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Veel belangstelling voor jubilerend Vordens Toneel

"U hebt als Vordens Toneel binnen onze gemeenschap een drieledige funktie. In
de eerste plaats biedt u de mogelijkheid tot het spelen van toneel. Daarnaast
vervult u een funktie voor degenen die naar toneel willen kyken en hebt u een
"ontmoetingsfunktie". En naar mate de gemeenschap kleiner wordt is deze funktie
groter. Kyk bijvoorbeeld maar naar de Wildenborch en de Kranenburg waar de
toneelvereniging ook een belangrijke funktie vervuld".

Aldus sprak burgemeester Mr. M. Vun-
derink zaterdagmiddag op de receptie
van Vordens Toneel ter gelegenheid van
het zilveren jubileum van deze vereni-
ging. Burg. Vunderink wees er op dat in
Vorden amateurverenigingen meer pu-
bliek trekken dan beroepsgezelschap-
pen. De heer Vunderink trok voorts een
vergelijking tussen een toneelspeler en
een gemeentebestuurder. "Als gemeen-
tebestuurder moet je je ook vaak inleven
in de positie van een ander". Hij sprak
verder de wens uit dat Vordens Toneel
zich in de toekomst nog verder zal
ontplooien. Hij bood een geschenk
onder couvert aan waarbij hij opmerkte:
"U kunt er niet van naar Mallorca
gaan".

Ook was er het bekende geschenk van de
voorzitter van de Stichting Dorpscen-
trum de heer J. F. Geerken. Hij noemde
de vorm van vrije tijdsbesteding van
Vordens Toneel uitermate belangrijk
voor de gemeenschap. De heer Geerken
wees nog op de inspraak die Vordens
Toneel bij de bouw van het dorpscen-
trum heeft gehad. "Jullie hebben vele
wensen aan ons voorgelegd, waaraan wij
de hoogste prioriteit hebben toegekend"
aldus de heer Geerken die hoopte dat
binnenkort ook een jeugdtoneelvereni-

ging het levenslicht zou gaan zien.
Namens de supportersvereniging bood
de heer J. Strijd gelukwensen aan. "De
Vordense bevolking 25 jaar vermaken
met een lach en een traan vind ik een
prestatie". Hij schonk de vereniging
namens de supporters een prachtig
vaandel. De heer J. Hilferink die wat
oude herinneringen ophaalde bood een
enveloppe met inhoud aan. Op deze
goed bezochte receptie zei voorzitter H.
Holsbeeke verheugd te zijn over de
belangstelling van gemeentezijde, zus-
terverenigingen, oud-leden etc. In het
kort schetste hij de 25 levensjaren van de
vereniging. "De eerste stap was reeds
moeilijk, want de televisie deed toen
juist haar intrede. Toch hebben wij het
hoofd steeds boven water kunnen hou-
den. Dit ondanks de vaak gebrekkige
akkomodaties waarop gespeeld moest
worden. Het toneel in het jeugdcentrum
deed mij meer denken aan "een uit de
kluiten gewassen marktkraam". Wij
zijn blij met de huidige akkomodatie in
het dorpscentrum", aldus de heer Hols-
beeke.

Mevr. G. Lenselink - ten Have werd
vervolgens door hem in het zonnetje
gezet voor het feit dat zij vanaf de
oprichting lid is van "Vordens Toneel".

(Haar waarde voor de vereniging bewees
zij 's avonds nogeens toen zij schitterde
als "Tante Knier") Bloemen en een
fraaie speld vielen haar ten deel. De heer
Holsbeeke bracht tenslotte dank aan de
stille medewerkers achter de coulissen.
"Voor ons van onschatbare waarde".

Zaterdagavond ging "Vordens Toneel"
over tot de orde van de dag namelijk het
spelen van toneel. Gebracht werd het
blijspt^^ drie bedrijven "Over twaalf
dagen^gen middernacht". Komische
verwikkelingen rond de persoon van
Floris Appelman (H. Hilferink) die zijn
/oon h*~d verstoten. Om zijn eenzaam-
heid tflKlen nam hij een stel familie-
leden ̂ Riuis. Willem Blom en vrouw
Sophie (L. Lodder en mevr. Noorman -
Werle) probeerden hun dochter (J.
Schuppers) aan Floris te koppelen. Dat
ging met veel hilariteit gepaard. De clou
van het spel was de mededeling van
tuinman Boerema (D. Korenblek) dat
over twaalf dagen de wereld zou ver-
gaan. Dat gebeurde uiteraard niet.
Tante Knier, door mevr. Lenselink
voortreffelijk op de planken gezet, ont-
lokte de zaal menig lachsalvo evenals de
uitlatingen van tuinknecht Bas (G.
Stapper); Jaap (J. Schuppers); Martha
(Mevr. M. Schuppers - Roozendaal);
Frits (D. Tromp); Yvonne (mevr. Strijd -
v. Stuyvenberg) refendaris Strekkers (J.
Roozendaal). Onder regie van H. Hols-
beeke werd voortreffelijk geakteerd.
Kostuums, decor en toneel waren door
de leden zelf verzorgd terwijl Juriens uit
Arnhem voor de grimering zorgde.

Tot groot genoegen van zijn medebe-
stuursleden en het aanwezige hoofd van
de school kon de voorzitter van de
Stichting Samenwerkingsschool Kra-

nenburg en omstreken tijdens de on-
langs gehouden bestuursvergadering
meedelen, dat een teruggang van drie
op twee leerkrachten voorlopig niet meer
te vrezen is.

Tot augustus 1980 is er zekerheid voor
wat betreft de derde leerkracht, en voor
het jaar daarna is het aanblijven van de
derde leerkracht zo goed als zeker. Een

en ander kan plaatsvinden, omdat de
Rijksoverheid terecht meent, voor de
kleine scholen die het meest de gevolgen
van een gewijzigde gezinsgrootte onder-
vinden, een speciale norm te moeten
hanteren. De Samenwerkingsschool
Kranenburg is ontstaan uit een samen-
voeging van de R.K. basisschool op de
Kranenburg en de openbare basisschool
Medler.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Sneeu w trottoir s huisvuil ophalen.

De hinder van de voortdurende en
herhalende gladheid is bekend. Geluk-
kig wordt door vele inwoners de sneeuw
regelmatig van de trottoirs voor hun
panden verwijderd. Degenen, die dat
nog niet doen of alleen het gedeelte
ruimen dat zakelijk of anderszins voor
hen aantrekkelijk is, willen wij opwek-
ken hun leven te beteren en voor de
begaanbaarheid van de trottoirs zorg te
dragen. Voor de mensen die daarvoor
een ruggesteuntje behoeven wijzen wij
op artikel 148 van de Algemene Politie-
verordening, waarin dit sneeuwruimen
verplicht gesteld wordt. De sneeuw
a.u.b. achter het trottoir of naar de tuin
verwerken; niet in de goot. De huisvuil-
ophaaldienst tracht zich zo goed moge-

lijk van haar taak te kwijten. Enig
begrip voor de huidige moeilijkheden
met de berijdbaarheid van de wegen
wordt op prijs gesteld. Als het huisvuil
een keer niet wordt meegenomen ver-
zoeken wij u (behoudens grote bezwaren

met berging) de zakken tot de volgende
ophaaldag te bewaren. U kunt het
reinigingspersoneel gemakkelijker ma-
ken door de zakken direkt naast het
berijdbare weggedeelte in de sneeuw te
plaatsen.

Eventuele afsluiting wegen in verband
met eventuele opdooi.
Door de langdurige periode met lage
temperaturen is de vorst vrij diep in de
grond gedrongen. Het gevolg daarvan
kan zijn dat opdooiverschijnselen aan
wegen optreden. Zodra de kans op
schade wordt geconstateerd, zal direct
van gemeentewege een gewichtsbeper-

king tot maximaal 1,2 ton asbelasting
voor de betreffende wegen worden inge-
steld. Het komt ons wenselijk voor dat
belanghebbenden zich op het voren-
staande instellen en voorbereidingen
worden getroffen door (zo mogelijk nog)
voorraadvorming en voorbereiding voor
noodzakelijk transport met lichte voer-
tuigen.

De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' organiseert zaterdag-
avond 3 februari in zaal Smit haar
jaarlijkse feestavond. Hoogtepunt zal
zijn de verkiezing van de sportman van
het jaar, terwijl bovendien de kam-
pioensbekers zullen worden uitgereikt
aan de kampioenen van de cross,
betrouwbaarheidsritten, trials, gras-
baanritten en de oriënteringsritten. De
beker voor de beste all-round rijder zal
Jan Klein Brinke ten deel vallen.

Oranjevereniging
Vorden
De Oranjevereniging zal op maandag 5
februari haar jaarvergadering houden in
bar-bodega 't Pantoffeltje. Tijdens deze
vergadering zal het programma voor
1979 worden vastgesteld.

EHBO
De afd. Vorden van de EHBO belegt
donderdagavond 8 februari een leden-
vergadering in Hotel Bloemendaal. Bij
de bestuursverkiezing stellen de heren
A. Boers en F. J. Wolsing zich herkies-
baar. Mevr. Heynen-Hoornenborg is
niet herkiesbaar. Het bestuur hoopt op
deze vergadering een vrouwelijk lid te
kunnen verkiezen die straks de funkte
van sekretaressen kan en wil overnemen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

CITROEN
RUESINK
RUURLO

Voor nieuw en gebruikt
Tel. 05735-1753

in^DeOp 12 februari zal inTDeventer een
rayonlezing worden bezocht, waarbij
Dr. H. C. Stam, dii^teur van de
Stichting Oncologisch ^Btrum een le-
zing met dia's zal houden over de
behandelmg van kanker. Op 5 maart is
er in Dieren een lezing met dia's over de
fabrikage en gebruik van pacemakers.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

ook de prediking te verzorgen. Muzikale
medewerking velenen, naast de organist
Rudie van Straten, de bekende "Rejoice
Singers" uit Zelhem. Iedereen, jong en
oud, is zeer welkom in deze dienst.

Ook een avonddienst.
a.s. Zondag 4 februari is er ook een
avonddienst in de Hervormde kerk. Ds.
Krajenbrink hoopt in deze avonddienst
voor te gaan. In de Schriflezing wordt
(weer) gevolgd het Leesrooster van de
landelijke' Raad van Kerken, geheten
"De eerste dag". Het Evangelie-gedeelte
is zondagavond Marcus 1: 29-39. De
kerkgangers/sters in de avonddienst
worden vriendelijk verzocht wat "geslo-
ten" bij elkaar te gaan zitten. Dat is
stellig gezelliger, ook warmer en het
zingt en luistert ook veel beter, Hoewel,
u bent vrij te gaan zitten waar u zelf het
liefste wilt zitten.

