. Nu de inspectie
lager onderwijs het gebruik van de
toneelzaal voor schoolgymnastiek heeft
toegestaan moest een passende vloeraf-
werking gekozen worden: een verende,
bewegende hard-houten-vloer, geschikt
voor gymnastiek en andere doeleinden.
De aanschaf van gymnastiektoestellen
heeft ook geleid tot hogere kosten wat de
inrichting van het dorpscentrum betreft.

Er is verder in de toneelzaal een geluids-
installatie nodig, als ook een goede
toneelverlichting. Inmiddels heeft het
Stichtingsbestuur aan het gemeentebe-
stuur gevraagd om verhoging de eerder
door de gemeenteraad gegarandeerde
geldlening. Wat nog niet wil zeggen dat
het gehele bedrag nodig is voor de in-
richting van het centrum. Veiligheids-
halve is om een financierings-voorschot
gevraagd. De interieur-commissie streeft
er terecht naar het dorpscentrum Vor-
den sfeervol in te richten. Dat is ook
haar taak. Ze wil dat voor het geheel van
onze dorps-samenleving zo goed moge-
lijk doen. Een gezellige sfeer is voor een
gebouw als dit van groot belang.

De eigen bijdrage van de inwoners.

De bijdrage van de inwoners van Vorden
(f 26.000,—) is lager dan werd geraamd
en gehoopt. De 5% van de stichtings-
kosten hebben we nog niet gehaald.
Daarom denkt het bestuur over moge-
lijke akties om de resterende ƒ 24.000,—
binnen te krijgen. Graag noemen we in
dit verband nog eens de verschillende
bank en gironumers. Wie weet? Wie
weet?

Postgiro 3746676, St. Dorpscentrum
Vorden, Christinalaan 7.
Amro-bank, rek. nummer 4879.19 491.
Bondsspaarbank, rek. nr. 9231.146474.
Rabo-bank, rek. nummer 3664.14666.

Er komt een Dorpscentrum in het
centrum van ons dorp! Het wil in de
nabije toekomst een centrale plaats
innemen in de dorpsactiviteiten. Het
Bestuur Stichting Dorpscentrum Vor-
den zet zich in om 't zo goed mogelijk
voor elkaar te krijgen. Ondanks enekele
tegenslagen zal het toch "waarachtig wel
gaan...." De beheerder is benoemd en de
bouw maakt goede vorderingen. Dat
geeft alle burgers moed!

Het Stichtingsbestuur Dorpscentrum
Vorden, in zonderheid de Algemene
commissie belast ook met de publiciteit.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Ondertrouwd: W. Wassink en G. M.
Sesink; R. Scheers en H. wonnink.
Gehuwd: geen.
Overleden: D.H. Smees, oud 63 jaar;
J. Koster, oud 63 jaar.

Grote belangstelling
bij afscheid meester
G. W. Hazekamp
Meester G.W. Hazekamp, hoofd van de
Medlerschool (O.L. Lagere school Linde)
te Vorden heeft het afgelopen weekeinde
in het brandpunt van de belangstelling
gestaan. Als hoofd van de nu gesloten
Openbare Lagere School Linde heeft hij
afscheid genomen. Wegens een te gering
aantal leerlingen is de school thans
gesloten. De zaal van café Eykelkamp ('t
Wapen van het Medler) was overvol
tijdens de gehouden receptie, die onder

meer door vele oudleerlingen werd be-
zocht. Er waren vele cadeau's en velen
spraken het scheidende hoofd toe.

Burgemeester mr. M. Vunderink schet-
ste als eerste spreker de voorgeschiede-
nis van de school. De burgemeester
vergat mevrouw Hazekamp niet. Vol-
gens hem heeft zij zich in de afgelopen
jaren als een echte "meestersvrouw"
gedragen. Ze hielp toneelvoorstellingen
voorbereiden en schoolreisjes organise-
ren. Inspecteur van het Lager Onderwijs
de heer Fonhoff uit Zutphen heeft de
heer Hazekamp niet meer meegemaakt
omdat hij pas in de inspektie werkt. Van
zijn voorganger en uit de rapporten
kende hij het scheidende schoolhoofd
slechts als een man die zich volledig
inzette voor zijn kinderen. Namens de
Openbare school te Vorden voerde
meester Brinkman (hoofd) het woord
en namens de andere Vordense scholen
deed dit de heer Zeevalking.

Wethouder Bannink sprak namens het
landbouw- en nijverheidsonderwijs en de
heer Van Dijk namens de vereniging
Volksonderwijs. De heer H. Bouw-
meester bood uit naam van de ouder-
commissie een tuinameublement aan.
De heer Hazekamp kan voorlopig even
vooruit met zijn grote hobby het knutse-
len, want hij kreeg een flinke hoeveel-
heid gereedschappen. Het scheidende
schoolhoofd dankte iedereen voor de
grote belangstelling, de waarderende
woorden, en de mooie cadeau's. Hij was
verrast door dit alles en zei steeds de
periode op het medler als een van de
mooiste uit zijn leven te zullen ervaren.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Dank bracht de heer Bielderman aan de
eigenaars van de Deldencircuit; de
EHBO; d^kvoners van de Kranen-
burg. Dit liSrme met het oog op het jaar-
lijkse achtkastelenweekend. "De ver-
standhouding met het gemeentebestuur
is voortreffelijk. Wij hebben geen ver-
velende problemen gehad", aldus de
heer Bielderman die deze avond nog een
taak te vervullen had namelijk het
huldigen van de verschillende kampioe-
nen. Dit waren C. Radstake met kaart-
lezer B. Regelink (motoren kampioen
van Nederland bij de orientatieritten.
Het motorteam van "De Graafschap-
rijders" dat bij de orientatieritten tevens
kampioen van Nederland werd.

Dit team bestond uit C. Radstake;
DJ.Tuitert; J. H. Oolbekkink; DJ.
Rouwenhorst en B.A.W. Horsting. Club-
kampioenen: (orientatieritten) motoren
A-klasse B.A.W. Horsting atuo's A-klas-
se J. Luiten; auto's B-klasse J. Mennink;
niet leden L. Roelvink, Deventer. Be-
trouwbaarheidsrirten: klasse junioren: J.
Willemsen; klasse senioren Th. Pragt.
Onderlinge clubwedstrijden cross: A-
klasse J. Oosterink; B-klasse W. Veen-
stra; Jeugdklasse W. Arendsen; "Delden
Trophy" J. Oosterink. Walter Arendsen

werd kampioen bij de jeugdleden. Club-
kampioen toercompetitie (bim^nland):
B.A.W Horsting. (buitenlan^p. F.
Geertman.

De nationale kampioenen werden tij-
dens deze feestavond gehuldigd door de
wethouder van sportzaken de heer H. A.
Bogchelman, die samen met zijn vrouw
deze feestavond bijwoonde. De heer
Bogchelman die zei altijd graag de
uitnodiging van de motorclub gebruik te
maken complimenteerde het bestuur
met de wijze waarop het tracht zoveel
mogelijk de geluidshinder te berperken.
"Een motor fluister niet altijd even
zachtjes", zo merkte hij op. De kam-
pioenen kregen uit handen van de heer
Bogchelman ieder een chronometer o-
verhandigd.

De heer Bielderman nam deze avond
tevens afscheid van de bestuursleden H.
Klein Brinke en G. Meuystege die resp.
12 en 19 jaren in het bestuur zitting
hebben gehad. Bij de onlangs gehouden
haarvergadering stelden beide heren
zich namelijk niet herkiesbaar. "Ik
bedank jullie beiden uit het diepst van
mijn hart voor hetgeen jullie voor onze
verniging hebben gedaan", aldus voor-

zitter Bielderman. Met medewerking
van het voortreffelijke dansorkest 'Take
it Easy" werd er vervolgens deze avond
uitbundig feest gevierd.

4. Heeft u zich al verzekerd van een
plaats in het Jeugdcentrum op 28
januari?

KPO
Door de KPO zal een cursus "De natuur
in huis" worden georganiseerd. Dit is
zowel een praat- als doe-cursus. In drie
lessen van twee-en-een-half uur zal er
gepraat worden over het begrip ecologie,
over ieders eigen verantwoordelijkheid
om vervuiling tegen te gaan, over be-
schermende planten en verzorging van
bloemen in huis. De cursus begint op
maandag 6 maart.

In samenwerking met de Chr. Vrouwen-
vereniging alhier wordt de cursus
"Vrouwen leren over ontwikkelings-
smaenwerking" gehouden (De VLOO-
cursus). Deze wordt gehouden op 14, 21,
em 28 februari en op 7 maart achter de
Gereformeerde Kerk'aan de Zutphense-
weg te Vorden.

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink. Dienst
van Schrift en Tafel.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. B. Kuhlemeier; kinder-
nevendienst. 19.00 uur Ds. F. D. Rooze,
Eefde.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmiddag om 12 uur tot maan-
dagmorgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
28 en 29 januari: H. C. Kouwenberg,
Doetinchem, Tel. 08340-30286; M. H.
van Muiswinkel, Borculo. Tel. 05457-
1981.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE—DEK—JE
Mevr. Wolters tel. 1262. <

i

BRAND MELDpN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbodi telefoon
05753-1778, elke donderdag&an 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donder-
dagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220



SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 05752-1232
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Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis van
de geboorte van ons zoontje
en broertje
Farliy Reza Mohamed Rafiek
Geboren op 5 januari 1978 in
ziekenhuis te Warnsveld

Fam. Ibrahin-Chauthi
Faifel en Sherida

Vorden, Graaf van Limburg-
stirumstraat 4.

Wegens haar huwelijk zoeken
wij een andere hulp voor 2
ochtenden in de week. Tase-
laar, tel. 2185.

Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743.

»lphf»»

Baal
Zo kunt u ons vinden.
Weet uw buurman dat?

Te koop: Jonge konijnen.
Hoebink, Eikenlaan 19,
Vorden.

BRANDHOUT
Beukentakken ca. l m lengte
dik en dun door elkaar, ƒ 50,-
per gestapelde kubieke meter.
Te halen na afspraak op de
Bramel, almenseweg47.
Telefoon 1432

Hulp gevraagd voor 2 halve
dagen per week. Mevr. Poel-
geest, Enzerinckweg l,
Tel. 1952.

Cursus nazwangerschapgym-
nastiek begint donderdag 2 fe-
bruari. Opgave mevr. F. Hac-
cou. Telefoon 6627.

Te koop: Nuchter volbloed
vaarskalf F.H. W. Groot
Nuelend, Mosselseweg 11,
Vorden.

Grandioze aanbieding
Alle hobby-kweekkassen met
l O jaar garantie.
10% korting geldig t/m 4 fe-
bruari.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743.

H.H. Konijnenfokkers
ter dekking, Vlaamse reus wit,
en haas kleur. Rex, en rood
oog pool.
Tevens te koop: Jonge konij-
nen, Hollanders en Fooitjes.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden. Tel. 1498.

Te koop: Bijzet Butagas-
kachel. Kompleet ƒ 60,-. Tel.
05752-2584, Almenseweg 55.

Te koop !4 van een Schot.
Steenblik, Delden. Tel. 05753-
1770.

Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743.
Kan u uit voorraad leveren

alle soorten fruitbomen
o.a. appel, peer, pruim, kers,
morel, perzik, abrikoos, rode
bes, zwarte bes, kruisbes,
framboos, braam, Japanse
wijnbes, bosbes, enz. enz.

Martens

BERTUS BANNINK
en
REINA HUKKER

gaan trouwen vrijdag 3 februari om 11
uur in het gemeentehuis „Kasteel Vor-
den"

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Barchem door de
weieerwaarde heer Ds. J. Veenendaal.

Receptie van 16.00 - 17.30 in Hotel ,,In
de Groene Jager" te Barchem.

Wildenborchseweg 4, Barchem
De Horst 2, Vorden
Toekomstig adres: Wildenborchseweg 4, Barchem

Op maandag 30 januari hopen onze ouders

A. W. BARGEMAN
en
J. L. H. BARGEMAN-TER MAAT
hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren maandag 30
januari van 15.30 tot 17.00 uur in Café-
restaurant „De Uitrusting" te Eefde.

