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BURGEMEESTER VUNDERINK TIJDENS NIEUWJAARSTOESPRAAK:

"Is gemeente Vorden
in het jaar 2030 nog
slechts een soort museum"?
Burgemeester Vunderink van Vorden toonde zich dinsdagavond in
de raad tijdens zyn nieuwjaarstoespraak pessimistisch ten aanzien
van hetgeen het streekplan ons zal brengen. "Alles is er opgericht in
deze evaluatie-nota dat het vestingssaldo voor de centrumgemeen-
ten op peil moet blijven. In een gemeente als Vorden is er dan uit-
sluitend plaats voor sociaal- en ekonomisch gebondenen. Het inwo-
nertal zal dan jaarlijks in Vorden met 150 afnemen. Dat betekent
Dat wy dan in 1994 zo'n 5700 inwoners tellen. Trekje dit door dan
woont er in het jaar 2030 niemand meer. Vorden is dan een soort
museum, waar ze waarschi jnlijk alleen nog de fietstochten langs de
acht kastelen kunnen rijden", aldus Vunderink.

WONINGBOUW
Houden we rekening met een dalend
geboorteoverschot en bovendien een
snellere vergrijzing wanneer er min-
der woningen komen dan gaat dit pri-
mair ten kosten van de mensen met
de kleine beurs. Ik ben dan ook som-
ber gestemd ten aanzien van de wo-
ningbouw na 1985", aldus Burgemee-
ster Vunderink.
De heer Vunderink vroeg zich af wat
je in de toekomst aan moet met de
voorzieningen zoals zwembad, biblio-
theek, wegennet e.d. wanneer de be-
volking in aantal afneemt. "Ik hoop
dat het doel dan men met deze evalua-
tie-nota voor ogen heeft, niet wordt
bereikt", aldus burgemeester Vunde-
rink. In maart zal de gemeenteraad
deze nota gaan behandelen.

BEZUINIGINGEN
Met het oog op de te nemen bezuini-
gingsmaatregelen zei burgemeester
Vunderink dat eerst maar eens afge-
wacht moet worden wat de financiële
ontwikkelingen zullen zijn. Verder
wees hij op de werkgelegenheidcom-
missie die inmiddels in het leven is ge-
roepen.

TOERISME
Om het toerisme wat op te vijzelen
heeft het college o.m. een gesprek ge-
had met de plaatselijke middenstand.

"Een gesprek op zakelijke motieven
gebaseerd", aldus Burgemeester Vun-
derink.

TAKEN SNOEIEN
De heer Vunderink ging vervolgens
uitvoerig in op het feit dat het steeds
moeilijker wordt voor het ambtelijk
apparaat om haar taak te vervullen.
"We moeten ons bezinnen of er geen
taken zijn die we kunnen snoeien.
Wellicht kunnen we wat taken bij de
ambtenaren afbouwen en daarvoor in
de plaats de raad meer betrekken bij
de voorbereiding van de besluitvor-
ming", zo opperde hij.

Sociale zaken heeft het er in Vorden
ook niet gemakkelijker op gekregen.
Waren er in 1979 in totaal 39 personen
in de WWV, thans zijn het er 185. Dat
betekent aan uitkeringen een stijging
van 228.000 gulden naar ruim twee
miljoen.

Wat betreft de RWW dit aantal steeg
van 25 naar 52. In geld uitgedrukt van
138.000 naar 370.000 gulden. Voorts
telt Vorden 65 personen in de ABW.
Tot slot van zijn nieuwjaarstoespraak
zei de heer Vunderink in mei de uit-
spraak van de raad te verwachten inza-
ke het verkeersplan. Verder ging hij
nog even in op de beroemde nota Ze-
ven van de Gamog, de op handen zijn-

de subsidieverordening voor de sport-
verenigingen en de beslissing die de
raad dit jaar moet nemen ten aanzien
van de muziekschool of het bedenken
van een plaatselijk systeem.

HINDER VAN DE SNEEUW
De heer C.Chr. Voerman (CDA)
wees erop dat hij de afgelopen dagen
vele telefoontjes heeft ontvangen van
VordenaiÉ^die klaagden over het niet
weghalen^^in sneeuw. Hij verzocht
via burgemeester Vunderink of de in-
woners niet "gemaand" kunnen wor-
den om zelf hun straatje schoon te ve-
gen. De heer Vunderink zegde toe dit
te zulleJ^bespreken. Wethouder
Geerken^res tot slot nog even op de
zelfwerkzaamheid van de burger.
"Misschien kunnen zij zelf wat zout op
het trottoir strooien", zo stelde hij
voor. "Dat kun je toch niet maken, als
de gemeente zelf zuinig is met het
zout om dan de burgers te adviseren
om zout op de trottoirs te strooien", al-
dus reageerde de heer W.A.J. Lich-
tenberg (CDA). „Excuses, ik ben het
met U eens", aldus de heer Geerken.

Openbare Werken
enthousiast over schetsplan

Tydens de openbare commissievergadering Openbare Werken licht-
te gemeentearchitekt de heer J. Hendriksen woensdagavond een
schetsplan toe, die hu heeft gemaakt voor de bouw van een tiental
HAT woningen. Deze woningen zullen gerealiseerd moeten worden
op de plek waar nu het oude jeugdcentrum staat.

De heer Hendriksen: "Er is een paar
jaar geleden al eens sprake geweest
om het jeugdcentrum te slopen en
daar parkeergelegenheid te maken.
Achteraf bleek er geen behoefte aan
meer parkeerruimte in Vorden te be-
staan. Het is evenwel een aantrekkelij-
ke lokatie vandaar dat het plan is ont-
staan om hier tien HAT woningen te
bouwen. We hebben Volkshuisves-
ting kunnen overtugen want wij heb-
ben bericht ontvangen dat er 80 pro-
cent gesubsidieerd zal worden op de
gronden en het gebouw, aldus de heer
Hendriksen.
I Iet ligt in de bedoeling dat er vijf wo-
ningen op de begane grond en vijf op
de eerste verdieping gebouwd zullen

worden. Woningbouwvereniging
Thuis Best is inmiddels bezig het be-
stek te maken. Het beeld van de Insu-
lindelaan zal ongewijzigd blijven. Vol-
gens de heer Hendriksen bestaat de
mogelijkheid dat vanaf Bakker tot aan
de Molenweg éénrichtingsverkeer zal
worde.n ingesteld. Commissielid A.J.
Stoltenborg over dit plan: "Mooi mee-
genomen temeer daar in het streek-
plan tot uitdrukking komt dat we de
"vergrijzing moeten voortzetten". Hij
stelde overigens wel voor dat Thuis
Best gepolst moet worden wat precies
de behoefte is in Vorden, hoewel hij in
dit geval er in eerste instantie vanuit
ging dat deze tien woningen voor be-
jaarden aangewend zullen worden.

Jazzband Forrest
naar Vorden
Zondag 5 februari is het weer zover.
Het is Nico van Goethem van 't Pan-
toffeltje weer gelukt een zeer goed en
bekend Jazzorkest naar Vorden te ha-
len.
Zondagmiddag om 15.30 uur geeft de
Forrest Jazzband een Jazzconcert in 't
Pantoffeltje.
De bezetting van het orkest is als
volgt:

Leider van het orkest, Ton Bos, trom-
bone; Henk Diepenbroek, klarinet/
tenor sax; Gerard Dijkgraag, trom-
pet/vocals; Torn Tjeerdema, piano;
Hans Rijnbende, gitaar/vocals; Chris
Noordhoek, bas; Corde van Haften,
drums.
Het orkest speelt in een soepel swin-
gende stijl, die geënt is op New York
Jazz. van de Eddie Cordon-formatie.
In de Vara dixieland competitie '82
'83 werd hoog gescoord. De jury was
vol lof mede door het hevig swingende
ritme die de blazers enorm weet te in-
spireren.

Verder is er op zaterdag 11 februari
weer de bekende Blauwe Bokavond,
met o.a. de Bargkapel, Valler Combo,
Ruumpol, duo John en Graads en
Marvis Wesely, kampioen Elvis Pres-
ley imitatie bekend van optreden bij
Sonja en vele anderen.
Een totaal verzorgde avond waarbij
zeer ruim getracteerd wordt inclusief
een hapje. Een leuke avond voor uw
kaartclub, elftal of personeelsavond.
E r zijn nog wat kaarten.
Dan zondag l april (geen aprilmop) en
zondag 20 mei weer de ijzersterke en
bekende River Town Jazzband. U en
uw kinderen zijn weer van harte wel-
kom in 't Pantoffeltje te Vorden

Plaatselijke
dierenartsen spraken
voor gezamenlijke
stands9 organisaties
In zaal De Herberg werd een geza-
menlijke avond georganiseerd door
de ABTB, GMVL en de CBTB. Voor
deze avond, die ondervoorzitterschap
stond van de heer H. Graaskamp, wa-
ren de plaatselijke dierenartsen de
heren H.J. Breukink en H. Warringa
uitgenodigd.
Het eerse gedeelte van de avond werd
verzorgd door dokter Breukink, die
een film vertoonde over longwormen,
die veel schade kunnen toebrengen
aan de veestapel. Ook ging hij uitvoe-
rig in op de wijze waarop men het
melkvee dient te voederen. Zo zei hij
dat bij het voeren van veel jong gras er
stro dient te worden bijgevoerd. Hij
wees op het gevaar van te vet voeren
van droogstaande koeien, daar dit een
slepende melkziekte kan veroorza-
ken.
Dierenarts Warringa sprak over de

vruchtbaarheid van varkens ("Sex bij
zeugen"), verduidelijk met dia's en
sheets. De heer Warringa was speciaal
naar het slachthuis in Groenlo ge-
weest om dia's te maken.
De aanwezigen kregen daardoor een
goed beeld over vruchtbaarheid bij
varkens en alles wat verder met dit on-
derwerp te maken heeft.
De beide dierenartsen werden n*
afloop van hun inleiding met diverse
vragen vanui t de zaal bestookt. De
heer G raaskamp bood de heren Breu-
kink en Warringa aan het slot van de
avond een stuk kaas aan van de Vor-
dense zuivelfabriek.

Huldiging kampioenen
"Graafschaprijders "
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
houdt zaterdagavond 4 februari in zaal
"De Herberg" haar jaarlijkse feesta-
vond.
Een van de hoogtepunten op deze
avond zal zijn de huldiging van de ver-
schillende clubkampioenen motor-
cross, enduro-toer en orientatieritten.
Verder de huldiging van de Neder-
landse kampioenen Enduro en van
het clubteam junioren Enduro, alsme-
de het huldigen van de winnaars van
de "Delden Trophee" en de "Okhorst
Grasbaantrophee".
Tevens zal de bekendmaking plaats
vinden van de Jeugdmotorsportman
en de algeheel motorsportman van
het jaar 1983 van "De Graafschaprij-
ders".
Bovendien zal deze avond in het teken
slaan van 20 jaar "Oost Gelderland-
rit". Extra aandacht zal^fcbesteed
worden aan Jan Lenselink^rre 20 keer
in deze Enduro is gestart en aan Jan
Rouwenhorst, oprichter en 20 jaar se-
kretaris van de commissie "Oost Gel-
derlandrit". Al deze mensei^ullen op
deze feestavond in het zo^wje wor-
den gezet.

KEUKENS
Holtslag Ruurlo

Dia-avond over van
"Ei tot bij"
De twee bijenhoudersverenigingen te
Vorden te weten "Tot Nut en Genoe-
gen" en "De Macht van 't Kleine" or-
ganiseren in samenwerking met de
werkgroep "Leefbaarheid Vorden" in
hotel Bloemendaal een voorlichtings-
avond over de bijenteelt.

Deze avond, waarin de heer Aalders
uit Zeist aan de hand van een groot
aantal dia's, alles zal vertellen over het
werk en de leefwijze van de bijen,
vindt plaats op donderdag 9 februari
a.s. 's avonds om acht uur.
Onder het motto "Van ei tot bij"
neemt de heer Aalders de aanwezigen
mee in de nijvere wereld van de bijen.
Deze avond is zeer geschikt voor le-
ken, die meer over het werk, nut en
leefwijze van de bijen wil weten. De
toegang is gratis.

Actief jaar
Plattelandsvrouwen
Voor de jaarvergadering van de platte-
landsvrouwen afdeling Vorden be-
stond een grote belangstelling. Na een
welkomstwoord door de presidente
mevrouw Westerveld werden weer
enkele nieuwe leden begroet.
Uit de verslagen van de secretaresse
en de penningmeesteresse bleek dat
de vereniging een actief jaar heeft ge-
had.
Door de diverse commissies werd ver-
slag uitgebracht van de vele activitei-
ten, o.a. de Noodhulpdienst en Tafel-
tje Dekje. Deze laatste groep (al le-
maal vrijwilligers/sters) heeft in het
afgelopen jaar 4938 maaltijden aan
huis bezorgd.
Bij de bestuursverkiezing werd mevr.
M. Dikken-Wildeboer herkozen.
Mevr. A. Pardijs-Weustenenk was

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

niet herkiesbaar en werd opgevolgd
door mevrouw A. Sloetjes-Menkveld.
Na de pauze werd een gezellig pro-
gramma van liedjes gebracht door de
dames Harkink uit Lochem. Aan het
eind van de avond bracht mevrouw
Westerveld de dames dank voor het
gebodene.

"Geschiedt uw wil wel...
Deze vraag is het thema voor de
maandelijkse jeugddienst op a.s. zon-
dagmorgen 5 februari in de Vordense
Dorpskerk.
Ds. Breunese te Velp (diakonaal toe-
ruster en vormingswerker) is gevraagd
deze dienst te leiden, die samen met
de Jeugddienst commissie is voorbe-
reid. Het Vordens Jongerenkoor "In-
terchrist" werkt zingend mee aan deze
jeugddienst.
Na de dienst is er weer gelegenheid
om elkaar te ontmoeten, wat na te pra-
ten en samen koffie te drinken, in "De
Voorde". Iedereen is er hartelijk wel-
kom.