Oecumenisch Avondgebed.
De Raad van Kerken houdt a.s. vrij-
dagavond 2 februari weer een avond-
gebed in de Hervormde kerk. Ds. Zijl-
stra hoopt deze korte Gebedsdienst te
leiden. Liturgieën worden gestencild en
bij de toren-ingang uitgereikt. Graag
nodigen we u namens genoemde Raad
van Kerken uit voor dit Avondgebed.

Jeugddienst a.s. zondagmorgen
In de Hervormde dorpskerk zal a.s.
zondagmorgen 4 februari een Jeugd-
dienst gehouden worden die mede voor-
bereid werd door de Jeugddienst-com-
missie. Ds. J. Schipper te Winterswijk is
gevraagd deze dienst te leiden en vooral

F*r«3 BURGERLIJKE,
^A

Geboren: Jeroen Fleming.
Gehuwd: W. Brink en G. B. Havekes;
E. J. Eggink en J. R. Haaring;
A. G. M. Hummelink en A. E. Brum-
melman.
Overleden: H. J. Memelink, oud 68 jaar.

School met de Bijbel "Het Hoge"
gaat 100 jarig bestaan feestelijk
vieren.
Op l mei 1879 startte de school met de Bijbel "Het Hoge" met 63
leerlingen en 2 leerkrachten aan de Smidstraat. Nu 100 jaar later zal dit
feit op grootse wijze herdacht worden. Om dit feest in goede banen te
leiden is er reeds geruime tijd een voorbereidingscommissie aan het werk.
Diverse plannen zijn al in een vergevorderd stadium. Plannen zowel voor
de tegenwoordige leerlingen als voor de oudleerlingen. Wellicht wanen we
ons, in mei, door het dorp lopend in de goede oude tijd.

De voorbereidingscommissie zoekt om bepaalde plannen uit te voeren
oude schoolfoto's, klasse foto's en eventueel andere foto's die betrekking
hebben op de school "Het Hoge". Wilt u uw oude fotoalbums eens
nakijken en zien of u nog iets bezit? De voorbereidingscommissie zal er
zeer blij mee zijn. U kunt ze, voorzien van uw naam en adres, inleveren op
de school. Na de feestelijkheden krijgt u ze natuurlijk terug. Ter zijnertijd
ontvangt men meer informatie betreffende de feestelijkheden.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

MAATSCHAPPELIJK W L K K
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 4 februari 10.00 uur Ds. J.
Schipper te Winterswijk. Jeugddienst
m. m. v. "The Rejoice Singers", Zelhem;
19.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink. Mar-
cus 1: 29-39.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. Dijk, Amsterdam; 19.00
uur Ds. J. R. Zijlstra.

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

R. K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23 uur
Dr. v. Tongeren.
s. v. p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.

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

WEEKEND-, AVOND- en NACHT
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

J. Gosses, Doetinchem tel. 08340-23721;
J. H. H. de Lange, Lochem tel. 05730-
4357.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand februari mevr. Gille tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.00
uur.

NOODHULPDIENST

Mevr. Brandenburg tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur en 13.00-
13.30 uur.

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

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.30-
9.30 uur. Spreekuren leidster bejaarden-
hulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220

f
BLCikAl LN1SDILNS1

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

BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 1 4.00-1 730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.



urrot&e
vleeswaren

*S5

f. flOt,
SP0*

M£T

.2-NW-7

y

V&JDaG
ivv*~/r^j-n*i*

wiemsMTz&s
loo&efiM.

BlffQW
B^^

mes
KILO:

WORST

H GEL k!U>-

H.OM.

WUN

lrvr 11 + r

&>MO-
M&t
4go6Cfm

•W7f)-
SPiNftm

brood en banket

IHDKcHS

kaas en zuivel



A&O

WOöfSMS
ö=/v 6£e£/o

SBSgggs.,
w«^2«ffi*ffi

t^~F f s J/Irt/C

6MROOO

pflrt/?^
SSnw?*!«SSfflgfc e« a^ ̂ rrr

üCl/' ^ -^petfcees

PfiStfiCHW

2

^%
PAZ: HAUST

MNKRtt&L

PIES:

PW-(m
RBU&PW

DKSFT

f¥)K--
'II OU f-.

WM&nal
I//8UK:

CfiPUC!JN0&



lèe/zijdig voordeeli ü " j &
- / uu)

r o

^ v>f} n

Melkbrood
diuiSQOgmmperstuk [gesnedeni

Seuen-ljp /«er/fes

J Rit ften Troef
j Witte Bonen inTomatensaus,Bruine
l Bonen, Sperziebonen, Wortelen

1 extra fijn of Rode Kool met £*m*
Appeltjes JK*^pot nou gram mm* m
Surinaamse küomk
Gebroken Rijst

Krenten
botten

5stuks

Hoorn-
mpoezeii

5

Oubties
5stuks

pafc/e

Hoy/?ooJcu>or$f
perstuk225grum ™

AU koffer2küo
fc spons

a „ jn Viuo-
.3 (kleur groen)

op maandag 5,
dinsdag 6 en woensdag 7/ebruari.

perstuk

j cfOr Chocolade
Dubbeltablet JöOgram
diuerse smaken
Verkade
SanFrandscoroi

De he/e u;ee/c.

edoc

Donderdag, vrijdag en zaterdag.

Bieflappen
500gram

A
FllKl 150gram ̂ QG

AmericamJK
De hele week.

Leverkaas
VDS liter

l Donderdag, vrijdag en zaterdag. 9^f\O

fncandeau^SP
Donderdag, vrijdag en zaterdag

Biefstiik

Donderdag, vrijdag en zaterdag.

IK SOOgram

'gram
Maandag en dinsdag.

Donderdag, vrijdagen zaterdag.

Cletnentines kilo1

diepvries
MoraBitterball
Kroketten

kilo fcflo

Donderdag, vrijdag en zaterdag.

2stuks

Gourttiandise ftict

Maandag en dinsdag.

Blanke
Varkenslever

Donderdag, vrijdag en zaterdag.

'Uien 9,

Aardappel-öQ
zafc450gram OJT

De hele week.

Maandag en dinsdag.

Geschrapte 500gram

68
Deze aanbiedingen zi/'n geldig van 31 januari t/m 6 februari 1979. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Ontwerp sportnota geeft o.a. aan:

• Geen vierde veld voetbalver. „Vorden"
• uitbreiding sportzaal

Direkt na zyn benoeming tot wethouder van sportzaken, in september j.1. heeft de
heer W. A. J. Lichtenberg zich als doel gesteld zo spoedig mogelijk met de
sportnota op de proppen te komen. Een nota waar de raad van Vorden al jaren op
zit te wachten. Dezer dagen is het ontwerp by de raadsleden, sportraad e.d. in de
bus gegleden. Het college hoopt dat suggesties en opmerkingen uit die hoek eind
februari binnen zullen zyn. In de loop van de maand maart zal de raad dan een
definitief voorstel bereiken.

Bij deze ontwerp sportnota heeft de
gemeente zelf vele onderzoeken verricht
en heeft zij het rapport dat de V. N. G.
in 1972 heeft uitgebracht, als handlei-
ding gebruikt. Gekonkludeerd wordt
dat de belangstelling voor .het totale
sportgebeuren toeneemt. Met het voor-
behoud dat de ontwikkelingen op het
gebied van de bevolkingssamenstelling
en die van de belangstelling voor de
sport moeilijk zijn te voorspellen, lijkt
dat de voorlopige konklusie kan worden
getrokken dat ondanks afname van de
plaatselijke bevolking er de eersteko-
mende vijf jaren op sportgebied geen
belangrijke verschuivingen zullen
plaatsvinden, omdat afname van de
bevolking en de toenemende belang-
stelling voor de sport elkaar vermoede-
lijk voor een groot deel in evenwicht
zullen houden.

Op langere termijn moet volgens de
thans bekend zijnde gegevens toch met
een daling van het aantal potentiële
sportbeoefenaren rekening worden ge-
houden. Dit vergt een voorzichtig en op
de behoefte aangepast sportbeleid, op-
dat niet in de naaste toekomst de
bevolking de lasten moet dragen van een
thans te groots opgezet pakket sport-
voorzieningen. Anderzijds dienen uit-
breidingen en vernieuwingen, waarvan
redelijkerwijs verwacht mag worden dat
hieraan ook in de komende jaren be-
hoefte bestaar, tijdig in de planning te
worden opgenomen, omdat anders de
kans om achterop te geraken aanwezig
is", zo merken B&W in deze ontwerp-
sportnota op. Wethouder Lichtenberg is
niet helemaal gelukkig met het ontwerp.
"Het valt me tegen wat we voor de
buitensport (lees v.v. Vorden) kunnen
doen. Ik had de voetbalvereniging "Vor-
den" zo graag aan een vierde veld
geholpen. Plannen hiervoor kunnen we
voorlopig in de ijskast zetten want een
vierde veld is gewoon niet "hard" te
maken."

"Vorden" heeft drie velden en speelt
met 8 senioren en 7 juniorenelftallen in
competitieverband. Daarnaast beschikt
de vereniging over een aantal pupillen-
elftallen (8-12) en welpen (6-8 jaar).
Door de KNVB wordt een norm gehan-

teerd van l veld voor 5 elftallen per
weekend. De afd. Gelderland hanteerd
als norm l veld voor vijf elftallen per
dag. Bij drie velden zou de voetbal-
vereniging Vorden volgens KNVB norm
met 15 elftallen aan de norm zitten.
Volgens de normen van de afd. Gelder-
land zouden 30 elftallen nog zijn toege-
staan. Uit een onderzoek van de ge-
meente blijkt dat "Vorden" tussen
september 1976 en half mei 1977 (in
totaal 37 weekenden, waarvan er 28
werden gespeeld) gemiddeld vijf thuis-
wedstrijden per weekend speelde. Het
derde speelveld van "Vorden" wordt ook
als trainingsveld gebruikt. Voor de
gemeente extra kosten (onderhoud). De
pefenhoek waarover de vereniging be-
schikt is te klein voor het geven van
allectrainingen. Het gebruik van een
speelveld voor trainingen vinden B&W
niet ideaal.

Van de zijde der KNVB afd. Gelderland
is echter mededeling ontvangen dat zich
bij het samenstellen van de wedstrijden
op het gemeentelijk sportpark geen pro-
blemen voordoen. Bij het beschikbaar
blijven van drie velden worden ook geen
problemen verwacht. De bezetting van
het gemeentelijk sportterrein door de
voetbalvereniging "Vorden" is echter
wel zodanig dat andere vereniging geen
kans krijgen regelmatig gebruik te ma-
ken van een der terreinen. Vooral met
het oog op de toenemende vorm van
sportieve recreatie en de recreatiesport
kan in de toekomst de vraag stijgen.

Eventuele nieuwe sporten zoals hockey,
handbal en korfbal kunnen thans op het
sportterein niet terecht. Mochten deze
sporten zich in de toekomst in Vorden
gaan ontwikkelen dan zal hiervoor een
gelegenheid moeten worden gezocht.

