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Vordens Toneel: „Hoelang zullen we
het nog redden?"
„Ik speel al veertig jaar toneel. Nog nooit heb ik zo'n rotzooi meegemaakt als
in Vorden. Soms mateloze ergernis en denk je bij jezelf, waarvoor doe ik het
eigenlijk. Toch blijf je doorgaan want de drang om toneel te spelen zit in je."
Deze woorden spreekt de heer H. J. Holsbeke, thans regisseur van Vordens
Toneel. Eigenlijk noodgedwongen regisseur geworden omdat de Vordense to-
neelvereniging niemand voor deze funktie kon vinden. „Och, als alles goed
gaat, je hebt een fijne uitvoering achter de rug, dan geeft het regisseur-zijn
toch wel een grote voldoening, al speel ik ook erg graag."

Met hem en met voorzitter H. Hilferlnk
hadden we dezer dagen 'een gesprek. Aan-
leiding hiertoe zijn de grote problemen
waarmee deze vereniging heeft te kampen.
Het woord „rotzooi" dat de heer Holsbeke
'bezigde heeft nl. 'betrekking op de wijze
waarop de vereniging zich moet behelpen.

Oude schoenen weggegooid
„De grootste stommiteit die ze ooit in Vor-
den hebben uitgehaald is om het Nutsge-
bouw af te breken. Niet zozeer dat het ge-
bouw verdween, maar de oude schoenen
werden weggegooid alvorens er nieuwe wa-
ren 'gekocht.
De hoop was gevestigd op het jeugdcen-
trum. Goed we kunnen in het gebouw te-
recht. Er is inmiddels een noodtoneel. Daar
is dan ook alles mee gezegd. Spelen op een
noodtoneel gaat, maar vraag niet hoe. To-
neeltechnisch kun je er geen fluit inee
mee doen," aldus de heer Holsbeke.
De grootste problemen doen zich voor wan-
neer er gerepeteerd moet worden. Vandaar
dat Vordens Toneel wat dat betreft haar
heil elders moet zoeken. Dank zij de welwil-
lende medewerking van het bestuur van de
Kapel, wordt wekelijks in de Wildenborch
gerepeteerd.
„Dit is ook een onhoudbare toestand. We
hebben bij ons meisjes bfl de club van 15
jaar. Die moeten worden opgehaald en weg-
gebracht. Dat heen en weer trekken doen
we al een paar jaren. Het gevolg is dat we
voortdurend een tekort aan leden hebben.
Ik kan me nl. best voorstellen dat men het
op gegeven moment voor gezien houdt. Na-
tuurlijk we hebben een vaste kern, die ge-
troosten zich al die opofferingen wel. Maar
hoe lang nog?" vraagt Holsbeke zich af.

Graag nieuw gebouw
„Dat het voor het gemeentebestuur ook niet
gemakkelijk is kan ik mg wel indenken.
Het was allemaal zo mooi geweest wanneer
het dorpscentrum in plan Zuid gebouwd
had kunnen worden. De plannen die er zfln
om of de brandweergarage te verbouwen
of het huidige gemeentehuis zie ik helemaal
niet zo zitten. Veel beter lijkt mij een vol-
komen nieuw gebouw. Voorlopig zal er al-
lemaal wel niets van komen," verzucht
voorzitter Harry Hilferink.
„Over twee jaar bestaan we 25 jaar. Wat
zou het niet mooi zijn wanneer je dan een
uitvoering kunt geven in een gebouw ge-
schikt voor dergelijke doeleinden. Jaarlijks
spelen we in verschillende plaatsen, Laren,
Warnsveld, Wesepe etc. Dan zie je wel eens
akkommodaties waar je de vingers bij af-
likt," zo zegt Holsbeke.

Geen subsidie
Subsidie krijgt de vereniging niet. „Hoeft

ook niet, we hebben er nooit om gevraagd.
Geld voor decors behoeven we niet uit te
geven. Wat er moet komen maken we alle-
maal zelf. Ditzelfde geldt voor de kleding.
Mocht er in de toekomst een toneelzaal zijn,
dan geloof ik beslist dat subsidie welkom is.
Dan is het ook verantwoord om aan decors
e.d. geld te besteden," aldus voorzitter Hil-
ferlnk.

H. J. Holsbeke,
regisseur Vordens Toneel

Keihard gewerkt voor

jaarlijkse uitvoering
Ondanks alles heeft men de afgelopen
maanden keihard bij Vordens Toneel ge-
werkt om zaterdag 31 januari voor eigen
publiek goed voor de dag te kunnen komen
met de jaarlijkse uitvoering. Ondanks het
feit dat de uitvoering weer gegeven moet

worden op een toneel in een gebouw (het
jeugdcentrum) dat een aanfluiting is voor
iedereen die het toneel een warm hart toe-
Het blijspel in vier bedrijven dat wordt ge-
bracht is getiteld: Vandaag geen spreek-
uur. Het is dit keer een stuk met een lach
en een traan, maar dan wel met meer lach
dan een traan. Het gaat over een jonge
dorpsdokter.
Deze dokter is verliefd op zijn assistente
de niet onaantrekkelijke zuster Marion. Ma-
rion die ongehuwd is en moeder van een
zoon van vijf staat ook niet ongenegen te-
genover de dokter, doch haar verleden,
waarnaar de dokter niet wil luisteren, staat
haar hierbij in de weg.
Leo Verburg een oud vriend van haar vroe-
gere verloofde, die verongelukte toen Ma-
rion een kind van hem verwachtte, komt
haar chanteren. Door een ongelukkige om-
standigheid ziet de dokter in Verburg en
Marion een komplot, zodat de zuster wordt
ontslagen. Na de dokter de waarheid te
hebben verteld rijdt ze kwaad op haar scoo-
ter weg, krijgt een ongeluk en belandt
zwaargewond in het ziekenhuis.
Verburg, de chanteur, heeft in het dorp
waar de zuster op handen wordt gedragen,
moeilijkheden met de dorpelingen gekregen
en na goed door de dorpelingen te zfln af-
getuigd wordt hij bij de dokter ingeleverd,
waar hij zijn spijt over het gebeurde aan
de dokter verteld. Enfin hoe het allemaal
afloopt kan men zaterdag het beste zelf
komen bekijken wanneer de Vordense To-
neelvereniging wil laten zien dat een goede
toneelzaal in deze plaats 'gerechtvaardigd is.
draagt.

KLEUREN-TV ?

WIST U

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

Nu bellen en binnen 24 uur
kunt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

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

Koerselman
cassettes

EBKLSTAA*.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

10-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week worden de volgende onderwer-
pen aan de orde gesteld:

1. Bouw van voersilo's.

2. Hondenbelasting.

3. Spreekuur van de burgemeester.

Ad 1.
Bouw van voersilo's.
Belanghebbenden worden erop gewezen dat
het bouwen van voedersilo's onder de bepa-
lingen van de gemeentelijke bouwverorde-
ning valt.
Indien men een dergelijke silo wil bouwen
dan dient hiervoor op de gebruikelijke wijze
een gemeentelijke bouwvergunning te wor-
den aangevraagd. Bij nieuwbouw van stal-
len zal dit veelal met de daarvoor op te ma-
ken bouwaanvrage kunnen worden gecom-
bineerd.

Wij willen graag pleiten voor een opstel-
ling van deze „bouwwerken" die zo weinig
mogelijk in het gezicht valt. De toepassing
van gedekte kleuren en het afwezig zijn
van reclame-opschriften zal tot gevolg heb-
ben dat de silo's minder storend in 't land-
schap zijn. In vele gevallen zal ook het aan-
brengen van passende beplanting hieraan
kunnen medewerken. Zoals wellicht reeds
algemeen bekend is, kan hiervoor door
Staatsbosbeheer subsidie verleend worden.
Inlichtingen hieromtrent worden ten ge-
meentehuize (afdeling Ruimtelijke Orde-
ning) 'gaarne verstrekt.
Indien bouw van inpandige silo's mogelijk
is, wordt hieraan de voorkeur gegeven.

Ad 2.
Hondenbelasting
Ingevolge de Hondenbelastingverordening
is een ieder die in de gemeente Vorden één
of meer honden houdt belastingplichtig. Dit
betreft niet alleen voor een eigenaar, doch
ook degene die een hond bezit (zonder eige-
naar te zijn), ter verzorging of onder toe-
zicht heeft.
De belasting is niet verschuldigd voor hon-
den:

a. beneden de leeftijd van twee maanden,
voorzover deze honden niet op de open-
bare weg komen;

b. uitsluitend dienende om blinden te bege-
leiden;

c. waarvan de houder in het bezit is van
een geldend diploma van de Koninklijke
Nederlandse Politiehonden Vereniging,
mits de houder zich verbindt zijn hond
met een geleider, aan wiens bevelen hij
gehoorzaamt, op aanvraag ter beschik-
king van de politie te stellen;

d. waarvan de houder geen ingezetene der
gemeente is en de hond niet langer dan
90 dagen in het belastingjaar in de ge-
meente verblijft.