Avonddienst samen met
de t antori j
Op de eerste zondag van de maand is
er ook een avonddienst in de Herv.
Dorpskerk te Vorden.
De Cantorij hoopt aan deze dienst
mee te werken. Overeenkomstig het
leesrooster "De eerste dag" van de
landelijke Raad van Kerken zijn in ge-
noemde avonddienst de Schriftlezin-
gen:
O.T.-Jesaja 58:5-11; het Epistel l Co-
rinthe 2:1-5 en het Evangelie Mat-
theus 5:13-16.
We hebben gehoord dat luisteraars bij
de kerktelefoon het waarderen als de
Schriftlezingen reeds in deze rubriek
vermeld staan, voorzover dat mogelijk
is. Er zijn er namelijk die de Bijbelge-
deelten zo tijdig opzoeken en meele-
zen in de Bijbel. En dat is goed.
Samen met de Cantorij wordt gezon-
gen uit Psalm 93, uit Gezang 481 en
het avondlied Gezang 389.
Eenieder die komen kan en wil, is ui-
teraard zeer welkom, ook in deze
avonddienst op a.s. zondagavond 5 fe-
bruari.

GEBOREN: Wouter Pelgrum;
ONDERTROUWD: Geen;
GEHUWD: Geen;
OVERLEDEN: Geen;

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 5 februari 10.00 uur: ds. Breu-
nese (Velp), Jeugddienst m.m.v. "In-
terchrist".
19.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink,
m.m.v. De Cantorij.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 5 februari 10.00 uur: de heer
G.R. Wielenga, Lochem.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
4 en 5 februari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 4 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
4 en 5 februari dhr. J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Februari: mevr. Brandenbarg, tel.
2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 4()a, tel .
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Cialleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en ui t lenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Ciroodbod, l lengelo ( l id. , tel . 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

•
BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING
't J ebb ink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARF BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

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

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



A.s. zondag 5 februari

Jazz concert
door:

de Forrest Jazzband
Aanvang 15.30 uur.

Entree f 5,- - kinderen f 2,50
Reserveren is mogelijk.

bodega

1 JMttaffritf *
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Meisjes en jongens jacks

<b1
Ze zijn er in verschillende modellen.
Allemaal jacks van minstens 59,50 en
duurder. De laatsten moeten we nu kwijt,
kom snel want op is op slechts

en

19,95
29,50

^
HUISHOUDTEXT1EL:

Washandjes
Zware kwalitiet.
Normaal 95 cent weektopper 3 stuks voor 2.50
Baddoeken
In verschillende dessins
Normaal 6,95 weektopper 2 stuks voor 10,-
Douchelakens
Een zeer royale maat. Prachtige kwaliteit.
Normale prijs 1 9,95 weektopper

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gas- en

oliehaarden

baréndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

^4&*£
Theedoeken
Een geweldig drogende doek in meerdere
mooie ruiten.
Normale prijs 4,50weektopper 3 stuks voor

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmo/gens gesloten.

LET OP: ook op deze superaanbiedingen ontvangt U de spon-
sormunten. De aanbiedingen gelden van donderdag t/m
woensdag.
KOOPAVOND op vrijdag tot 9 uur.

:•;>.:-v-••JHIWHS^^^^^^^w?

Dames sweatshirts
Luxe sweatshirts met ingezette opengebreide
schouders en hals en sweatshirts met meerkleurige
ingezette mouwen. De adviesprijs is minstens 39,50
Tuunteprijs 29,50 weektopper

&*

30 Maroc Clementine's 3,95
15 Maroc Sinasappelen 3,50
Lombarts handappel 2k, io 2,95
Spruiten k,io 1,45

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

Jongens en meisjes blouses
In een prachtige geweven streepkwaliteit. Door het
opstaande kraagje zeer modieus. Deze merkblouse kost
overal minstens 29,50. De Tuunteprijs is 19,95 weektopper

^

>!:^

^<^fc^^
Wij steunen verenigingen

met onze bekende sponsormunten.

v*
A.s. vrijdag

klaverjaswedstrijden

Café Rest. Schoenaker
Telefoon 6614.

Verhuisd
Schoorsteenvegersbedrijf B. Hulshof
Tel. 05735-1644 naar Linde tel. 05752-6421.

Profiteer nu!!!!!
Het is aktiemaand bij Foto Dolphijn. Gedurende de maand
februari maken wij van uw oude of vergeelde zwart-wit
foto's een nieuwe afdruk voor de

HALVE PRIJS
Voor kleur is dit geldig t/m formaat 13/18. Tevens ontvangt u

bij inlevering van een kleurenfilm, een waardebon voor een
VERGROTING van 20/28 of 20/20 voor maar f 3,95.

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Grote verloting
Koop een lot van de rijvereniging

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG3 DAGEN LANG
DE LAATSTE WINTERJAPONNEN EN PAKJES NU

HALVE PRIJZEN
Modecentrum

Vrijdags open tot 9 uur
Ook open van 6-7 uur.
Zaterdags doorlopend open.

Ruurlo

De winterschilder
Als u écht handig bent, belt u de vakman met z'n premie. Als u tot en met 9 maart 1984 bin-
nenschilder- of behangwerk laat uitvoeren dat minstens 3 mandagen vergt, heeft het be-
drijfschap Schildersbedrijf weer een aantrekkelijke premie voor U van maar liefst

50 gulden per man, per dag!
Als schilder geven wij u graag alle inlichtingen over de premie.

SPUIT- en SCHILDERWERKEN

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523. Meester Schilder.

F++++-H -h

Vuren vloerdelen
Vlakschuurmachine Voor vernieuwen of

vervangen van vloeren
en zolders.Bijzonder geschikt voor het

schuren van grote oppervlak-
ken. Type 661 -H, 180 Watt, \

20.000 t.p.m.
Schuuroppervlak

93 x 230 mm

Alm. 18 x 90 mm,

++

Tafel-stopcontact
Drievoudige doos met randaarde, snoer
en stekker. Maximaal belastbaar tot 1000
watt, uitgevoerd in wit.

-HH t +++++-I

Dikte 10 mm in lengtes
van l meter. Uitermate

geschikt voor
waterleidingen of

verwarmingsbuizen.
Diameter 15 mm, per

UW HOUTLAND DOE-HET-ZELF SPECIAALZAAK:

Grenen Canfire
louvre deuren
Ongelakt grene hout,
een fraaie aanvulling in
het interieur. Afmeting
per deur 200 x 38 cm,
voorzien van vingerlas-verbinding.
Deze fraaie deuren

^4750
H-++++++
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TIMMERBEDRIJF/TIMMERWINKEL

HENK FRERICKS
Burgemeester Galleestraat 36 - 7251 EC Vorden - Telefoon 05752-3376



Wij zijn blij met de geboorte
van ons zoontje en mijn broer-
tje

SJOERD

Harry te Velthuis
DerkjenteVelthuis-

Nieuwenhuis
Monica

30 januari 1984
7251 JT Vorden,
Industrieweg 6.

7959

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties en kado's die wij heb-
ben ontvangen t ijdens onze h u-
welijksdag

HENK EN MINIE
SLEUMER

Peggenhofweg 3
7251 NCVorden

Voor de vele blijken van mede-
leven na het overlijden van on-
ze lieve man, vader, opa en
zoon

GERRIT JAN BOSMAN

zeggen wij u allen heel hartelijk
dank.

Uit aller naam:
A.W. Bosman-Bargeman

Januari 1984
Oude Varsselseweg 6
7255 MC Hengelo (Gld.)

Zaterdag 4 februari, aanvang
20.00 uur, dorpscentrum
UITVOERING CONCORDIA

SLAGERIJ KRIJT.
voor alle huisslachtingen.

hele en halve varkens
diepvriesklaar per kg 5,-
voor- en achterbouten
eerste kwaliteit
diepvriesklaar

vanaf 7,85 per kg.

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden.
Tel. 05752-1470.

Premieschilderwerk vanaf 21
nov. 1983
50,- KORTING per man per
dag
SCHILDERSBEDRIJF DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tel. 1368.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
bel stoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Te koop: gestroomde boxers +
chouw-chouw. Goed waaks
en fijn karakter. 9 weken.
Tel. 05754-717.

Te koop: een hout-kolenka-
chel en fornuis.
Tel. 05752-2269.

Gratis af te halen: partij paar-
demest.
J. Voskamp, Ruurloseweg 94,
Vorden. Tel. 6789.

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen van uw belas-
tingaangifte.
Tel. 05753-2268.

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

Wilt u leren

KNIPPEN EN NAAIEN EN/OF
PATROONTEKENEN?

voor inlichtingen en opgave:
Modevakschool
T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
Burg. Galleestraat 4, Vorden.
Tel. 2733.

$

februari 1984

BENNIE EN GREET WENTING

Op zondag 5 februari zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij hopen de heuglijke dag samen met onze kinderen te
vieren op zaterdag 4 februari.

De H. Mis uit dankbaarheid zal worden opgedragen in
de St. Willibrorduskerk te Hengelo Gld om 13.30 uur.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur in
zaal Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Tonnie - Karin

Mirna - Eddie

Angelina

7255 AL Hengelo Gld, februari 1984
Spalstraat 28
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Na een geduldig gedragen lijden en een liefdevolle ver-
pleging in De Wehme te Vorden, geven wij u kennis van
het overlijden van onze geliefde vader, groot en over-
grootvader

HENDRIK FLEMING
weduwnaar van A. C. Brokke

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: J. Fleming
H. Fleming-Mensink

Keijenborg: W. Fleming
T. Fleming-Scheffer

Arnhem: A.M. van der Kamp-Fleming
KJ. van der Kamp
Klein en achterkleinkinderen

Vorden, 27 januari 1984
De Wehme.

Correspondentieadres:
J. Fleming, Julianalaan 5
7251 EP Vorden.

De crematie heeft te Dieren plaatsgevonden.

UITNODIGING:
De Vordense Auto- en Motorclub

"DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
nodigt hiermede haar leden uit tot het bij-
wonen van onze gebruikelijke feestavond,
die in samenwerking met een fantastisch
showorkest gehouden zal worden op

ZATERDAG 4 FEBRUAR11984
\

in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10a te <j
Vorden. Aanvang 20.00 uur.

HOOGTEPUNTEN: De huldiging van de «
club- en Nederlands Kampioenen, alsmede
de verkiezingen van de JEUGD- en ALGE- ^
HEEL motorsportman van het jaar 1983.

*HET BESTUUR.

Zaterdag 4 februari

UITVOERING
m.m.v. korps, drumband,
majorettes, leerlingen en
minirettes.
Tevens overdracht nieuwe uniformen.
Aanvang 20.00 uur in het Dorpscentrum.

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA

Grote verloting
L.R. en P.C. „De Graafschap"

komt zaterdag 4 februari even bij U
langs om U even de gelegenheid te ge-
ven een prachtige prijs te winnen.

Koop een lot van de rijvereniging

NIEUW:
volkorenbeschuit

Uit eigen bakkerij. Komt u ook proeven?

Echte Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

„ie Herberg"
dinsdagmiddag

dansmiddag 50+
vernieuwde presentatie en
apparatuur.

Aanvang 14.00 uur.

BREDEVELDI
HIFI - TELEVISIE - VIDEO
Video recorders
Mitsubishi VHS systeem.
— Infrarode af standsbedie-

ning
-16 kanalen
- Tijdklok voor 8 opnamen

binnen 14 dagen
— Stilstaand beeld
— Slow-motion
— 4 en 8 uur opname
-Prijs f. 2798,-
Voor een betere service al
meer dan 50 jaar.

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

Goed voor

Deze lichtvoetige
softy starlet-pump
in opwindend rood

en op een modern hakje
is het helemaal.

49,95
Wullink Vorden
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraaat 4, Vorden. Tel. 05752-1342.

A.s. vrijdag

klaverjaswedstrijden

Café Rest. Schoenaker
Telefoon 6614.

RECLAME GELDIG VANAF 2/2 t/m 4/2

Rib- of Haaskarbonade
per kg

Eigen gemaakte

Leven/vorst 250 gr.

Geld

8,98

1,
Let ook op onze aanbiedingen voor in de week.

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Tijd van Maaien nadert
Laat nu uw HANDMAAIER

MOTORMAAIER

vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden TELEFOON
05752-1261

Gevraagd: flinke werkster
voor 2 a 3 ochtenden per week.
Mevr. T. Emsbroek,
Zutphenseweg 1, Vorden.
Tel. 1580.

Zaterdag 4 februari, aanvang
20.00 uur, dorpscentrum

UITVOERING CONCORDIA

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieur adviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Telefoon 05754-517.

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br
vanaf 29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

ONDERHOUDS

ADVIEZEN

ixqxixi
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"Eiken keuken"
oprWmingsprijs ÏJ.UUU,—
mooie eiken keuken met prachtige apparaten: luxe
oven met gaskookplaat, dubbele spoelbakken met
kraan en waste, wasemkap, koeldiepvriescombina-
tie (gjj^egreerd), vaatwasser; kunststof werkblad
met ̂ ^en rand afgeronde hoek met open regaal-
tjes.

groen - beige
kunststof - hout
opruimingsprijs

3.600-

r*

modern kunststof met groen eiken
randafwerking met dito blad. kran-
slijst, open regaal; wasemkap en
gaskookplaat.