Anja en Jan
Anita
Inge

Warnsveld, Vordenseweg 34

Op maandag 30 januari hopen wij met onze kinderen
en moeder ons 25-jarig huwelijk te vieren.

H. BOGCHELMAN
G. H. BOGCHELMAN-ABBINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in Café-rest. Schoenaker te
Kranenburg-Vorden

Ruurloseweg 121, Vorden.

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven
van het onverwacht overlijden van mijn lieve man,
onze lieve vader en opa

JAN KOSTER
in de ouderdom van 63 jaar

Vorden: R. G. Koster-van Rhee
Warnsveld: M. H. Kroezen-Koster

L. Kroezen
Sandra

Borculo: J. Koster
J. C. Koster-Harmsen
Chantal

Vorden, 18 januari 1978
Enkweg 10

De crematie heeft in alle stilte plaatsgehad.

Met leedwezen geven we kennis van het plotseling
overlijden van onze geachte medewerker

de heer J. KOSTER
op de leeftijd van 63 jaar.

Met dankbaarheid gedenken we de inzet waarmede
hij gedurende ruim 28 jaren de belangen van onze
Vereniging heeft behartigd.

Bestuur, Comm. en Direktie
Vordense Coöp. Zuivelfabriek

Met grote ontsteltenis geven wij U kennis van het
plotseling overlijden van onze medewerker de heer

J. KOSTER

Zijn persoonlijkheid en toewijding zullen in onze her-
innering blijven.

Personeel van de
Vordense Coöp. Zuivelfabriek
en Fokver. "De Centrale"

tttdt dothnfltitdl

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het
plotseling overlijden van onze voorzitter en sport-
vriend

JAN KOSTER

Zijn grote inzet, sportiviteit en liefde voor de vereni-
ging zullen steeds in onze herinnering blijven.

Vorden 18 januari 1978

Het bestuur
Hengelsportvereniging
DE SNOEKBAARS
Vorden

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het
plotseling overlijden van onze oud voorzitter en ere-
lid

JAN KOSTER

Zijn sportiviteit en liefde voor de vereniging zul-
len steeds in onze herinnering blijven.

Het bestuur
v.v. Vorden

Langs deze weg wil ik een ieder hartelijk dankzeggen
voor de vele belangstelling die ik bij m'n afscheids-
receptie mocht ontvangen.

een bijzonder woord van dank wil ik richten tot
Gemeentebestuur en Oudercommissie, die deze recep-
tie tot stand hebben gebracht.

Nogmaals allen hartelijk dank. 't Was een onvergete-
lijke avond.

G. W. Hazekamp

Vorden, januari 1978

Reklame vrijdag en zaterdag

appelpunten
met slagroom

BANKETBAKKERIJ

WIEKART
Burg. Galleestraat -Vorden

Specialiteit:
Zwanehalzen

barendsen topper
Krachtige 1700 watt Black en Decker
Haakse Slijpmachine

Van f 505,- voor maar liefst.f 298,-

Speciale aanbieding

Black en Decker Boormachines

f 30,- tot f 50,- kortingmet nu

Huishoudelijke artikelen - gereed-
schap - ijzerwaren
Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1281

Grote zang en
toneeluitvoering
,te geven door Vordens dameskoor en

tordens toneel op zaterdag 28 januari
a.s. in 't Jeugdcentrum

Voor de pauze kunt u genieten van een
;oncert door

Vordens Dameskoor
daarna brengt

Vordens toneel
u het prachtige toneelspel in
drie bedrijven

„Het witte Legioen"
van Maarten van Vucht

Deze prachtige avond mag U niet missen, zorg dus tij-
dig voor toegangs bewijzen, welke a ƒ 4,- vanaf heden
in voorverkoop verkrijgbaar zijn bij de volgende
adressen: Kantoor en Boekhandel Hassink, Sigaren
Magazijn Eyerkamp, Sigaren Magazijn Boersma, bij
de leden en voorzover aanwezig 's avonds aan de zaal.

Zaal open 19.00 uur.
aanvang der voorstelling 19.30 uur.

Te huur of te koop gevraagd in het centrum van
Vorden

winkelpand
voor cafetaria-eetrestaurant-
bar.

Brieven-onder nummer 46-1 Buro Contact

Winteraanbieding fietsen
Heden af te geven een aantal nieuwe
overjarige merkrijwielen in de mer-
ken Empo-Gazelle-Union-enz.
met lichte beschadigingen en enig-
sinds verkleurde banden,
tegen verlaagde prijzen,
hierbij zijn ook enige kinderfietsen
leeftijd 8 jaar.

Verder 14 gebruikte
KINDERFIETSEN EN l VESPA
BROMFIETS (damesmodel) in goe-
de staat, l GAZELLE DS. OMA-
FIETS

Het adres voor nieuwe fietsen en alle reparaties.

TWEEWIELERBEDRUF

TRAGTER
Zutphenseweg 85, Vorden.

Nu nog volop koopjes halen
in onze OPRUIMING

o.a.
feren modelaarzen
vanaf .

Dames Mocassins
Vanaf.

50,-

38,-
Heren werkschoenen
Voor

Heren jucht-schoenen CA
Voor ............................ 9U,-

Wu ink Vooraan in Schoenmode
Vorden - Telefoon 1342

^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•••^^^^^•^^^^^^•^^•^^•••I^^^^MB^^H

Rentetarieven Nutsspaarbank
Spaargiro 2!/2%
Spaarbankboekjes dagelijks opvraagbaar 4
Termijnboekjes 3 maand opzegging 43A %
Termijnboekjes 6 maand opzegging 5
Termijnboekjes 12 maand opzegging 5!/z
Termijnboekjes 24 maand opzegging 714 %
Termijnboekjes 36 maand opzegging 7!/2 °7o
Termijnboekjes 48 maand opzegging 73/4 %
Termijnboekjes 60 maand opzegging 814 %
Zilvervloot met 10% premie 8 %
Spaarselektboekje retourrente 1%..: 6 %
Spaarselektextraboekje retourrente 2% 7 %
Piek-Fijn speciaal voor de jeugd leeftijd 11-18 jaar
premie 5% over max. ƒ 480,- per spaarjaar ... 5 %
Spaarbiljetten aan Toonder 2 jaar 7 V* %
3 jaar 71/2 %
4jaar -jy4%
5 jaar g i/4 %

Let wel rente gaat direkt in, waardoor dus geen dagen of halve maanden
verlies!

NUTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK
Dorpsstraat 15.
tel. 1988
DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Carnavalsartikelen
u vindt een ruime sortering bij

Koerselman
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Telefoon 1364



Discount Centrum - Ruurlo l j 20 R O N D E11
Prachtige eiken
Wandmeubels 235 cm t
Per stuk 1295,-

Tienerburo's
groen/wit
(Bouwpakket)
Nu per stuk 69,-

•Ü̂ MBM

Draka matrassen
80 x 190, S.G.35
Afgedekt met schapewol
Perstuk 129,-

Grenen stereomeubels
(Bouwpakket)
Per stuk 83,-
Prachtig geweven SPREIEN
Diverse kleuren
1 persoons van 95,- voor

2persoonsvan 195,-voor

Kamerbreed nylontapijt
op legklare foamrug
400 cm. breed, beige per meter... 39,'

DUS U ZIET, WE GAAN KEIHARD DOOR
MET OPRUIMEN, OPRUIMEN, OPRUIMEN!!!!!

DORPSSTRAAT 29 - TELEFOON 05735-1361

Bij meubel- en tapijtshowroom

ANKERSMIT
Groenloseweg 9, Ruurlo. Telefoon 1239

Nog steeds: OPRUIMING

Nog steeds: KOOPJES

Nog Steeds: 10% KORTING op all?!n voorraad
zijnde goederen als gordijnstoffen -
vloerbedekking - meubelffi - matras-
sen enz.

Opruimingsgoederen contante betaling.

STUNTPRIJZEN vanaf DONDERDAG-
MIDDAG HALF TWEE in de

GRANDIOZE

OPRUIMING
Bij Modecentrum Teunissen - Ruurlo

Een etalage vol met koopjes!!!!
Japonnen
Nu 15,- 10,-
Mantels wol en tinneroy
Voor 25,- 50,-
Pakjes 35,- 50,-
Rokken - Blouses
Nu 10,-
Pulloversen pulli's
25,- 15,- 7,50 5,-
Pantalons
Voor. 10,-
Kinderjackets
Voor 25,-
Kinderjurkjes
Voor 10,- 20,-
Manteltj^
Voor ... 25,- 35,-

Truitjesen pulli's
Voor 5,- 10,-
Broeken
In Helenca en Tinneroy. 15,- 20,-

Spijkerpakjes
Voor 25,-
Herenjassen
Voor 25,-
Kostuums
De laatste koopjes 98,-

Kolberts
Voor 40,-
Pantalons
Voor 20,-
Overhemden - truien
vesten ... 15,- 10,- 35,-

Vrijdags koopavond
tot 9 uur

RUURLO

Musketiers

Aankomende zaterdag 4 februari

Karnavalsbal

Karnaval vieren?.,

DE DEURDREAJERS
VORDEN/KRANENBURG

STAAN VOOR U KLAAR

Zaterdag 4 februari
GROTE KARNAVALSOPTOCHT
Aanvang 14.00 uur

KARNAVALSBAL
in de grote tent en zaal Schoenaker
Aanvang 19.00 uur. Muziek De Flamingo's

Zondag 5 februari
KINDERKARNAVAL EN OPTOCHT
In de Kranenburg
13.00 uur jurering. 14.00 uur optocht. In de zaal Cannon Balt

Maandag 6 februari
FRÜHSHOPPEN
aanvang 11.00 uur voor iedereen.

KARNAVALSBAL
Aanvang 19^00 uur in de tent en zaal
Muziek De Flamingo's en Cannon Ball

Dinsdag 7 februari
BEJAARDENKARNAVAL
Aanvang 14.00 uur in de zaal

KARNAVALSBAL
Aanvang 19.00 uur in de tent. Muziek De Flamingo's

voor gehuwden

m.m.v. TheTramps

Leuke prijzen voor de mooiste kostuums.

Karnavalskleding niet verplicht.

Bespreek tijdig uw plaatsen.

Kom naar Vorden/Kranenburg
onder het motto:

„Neet nöïn, moar deurdreajen
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Pastoor H. Sutorius vertrekt/grote stimulator voor de parochie
Toch nog vrij onverwacht kwam het bericht dat pater H. Sutorius of m, zou
vertrekken. Na zQn ziekteverlof mocht hij zijn werk hervatten maar dit wel met de
nodige beperkingen door deken dn. P. Ijlst en het kerkbestuur bepaald. Toch
voelde ik aan mijn gesteld dat Ik niet meer de inspirator, coördinator en stimulator
kon zijn, die ik zo graag zou willen zijn. In deze snelle, moderne tijd komt de
parochie hierdoor tekort. Hoewel vrijgesteld van de taak als Overste van het
Kranenburgse Minderbroedersklooster blijken de twee liturgische werkplaatsen
met de beide scholen (Vorden en Kranenburg) en alles wat zich in een parochie
afspeelt, nu toch teveel voor mij zijn" aldus pastoor Sutorius.

Naar Driebergen.

Rond half februari a.s. zal de parochie-
herder verhuizen naar Driebergen. Hij
neemt dan zijn intrek in Huize Beuken-
stein een soort rust- en herstellingsoord.

Werkzaam leven
Pastoor Sutorius heeft een zeer vrucht-
baar priesterleven achter zich. Geboren
in Rotterdam (28 nov. 1912) deed hij op
7 september 1931 zijn intrede bij de
Orde der Franciscanen (Minderbroe-

ders) in Hoogcruts en werd op 27 maart
1938 in Weert tot priester gewijd door
mgr. Lemmens. Na als assistent in
diverse plaatsen te zijn geweest (onder
meer leerde hij de Acherhoek kennen in
1941 toen hij pastoor Hunsche van
Lichtenvoorde assisteerde) werd hij in
september 1943 kapelaan aan de Mozes-
en Aaronkerk in Amsterdam en vervol-
gens in gelijke functie aan de Antonius-
en Rosaliakerk in zijn geboorteplaats
Rotterdam.