Voor alles zal eerst de behoefte aan
nieuwe sporten moeten worden aange-
toond. Ten aanzien van het sportcom-
plex van "Ratti" wordt in de toekomst
uitbreiding van dit complex niet ver-
wacht. Indien zich in de toekomst
ontwikkelingen voordoen die het oprich-
ten van nieuwe sporten ten gevolg
hebben dan zou onderzocht kunnen
worden of het thans niet optimaal

benutte sportcomplex op de Kranenburg
nog ruimte biedt voor zover op het
gemeentelijk sportterein hiervoor de
ruimte ontbreekt, zo merken B&W in de
ontwerp-sportnota op.

Akkomodatie
ruitersport
Het terrein aan de Hamelandweg, naast
de voormalige oude stortplaats wordt
zoals bekend bestemd voor de rui-
tersport. Een partiële wijziging van het
bestemmingsplan voor het oprichten van
een buitenmanege is in voorbereiding.

Het ligt in de bedoeling om op dit
terrein, dat groot genoeg is, op een later
tijdstip een overdekte manege te bou-
wen. Ook de heer Keune heeft gemeen-
telijke medewerking gevraagd om bij
z i jn open manege aan de Kerkhof laan te
komen tot de bouw van een overdekte
manege, eventueel in samenwerking met
de landeli jke rijvereniging. B&W vragen
zich wel af of twee overdekte maneges op
een steenworp afstand van elkaar niet
teveel van het goede is. Aanvragen
zullen door het college worden bezien
tegen de achtergrond van de levens-
vatbaarheid op langere termijn.

Renovatie zwembad
Naast de bouw van een nieuwe kleed-
gelegenheid zijn de beschikbare water-
oppervlakte de grootte van de speelweide
knelpunten bij het zwembad. Het zwem-
badbestuur heeft in 1977 plannen inge-
diend en verzocht om financiële mede-
werking voor renovatie van het bestaan-
de bad, bouw van een instruktiebad,
vernieuwing technische installatie, bouw
nieuwe ^kdakkomodatie en uitbrei-
ding ^Rel weide. Totale kosten
2.370.000,-. Inmiddels is de eerste fase
voltooid. De kosten bedroegen ƒ 540.000
Het jaarlijkse exploitatietekort is thans
gestegen^t'/ 100.000,-. De jaarlijkse
lasten vo^Ple gemeente die de bouw van
een kleedgelegenheid, uitbreiding
zwemwater, uitbreiding zonneweide, op
basis van het reeds ingediende plan,
zullen de jaarlijkse lasten zeker met
ƒ 200.000,- verhogen (De investering
namelijk van de restant renovatie exclu-
sief overdekking wordt thans geraamd
op ruim ƒ 1.830.000).

Wat het zwembad en de voetbalvereni-
ging "Vorden" betreft gaan B&W in de

ontwerp-sportnota nog even in op sug-
gesties vanuit de raad (CDA) voor een
totaalplan nabij het huidige sportpark.

Dit om gezamenlijk gebruik te kunnen
maken van diverse voorzieningen (par-
keergelegenheden, kleedgelegenheden
etc.). Deze opzet van centralisatie is
uitvoerig bekeken. Een eventuele ont-
eigening van het zuidelijk van de Oude
Zutphenseweg gelegen perceel met de
bestemming sportterrein staat hierbij
centraal. De gedachten van B&W gin-
gen in eerste instantie uit naar ont-
eigening van zojuist genoemd perceel
voor aanleg extra parkeerruimte voor
manege, zwembad en sportcomplex,
hieraan gekoppeld een extra uitbreiding
van het zwembad richting sportterrein
en verplaatsing van een voetbalveld naar
de overzijde van de Oude Zutphenseweg,
waar eventueel nog de mogelijkheid aan-
wezig is voor uitbreiding met een extra
trainingsveld. Nu echter de duidelijke
noodzaak van een extra voetbalveld niet
kan worden aangetoond, vragen B&W
zich af of dit plan nader uitgewerkt moet
worden.

Uitbreiding
binnensport-
akkomodaties

Sinds de gemeente Vorden de beschik-
king heeft overeen sportzaal van 22 x 28
meter, is de animo voor de zaalsport
enorm gestegen (gymnastiek, volleybal,
zaalvoetbal, tennis, badminton etc. etc.

Om bijvoorbeeld zaalvoetbal te kunnen
spelen onder auspiciën van de KNVB is
de zaal te klein. Gezien de huidige
bezetting en de nog te verwachten
groeiende behoefte van de binnensport-
vereniging zijn B&W van mening dat
een sporthal met een zaalmaat van
22 x 42 meter gerechtvaardigd is. De
gedachten gaan uit om de sportzaal met
14 meter uit te breiden. De nieuwe
sporthal zou door middel van een extra
vouwwand kunnen wor^^ onderver-
deeld in drie gymnastiekrurrmen van elk
14 x 22 meter.

Overige g
voorzieningen

BRANDWEER RUKTE DEZE WEEK AL DRIE MAAL UIT

Wat betreft het tennispark merken
B&W in de ontwerpsportnota op dat
noodzakelijk geachte verdere uitbrei-
ding van het tennispark moet worden
gezocht aan de noordzijde van het
complex op de plaats waar de jeugd uit
plan Zuid momenteel een klein trap-
veldje heeft. Bij de ontruiming van dit
veldje zal voor de jeugd wel naar een
ander trapveldje dienen te worden uitge-
keken. De Vordense auto- en motorclub
"De Graafschaprijders" heeft in de
buurtschap Delden de beschikking over
een klein oefenterrein. De laatste jaren

. is er een toenemende belangstelling voor
het jeugdcrossen. De toekomst zal leren

j of niet dichter bij het dorp naar een
veilig crossterrein moet worden gezocht.
Een aparte voorziening voor de trimclub
ziet het college op dit moment nog niet
zitten. Een eigen viswater voor de
hengelaarsvereniging "De Snoekbaars"
heeft wel de aandacht van het college.

De brandweer bezig met blussen van de brand in de varkensschuur

Brand in
varkensschuur
Rond kwart voor zes maandagavond is
brand ontstaan in een varkensschuur
van W.O. aan de Holskampweg. De
brand ontstond in de buurt van een in de
schuur opgesteld heteluchtkanon. De
brandweer moest er aan te pas komen
om het vuur te blussen. De schuur
brandde van binnen gedeeltelijk uit. De
vijftig jonge varkens die in de schuur
waren moesten afgemaakt worden in het

slachthuis. Ze hadden brandwonden
opgelopen. De eigenaar is tegen brand
verzekerd.

Wederom brand in
kammenfabriek
Personeel van wasserij Siebelink ont-
dekte maandag tegen half negen dat er
brand uitgebroken was in de naast de
wasserij gelegen kammenfabriek. De
brand woedde op de zolder boven de
kantoorruimte. De brandweer rukte uit
om het vuur te blussen.

De oorzaak van de brand is tot nu toe
niet vastgesteld. Ook de hoogte van de
schade is nog niet bekend, de eigenaar is
wel verzekerd.

Gaskachel oorzaak
van brand
Woensdagmorgen moest de brandweer
weer uitrukken. Vermoedelijk is de
gaskachel de oorzaak geweest dat er
brand ontstond in het pand Vaarwerk
12. De brandweer wist erger te voorko-
men, persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor, wel veel waterschade en
een enorme gaos.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Zat t'r al aardug vol too'w zaoterdagaovund in de grote zaal van
't darpscentrum kwamm'n. Ofdat now kwam umdat Vordens
Toneel zo'n goeie name hef of umdat 't niks kostten wet ik neet
maor lao'w 't maor op 't eerste holl'n. Now waare wi'j maor met ons
beiden en dan is t'r um un hoar nog wel un plaetsken vri'j. Harm
van de Bi'jmeze en zien vrouw, die eers met ons met zoll'n gaon,
hadd'n afebeld. Zee wont nogal un ende buuten 't darp en waarn
bange dat 't later op 'n aovund weer glad zal wodd'n of gaon
rowgiezeln. En angezien 't better is waor 't rookt as rowgiezelt bleef
Harm liever in huus. Geef ze ok us ongeliek: un dutte in 'n auto
hè'j zo maor dan he'j ok metene un goeie dutte in de pottemenee.
Of i'j nao de gerage mot of nao de tandarts mek tegeswoordug ens
neet volle meer uut, 't kost beide gloepens volle geld. "Daorguns
veuran is nog wel plaatse" menen mien vrouw too'w zo an 't
rondkieken waarn of t'r nog un stoel vri'j was. Maor dat zat ons
neet zo glad, daor leien mooie pepierkes op de stuule die beduun
dat doar mensen van meer belang asse wi'j mossen zitt'n. Wat later
zagge wi'j de börgemeister met zien anhang daor neervall'n. Die
hadd'n netuurluk oaver mott'n warken op 't gemeentehuus en
waarn zodoende, meschien wel zonder etten, wat later. Onder
zukke omstandigheden kö'j d'r vrea met hemmen dat zee opbelt
veur un paar redelukke plaatsen. Al 't wark wat zee doet is
tenslotte in ons belang.

Naodat de veurzitter, Henk veur degene die 't um wat better kent,
ons had laoten wetten dat e 't fijn vond dat d'r zo'n hoop man
waarn ekomm'n, konnen de toneelspöllers laoten zien wat zee in
eur mars hadd'n. En dat was heel wat! Wi'j zit dan zo nog en dan
wel es te kankeren dat t'r tegeswoordug niks meer kan en dat de
mensen niks meer wilt, van de toneelclub zölle wi'j neet anders
konnen zeggen as dat zee meer as eur beste heb edaon um bi'j dit
jubileum zo goed meugeluk veur 'n dag te kommen. En da's eur
zondermeer goed gelukt, 't Stuk op zich lenen zich heel goed veur
un onbezörgden zaoterdagaovund en de meniere waorop 't ebrach
wier hef t'r ons heel wat af laoten lachen. Of now 'n enen better
spöll'n as 'n ander, dat lao'k graag an de beoordeling oaver an
mensen die daor meer bevoegd too bunt as ikke. Veur mien spöllt
allenen 't geheel en dat was af. Da'w hier toch de name van Gerda
effen nuumt umdat zee al die viefentwintug jaor lid van dizze club
is ewes, och daor zölt de anderen zich neet tekort edaon deur
vuuln. Veur de mensen die ankommenden zaoterdag nog niks op 't
programma heb zo'k zeggen: gaot daor us hen. I'j zölt 't t'r heel
bes nao ow zin hemmen. En un betjen belangstelling dut un mense
goed, ok dizze toneelclub bi'j ons in 'n Achterhook.