De hier geschetste en omschreven KGUKGDS, zijn er enkele van de vele showroomkeukens, welke
plaats moeten maken voor de nieuwste 1984-modellen. De sterk afgeprijsde, zeer complete keukens kunnen
meteen geleverd worden, maar ook tot naderbericht in onze magazijnen voor U opgeslagen blijven.
Prijzen van f 2250,- f 3600,- f 4999,- enz. tot f 12.999,-. Kom snel kijken of Uw keukenmaten (aan te) pas-

sen Uijn, bij deze zeer Rondere REIJKENAANBIEDINGEN

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - TELEFOON 05735-2000.
Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Vrijdags ook van 19 tot 21 uur. Zaterdags van 9 tot 13 uur.

Schoolstr. 17
Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Een
reservebril
voorkomt

veel
ongemak
Kunt u nog verder als

uw bril stukgaat?
Onderweg, op reis, of

in een bespreking.
Wees verstandig en

zorg voor een reserve-
bril. Bij ons vindt u een

groot aantal voordelige
oplossingen.

Op naar uw
vakman-opticien

De deskundige
vertrouwensman die ti|d

voor uw ogen neemt.

op juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

POELIER
HOFFMAN

Kuikenfilet haive

Kuikens
LGVBr halve kilo 2,50

HARBERS
BABY-EN KINDERKLEDING

RUIMT OP
dus vrijdag naar de markt voor
diverse koopjes.

Bakkerij 't Stoepje
Jan Van Aart Van Jan de Bakker p.a. Havenstraat 51, tel. 03499-84046. Spakenburg.
Onze nieuwe

gevulde koeken
al geproefd, Nee. Nu, dit is Uw kans.
Normaal 10 voor 6,-. 0,75 per stuk. Nu
Kom ze even proeven. Tot vrijdag. Jan van Aart.

10 ,4,50



PAGE PAPIEREN
ZAKDOEKJES
18 pakjes a 10 stuks

TWEEDRANK }AQ
literpak, abrikoos/smasappel of perzik/sinaasappel _ l • *

SUIKERKLONTJES OCOyo Zî  y
ECHTE GELDERSE 1AA
ROOKWORST 225 gram „NIEUW 199
FRIKADELLEN CQO
diepvries, doos 20 stuks a 70 gram J m m

BRUINE BONEN OF
KAPUCIJNERShee,«_ 79

GOUDSE
STROOPWAFELS
pakje 8 stuks

EXCLUSIEF OP=OP

per stuk AVOCAD059

GRIEKSE KIWI
per stuk

BRUTAAL

SANTUSA ZUIVERE
BIJENKONING
pot 450 gram

ZAANSE MAYONAISE
pot 500 ml

AMSTERDAMSE UIEN
pot 0,72 liter

NOBO BOKKEPOOTJES
pak 150 gram

CAUFORNIA
ERWTENSOEP»».

299
169
159
149
139

DIE VEEL
MINDER

DOPERWTEN/ DOPERWTEN RODE BIETJES
WORTELEN EXTRA FIJN po ° 2 te v Produkt

CVTDA CNN pot 0,72 liter. Vrij Produkt

pot 0,7? liter, Vri| Produkt

199 219139
PHILIPS
LAMPEN

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 4 februari a.s.

MAGERE RUNDERLAPPEN 1095
mals KILO \ L

RUNDERTARTAAR

SCHENKEL MET BEEN
500 GRAM

PREI,
WINTERPEEN
OF UIEN

Jaffa SHAMOUTI HAND
OF PERSSINAASAPPELEN
NET 3 KILO

Verkrijgbaar in onze filialen
met een groentenafdelmg.
Prijzen geldig t/m 4 februari a.s

SNEEUWSTER
diepvries, gevuld met advokaat en slagroom,
400 gram

Al staat er dan geen Elfstedentocht voor de deur, dat is geen reden om niet
te genieten van echte winterkost En 't smaakt u nóg beter als u de prijzen
bekijkt Wat denkt u bijvoorbeeld van 'n kilo uien voor 99 cent.
En 'n kilo prei voor 99 cent. Vergeet vooral niet die 3 kilo Jaffa's (bol van de
vitamineC) slechts 3.99. Trouwens onze prijzen zijn niet alleen in de winter
laag. Maar 't hele jaar door.
En dat is precies wat uw portemonnee gebruiken kan.

KRENTENBOLLEN
zak 4 stuks

SUJA CELSTOF LUIERS
pak 30 stuks 299
POPPELL AANSTEKERS l AO
2 stuks IV7

KOTEX BREVIA ,, n
INLEGKRUISJES Pak 30 ̂  169

WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 2 februari 1984

45e jaargang nr. 47

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openste l l ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F7.
Geerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeente werken -Spreekuur wethouder U A Bog-
thelman: donderdag van 11.00 to t 12.00 MUI

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.A. Weenink, de

Haar 18, voor het bouwen van een
bijenstal op het perceel Zutphen-
seweg 32 te Vorden.

2. Aan de heer J.J. Funke, Het Hoge
54, voor het verbouwen van een
winkelpand tot praktijk voor fysio-
therapie aan de Dorpsstraat 40 te
Vorden.

2. Inzamelen chemisch afval
Ook in februari kunt u op 2 maanda-
gen van 16.00 tot 17.00 uur uw che-
misch afval kwijt op het inzameldepot
aan de Zutphenseweg 50a. De eerste
maandag valt op de 6e en de tweede
maandag valt op de 20e. Al uw verfre-
sten, batterijen, fotochemicaliën, me-
dicijnen, thinner etc. kunt u daar afge-
ven. Dat dit gebeurt is van groot be-
lang voor het milieu, en wij verzoeken
u dan ook om dergelijke produkten
daar af te geven en niet mee te geven
met het gewone huisvuil.

3. Behandeling van verzoeken op grond
van de subsidieregeling "herstel en
vernieuwing rieten daken"

Met ingang van 1984 heeft het college
besloten om de procedure voor de be-
handeling van verzoeken om subsidie
op grond van de regeling "herstel en
vernieuwing rieten daken" te wijzi-
gen. Een toenemend aantal verzoe-
ken om subsidie en het daardoor niet
toereikend zijn van het jaarlijks door
de gemeenteraad daarvoor beschik-
baar gestelde bedrag van f. 15.000,-
dwingen daartoe. Tot op heden heeft
het college het principe gehanteerd
van "wie het eerst komt het eerst
maalt". Doordat het subsidiebedrag in
voorgaande jaren niet toereikend
bleek zien burgemeester en wethou-
ders zich genoodzaakt om keuzes te
maken. Om iedereen gelijke kansen te
geven en om de doelstellingen van de
subsidieregeling zo goed mogelijk te
realiseren (het behoud van het ele-
ment van rieten daken voor het aan-
zien van het dorp en het landschap)
wordt de procedure thans als volgt.

1. Alle verzoeken voor (bijvoorbeeld)
het jaar 1984 dienen vóór l april in-
gediend te zijn. Een verzoek om
subsidie dient vergezeld te gaan
van een kostenopgave van een er-
kend rietdekker.

2. Na de peildatum van l april wor-
den alle verzoeken beoordeeld,
waarbij het college advies zal vra-
gen aan de Monumentencommis-
sie voor de gemeente Vorden. De
verzoeken zullen enerzijds beoor-
deeld moeten worden uit een oog-
punt van landschaps- en/of dorps-
schoon, anderszijds zal daarbij te-
vens gelet moeten worden op de
feitelijke toestand waarin het rieten
dak zich bevindt. Verzoeken welke
eventueel dan niet gehonoreerd
kunnen worden - vanwege over-
schrijding van het krediet - dienen
op grond van artikel 5 van de subsi-
dieregeling in het daaropvolgende
jaar te worden behandeld.

3. Hierna zullen de zogenaamde
"principetoezeggingen" gedaan
worden en zullen diegenen die in
het betreffende jaar niet voor sub-
sidie in aanmerking komen even-
eens bericht ontvangen. Indien
men het met een beslissing van het
college niet eens is dan kan men
daartegen in beroep gaan bij de ge-
meenteraad.

4. Indien men in principe subsidie
toegezegd heeft gekregen dan

dient men na het gereedkomen van
het werk een eindafrekening bij het
college in te dienen, waarna dan na
goedkeuring tot het uitbetalen van
het subsidie overgegaan kan wor-
den.

Deze procedure is met uitzondering
van het feit dat thans een verzoek om
subsidie gedaan moet worden vóór l
april en de inschakeling van een ad-
viescommissie (de Monumenten-
commissie voor de gemeente Vorden)
voor het aanbrengen van een rangor-
de in de aanvragen, nagenoeg gelijk
aan die van voorgaande jaren. Indien
men een verzoek om subsidie indient
na l april dan komt men voor dat jaar
in principe niet meer in aanmerking
voor subsidie.

Tenslotte nog uw aandacht voor het
volgende.
Indien na ontvangst van een verzoek
om subsidie blijkt dat dit verzoek per
se niet gehonoreerd kan worden (bij-
voorbeeld wanneer een verzoek ge-
daan wordt voor een pand dat thans
met pannen gedekt is doch waarvoor
men riet in de plaats wil hebben) dan
zal zo spoedig mogelijk een negatieve
beschikking van het college verzon-
den worden. Deze gevallen worden
dus niet door de Monumentencom-
missie beoordeeld. Tegen deze nega-
tieve beschikking kan men beroep in-
stellen bij de gemeenteraad.

Formulieren voor het aanvragen van
subsidie kan men verkrijgen ter ge-
meentesecretarie afdeling Algemene
Zaken, waar men u ook nadere infor-
matie hieromtrent kan verstrekken.

4. Verkeersstudie; omleiding
.doorgaand (vracht)verkeer

Onderstaand treft u aan de tekst van
het raadsvoorstel inzake de omleiding
van het doorgaand (vracht)verkeer.
De in het voorstel genoemde stukken
liggen ter gemeentesecretarie ter inza-
ge. Indien gewenst kunnen tegen be-
taling van f. 0,10 per blad daarvan
exemplaren worden verkregen.
Het raadsvoorstel zal worden behan-
deld in de openbare vergadering d.d.
20 maart 1984 van de raadscommissie
voor Algemeen Bestuur c.a. Hiervoor
gelden de bekende regels omtrent de
mogelijkheid om over een agenda-
punt vóór de vergadering het woord te
mogen voeren.
Daarna zal raadsbehandeling plaats-
vinden in de vergadering van l mei
1984.

Algemeen
Middels ons voorstel no. 17 bent u in
uw vergadering van 29 juni 1982, uit-
voerig geïnformeerd over de stand
van zaken op dat moment voor wat
betreft de Verkeersstudie - onderdeel
omleiding doorgaand verkeer. Een
exemplaar van dit voorstel is voor u
hierbijgevoegd.
Naar aanleiding van ons voorstel heeft
u een krediet van f. 30.000,- excl.
b.t.w. beschikbaar gesteld ten behoe-
ve van nader te verrichten studies.
Vooreerst werd besloten alleen een
opdracht te geven voor het studieon-
derdeel A, zoals genoemd in de offerte
d.d. 10 juni 1982 van Bureau Goudap-
pel Coffeng B.V. te Deventer. Een
exemplaar hiervan is eveneens voor u
hierbij gevoegd.

Conclusie van deelstudie A.
Deze deelstudie behandelt een drietal
(hoofd)zaken t.w.:
1. welk effect is te verwachten op de

verkeersonveiligheid bij een totale
omlegging?

2. hoe zal die ontwikkeling zijn als al-
leen het vrachtverkeer wordt om-
geleid?

3. hoe kan een omleiding gereali-
seerd worden, die het doorgaande
vrachtverkeer effectief weert, maar
geen hinder geeft voor het vracht-
verkeer van en naar Vorden zelf?

Ad. 1.
De Conclusie van dit deel van de ver-
gelijkende ongevalstudie luidt als
volgt.

Uitgaande van de plaatsing van ver-
keerslichten op de kruising Rondweg/
Baakseweg bij omlegging van de RW
47 kan gesteld worden dat de omleg-

ging géén aantoonbaar verschil in aan-
tallen ongevallen te zien geeft.
Wel is de tendens te bespeuren dat de
ongevalsernst iets zal afnemen, zodat
het gewogen aantal ongevallen met
10% zal afnemen.
Komt er géén regeling op de Baakse-
weg dan is er juist omgekeerd sprake
van een negatieve tendens van dezelf-
de orde van grootte (10%).
Het effect op de verkeersonveiligheid
is in zijn totaliteit echter zó gering dat
dit aspect bij de afweging van voor- en
nadelen van de omleiding niet betrok-
ken hoeft te worden. Het is geen argu-
ment tegen maar evenmin een argu-
ment voor omleiding.

Ad. 2
De conclusie ten aanzien van het ver-
keersonveiligheidseffect van een om-
leiding van het vrachtverkeer wordt
als volgt geformuleerd.

Indien de kruising Rondweg/Baakse-
weg voor verkeerslichten in aanmer-
king komt na omleiding van het
vrachtverkeer kan er per saldo een
lichte verbetering via de verkeersvei-
ligheidssituatie optreden.
Deze tendens is niet bespeurbaar als
ter ter plaatse géén installatie zou ko-
men. Het effect op de verkeersveilig-
heid is dan geheel verwaarloosbaar.
De verschillen zijn in alle gevallen zó
gering dat aan het verkeersonveilig-
heidsaspect géén argumenten vóór of
tégen omlieding van het vrachtver-
keer ontleend mogen worden.

Ad. 3
De deelstudie vat dit onderdeel als
volgt samen.