Aangifte.
ledere houder van één of meer honden is
verplicht daarvan aangifte te doen. Jaar-
lijks in de maand januari wordt aan ieder,
die geacht wordt daarvoor in aanmerking
te komen, vanwege burgemeester en wet-
houders een biljet tot het doen van aangifte
uitgereikt. De houder van een hond, die
vóór l februari van het belastingjaar geen

aangiftebiljet heeft ontvangen, is verplicht
vóór 15 februari daaraanvolgende aangifte
te doen voor een invulling en onderteke-
ning van een aangiftebiljet, dat kosteloos
ter gemeentesecretarie verkrijgbaar is.
Ieder aan wie een aangiftebiljet is uitge-
reikt of toegezonden, is verplicht de daarin
gestelde vragen duidelijk, stellig en zonder
voorbehoud naar waarheid te beantwoor-
den, de aangifte met zijn handtekening te
bekrachtigen en het biljet binnen 14 dagen
na de datum van uitreiking of toezending
ter gemeentesecretarie te bezorgen of doen
bezorgen.

Ontheffing.
1. Indien tussen l januari en l juni van

het belastingjaar de belastingplichtige
ophoudt houder van een hond te zijn,
doordat het dier gestorven is, het dier
voorgoed de gemeente heeft verlaten of
in andere handen is overgegaan, zonder
dat in de loop van hetzelfde belasting-
jaar opnieuw belastingplicht intreedt,
wordt voor de helft van de voor de hond
geheven belasting ontheffing verleend.

2. Ingeval de belastingschuldige is aange-
slagen voor meer dan één hond, wordt
bij de ontheffing bedoeld in het eerste
lid van dit artikel aangenomen, dat de
ontheffing betrekking heeft op de hond,
waarvoor op dat (moment het hoogste
bedrag aan belasting verschuldigd is.

Ad 3.
Spreekuur burgemeester.

Burgemeester mr. M. Vunderink zal op
vrijdagmorgen 6 februari a.s. geen spreek-
uur houden.

STICHTING
OPENBARE
BIBLIOTHEEK

Uitnodiging
Het bestuur van de Stichting
openbare bibliotheek en lees-
zaal te Vorden nodigt hierbij
besturen en hoofden van
scholen, alsmede de besturen
van alle verenigingen in
Vorden uit tot bijwoning
van de opening der

bibliotheek-
galerie Vorden

welke zal plaatsvinden op
vrijdag 30 januari 1976 om
20.00 uur.

Daarna wordt u in de gelegenheid
gesteld om de openingstentoonstel-
ling van Vordense kunstenaars te
bezichtigen.

De uitlening zal die avond vanaf
19.45 uur gesloten zijn.

Het bestuur

Grote belangstel-
ling tentoonstelling
Huishoudschool
De opzet van het schoolbestuur, leerlingen
en docenten om het 25-jarig bestaan van
de chr. huishoudschool door middel van o.a.
eei^gcntoonstelling te herdenken, is in alle
opJ^Pten geslaagd.
De bedoeling van deze tentoonstelling (vrij-
dagavond kan men ook nog terecht) is een
indruk te geven van hoe er op deze school
onderwijs wordt gegeven. Kwamen donder-
dagmiddag al zo'n 300 kinderen van ver-
sobJ^nde plaatselijke en omliggende basis-
scwHBi een kijkje nemen, 's avonds was de
belangstelling zo mogelijk nog groter. Niet
alleen ouders van leerlingen maar ook veel
oud-leerlingen vereerden de jubilerende
school met een bezoek.
Veel tijd en arbeid zijn door de docenten en
leerlingen verricht om in alle leslokalen de
belangstellenden een idee te geven over het
funktioneren van de school. In het lokaal
waar o.a. kennis der natuur wordt onder-
wezen, trof men zelfs ongeboren varkentjes
in een fles.
Uitvoerige aandacht werd geschonken aan
het versieren van allerhande stoffen. (De
leuke hoedjes vormden er een bewijs van).
Een plattegrond van Londen met allerlei
vermeldenswaardigiheden over deze Engel-
se hoofdstad was de hoofdschotel in het lo-
kaal Engels. D.m.v. dia's over diverse lan-
den en veel uitgestald „naslagwerk" werd
een idee gegeven over het vak aardrijks-
kunde en geschiedenis. Aan de linkerzijde
van de wand keken in het lokaal „Neder-
lands" vele bekende Nederlanders op ons
neer.
Intussen liep ons het water uit de mond
want de gang was gevuld met heerlijke
geuren. Geen wonder want in de keuken
waren de leerlingen druk doende met pan-
nekoeken bakken. Dat in de huishouding
veel is veranderd, denk maar aan het was-
sen, strijken, koken en schoonhouden werd
duidelijk gemaakt bij de „gezondheidsleer".
Gipsvoorwerpen, voorwerpen uit folie, spij-
kers etc dat alles gaf een goed beeld over
de „handenarbeid". De school was fraai
versierd zodat het talrijke publiek met vol-
le teugen kon genieten van de feestelijke
sfeer die er alom heerste.

Geslaagd
Voor het Praktijkdiploma Moderne Bedrijfs-
administratie van de Nederl. Associatie
voor Praktijikexamens slaagden de heren M.
Harmsen (Hengelo Gld.) en A. Winkel
(Vorden). Zij werden opgeleid door de heer
Luichies te Gorssel.

De volgende voorwerpen werden in de ge-
meente Vorden gevonden:
een zilveren hugenotenkruisje met ketting,
een opstakellantaarn, een bal, gouden ring,
portemonnee, bril met etui, een blikopener,
een sjaal, auto-contactsleuteltje, weekend-
tas, jonge pauw, een bankbiljet, metsel-
kuip, huissleutels, honderiem, een zak var-
kensvoeder, een kindertrainingsjack, blau-
we want, zak kunstmest, gympakje, dames-
gflacé, damesfiets, dameshamdschoen, gou-
den sohakelarmband, gouden schakelarm-
band, kinderwantje, ceintuur, etui met pen-
nen, trui, benzinedop, vingerhandschoen,
bruine sjaal, motorketting van een ketting-
zaag, bijltje.
Inlichtingen rayonbureau der Rijkspolitie te
Vorden, telefoon 05752-1230.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag l februari: 10.00 uur ds. R. Giet-
hoorn, Prov. Jeugdwerkadviseur te Arnhem
m.m.v. New Vallley Singers, Nijverdal; 19.00
uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag l februari: 10.00 uur ds. J. B. Kuh-
lemeier, kindernevendienst klas l, 2 en 3;
19.00 uur ds. A. C. van Nood te Barchem

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wtykge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wtJkgeb.

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook bulten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hasslnk) tel. 1382,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; b$ geen gehoor 05750-12031.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14,00-17.30 u.
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 U.

maandag
dinsdag

woensdag
14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje

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

18.30-21.00 u. 14.00-1T.30 u.

Het politie-telefoonnummer van Vorden is
05752-1230. Bij geen gehoor gelieve u te
bellen kengetal 055 telefoon 264455. De
plaatselijke politie zart dan contact met u
opnemen.
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4 stuks Hamburgers halen 3 BETALEN

4 stuks Geld. schijven halen 3 BETALEN

KUIKENBOUT

STOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

SCHENKEL

FILET AMER1CAIN

500 gram

RUNDER
500 gram

DIK BEVLEESD
500 gram

100 gram

ALLEEN DINSDAG:

DIKKE VLEESRIBJES
nu voor

Vleeswaren
Gebraden rijst 100 gram

Westfaalse metworst

Gekookte ham

Gekookte lever

100 gram

150 gram

100 gram

ZONNETUIN *
BLOEMKOOL
HARDE SPRUITEN
COX's ORANGE 1/2 kilo

MANDARIJNEN ZONDER PIT

SOEPGROENTE PANKLAAR

DIEPVRIES VOORDEEL

IGLO VISSTICKS 10 stuks
van 265 nu

IGLO TUINBONEN EXTRA FIJN
van 360 v.

Boerensoepgroente IGLO
van 140 v.

KIPSOEPPAKKET van 118 v.