H. Leestman.

P.s. Ik hebbe indertied al us wat anmerkingen emaakt op de
meniere waorop de stuule in de zaal stonnen. (Dat was bi'j de
aovunde van Jong Gelre etc.) De beheerder, de heer Bos, zol 't fijn
vinden as ik ow daor bi'j vetell'n dat dat neet van um uut is egaon
maor van de organisatoren van dizze aovunde. Wa'w hierbi'j graag
doet.

Financiële
konsekwenties
Indien de wensen en behoeften op sport-
gebied zoals in de ontwerp-sportnota
zijn opgesomd door een financiële bril
bekeken zouden worden dan komt het
college aan een totaal bedrag van
ƒ 3.330.000,- te weten (f 1.830.000
zwembad); (f 900.000,- uitbreiding
sportzaal)en (f 600.000,- aankoop en
onteigening grond en aanleg sportveld
en parkeerplaats). B&W vinden dat de
kosten voor de renovatie zwembad be-
perkt moeten blijven tot maximaal
ƒ 1000.000,- zo mogelijk te splitsen en
een fase van zes ton en één van vier ton.

Wethouder Lichtenberg tenslotte: "Wil
de raad dit allemaal uitgevoerd hebben
dan zal ons een oplossing aan de hand
moeten worden gedaan waar we het geld
vandaan moeten halen. Er zal een keus
moeten worden gemaakt waaraan men
de hoogste prioriteit wil toekennen.

Voor de binnensporters is er de geluk-
kige omstandigheid dat bijvoorbeeld het
vierde voetbalveld niet doorgaat zodat er
voor de zaalsport (lees uitbreiding) meer
te doen valt".

Sport- en spelavond
vrouwenclub Medler
De leden van de al enkele jaren bestaan-
de Vrouwenclub Medler, die hun domi-
cilie hebben in het clubhuis van de
Touwtrekvereniging op het Medler, hiel-
den hun Nieuwjaarsvisite. Deze aovnd
die al eerder wegens de gladheid moest
worden uitgesteld, kenmerkte zich door
een grote opkomst. Het werd een recht
gezellige avond waarop allerlei gezel-
schapsspelen konden worden beoefend,
zoals schieten, sjoelen, balgooien, speer-
werpen enz. Voor de winnaressen waren
er leuke prijsjes. Voorzitster mevrouw
Fokkink - Wensink, die de leiding had,
verraste de dames met de door haar zelf
gebakken nieuwjaarsrollen, die zich
goed lieten smaken. Evenals ook de
beschuit met muisjes, die mevrouw
Dimmendaal van de Schoneveldsdijk
aanbood, in verband met gezinsuitbrei-
ding.

Meegedeeld werd dat op maandag 5
februari de volgende bijeenkomst wordt
gehouden. Mevrouw Schot uit Ruurlo
geeft dan een uiteenzetting over het
Welfare-werk voor zieken, bejaarden
enz. Het is de bedoeling dat op volgende
avonden door de dames-leden hand-
werkjes en andere gebruiksvoorwerpen
voor dit doel zullen worden vervaardigd.

Krato speelt voor
buurtvereniging
De toneelvereniging Krato heeft een
nieuw stuk in studie genomen. Het is een
blijspel in twee bedrijven, getiteld "Oh,
die mannen" geschreven door G. Miel-
ke. Het zal voor het eerst worden opge-
voerd in zaal Schoenaker op de jaarlijkse
feestavond van de buurtvereniging Kra-
nenburgs Belang, op zaterdag 10 maart.

Pastoor v.d. Werf van de parochie Vor-
den-Kranenburg, die vanaf februari
1978 een jaar de zogenaamde "proef-

periode" had als zielzorger alhier, heeft
te kennen gegeven dat hij het pastoraat
gaarne wil voortzetten. Hij zal evenwel
niet meer woonachtig blijven in het
klooster, maar wil het pastoraat ter wille
van de nodige bewegingsvrijheid uit-
oefenen vanuit de Christus Koningkerk.
Dezer dagen heeft hij definitief zijn
intrek genomen in het naast de kerk
gelegen woongedeelte, Het lebbink 6.

Financiële
meevaller voor
gemeente Vorden
Het gebeurt niet vaak dat een door de
gemeente beschikbaar gestelde subsidie
niet opgesoupeerd wordt. Sterker nog
dat de gemeente nadien een bepaald
bedrag terug ontvangt. Dit gebeurde
echter wel in Vorden toen tijdens de
opheffingsavond van de kommissie
V.O.K. (kommissie ter voorbereiding
opening kasteel Vorden, vorig jaar mei)
voorzitter B. Bekker mededeelde dat
van het door de gemeente beschikbare
gestelde bedrag ad. ƒ 27.000,- er thans
bijna acht duizen gulden kan worden
teruggegeven.

Dat de festiviteiten financieel op een
succes zijn uitgelopen is te danken aan
de Vordense revue die in totaal dertien
avonden in het Dorpscentrum heeft
gedraaid. Op deze slotavond van de
kommissie VOK blikte voorzitter
Bekker nog éénmaal op het afgelopen
jaar terug en konstateerde dat de gehele
opening van kasteel Vorden tot
gemeentehuis en alle festiviteiten daar
rondom heen voor de volle honderd
procent zijn geslaagd, ondanks de
problemen bij de voorbesprekingen. Hij
bedankte de gemeente voor de subsidie
en alle medewerkenden die op enigerlei
wijze bij de festiviteiten betrokken
waren. Na het min of meer officiële
gedeelte waarbij de kommissie V.O.K.
voorgoed werd ontbonden bleef men
nog een poosje gezellig bijeen en kon
o.a. gekeken worden naar een film die
ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe gemeentehuis is gemaakt.



'r was 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
airconditioning

bodeiDoaega
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gewoon a/s extra service

NOG VELE KOOPJES
m

meubelen - tapijt
vitrage en overgordijnen
Extra zware gewatteerde deken
Voor 57,50

Wollen en draion dekens
STERK IN PRIJS VERLAAGD!!

Op alle niet -afgeprijsde artikelen
natuurlijk bij contante betaling

10% KORTING

Fa. J. KERKWIJK en Zn.
DORPSSTRAAT 20 - RUURLO - TELEFOON 1384

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel . 1301

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

Stomeri j voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERI.I
J. W. TEN KATE
Zutphcnseweg 2, Vorden
Unieke 1-dau-M-rvu-c

Gratis
kleurvergroting
13 x 18 en 13 x 13
Bij afhalen ontwikkelen af-
drukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel . 1301.

Kunstgebittenreparatië
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 221')

Paardesport
Zijn er paardehouders
die een paarde-box met
voederruimte
willen huren of eventueel
hun paard in vol pension
doen.

Brieven onder letter B Buro
van dit blad.

k .v.%' • * • * . . .-k*.' '.^m^'.-.- • • • *l*&v.̂ K

Torpedo s

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

ZATERDAG 24 FEBRUARI

BAL VOOR GEHUWDEN
ORKEST: „THETRAMPS"

Reserveer tijdig uw plaatsen -tel. 05753-1461

DAKISOLATIE:
glaswol, steenwol, hwc,
dupanel, tempex, roof-
mate, opstalanplaten.
Al deze materialen
uit voorraad leverbaar.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, Ruurlo

Sigarenmagazijn ,
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur. '
Vanaf 50 stuks voor .. f 13f-
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stender kasten "
een goede bolknak
50 stuks f 17,-

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

KEUKENS
nu nog voor de oude prijs
tot 31 januari

HOLTSLAG
Bouwmaterialen H.V.

UITKNIPPEN
KARNAVAL,
verhuur kostuums.
Vanaf. . ƒ 15,- per avond.

Vroegtijdig bestellen.
Tel. 05750-11006
Liefst bellen tussen 17.00 -
19.00 uur.

Wij hebben voor u

alle soorten MEUBELSTOFFEN
Wij adviseren U graag voor het opnieuw bekle-
den van uw meubels.

En ook wij stofferen vakkundig
al uw MEUBELS

RUURLO

nieuwe
sleutel?

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
l naambord?

iflk óók een kant-en-klaar-
T service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

In onze DRUKKERIJ vragen wij met spoed

au roundgrafisch vakman
of wie daar voor opgeleid wil worden
Leeftijd vinden wij minder belangrijk dan enthousiasme
en inzet voor ons dynamisch bedrijf.

Tevens is er plaats voor

Een meisje
Hik zal zijn assiti

(leeftijd 17 tot 21 jaar).

Haar Wik zal zijn assitentie te verlenen in de
donkere kamer - de foto-zetterij - de afwerking

Drukkerij Hoijtink
Nijverheidstraat 1 a - R U U R LO
Telefoon 05735-2155 b.g.g. 05735-1245

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Maandag 5 februari begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND 's
morgens tussen 9-13 en van
17-19 uur.

Mevr. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367.

Gevraagd: voor één ochtend
in de week 'n hulp in de huis-
houding. Mevr. F. Spaarwa-
ter, tel. 2585

WANDISOLATIE:
glaswol, steenwol, hout-
wolcement, dupanel,
tempex, alkreflex, roof-
mate, optalanplaten.

Al deze materialen uit voor-
raad leverbaar.

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B. V.
Spoorstraat 28, Ruurlo

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

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

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partou ts.
Museum en on t spiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

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

Vorden - Ridderkerk
Dieren

bij toverslag worden onze tapijtprijzen
rlaagd!
«G2>^ ^*^^

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.

ƒ 2,85 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

VLOERISOLATIE:
vermiculiten, glaswol,
steenwol, dupanel, tem-
pex, roofmate, klinker-
isoliet, duroxplaten

Al deze materialen uit voor-
raad leverbaar

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V.
Spoorstraat 28, Ruurlo.

Wat is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij

KEUNE
Nijverheidsweg4, Vorden.

In verband met de afbraak en verplaatsing van

onze tapijtshowroom
bieden wij onze grote voorraad

MERKTAPIJT
met forse kortingen

aan.

Reservering voor latere levering is mogelijk

Grijpt dit éénmalig voordeel

HELMINK
In 't Centrum van Vorden
Zutphenseweg 24 - Vorden
Tel. 05752-1514

B.V.



Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van ons dochtertje

ROMY
Netty en Karel
Cornegoor

Vorden, 23 januari 1979
Brinkerhof 20

Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeau's, die
wij ter gelegenheid van ons
huwelijk mochten ontvangen.

Johan en Joke Eggink
Vorden, februari 1979
„de Boomgaard"
Lieferinkweg 4

Tijdelijk gevraagd, wegens
langdurige ziekte van huidige
hulp, 2 ochtenden per week
vriendelijke hulp voor oude
dame. Lichte huishoudelijke
bezigheden en koken.
Wagener, Vennemansweg 2,
Vorden. Tel. 05752-6877.