Het insrüren van een maatregel om
het doorgaande vrachtverkeer met
succes te weren uit het dorpscentrum
is goed .mogelijk. Het verdient aanbe-
veling ^ : route door de kom of af te
sluiten flfc* alle doorgaande vracht-
verkeer,^n niet alleen voor het zware
vrachtverkeer. Als redenen van de
verkeersmaatregel kan dan aangege-
ven worden:

- verbetering van de verkeersveilig-
heid van de lokale weggebruiker;

- verbetering van de doorstroming
van het kruisende verkeer;

De milieu-overlast kan als argument
beter achterwege worden gelaten; de
Kroon accepteert dat waarschijnlijk
niet als argument.
Ter wille van de goede bereikbaarheid
voor het vrachtverkeer v'an en naar
Vorden wordt voorgesteld een onder-
bord te plaatsen met de tekst "uitge-
zonderd bestemmingsverkeer". Dit
onderbord behoeft niet geplaatst te
worden op het gedeelte Zutphensweg
tussen de Rondweg en de Strodijk, zo-
dat over dat gedeelte alle vrachtver-
keer verboden is. De vrachtauto met
bestemming Vorden kan daar zonder
extra hinder te veroorzaken via de
route Rondweg - Strodijk (aangepast)
- Zutphenseweg binnenkomen. De
voor de omleiding noodzakelijke aan-
passingen aan het wegennet zijn aan-
gegeven op de afbeeldingen l, 3 en 4.
In eerdergenoemd raadsvoorstel heb-
ben wij toegezegd dat afhankelijk van
de uitkomst daarvan en in nauw over-
leg met de raadscommissie voor alge-
meen bestuur c.a., stapsgewijs over de
vervolgonderzoeken een beslissing
zal moeten worden genomen.
De deelstudie onderdeel A d.d. 20-08-
1982, heeft tot gevolg gehad dat in
overleg met genoemde raadscommis-
sie genoemd bureau is verzocht om
een nader onderzoek en advies voor
wat betreft de reconstructie van het
kruispunt Rijksweg/Horsterkamp.
Dit advies d.d. 24-12-1982 is samen
met een tweetal op 02-02-1983 ont-
vangen rapporten van de Vordense
Winkeliersvereniging en de KNOV,
afd. Vorden t.w.: l onderzoek naar het
bestemmingsvrachtverkeer binnen
de kom van de gemeente Vorden en 2
omzetonderzoek van de Vordense
winkeliers, door ons bestudeerd. Het
advies en de beide rapporten zijn voor
u hier bijgevoegd.

Reconstructie kruispunt Rijksweg/
Horsterkamp
In overleg met de raadscommissie
hebben wij besloten nader advies in te

winnen t.a.v. een eventuele recon-
structie van dit kruispunt conform de
bedoeling van schets l in de deelstu-
die A met name met het oog op een
verbetering van de fietsroute. Dit te-
vens in samenhang met een eventueel
gewijzigde funktie van de Stationsweg
op basis van recente telgegevens.
Ging men aanvankelijk uit van een ge-
ring verkeersaanbod ter plaatse - af-
sluiting of éénrichtingsverkeer zou
dan wellicht mogelijk zijn - uit een re-
cente telling bleek dat er toch nog een
aanbod van 1.100 auto's per etmaal
aanwezig is.
Volgens het advies van genoemd bu-
reau dan ook een te groot aantal om te
verwaarlozen. Geheel of gedeelte k
afsluiting van de Stationsweg zal ver-
schuivingen geven in het verkeers-
beeld. Van de 1.100 auto's zijn er 700
als doorgaand verkeer aan te merken.
Voor de aanpassing van het kruispunt
- haaks, met een voorsorteerstrook
voor linksafslaand vrachtverkeer ko-
mende vanuit Ruurlo - zijn een drietal
varianten gegeven.
De veiligheid voor de fietser heeft de
voorkeur gegeven voor variant A.
Zie overigens verder het nadere ad-
vies d.d. 24-12-1982.

Beperkte maatregelen in Dorpsstraat/
Zutphenseweg
Onafhankelijk van de omleiding van
het vrachtverkeer is ook reeds meer-
dere malen gesproken over maatrege-
len in de Dorpsstraat/Zutphenseweg.
Dit ter verhoging van de veiligheid
van het winkelend publiek. Gedacht is
daarbij aan een vijftal oversteekplaat-
sen/middengeleiders t.w. bij:
Villa Nuova, de Boonk, de Decariije-
weg, tegenover het marktplein en bij
Eskes. Een raming van de kosten
komt neer op f. 8.000,- per stuk. Daar-
naast is gedacht aan een tweetal snel-
heidsbeperkende maatregelen (ver-
nauwende werking) bij de ingangen
van het dorp, zowel van de Zutphen-
seweg als van de zijde van de Ruurlo-
seweg. In het investerin^^chema is
vooreerst uitgegaan van^roiddenge-
leiders. De vernauwende werking aan
biede zijden van het dorp zal naar
wordt verwacht meer kosten dan 2 x
f. 8.000,-. Vooreerst kan echter begon-
nen worden met allee^«n vijftal
middengeleiders op de frorvoor ge-
noemde plaatsen.
Wel is dan noodzakelijk dat precies
wordt gekeken naarde juiste plaats en
uitvoering. Middengeleiders moeten
aan bepaalde maten voldoen terwijl er

ook ter plaatse dan geen parkeren mo-
ge l i jk is. Een nadere opdracht aan bu-
reau Goudappel Coffeng B.V. te De-
venter en overleg met de Winkeliers-
vereniging en het K.N.O.V.-afdeling
Vorden is dan geboden.

Omzetonderzoek van de Vordense win-
keliers
Vooreerst wordt opgemerkt dat het
gehele onderzoek uitgaat van een
vloeiende afbuiging bij het kruispunt
Rijksweg/Horsterkamp en niet zoals
bedoeld in het nader onderzoek voor
wat betreft dit kruispunt een haakse
kruising mete een voorsorteerstrook
voor het veerkeer komende van Ruur-
lo.
Inderdaad kan een vloeiende afbui-
ging tot gevolg hebben dat niet alleen
het vrachtverkeer maar ook een deel
van het doorgaande personenverkeer
de omleidingsroute neemt. Die situa-
tie met de daarmee gepaard gaande
mogelijke omzetdaling wordt echter
door ons niet beoogd. Wij overwegen
slechts een haakse kruising.

Subsidie-mogehjkheden
Bij het concreter worden van boven-
staande plannen, hetzij de omleiding
inclusief de voorzieningen in de
Dorpsstraat en de Zutphenseweg,
hetzij vooreerst alleen de voorzienin-
gen zonder de omleiding, dient nader
te worden onderzocht welke kosten
ten laste van de gemeente zullen ko-
men.
Voorshands gaan wij er vanuit, dat de
voorzieningen getroffen moeten wor-
den door de wegbeheerder, in casu
het Rijk. Als deze daartoe slechts be-
reid is indien de gemeente bijdraagt in
de kosten, dient de hoogte van die bij-
drage nader te worden overeengeko-
men. Daarover valt thans nog weinig
te zeggen.

Standpunt college
De meerderheid van ons college be-
staande uit de burgemeester en wet-
houder Geerken stelt voor het Rijk en
middels het Rijk de H.E.K. te verzoe-
ken zodanig maatregelen te treffen
dat het doorgaande vrachtverkeer via
Horsterkamp/Rondweg om het dorp
wordt geleid. Dit uit verkeerskundig
oogpunt en om milieuredenen. Daar-
bij dient het kruispunt Horsterkamp-
Rijksweg-Stationsweg te worden aan-
gepast overeenkomstig variant A uit
het rapport van bureau Goudappel
d.d. 24-12-1982.

Wethouder Bogchelman blijft tegen
iedere vorm van omleiding van het
verkeer en wel op grond van de vol-
gende motieven:
a. het doorgaande vrachtverkeer

wordt uit de Dorpsstraat en de Zut-
phenseweg weggehaald; de winke-
liers en andere ondernemers aldaar
zijn daarop tegen; de snelheid van
het verkeer in de kom dient te wor-
den beperkt door automatische ra-
darcontrole en zgn. verkeersgelei-
ders (middenberm);

b. het doorgaande verkeer wordt om-
geleid over de Horsterkamp en de
Rondweg; praktisch alle bewoners
zijn daarop tegen;

c. er is een verhoogd ongevallenrisico
te verwachten op de omleidings-
route; door noodzakelijke recon-
structie van de kruispunten zal ook
het doorgaande personenverkeer
van de omleiding gebruik maken
m.a.w. een splitsing van het ver-
keer is in de praktijk niet mogelijk;

d. de te verwachten schadeclaims als
gevolg van enerzijds inkomsten-
derving en anderzijds vermogens-
verlies bij een omleiding;

e. het totale kostenaspect, incl. de
aanpassing van de kruispunten.

Over dit voorstel zal de raadscommis-
sie voor algemeen bestuur c.a. worden
gehoord.
Vorden, 24 januari 1984.

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

Bijlagen:
1. studievoorsteld.d. lOjun i 1982 van

Bureau Goudappel Coffeng B.V.;
2. raadsvoorstel no. 17 d.d. 15 juni

1982;
3. deelstudie - onderdeel A, d.d. 20

augustus 1982 van Bureau Gou-
dappel Coffeng B.V.;

4. nader advies d.d. 24 december
1982 van Bureau Goudappel Cof-
feng B.V. inzake de reconstructie
van het kruispunt Horsterkamp/
Ruurloseweg;

5. een tweetal rapporten van de Vor-
dense Winkeliersvereniging en de
K.N.O.V. afdeling Vorden, ontvan-
gen op 2 februari 1983 inzake:
a. omzetonderzoek van de Vorden-

se Winkeliers;
b. onderzoek naar het bestem-

mingsvrachtverkeer binnen de
kom van de gemeente Vorden.

INSPRAAKBIJEENKOMSTEN
STREEKPLANNEN

Het provinciaal bestuur gaat de
Gelderse streekplannen, gemaakt in de
jaren 70, opnieuw bekijken.
Moeten ze onverkort gehandhaafd
blijven, of aangepast of veranderd
worden?
Gratis inspraakbrochure en nadere
informatie is te verkrijgen bij Afdeling
Centrale Inspraak (tel: 085 - 592214).
Inspraakbijeenkomsten worden
gehouden op:

Maandag 13 febr. Nijmegen
Dinsdag 14 febr. Doetinchem
Donderdag 16 febr. Geldermalsen
Woensdag 22 febr. Apeldoorn
Donderdag 23 febr. Arnhem

Cultureel centrum Kolpinghuis, Smetiusstraat l
Zalencentrum Wildenbeest, Dr. Hubernoodtstraat 63
Café Restaurant "De Gouden Leeuw", Rijksstraatweg 7-9
Hotel Bloemink, Loolaan 56
Huis der Provincie, Markt 11

De bijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur.

Hoe denkt u erover?

Volksdansvereniging
Pop Marinko
Naar aanleiding van een eerder ge-
plaatst artikel geven wij U hierbij wat
meer informatie over de cursus Kleu-
ter- en Kinderdans.
De Zutphense Volksdansvereniging
Pop Marinko start op 20 februari 1984
weer een cursus Kleuter- en Kinder-
dans, bestemd voor iedereen die met
kinderen wil zingen, spelen en dansen
(ca. 4 t/m 12 jaar). Evenals twee jaar

geleden zal deze cursus onder gedip-
lomeerde leiding worden gegeven. Zij
bestaat uit een achttal lessen, éénmaal
per week op de maandagavond in het
houten gebouwtje van de invaliden-
bond naast de Casimirschool aan de
Dr. de Visserstraat l te Zutphen.

Tijdens de cursus zal aandacht be-
steed worden aan:
a. De belangrijkheid van het zingen,

spelen en dansen met kinderen.
b. Sfeer en orde in de groep.
c. Zangspelletjes, volksdansen leren.

d. Spelen met gebruik van muziek.
e. Passen en terminologie, gebruike-

lijk bij het volksdansen.
f. Het zelf aanleren van een dans, lied

of spel.
g. Het leren lezen van dansbeschrij-

vingen.
h. De opbouw van een lesprogram-

ma.

Indien U intersse heeft voor deze cur-
sus kunt U zich opgeven bij:
Anneke Kramer, tel. 05750-15640 of
bij Margot Oonk, tel. 05750-20548.



De nieuwe
volkswagen Jetta
Een op het gezin afgestemde limousi-
ne met gescheiden kofferbak, volgens
een functioneel ontwerp met een uit-
straling van kracht en sportiviteit: dat
is de nieuwe Volkswagen Jetta met als
meest in het oog springende vernieu-
wingen een gerestylde carrosserie,
een royaler ruimteaanbod en een
deels nieuw motorenprogramma.
De Jetta vormt sinds jaren een ele-
mentair onderdeel van het modellen-
programma van Volkswagen. Sinds de
start van de produktie in 1979 zijn niet
minder dan 700.000 stuks gebouwd.
Het model heeft een heel eigen ge-
zicht en bezit alle eigenschappen om
bijvoorbeeld met de nieuwe l ,8 motor
ook de sportief ingestelde automobi-
list voor zich te winnen.
De nieuwe Jetta is gelijktijdig met de
nieuwe Golf ontwikkeld. De ontwik-
kelingsprocessen voor beide auto's
hebben vanaf het begin parallel gelo-
pen. Dit bood enerzijds de kans nieu-
we technische vondsten gelijktijdig bij
de Golfen de Jetta in praktijk te bren-
gen en in de produktie in te passen.
Anderzijds kon vanaf de beginfase er
aan worden gewerkt de beide model-
len een duidelijk eigen gezicht mee te
geven.