Alles zolang de voorraad strekt

298
498
628
398
128

75
105
129
95

7Q
i V

KNORR

CHAMPIGNON
of

Ossestaartsoep
per zakje

Tomatensoep
4 bordenblïk

van 135 voor

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 2 februari

WORTELTJES

RUNDERLAPPEN

Dinsdag 3 februari

MALSE SLA

SUCADELAPPEN

Woensdag 4 februari

RODE KOOL

VLEESGEHAKT

PANKLAAR
500 gram

MAGER
500 gram

2 KROPPEN
voor

500 gram

PANKLAAR
500 gram

met gratis zakje kruiden
500 gram

55
698

118
648

55
238

A&O GRAAG TOT
&ECIAAI STUNTVOORDEEL

A&O BIER

ERWTENSOEP

krat a 24 pijpjes
nu voor

HERO
literblik nu

Halfv. KOFFIEMELK NUTRICIA
liter van 243 voor

775

179

198

WASVOORDEEL
ZEEPPOEDER HïE

DREFT Vloeibaar

OMO ZEEPPOEDER

ALL ZEEPPOEDER

voor de af-
was 400 gr.

draagkarton
van 815 v.

draagkarton
van 930 nu

895
198
595
750

00 O



ttiM
o+«ooo»c»ooc i»O»»î OOO»<^ a>vwy

Tomaten
ketchup
fles van 245 voor

beschuit

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

JONGE GENEVER

VIEUX

VIEUX

BESSENGENEVER

VODKA

FLORIJN
minimumprijs

BOLS
minimumprijs

FLORIJN
minimumprijs

DE KUIPER
minimumprijs

W.F.
literfles

SMIRNOFF
per fles

1300

1300

1325

1325

1095

1395

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK

SLAGROOMSTAM deze week

APPELTAART HARDE WENER

318
298

BLOEMEN & PLANTEN
CINERARIA

FORSYTHIA
nu voor

(bloeiend hout)
per bos

259
289

ZOETWAREN VOORDEEL
EIERKOEKEN

BITTERKOEKJES

pak a 6 stuks

zak van 165 voor

ZEEUWSE RONDJES ]™K KOEKJE

SPECULAAS HEERLIJK OP BROOD
groot pak

98

145

109

79

SUPERVOORDEELTJES

Saroma Pudding
3 pakjes van 156 voor

TARWEBLOEM A & O
heel kilo 109

VRUCHTENHAGEL DE RUVTffi
van 150 voor 109

Herba appelmoes KQ
3/4 pot nu ^^ ̂ ^

TOILETZEEP PALMOLIVE
pak a 3 stukjes 179

JUS d'ORANGE KRINGS
grote fles 69

Supra vac. koffie OQQ
K, .Süilji

VAN NELLE nu per pak ••• ̂ ^ ^F

BRINTA GAAR IN HET PAK
van 149 voor 119

Hoy KiTakworst
jampot a 8 stuks nu 89
Douwe Egberts moccona nu weer in oud

Hollandse stopfl.

Elcemel koffiemelk !JU™°„AU 139

Bruine bonen
3/4 pot van 168 voor 139
BORRELNOOTJES zak van 177 voor 149

A&O Appelmoes
literblik

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

,W,ü^'<i^



ITT off. dealer

SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie - Afspeelapparatuur
Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

• 3 Jaar garantie op alle types
kleurentelevisie

• 2 jaar garantie op alle overige
apparatuur

• Eigen servicedienst, ook in de
weekends

• 3 maanden garantie op iedere
reparatie

Fokkamel Plus aktie:

Speciale
stal-

handdoek
Bij aankoop van 2 zakken
Fokkamel Plus en
een bijbetaling van f 2,50.
Prima badstof met
ingeweven motief.

FOKKAMEL PLUS DRUKT DE
OPFOKKOSTEN EN VOORKOMT GROEI PROBLEMEN
Fokkamel Plus de nieuwe, speciaal aangezuurde
spray fokmelk van WESSANEN is minstens 2 dagen
houdbaar in aangemaakte toestand. En daardoor
geschikt voor emmer-, speen- en voorraadvoeding.
Dat bespaart u wel 'eventjes' een hoop werk.
Fokkamel Plus is zeer goed verteerbaar, geeft een
behoorlijke groeiverbetering en voorkomt
opfokproblemen.

Stuur mij geheel vrijblijvend
nadere informatie

Naaml
Soort bedrijf

l
l

Adres

Telefoon

WAT RUVEVO VOOR U KAN DOEN
Ruvevo B.V. is meer dan een goede mengvoeder-
centrale. U kunt er deskundig advies krijgen, bijv.
over voordelige, arbeids- en kostenbesparende Zenden in open enveloppe zonder postzegel aan:
voederschema's en gunstige contractmogelijkheden l Mengvoedercentrale '
voor varkens, pluimvee en rundvee.
Als u nadere informatie wilt, vul daneven de bon in
en stuur die naar ons op.

Antwoordnummer 32,
l l
L* _ MM « — • •• — MM MM MM MM M!

Mengvoedercentrale'Ruvevo' B. V., De Venterkamp 8, Ruurlo.Tel. 05735 -1646/1 647.

Voor uw
Elektra, c.v., gas-, water-,
sanitair-, lood- en zinkwerk
Nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Installatiebedrijf

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

Met volledig erkende Philips- en
Miele-service

Deze week:

ZWEEDSE MUILEN
MET VOETBED

normaal 34,95 nu

29,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

De laatste dolle dagen bij

Modecentrum TEUNISSEN Ruurlo
ALLES MOET WEG!
Vanaf donderdag 29 januari alle reeds afgeprijsde
konfeklie in de GROTE KONFEKTIE-ETALAGE nu voor
HALVE PRIJZEN. Dus nu:

Japonnen

Mantels

Suede jasjes

Nappalo spencers

Kostuums

voor 5,-

voor 20,-

voor 40,-

voor 15,-

voor 75,-

voor 15,-Kolberts

Kinderkleding voor 5,- 10,- 15,-

Pullovers voor 2,50 5,-

Modecentrum TEUNISSEN Ruurlo
vrijdags koopavond

Denken aan de toekc
z'n voordelen

mist heeft

'Nu meteen al. Verstandig met aardgas
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen Houdt de warmte binnen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huis

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken in lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst.

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.

^^^^^
^^r ^^^.̂ ^̂ •̂ lÉl ÜËL̂ ^̂ .

^ IP% Î
^ "̂w. ^^

^^S f̂ l|dP^B
HBJĤ Ĥ|BMB̂ B| 1

^KHSÜEH^V 1
ïïÊSSÊsB^K&K

^ ^J
^^ ' ̂ ^r

**^m &^^f^sjx^
N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

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

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6^8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwsd^^-?, telefoon 2404

AutorijscJpol T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

Gevraagd in

HERSTELLINGSOORD DE DECANIJE
in Vorden, een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor enkele uren per dag, liefst in
de ochtenduren.

Sollicitaties aan de direkteur C. Kippens,
telefoon 05752-1481

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automafische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden
Ook voor beter slijpen

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Datsun 140 J de luxe 1974
Citroen 2 CV 6 1974
Morris Mini 850 1973
Simca 1301 Special 1973
Fiat 127 1973
Renault R 12 TL 1971
Volkswagen 1302 1971
Fiat 128 1970
Opel Rekord 1700 1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getectileerd en M.L.-
behandeling.

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

In onze

OPRUIMING
nog leuke

DAMESTASSEN
vanaf 9,95

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensoweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Uw, vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Raad van mening dat er beter werkklimaat is geschapen
De raadsleden van de gemeente Vorden wa-
ren dinsdagavond goed gemutst want ieder-
een was ervan overtuigd dat de raadsleden
L. de Boer, W. A. Kok, A. Ploeger en mr.
R. A. v. d. Wall Bake met als secretaris de
heer Drflfhout, goed werk hebben verricht.
Deze zgn. commissie ad hoc heeft zich n.l.
beraden op welke wijze tot een beter funk-
tloneren van de raadscommissies voor ad-
vies en bijstand kan worden gekomen.
„Reden tot optimisme, alleen jammer, dat
niet wordt besloten dat alle commissiever-
gaderingen in het openbaar zullen worden
gehouden. Misschien moeten we hier het
geduld van de Chinezen opbrengen, d.w.z.
niet denken in jaren maar in generaties,"
aldus merkte de heer Ploeger op.
De heer J. F. Geerken (CDA) maakte de
kanttekening dat er voor gewaakt moet
worden dait de commissievergaderingen
geen kleine raadsvergaderingen gaan wor-
den, bö welke woorden mr. R. A. v. d. Wall
Bake (WD) zich aansloot.

J. BOSCH
(PvdA)
„Nu kannen we
meespelen".

De heer Bosch (PvdA) was van mening dat
er goede voorwaarden zijn geschapen dat
oo kde minderheidsfrakties de gelegenheid
kragen om mee te spelen. Hfl pleitte voor
langere termijnplanning.
Door de commissie ad hoc zijn aan drie
commissies afgebakende werkterreinen toe-
bedacht, t. w.:

een commissie voor algemeen bestuur (w.o.
gemeentezaken) planologie, rekreatie, mi-
lieuaangelegenheden, eigendomstransakties
en voorlichting.

Deze commissie zal bestaan uit J. F. Geer-
ken (CDA); J. Bosch (PvdA); mr. R. A.
v. d. Wall Bake (WD) en mr. J. W. M.
Gerritsen (Vordens Belang). Voorzitter van
deze commissie is burgemeester M. Vunde-
rink.
Commissie voor financiën, belastingen,
openbare werken en volkshuisvesting.
In deze commessie hebben zitting de heren
W. A. Kok (CDA); A. Ploeger (PvdA); H.
Tjoonk (WD) en L. de Boer (Vordens Be-
lang). Voorzitter is wethouder G. J. Ban-
ninik.
Commissie voor onderwijs, sport, cultuur,
jeugd- en verdere algemene welzijnszaken.
Deze commissie zal bestaan uit de heren
W. A. Lichtenberg (CDA); R. J. van Over-
beeke (CDA); D. Krol (PvdA) en L. de
Boer (Vordens Belang). Voorzitter is wet-
houder H. A. Bogchelman.

H. TJOONK
(WD)
„Naor huus".

Telefoongerinkel
Tijdens de raadsvergadering plotseling te-
lef oongerinkel. Verbaasde gezichten. „Drin-
gend telefoontje voor de heer Tjoonk," riep
de heer Drflflhout die „aannam". „Zeker een
koe, Guus gaot naor huus", merkte de heer
Gerritsen onder grote hilariteit op. Helaas
liet de heer Tjoonk ons in het ongewisse
en weten we op dit moment niet of de vee-
stapel van de heer Tjoonk inderdaad is uit-
gebreid.