Te huur: op mooie rustige
camping in Lochem. (verhuur
van rijpaarden) 8 pers. sta-
caravan. ƒ 250,- per week.
Voorzien van toilet, koelkast
en aansluiting op water, elec-
tro en gas.
Tel. 05752-1301

Verhuisd:
Fam. H. J. Tiessink
van de Deldensebroekweg 5
naar Raadhuisstraat 16 te
Vorden.

Te koop: kunstschaatsen,
maat 36. Het Wiemelink 71.

Een merkfiets hoeft niet duur
te zijn.

Reeds voor ƒ 427,-
een GAZELLE- dames
of herenfiets in 3 moder-
ne kleuren

en uw
FIETSENSPECIALIST
TRAGTER
heeft ze voor U in voorraad.

Te koop: l wagenwiel-tafel
met glasplaat bij A. Voort-
man, De Boonk 23, Vorden.
Na 17.00 uur.

Toneelvoorstelling
Vordens Toneel
3 februari - Dorpscentrum
Bent U niet in de gelegenheid
geweest om zaterdag j.l. onze
jubileumvoorstelling bij te
wonen?
Voor onze voorstelling van 3
februari a.s. zijn nog gratis
toegangsbewijzen verkrijgbaar
bij de leden en 's avond aan
de zaal.
Aanvang voorstelling:
19.30 uur;
Zaal open 19.00 uur

FONGERS
Een merkfiets haalt u bij

Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Ook voor uw reparaties

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

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

Van harte gefelicteerd

met je 50e verjaardag.

De klub van Elf

zoekt een

ENERGIEKE MAN
die opgeleid wil worden tot
wasmeester.
Rijbewijs BE strekt tot aanbeveling.

Inlichtingen:
Textielreiniging Siebelink B.V.
Industrieweg 3, tel. 1465

of B. Siebelink,
Frederikseplein 4, Warnsveld
tel. 05750-21132

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het OHM

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6654

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflami 1

Telefoon 05752 1309

Dagelijks geopend en zaterdag van 8 tot 12.30 uur.

Extra voordelige
aanbiedingen
Lombarts Calville <| -y n
2 kilo handappels l ^ w

Sinaasappels QQft
Salustrane - zoet en sappig - 20 stuks.. www

Spruiten 500 gram l Sf O

Weekendaanbieding:
Mimosai bos 395
Het adres voor

EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Gemeente Vorden
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering van
30 januari 1979, heeft besloten dat voor de kern van
het dorp Vorden een bestemmingsplan wordt voor-
bereid.

Het Voorbereidingsbesluit - dat in werking treedt
op l februari 1979 - en de bij dit besluit behorende
gewaarmerkte tekening liggen vanaf l februari 1979
voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage.

De Burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

KWALITEIT
EN VERSHEID

staan bij ons bovenaan
en dat proeft u, gegarandeert

Weekendreklame:
gevulde

Roomboterkoek
WARME BAKKER

65 OPLAAT
bakt het voor U - Tel. 1373

P.s. Wij bakken nu ook zelf:
— ontbijtköek
— oudewïjvenkoek
— sucade-gemberkoek

NIET DUURDER
WEL VEEL LEKKERDER!!

Zaterdag 3 februari

BAL
VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN
Aanvang 19.30 uur.

Muziek:
THE MOODCHERS

Café-restaurant

•t Wapen van 't Medler
Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg l14, Vorden.
Tel. 6634.

Bouwmarkt - Aannemersbedrijf -
Doe-het-zelf-centrum

H. G. BIJENHOF
UIT VOORRAAD LEVERBAAR:

Hang en legkasten
en uit onze showroom nog enkele

KEUKENS
met zeer hoge kortingen!!

Hummeloseweg 21 - Hengelo (Gld.)

UIT ONZE BOUWMARKT:
- plaatmaterialen
- bouwhout
- lijstwerk

SPECIALE AANBIEDING:

ZOLDERPLATEN
122x244-19 mm dik
Nu per plaat voor . . . . 55,-

/

Spaarrente tot
Met spaarbrieven aan toonder

van de Rabobank!
Er.zijn spaarbrieven aan toonder met looptijden die

kunnen variëren van één tot en met zes jaar, in bedragen
van duizend of vijfduizend gulden. Afhankelijk van de

looptijd kan de rente oplopen tot 8'/2% per jaar
(en dat is dan effektieve rente over de gehele looptijd).
Toonderbrieven zijn gemakkelijk overdraagbaar aan

wie u maar wilt en bovendien uitstekend geschikt
om kado te geven. Geeft u de voorkeur

aan spaarbrieven op naam? Die zijn er ook in
verschillende soorten. Ruim 3100

Rabobanken
kunnen u er alles B O 11 f| h O H W

over vertellen! llOllUUflllll
geld en goede raad

hoooooooooooooooooooooooooooooooo

PRUIMINGSTREFFER
ZIE ONZE ETALAGE

v

Massief eiken bankstel 3-1-1
Met zware draion velours
Nu slechts:
Met volledige garantie... 1390,-
Geldig tot 8februari a.s.

HELMINK B
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN TEL. 05752-1514

foooooooooooaooBoooooooaooooaa

.V.

MÉÉR RENTE
OVER UW SPAARGELD
biedt termijnsparen bij de Bondsspaarbank
Hoe langer de termijn waarop het geld
onaangebroken op uw rekening staat,
des te hoger de rente.

RENTE TOT 8%%
BONDSSPAARBANK
Dorpsstraat 15

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Bankstellen
Honderden
guldens
VOORDEEL!
— in zwaar eiken met losse kussens
— eiken met brede rib gestoffeerd
— leren bankstellen

WANDKAST Al.. OCQ . V00rr|ee|
Van 1795,-. VOOR 1435,-.... l«l UUUf VUUI UGGI

OUD HOLL. KUSSENKAST
De laatste. Nu voor 1450,-

KLEINMEUBELEN
NU Extra laag geprijsd!

KWALITEITSMATRASSEN
S.G. 40 80x190

S.G. 35 80x190

S.G. 30 80x190..

139,-
115,-
99,-

ZOJUIST ONTVANGEN:

SPREIEN diverse kleuren

DEKENS ACRYL

WOL.

Tot en met woensdag 7 februari

10% KORTING
op alle niet speciaal afgeprijsde goederen
ook op toonzaalmeubelen



DE LAATSTE WEEK IN DE

GROTE WINTEROPRUMING BIJ

DE LAATSTE DAGEN KUNT U KOOPJES HALEN. WIJ WILLEN „SCHOONSCHIP" EN TEVENS RUIMTE MAKEN
VOOR DE NIEUWE KOLLEKTIES.

In onze
vernieuwde etalages

diverse artikelen
met

KORTINGEN van 50-75%|

KOOPJES
m

DAMES-,
HEREN-,

EN KINDERKONFEKTIE

VRIJDAGS KOOPAVOND 'S WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN!

Al ons

opruimingsondergoed
nu voor

% PRIJZEN
DUS SPOTGOEDKOOP!

• 'S MAANDAGS GESLOTEN!

Nog t/m
woensdag 7 februari

10% KORTING
op alle niet-af geprijsde

artikelen

Tegen een kleine
i. 9 t i . ..

r risico
_ 0000

Ons occasionaanbod:

AUDI 80 LS
Riadgeel-31.000 km. september 1976 11.500,-
VW PASSAT LS
Mét. groen - 80.000 km. Mei 1975 7950,-
VW PASSAT LS Variant
Geel -100.000 km Juni 1974 4950,-
VW PASSAT'L Variant
Geel - 55.000 km Oktober 1974 6250,-
VW GOLF DIESEL
Zilver met. - 42.000 km. januari 1978 14.000,-
VW POLO EXTRA
Groen mét. - 22.000 km. April 1977 10.650,
VW BESTEL 1600 cc
Oranje - 80.000 km. December 1975 5750,-
VW BESTEL met ruiten
Met gereviseerde motor
Oranje -100.000 km. April 1973 3750,-
CITROËN DYANE 6 Luxe
Beige -17.000 km. Maart 1977 6950,-
FORD ESCORT 1300 Luxe
Wit - 67.000 km. Juni 1976 7850,-
OPEL REKORD 1900 Luxe
Wit - 80.000 km. September 1976 9950,-
VW GOLF DIESEL
Rood - 37.000 km. Oktober 1977 13.600,-
VW GOLF LUXE 5-drs.
Koper-met. - 22.000 km. April 1977 12.500,-
VW GOLF LUXE
Groen - 78.000 km. December 1975 7950,-

DIVERSE GOEDKOPE INRUILERS
waaronder 2CV4 - Daf - VW Kever
van ongeveer 500,-

AANBIEDING VAN DE WEEK:
MITSUBISHI LANGER 1400GL
Sign.geel - 49.000 km. Januari 1978

MITSUBISHI LANGER 1400GL
Sign.geel - 63.000 km. Januari 1978

8950,-

8600,

UwVWen
Audi-dealer

Autobedrijf
HUITINK
Dorpsstraat 14-16

RUURLO
Telefoon 05735-1325 HUITINK

AUTOBEDRIJF-RUURLO

dus gegarandeerd goed

BETALING KONTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontributie

voor het jaar 1979 voldoen per

Rabobank nr. 36.64.04.962 of per

postgiro nr. 847903 t.n.v. Groene

Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
f 25,00 per jaar

Wordt u na 1 maart een kwitantie aangeboden,

dan,komt er f 2,- administratie- en inkasso-

kosten bij en betaalt u f 27,-.

Coöp. werktuigenvereniging
„MEDO" Ruurlo
De afgelaste

ledenvergadering
van 23 januari j.l.

zal worden gehouden op

Dinsdag 6 februari a.s.
's avonds 8.00 uur
in Café Eijkelkamp ,,'t Wapen
van 't Medler" te Vorden.

Het bestuur

Roggebrood
dat zal U goed smaken
en het is gezond.

UIT EIGEN BA
£

IJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - VoWi - Tel. 1384

Industriebond N.V.V.
Ledenvergadering

Maandag 5 februari a.s.
in hotel Bloemendaal.

Aanvang 20.00 uur

Weekendreklame:

Davo-cake
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat -Vorden -Telefoon 1750

Specialiteit: ZWANENHALZEN

Berlinerbollen
Appelbeignets

Paardesport
Zijn er paardehouders die een
paarde-box met voederruimte
willen huren of eventueel hun paard
in vol-pension doen.

Brieven onder letter B Buro van dit blad.

SPOTGOEDKOOP!!

M ANOUSTOEL h00g

Bij

in bruin - bége en gebloemd

Vanaf

RUURLO

MAKELAAR-TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

TE KOOP
VORDI
Ruurloseweg 18. Vrijstaand woonhuis, met grote tuin, 1200 m2, met de mogelijkheid tot het
houden van een paard. Ind.: entree, woonkamer, eetkamer, slaapkamer, keuken, kelder,
douche en toilet.
Verd.: overloop, 3 slaapkamers en een berging. Het geheel is nog in originele staat en uiterst
geschikt voor interne verbouwing. Direkt vrij te aanvaarden. f 285.000,- k.k.