Een eigen gezicht
De Jetta is dankzij deze werkwijze een
volkomen nieuwe en geheel andere
automobiel geworden. Duidelijke
kenmerken van het ontwerp van de
carrosserie zijn de uitgesproken wig-
vorm en de in de carrosserievorm
geïntegreerde hoge achterkant. Niet
alleen kwam daardoor de weg vrij voor
een ongewoon grote bagageruimte
van 575 liter (volgens VDA-meting),
maar kon tevens een wezenlijke bij-
drage aan de aerodynamische eigen-
schappen worden geleverd. De nieu-
we Jetta heeft namelijk een cW-waar-
de van 0,36 in de basisuitvoering en
ligt daarmee aan de top van zijn klas-
se.
Deze uitstekende luchtweerstands-
waarde is deels bereikt door aerodyna-
misch precisiewerk, zoals een stro-
mingsgunstige daklijst, volkomen
glad in de voorruitstijlen overlopende
driehoekige zijruiten in de voorportie-
ren, ver naar buiten liggende zijra-
men, een standaard aanwezige front-
spoiler en luchtgeleidingsplaten on-
deraan de auto.

Deze verminderde luchtweerstand re-
sulteert niet alleen in een verminderd
brandstofverbruik, waaraan ook de
nieuwe motoren hun bijdrage leve-
ren, maar tevens in een belangrijke
winst op het gebied van het comfort:
zelfs bij hoge snelheden is de windruis
in de nieuwe Jetta uiterst gering.

Van binnen en van buiten
een klasse groter
Uitwendig en inwendig is de nieuwe
Jetta een klasse volwassener gewor-
den. De totale lengte bedraagt 4,32
meter, 12 centimeter langer dan voor-
heen. Hij werd 5,5 centimeter breder.
De wielbasis werd 7,5 centimeter gro-
ter, terwijl de spoorbreedte voor krap
4 centimeter en achter ruim 6 centi-
meter werd verbreed.
De nieuwe buitenafmetingen komen
vooral de binnenruimte ten goede, die
voor de gerieflijkheid van de inzitten-
den van beslissende betekenis is. De
comfortmaat - gemeten vanaf het gas-
pedaal tot aan de leuning van de ach-
terbank - nam bij de nieuwe Jetta
ruim 5 centimeter toe en is nu 1,83
meter.
Met zijn comfortoppervlak van 2,62
vierkante meter is de Jetta niet alleen
de beste in zijn klasse, maar biedt hij
ook meer zitruimte dan menige li-
mousine in een hogere klasse.
Vooral de ruimte ter hoogte van de
knieën van de passagiers op de achter-
bank is in de nieuwe Jetta aanzienlijk
verbeterd. Bij de achterste stand van
de voorstoelen is er 5 centimeter meer
ruimte. Eigenlijk is het zelfs 7 centi-
meter wanneer men bedenkt dat de
voorstoelen één stand of bijna 2 centi-
meter verder naar achteren kunnen
worden geplaatst dan bij zijn voorgan-
ger het geval was. Zelfs langbenige
passagiers hebben derhalve in de
nieuwe Jetta ook achterin ruim plaats,
waarmee een belangrijk punt van kri-
tiek ten aanzien van zijn voorganger
uit de weg is geruimd.

Kofferruimte van 575 liter
Qua kofferruimte staat de nieuwe Jet-
ta met zijn 575 liter zelfs op eenzame
hoogte. Een lage laaddrempel, een
brede ononderbroken goed toeganke-
lijke laadruimte en een volkomen
vlakke laadvloer maken deze grote
kofferruimte voor vele doeleinden
bruikbaar. Naast vergroting van het
laadruimtevolume is ook het nuttige
laadvermogen verhoogd. Deze be-
draagt nu maximaal 540 kg.
De maximale achterasbelasting is in
vergelijking met de huidige Jetta met
100 kg tot 740 kg verhoogd. Dit bete-
kent dat elk van de vijf inzittenden nog
en behoorlijke koffer vol vakantieba-
gage kan meenemen.

Geperfectioneerd onderstel
Ten behoeve van een onder alle om-
standigheden uitstekend rijgedrag is
bij de nieuwe Jetta de zelfstabiliseren-
de achteras met koerscorrigerende
ophanging in verzwaarde uitvoering
toegepast, een constructie die wij ook
bij de Passat Variant tegenkomen. De
vooras heeft als extra een stabilisator
gekregen. Grotere veerwegen en
nieuwe veerpootlagers verbeterden

de rijveiligheid en het comfort. Maat-
regelen waarmee de Jetta qua comfort
zijn eigen klasse te boven gaat.

Zuinige motoren,
sportieve prestaties
Het motorenprogramma voor de
nieuwe Jetta omvat drie nieuwe ben-
zinemotoren: een 1,3 l met40kW(55
pk), een 1,6 l met 55 kW (75 pk) en
een l ,8 l met 66 kW (90 pk). Daar ko-
men nog bij de beproefde 40 kW (54
pk) dieselmotor en de 51 kW (70 pk)
turbodieselmotor.
Door een consequente toepassing van
brandstofbesparende constructies ge-
combineerd met de met 16 procent
verbeterde luchtweerstandswaarde
konden uiterst gunstige verbruikscij-
fers worden bereikt.
Zo verbruikt bijvoorbeeld de nieuwe
55 pK benzinemotor bij constant 90
km/h slechts 5,7 liter en in de stad
slechts 7,9 liter normale benzine (vol-
gens DIN-norm 70030) per 100 km.
De nieuwe 90 pk-motor consumeert
bij constant 90 km/h eveneens slechts
5,7 liter en in het stadsverkeer 8,7 liter
superbenzine per 100 km. Daarbij
verleent dit aggregaat de nieuwe Jetta
uitgesproken sportieve prestaties: de
topsnelheid bedraagt 176 km/h en
voor de acceleratie van O tot 100 km/h
is slechts 11,1 seconde nodig.

Vier modelvarianten
De nieuwe Jetta wordt in vier model-
len geleverd. Het basismodel is de in
functioneel opzicht reeds compleet
uitgevoerde C-versie. De Jetta CL en
de Jetta GL bieden daarnaast een
goed gekozen aantal extra's wat be-
treft comfort en functionaliteit.

Topmodel Jetta Carat
De Jetta Carat is het nieuwe topmo-
del, dat is uitgerust met een aantal
comfortverhogende voorzieningen
die zelfs in menig model uit de topklas-
se nog niet standaard worden geleverd
Zo heeft de Jetta Carat in standaard-
uitvoering: stuurbekrachtiging, elec-
trische raambediening voor en achter,
centrale portiervergrendeling en me-
tallic-lak. Verdere voorzieningen zijn
electrische verstelbare en verwarmde
buitenspiegels, hoofdsteunen achter
en een doorlaadvoorziening in de rug-
leunim^an de achterbank, de zoge-
naarruflldzak.
Het interieur van de Jetta Carat ademt
een sfeer van luxe en elegance door de
zorgvuldige afwerking met kostbare
veloursstoffen.

De Jei^fcarat wordt standaard gele-
verd als een vierdeurs auto met de 90
pk motor met 4+E-versnellingsbak.
Als alternatief is de turbo-diesel uit-
voering in het programma opgeno-
men. Een automatische transmissie is
als extra leverbaar.

Afslanken met brood
Tot 2 kilo per week kwyt
met volkorenbrood-dieet.

Tot twee kilo per week afslanken en
toch om de dag lekker eten zoveel
men wil - dat is het opzienbarende
dieet van dr. C.M. de Vos, dat de
Stichting Voorlichting Brood per cir-
culaire via de bakkers onder de aan-
dacht brengt van degenen, die de tij-
dens de december-feestdagen verkre-
gen extra pondjes willen kwijtraken.
Het is een eenvoudig dieet: de ene dag
eet men uitsluitend volkorenbrood,
de volgende dag kan weer normaal
worden gegeten en gedronken. Wie
dit eetpatroon volhoudt raakt overtol-
lig gewicht kwijt zonder honger of
zelfs trek de krijgen.

Het dieet is ontwikkeld door dr. C.M.
de Vos, tot voor kort huisarts te Slie-
drecht. "Er wordt veel gesproken over
afslanken door middel van sport en ca-
lorie-arme diëten", aldus de arts.
"Maar mijn ervaring is dat je van een
dik mens nooit een sportief, slank per-
soon kan maken en dat iemand, die
van veel en lekker eten houdt, via de
traditionele diëten niet komt tot een
andere eetstijl. Hij blijft veel eten".
Het wisseldieet van dr. De Vos heeft
veel voor op andere diëten. In de eer-
ste plaats mag op de "brooddagen" zo-
veel volkorenbrood worden gegeten
als men wil. Bovendien wordt men be-
loond omdat de volgende dag weer al-
les mag worden gegeten, inclusief een
gebakje en het toetje van ijs met sla-
groom.

Dr. de Vos: "Die ene dag anders eten
is dus wel vol te houden. Het waarde-
volle van het dieet is echter, dat zo'n
brooddag niet meer is in te halen door
de volgende dag extra veel te eten.
Sterker nog: de ervaring leert dat men
gaandeeg minder gaat eten. Men gaat
het voedsel ook meer waarderen, be-
ter proeven en meer smaak van het
eten ondervinden. Wie het brooddieet
heeft gevolgd gaat meer plezier aan
het eten beleven"! •
De circulaire over het boorddieet is bij
de bakker verkrijgbaar. Als deze niet
meer voorradig is kan men de infor-
matie over het dieet schriftelijk aan-
vragen bij de Stichting Voorlichting
Brood, Postbus 88.000, 2508 BR 's
Gravenhage. De circulaire wordt dan
gratis toegestuurd.

Veldtoertocht
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 5 februari een veld-
toertocht over een afstand van 45 kilo-
meter. De start is tussen 10.00-11.00
uur vanaf de kantine op het gemeente-
lijk Sportpark aan de Oude Zutphense-
weg te Vorden. Voor verdere inlichtin-
gen kan men terecht bij de heer H. J. Par-
dij's (05700-6700).

Taurizine voor mensen
op leeftijd
In een televisie-programma van Koos
Postema is onlangs het probleem van
de ouderdoms-dementie in de belang-
stelling gekomen. In die uitzending
vertelde psycho-geriater drs. C.J.M.
van Tiggelen over zijn ervaringen met
toediening van vitamine B-12 en een
combinatie van zink-aspartaat en het
aminozuur taurine.
Ook familieleden en patiënten kwa-
men aan het woord, terwijl prof. dr.
Swaab er enkele kritische kantteke-
ningen bij plaatste.
Wie er de literatuur op na slaat zal al
gauw bevestiging vinden van de bij-
zonder belangrijke rol die het spore-
element zink in de lichaamsprocessen
speelt. En dat waarschijnlijk in nauwe
verbondenheid met taurine. Ook
wordt steeds meer duidelijk, dat zink
in onze verfijnde westerse voeding
lang niet altijd in voldoende mate aan-
wezig is.

Foto van Vorden-van-toen

Vooral ouderen zullen als gevolg van
weinig voedselopname of onvoldoen-
de variatie ook minder Jtok aangebo-
den krijgen. Sinds kort^Pnu aanvul-
ling op eenvoudige wijze mogelijk
met Taurizine. Dit produkt bevat per
tablet 50 mg. zink-aspartaat en 250
mg. taurine. De tabletten zijn voor-
zien van een maagsap-resistent laagje,
zodat ze eerst in de darm uiteenvallen,
waardoor een betere opname verkre-
gen wordt. Taurizine is verkrijgbaar
bij apotheek en drogist in verpakkin-
gen met 60 tabletten.

Wat te doen bij
winterhanden?
De afgelopen koudeperiode heeft
weer vele honderdduizenden mensen
geconfronteerd met het nare ver-
schijnsel van roodblauwe, pijnlijke en
hevig jeukende plekken op handen en
voeten. Teken, dat hun bloedsomloop
niet in orde is, maar omdat ze weten
dat het probleem vanzelf over gaat als
de zon weer schijnt, zullen de meesten
er niet speciaal voor naar de dokter
gaan.
Zolang het vriest en sneeuwt echter,
staat een grote groep mensen elke dag
verschillende keren buitenspel. Pijn,
jeuk en tintelingen weerhoudt hen om
aan de slag te gaan. Vrijwel iedereen
kent het probleem.
Volgens de natuurarts Alfred Vogel is
een goede remedie: elke dag even met
blote voeten in de sneeuw lopen. Dat
moet 's morgens vroeg gebeuren,
waarna men weer in bed kruipt. De
eerste keer is een sneeuwwandeling
van tien seconden al voldoende, waar-
na die periode langzaam wordt opge-
voerd tot enkele minuten. Na een paar
dagen is al resultaat te verwachten.
Een en ander vereist natuurlijk een
Spartaanse instelling. Vogel schrijft
ook wisselbaden voor: handen en voe-
ten moeten twee a drie minuten in
warm water worden gehouden, waar-
na ze enkele seconden in koud water
worden gedompeld. En dat moet men
enkele keren herhalen. Ook inwrijven
met citroensap kan verlichting geven.
Aan crèmes en zalven tegen winter-
handen en -voeten is niet veel te koop.
Men komt dan al gauw terecht bij een
heel oud middel dat nog steeds af-
doende verlichting brengt: Prep. Deze
crème is al meer dan vijftig jaar in de-
zelfde samenstelling en verpakking op
de markt. Het bevordert de doorstro-

Hier /i j n we het oude gemeentehuis van Vorden dat in 1873 werd gebouwd. Het
huis met de fraai gesnoeide lindeboom, waar meester Kervel nog heeft gewoond,
werd in 1913 afgebroken voor de bouw van het postkantoor. Nu is hier de zaak van
de Tuunte gevestigd.

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

ming van het bloed en werkt verkwik-
kend. Omdat de crème veilig is en
zacht, kan ze ook ideaal worden ge-
bruikt voor en na het scheren, bij ge-

sprongen lippen, tegen jeuk en als
brandzalf. Verkrijgbaar bij parfume-
rie, drogist en apotheek (ca. een tien-
tje voor een tube van 100 gram).