Bedrijf saai moezenier voor Spanjaarden.

In augustus 1958 kreeg hij een geheel
andere tak van de zielzorg; hij werd
namelijk bedrijfsaalmoezenier voor de
toen in grote getale uit Spanje komende
gastarbeiders. Deze werkten vooral bij
Bruynzeel, Albert Heyn en Linoleum
Krommenie. "Ik heb veel voor hen
mogen doen en leerde al gauw het
Spaans om betere contacten te krijgen.
Ook maakte ik aparte dienstreizen naar
Spanje (in verband met huwelijken,
geboorten, overlijden enz). Samen heb-
ben we in Zaandam een kapel gebouwd,
de Pius X-kapel, waarvan ik een grote
"fan" ben" aldus pastoor Sutorius.

in augustus 1964 werd hij pastoor aan
de Klevei^Bkkerk in Haarlem en werd
in september 1970 benoemde als gar-
diaan (overste) van het Franciscaner-
klooster op de Kranenburg. "Mijn taak

was vooral om het klooster bewoonbaar
en leefbaar te maken voor bejaarde
paters en broeders, dus een klooster-
bejaardenoord" aldus pater Sutorius.

"Er kwamen een lift, brandtrappen en
andere voorzieningen. Voorts werd ik
assistent van rector Pans ofm van de
Cristus Koningkerk in Vorden en werd
na diens overlijden (januari 1972) zijn
opvolger".

Twee parochies.
Naast zijn pastorale zorgen voor het
dorp Vorden kreeg pater Sutorius in juli
1972 ook de zielzorg voor de parochie op
de Kranenburg, waar de inmiddels met
pensioen gaande pastoor van Berkel
naar Utrecht was vertrokken. Hij had
toen twee parochies onder zich. Tijdens
zijn pastoraat heeft de scheidende pas-
toor veel goeds tot stand gebracht. Hij
was een keiharde werker die op zakelijke
en tactische manier zijn plannen reali-
seerde. Het liturgische beraad kwam
met succes van de grond evenals de
liturgische vernieuwingen volgens het
Vaticaans Concilie, de Caritas Instelling
van de parochie kreeg een nieuwe
werkwijze, terwijl hij ook meewerkte op
het oecumenische vlak in de plaatselijke
Raad van Kerken. Hij bezocht geregeld
het Sociaal Café ter plaatse en bekleede
diverse functies in het verenigingsleven
o.m. Openbare Bibliotheek.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Pastoor Sutorius betreurd het dat hij
niet langer hier kan blijven werken. Er
moet nog veel gebeuren in Vorden/
Kranenburg, waar goede wil in over-
vloed is. "De slogan van de laatste vier
jaar was om de weg naar de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor te be-
reiden voor de toekomst.

De taken moeten worden neergelegd
waar ze thuishoren. Velen hebben de
oproep begrepen. Er zijn nog verschil-
lende taken die moeten worden afge-
maakt als de katchese voor volwassenen,
voor de schoolkinderen, gezinsdiensten
enz." Het is een kwestie vanorai" zegt
de scheidende zielzorger. fflH|ebruari
zal afscheid worden genomen van pas-
toor Sutorius; het is nog niet bekend wie
zijn opvolger wordt.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11-12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur.

1. Vaststelling nieuwe keurloonverorde-
nlng.
2. Verkiezingen 1978.
3. Enige onderwerpen uit de aanbie-
dingsnota gemeentebegroting 1978 (ver-
volg)

Ad 1. Vaststelling nieuwe keurloon-
verordening.

Met ingang van l januari 1978 is een
wijziging van de Vleeskeuringswet van
kracht geworden; de keuring van vee- en
vlees wordt daardoor een rijksaangele-
genheid, waarbij echter de vleeskeu-
ringsdiensten wel blijven ingeschakeld.
Deze diensten kunnen de kosten van de
dienst aan het Rijk deklareren. In prin-
cipe blijven geen kosten ten laste van de
keuringsdienst, zodat de gemeenten, die
aan de gemeenschappelijke regeling
deelnemen niet meer in een tekort
behoeven bij te dragen.

De inning van keurionen geschiedt niet
in de vorm van een rijksheffing maar
blijft doorgaan in de vorm van de
bestaande gemeentelijke belastinghef-
fing van keurionen. De gemeente moet
de tarieven in de belastingverordening
overnemen, zoals deze door de Minister
van Landbouw en Visserij en de Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
werden vastgesteld in het Tariefbesluit
keuring vlees 1978 en het tijdelijke
heffingsbesluit slachtingen. Vanaf l ja-
nuari 1978 vervalt ook de heffing van de
z.g. rechten voor repressieve keuringen.
Voor het heffen van de keurionen is een
nieuwe verordening ontworpen. De zgn.
verordening op de heffing van keurloon
in de gemeente Vorden. Deze verorde-
ning verwijst, wat betreft de tarieven
naar de bedragen die op grond van het
bepaalde in artikel 26a van de Vlees-
keuringswet bij ministeriële beschikking
zijn c.q. zullen worden vastgesteld.

De tarieven bedragen thans:
voor een rund (koe, kalf, paard) totaal
175 kg of meer 45,00 toeslag 5,00 50,00
35 t/m 175 kg 16,25 toeslag 1,00 17,25
minder dan
35 kg. 6,00 toeslag 0,40 6,40
varkens:
meer dan 35 kg 14,20 toeslag 0,6514,85

J5 kg ot minder 6,00 toeslag 0,40 6,40
eenhoevig dier:
175 kg of meer 45,00 toeslag 5,00 50,00
175 kg of minder 16,25 toeslag l ,00 17,25
schaap 6,00 toeslag 0,40 6,40
geit 6,00 toeslag 0,40 6,40
voor huisslachtingen is tevens verschul-
digd voorrij-tarief/ 25, ; invoer van
vlees voor slagers is vervallen.

Ad 2. Verkiezingen 1978.

Dit jaar worden de volgende verkie
zingen gehouden:
1. 29 maart de Statenverkiezing;
2. 31 mei de Raadsverkiezing
Als stemlokalen zijn aangewezen:
Stemdistrict 1: zaal Smit, Dorpsstraat
10;
Stemdistrict 2: kleuterschool "de Spring-
plank", Schoolstraat 16;
Stemdistrict 3: zaal Eskes, Dorpsstraat
42;
Stemdistrict 4: sporthal, het jebbink 13
(in 1977 kleuterschool "het Kwetter-
nest", het Jebbink 15);
Stemdistrict 5: zaal Schoenaker, Ruurlo-
seweg 64;
Stemdistrict 6: zaal Eijkelkamp, Ruur-
loseweg 114.

Ad 3. Enige onderwerpen uit de aanbie-
dingsnota gemeentebegroting 1978 (ver-
volg).

Basisstruktuur openluchtrekreatie.
De basisstruktuur openluchtrekreatie
van de gemeente Hengelo, Ruurlo, Vor-
den en Zelhem, vastgesteld door de
Raad d.d. 24 juni 1975, werd door de
Provinciale Planologische Commissie in
de vergadering van 14 april 1977 be-
handeld aan de hand van een concept-
nota van 19 maart 1977 van het secre-
tariaat van de Provinciale Planologische
Commissie. Het definitieve advies van de
Provinciale Planologische Commissie
aan Gedeputeerde Staten zal in grote
lijnen overeenkomen met deze concept-
nota. Eén en ander betekend dat door de
P.P.C, werd geconstateerd dat het struk-
tuurplan op de volgende punten afwijkt
van de Keuze-nota Voorontwerpen
Streekplan Oost-Gelderland:

Zonering openluchtrekreatie.
1. Primiaire recreatie-ontwikkelings-

zones en ten dele ook secundaire recrea-
tie-ontwikkelingszones zijn in het basis-
struktuurplan gelegen in landschappe-
lijk waardevolle gebieden. Ingevolge de
keuzenota dienen nieuwe akkomodaties
in minder waardevolle gebieden te wor-
den gesitueerd; wel dient bij de lokatie
van dergelijke akkomodaties gezorgd te
worden voor een goede relatie met
recreatief aantrekkelijke gebieden.
2. Het struktuurplan stelt als taak een te
verwachten druk op te vangen door het
eventueel creëren van nieuwe akkomo-
daties in primaire en secundaire recrea-
tie-ontwikkelingszones. De Keuzenota
staat onder bepaalde voorwaarden
slechts een zeer geringe uitbreiding van
bestaande voorzieningen c.q. van voor-
zieningen binnen bestaande concentra-
tiegebieden toe en dan nog slechts
voorzover de huidige bestemmingsplan-
nen dit toelaten.

Op basis van adviezen van de land-
schapsdeskundige vindt omtrent deze
problematiek overleg plaats tussen het
Rekreatieberaad en de provincie.

Streekplan.
In maart 1977 ontving het college van
burgemeester en wethouders de Samen-
vatting van de Keuzenota streekplan
Oost-Gelderland. (Ook de Raad ontving
een exemplaar van deze samenvatting.)
De Keuzenota zelf werd het college in
januari 1977 toegezonden. Enkele on-
derwerpen uit de Keuzenota -inmiddels
praktisch ongewijzigd door de leden van
de Provinciale Staten vastgesteld- welke
voor Vorden van belang zijn:
a. Recreatie.
Voor wat betreft de basisstruktuur open-
luchtrekreatie van de H.R.V.Z.-gemeen-
ten menen Gedeputeerde Staten dat het
niet aanvaardbaar is de uitbreidings-
mogelijkheden van recreatieve voorzie-
ningen te situeren in waardevolle gebie-
den.
b. Woningbouw.
In het deelgebied Zutphen is het aantal
te bouwen woningen vooral in de periode
1975-1985 geringer dan in alternatief l
van de nota Alternatieve Voorontwer-
pen. Als oorzaken hiervoor worden aan-
gegeven dat in de periode tot 1985 de
verlaging van de vestigingsoverschotten

en vermindering van ruimte vragende
vervanging een rol spelen.
Voor wat betreft Vorden wordt in de
Keuzenota gesteld dat om te kunnen
voorzien in de eigen behoefte, zowel voor
de periode 1975-1985 als voor de periode
1986-2000, het aantal geprojekteerde
woningen in alternatief l van de nota
Alternatieve voorontwerpen aan de hoge
kant is. Het aantal te bouwen woningen
is dan ook verlaagd en wel voor de
periode 1975-1985 tot in totaal 406
woningen en voor de periode 1986-2000
tot 300 woningen.

c. Kleine kernen.
ledere gemeente die één of meer kleine
kernen binnen haar grenzen heeft, krijgt
nog een aantal woningen uit de "kleine
kernenpot". Ten opzichte van de nota
Alternatieve Voorontwerpen wordt deze
"huizenpot" voor de periode 1975-1985
teruggebracht van 3750 tot 2400 wo-
ningen en voor de periode 1986-2001
verlaagd van 3000 tot 2100 woningen.
Eén en ander is het gevolg van het
herberekenen op basis van jaarlijkse
enquêtes bij de gemeenten.

d. Driedeling van het agrarisch gebied.
De gemeente Vorden valt grotendeels
binnen het gebied waar belangafweging
overeenkomstig alternatief "neutraal"
dient plaats te vinden. (Onder alternatief
"neutraal" worden begrepen gebieden,
waar landbouw enerzijds en ecologische
en landschappelijke waarden anderzijds
een ongeveer even zwaar accent krijgen).
Voor de ecologisch meest waardevolle
gebieden blijven Gedeputeerde Staten
een belangenafweging, zoals weergege-
ven in dit alternatief, preferen. De
gebieden vallend in alternatief "neu-
traal" zijn in volgorde van belangrijk-
heid: het gebied rond Winterswijk,
deGraafschap (inc. Vorden), het Needse
Achterveld en het gebied rond Rekken.
In dit verband wordt onder het gebied
van de Graafschap verstaan het gebied
tussen Zutphen-Lochem, Ruurlo en Zel-
hem. De kern van dit gebied wordt
gevormd door het stroomdal van de
Baakse Beek en zijbeken met de daar-
aan gelegen landgoederen.

(wordt vervolgd).