Oppervlakkig contact
„Er is niet meer dan een oppervlakkig con-
tact tussen de huwelijkspartners en de amb-
tenaren van de Burgerlijke Stand. Om de
huwelijksvoltrekking sfeervoller te maken
is het gewenst dat de betr. ambtenaar over
meer achtergrondinformaties van 't brulds
paar beschikt. Daarvoor ontbreekt de tijd.
Vandaar ons voorstel om twee vrouwelijke
ambtenaren te benoemen," aldus aan de
raad.
De dames T. G. Ridderhof-Mees ter s (Het
Jelbbink 17) en M. H. G. Th. Kamphuis-
Cuijpers (Mispelkanipdflk 8) werden be-
noemd. „Is hier een openlijke sollicitatie
aan vooraf gegaan, dat lijkt mij eerlijker
dan „aanwijzen" zo vroeg de heer Ploeger
(PvdA). Burgemeester Vunderink gaf toe
dat dit niet het geval is geweest. „Zullen
we in de toekomst rekening mee houden,"
zo sprak hij.
„U brengt me trouwens op een idee, voor
het geval we eens een andere burgemeester
zoeken," merkte de heer J. Bosch (PvdA)
gekscherend op. De heer Gerritsen (Vor-
dens Belang) richtte zich vervolgens tot de
publieke tribune met de vraag: „Wil de
echte mevrouw Ridderhof en Kamphuis op-
staan?" Veel gelach, maar niemand stond
op. Jammer want nu wist nog niemand wie
de betr. dames zijn.

„Tafeltje dek-je"
viel bij de raad in de smaak

In het kader van het projekt „Tafeltje dek-
Je" besloot de raad dinsdagavond om
ƒ 2000,— beschikbaar te stellen aan de afd.
Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen, teneinde 10 containers plus daar-
bij behorende pannensets aan te schaffen.
Ben en ander voor het verstrekken van
warme maaltijden aan die inwoners van
Vorden die daarvoor in aanmerking komen.
Deze maaltijden zullen worden betrokken
van De Wehme.

L. DE BOER
(Vordens Belang)
„Overlaten aan
patriculier
initiatief".

Voor de financiële medewerking in de kos-
ten van het bezorgen van de maaltijden
voelden B. en W. niet. Deze kosten dienen
uit de opbrengst van de maaltijden te ko-
men, aldus het college.
De heer Krol (PvdA) vond de maaltijd
( ƒ 4,50) te duur. Over deze opmerking ont-
stond een langdurige discussie.
Volgens de heer Gerritsen (Vordens Belang
en tevens bestuurslid van De Wehme) zou
de kostprijs eigenlijk ƒ 5, — bedragen. „Het
eerste jaar houden we ons echter aan 4,5
gulden." Goed de raad vond het initiatief
van de Plattelandsvrouwen geweldig en op
voorstel van de heer De Boer (Vordens Be-
lang) om alles inderdaad aan het particu-
lier initiatief over te laten, ging de raad
akkoord, hetgeen betekent dat mochten er
problemen ontstaan over de prijs van de
maaltijden men hierop later bij de „ge-
ijkte commissies" kan terugkomen. „Boven-
dien zijn er ook nog andere kanalen om
aanvullende subsidies te krijgen," merkte
wethouder Bannink (CDA) op.

Restauratie en verbouw
kasteel Vorden

De raad besloot om ƒ 100.000, — toe te voe-
gen aan de bestaande reserve van resta
tie en verbouw van het kasteel Vo
leden voor de Gewestraad van het gewest
Midden-IJssel werden benoemd de heren
Bosch (PvdA) en Geerken (CDA) met als
plaatsvervangende leden de heren Ploeger
(PvdA) en Kok (CDA).
Wethouder Bogohelman (WD) zal voor-
taan de gemeente Vorden vertegenwoordi-
gen in de Stichting Schooladviesdienst.
Vastgesteld werd voorts het bedrag per
leerling voor het lager onderwijs ƒ234,87).
De PvdA onthield zich van stemming. „De
söhoolraad is niet gehoord," merkte de heer
Bosch op.
„Kunnen wij niets aan doen, dat de school-
raad nog geen advies heeft uitgebracht, bo-
vendien moet haast gemaakt worden want
het is gebruikelijk dat de voorschotten hal-
verwege per kwartaal aan de scholen wor-
den betaald," aldus B. en W.
Dit laatste argument was doorslaggevend
voor de raad. T.b.v. de administratiekosten
voor het bijzonder onderwijs werd het be-
drag per leerling vastgesteld op ƒ 28,50.

Voor Baron van der Borch
blijft niets anders over dan

in beroep te gaan
Zoals reeds in een vorige raadsvergadering
besloten mag de heer P. A. Baron van der
Boroh tot Verwolde zfln nertsenstapel niet
uitbreiden. Hij wilde n.l. uitbreiden van
5000 naar 8000 stuks. Zijn verzoek om scha-
devergoeding werd echter door B. en W.
afgewezen. Defenitief was het toen alle-
maal nog niet omdat op verzoek van de
raad Baron v. d. Boroh eerst nog door B.
en W. zou worden „gehoord".
Dit is inmiddels gebeurd, maar het leverde

Burgemeester M. VUNDERINK
„We kunnen niet anders".

volgens het college geen nieuwe gezichts-
punten op. Het voorstel Weef gehandhaafd,
met dien verstande dat werd voorgesteld
dat het verzoek tot schadevergoeding ex
artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening te
weigeren, inplaats van de heer v. d. Borch
in zijn verzoek niet ontvankelijk te verkla-
ren, zodat voor hem de mogelijkheid aan-
wezig is om gebruik te maken van art. 49
lid 2 van de wet op de RO, inhoudende de
mogelijkheid van beroep op de Kroon.
De heer Gerritsen (Vordens Belang), hoe-
wel overtuigd dat B. en W. juist handelen,
vond het een morele verplichting om de
heer v. d. Borch te helpen. „De oorzaak van
de schade Is dat er een bestemmingsplan
(plan Zuid) is. Dit plan Zuid wordt be-
schermd door de hinderwet. De heer v. d.
Borch is hiervan de dupe. Het is gewoon
bestuursplicht deze man schadeloos te stel-
len. Laten we een commissie ad hoc instel-
len om de schade vast te stellen," aldus
kudde het voorstel van de heer Gerritsen.
Burgemeester Vunderink betreurde het dat
er in de hinderwet een leemte is (er Is n.l.
geen sohadevergoedingsregeling in deze
wet opgenomen). „Wij kunnen dan ook niet
anders dan het verzoek om schadevergoe-
ding afwijzen," aldus de voorzitter.

De heer Kok (CDA): „Laat de heer v. d.
Borch in beroep gaan, dan kunnen we ten-
minste een objektdef oordeel verwachten."
„Het is huiverig om over deze materie aan
de raad een oordeel te vragen, de meerder-
heid van ons is niet juridisch geschoold.
Wel delen we de gevoelens om schadever-
goeding te geven, maar ik zie ook geen
andere oplossing dan dat de heer v. d.
Boroh in beroep gaat," aldus sprak de heer
Bosch (PvdA). Het voorstel van B. en W.
werd hierna door de raad aangenomen, het-
geen tevens inhilied dat het voorstel van de
heer Gerritsen om een comlissie aan te
stellen werd verworpen.

Grond in erfpacht aan de
Stichting Vordens Tennispark

Aan de Stichting Vordens Tennispark be-
sloot de raad grond in erfpacht uit te ge-
ven. (Op een terrein naast de gymzaal wil
de tennisvereniging Vorden een drietal ba-
nen aanleggen). Op voorstel van de heer
Gerritsen (Vordens Belang) werd hieraan
het recht van opstal verbonden. ,,Bfl faillis-
sement komt de grond met eigendommen
dan weer terug aan de gemeente," zo argu-
menteerde de heer Gerritsen.

J. F. GEERKEN
(CDA)
„Behoefte aan
adviesraad".

De fraktie van de PvdA ging niet met het
voorstel akkoord. „We hebben moeite met
de plaats van vestiging. Dit had eerder in
de commissie behandeld moeten worden. De
alternatieve vestigingsplaats dorpscentrum
wordt nu weggenomen. Veel beter was de
tennisbanen te projek teren bij het gemeen-
telijk sportpark of aan Het Wiemelink. Is
dit nu een tennisbaan voor plan Zuid, of
hoe ziet de Vordenaar dit," zo vroeg de heer
Bosch zich af. De heer Vunderink merkte
op dat aan ieder voorstel wel haken en
ogen zatter. „Volgens mij heeft het echter
aan vooroverleg niet ontbroken," zo stelde

De heer Geerken had geen moeite met het
voorstel van B. en W. „Wel dring ik aan
op het aanstellen van een welzflns-, cultuur-
of adviesraad. Er is gewoon behoefte aan
een coördinerende raad." Wethouder Bog-
chelman deelde hierop mede dat dit voor-
stel van de heer Geerken binnenkort een
punt van bespreking zal vormen. De raad
stelde zich voorts garant voor de tijdige
betaling van rente en aflossing van een
geldlening van 80.000 gulden die Stichting
Vordens Tennispark met de Rabobank wil
afsluiten.