Silica rijk aan
mineralen
Paardestaart (of heermoes) is rijk aan
mineralen en bevat een zeer hoge
concentratie van kiezelzuur. In de na-
tuurgeneeswijze staat paardestaart
bekend als versterkend middel bij tu-
berculose, voor herstel van broze en
snel scheurende nagels, als urinedrij-
vend middel, tegen neusbloedingen,
overvloedige menstruatie, om herstel
van botfracturen te bevorderen en
voor de elasticiteit van voor mens en
dier essentiële mineralen zoals alumi-
nium, calcium, chloor, fosfor, kalium,
magnesium, mangaan, natrium, ijzer
en silicea maakt, dat deze zuiver plan-
taardige en organische stof een posi-
tieve werking heeft op bloedvaten, de
stofwisseling, gewrichten, spieren en
zenuwen, huid, nagels en haren. We-
tenschappelijk onderzoek heeft bij-
voorbeeld aangetoond, dat fracturen
opmerkelijk snel herstellen en dat sili-
ca, gebruikt als voedingssupplement
klachten deed verdwijnen zoals dep-
ressies, verminderde weerstand en
vermoeidheid. Verschijnselen die ge-
weten worden aan een tekort aan sili-
cea.
De dagelijkse behoefte aan sjlicea is
tamelijk hoog te noemen: 20 tot 30

milligram per dag. Onze moderne
voedingsgewoontes zoals het gebruik
van geraffineerd en geconserveerd
voedsel maken echter, dat de li-
chaamsreserves aan silicea gering zijn.
Dan ontstaan gebreksverschijnselen
zoals broze nagels, een van de eerste
tekenen van tekorten bij patiënten die
lijden aan degeneratieklachten zoals
arthritis (gewrichtsontsteking) en ar-
theriosclerose (vernauwing van de
bloedvaten) Broze en snelscheurende
nagels kunnen daarom met silicea
binnen twee a drie weken hersteld
zijn.
Natuurartsen schrijven gebruik van si-
licea voor en sinds enkele weken is het
ook verkrijgbaar als tablet zonder dat
een doktersrecept noodzakelijk is.
Daarin zit een oplossing van silicea-
extract uit de paardestaart, naar recep-
tuur van proffessor Kervran. De paar-
destaart wordt speciaal hiervoor ge-
kweekt en in het voorjaar geoogst als
de organische hoeveelheid silicea het
grootst is. De actieve componenten
die opmerkelijke biodynamische ef-
fecten en remineralisatie bewerkstel-
ligen, zijn dankzij het natuurlijke be-
werkingsproces behouden. In de win-
kel (drogisterijen en reformzaken)
heet dit produkt Silica en een busje a
250 tabletten kost f. 34,50.



Nieuwe uniformen voor "Concordia"
De muziekvereniging "Concordia" bestaat dit jaar 115 jaar. Niet echt een jubileumjaar
maar voor "Concordia" toch een jaar met een meer dan feestelijk tintje.
Door middel van verschillende acties en steun uit het bedrij fsleven is men de afgelopen ja-
ren er nl. in geslaagd om f. 35.000,- bijeen te krijgen. Een bedrag dat nodig is voor de aan-
schaf van nieuwe uniformen.

Zaterdagavond 4 februari zal tijdens
de jaarlijkse uitvoering de overdracht
van deze uniformen plaats vinden. Dit
gebeurt in de grote zaal van het
Dorpscentrum alwaar de uitvoering
om 20.00 uur begint.
Aan deze avond zal medewerking
worden verleend door het korps onder
leiding van de heer H. Wendt, de
drumband en de majorettes.

MINIRETTES
Intussen is er een nieuwe loot aan de
"Concordia" stam bij gekomen. Riet
van de Meene en Ingrid Hoenink zijn
er nl. in geslaagd een minirette groep
te vormen.
Deze minirettes zullen zaterdagavond
voor de eerste maal voor het voetlicht
treden.
Daarnaast is er nog een leerlingen or-
kestje dat ook zal laten horen en zien
wat zij zoal in haar mars heeft.
Men kan rustig stellen dat "Concor-
dia" bestaande uit zo'n 76 leden kern-
gezond is en bruist van activiteiten.

OUDSTE CULTURELE
VERENIGING
Dat is wel eens anders geweest. "Con-

cordia" heeft ook moeilijke tijden ge-
kend. Vordens oudste culturele vere-
niging maakte zo rond haar honderd-
jarig bestaan een ernstige crisis door.
Zo ernstig dat de plaatselijke pers
schreef "Concordia" is op sterven na
dood".
Wel deze passage schoot een aantal
muzikanten in het verkeerde keelgat.
De koppen werden bij elkaar gesto-
ken, de instrumenten weer van zolder
gehaald en zie wat gebeurde er, "Con-
cordia", ontwaakte uit haar narcose.
Voor de gemeenschap een opluchting
want "Concordia" had gedurende
haar bestaan naam verworven en
stond zij bekend als een korps dat mu-
zikaal heel wat in haar mars heeft.

DERK WOLTERS
Deels te danken aan een aantal ras-,
muzikanten die ook her en der in
dansorkesten speelden. En dan de
naam van Derk Wolters. Een naam
die in "Concordia" kringen met ont-
zag wordt uitgesproken.
Wijlen de heer Wolters was nl. in hart
en nieren een muziek man. Geduren-
de een groot aantal jaren heeft hij zijn
Concordia als dirigent gedragen.

Een echte bloeiperiode want in die
tijd drong "Concordia" door tot in de
hoogste muzikale afdelingen. Later
heeft zoon Karel de dirigeer stok nog
poos van zijn vader overgenomen.

Nu is de leiding al weer tien jaar in
handen van de enthousiaste heer H.
Wendt. Eveneens een op en top mu-
ziekman, die vorig jaar uitvoerig werd
gehuldigd van wege zijn gedurende 60
jaar activiteiten in de muziek.

De repetiticavonden worden goed be-
zocht, terwijl het bestuur onder lei-
ding van een enthousiaste voorzitter
er alles aan doet om "Concordia" naar
een nog hoger muzikaal plan te tillen.
De financiën worden voor een deel
binnengehaald door de boerenkapel
"De Achtkastelendarpers" onder lei-
ding van Joop Lauckhart. Deze boe-
renkapel, bestaande uit louter leden
van "Concordia" gaat dikwijls voor
een gering bedrag "de boer op" ten-
einde de kas wat te spekken, maar
bovenal ook om dat men er zelf veel
plezier aan beleeft Egelandermuziek
te maken.

Politienieuws

Doorrijden na ongeval
Tweemaal afgelopen week reed een
chauffeur na het veroorzaken van een
ongeval door. In het ene geval betrof
het een vrachtwagen van een bedrijf
uit Oss. De wagen beschadigde trot-
toir en een brandkraanpaaltje op de
splitsing Beatrixlaan/Alexanderlaan.
Een andere auto reed in de bekende
bocht van Wientjesvoort rechtuit en
beschadigde een heg. In beide geval-
len kon de politie dank zij de melding
van getuigen de daders opsporen.

Baldadigheden
Buurtbewoners hebben melding ge-
maakt van de vernieling van ruiten in
de voormalige kleuterschool op Hoe-
tinkhof. Men heeft een aantal knapen
gesignaleerd.
Ook de postzegelautomaat bij het
postkantoor moest het ontgelden.
Men kan wel geld inwerpen, maar de
postzegels komen er niet uit. De poli-
tie hoopt ook hier de onverlaten spoe-
dig te kunnen vatten.

Coureur op school plein
Afgelopen maandag gebruikte een au-
tomobilist het schoolplein van de
Dorpsschool als race-baan. De aldaar
spelende kinderen konden nauwelijks

Bi'j ons in d'n Achterhook
Foi, foi, wat kon un mense zich toch beroerd vuul'n. Gat-Jan Eshuus
strek zich 's deur de heure, net of e daormet de koppiene weg wol strie-
ken. Maor dat hilp natuurluk niks, besundere krachten had e neet en nao
't schient kont de luu die dat wel hebt 't ok maor allene bi'j 'n ander te
nutte maak'n. Was e gisteraovund ok maor wiezer ewes. Maor jao, hoo
geet dat a'j met un trop volk bi'j mekare bunt.

Zee hadd'n mooi emaakt bi'j de "Weaver", daor waar'n ze vandage 25
jaor etrouwd. As noodnaober was e daor ok vandage nog 'n heel'n dag
druk met. De luu van de "Weaver" hadd'n wel veur 't neudugge grei
ezörgd umme in de goeie stemming te komm'n en al met al was 't maor
un late bedoening ewodden gisteraovund. Vandaor die koppiene.

Maor hee mos wieter. Straks mos e ze van de Weaver nao de zaal in 't
darp ri'jen, dus mos e toch wel un betjen op tied klaor wean. 'n Auto mos
ok nog ewassen wodd'n. Dat had Mientjen, zien vrouw, um opedragen
veur zee nao de kapper ging. En at e neet vlotter wodd'n was zee d'r al
weer nog veur hee d'r an begonnen was. Eers maor 's nao de koe, den
mos vandage ok nog net melk wodden. 't Was eigenluk gistren al tied
ewes maor dizzen was wat dat betrof altied al un lastuggen ewes. Hee had
t'r heel goeie melkliesten bi'j, anders had e um al lange vekoch. Al un
paar maol oaver had e d'r un dood kalf bi'j ehad en 'n veedokter had t'r
die keern dat 't goed was egaon, altied wat an vedient. Gat-Jan bevuul'n
de banden 's maor wodden daor neet volle wiezer van. Zoat 't now lek
kwam d'r vandage nog gin kalf uut. Afijn, van um mog 't margen ok wel,
dan was hee tenminste 'n heel'n dag bi'j de poste. Hee zol now maor 's
gauw an 'n auto gaon.

De waterslange, spons en zeem en de shampo wodd'n veur 'n dag ehaald
en Gat-Jan ging an 't soppen. Jongejonge, 't ding had wel un beurte neu-
dug, zien vrouw had niks te volle ezeg. 'n Schoet zat t'r vaste op en Gat-
Jan mos nogal aösen umme 't t'r af kriegen.

Un goeie twintug menuten was e zo te gange too Mientjen al weer bi'j
huus kwam fietsen.
"Wat, he'j 'n auto nog neet klaor, a'k 't mien zo bekieke ha'k um ok nog
wel met können nemmen nao 't darp, dan ha'k teminste neet hoeven te
fietsen. "Och jao, kalm maor an, 't wark zat un betjen tegen, wi'j komp jao
nog wel op tied".
"Van binnen mot e ok nog un beurte hemmen maor dat zal ik dan wel
doen".

Vief menuten later zat Mientjen al in 'n auto te kroepen umme de ramen
en wat t'r zoal meer um beurte mos hemmen 's goed nao te zeen, onder-
wiel Gat-Jan 't buutenwark wieter vezörgen. Op un zeker moment
draaien Mientjen 't portierraam los umme de stofdoek uut te kloppen. Of
't now slaöperugheid van Gat-Jan was of dat hee 't expres dei zal wel
nooit gin mense gewaar wodd'n maor op un gegeven moment kreeg
Mientjen de volle laoge van de waterslange in 'n auto. Zee begon te rao-
zen en te schelden dat 't neet mooi meer was, zonder dat dat wieters wat
hilp. 'n Auto was driefnat van binnen en kon dizzen dag gin diens meer
doen.

Gat-Jan hef ze van de Weaver nog wel eree'n maor in 'n auto van de
buurman. Wieters hef e an 't fees neet volle ehad want Mientjen eur ge-
zichte ston 'n heel'n dag op onweer. Maor volle anders had ok gin mense
können vewachten, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

veilig op school komen. De politie
werd ten deze gewaarschuwd. Toen de
politie arriveerde was de coureur ech-
ter vertrokken. Een van de kinderen
had echter het kenteken genoteerd,
zodat de bestuurder van de bruine
opel-ascona nog bezoek kan verwach-
ten.

Verkeerscontrole
Op de Zutphenseweg, juist buiten de
bebouwde kom, hield de rijkspolitie
een verkeerscontrole. Processen-ver-
baal werden uitgereikt wegens het rij-
den met een gladde band, het rijden
met een niet-werkende claxon, het
voeren v^^en meertonige claxon en
het niet^P^ben van een geldig deel
III. De betrokken automobilist voerde
nog het Kentenbewijs 1982. En van-
af l februari dient men Kentekenbe-
wijs 1984 te voeren.

Nu de belangstelling voor met name
wollen overgordijnen de laatste jaren
vanwege de behoefte aan isolatie weer
helemaal terug is, durven de befaam-
de fabrikanten in de Benelux ook dit
decoratieve terrein steeds meer nieu-
we stappen te doen. In de kollektiess
voor 1984 vindt de kwaliteitsbewuste
consument dan ook naast alle ver-
trouwde "naturellen" in warme kleu-
ren verrassende struktuurstrepen in
heldere en pasteltingen, al of niet met
weefeftekten.
Van oudsher mogen Nederland en
België zich gelukkig prijzen met we-
reldvermaarde weverijen op het ge-
bied van gordijnstoffen: AaBe, De
Ploeg, Van Havere. In alle wereldde-
len worden hun prachtige zuiver
scheerwollen produkten verkocht. En
steeds meer worden deze "profeten"
ook in eigen land geëerd, niet in het
minst omdat zij een eigentijdse taal
prediken die grote groepen consu-
menten aanspreekt.
Die consument van vandaag zoekt
naar gordijnen die warmte en comfort
geven, mooi vallen, hun kleur behou-
den, lang meegaan en goed aansluiten
op de huidige trends in intereuirs.
Geen gering wensenpakket, maar gor-
dijnen vergen dan ook een investering
die vraagt om een bewuste keuze die
"waar voor het geld" geeft.