Bi'j ons in d*n Achterhoek
Vegange wekke vri'jdag he'w meister Hazekamp en zien schole uuteluud.
Daor zal wel 't neudugge oaver in dizze krante staon, hoevölle volk t'r was
en wat t'r allemaol ezeg wier. Daor za'k ow dan ok neet met lastug vall'n,
twee keer 't zelfde leazen vind ik niks an. Waor Te ut wel oaver wol
hemmen is ut belang dat un bepaolde buurtschap bi'j zo'n schole (en 't
onderwiezend pesseneel) kan hemmen. Zo now en dan kom ik nog wel us
mensen uut de buurte daor tegen en die zekt dan: " 't Is neet meer wat ut
ewes is, 't is net offe wi'j minder kontak met mekare heb". Dat zal
meschien ok wel maor 'k heb goeie hoppen dat dat kontak deur de Bijz.
Neutrale Streekschool Kranenburg (wat name hè) wel weer tot stand
kump. De boavenmeister daor vuult onze achterhookse gewoontes en aard
wel an, gin enkele reajen um ow daoroaver bezorgd te maken, dat volt wel
met. Kleine gemeenschappen bunt vake volle gauwer tot un eenheid te
brengen as groten.

Zee bunt vake ok tot meet in staot as ut geet um feesten of verenigingen.
Goeie veurbeelden daor van bunt 't Deldense fees, Lindese fees, en Medler-
fees. Kiek ok nao ut Karneval, dat is enorm groot opezet gerekkend nao ut
inwonertal van de Kranenburg. Kiek ok nao de Wildenborch. Wat ze daor
samen doet daor kö'j ow pet veur af nemmen. Hoevölle uurn heb zee daor
al neet besteed an de vebettering en uutbreiding van de kapelle? Daor
bouwt ze nog makkelukker un karke as in 't Vordense darp un huus. En
met volle pezier. Daorumme kö'w allene maor waardering hemmen veur
wat t'r in de buurtschappen zoal gebeurt. Dat höld de buurte leafbaar op
un meniere die meer helpt as hier en daor un beumken pott'n. De
gemeente zal dan op tied ok andach an de buurtschappen mott'n
schenken. Umdat zee met weinug mensen volle wilt doen is hulpe van de
gemeente, veural financieel, wel us neudug. Alle geld hoef ok neet in 't
darp terechte te kommen. Un gemeente is noe eenmaol meer as 't darp
allene, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leest man.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Raad van Kerken te Vorden en Kranen-
burg

Overzicht van de aktivlteiten van de
raad in 1977.
De gezamenlijke kerkdiensten werden
het afgelopen jaar gehouden in de
Hervormde kerk (3 april) en in de
Gereformeerde kerk (18 december). Op
maandagavond 21 maart vond er een
gesreksavond plaats in de Wheme. Deze
avond, waar een ieder welkom was, werd
gehouden naar aanleiding van de 5e
assemblee van de wereldraad van kerken
in Nairobi.

Op 21 augustus hielden Jan en Ria
Lenselink in "De Voorde" een lezing met
dia's over hun werk onder de blinden in
Perzië. Deze avond werd door erg veel
mensen bezocht. In 1977 konden we
voor het eerst gebruik maken van eigen
raambiljetten om onze gezamenlijke
diensten (brugdiensten)aan te kondigen.

De gespreksgroep voor gemengde ge-
huwden is, na een vruchtbaar jaar
gestopt i.v.m. het vertrek van pastor
Verwey uit Zutphen. Vorig jaar is de
raad begonnen met de voorbereidingen
voor een serie oecumenische avondge-
bedsdiensten. Deze korte dienst zullen
in maart, april en mei gehouden worden
en wel telkens op de eerste vrijdag van
deze maanden om half negen. De
jaarlijkse kerstaktie heeft in totaal
ƒ 7658,05 opgebracht. Met dit geld
hebben we weer erg veel mensen blij
kunnen maken. Het dagelijks bestuur
kreeg in 1977 een andere penning-
meesteres en een andere secretaris.

JvB

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
a.s. Zondagmorgen 29 januari zal D. V.
in de Hervvormde dorpskerk weer een
Dienst van Schrift en Tafel gehouden
worden, een kerkdienst met Woordver-
kondiging en viering van het Heilig
Avondmaal.
Op de zaterdagmiddag daaraan
voorafgaande zal het sacrament van het
Heilig Avondmaal worden bediend en
gevierd met bewoners/sters van de Ver-
pleegtehuizen Het Enzerinck en Villa
Nuova, ook onder leiding van Ds. Kra-
jenbrink.

WIJKA VONDEN HERVORMDE"
GEMEENTE
In de Hervormde gemeente worden deze
winter-maanden een groot aantal wijk-
avonden gehouden met als onderwerp:
"Met de middelen die we hebben -
vandaag gemeente zijn". De ouderlin-
gen nodigen in hun sectie de gezinnen
uit om samen te komen in een gezin, dat
als gastgezin wil optreden.

BAZAR VOOR DE KERK IN SUBO-
TICA
De "Subotica-groep" ( de 16 gemeen-
teleden die in september j.l. een bezoek
hebben gebracht aan Subotica en Buda-
pest) is bezig een bazar te organiseren
ten behoeve van de gemeente van Ds.
Lajos Poth in Subotica (Joegoslavië).
De data (een vrijdagavond en een zater-
dagmiddag) zullen spoedig nader
bekend gemaakt worden. Verschillende
verenigingen hebben reeds medewerking
toegezegd. Ook gemeente-leden kunnen
"iets" bestemmen of maken voor de
genoemde bazar. De hoop en de ver-
wachting is ook, dat een aantal gemeen-
teleden uit Subotica de komende zomer
naar Vorden reizen en logeren bij gast-
gezinnen. Het is ook de bedoeling Ds.
en Mevrouw Kulifay uit Boedapest (met
wie goede contacten zijn gemaakt in
september j.j. en via brieven zijn deze
contacten verstevigd) uit te nodigen
voor een bezoek aan de gemeente, de
kerk in Vorden. Met hulp van hier-uit
zal het mogelijk zijn de reis te maken.

Op nieuwe wijze VASTEN.... ?!

Het werkwoord "VASTEN" heeft bij velen (waarschijnlijk) geen beste
klank. Het heeft inderdaad ook te maken met lijden. Vooral immers in de
R.K. kerk werd/wordt vanouds gevast in de Lijdenstijd, de 6 of 7 weken
voor Pasen, waarin door Bijbellezing en Prediking het lijden van onze
Heer Jezus Christus wordt gevolgd.
Door in die weken sober te eten, de luxe van tafel weg te doen
wilden/willen we met ons hele menszijn (ook lichamelijk) een beetje mee-
lijden aan den lijve.
We zijn dat vasten goeddeels kwijt geraakt. Zeker als Protestanten.
En toch, zouden we in de komende Lijdenstijd (na het carnaval) niet op
een nieuwe wijze kunnen en willen VASTEN?
En, het heeft ook dan evenzeer te maken met LIJDEN: met het lijden,
met de honger van vele (minste?) broeders en zusters van onze Heer Jezus
Christus. Van onze overvloed kunnen we best iets/veel doorschuiven naar
lege, hongerige magen.
We hoeven misschien niet eens daarvoor onszelf-het-brood-uit-de-mond-
te-sparen. Zo rijkelijk is onze tafel voorzien.
Graag willen we elkaar eens wijzen op deze nieuwe wijze van vasten, dat
nog altijd helaas met lijden te maken heeft.
Er zijn instanties waar onze hulp brood-nodig is voor blijvende voedsel-
verbetering in de arme, derde wereld en voor een meer menswaardig be-
staan.
De NOVIB-AKTIE: Gast aan tafel. Giro 645300, Den Haag.
S.O.H. (Stichting Oecumenische hulp van de Kerken) Giro 5261, Utrecht.

U "moet", we "moeten" het er samen maar eens over hebben, thuis, aan
tafel.

J. C. Krajenbrink



INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
soorten lasten, in alle breed-
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten In schuin ge.
sneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontsplegeld
glas.
Schoonmaken en restaure-
ren van schilderijen
Snelle levering.

Ütorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752-2676

't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

Verzamelaar vraagt te koop:
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilveren sieraden
en voorwerpen
en plateel

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Velu we.
Telefoon 05765-1481.
Bijeenkomst
arbeidsongeschikten

op woensdag l februari
aanvang 2.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstr.
36, Hengelo (Gld.)

Te koop
Winterfruit

a l gulden per kilo

AARDAPPELEN
iedere zaterdag van 9-13 uur
bij B. J. WEANINK
Regelinkstraat 13, Hengelo.

LITORAM A
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2'/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Wij vragen
EEN NET MEISJE

voor snackbar en huishouding
leef tijd vanaf 16 jaar.
SNACKBAR
A. LANGELAAR
Kerkplein 14, Ruurlo.
Telefoon 1532.

Te koop: l in pr. st. dames-
bromfiets. Gazelle met verze-
kering. Hackforterweg 15,
Wichmond. Tel. 05754-329
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ten have
is verantwoordelijk voor de verkoop van
installaties voor intern transport, ver-
werking en opslag van droge stof in de
(vee-) voeder- en chemische industrie,
ten behoeve van deze verkoop is een ma-
gazijn noodzakelijk.

Voor dit magazijn zoeken wij een

magazijnmeester
Wij denken aan een jongeman van 20-
30 jaar met minimaal L.T.S. opleiding.
Enige administratieve ervaring op dit
gebied strekt tot aanbeveling.

Zij die geïnteresseerd zijn in deze funk-
tie kunnen hun sollicitaties schriftelijk
richten aan:

rTl Ten Have Engineering B . V .
moKffl t.a.v. Dhr. G. te Velthuis,
Jiii.ih.iCii Industrieweg 8, Vorden.

Industrieweg \\ Postbus 27 7250 AA Vorden Tel 05752-2244
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ALLE PARTIJEN ZIJN HET EENS OVER ONZE PRIJS-POLITIEK

voor bedrijfsauto
verhuur per dag

Autoniobielbedrijl
C Iroenevekl.
I V Stinvn l , /utplu'ii
Tel: 05750-20344
l l;m/r\u'n 27, l.o< lu-in
'TM: 05730-4226

vestiging lochem vanaf 1-12-77

FIAT 500
FIAT 127 Groen
FIAT 127 Wit
FIAT 127 Speciaal Rood
FIAT 127 Speciaal Rood 3-deurs
FIAT 127 Speciaal Metallic
FIAT 127 Speciaal 3-deurs Groen. 10.000 km.
FIAT 133 Groen
FIAT 127 Rood. 35.000 km
FIAT 128 4-deurs Rood. 35.000 km
FIAT 128 2-deurs Groen. 40.000 km
FIAT 128 Rally 2-deurs. Geel
FIAT 131 lóOOSpec. 2-deurs Blauwmetallic ..
FIAT 132 1800 Gis De Luxe. 17.000 km.
met radio-cassette, trekhaak, 5 versnellingen..
PEUGEOT 1044 deurs Rood
VW1200
VW1300
DATSUN 1200 De Luxe
FIAT 13220005 versnel. Demonstratiewagen.
FIAT 128 4-deurs 1300 cc. Geel. 30.000 km. .

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

1970
1973
1973
1975
1975
1977
1976
1975
1975
1972
1972
1972
1975

1977
1975
1968
1969
1972
1978
1975

Alle partijen
zijn het eens

over onze

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
TEL. 05752-1514

PRIJS-POLITIEK
Zwaar massief eiken

bankstel
in diverse bekledingsstoffen losse,
voorgevormde zit en rugkussens
voor veel zit comfort.
Onze nullijnprijs

-•>•
wandmeubel : 250 breed, massief front

Wandmeubel : 250 breed, zwart essen struktuur

Bankstel

Leefkuil

Hoek-
kombinatie

Slaapkamer

Slaapkamer

Tienerkamer

Massief eiken, klein model

Pitriet met losse kussens

1-2-3 zits modern, hoog model

Praktisch geheel massief eiken

Modern meUaovenbouw + 2 spots

Bijpassende 3-deurs linnenkast

Ledikant, nachtkastje en secrétaire

Eetkamerstoel: Eiken met sM bekleding

Eet kamerstoel: Modern zwart gelakt

Schrijf bureau : Blank grenen structuur

Boekenkast : Blank grenen structuur 170 x 75

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

Nullijnprijs ...