Het Hoge 15. Vrijstaand woonhuis met C.V., grote garage en grote tuin, 1530 m2. Ind.: en-
tree, L-vormige kamer met plavuizen en open haard, zit-slaapkamer met douche en aanrecht,
extra slaapkamer, keuken, bijkeuken en kelder. Verd.: overloop, 3 slaapkamers en badkamer
met ligbad en 2e toilet.
In overleg vrij te aanvaarden. f 355.000,- k.k.

Wilhelminalaan 24. Vrijstaand herenhuis met C.V., garage en rondom gelegen tuin, 700
m2, met blijvend vrij uitzicht. Ind.: entree, hal, kamer en suite, slaapkamer, serre, keuken en
bijkeuken. 1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en een berging. 2e verd.:
vaste trap en 1 slaapkamer.
In overleg vrij te aanvaarden. f 390.000,- k.k.

WICHMOND
Dorpsstraat 27. Vrijstaand woonhuis, geb. 1935, gelegen in de kom van het dorp met tuin.
Ind.: entree, woonkamer, eetkamer, keuken, bijkeuken, kelder en toilet. Verd.: overloop,
3 slaapkamers met grote vaste kasten en berging. Vrijstaande houten schuur.
Direkt vrij te aanvaarden. f 185.000,- k.k.

EMPE
Weg over het hondsveld 17. In rustige omgeving gelegen boerderijtje met bijgebouwen
en grond, groot 20.000 m2. Ind.: deel, 2 kamers, keuken, hal, toilet, kelder en op de eerste ver-
dieping 2 slaapkamers. In voornoemd pand is gas, elektra en water aanwezig. Het geheel
verkeerd nog in originele staat en is uiterst geschikt voor interne verbouwing.
In overleg vrij te aanvaarden. f 350.000,- k.k.

Tevens zijn wij thans ook aangesloten bij het Makelaars Computer Centrum, het MCC, van de
Nederlandse Bond van Makelaars. Hierdoor kunnen wij U thans alle in Vorden en omgeving te
koop staande woonhuizen en andere onroerende goederen ter verkoop aanbieden. Mocht U
interesse hebben, komt U even bij ons aan voor informatie of bekijk de fotopresentatie van de
te koop staande panden in onze vitrine. Tevens zoeken wij nog verschillende koop- en huur-
woningen voor enkele van onze cliënten.

tel. 05752-1531
zutphenseweg 31 - vorden

ZIEKENVERVOER
WOLSINK Telefoon 05753 -1493



Donderdag l februari 1979
40ejaargangnr.47 Derde blad CONTACT - VORDEN
Raad Vorden stelde 30 mille beschikbaar voor
onderzoek verkeerssituatie in het dorp
De raad van Vorden besloot dinsdagavond 30 mille beschikbaar te stellen teneinde
een onderzoek te laten plaatsvinden op welke verantwoorde wijze de verkeers-
veiligheid in het dorp kan worden vergroot en op welke wijze het woonmilieu kan
worden verbeterd.
De comissie algemeen bestuur zal onderzoeken op welke wijze de plaatselijke
bevolking bij het onderzoek kan worden betrokken.

De weg hiertoe werd aangegeven door
de fraktie van de Partij v. d. Arbeid,
hoewel als uitgangspunt het voorstel van
Burg. Mr. Vunderink zal worden
genomen, die stelde dat in de eerste
plaats in de verschillende wijken
gesprekken zullen moeten plaatsvinden
door de bewoners zonder het gemeente-
bestuur en zonder de stedebouwkundige
de heer van Droffelaar.

De volgende stap zal zijn de suggesties
en wensen die hieruit naar voren komen
met de heer van Droffelaar en het
gemeentebestuur te bespreken om daar-
na te bekijken hoe deze wensen in het
plan kunnen worden ingepast.
De heer J. F. Geerken (CDA) wees erop
dat er in Vorden veel belangstelling
bestaat voor de verkeerssituatie in zijn
algemeenheid.
De heer J. Bosch (P.v.d.A) kreeg des-
gevraagd te horen van de voorzitter dat
juist van Droffelaar de opdracht zal
worden verstrekt omdat hij niet onbe-
kend is met verkeersproblematiek en
bovendien komen bij verkeerszaken
dikwijls de planologische aspekten om
de hoek kijken. Bij het onderzoek wordt
de verkeersveiligheid centraal gesteld.
De heer Vunderink verwacht dat het
onderzoek zo'n drie maanden in beslag
zal nemen. Voorlopig is het eerste
woord aan de commissie algemeen
bestuur.

• Raad vindt gewest
IJsselland
beste alternatief

Wanneer in de toekomst de bestaande
provincies toch "opgedeeld" zullen
worden dan vindt de raad van Vorden
het gewest IJsseland het beste alterna-
tief.
Verschillende raadsleden zouden echter
zien dat alles bij het oude blijft. De heer
G.J. Bannink bijvoorbeeld: "Ik hoop
dat Vorden Gelders blijft en Gelderland
één blijft . Is er wel één gemeente in
Gelderland die een nieuwe provincie wil,
ik geloof er niets van", zo merkte hij
op.

De heer H. Tjoonk (VVD). "Waar vind
je een streek waar de bevolking zo een
eenheid vormt? zo vroeg hij zich af. De
heer J. F. Geerken (CDA) zag het wat
anders: "Deventer kan voor Vorden
meer betekenen dan alleen koek".

De heer B. van Tilburg (P.v.d.A) zei in
te stemmen met de discussie over de
"herverkaveling". "Er wordt echter wel
van ons gevraagd een meming te geven
over een ver verwijderde toekomst die
voor eeuwen moet gelden, zo sprak h i j .

Mr. R. A. v. d. Wall Bake (VVD) advi-
seerde duidelijk de band met Zutphen
en Lochem in de gaten te houden.
"Voor het overige praten we in de
ruimte want we weten niet hoe de taken
komten te liggen".

• Nieuwe autospuit
voor brandweer

De raad stelde ƒ 185.000,- beschikbaar
voor een nieuwe tankautospuit voor de
brandweer.
De heren W. A. Kok (CDA) en G. J.
Bannink (éénmansfraktie) vroegen zich
af of deze aankoop niet een beetje te
overhaast is. Het argument van Burg.
Vunderink "we hebben gekozen voor
het principe dat wanneer de afschrij-
vingstermijn voorbij, zo snel mogelijk
bestellen (bedrijfszekerheid)", deed
beide heren zwichten.

Verder kwam
aan de orde:

Besloten werd om ƒ 12.300-, subsidie
beschikbaar te stellen voor restaura-
tiekosten kasteel Wildenborch.
Inzake het komplan werd een nieuw
voorbereidingsbesluit genomen.
Verder dat de gemeente Vorden zal
deelnemen aan het sociaal econo-
misch onderzoek Oost Gelderland.
Wat betreft het woonwagencentrum
dat volgens de woonwagenwet tussen
1980-1987 in Vorden tot stand dient
te komen (ruimte biedend voor 5
staanplaatsen) zal men zich nog na-

der over de juiste plaats beraden:
woonwagens in woonwijken zag de
raad niet zo één twee drie zitten. Er
zal de gebruikelijk afweging van
plannen moeten plaatsvinden in het
kader van de wettelijke procedure,
zo meende de raad.

Gezellig
koffieconcert
"Concordia"

Voor een gezellig gevulde foyer van het
dorpscentrum gaf de muziekvereniging
"Concordia" zondagmorgen een nieuw-
jaarsconcert. Voor de vereniging bete-
kent dit een mooie muzikale start in het
jaar (eind 1979) waarin het 110 jarig
jubileum wordt gevierd. Er werd een
zeer gevarieerd programma ten gehore
gebracht van ouverture tot moderne
rockmuziek. Stond men vroeger in de
Oudejaarsnacht onder alle weersom-
standigheden buiten, nu biedt het
nieuwe dorpscentrum zowel voor pu-
bliek als voor de muzikant een prachtig
onderkomen. Een Nieuwjaarsconcert is
bij de meeste mensen bekend van de
T.V. Bij Concordia hoopt men dat dit
concert jaarlijks een traditie gaat wor-
den.

Voor enkele jonge leden was dit hun
eerste openbare optreden. Hopenlijk een
stimulans voor de muzikanten in de dop
ook met de muziekbeoefening te begin-
nen.

Ijsbaan achter OLS
dorp
Ondanks het feit, dat Vorden wel een
ijsbaan heeft, maar geen ijs en er alleen
op de grach^MJ het kasteel geschaatst
kan worde^Reschikken de leerlingen
van de openbare Dorpsschool al geruime
tijd over een eigen baan. Dankzij de
dikke platgelopen sneeuwlaagd, welke
voor een prij^ ondergrond zorgde, kon
door het o^Hbngen van vele emmers
water en flink wat schuifwerk, op het
schoolplein, een prachtbaan ontstaan.
Tijdens de pauzes en de gymnastiekuren
kan de jeugd zich hier naar hartelust
uitleven en komen zij wat voor de
schaatsbeoefening betreft toch nog
enigszins aan hun trekken.

Citroen - Nederland had voor haar dealers een wedstrijd georganiseerd, voor heel het bedrijf. Men had ons land verdeeld in
acht regio's. Gedurende twee periode's van drie maanden, werd elk bedrijf beoordeeld aan de hand van beoordelings-
kaarten die door de klanten van de diverse garage's waren opgestuurd. Op deze kaarten kon men invullen hoe men dacht
over de verkoopmethode, behandeling in de werkplaats, het oplossen van garantie-gevallen, service etc.
In de eerste periode behaalden de mensen van Garage Reusink het hoogst aantal punten van hun regio. De prijs, een
draagbare t.v. voor elk personeelslid. Ook in de tweede periode werd het hoogst aantal punten behaald, voor elk personeels-
lid was er een foto-toestel. Voor de acht bedrijven met het hoogst aantal punten uit beide periode's was er een extra prijs, een
tweedaagse vliegreis voor heel het personeel met hun dames naar Parijs. Garage Reusink behoorde bij de acht hoogst geklas-
seerde Citroën-garage's van heel Nederland. Vorige week donderdag en vrijdag was dan ook het bedrijf in Ruurlo gesloten.
Het was geweldig geweest, verklaarde men ons. Wij vinden een felicitatie aan de heer Reusink en zijn mensen volkomen op
z'n plaats, want om zo'n gunstige beoordeling te krijgen van je klanten, daar moet wel wat voor gedaan worden. En deze
beoordeling betreft niet alleen de verkoop, maar ook de werkplaats, het magazijn en de boekhouding.
Heer Reusink en uw medewerkers ga op deze wijze door, ook als er door Citroen-Nederland geen prijs aan verbonden is. Uw
klanten zullen het op prijs stellen eji het doet hartverwarmend aan in deze zo materialistische wereld.