Huiverdrempel
Naast hun kleurechtheid en mooie
plooival hebben gordijnen van zuiver
scheerwol het voordeel dat ze uitste-
kende isolatie geven. Mits goed ge-
plaatst, hebben ze, zo wijzen tests uit,
hetzelfde effekt als dubbele beglazing.
Maar ook wollen overgordijnen tot
aan de vloer dragen in hoge mate bij
tot een gevoel van comfort.
Het gaat in een kamer niet alleen *m
de hoogte van de temperatuur die de
gewenste behaaglijkheid geeft. Het
gaat ook om wat met een mooi woord
de "huiverdrempel" heet. In een ka-
mer met een stenen vloer en ramen
zonder gordijnen kan 2 1 graden onbe-
haaglijk zijn, maar heeft men wol zo-
wel op de vloer als voor de ramen, dan
zal al bij een lagere temperatuur een

gevoel van comfort en warmte verkre-
gen worden. Hoofdoorzaak is dezelfde
natuurlijke isolerende eigenschap van
wol die ook het schaap in de winter te-
gen de felste kou beschermt.

Veilig
Tenslotte hebben wollen overgordij-
nen het niet te onderschatten voor-
deel dat ze veiliger zijn. Zuiver scheer-
wol is van nature vlamwerend en vat
daardoor veel minder snel vlam dan

vele andere stollen. Een veilig gevoel.

Het is bovenstaande uitzonderlijke
combinatie van eigenschapppen - vei-
lig, isolerend, kleurvast, mooi vallend
en zeer duurzaam - die verantwoorde-
lijk is voor het grote aanbod van wol in
de nieuwe kollekties van 1984. Speel-
se dessins en eigentijdse kleuren zor-
gen er voor dat zowel modern inge-
stelde consumenten als liefhebbers
van de klassieke lijn aan hun trekken
komen.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Geen
kontraktverlengjng

trainer
Ruud Gerritsen

Het bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden" heeft besloten om het kon-
trakt met trainer Ruud Gerritsen uit
Dieren niet te verlengen. Gerritsen
heeft "Vorden" ruim twee en half sei-
zoen onder zijn hoede gehad.

ZAALVOETBAL
Sp. Peters 2 - Velocitas l 1-1
In deze erg belangrijke wedstrijd heeft
het niet mogen verliezen, aan beide
kanten, een grote rol gespeeld. Gedu-
rende de eerste helft deden zich prak-
tisch geen kansen voor of ze werden
verijdeld door beide keepers.
Ondanks dat er voor rust geen doel-
punten vielen was het toch een aan-
trekkelijke, maar vooral spannende
partij voetbal.
Gelijk na rust sloeg Velocitas toe. Ru-
dy Hengeveld onderschepte een, ove-
rigens foutieve, inworp en kopte de bal
over de uitlopende keeper in het doel
(0-1).
Voor Sp. Peters betekende dit doel-
punt het sein voor een alles of niets po-
ging. Dit resulteerde in de gelijkma-
ker, waar echter een duidelijke hands-
bal aan vooraf ging. Na Gedoelpunt
nam Velocitas weer het ir^Ptief. Drie
mogelijkheden op rij werden onbenut
gelaten en daarmee werd de eindstand
van 1-1 bereikt, waardoor de Vordena-
ren hun leidende positie t.o.v. Sp. Pe-
ters met één punt voorspc^fc vast kon
houden.

Velocitas l - Meilink l 5-0
Meilink uit Boculo heeft het Velocitas,
vooral in de eerste helft, behoorlijk
moe i l ij k ge maakt. De eerste doelrijpe
mogelijkheden waren dan ook voorde
Borculoërs, maar de attent keepende
Tonnie Meyer hield de nul voor Velo-
citas vast.
Langzamerhand werd de druk op het
Meilink-doel steeds groter. Daar doel-
punten uitbleven, samen met de druk
om te moeten winnen, ging men ge-
jaagder spelen.
De rust brak aan met een 0-0 stand. Na
enige taktische aanwijzingen van
coach Alfons Haverkamp liep het na
rust ineens veel beter.
Enkele vloeiende combinaties rolden
op het doel van de tegenstander af en
met succes: Corry ten Barge (3x),
Mark Rouwen en Richard Bargeman
ieder éénmaal zorgden alsnog voor
een 5-0 overwinning.

UITSLAGEN: Sp. Peters 2-Velocitas
l 1-1; Velocitas l-Meilink l 5-0; Velo-
citas 3 - Pandawa 3 4-3.

PROGRAMMA: Maandag 6/2 Vor-
den: Velocitas 3 - Hambra Raya 3; Ve-
locitas l - Sporting Polacel 1.

Feestavond
voetbalvereniging
"Vorden"
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" organi-
seerde zaterdagavond in zaal "De
Herberg" haar jaarlijkse feestavond
waarvoor een goede belangstelling
bestond. De zaal was prachtig versierd
zodat er al direkt een gezellige sfeer
heerste. Voorzitter Jan van Ark kon in
zijn openingswoord onder meer een
aantal genodigden verwelkomen.
Hoogtepunt van de avond was het op-
treden van John F. Steeper die de aan-
wezigen tot groot enthousiasme
bracht. Verder werd medewerking
verleend door het zangduo "Dini en
Wim" uit B redevoert, dat een reper-
toire van Achterhoekse liedjes ten ge-
hore bracht.
Het danskorkest het Madigo Combo
zorgde ervoor dat de stemming tot in
de kleine uurtjes opperbest bleef.

Zege van Dash op
V&K Twello
De heren l van Dash hebben de com-
petitiewedstrijd egen V&K uit Twello
met 3-0 gewonnen. Het Vordense
team voerde de opdrachten van trai-
ner Kuiper goed uit en speelde zeer
geconcentreerd.
Met gevarieerde aanvalsspel won
Dash de drie sets met achtereenvol-
gens 15-12; 15-9 en 15-11.
Deze week gaan de heren van Dash op
bezoek bij SVS III uit Schalkhaar.
Voor het tweede team staan twee
wedstrijden op het programma nl.
thuis tegen Bruvoc II en uit tegen
Boemerang II.

Verdiende zege Dash
dames op SVS
Schalkhaar
De dames van Dash uit Vorden heb-
ben zaterdagmiddag in Schalkhaar
een verdiende 2-3 overwinning be-
haald op SVS. Het was tot nu toe de
best gespeelde wedstrijd van het sei-
zoen. Het Vordense team had deze
middag de steun van een enthousiaste
groep supporters.
De opening was voor de thuisclub, dat
Dash al spoedig op grote afstand zette.
Dash kwam nog wel terug maar ver-
loor de set toch nog met 15-13.
In de tweede set was het vooral aan
het uitstekende serveren van Marian
Limpers (zij scoorde zeven keer achte-
reen) te danken dat Dash met 8-15
won. De derde set opnieuw een goed
spelend Dash dat de set pakte met 9-
15.
In de vierde set ging SVS ontstuimig
tekeer en zette de ploeg uit Schalkhaar
de Vordense dames op een 14-1 ach-
terstand. Het werd uiteindelijk 15-7.
In de laatste beslissende set kwam
Dash in de slotfase op 13-14 voor-
sprong.
Trainer coach Ab Polderman haalde
toen Marian Niessink, die juist de op-
slag zou nemen, naar de kant en ver-
ving haar door Monique Nijenhuis.
De gok pakte goed uit want Monique
gaf de beslissende "klap" zodat Dash
deze vijfde set met 13-15 won en daar-
door de wedstrijd met 2-3.
Dash II verloor verdiend met 3-1 van
koploper SVS II. Zaterdagmiddag 3
februari spelen de Dash dames thuis
tegen Set U p uit Ootmarsum.

Waterpolo
Overwinning voor dames
De dames van Vorden '64 speelden
voor de waterpolocompetitie tegen de
Nymph uit Gorssel in het Graaf Otto
bad te Zutphen.
De wedstrijd verliep moeizaam, na de
eerste periode was de stand nog-nul-
nul. In de tweede periode wist Vorden
op een 1-0 voorsprong te komen door
een doelpunt van Diseré Westerveld.
Twee speelsters van Vorden werden
er vlak achter elkaar uitgestuurd zodat
de Nymph op 1-1 kon komen.
De derde periode liep de Nymph uit
tot 1-2, ondanks de vele kansen van
Vorden. De stand 1-2 leverde de da-
mes van Vorden een donderspeech op
van coach Henk van der Aar, die alle
aanwezigen op het bad hier uitgebreid
van mee liet "genieten".
De vierde periode liep goed af voor
Vorden, want via doelpunten van An-
toinet Wyenberg en wederom Diseré
Westerveld kon Vorden de zege bin-
nenhalen en de woede van de coach
bekoelen. 3-2 werd de eindstand.

Badmintonuitslagen
COMPETITIE DISTRICT OOST:
Op woensdag 25 januari j.l. moest het
2e team de 4e wedstrijd van dit jaar
spelen tegen Wehl 4.
De wedstrijden die pas om 21.30 uur
aanvingen moesten worden gespeeld
in de sporthal Hessenhal te Hoog Kep-
pel.
Dat de teams aan elkaar gewaagd wa-

ren blijkt uit het feit dat bij 4 wedstrij-
den pas na 3 sets de beslissing viel.
Jammer dat de 2e herenenkel toch
nog onverwacht in het nadeel van
"Flash-Vorden" uitviel , aangezien er
anders een gelijkspel "uitgesleept"
was.
De 3 tegenpunten konden dan ook be-
haald worden dankzij de grote inzet
van de dames Riek Lieverdink en An-
net Baars, beide wisten hun enkelspe-
len te winnen.
De einduitslag werd 5-3 in het voor-
deel van de Wehlse vereniging.
Uitslagen: Robert Kater Ie HE 12-15/
6-15. EvertCoppiëns2e HE 15-10/11-
15/16-18. Annet Baars Ie DE 11-3/11-1.
Riek Lieverdink 2e DE 6-11/11-9/11-7.
Annet Baars/Robert Kater Ie GD 15-
10/11-15/9-15. Riek Leverdink/Evert
Coppiëns 2e GD 15-17/10-15. HD Ro-
bert Kater/Evert Coppiëns 15-6/4-15/
9-15. DD Annet Baars/Riek Liever-
dink tf-9/7-15/15-8.
De zondag erop moest het 2de team in
de vroege ochtenduren wederom aan-
treden, deze keer tegen het Eibergse
badmintonteam "Yapton 3" en wel in
de sporthal "Rickerhal" te Eibergen.
Ook deze wedstrijd kon niet in het
voordeel van "Flash-Vorden" beëin-
digd worden. Dit laatste lag beslist
niet aan de dames Annet Baars en Jan-
ny Westerveld die wisten resp. de da-
mesenkel als ook de damesdubbel te
winnen, terwijl Annet de gemengd
dubbel met haar medespeler Robert
na een spannende 3-setter ook in het
voordeel van "Flash-Vorden" wist te
beslechten.
De einduitslag werd ook deze keer 5-3
in het voordeel van de Eibergse bad-
mintonvereniging.

Uitslagen: HE R. Kater 1-15/0-15. E.
Coppiëns 2-15/7-15. DE A. Baars ll-O/
11-9. J. Westerveld 2-11/9-11. GD A.
Baars/R. Kater 18-16/13-15/18-13. J.
Westerveld/E. Coppiëns 2-15/8-15.
HD R. Kater/E. Coppiëns3-15/10-15.
DD A. Baars/J. Westerveld 15-12/7-
12/15-10.
U itslagen gezelligheidswedstrijden
Shuttle Up III - Flash Vorden 5 3-5;
Flash Vorden II - Rianto I 3-5.

Dammen
Gelders kampioenschap
Johan Krajenbrink staat na de 8e ron-
de alleen op kop met een punt voor-
sprong op Geert Berends, Tjeerd
Harmsma en Geert van Aalten. In de
partij tegen laatstgenoemde werd de
remisegrens niet doorbroken, al pro-
beerde Krajenbrink bij het gloren van
het eindspel nog wat kansjes te kreë-
ren. Henk Grotenhuis ten Harkel won
van Aalt v.d. Kuilen. Laatstegenoem-
de had een uiterst dubieuze korte-
vleugelopsluiting op het bord. Gro-
tenhuis won uiteindelijk in gewonnen
stand door een damkombinatie.
Wieger Wesselink ging tegen Jaap
Vaarkamp in de aanval, die door een
niet adekwate omsingeling door Vaar-
kamp uitmondde in een winnend
eindspel. Henk Hoekman had een pri-
ma klassieke stand op het bord, die
echter niet genoeg bleek voor de
winst. Bij de aspiranten heeft Jurgen
Slutter wederom punten kado gege-
ven; hij stond goed, maar door snel
spelen vergooide hij zijn kansen. Later
verloor hij nog.

Onderlinge kompetitie
Senioren Hoofdklasse:
H. Klein Kranenbarg - W. Wesselink
0-2;H.Graaskamp-H.Hoekman 1-1;
G. Wassink - B. Nijenhuis 1-1; W.
Wassink - H. Ruesink 0-2; J. Lankhaar
- S. Buist 2-0; S. Wiersma - J. Masse-
link 0-2.
Eerste klasse:
G. Hulshof- B. Wentink 0-2; G. ter
Beest - B. Breuker l -l ; W. Sloetjes - B.
Rossel 2-0; G. Brummelman - B. Ros-
sel 0-2; J. Lamers - J. Hoenink 1-1.
Jeugd: .
W. Hoenink - M. Bouwman 2-0; J.
Brandenbarg - M. Bouwman 0-2; W.
Hulshof- H. Berenpas 2-0; H. Boer-
kamp - J. Kuin 0-2; J. Slutter - W. Hoe-
nink 2-0; G. Brinkman - F. Ibrahim 0-
2; M. Baakman - Y. Baakman 0-2; A.
Bouwman - M. Boersbroek afg.; M.
Boerkamp - M. Kuin 2-0.