BURGERLIJKE., .
STAND

Geboren: Stella Victoria, d.v. H. Bouwman
en S. L. van der Horst; Wemdy, d.v. H. El-
ferink en G. Lenselink.
Ondertrouwd: H. J. Huntink en A. W. M.
Bggink.
Gehuwd: M. A. Dekkers en H. J. Pellen-
berg.

Op dinsdag 3 februari herdenkt adjudant
H. Melisie, momenteel plaatsvervangend
groepscommandant van de Rijkspolitie
Groep Vorden, het unieke feit dat hij veer-
tig jaar de koninklijke wapenrok heeft ge-
dragen. Deze gebeurtenis zal enigszins fees-
telijk worden gevierd met een receptie voor
genodigden in Hotel Bakker te Vorden.

Respectabele staat van dienst
Adjudant Melisie (Hendrik) aanschouwde
op 29 augustus 1916 in Kampen het levens-
licht en nam op 3 februari 1936 dienst bij
het Ie regiment van de Huzaren van Sytse-
ma in Amersfoort. Hij was daarna onder
meer in Deventer gelegerd (Boreelkazerne
1938), een jaar lang (1939) in Milligen bfl
Apeldoorn (Remontedepot) en keerde bij de
mobilisatie in 1939 weer terug naar Amers-
foort.
Op de Veluwe hielden ze veel veldoefenin-
gen bfl Epe, Harderwijk en Voorthuizen. Bfl
de inval van de Duitsers in 1940 heeft hfl
praktisch geen vijand gezien, dat was trou-
wens met enkele dagen voorbij. Toen per
15 juni 1940 de cavalerie werd opgeheven
ging hij in augustus over naar de mare-
chaussee in Arnhem, daarna bij het bereden
escadron naar Nijmegen en in 1941 in De-
venter tot 1943 (Boreelkazerne).
Na zijn huwelijk in 1943 was hij tot 1959
in Heerde gestationeerd en ging vandaar
als wachtmeester Ie klas - per l januari
1946 ging hij van de marechaussee naar de
Rijkspolitie - naar Oldébroek. In 1960 werd
hij bevorderd tot opperwachtmeester/post-
commandant in Oudorp bij Alkmaar en
werd in 1965 in gelijke functie overge-
plaatst naar Warnsveld.
Adjudant Melisie, die op l februari 1975
werd benoemd tot plaatsvervangend com-

van de groep Vorden (omvattende
Warnsveld, Steenderen, Hen-

gelo Gld. en Vorden) woont nu al vele ja-
ren in Warnsveld en zal hier ook na zfln
pensioen - per l september 1976 - blijven
wonen.

Cavalerist met hart en ziel
Aan zijn cavalerietfld bewaart hij de mooi-
ste herinneringen. ,,Het was een prachtige
tijd, de omgang met paarden, de oefeningen
op de heide, maar ook spannend, zoals tij-
dens de rellen In Amsterdam voor de oor-
log. Toen was ik nog vrijgezel."
Hij was als huzaar tegenwoordig bij het
huwelijk van koningin Juliana op 7 januari
1937; frappant is dat zijn zoon - die kapi-
tein is bfl de Luchtmacht in Volkel - als
cadet voor de bewaking zorgde bij het hu-
welijk van prinses Beatrix met prins Claus.
De jubilaris weet nog goed hoe hfl in
Warnsveld kwam te wonen, eerst aan 't
Splker: „Het was daags voor het huwelijk
van prinses Beatrir (9 maart). We zaten
op de kisten voor de televisie te kijken".
In Warnsveld verrichtte hij de normale
diensten als postcommandant, maar zit nu
op het politiebureau in Vorden waar zfln
taak half administratief en gedeeltelijk toe-
zichthoudend is. Hij is mede belast met de
leiding van de nu 26 man omvattende
groep Vorden, die een organieke sterkte
van 38 man moet hebben, dus 12 tekort.
Zfln mening over de criminaliteit is dat die
van buiten komt dus niet uit de omliggen-
de plaatsen. De bevolking is gemoedelijk en
ik kan er best mee overweg. Hij heeft ook

zijn eigen ideeën over de bestraffing van de
misdaad.
„De misdaad kun je niet uitroeien. Als po-
litie kunnen w flallen bestrijden maar niet
uitroeien. Voor 30 jaar geleden reden ze
zonder achterlicht, nu nog. De echte misda-
diger gaat door, het is een ziekte. Ook met
zware straffen haal je het niet altfld, kom
ze maar aan de portemonnee, ik bedoel
geldboetes. Nee, de justitie doet het nog
niet zo slecht."
Melisie vindt dat het pakket van toezicht
dusdanig groot is geworden, dat de politie
niet alles meer kan en sterkte tekort komt.
Als hfl met ingang van l september met
pensioen gaat heeft hfl een grote hobby
waarin hfl zich kan uitleven; hfl is al meer
dan 30 jaar rfl-instructeur bfl de Marie-
ruiters in Hattem en elke maandagavond
geeft hfl instructies in de manege te Wa-
penveld. „Met deze hobby ga ik door, Je
blijft er jong bfl."
Hfl is een sportman in hart en nieren; geen
sport of hfl heeft het wel eens beoefend.
Hfl was onder meer oostelijk kampioen van
het polsstokhoogspringen, speelde mee In 't
Gewestelijk voetbalelftal van de politie,
deed aan volleybal, atletiek, discuswerpen
enz. Elke dinsdagmorgen gaat hfl met een
groep collega's wandelen/trimmen In de
bossen bfl Ruurlo. Zfln zoon speelde in het
eerste van Be Quick, zfln dochter, die on-
derwijzeres is in Oene is net terug van een
skivakantie in Oostenrflk.
Adjudant Melisie zal zich ook na zfln uit-
stekende staat van dienst zeker niet verve-
len in de toekomst.

Ingebruikneming
bibliotheekgalerie
Op verzoek van het bestuur van de open-
bare bibliotheek te Vorden zfln plm. twee
en halve maand geleden een groepje vrij-
willigers aan het werk getogen om „iets"
te doen aan het leegstaande vertrek boren
de leeszaal.
De handen werden vlot uit de mouwen ge-
stoken want het werd dat de galerie, waar-
over reeds lang is gesproken, daadwerke-
Iflk tot stand zou komen. Het werkcomité
maakte wandjes, kubussen, tableaus, kort-
om in no-time was het varkentje gewassen.
Thans is het zover dat de galerie vrijdag-
avond in gebruik kan worden genomen. Me-
vrouw J. M. Vunderink-Dunnik zal zich
met de opening belasten. Enkele plaatse-
lijke kunstenaar zullen voor deze gelegen-
heid een beperkte tentoonstelling inrichten.
O.a. zullen er aquarellen, keramiek, edel-
smeedwerk, wandkleden en schilderflen te
bezichtigen zfln. Deze tentoonstelling zal ca.
twee weken duren. Het ligt in de bedoeling
van het bestuur om, als het eventjes kan,
het gehele jaar door diverse exposities te
organiseren.
Men wil zo veel mogelflk de plaatselijke be-
volking hierbfl betrekken. De gedachten
gaan o.a. uit naar erposlties over b.v. de
brandweer, het natuursohoon rondom Vor-
den (met name zullen de achtkastelen (en
zfln tochten) onder de loepe kunnen worden
genomen. De gemeente Vorden heeft voor
deze galerie 1250 gulden subsidie beschik-
baar gesteld. Van dit bedrag zfln de mate-
rialen betaald.

VERJAARDAG
PRINSES BEATRIX
Onze kroonprinses mag zich verheugen in het voor-

spoedig opgroeien van haar vier zonen. Tijdens de ski-
vakantie in het Oostenrijkse Lech werd weer een

prachtige serie foto's van ons vorstelijke familie ge-
maakt. Wlllem-Alexander riep: „Nou even stilstaan

jongens, dan zijn we er gauw vanaf". Het is goed dat

onze kroonprinses nog een groot gedeelte van haar

tijd aan haar gezin kan besteden. Zij heeft voldoende

tijd over om aan haar verplichtingen te voldoen en om

zich voor te bereiden op de haar wachtende taak om
haar moeder op te volgen als koningin van ons land.

Zij zal zich dan volledig aan die zware opgave moeten

wijden en daarom wensen wij haar toe dat zij nog
enige tijd „moeder" in haar gezin kan zijn voordat zij

,,moeder des vaderlands" wordt. Wij feliciteren haar

met haar 38ste verjaardag.

(Nadruk verboden)



JOHAN DE EERSTE

NIEUWE PRINS VAN

DE DEURDREAJERS

Tijdens een zeer druk bezocht Prinsenbal in de prinselijke
residentie zaal Schoenaker Kranenburg, is zaterdagavond
Johan de Eerste tot nieuwe prins Karnaval van De Deur-
dreajers te Vorden-Kranenburg geïnstalleerd. Dit was te-
vens de opening van het nieuwe karnavalsseizoen voor
1976, waarin veel festiviteiten op het programma staan.