L. de Boer nieuwe voorzitter zwembad
"In de Dennen"
De voormalige fraktievoorzitter van "Vordens Belang" (deze partij werd zoals
bekend vorig jaar ontbonden) gaat het Vordens Belang in de toekomst op een
andere wijze dienen. Tijdens een ledenvergadering van de bad- en zweminrichting
"In de Dennen" nam hij namelijk de voorzittershamer over van de heer R. J. van
Overbeeke.

Laatstgenoemde die de raad van Vorden
in het zwembadbestuur
vertegenwoordigt moest namelijk de
voorzittersfunktie noodgedwongen
beëindigen. Eind vorig jaar besloot de
gemeenteraad namelijk dat het niet
gewenst is dat afgevaardigden van de
raad in gemeentelijke instellingen een
funk t i e in het dagelijks bestuur
uitoefenen.. Voor de gemeente Vorden
betreft dit de bad- en zweminrichting
"In de Dennen", het Dorpscentrum en
het bejaardencentrum "De Wehme".

Het bestuur van "In de Dennen" ziet er
thans als volgt uit: L. de Boer,
voorzitter; J. J. van Dijk, sekretaris; B.

Brandenbarg, penningmeester, J.
Chevalking; H. Elbrink; A. Dijkman;
F. Mengerink en R. J. van Overbeeke.
De heer Mengerink heeft zitting als
afgevaardigde van de zwem- en
poloclub en de heer R. J. van Overbeeke
namens de gemeente. De administratie
van het bad wordt verzorgd door de
heer H. Mombarg. Voorzitter de Boer
wil zich de komende weken verdiepen in
zaken zoals renovatie zwembad; de
vraag van de zwem- en poloclub naar
een overdekt zwembad etc. Binnenkort
komt het bestuur van "In de Dennen"
weer bijeen om gezamenlijk te trachten
de plannen voor de toekomst op de tafel
te leggen.

KPO
jaarvergadering
uitgesteld

De jaarvergadering van de KPO afdeling
Vorden-Kranenburg die gisteravond in
zaal Schoenaker zou worden gehouden,
is door de slechte weers- en wegen-
gesteldheid uitgesteld. Deze wordt nu
begin februari gehouden. Voorts is ook
het winterprogramma voor de eerste
helft van dit jaar bekend geworden. Op
dinsdag 13 februari zal. Br. Roes OFM
van het Minderbroedersklooster een
interessante inleiding houden met dia's
over de missie in Nieuw-Guinea. Me-
vrouw Hanke Kleinstra-Brinkgreef uit
Ruinen (Dr.) zal op 27 maart een avond
verzorgen over De bonte droom van het
circus verduidelijkt met fraaie kleuren-
dia's. Op 20 april wordt in zaal Schoen-
aker de jaarlijkse feestavond gehouden
en in mei volgt het uitstapje.

Jaarvergadering "Kranenburgs Belang"
Riolering op de Kranenburg nu haalbare kaart

In tegenstelling van de sombere geluiden in vroeger jaren, blykt nu dat riolering
voor de Kranenburg toch een haalbare kaart is. De bewoners van de Kranenburg
zullen hun percelen dan kunnen aansluiten op het rioleringsnet van de gemeente en
zich niet meer behoeven te behelpen met zink-, en beerputten enz. Er ligt reeds een
persleiding tot halverwege Vorden zodat een afstand van anderhalve kilometer zal
moeten worden overbrugd.

Personeel Garage Reusink-Ruurlo
wint twee-daagse vliegreis naar Parijs

Een en ander kwam ter sprake op de
jaarvergadering van de buurtvereniging
"Kranenburgs Belang" die in zaal
Schoenaker zeer druk bezocht werd. Het
zal echter nog afhangen van de aard en
de grootte van diverse subsidies of dit al
in de nabije toekomst zal worden door-
gevoerd. Deze en meerdere urgente
kwesties voor de Kranenburg werden
besproken met wethouder A. Lichten-
berg, die vergezeld was van de ambte-
naar van sport- en welzijnszaken de heer
R. Mombarg. Eerst werd deJaüshoude-
lijke vergadering afgewerkt |̂ er voor-
zitterschap van de heer P. v. d. Berg, die
verheugd was over de grote opkomst. Dit
had men zeker niet verwacht. Penning-
meester de heer B. Gosselin'^tacht een
financieel verslag waarbij b^Hc d*at er
een nadelig saldo was, emde veroorzaakt
door de viering van het 15-jarig bestaan
in 1978. Ook werd de begroting voor
1979 behandeld. De heer H. Wiggers gaf
als waarnemend secretaris het jaarver-
slag, waaruit de vele activiteiten als
eierzoekwedstrijd, avondwandeling, kin-

' derfeest, 15-jarig bestaan, feestavond
enz. werden gerelativeerd. Na de her-
nieuwde contacten met het in de Kreis
Kleef in West-Duitsland gelegen Kra-
nenburg (in mei 1978 bracht een Duitse
deputatie een bezoek) schijnt een en
ander weer op dood spoor te lopen. De
grootste handicap voor Kranenburgs
Belang is wel dat men niet over de

nodige financiële middelen beschikt om
dit door te zetten. Men ziet de uit-
wisseling tussen beide Kranenburgs
meer als een zaak voor de voetbal-,
carnaval- en/of andere verenigingen;
dit ligt voor hen veel gemakkelijker.

De vereniging groeide in ledental van 88
naar 95 en zal zeker binnen niet te lange
tijd de honderd passeren. Bij monde van
de heer B. Klein Gunnewiek werd ver-
slag uitgebracht door de kascommissie.

Uitvoerig werd ingegaan op de gevoerde
correspondentie met de gemeente over
actuele punten als wegen verharding,
blad ruimen enz. De in de Eikenlaan
geplaatste container bleek een uitkomst.
Aan de verlangens van de bewoners om
lichtpunten te plaatsen langs de gehele
rijksweg vanaf Wunderink tot eind
parallelweg wordt tegemoet gekomen.

De gemeente heeft het plan met haar
goedkeuring doorgestuurd naar Provin-
ciale Staten, waar het ter behandeling
ligt. Bij de bestuursverkiezing werd
inplaats van de niet-herkiesbare me-
vrouw G. L. Tolkamp - Groot Korme-
link gekozen mevrouw H. W. M. Wol-
bert - Toebes. Penningmeester B. Gos-
selink werd bij acclamatie herkozen.

De vereniging zal dit jaar weer allerlei
activiteiten ontplooien zoals de eierzoek-

Jaarvergadering
Plattelandsvrouwen
De Jaarvergadering van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen werd ondanks
de slecht begaande wegen goed bezocht.
De presidente mevr. Ridderhof - Mees-
ters opende de avond en heette een ieder
van harte welkom. Na interne mede-
delingen volgde het jaarverslag van de
secretaresse. Hieruit bleek dat de vere-
niging een aktief jaar achter de rug
heeft. Ook de penningmeesteresse liet
een goed batig saldo zien. Excursies
gingen dit jaar naar Muiden, Muider-
slot, Marken en Volendam. De huis-
houdbeurs in Enschede en Nieuw Mil-
lingen, tuincentrum, speelgoedmuseum
in Tonden en een fietstocht naar de St.
Walburgskerk in Zutphen. Ook waren

er verschillende cursussen georgani-
seerd. Verteld werd ook dat Tafeltje
Dek-je in een grote behoefte voorziet. Er
werden in 1978 dan ook 2646 maaltijden
verstrekt. Ook de noodhulpdienst bleek
steeds meer nodig te zijn.

Bij de bestuursverkiezingen waren de
dames T. Brandenburg-Wiersma en
mevr. Koning-Knoef niet herkiesbaar.
In hun plaats kwamen mevr. D. Wagen-
voort-Eggink en mevr. J. Westerveld-
Veerman. De presidente mevr. Ridder-
hof-Meesters werd met algemene stem-
men herkozen voor de komende drie
jaar. De volgende bijeenkomst is op 14
febr. Dit is een gezamenlijke Culturele
avond met de G.M.v.L. en Jong Gelre en
wordt verzorgd door de heer Bos uit
Holten.

Februari:
l Bejaardenkring Dorpscentrum
3 Optreden Carbon Acid in zaal

Schoenaker
3 Jubileumuitvoering Vordens Toneel

in het Dorpscentrum
3 Bal voor gehuwden in Cafe-Rest.

Eykelkamp
9 Volleybal Jong Gelre

13 Bejaardensoos Kranenburg
13 K.P.O.
14 Culturele avond van de Plattel.vrou-

wen, G.M.v.L. en Jong Gelre
15 Bejaardensoos Dorpscentrum
16 Schietavond Jong Gelre
16 en 17 Bazar v.v. Vorden in klubge-

bouw
21 Hervormde vrouwengroep Dorp
27 Soos Kranenburg

wedstrijd voor de jeugd op Eerste
Paasdag, de avondwandeling, feest-
avond op 10 maart (met toneel van
Krato) enz. Na de pauze werden diverse
zaken aangaande de Kranenburg onder
de loupe genomen met wethouder Lich-
tenberg en de heer Mombarg. Aan de
orde kwamen onder meer de bestrating
van de Banenkamp, vallende takken,
bestemmingsplan I I , bebouwing en toe-
zegging van gronden, opzetten van
mestvaalten langs openbare weg. De
aanleg van een parallelweg/fietspad
langs de rijksweg Vorden-Ruurlo is
diverse malen door Kranenburgs Belang
aangekaart bij de instanties. Men vindt
dit een hoogst urgente zaak, maar
Rijkswaterstaat schijnbaar niet. Ook de
verharding van de Hamsveldseweg zal
ongetwijfeld in bestemmingsplan II na-
der worden behandeld. Doordat de
gemeente onlangs een nieuwe sneeuw-
ruimer heeft aangeschaft hoopt men de
wegen op de Kranenburg ook sneller te
kunnen ruimen. De verbetering van de
Ganzesteeg kwam eveneens ter sprake.

Ingezonden

[Buiten verantwoording van de redaktie]

Ieder jaar verzorgt de Rijksuniversiteit
Leiden voor derdejaarsstudenten Antro-
pologie en niet Westerse Sociologie een
binnenlandse stage. Sedert 5 jaar ge-
beurt dat in de Achterhoek. Het doel
van zo'n stage is het de student ver-
trouwd maken met het zelf opstellen van
een onderzoek en met de uitwerking in
de praktijk. De onderwerpen van onder-
zoek worden in overleg met de gemeente
gekozen. De gemeente zorgt ook voor
een gastgezin gedurende de 3 weken dat
de student in het veld verblijft.

De onderwerpen die dit jaar in Vorn
aan de orde waren:
-pachtrelaties
-de binding van de jongeren aan de
woonplaats

-de integratie van "import" in de buurt-
schap Linde.