Aspirantenviertallen
Het aspirantenviertal van DCV speel-
de vrijdag zijn eerste wedstrijd: een
uitwedstrijd tegen DCH Hengelo. De-
ze wedstrijd werd met 2-6 gewonnen.
Wim Berenpas won al snel, maar Mar-
tin Boersbroek liep in een zetje een
moest opgeven. De winst werd bin-
nengebracht door Michiel Boerkamp,
die na hem 2x niet gezien te hebben
de derde keer een damzet nam en Jur-
gen Slutter, die een rustige overwin-
ning boekte.
Rik Hesselink - Wim Berenpas 0-2;
Rutger Kusters - Jurgen Slutter 0-2;
Rene Gotink - Michiel Boerkamp 0-2;
Niels Roelofsen - Martin Boersbroek
2-0.



Is dit misschien een idee?
Het sneeuwvrij houden van trottoirs is elk jaar weer een verplichting die
velen niet nakomen en vaak ook lichamelijk niet in staat zijn om deze ver-
plichting na te komen. Desalniettemin is en blijft er het gevaar en de er-
gernis van medeburgers die er overheen moeten.
Om dit goed op te lossen het volgende voorstel:
De meeste verenigingen in ons dorp zitten krap bij kas en proberen deze
te spekken door verlotingen of verkopen van levens- of genotmiddelen
waar we nu ook niet direkt op zitten te wachten.
U zou het volgende kunnen doen. U sluit als vereniging een contract af
met die bewoners die hun trottoir niet zelf willen of kunnen schoonhou-
den, voor bv f l O,-per jaar voor een normale woning, hoekwoningen, gro-
te percelen of instellingen in verhouding en u zorgt met uw leden dat deze
trottoirs éénmaal per etmaal sneeuwvrij zijn ter breedte van ongeveer 60
cm.
Dit is toch geen groot werk. Elk gezond lid kan toch best twee percelen
voor zijn rekening nemen. Dit kost niets, brengt u alleen geld op en de ge-
meenschap is er u dankbaar voor.
Bestuursleden, doe er uw voordeel mee. Elk lid maal f20,- kan leuk oplo-
pen.

Veldnamen
onderzoek
Het veldnamen onderzoek in het
noordelijke gedeelte van de gemeente
Vorden (de buurtschappen Veldwijk,
Galgengoor en de Wildenborch) is bij-
na gereed. Voordat dit gedeelte zal
worden afgesloten, zal vanaf maandag
6 februari tot en met vrijdag 17 februa-
ri a.s. het resultaat in de openbare bi-
bliotheek te Vorden tijdens de ope-
ningsuren voor belangstellenden te
zien zijn.
Tevens liggen er dan lijsten klaar voor
het geval U nog enkele namen aan het
geheel kunt toevoegen. Tijdens de

openingsuren 's avonds zult u ook de
heren B. Bargeman, J. v.d. Broek en
R. Kater aanwezig vinden om U iets
over dit onderzoek te vertellen.
Op woensdag 22 februari a.s. bent U
van harte welkom in het Dorpscen-
trum, waarvan af 20.00 uur dit onder-
zoek nogmaals ter inzage zal liggen.
De vereniging Oud Vorden, die het
veldnamen onderzoek verrricht,
hoopt dat velen op deze avond aanwe-
zig zullen zijn en dat er nog een serie
veldnamen en boerderijnamen uit de
buurtschappen tevoorschijn zullen
komen.

Schrijfavond:
6 februari, in het
Dorpscentrum
Op de eerste maandag in februari ko-
men we weer samen in het Dorpscen-
trum om te, schrijven voor gevange-
nen, die wegens het vreedzaam uitoe-
fenen van hun recht op vrijheid van
mening en meningsuiting gevangen-
genomen zijn.
Er heerst nog steeds hier en daar mis-
verstand over het schrijven van deze
brieven. Deze keer wil de werkgroep

Amnesty International Vorde het vol-
gende misverstand uit de wereld hel-
pen.
Er zijn mensen, die denken dat wij op
de maandelijkse schrijfavonden brie-
ven schrijven a&n gevangenen, bijv.
om ze moed in te spreken of om ze
enige troost te geven. Dit is niet het ge-
val. Wij schrijven aan mensen, die ver-
antwoordelijkheid dragen voor het ge-
vangennemen of de slechte behande-
ling van de gevangenen waarvoor we
schrijven.
Dat zal vaak de hoogste regeringschef
zijn: de president of de ministerpresi-
dent, de minister van justitie of de op-

perste rechter. Die mensen worden er
op gewezen dat er in hun land dingen
gebeuren die niet door de beugel kun-
nen. Niet dat wij de illusie hebben dat
zij dit niet weten, maar om hen op-
merkzaam te maken op het feit dat wy
het weten en dat wij goed op de hoog-
te zijn van de feiten en de omstandig-
heden van het geval waarover we
schrijven. Deze bijzonderheden
brengt het Secretariaat van Amnesty
International bijeen, nadat er een
grondig onderzoek aan voorafgegaan
is. In de brieven laten we dan ook
meestal merken dat we goed weten
waarover we schrijven. De praktijk
wijst nl. uit, dat de hoogste vertegen-
woordigers van regeringen wel dege-
lijk waarde hechten aan het oordeel
van de publieke opninie in de wereld.
Daarom heeft een massale toevloed
van brieven uit de gehele wereld over
een schending van de rechten van de
mens vaak een voor de betreffende
gevangene gunstige invloed. Soms
volgt vrijlating, soms verbetering van
behandeling.
Zouden we naar de gevangenen zelf
schrijven dan is de kans groot, dat zij
deze brieven nooit in handen krijgen.
Ook kan het zijn dat ze het nog zwaar-
der te verduren krijgen als gevolg van
represailles van de lagere gevangenis-
autoriteiten, waar ze immers geheel
afhankelijk van zijn. Deze maand
schrijven we voor:
Zes mensen in Pakistan, in een ge-
heim proces veroordeeld tot 7 jaar ge-
vangenschap en tot lijfstraf;
Een 60-jarige leraar in Roemenië die 8
jaar gevangenisstraf kreeg wegens
"propaganda tegen de socialistische

,staat";
Een 36-jarige natuurkundelerares in
Israël die bewegingsvrijheid opgelegd
kreeg zonder voorafgaande aanklacht
of berechting.
Nog een paar moedgevende medede-
lingen:
De volgende mensen, waar we met
Amnesty voor geschreven hebben
zijn vrijgelaten.
Muwaffeq al-Din al-Kozbari uit Syrië;
Lee Chae-oh uit Zuid-Koreo;
Javier Ruiz Vera uit Chili (op borg-
tocht);
Zbigniew Romaszewska uit Polen.
Eind 1983 is er in de kerken van Vor-
den aktie gevoerd voor een aantal ge-
vangenen in de D.D.R. In de kerken
lagen^ieven ter tekening, gericht aan
hoge^Ragsdragers in de D.D.R. Er
zijn 387 handtekeningen gezet, waar-
mee Vorden een heel goed figuur
sloeg in deze aktie.
En to^lot: U was geweldig, de vorige
schrij^»nd. Drie tafels vol schrijvers
omstr^ks acht uur. En dat ondanks
het hondeweer die avond. Er gingen
aan het eind van de avond 44 brieven
op de bus en de voorbeeldbrieven gin-
gen nog naar mening "thuisschrijver"
toe.

De Amnesty-International
Groep Vorden

Aanwinsten
bibliotheek

gen; Angenent, Huub - De leefgroe-
phuis, kleinschaligheid in de kinder-
bescherming; Anderson, M. - Met
kleuren genezen; Cara - gezondheids-
voorlichting; Muziekkrant - Oor's eer-
ste Nederlandse popencyclopedie;
Machiavelli, Niccolo - De heerser;
Stellweg, Cr. - Kleinkinderen; Mason,
A.E. W. -De vier veren; Melville-Ross,
Antony - Doodsstrijd in de diepte;
Stoute, René - Op de rug van vuile
zwanen; Lewin, Lisette - Het clandes-
tiene boek 1940-1945; Jaff, H.L.C. -
Willink.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

5 febr. VRTC Veldtoertocht
9 febr. Bejaardenkring

Dorpscentrum
13 febr. VRTC Jaarvergadering
19 febr. Welkomst-dienst in de Geref.

Kerk.
20 febr. Leerhuisavond "Kerk en

Samenleving" het Achter-
huus

21 febr. KPO
21 febr. Jaarverg. NCVB
23 febr. Bejaardenkring

Dorpscentrum
23 febr. Bespreking kerkdienst "Fas-

cisme", Dorpscentrum

Politie gaat fietsendiefstallen aanpakken
De Vordense Rijkspolitie gaat in een gezamenlijke aktie van alle ge-
meentepolitie en rijkspolitie korpsen in Gelderland, uitgebreid aandacht
besteden aan de steeds toenemende fietsendiefstallen.
Aanleiding hiertoe voor de Vordense Rijkspolitie was een advertentie in
een krant waarbij de betrokkene de Amsterdamse politie feliciteerde
met het behaalde succes in de zaak "Heineken - Doderer" en daaronder
vermelde: "En nu mijn fiets nog".
In de maand maart zullen alle fietsenbezitters hun stalen ros kunnen la-
ten oorzien van een ingegraveerde code, die bestaat uit de eigen postco-
de aangevuld met de laatste 2 cijfers van het huisnummer.
Op die manier kunnen gestolen fietsen sneller worden herkend en terug-
bezorgd/afgehaald worden door de rechtmatige eigenaar.
Jaarlijks raken meer dan een half miljoen fietsers hun "karretje" kwijt. In
de gemeente Vorden werden in 1982 in totaal 109 fietsen ontvreemd.
Landelijk gezien wordt ongeveer 5% van de aangegeven fietsendiefstal-
len door de politie opgelost.
Dat aan die onhoudbare toestand iets gedaan moest worden was duide-
lijk. De code zal op een goed zichtbare plaats onder het zadel worden
aangebracht.
De Vordense Rijkspolitie streeft er naar om deze dienstverlening gratis
of zo goed als gratis te doen.
Met de plaatselijke overheid is reeds kontakt geweest. Door middel van
een uitgebreide publikatie in de diverse bladen zal worden bekend ge-
maakt waar en wanneer men zijn fiets kan laten behandelen.
Wij rekenen t.z.t. op een grote opkomst.
Nog enige tips om diefstal te voorkomen:
1. Laat uw fiets straks merken met de postcode en de laatste 2 cijfers van
het huisnummer.
2. Zet uw fiets altijd op slot met b.v. een kettingslot of een "goedgekeurd
slot".
3. Registreer uw fiets met een fietsregisterkaart. Gratis verkrijgbaar bij
de politie. Deze kaart wordt ook uitgereikt tijdens de fietsgraveerdagen.
4. Doe altijd aangifte bij de politie als uw fiets gestolen is. Neem dan uw
ingevulde fietsregistratiekaart mee.

B.V. Kranenburg
Het eerste team versloeg op eigen la-
ken Beuseker l uit Steenderen met
35-32. Het tweede team leed thuis een
nipte 37-38 nederlaag tegen De Engel
3. Kranenburg 4 kwam van Drempt

terug met een 40-32 nederlaag tegen
Tremethe 2. Het derde team bleef af-
gelopen maandag thuis. De tocht naar
De Keu 5 in Hengelo werd i.v.m. de
weersomstandigheden en de toestand
van de weg te gevaarlijk geacht.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Dinsdagmiddag dansmiddag 50+ers

VERHUISD
van de Herberg naar Dorpscentrum.

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Bat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen v^Phttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Jansen & gal

Biesheuvel, J.M. A. - De steen der wij-
zen; Barber, Benjamin - Een huwe-
lijk; Hoorn, Margreet van - Die dag
datje lachte; Jong, H. de - Over brug-

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tcL 05750 22016

FABRIEKSVERKOOP

ELKE VRIJDAG
VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UUR

Coupons - Kleding
Carnavals-artikelen

ZEER SCHERPE PRIJZEN!

St Janstraat 38
KEIJENBORG
Tel. 05753-1641

Te koop: partij blauwgrijze
Mulderpannen.
A. Eggink, Holtmaat
Zutphenseweg 93, Vorden.
Tel. 05752-2607.

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-1^410

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

39.000.-

7983 GSA Pallas
1983BX16TRS
1983 LNA Canelle
1983 CX 2400 GTI
1982 CXAthena Ipg
1982 GSA Break
1982 Dyane 6
1982 2CV6 Special
1982 2CV6 Charleston
1982 Peugeot 305 S R
1981 CX Pallas IE

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11. Ruurto. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

1981 CXAthena
1981 GSA club
1981 GS A Spec.
1981 GSA X 3
1981 Visa S u per E
1981 Visa club
1981 Volvo 244 G L autom. Ipg
1981 Renault R5 TL
1981 Renault 18TS Ipg
1981 Renault 18 Diesel
1980 CX 2400 Pallas matic

1980 GSA club
1980 Visa Super E Ipg
1980Acadyane
1980 Renault R4GTL
1979 GS club matic
1979 Visa Special
1979 Acadyane
1979 Opel Ascona
1979 Alfa Sud Ipg
1978 CX Pallas Ipg
1978 BMW 518

RUESINK

regelen
verzorgen
begeleiden

van Rouwcentrum Vorden

tuiging.v**- - ̂  %•*

Monuta Stichting | ̂  sfeeivolle rouwcentrum is t.
beschikking voor do|eantiebezoek, l

°Pbtre^X eventueel,afsche.dsd,enst en e ^
Töeqev.iideveaotging^. het houden van e
g^Sssen en crematie | j^

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITÏRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750 13813