1998,-
1898,-
795,-

1198,-
1250,-

Zie verder onze etalages en de speciale krant

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Prima service + garantie
Ruime parkeergelegenheid
Gratis bezorging
Uit voorraad leverbaar

in 't centrum van Vorden

ALLE PARTIJEN ZIJN HET EENS OVER ONZE PRIJS-POLITIEK

Zoekt u een exclusief rustiek
meubel in het beter genre?
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat U

zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit-

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten
Rundlederen bankstellen

En ook kan aan speciale wensen
in onze fabriek worden voldaan.

Tijdelijk 18% korting
op de meeste meubelen.

BIJENHOF's RIJNHOUT

BEWERKING
Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

zaterdags van 9.00-16.00 uur



Donderdag 26 januari
heropenen wij
onze geheel herbouwde zaak.
Wij houden daarom open huis
van 15.00-21.00 uur.

HARMSEN E-HET-ZELF CENTRUM
Schoolstraat 6-8, Vorden. Telefoon 05751-1486

1000 m2 verkoopruimte

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY01

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen
Z J33t volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

Op inruil verkregen:
TOYOTA Corolla 1200 automaat 1975
FORD Capri 1500 1972
VOLKSWAGEN 1300 1972
TOYOTA Sportwagen 1600 1977
TOYOTA Carina de luxe 1976
TOTOTA 1000 1976
AUDI 100 L 1973
CITROEN Dyane 6 1973
CITROEN 2CV4 1973
FIAT 125 1971
PEUGEOT 304 S 1973
SIMCA 1100GLS4-deurs 1975
SIMCA 11004-deurs 1972
VOLKSWAGEN Passat 1974
CHRYSLER 180 1973
FIAT 127 2 stuks 1973

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ̂

Ook nu weer

2 halen
1 betalen

in onze grandioze

OPRUIMING
(vanaf donderdag 19 januari L

japonnen
deux pieces

rokken
blouses - jumpers

*
ook avondkleding

sterk afgeprijsd

Beltrum bij Groenlo. Tel. 05448-222. Hengelo-Ov., Drienerstraat 10. Tel. 05400-11983

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOT Adverteren doet verkopen
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^HBB^MB^^^M^^^HHHHI^^M^BM^^M

Grandioze OPENlNGSSHOW* SUB
VAN DE

1400
DE EUROPESE JAPANNER

MODELLEN

Donderdag 26 - Vrijdag 27 - Zaterdag 28 januari
Van 15-18 uur van 10-21 uur van 10-18 uur

Wij houden open huis
Ter gelegenheid van de
verbouwing van ons
garagebedrijf annex
LPG-inbouwstation
gedurende deze dagen
een doorlopende show

SUBARU 1600 ook in automaatuitvoering
UNIEK: een betaalbare 1600 Break

vierwielaandrijving

Op diverse 1400 modellen
SPECIALE
PRIJSVOORDEELAKTIE TOT 700,

SUBARU -GARAGE

WATERSPORT-
LIEFHEBBERS
OPGELET!!!
Wij showen tevens de
nieuwe kollektie SABURU

Buitenboord-
motoren
Van 7V2 tot 15 PK

de Europese Japanner HUININK
SPOORSTRAAT14- RUURLO -TEL. 05735-1801



Muts-
cursussen

Wij zijn van donderdag 26 januari tot en
met maandag 30 januari

gesloten

Dekkerelectro B. V.
Zutphenseweg - Vorden - telefoon 2122

De Imkersvereniging Zelhem
organiseert een cursus

bijenteelt voor beginners
De cursus bestaat uit 4 theorielessen en 12 praktijklessen en
wordt gegeven in de Nutsschool te Wolfersveen. Voor geïn-
teresseerden uit Vorden en omgeving bestaat gelegenheid
om via de Imkersvereniging M.V.K. te Vorden, aan deze
cursus deel te nemen.
Aanvang cursus 2-2-'78, kosten ƒ 25,- totaal.
Opgave voor deelneming voor zondag a.s. bij de heer
W. Kamperman, Ruurloseweg 33, Vorden. Tel. 1438 of de
heer D. Pardijs, tel. 6712.
Vervoer kan onderling geregeld worden.

Bij de Warme Bakker
komt u er achter

wat vers brood eigenlijk is !

BAKKERIJ

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

HUSQVABNA EN LEWENSTEIN

naaimachines
reeds vanaf 399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-Inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

Pottenbakken
Kinderen (van 6, 7 en 8 jaar)
6 lessen van 1 uur

aanvang

Plaats
Opgave

Prijs

donderdag 26 januari
16.00 -17.00 uur elke week
't Hoge 64
Mevr. Colenbrander
tel. 2297
(alleen donderdag- en vrijdagoch-
tend).
f27,-

Pottenbakken
Volwassenen
6 lessen van 2 uur

Aanvang : donderdag 26 januari
9.30 -11.30 uur elke week

Plaats : 't Hoge 64
Opgave : Mevr. Lubberdink/Nutsspaarbank

tel. 1988
Prijs : f 70,-. f 60,- (voor nutsleden)

Frans-conversatie
13 lessen van 2 uur.

Aanvang : 28 februari
19.30 - 21.30 uur elke week

Plaats : Hotel Bloemendaal
Opgave : Mevr. Lubberdink/Nutsspaarbank

tel. 1988
Prijs : f 70,-. f 60,- (voor nutsleden)

* De vervolgcursus - Hindelooper Schilderwerk - is al weer van start. Een nieuwe begincursus - Hindelooper

Schilderwerk - gaat begin maart van start. Nadere gegevens volgen per advertentie.

Gevraagd:

Begeleider/ster
voor het begeleiden van de
kinderen in de taxi/busje
's morgens: 8.00 - 9.00 uur van huis
naar het kinderdagverblijf.
's middags: 15.30 - 16.30 uur van
kinderdagverblijf naar huis.

Inlichtingen: R. Baauw, Kinderdagverblijf,
Decanijeweg 15, Vorden. Telefoon 05752-1929.
(8.00-16.30 uur).

Aannemersbedrijf

Cuppers b.v.
Hengelo (Gld.) - Vorden

Gevraagd

timmerman
Een vakbekwame medewer-
ker bieden we goede beloning

Aanmelden: Telefoon 05753-1729
of 05752-6648.

Stratenmakersbedrijf

Lenderink
telefoon 05755-22^

vraagt een

stratenmaker

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

enige
produktie
medewerkers
in de leeftijd van 20-30 jaar voor de
stamperij

Zij die enige ervaring hebben, genieten
de voorkeur, doch dit is geen direkte
vereiste.

Sollicitaties te richten aan:

G O M A Metaalwarenfabriek B.V.
Ruurloseweg 80 - Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1600 (van 8 tot 17 uur)
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Wij zenen de prijzen
van de artikelen nog steeds

finaal voor aap

Komt u zelf maar eens
met eigen ogen kijken

want het is gewoonweg te gek.
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OPRUIMING * OPRUIMING * OPRUIMING

BETALING KONTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontributie
voor het jaar 1978 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 847903 t.n.v. Groene
Kruiste Vorden.

De kontributie bedraagt
f 25,00 per jaar

Wordt u na 22 februari een kwitantie aangebo-
den, dan komt er f 2,- administratie- en inkasso-
kosten bij en betaalt u f 27,-

Cotes du Ventoux
Een lekkere volle wijn uit het zuiden van Frank-
rijk
Perfles 4,95

Chat eau Parenchère 1975
Bordeaux Superieur
Deze mooie Chéteau wijn is zeer geschikt als
oplegwijn.
Perfles 7,95

Réserve de Chevalier
Stevige wijn uit de Cóte D'or
Perfles .

Bij afname van 12 f lessen
BETAALT U ER 11

Slijterij - Wijn^idel

3JVI Telefoon 1391

6,75

barendsen

Sparen
voor iedereen

VORDEN

Makelaars- en ass.kantoor

VAN ZEEBURG
Het Jebbink 11
Telefoon 05752-1531

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

Verzekeringen..?
Stel orde op zaken: praat met de persoonlijke bank!
Begin met uw bestaande verzekeringen gratis en grondig bij ons te
laten doorlichten (u krijgt ze terug in een handige polismap!). De
Rabobank is uw deskundige bemiddelaar voor alle verzekeringen.
En dat is erg belangrijk. Of het nu om een opstal-, inboedel- of
rechtsbijstandverzekering gaat, of dat u wilt praten over een levens-
verzekering voor u en uw partner. Bij de Rabobank kunt u altijd
rekenen op een persoonlijk advies!

Rabobank
geld en goede raad
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Boerderij bij het
kasteel wordt
geschikt gemaakt
voor ontvangsten en
tentoonstellingen
Complete CDA fraktie stemde tegen

De raad besloot maandagavond
ƒ 85.000,- uit te trekken om een aantal
voorzieningen te treffen zodat de boer-
derij bij het kasteel in de toekomst
geschikt gemaakt kan worden voor het
houden van ontvangsten en tentoonstel-
lingen. Op voorstel van de heer J.Bosch
werd een post van ƒ 10.000,- voor het
aanschaffen van enige inventaris ge-
schrapt. De heer J.F. Geerken (CDA)
deelde namens zijn fraktie mede tegen
het voorstel van het college te zijn. "Ik
vrees dat sommige aktiviteiten die in de
toekomst in dit gebouw zullen worden
gehouden een uitholling zullen beteke-
nen van het dorpscentrum en de lees-
zaal. Wij zien liever dat het geld wordt
aangewend voor een sportcomplex en
manege of andere nog uit te voeren
projekten", aldus de heer Geerken.

Burg. Vunderink antwoordde hierop dat
het geenszins in de bedoeling ligt om
hier konkurrerend te gaan werken. Hij
zag het meer in het organiseren van een
permanente tentoonstelling over de his-
torie van het kasteel etc. Later in het
debat voegde hij hier nog aan toe dat de
plaatselijke VVV het zou betreuren
wanneer de boerderij niet als een soort
ontvangstzaal zou worden ingericht.
"Het is bijvoorbeeld toch leuk dat na
afloop van de wekelijkse achtkastelen-
tochten de club van zo'n 200 personen
nog iets kan zien van het kasteel. Ik
denk hier tevens aan een soort intbr-
matiehoek", aldus de heer Vunderink
die er verder op wees dat de praktijk zich
alleen kan ontwikkelen wanneer er wat
is.

De heer J. Bosch (P.v.d.A) had aan-
vankelijk ook moeite met het voorstel
van B&W. "Bij het punt bestemming
begint de schoen te wringen", zo merkte
hij op. Ook hij vond in dit stadium 95
mille tever gaan. Toen echter zoals
bovengenoemd 10 mille geschrapt werd
voor de inventaris ging de heer Bosch
overstag, mede doordat de heer L. de
Boer (Vordens Belang) er op had aange-
wezen dat het hier in feite minimale
voorzieningen zijn die getroffen moeten
worden.

Mogelijkheden zoals bijvoorbeeld "wat
af te schermen" blijven open, aldus de
heer de Boer. Hij zag voor deze burger-
zaal wel terdege een funktie. "Zeker voor
de gasten en bezoekers die Vorden aan
doen om het kasteel te bezichtigen",
mr. R.A. v.d. Wall Bake (VVD) was van
mening dat de boerderij bij het kasteel
hoort. "Het heeft de fuktie als een soort
"bezoekerscentrum". Ik vind dat er een
flexibele oplossing is gevonden", aldus
de heer v.d. Wall Bake. Toen het voor-
stel van B&W in stemming werd ge-
bracht, stemde de voltallige CDA fraktie
tegen.

Twee ton voorschot
aan Stichting
Dorpscentrum
De gemeenteraad besloot maandaga-
vond, om verdere stagnaties in de bouw
van het dorpscentrum te voorkomen een
financieringsoverschot besckibaar te
stellen van ƒ 200.000, . Als voor-
waarden werden hieraan verbonden dat
de voorschotten pas worden uitgekeerd
op het moment dat de behoefte daaraan
door het Stichtingsbestuur wordt aange-
toond, geheel ten genoegen van het
college van • B&W. Bovendien dient
binnen vier maanden na de datum van
ingebruikname van het dorpscentrum
het totale financieringsoverschot te wor-
den afgerekend. Bij de inrichting van het
dorpscentrum dienen voldoende con-
currerende offertes te worden aange-
vraagd waardoor een verantwoorde prijs-
vergelijking wordt verkregen.