Een doeltreffende methode om informa-
tie te verzamelen is het vraaggesprek.
Vandaar dat veel mensen in Vorden de
afgelopen drie weken de vraag gesteld
kregen of ze tijd hadden voor een
intervieuw. Steeds werd daarop zeer
positief gereageerd, de mensen waren
zeer gastvrij en vooral mededeelzaam.
We willen iedereen die ons zo geholpen
heeft daarvoor heel hartelijk danken.

Ineke
Helena

hans
Bridj
Hans

Ps.
In de hele achterhoek zitten momenteel
35 studenten, de stage duurde van 6 tot
26 januari en wordt beëindigd met een
feest dat de studenten en de staf aan de
gastgezinnen aanbieden. De resultaten
van de verschillende onderzoeken wor-
den in mei ingeleverd. Omdat het een
leeronderzoek betreft, worden ze niet
gepubliceerd.

Met vriendelijke groeten
Hans Jansen

Herensteeg 17
Leiden



Broeder Horstman
nieuwe portier
op klooster
Als opvolger van de onlangs naar Weert
vertrokken broeder Augustus van Berlo
of m, is thans tot nieuwe portier van het
Minderbroedersklooster van de paters
Franciscanen op de Kranenburg be-
noemd, de eerwaarde broeder Metho-
dius Horstman ofm. De nieuwe portier
(Cornelis Adrianus) is op 16 juli 1923
geboren en deed op 22 september 1956
/.ijn intrede bij de paters Franciscanen.
Hij is nadien in diverse functies werk-
zaam geweest, onder meer hulpportier,
portier en termijnbroeder aan verschil-
lende kloosters in Nederland.

Van 1968 tot 1971 was hij bibliothecaris
aan de kloosterbibliotheek te Alverna-
Wijchen en daarna te Woeden van 1971-
1976. Hierna werd hij bibliotheekassis-
tent van de Rijksuniversiteit te Utrecht
van de zogenaamde Collectie Thomaasse
(boeken uit diverse Nederlandse kloos-
ters en de bisdommen Utrecht en
Groningen) die aan de Universiteit in
bruikleen werden gegeven. Vanuit Ut-
recht, waar hij woonde bij de Francis^
caanse communiteit van de Witte Vrouj- >
wensingel, werd hij overgeplaatst naa'ri
V orde n.

Volleybal

De heren van Dash bluft het tegenzitten.
Op donderdag 25 januari toog het eerste
herenteam van Dash naar Deventer om
de krachten te meten met A.B.S.
(Bathmen). De ploeg uit Bathmen is
door z'n grote inzet een geducht tegen-
stander. De Vordense ploeg was ook
zeker gemotiveerd om te gaan winnen,
hetgeen met het oog op de ranglijst in de
competitie ook dringend noodzakelijk
is. Mogelijk, dat als gevolg hiervan een
verkrampte instelling het spel minder

goed voor hen deed verlopen. Passes en
smashes die tijdens de trainingsavonden
goed gelukken willen in het wedstrijd-
gebeuren minder goed slagen. Het feit,
dat de ploeg regelmatig op overtuigende
wijze een set weet te pakken, getuigt er
van, dat meer resultaat geboekt moet
kunnen worden. Een rustige aanpak met
meer zelfvertrouwen en een voortdurend
geconcentreerde inzet zal een remedie
kunnen zijn voor de ploeg uit Vorden die
voldoende kwaliteit in huis heeft om in
de Promotieklasse te kunnen meedraai-
en. De wedstrijd in Deventer tegen
A.B.S. werd door Dash verloren met
1-3.

Dames van Dash weer op de goede weg.
In het eerste gedeelte van de competitie
konden de Vordense dames in Ede tegen
Reehorst op volle winst boeken. Vanaf
dat ogenblik had men toen een tijdje de
wind in de zeilen. De afgelopen zaterdag
kwam Reehorst in Vorden op bezoek.
De eerste set is steeds moeilijk voor de
Dash-ploeg. Het spel is te afwachten.
Ondanks alle pogingen zich volledig te
geven ligt er een psychologische blok-
kade, waaraan kennelijk niemand iets
kan veranderen. Ook de ploeg uit Ede
had zich kennelijk voorgenomen de zo
broodnodige punten te verzamelen. In
de competitie staan beide ploegen onge-
veer gelijk. Dash moest de eerste set aan
Reehorst laten met een stand van 10-15,
Na de verkenning in de eerste set raakte
Dash weer meer van eigen kunnen over-
tuigd, waardoor men meer vat kreeg op
het aanvallend werk van Reehorst. De
verdediging ging beter, waardoor passes
en ook de aanvallen beter tot zijn recht
kwamen. Reehorst kreeg het te kwaad
en ging met 15-6 ten onder. In de
daaropvolgende sets konden de dames
uit Vorden zich in de sportzaal onder
aanmoediging van de redelijk bezette
tribune zich goed handhaven. In tech-
nisch opzicht werd geen fraai spel
vertoond. Hiervan hadden de Dash-
dames het meeste nadeel. Door het wat
onzekere optreden van de scheidsrechter
werd het peil wel naar'beneden gehaald.
Het spel was daarom wat rommelig,
maar effectief genoeg voor Dash om
deze sets te pakken met 15-8 en 15-4,
zodat tenslotte de volle winst t.w. 3
punten aan de totaal-score konden
worden toegevoegd. In de ranglijst staat
Dash nu op de 8e plaats met nog ploegen
na hen, zodat het degradatie-gevaar (er
moeten 3 ploegen degraderen) weer even
geweken is en zo moet het blijven.

Uitslagen: meisjes jun. SVS c - Dash
0-3; meisjes asp. sp. Deventer - Dash c
0-3; dames Ie kl. Valto l - Dash 2 3-0;
dames 2e kl. Hansa 4 - Dash 3; dames 3e
kl. Harfsen 2 - Dash 5 2-1; DVO 4 -
Dash 5 1-2; Dash 6 - Valto 3 1-2; heren
Ie kl. Harfsen - Dash 2 3-0; heren 2e kl.
Dash 4 - Voorst 3-0; meisjes asp. Dash d
- Epse b 3-0.
Programma: 3 febr. Bathmen: jongens
asp. ABS b - Dash b; Brummen: meisjes
asp. Bruvoc a - Dash a; Hengelo: meisjes
jun. DVO - Dash; Schalkhaar: heren-
prom kl. SVS 2 - Dash l Vorden:
jongens asp. Dash a - ABS a; dash c -
Wik; meisjes asp. Dash d - Sp. Deventer
c; Dash c - SVS e; Winterswijk:
nationale competitie 3e div. Wivoc -
Dash dames; 5 febr. Zutphen: heren 2e
kl. Voorst - Dash 3; Dash 2 - Hansa 2;
dames 3e kl. Wilh. 6 - Dash 6; Vorden:
dames 3e kl. Dash 5 - DVO 4; heren
prom kl. Dash l Isala 2; dames 2e kl.
Dash 3 - Dash 4.

Waterpolo
Vorden na spannende strijd tegen Bar-
neveld kopje onder 6-7
De heren van Vorden hebben zaterdag-
avond in Zutphen de competitiewed-
strijd tegen DWK uit Barneveld met 6-6
verloren. Het was een spannende strijd,
waarbij -uiteindelijk de betere conditie
van de Barnevelders de doorslag gaf.
Vorden nam door Arjan Mengerink een
1-0 voorsprong. DWK sloot de eerste
peroide echter af met 1-2.

In de tweede periode werd het 2-2 door
Kier Knol. Door doelpunten van Han
Hazekamp en Arjan Mengerink nam
Vorden in deze periode een 4-3 voor-
sprong. In de derde periode gingen de
spelers van DWK beter spelen. Resul-
taat een 5-7 voorsprong. In de laatste
minuut van de wedstrijd bracht Herman
van Dijk de eindstand definitief op 6-7.

Dammen
Voor de onderlinge damcompetitie van
de damclub D.C.V. werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Nijenhuis - Wen-
tink 2-0; Wiersma - Lankhaar 1-1; kl.
Kranenbarg - Dimmendaal 0-2; Hoe-
nink - A. Graaskamp 1-1; Krajenbrink -
Ruc^t afg.; W. Sloetjes - ter Beest 2-0;
H. (^Ktskamp - Wesselink afg. Voor de
jeugd werden de volgende wedstrijden

gespeeld: B. Nuesink - B. de Jonge 0-2;
R. Bulten - J. v.d. Kamer 2-0; H.
Hoekman - M. Bulten 2-0; H. Dijk - A.
Plijter 0-2; G. de Jonge - B. Voortman
1-1; W. Rietman - P. Eckringa 2-0; E.
Brummelman - r. Brummelman 1-1; G.
Brummelman - N. de Klerk 0-2; L.
Stokkers - R. Jansen 2-0; D. Hoekman -
H. v.d. Kamer 0-2; J. Dijk - R. Bulten
0-2; P. Eckringa - N. de Klerk 0-2; G.
Brummelman - H. Hoekman 0-2; N.
Nuesink - G. Brinkman 0-2; E. Brum-
melman - W. Rietman 0-2; G. de Jonge -
L. Stokkers 0-2; N. de Klerk - P.
Eckringa 1-1; D. Hoekman - J. v.d.
Kamer 2-0; B. Voortman - J. Dijk 0-2;
R. Brummelman - M. Bulten 2-0; R.
N. de Klerk - A. Plijter 2-0; L. Stokkers
- D. Hoekman 0-2.

In Arnhem ging het wat minder goed
met de Vordenaren, J. Masselink verloor
van Kroeske uit Bennekom. Robert
Bruinsma kon het tegen Fopper uit Har-
derwijk ook niet bolwerken, alleen Wie-
ger Wesselink speelde remise tegen Rave
uit Winterswijk. Johan Krajenbrink was
vrij.

BEL VANAVOND OF
IN HET WEEKEND

PUZZELLIJN
020-2144.44

ROBERT PAUL en TEDDY SCHOLTEN
HEBBEN EEN PUZZEL VOOR U!

U kunt direct meedoen aan het

RODE KRUIS LUISTERSPEL
Heeft U pen en papier klaar?

TAPIJT
UIT VOORRAAD
Alles op kamerbreed

SLAAPKAMERTAPIJT
Meenemen. Per strekkende meter

OESSO TAfilJT

Profiteer nog van onze

opruiming

EEN DIEPTEPUNT
IN PRIJS

'N HOOGTEPUNT
IN KOOPJES

B. Lammere
MEUBELEN TAPIJTEN LEDERWAREN
Burg. Galleestraat 26, Vorden - Tel. 1421

Nu per strekkerWFmeter

29,-
69,-

RUURLO

NIJLON TAPIJT
Van 79,50 nu

WOLLEN TAPIJT
Zware kwaliteit berber. Per meter

59,50
198,-

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders,

enz, enz.

offset -boekdruk
n n
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