Voordat bekend was wie de nieuwe prins zou zijn, hadden
De Deurdreajers zich in grote getale op de dansvloer be-
geven om in de stemming te komen. De Prinsenkapel
De Flamingo's slaagde hier al gauw in en de spanning
steeg met de minuut. De Raad van Elf en dansmarietjes,
verkleed als hippie met borden en opschriften als „Ik zoek
hulp voor halve dagen", „Bij mij komt hulp te laat" of als
brandweerman, bejaarde enz. zochten de prins onder ta-
fels en stoelen. Tot grote verrassing van ieder kwam de
prins via de nooduitgang de zaal binnen, omhangen met
een zwarte cape en masker voor. Hij werd naar het toneel
geleid, waar Raad van Elf en dansmarietjes hun originele
kledij hadden aangetrokken.

.President Paul Eykelkamp heette het illus-
tere gezelschap en De Deurdreajers van
harte welkom en verzocht de prins zijn kle-
dfl af te leggen maar het masker op te
houden. Hij kreeg hierna de prinsenmantel
om, waarbij de president vroeg of hij in
1976 als heerser met de mantel der liefde
wilde regeren, Hierna volgden de andere
symbolen als steek, ambtsketen en scepter
(teken van macht). Na deze installatiecere-
monie verzocht de president de nieuwe
prins uit de anonimiteit te treden door het
afzetten van het masker.

i Onder luid applaus en grote vreugde kwam
de nieuwe Prins (de heer J. Engbers) In

1 zijn ware gedaante te voorschijn en startte
zijn heerschappij met een grandioze polo-
naise. De nieuwe Prins die hierna bekend
maakte dat hij als Johan de Eerste zal re-
geren richtte zich in een krachtige maiden-
speeoh tot zijn onderdanen, waarin hij hen
dankte voor hun grootse ontvangst en hoop-
te dat hij in samenwerking met zijn gevolg
en het bestuur het komende karnaval in
een goede geest zou kunnen voortzetten.

President Paul las hierna de regeringspro-
klamatie voor.

In de schitterend versierde zaal ging het
feest tot in de kleine uurtjes door, waarbij
de Prinsenkapel De Flamingo's met de al-
lernieuwste karnavalsschlagers de zaal tot
laaiend enthousiasme bracht. Het bestuur
zorgde na afloop dat iedereen die er ge-
bruik van wilde maken veilig thuis kwam,
omdat de „borrelbus" heen en weer reed. Al
met al een geslaagde inzet van het nieuwe
karnavalsseizoen.

NIEUWE KATHOLIEKE KLEUTER/BASISSCHOOL
„DE VORDERING TE VORDEN OFFICIEEL GEOPEND
Vorige week woensdagmiddag is de nieuwe katholieke kleuter- en tafeis-
school aan Het Jebbink 5 in het dorp Vorden officieel geopend. Dat geleur-
de door de zeven eerste leerlingen van de reeds in 1974 gestarte nood kleu-
terschool, Mariël, Yvon, Edwin, Mïchel, Fred, Saskia en Bob. Terwijl de kin-
deren en kleuters een rondedans maakten op het schoolplein o.l.v. van mej.
Harterink, schoolhoofd Overmars op zijn fluitje blies, werden - onder h f̂cin-
gen van We lopen samen in de kring - een voor een de letters van de naam
der nieuwe school „de Vordering" onthuld.

Bfl de onthulling waren tal van belangstel-
lenden aanwezig, waaronder burgemeester
inr. Vunderink en echtgenote, wethouder
Bannink, gemeenteraadsleden, inspecteur
Van de Vlist van het basisonderwijs, het be-
stuur van de Katholieke Stichting St, An-
toniussoholen Vorden-Kranenburg, architect
Van Haute, hoofdaannemer Ten Brinke
aannemer fa. Aiferinek, plaatselijke autori-
teiten, collega's van openbaar en bflzonder
onderwijs, het r.k. kerkbestuur Vorden en
Kranenburg, pater pastoor Sutorius, leer-
krachten, vele ouders, alle kinderen en vele
genodigden.
Burgemeester mr. Vunderink verrichtte de
officiële opening, toen hij de versierde sleu-
tel aangeboden door de kleuters Karen
Hammink en Ester Huith, in het slot stak
en de deuren openzwaaide. In de fraaie ge-
meenschapsruimte van het gebouw, dat een
trotse aanwinst vormt voor het Vordense
onderwijs, vond het officiële gedeelte plaats.

Waardering
Voorzitter de heer H. Havekes van de Kath.
Stichting St. Antoniusscholen stak zijn
waardering voor de ondervonden medewer-
king niet onder stoelen of banken. „De op-
richting heeft veel voeten in aarde gehad,
het ging soms met horten en stoten. Als
schoolbestuur zijn we ook amateuristisch
ingesteld als het eens verkeer ging; mijn
excuses hiervoor. Voor het hele dorp en
zeker de katholieke gemeenschap is deze
school een aanwinst. De school heeft een
dienstverlenende taak en moet naar de
mensen gebracht worden. Hier zien we ook
hoe onze belastinggelden ook nuttig besteed
kunnen worden."
Hij memoreerde de totstandkoming en
dankte de schoolinspectie mevrouw Bloe-
mers-Rexwinkel, inspecteur Van de Vlist,
architect Van Houte voor het mooie ont-
werp. „De school kent geen drempels, ieder-
een is welkom." De heer Havekes hoopte
dat meester Overmars als hoofd met zfln
leerkrachten de heer Oosterlaken en mej.
Van Lith de school tot een goede en leuke
school zouden maken.

Burgemeester Vunderink
Burgemeester Vunderink wees er op hoe in
beide leefgemeenschappen Kranenburg en
Vorden behoefte was aan katholiek onder-
wijs, waarvan alleen op de Kranenburg een
school stond. „U loopt nu op twee benen,
schoolbestuur: Kranenburg en Vorden. U
hebt een fraaie school gekregen waarvoor
mijn gelukwensen. De architect heeft op
originele wflze ideeën van moderne archi-
tectuur verwerkt in een bouwwerk dat goed
past In de omgeving en bepaald een aan-
winst is voor de gemeente. De school heeft
letterlijk en figuurlijk de eerste stormen
doorstaan. De sitering tegenover de katho-
lieke kerk en vlak bij de nieuwe sportzaal
rechtvaardigd de verwachting, dat zowel de
geestelijke als lichamelijke opvoeding de
volle aandacht zal kragen.

De introduktle van de nieuwe misschien
nog wat experimentele methode om het
onderwijs aan kinderen in de belangrijkste
fase van hun ontwikkeling te stroomlijnen
- de integratie van kleuter- en basisonder-
wijs - bevestigt dat wij in de Achterhoek
voorwaar niet achterlijk zijn, zo iemand dat
ooit mocht hebben gedacht.
Kortom vele aspecten die van deze school
een aantrekkelijke onderwijsinstelling ma-
ken. In uw streven naar een zesklassige
school heeft het schoolbestuur de beschik-
king gekregen over een stel goede riemen
(het schoolhoofd en zijn medewerkers)
waarvan wij hoge verwachtingen hebben."
De burgemeester wenste hen dat nieuwe
leerlingen zich in drommen zouden aanmel-
den, opdat de school spoedig de omvang zou
hebben, waarvoor de basis is gelegd en de
centrale voorzieningen aanwezig zfln. Hij
bood een envelop met nihoud aan.
Inspecteur Van de Vlist van het basison-
derwijs feliciteerde mede namens mevrouw
Bloemink Rehwinkel, inspectrice kleuter-
onderwijs. Hfl memoreerde de totstandko-
ming en wees er op hoe men met de vrijheid
van onderwijs zeer behoedzaam moet om-
gaan.
„U moet proberen in deze school een ant-
woord te geven van en voor de gehele ka-
tholieke gemeenschap, voorts de vraag te
beantwoorden: wat wil de kahtolieke school
en hoe maak ik deze school waar in Vor-

den?" De blijheid van vandaag geldt voor
leerkradhten, bestuur en kinderen. Er zijn
vele nieuwe gezichtspunten en nieuwe vor-
men gekomen in het onderwijs, onder meer
het vervagen van het klassicale stelsel. Het
kind wordt centraal gesteld. Allemaal
prachtige woorden, als we maar een deel
hiervan waar kunnen maken. Schoolmees-
ters zijn ook maar beperkte mensen met be-
perkte vermogens, die al die fraaie woor-
den om moeten zetten in daden. „Schiet niet
op de leerkrachten, ze doen hun best". Hij
adviseerde de leerkrachten zich niet tot
speelbal te laten gebruiken maar een goede
meespeler en op zijn tijd een tegenspeler te
zijn. We hebben behoefte aan mensen van
de daad "

Samen vechten
Als intermezzo declameerden de leerlingen
van kals 3, 4 en 5 in de stijl van „Farce
Majeur", waarin de gehele bouw onder de
loepe werd genomen. Hun wens aan het
einde van een lang verhaal „We vechten
samen met elkaar, niet één, niet twee
maar honderd jaar!"
Pater Sutorius, pastoor van de parochies
Vorden en Kranenburg, sprak als voorzit-
ter van het kerkbestuur St. Antonius -
Christus Koning. „De uitbreiding van de
gemeente Vorden door woningen in het Mo-
lenplan, plan Zuid en plan Boonk bracht
een groed meer. In 1951: 5600 inwoners, in
1975: 7200 inwoners. Woonden er in 1935
in het dorp misschien 10 katholieke gezin-
nen - in 1964 toen kardinaal Alfrink de
Christus Koningkerk consacreerde rond de
50. Nu in 1976 wordt het informatieblad
van de parochie op 250 adressen bezorgd."
Hij wees er vervolgens op hoe het onder-
wijsbestel en de samenleving een grote ont-
wikkeling doormaken. „Zoals de maat-
schappelijke mobiliteit en de tolerentie, dat
men zich de vraag kan stellen: waar dienen