Burg. Vunderink zei het met wat andere
woorden maar liet duidelijk uitkomen
dat de gemeente een behoorlijke vinger
in de pap blijft houden. Over het fiet dat
de inrichting met ƒ 175.000,- is over-
schreden zeiden de raadsleden niet veel.
De heer D. Krol (P.v.d.A) was wel wat
teleurgesteld. "Een totaalcomplex sport-
zaal/dorpscentrum zou toch wel de
voorkeur hebben verdiend. Wellicht kan
hier als verzachtende omstandigheid

worden aangevoerd dat "inrichtingen"
meestal te laag worden ingeschat. Denk
maar aan het kasteel", zo sprak hij.

De heer H. Tjoonk (VVD) vond dat de
begroting van het dorpscentrum nergens
op leek. Het zal wel niet de laatste keer
zijn dat bij ons wordt aangeklopt. Het
verbaast mij dat de inventaris één ton
hoger is dan de inventaris voor het
kasteel", aldus de heer Tjoonk die verder
nog aanroerde dat de vloer van het
dorpscentrum nergens was berekend.
"Begrijp ik niet", zo sprak hij. Toch ging
ook de heer Tjoonk en met hem de
gehele raad akkoord met de 2 ton
voorschot.

De raad besloot om de voorstellen van
B&W inzake wegverbeteringen in de
buurtschap Delden aan te houden. De
commissie financieën en openbare wer-
ken zullen deze materie nog eens onder
de loupe nemen. De heer W.A. Kok
(CDA) had namelijk voorgesteld om
sommige wegen te verbreden tot 4 meter
i.p.v. 3,5 meter zoals door B&W voor-
gesteld. Met betrekking tot de verkoop
van grond in zijn algemeenheid deelde
de heer Vunderink mede dat de ver-
koopvoorwaarden t.z.t. zullen worden
aangepast aan een door GS gemaakt
model. De bepalingen die men in
Vorden momenteel hatneert kunnen
voorlopig de goedkeuring van GS weg-
dragen. Nu er grond is verkocht op het
industrieterrein bepleitte de heer Kok
bij het college de nodige aandacht te
schenken aan het woningprobleem. De
heer Vunderink zei dat B&W reeds
bezig zijn bij rijk en provincie om meer
woningen toegewezen te krijgen. De heer
D. krol (P.v.d.A) kreeg desgevraagd te
horen dat B&W zullen helpen blijven
zoeken naar grond voor volkstuintjes.

Raad onthoudt zich
van oordeel over
opheffing van
Warnsveld
De raad heeft zich maandagavond gebo-
gen over de ontwerp-regeling die GS
hebben gezonden, die voorziet in de
opheffing van de gemeente Warnsveld
en verdeling van het gebied dezer
gemeente over de gemeenten Zutphen en
Vorden. De zienswijze die het college
van Vorden over deze materie aan raad
voorlegde werd vrijwel unaniem door de
fraktievoorzifters van de verschillende
partijen gedeeld. De heer J.F. Geerken
(CDA) stelde de strijd van Warnsveld
goed te kunnen begrijpen. Wij zouden
niet anders gehandeld hebben. Zowel
Wichmond, Leesten, Vierakker en War-
ken moeten mijns inziens zelf het recht
tot opheffing hebben en tot welke
gemeenten zij willen behoren", aldus de
heer Geerken.

De heer J. Bosch (P.v.d.A) wees erop dat
de gemeente Vorden sinds 1962, toen de
kwestie "Warnsveld" voor het eerst ter
sprake kwam, altijd een zeer bescheiden
rol heeft gespeeld. "Gelukkig hebben we
nooit geen rol van aanvallen en ver-
dedigen behoeven te spelen", aldus de
heer Bosch die zei ook veel waarde te
hechten aan het oordeel van Wichmond
en Vierakker zelf. De heer R.A.v.d. Wall
Bake (VVD) vond de eventuele opheffing
van Warnsveld een droevig beeld. Wij
begrijpen de strijd van de Warnsvelders
heel goed," aldus de heer v.d Wall Bake
die van mening was dat de grenzen t.z.t.
niet te nauw moeten worden getrokken.

De heer L. de Boer (Vordens Belang)
vond dat er sinds 1962 geen fraai spel is
gespeeld. Ook hij betreurde een ophef-
fing van een gemeente als Warnsveld.
Wel wees hij op de goede verstand-
houding die er de laatste jaren is ge-
groeid tussen Zutphen en Warnsveld.
Wat betreft de argumenten die GS met
betrekking van opheffing van Warnsveld
hanteren merkte de heer de Boer op dar
deze argumenten ook van toepassing
zouden zijn op een gemeente als Vorden.

Nadat de vergadering enkele minuten
was geschorst bepaalde de raad van
Vorden het volgende standpunt; Ten
eerste dat de gemeente Vorden zich
onthoudt van een oordeel over de
opheffing van Warnsveld; in het alge-
meen geen voorstander van opheffingen
van gemeenten of er moeten zwaar
wegende argumenten worden aange-
voerd. Mocht toch tot opheffiing van
Warnsveld worden besloten dan dient er
voor de eerstkomende 25 jaren voor de
gemeente Zutphen voldoende ruimte
geschapen te worden en verder dat
rekening wordt gehouden met de wensen
van de bewoners van de buitengebieden
van Warnsveld.

Kerkmeester
A.R J. Zents nam
afscheid
Na bijna tien jaar trouwe dienst als lid
van het Kerkbestuur van de St. Antonius
van Paduaparochie op de Kranenburg
heeft kardinaal mr. Willebrands, aarts-
bisschop van Utrecht in een schrijven
aan de heer A.R.J. Zents aan hem dank
betuigd voor de vele goede diensten door
hem verricht voor de parochie en het
bisdom. Tot zijn opvolger heeft de
kardinaal benoemd de heer H. Heuve-
link.

Voetbal
Uitslagen v.v. Vorden van zaterdag 21
januari
Gaz. Nieuwland Al-Vorden Al 3-1;
Vorden BI-Varsseveld BI 1-0; Vorden
B2-Zutphen B2 6-0; Voorst C l-Vorden
Cl 1-3; Warnsveldse Boys C2-Vorden
C2 1-3; Vorden C3-Be Quick C3 5-0.

Uitslagen van zondag 22 januari
Vorden-Varsseveld 2-1; Vorden 2 afge-
last; Vorden 3-Witkampers 3 0-1;
R.K.Z.V.C. 4-Vorden 4 1-1; Vorden 5-
Noordijk 20-1; Vorden 6-E.G.V.V. l 0-
0; Ratti 3-Vorden 7 0-0; Dierense Boys 4-
Vorden83-l.

Uitslagen s.v. Ratti zaterdag 21 januari
PTT-Ratti l 1-2; D.Z.C. 4-Ratti 2 1-2;
Ratti 3-S.V.D.W. 3 4-3; Sp. Ambon 3-
Ratti45-l.

Afd. jeugd.
Ratti Al-Sp. Eefde 2-1; Ratti Cl-De
Hoven Cl 0-5.

Afd. Zondag
Voorst 3-Ratti l 1-2; Ratti 3-Vorden 7 0-
0; Eerbeekse Boys 6-Ratti 2 1-2.

Afd. Dames
Ratti-Rohda 1-3.

| v.v. Vorden voor zaterdag
Vorden £T-Zutphen Al; A.Z.S.V. Bl-
Vorden BI; S.C.S. B2-Vorden B2;
Vorden Cl-Sp. Eefde Cl; Vorden C2-
Sp. Brummen C2; Sp. Eefde C2-Vorden
C2.

ProgramUK voor zondag
Sp. Neede-Vorden; Vorden 2-Viod 2;
Sp. Eibergen 7-Vorden 5; Rietmolen 2-
Vorden 3; Vorden 4-Rietmolen 3; Sp.
Rekken l-Vorden 6; Vorden 6; Vorden
7-Sp. Lochem 8; Vorden 8-S.H.E. 5.

Programma s.v. Ratti a.s. zaterdag
Ratti 1-S.V.D.W. 1; Ratti
2—Wilhelmina SSS 4; A.Z.S.V. 6-Ratti
3;Ratti4-E.G.V.V. 1.

Sp. Lochem B2-Ratti BI; Zutphania
Cl-Ratti Cl.

Afdeling zondag
Ratti l-Be Quick 4; RATTI !/4—Socciï
4; Be Quick 6-Ratti 3.

Afd. Dames.
Wesepe-Ratti.

VORDEN WON VERDIEND MET 2-1
VAN VARSSEVELD
Vorden heeft de belangrijke wedstrijd
tegen Varsseveld verdiend met 2-1
gewonnen. Gedurende de gehele eerste
helft waren de geelzwarten doorlpend
sterker. De Varsseveld-keeper
voorkwam enkele zeker lijkende doel-
punten bij schoten van Chris Hissink en
Geert Heersink. In de 20e minuut werd
het Vorden-offensief met een doelpunt
beloond. Een goed genomen corner van
André te Velthuis werd door Geert
Heersink afgerond 1-0.
Vorden bleef na dit doelpunt doorgaan.
Chris Hissink ondernam een fraaie solo
en kogelde van 20 meter keihard raak 2-
0. In de tweede helft probeerde de
thuisclub deze voorsprong te consolide-
ren. In de tiende minuut dreigde er roet
in het eten te worden gegooid toen de
bezoekers de achterstand verkleinden.
Dit was ook het enige wapenfeit van
Varsseveld want Vorden kon de
voorsprong van 2-1 vrij gemakkelijk
handhaven.

s.v. RATTI AFD. ZATERDAG
BEHAALDE HAAR EERSTE OVER-
WINNING
s.v. Ratti stond voor een zware opgave
om tegen PTT uit Apeldoorn punten te
halen. s.v. Ratti speelde op alles of niets
om van de onderste plaats te komen. In
de 15e minuut was het dan ook zaak
door een prachtig doelpunten van J.
Nijenhuis werd de stand op 1-0 ge-
bracht. Daarna kwam PTT dan ook fel
oprukken dat Ratti terug drong in de 29

minuut werd de stand op 1-1 gebracht.
Ratti speelde grandioos, ook in de 2e
helft liet Ratti van zich horen. PTT
stond met de rug tegen de muur en
moest vele malen aan de noodrem
trekken zo werd B. Bretveld onderuit-
gehaald. W. Bleumink belaste zich met
de vrij trap. Hierdoor kwam Ratti op
een verdiende 2-1.

VOORST 3-RATTI 1-2
Hoewel de Vordenaren het initiatief
namen kreeg de thuisclub na tien minu-
ten de leiding. Bij een uitval wist de
Voorster middenvoor een van links
genomen hoekschop laag in de doel-
mond te plaatsen 1-0. Na een half uur
werd het gelijk; een kopbal van Ton
Peters over de uitgelopen Voorster-
doelman werd door een der achterspe-
lers met de hand uit het doel geslagen.
B. Overbeek benutte de strafschop 1-1.
Na de rust bleef Ratti de toon aangeven
maar vele kansen gingen om zeep. Een
kwartier voor het eind kwam het
winnende doelpunt tot stand toen Wim
Koers een vrije trap genomen bij de
rand van het strafschopgebied zonder
dralen inschoot 1-2.

Pater G. Wienk OFM overleden
Oud-missionaris en -kapelaan te Vorden
Grote ervaring te Pakistan
In de leeftijd van 71 jaar is in Weert overleden pater Gordianus Wienk of m,
oud-kapelaan van de R.K. parochie op de Kranenburg te Vorden en oud-missio-
naris in Pakistan. Pater Wienk was in Vorden en omgeving geen onbekende, omdat
hij vele jaren verbleef op het Minderbroedersklooster op de Kranenburg.

Henk Grotenhuis nog steeds In de race
voor Gelderse dam 11 tel.

Tijdens de zevende ronde om het Gelder-
se damkampioenschap voor junioren
kwamen de Vordense deelnemers tegen
elkaar in het strijdperk. Henk Groten-
huis ten Harkel continueerde zijn kop-
positie door Masselink te verslaan.
Boudri slaagde erin om van Reusink te
winnen. De beide naaste concurrenten
van Grotehuis kwamen tegen elkaar uit.
Hiersch won deze belangrijke wedstrijd
tegen Elgersma. De kop van de ranglijst
ziet er momenteel als volgt uit: l Henk
Grotenhuis ten Herkei 7 gespeeld 12
punten; 2 Hiersch 11 punten; 3/4
Elgersma en Prinsen 9 punten; 5/6
Boudri en Ruesink 7 punten.

Bij de aspiranten verloor de Vordenaar
Hiddink van Franken en^Éttft op de
elfde plaats staan met 3 ̂ mten uit 7
wedstrijden. Aan kop gaan hier Jansen
met 14 punten uit 7 wedstrijden, op de
voet gevolgd door Sonderen met 13
punten. Jfe

Onderlinge damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Wen-
tink- Boudri 2-0; Heuvink- Hoenink 2-0;
Esselink- Masselink 0-2; Wansink-
Graaskamp 2-0; Nijenhuis- Klein Kra-
nenbarg 2-0; Wassink- Hulshof 2-0;
Lankhaar- Dimmendaal 2-0; Oukes-
Slutter 2-0; Ruesink- Wiersma 2-0.

Schooldamtoernooi
Zaterdagmorgen werd in de sporthal te
Vorden het jaarlijkse schooldamtoer-
nooi gehouden, dat door de damclub
DVC werd georganiseerd. Er werd door
vijf scholen aan deelgenomen te weten
Chr. school Hoge; openbare lagere
school dorp; r.k. school de Vordering;
chr. school de Wildenborch en de r.k.
school Kranenburg.
Er werd door de jongelui fanatiek en
"zwaar denkend" gestreden. Uiteinde-
lijk kwamen de geroutineerde speler t j es
van de Bijz. school het Hoge (alle
spelers zijn lid van DVC) als
overwinnaars uit de bus.
Na afloop reikte de voorzitter van DVC
de heer Esselink met een toepasselijk
woord de prijzen uit, welke bestonden
uit bekers en medailles.
In de pauze werd ieder kind een
consumptie aangeboden en voor de
mooiste partij per school was door de
Amro-bank te Vorden een vijftal voet-
balspelen beschikbaar gesteld.
De uitslag van het toernooi was l en
kampioen van Vorden deBijz. school
Hoge met 8 punten uit vier wedstrijden
en 60 bordpunten; 2 De Vordering 4-4
(21 bordpunten); 3 openbare school
dorp 4-4 (18 bordpunten); 4 Wilden-
borch 4-4 (15 bordpunten); 5 Kranen-
burg O punten. (6 bordpunten).

Tafeltje-dek-je
Het afgelopen jaar is gebleken dat de
aktie 'Tafeltje-dek-je" in Vorden wel de-
gelijk in een behoefte voorziet. Niet
minder dan 2000 maaltijden, verdeeld
over 20 gezinnen, werden bezorgd bij
mensen, die hiervoor de hulp inriepen
van 'Tafeltje-dek-je" Dit zou niet te
verwezenlijken zijn geweest, wanneer
niet een aantal dames zich bereid had
verklaard de maaltijden te bezorgen en
niet te vergeten de subsidies, die enkele
instanties hebben toegekend.

Hij werd op 18 oktober 1906 in Hengelo
Ov. geboren en bleef als rechtgeaarde
Tukker steeds een eenvoudig en humaan
mens. Te Megen in Noord Brabant stu-
deerde hij humaniora op het College
aldaar en trad op 7 september 1928 in
bij de paters Franciscanen (Minderbroe-
ders) in Hoogcruts.
Tijdens zijn noviciaat volgde hij in 1929
een jaar lang de filosofie-cursus in
Venray en studeerde daarna twee jaar
theologie in Alverna en twee jaar in
Weert. Op 31 maart 1935 werd hij door
mgr. Lemmens in Weert tot priester
gewijd. Na een jaar de pastorale cursus
te hebben gevolgd in Maastricht vertrok
hij op 17 maart 1937 naar de missie van
het toenmalige Brits-Indië, het tegen-
woordige Pakistan.

In de binnenlanden van West-Pakistan
verrichtte hij meer dan twintig jaar de
zielzorg onder de christenen en ging
daarbij per bus, een treintje of oude auto
of soms per kameel, paard of ossewagen.
Als missionaris deed hij al aan ontwik-
kelingshulp door niet alleen de zielzorg
te behartigen maar okk voor de arme
bevolking huizen, scholen enz. te bou-
wen. Hij was ook pastoor in Nawabahha
en Sanghar en naast missionaris ook
leraar. Op 22 november 1955 werd hij
benoemd tot Delegatus Provincialis, de
reguliere Missie-overste. In 1958 keerde
hij naar Nederland terug om deel te
nemen aan het Provinciaal Kapittel van
de Orden. Toen werd hij evenwel voor
zijn gezondheid voorlopig afgekeurd
voor de Missie: een groot verlies voor de

Missie van Pakistan, daar hij door zijn
grote ervaring en door zijn uitstekende
kennis van het Urdu (de inlandse taal),
een belangrijk missionaris was.

Naar de Kranenburg
In 1960 nam pater Wienk zijn intrek in
het klooster op de Kranenburg en was
hierna van begin 1962 tot 1965 kapelaan
aan de r. k. parochie te Kranenburg-Vor-
den. Velen kennen hem dan ook. In die
tijd maakte hij de bouw en inwijding
mee van de nieuwe Christus Koningkerk
in het dorp Vorden tijdens het pastoraat
van pastoor Bodewes ofm.
In 1965 werd hij gedurende een halfjaar
assistent van pastoor van Soest in
Ruurlo en ging daarna een jaar werken
in Mörmter bij Xanten in West-Duits-
land.
Eind 1967 vertrok hij van de Kranen-
burg en werd na eerst assistent in de r. k.
parochie in Delden Ov. later rector in
Delden van het Verpleegtehuis. In 1972
ging hij opnieuw naar Vorden en nam
zijn intrek weer in het klooster. Groot
was de belangstelling toen hij met Pasen
1976 zijn 40-jarig priesterfeest vierde.
Het laatste half jaar sukkelde hij met
zijn gezondheid en stierf deze week in
het ziekenhuis te Weert waarheen hij
was overgebracht. Daar werd ook de
plechtige uitvaartdienst en begrafenis
gehouden;
dinsdagavond om half acht werd in de
St. Antonius van Paduakerk op de
Kranenburg een druk bezochte Re-
quiemmis voor wijlen pater Wienk ge-
houden.

Unieke expositie
Gelderse tegels
in bibliotheek
Sedert een paar dagen wordt er in de
galerie van de biblotheek een expositie
gehouden. Deze keer exposeert een
inwoner uit Vorden te weten de heer J.
G. O. van Dorssen.
De heer van Dorssen exposeet met
geschilderde tegels. Volgens een uniek
procédé maakt hij op deze tegels allerlei
soorten vogels en dieren. Het is een pro-
cédé met emailleverf. "Het geheim van
de Smid" wilde de heer van Dorssen ons
niet vertellen. "Dat hou ik voor me", zo
zegt deze 68 jarige hobbyist.
Drie jaar geleden is de heer van Dorssen
met zijn hobby begonnen. "Doordat ik
plotseling reuma kreeg kon ik moeilijk
lopen en moest ik de dagen zittend door-
brengen. Ik ben toen begonnen met het
schilderen van tegels. Voor zover ik weet
ben ik de enige in Nederland die dit
doet", aldus de heer van Dorssen die veel
heeft geëxposeerd in Wageningen en in
"Gouden Handen" in s'Heerenberg.
Behalve het schilderen van tegels legt de
heer van Dorssen zich ook toe op het
maken van olieverfschilderijen. Ook
heeft hi als hobby het schilderen van
diverse onderwerpen op linnen en het
maken van figuren uit klei. Deze zijn
eveneens op de expositie te bezichtigen.
Na 46 jaren aan het onderwijs verbonden
te zijn geweest, waarvan de laatste jaren
in Zeist, is de heer van Dorssen in 1976
naar Vorden gekomen. "Ik ken de
Achterhoek goed. Heb hier vaak gelo-
geerd en bovendien was de grootvader
van mijn vrouw jarenlang als hoofd aan
een school in Eefde werkzaam".
De heer van Dorssen die een groot vogel-
liefhebber is, leest hier veel over. Verder
besteed hij een deel van zijn vrije tijd aan
muziek en in het bijzonder pianospelen.
De expositie in de bibliotheek duurt tot
18 februari. De openingstijden zijn
gelijk aan die van de bibliotheek.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Op de maandelijkse bijeenkomst van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen van
de afd. Vorden, kon de presidente mevr.
Ridderhof-Meesters een aantal nieuwe
leden verwelkomen.
Na enige interne mededelingen was het
woord aan juffrouw Gré Wierth. Zij
vertelde en vertoonde dia's over Etiopië.
Ook na de pauze was het Etiopië, het
werkterrein van Zr. van Kuyk. Boeiend
vertelde Gré Wierth hoe Zr. van Kuyk
onder de melaatsen en onder de armste

bevolkingsgroep haar werk verricht, en
het ergste leed probeert te verzachten.
De volgende bijeenkomst wordt op 8
februari met voor de pauze de jaarverga-
dering en na de pauze tentoonstelling,
macramé, verloting handwerken, de-
monstratie volksdansen en verder een
gezellige avond.

De NCVB Vorden
De NCVB afd. Vorden hield haar eerste
ledenvergadering van dit jaar in hotel
Bakker.
Als spreekster voor deze avond was uit-
genodigd mevr. E. M. de Bruyn-Sepmey-
er uit Drempt. Mevr. de Bruyn sprak
over het onderwerp "Begrijpen wij el-
kaar nog?" Een bron van onbegrip in
deze tijd vormen de vele vreemde woor-
den die we gebruiken. Om elkaar goed te
begrijpen zullen we eerlik naar elkaar
moeten luisteren, aldus mevr. de Bruyn.
Aan de hand van vragen, die na de
pauze behandeld werden probeerden de
dames er achter te komen wat ze moeten
doen om elkaar te begrijpen.
An het slot van de avond dankte de
presidente, mevr. Voerman, de spreek-
ster voor haar interessante lezing.

Gymver. "Sparta"
De Vordense gymverenlging "Sparta"
zal zaterdagmiddag als gastvrouw optre-
den van zo'n 300 a 400 jeugdige turners
en turnsters uit het rayon „Berkelstreek"

Het is voor het eerst dat Sparta de eer te
beurt valt om dergelijke rekreatieve
springwedstrijden te organiseren. Om-
dat de gemeente Vorden sinds anderhalf
jaar over een sportzaal beschikt kunnen
nu ook hier turnwedstrijden worden
gehouden.
De jongelui die zaterdag in Vorden in
aktie komen zijn afkomstig van de
navolgende verenigingen: N.G.V. (Nee-
de); Odival (Eibergen); DGV (Diepen-
heim); LGV (Laren); Brinio (Lochem);
RGV (Ruurlo); DOS (Barchem) en Spar-
ta (Vorden). De Rekkense vereniging
"Gareo" moest vanwege een jubileum
verstek laten gaan.
In totaal zullen 51 groepen aan de
wedstrijden deelnemen. Acht gediplo-
meerde juryleden, afkomstig uit de
gehele Achterhoek, zullen de prestaties
van de jongelui beoordelen.
De wedstrijden bestaan uit een viertal
onderdelen te weten lange mat; paard
met plank of minitramp; kast met
plank; minitramp met valmat.
De voorzitster van Sparta mevr. N.
Sikkens zal zaterdagmiddag de deelne-
mende verenigingen welkom heten. Di-
rekt erna zullen de wedstrijden aanvan-
gen. De leiding is in handen van de heer
Dijkman uit Neede, voorzitter van het
rayon „Berkelstreek".