De onthulling van de naam „De Vordering" door de kleuters

die aparte scholen (bijzonder en openbaar)
nog voor? WiJ kunnen het toch goed met
elkaar vinden, zijn levensbeschouwingen
nog wel zo belangrijk in onze prestatie-
maatschappij en wat moeten we onze kin-
deren doorgeven als onze persoonlijke le-
vensvisie en levenskijk?
Katholiciteit van een school is een ideaal
en dan moeten wat katholiek niet opvatten
als een etiket, dat aan de school wordt toe-
gevoegd of - anders gezegd het katholiek
zijn bestaat niet alleen maar uit het feit dat
er catecheselessen worden gegeven of dat
er soms in de klas gebeden zal worden. Zo-
iets is niet in krammen, hoeveelheden of
uren uit te reken! Wel zal de katholieke
levensbeschouwelijke vorming zich kunnen
uiten in de keuze van leermiddelen, de om-
gang van leerkrachten en kinderen met el-
kaar, in de belangstelling die gewekt wordt,
in de sfeer, in de antwoorden die de kin-
deren krijgen op hun vragen. Het zal het
hart van de school moeten raken. In deze
school zullen vele zaken en personen mee-
spelen of meeworstelen om te streven naar
de zo voHedlg mogelijke „menswording"
van het kind vanuit de christelijke visie op
mens en maatschappij in de geest van de
evangelische boodschap, die de inspiratie-
bron blijft voor heel het schoolgebeuren."
Pater Sutorius wenste de school een be-
houden vaart en bood als cadeau van het
kerkbestuur de sierlijke letters aan die zo-
juist waren onthuld „De Vordering".

Sprekers
De heer Bannink, directeur van de BiJz.
Landbouwschool sprak mede namens de di-
rectrice van de Huishoudschool op Het Ho-
ge, welke laatste school het zilveren jubi-
leum viert. Hi) hoopte dat de „downs" van
de school niet meer voor zouden komen en
het voortaan allemaal „ups" zouden zijn en
bood een bekende envelop aan.
Namens de collega's van de plaatselijke
basisscholen o.l. school dorp, bijz. school
Het Hoge, Julianasohool Wildenborch en
o.l. school Linde (Medler), sprak het hoofd
van de bijz. school Het Hoge de heer Zee-
valkink. Hij was verheugd met de „uitbrei-
ding van de familie" en feliciteerde bestuur,
leerkrachten, ouders en kinderen van harte.
„Collega Overmars u hebt al een groot stuk
werk aan de school verricht." Hij vroeg
zich af hoe de toekomst van het onderwijs
zou worden. „We zullen de jeugd moeten
leren dat delen belangrijker is dan optel-
len; de ander is belangrijker dan onszelf.
Het wordt een zware opgaaf voor de leer-
krachten. We zullen onze kinderen er op
moeten wijzen dat er niet alleen horizon-
tale maar ook verticale lijnen in het leven
zijn." Hij bood collega Overmars namens
zfln medecollega's een boekenbon aan.
De ontwerper van de vierklassige kleuter-
basisschool, architect Van Houte, gaf een
toelichting op de bouw, waarbij hfl zich voor
wat de vormgeving betreft, vooral had toe-

om het gebouw goed in de omgeving
ten passen en een school te creëeren,

waarin leerkrachten en leerlingen zich hap-
py zouden vinden. De kapvorming was ont-
staan naar gelijknamige bouw in Spanje.
Hij dankte de hoofdaannmer Ten Brinke
uit Zelhem, de fa. Alferinck, inspecteur

*
de Vlist, bestuur en allen voor de pret-
samenwerking en bood aan de voorzit-

ter een envelop met inhoud aan.
De heer H. Weenk sprak namens 't school-
bestuur van de bijz. basisschool op Het Ho-
ge, die oo keen aderlating had ondergaan

doordat kinderen naar de nieuwe school
gingen. Niettegenstaande dit hoopte hfl
spontaan dat men er een mooie school van
zou maken en de goede contacten die er
bestaan zouden worden bestendigd. Hij bood
eveneens een envelop aan.
De heer H. Tjoonk sprak namens het be-
stuur van de Rabobank en hoopte dat de
prettige samenwerking als sohoolsparen en
andere zou voortduren. Hij overhandigde
een envelop met inhoud.
De heer Oosterlaken, een van de leerkrach-
ten aan de nieuwe school gaf een korte toe-
lichting omtrent de naam: De Vordering.
Als ontwerper vond hfl vooral de ring be-
langrijk als eenheid, voorts de naam vor-
dering wat duidt op de vordering der leer-
lingen en tenslotte was hierin de naam
Vorden verwerkt, waarop men trots was.
Het schoolhoofd de heer Overmars hoopte
dat iedereen voortaan geen drempelvrees
zou hebben en de school zou binnenlopen.
„We weten dat er voor ons een grote taak
is weggelegd. Wij proberen ons ook te be-
hoeden en niet vast te raken in de doldries-
te vernieuwingen van het onderwijs." Nadat
hij een toelichting over de inrichting had
gegeven was er voor iedereen gelegenheid
het gebouw te bezichtigen.

Feestavond en Open Dag
De nieuwe katholieke kleuter^basisschool
De Vordering aan Het Jebbink 5 te Vor-
den heeft een vollere gekregen; ter gele-
genheid van de feestelijke opening van de
school boden twee leerlingen dit feestelijke
geschenk aan namens alle ouders en lieten
dit vergezeld gaan van een toepasselijk ge-
dicht. Een en ander had plaats tijdens de
feestelijke avond die in de gemeenschaps-
ruimte van de school werd gehouden. Hier-
bij waren aanwezig de ouders, kleuters,
leerlingen van de basisschool, schoolbestuur
en leerkrachten.
Van te voren kregen alle ouders de gele-
genheid de school te bezichtigen en werden
enige consumpties aangeboden. Door de
leerlingen werd vervolgens in de grote ge-
meenschapsruimte een programma van
zang en toneel aangeboden dat zeer in de
smaak viel. Hoogtepunt van de avond was
de aanbieding van 't cadeau van de ouders;
het geld bestemd voor een volière hing in
een kanariekooitje dat de kinderen aan de
leerkrachten aanboden. Namens 't bestuur
en leerkrachten dankte het schoolhoofd de
heer Overmars voor dit vorstelijke ge-
schenk.
De vice^voorzitster van het bestuur van de
katholieke Stichting St. Antoniusscholen
Vorden-Kranenburg, mevrouw Zents, maak-
te bekend dat de heer H. Havekes en me-
vrouw Bos-Eykelkamp, reep. voorzitter en
bestuurslid, afscheid namen. Zij richtte
waarderende woorden tot beiden, die zich
tien jaar hadden ingezet om het gatholieke
onderwijs te Vorden-Kranenburg te dienen.
Zij dankte hen hiervoor namens het be-
stuur, bood de scheidende voorzitter een
geschenikenibon aan, terwijl de dames Bos-
Eykelkamp en Havekes-Eykelkamp bloe-
men ontvingen.
Van de Open Dag die werden gehouden om
iedereen de gelegenheid te geven het nieu-
we gebouw te bezichtigen werd druk ge-
bruik gemaakt. Er was een constante door-
loop van bezoekers, die zeer enthousiast
reageerden. Ook uit andere plaatsen, voor-
al uit de onderwijswereld, waren veel be-
langstellenden. Al met al een succesvolle
middag.

A. G. Mennink: „De boer heeft het land-
schap gemaakt en mooi gemaakt"
„De boer heeft het landschap gemaakt en
mooi gemaakt". Deze woorden bezigde de
voorzitter van de afd. Vorden van de Geld.
Mij. van Landbouw, toen hfl op de jaarver-
gadering van de afdeling o.a. sprak over de
landschapsparken, streekplannen e.d.
De heer Mennink wees er met nadruk op
dat de landbouwende bevolking daar waar
gelegenheid wordt gegeven voor inspraak
men moet zorgen hieraan mee te doen.
Sprekende over de bestaanszekerheid van
de ondernemer zei de heer Mennink ervan
overtuigd te zijn dat ontwikkeling ook bfl
de kleine bedrijven niet uitgesloten behoeft
te zfln.
Tijdens zijn beschouwing over het afgelopen
jaar merkte de heer Mennink op „beter een
droog dan een nat jaar". O.a. memoreerde
hij de gestegen prijzen van de runderen en
varkens. Over het gevoerde zuivelbeleid
toonde hij zich niet erg enthousiast. „Wij
hopen op een stijging van 10%, maar of dat
lukt?" Verder sneed hij onderwerpen aan
als b.v. de problemen betreffende de voer-
silo's. „Zorg voor een gedekte kleur, hier-
door bevorderen we onze onderhandelings-
positie," aldus adviseerde de heer Mennink.
Uit het jaarverslag van secretaris H. Pel-
grum bleek dat de afd. Vorden thans 204
leden telt. De gezamenlijke feestavonden
met de afd. van Jong Gelre en de Bond van
Plattelandsvrouwen noemde de heer Pel-
grum zeer geslaagd, alsmede de vier cultu-
rele avonden die plaatsvonden in samen-
werking met de plaatselijke afdelingen van
de CBTB en ABTB.