"De Baakse Beek"
De plaatselijke besturen van de land-
bouworganisaties van de G.M.V.L., de
A.B.T.B. en de C.B.T.T. te Baak,
Hengelo, Steenderen, Vorden en Warns-
veld hebben het Gekombineerd Kollege
van het Waterschap "De Baakse Beek",
laten weten dat zij bezwaren maken
t.e.v. de thans ter inzage liggende wij-
zigingen van de ligger A. en de ligger B.
van het Waterschap en wel met de
volgende opmerkingen:
a. dat dit plan nogal ingrijpemde wijzi-
gingen in zich draagt t.a.v. de onder-
houdsplicht van de B-watergangen; b. de
besturen zijn van mening dat deze
wijzigingen niet voldoen aan een rede-
lijke en billijke verdeling van "kosten"
en "belang", omreden dat een aantal
aanliggende eigenaren c.q. gebruikers
aan de B-watergangen onderhoudsplich-
tig worden terwijl "hoger" liggende
eigenaren hierbij het "grootste" belang
hebben; c. dat door deze wijziging
onderhavig gebied in een uitzonderings-
positie wordt geplaatst t.a.v. de andere
gebieden in het waterschap.

Redenen - waarom de plaatselijke bestu-
ren van de genoemde landbouworgani-
saties het Gekombineerd Kollege van
het Waterschap "De Baakse Beek" het
volgende in overweging willen geven:
a. de ligger nogeens kritisch te bezien
t.a.v. de verdeling in de A.- en B.-
watergangen. b. het onderhoud van de
B-watergangen door het Waterschap te
laten uitvoeren. Alleen op deze wijze
achten de plaatselijke besturen van de
genoemde landbouworganisaties, een
goed en tijdig onderhoud het best ge-
waarborgd, c. de kosten van dit onder-
houd, zoals tot op heden, te laten bij het
Waterschap.

De plaatselijke besturen van de land-
bouworganisaties van de ABTB, CBTB
en GMvL te Baak, Hengelo, Steenderen,
Vorden en Warnsveld hopen dat het
Gekombineerd Kollege van het Water-
schap van "De Baakse Beek" met
genoemde bezwaren c.q. opmerkingen
rekening willen houden en het plan
zodanig wijzigingen c.q. herzien dat de
bezwaren wordt tegemoetgekomen. De

bovengenoemde bezwaren zijn door de
plaatselijke besturen van de landbouw-
organisaties ook ter kennisname gezon-
den naar de provinciale besturen van de
ABTB. CBTB en GMvL. Het betreft in
totaal 340 ingelanden in het betreffende
gebied, waarvan de 110 onderhouds-
plichtigen bijna allen bezwaar hebben
aangetekend, tegen dit wijzigingsplan.

Mounties op zoek
naar Nederlands
variété-talent
Finale Talenten-
jacht in maart op
televisie.
Piet Bambergen en René van Vooren (de
mounties) zoeken talent om het Neder-
landse variété, dat altijd een wereld-
naam heeft gehad, een nieuwe injektie te
geven. Samen met het weekblad Story
organiseren zij een talentenjacht
"Plankenkans". Hierbij gaat het niet om
musici en zangers maar louter en alleen
om mannen of vrouwen, jongens of
meisjes, die iets menen te presteren op
variété-gebied.

Komieken-in-de-dop, clowns en con-
férenciers, goochelaars, acrobaten, ma-
giérs en jongleurs kunnen deelnemen
aan de talentenjacht die deze week start
en waarover de inschrijving (Postbus
4158, Haarlem) uiterlijk l februari sluit.
De presentatie wordt beoordeeld door
een jury van deskundigen, onder wie
t.v.-regisseur Jos van der Valk.

De voorronden van Story's talentenjacht
"Plankenkans" worden gehouden in den
Bosch en Amsterdam. De finale wordt in
maart door de K.R.O.-televisie uitgezon-
den.

Brochure over de
Achterhook
De Streek-VVV Achterhoek heeft voor
het seizoen 1978 een nieuwe informatie-
ve brochure over de Achterhoek het licht

doen zien. Het nieuwe drukwerk is ook
dit keer uitgevoerd in het zgn. magazin-
formaat en telt 64 pagina's.

De gids is in de eerste plaats bedoeld
voor de vakantiegangers die onze streek
zullen bezoeken. Naar raming van de
V V V-Achterhoek zullen in 1978 ruim
175.000 personen in onze streek hun
vakantie doorbrengen. Ook de eigen
bevolking kan veel bruikbare tips uit
deze uitgave halen. Per gemeente wordt
namelijk een groot aantal gegevens
genoemd zoals: bezienswaardigheden,
musea, bossen, zwembaden, midgetgolf-
banen, bars en bioscopen, kastelen,
trekpleisters, enfin te veel om op te
noemen. Achterin vindt men een opgave
van Achterhoekse hotels, pesions, res-
taurants, kampeer- en bungalowbedrij-
ven. Men is zelfs zover gegaan, dat aan
de hand van overzichtelijke tabellen in
één oogopslag kan worden vastgesteld
hoe laat een restaurant sluit, of in een
bepaa.'d bedrijf huisdieren worden toe-
gelaten, enz.

De nieuwe Achterhoek-brochure, voor-
zien van tientallen foto's, is verkrijgbaar
bij alle VVV's in de Achterhoek en in de
boekhandel. Men kan de gids ook
vragen bij Streek-VVV Achterhoek,
Postbus 230, Zutphen; tel.: 05750-19355
(3 lijnen. De prijs bedraagt slechts ƒ2,--.

gezamenlijk aanpakken van de vragen
waar nu ieder alleen voorstaat. Hoe dit
alles zich in de toekomst gaat ontwikke-
len hangt af van Uw wensen en voorstel-
len.

Januari
28 Jeugdcentrum: Gezamenlijke uit-

voering Vorden Dameskoor en Vor-
dens Toneel.

31 Soos Kranenburg

Februari
2 Bejaardenkring Jeugdcentrum
14 Soos Kranenburg
16 Bejaardenkring Jeugdcentrum
21 NCV afdeling Vorden
23 Herv. Vrouwen ver. in de Kapel
23 KPO
25 E.H.B.O. Bazar
28 Soos Kranenburg

Maart
l Bejaardenkring Jeugdcentrum

14 Soos Kranenburg
21 NCV afdeling Vorden
23 Herv. Vrouwen ver. in de Kapel
28 Soos Kranenburg

Bijeenkomst
W.A.O.-ers en
A.A.W.ers
Op woensdag l februari in Concordie te
Hengelo (Gld) is er een samenkomst voor
mensen uit de plaatsen Hengelo, Ruurlo,
Zelhem, Vorden en Steenderen, die
arbeidsongeschikt zijn geworden. Als
maatschappelijk werkers van de Stich-
ting Maatschappelijke Dienstverlening
"De Graafschap-Zuid" hebben wij regel-
matig te maken met mensen die arbeids-
ongeschikt zijn geworden.

Het blijkt dan, dat dit veel problemen
met zich meebrengt, b.v. "waar heb ik
recht op", "hoe moet ik een voorziening
aanvragen", maar ook problemen t.a.v.
het niet meer werken. "Ik heb het gevoel
dat ik niet meer meetel" is een vaak
gehoorde opmerking. Ook valt het vaak
niet mee om de tijd op een prettige
manier te besteden. Het is de bedoeling
van deze middag te proberen of men met
elkaar plannen kan maken voor 't

Er zijn deze middag leden van de.
W.A.O. groep uit Doetinchem en van
het "ombudsteam uit Eibergen aanwe-
zig. Zie ook advertentie elders in dit
blad.

MARGRIET 35 JAAR

PRINSES MARGRIET, die op 19
januari 35 is geworden, begint meer
en meer naar buiten te treden en
representatieve taken op zich te
nemen. Samen met haar echtge-
noot, mr. Pieter van Vollenhoven,
brengt zij vele werkbezoeken in alle
delen van het land.
Ook als hoofdbestuurslid van het
Rode Kruis heeft zij vele contacten
te onderhouden. De prinses is een
dynamische jonge vrouw die geheel
van deze tijd is. Wij wensen haar
nog vele gelukkige jaren toe en voor
de komende verjaardag een prettige
dag.

(Nadruk verboden)

BEATRIX40JAAR

PRINSES BEATRIX, die eens haar
moeder zal opvolgen, wordt op 31
januari 40 jaar. De prinses doet haar
bijnaam "prinses glimlach" nog
steeds alle eer aan. Er is geen foto
waaruit we niet kunnen op maken
hoe spontaan zij ieder tegemoet
treedt. Een warme menselijkheid
gaat van.haar uit.
Prinses Beatrix heeft te kennen ge-
geven dat zij als koningin een grote
hofhouding zal gaan voeren. Zij zal
met haar gezin dan haar intrek ne-
men in het paleis Noordeinde, in
Den Haag, dat momenteel daarvoor
grondig gerenoveerd wordt.
Het oog van de wereld zal dan weer
op Nederland en haar residentie 's-
Gravenhage gevestigd zijn. De
eeuwenoude band tussen Holland
en Oranje zal mede daardoor weer
wat hechter worden. Vooralsnog
wensen wij prinses Beatrix temid-
den van haar gezin een prettige ver-
jaardag toe.
(Nadruk verboden).
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Slaapkamer Q"IK
Met opbouw en verlichting + kastjes... O / 3f"

Bankstellen eiken
Met losse kussens (afneembare hoezen)

1090,- * 1550.- * 1695,-
Matrassen vanaf 99,- Kussens vanaf

IN MEUBELEN!!
Uit voorraad kamerbree^

PRIJSPAKKER
42,50 * 69,- » 89,- » 99,-
Wollen berber 149,-
Keukentapijt ^Q ,
200 breed. Meeneemprijs ................... «*/"

....... 8,75 Dekens vanaf ......... 44fbU

Komplete Slaapkamer
3-deurs kast, ledikant met opbouw

+ verlichting 2 kastjes spotprijs

Linnenkasten vanaf 97,-

Schuif deurkasten 289,-

Zware 3-deurs kast met spiegel 425,-

1145,-

RUURLO

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden maakt - ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening - bekend, dat het bestemmings-
plan "Vorden Kom 1976, nr. l", vastgesteld bij
raadsbesluit van 15 maart 1977, nr. 7, en goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 26
september 1977, nr. 8227/526-RO-106, onherroepe-
lijk is geworden, aangezien geen beroep bij de Kroon
is ingesteld.
Genoemd bestemmingsplan ligt vanaf maandag 30
januari 1978 gedurende één maand voor een ieder ter
inzage op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene
Zaken.

Vorden, 23 januari 1978.

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

adverteren
doet

/oor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

M.T.S.'er bouwk. zoekt werk
voor vrijdagm. of zaterdag.
Tel. 05753-2058.

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

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

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

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

Extra voordelige
aanbiedingen

HO
Spruiten 1 kilo %fO

Boerenkool panklaar 500 gr.. 110

Citroenen 5 voor S/ö

Rauwkost bakje voor 95

Maandag tot en met woensdag ^_
Koolraap panklaar DO

Koop bij ons uw Spaanse Citrusfruit en
doe mee met de geweldige
gratis Tissap aktie

Weekendaanbieding bloemen: *w»«
Orchideeën boeketje 325

Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Te koop: Thermopane ruiten
280,7 x 169,8
241,0 x 186,3
(Bomon)
Gitaar, elektrisch fornuis,
luxaflex (Bomon) Tel. 05750-
2049.

Kinderpull's
Uitzoeken voor ƒ5,-
SCHOOLDERMAN

DAMESJAPONNEN
Reeds vanaf ƒ 25,-
SCHOOLDERMAN

Te koop: Ronde manou tafel
met glasplaat en
lek t uurmand.
Woestenenk, Brinkerhof 44,
Vorden. Tel. 2457

Damesbonneterie
Vanaf ƒ 10,.
SCHOOLDEKMAN

Herenoverhemden
Vanf ƒ 10,-
SCHOOLDERMAN

De hele maand februari wordt u op een
prettige manier geholpen door onze ex-
collega's

G. Remmers
en W. Pardijs

bij Frans u weet wel

Frans Kruip

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vordcn

Vergeet u niet te reserveren voor 'n
KLEINTJE KARNAVAL
IN bodi

Entree ƒ5,- Telefoon 1519-1770 Vorden
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