Vorig jaar hebben boeren uit Vorden een
bezoek gebracht aan het Duitse stadje Kra-
nenburg. Dit jaar zullen de Duitsers een
tegenbezoek aan Vorden brengen. Uitvoe-
rig ging de heer Pelgrum in op wat bij de
landbouwende bevolking een doorn in het
oog bleek t.w. de buitenbussen van de PTT.
„Gelukkig hebben onze protesten geholpen
en zfln deze bussen thans op de erven ge-
plaatst." De heer Pelgrum doelde in dit
verband op het buitengebied.
Het jaarversilag van penningmeester H.
Bouwmeester maakte melding van 'n klein
nadelig saldo. Er kwamen deze avond nog
meer jaarverslagen aan de orde. O.a. die
van het Vordense Veefonds. De heer Pel-
grum merkte op dat het aantal schadege-
vallen bestempeld kan worden als zijnde
„gunstig". In totaal zfln 945 runderen ver-
zekerd. In het bestuur van het veefonds
werd (voorlopig) gekozen de heer G. An-
tink. Hfl volgt de heer Lettink op.
Het jaarverslag van het Vordens Paarde-

fonds vertoonde ook een batig saldo. In
totaal zijn 67 paarden verzekerd. Dieren-
arts H. Warringa zal de heer A. Harmsma
als voorzitter opvolgen.
Bij de bestuursverkiezing speet het voorzit-
ter Mennink dat de heer J. H. Koning om
gezondheidsredenen voor zijn funktie heeft
moeten bedanken. Hem zal door het bestuur
een boekwerk worden aangeboden. In plaats
van de heer Koning werd gekozen de heer
J. Vruggink van de Riethuisweg. Het aftre-
dende bestuurslid Joh. Rietman werd her-
kozen.

Na de pauze werd het woord verleend aan
de heer H. Klein Kranenbarg, bedrijfstak-
deskundige (varkenshouderij) van de
RVLD te Arnhem. Hfl sprak over het on-
derwerp: Wat zijn de mogelijkheden van de
varkenshouderij op het gemengde bedrijf.
De eerstvolgende ledenvergadering van de
GMvL afd. Vorden zal plaatsvinden op don-
derdag 12 februari. De heer De Bruin, di-
recteur van de provinciale landbouwkundi-
ge dienst zal dan een lezing houden.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

OPBRENGST KERSTKOLLEKTE

ZONDAGSSCHOOL,

Het is ffln te kunnen meedelen, dat de kol-
lekte voor de zondagsschoofl in de maand
december j.l. een record-opbrengst heeft ge-
had. Namelijk ƒ2985,50. Dat bedrag was
hard nodig. Want het is onvoorstelbaar
hoe hoog de kosten van b.v. een kerstvie-
ring met betrekkelijk kleine geschenken
voor de kinderen gestegen zfln, vergeleken
met enige jaren geleden. Ook het verdere
materiaal, dat voor het zondagsschoolwerk
gebruikt wordt, is erg duur geworden.
Toch moet dit werk doorgaan. En dank zo
de opbrengst van deze kollekte kan dit ook.
De leiding van de zondagsschool wil allen,
die aan deze kollekte hebben bijgedragen,
daarvoor héél vriendelijk danken.



Met dankbaarheid en
grote vreugde geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje

WOUTER

H. Mullink
H. Mullink-

Huizinga
en broertje van
Edith

Vorden, 24 januari 1976
B. van Hackfortweg 30

Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte
van onze dochter.

Wij noemen haar
WENDY

H. Elferink
G. Elferink-

Lenselink

Vorden, 24 januari 1976
Mispelkampdijk 50

Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos die
wij bij ons huwelijk heb-
ben ontvangen, willen wij
langs deze weg u heel
hartelijk bedanken.

Jan en Riet
Vruggink

Vorden, januari 1976
Riethuisweg 4

Voor uw blijk van mede-
leven tijdens de ziekte en
na het overlijden van on-
ze lieve man, vader en
opa

Johannes Martinus
van der Wal

betuigen wij u onze
hartelijke dank.

E. J. van der Wal-
Groot Obbink

H. E. van der Wal
B. J. van der Wal-

Buszkamp
en kinderen

Vorden, januari 1976
Dorpsstraat 7

Husqvarna boomzaagma-
chines uit voorraad lever-
baar. Prijzen vanaf 468,-
inkl. btw. Vraagt demon-
stratie.
Fa Kuypers, tel. 1393

Te koop: damesbromfiets
Peugeot 102, b.j. 1973
Zutphenseweg 68 Vorden

Te koop aangeboden:
een z.g.a.n. droogtrommel
„Pelgrim". Brinkerhof 22

Politieke forumavond
op dinsdag 3 februari
aanvang 20.00 uur in
Hotel Bloemendaal

Te koop: 2 beste nuchtere
roodbonte vaarskalveren,
ook event. te ruilen voor
stierkalveren.
Th. Zents, Larenseweg 3,

. Vorden

Te koop: sporen en bal-
ken. Tel. 05752-1333

Te koop: Simca 1100
GLS b.j. eind 1972,
vraagprijs ƒ 5000,—
Telefoon 05752-1527

Gelieve geen geld of goe-
deren af te geven aan

mej. ten Pas
daar deze niet door ons
betaald worden.
Fam. ten Pas, Hoetink-
hof 13, Vorden

Speciale aanbieding in
Empo rijwielen, model
sport nu al vanaf ƒ 325,-
model Lassie ƒ 319,50.
Nog enkele verhuurrij-
wielen met remnaaf, win-
terprijs.
Jongens- en meisjesfietsen
wielmaat 24" v.a. 148,-
FIETSENBEDRIJF
TRAGTER

Verkoop van de
STAATSLOTEN
begint maandag l febru-
ari a.s., i.v.m. jubileum-
aktie graag in de eerste
week ophalen i.v.m. be-
perkte nabestelling.
Geopend van 9-13.30 u.
en van 17-19 uur.
Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
van 9-12.30 uur

en volgens afspr.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Politieke forumavond
op dinsdag 3 februari
aanvang 20.00 uur in
Hotel Bloemendaal

Enige en algemene kennisgeving

Op 19 januari is van ons heengegaan in de
ouderdom van 86 jaar, onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

Helene, Marie, Karin
Baronesse van der Borch tot Verwolde-

von Löwls of Menar

J. M. Tielenius Kruythoff-
van der Borch tot Verwolde

P. A. van der Borch tot Verwolde
M. A. P. van der Borch tot Verwolde-

Westerink
klein- en achterkleinkinderen

De crematie heeft op verzoek van de overle-
dene in alle stilte plaats gevonden.

donderdag

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Het nieuws van Lego

al gezien?
Kijk eens bij

KOERSELMAN
in de etalage

UW Warme Bakker

voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

OPRUIMINGS-
RESTANTEN

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (Gld.)

Onder volle garantie
RADIO PICK-UP VERSTER-
KER inklusief boxen
van 965,- voor 715r-

RADIO VERSTERKER
van 598,- voor 378,-

RADIO VERSTERKER
Erres van 459,- voor 299,-

RADIO VERSTERKER
inklusief boxen
van 629,- voor 475,-

WEKKERRADIO
van 218,- voor 175,-

Zie verder etalage en winkel

Erkende radioservice

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

voor schoonmaak kan
toren.

Een avond per week

Nadere inlichtingen en afspraken

bij mevr. Koerselman, Dr. Lulofs-

weg 8, Vorden

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN TELEF (05752) 1ï)46

TANKEN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUS1 RIE

Toneeluitvoering
Vordens Toneel

op zaterdag 31 januari a.s.
's-avonds om 8 uur in het Jeugd-
centrum. Zaal open 7.30 uur.
entree ƒ3 ,—

Wij spelen het mooie blijspel

VANDAAG
GEEN SPREEKUUR

Kaarten in voorverkoop bij de volgende
adressen: kantoor- en boekhandel Hassink,
sigarenmagazijn Eijerkamp, sigarenmagazijn
Boersma, bij de leden en 's-avonds aan de zaal

Oranjevereniging
Vorden

nodigt u hierbij uit voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
welke gehouden zal worden op
2 februari 1976, aanvang 20 uur.

De vergadering wordt gehouden in bar-
bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34.

Het bestuur

BETALING KONTRIBUTIE

GROENE KRUIS
U kunt vanaf heden uw kontribu-
tie voor het jaar 1976 voldoen per
Rabobank nr. 36.64.04.962 of per
postgiro nr. 847903 t.n.v. Groene
Kruis te Vorden.

De kontributie bedraagt
ƒ 22,50 per jaar

Wordt u na 15 februari een kwitantie aange-
boden, dan komt er / 2,— administratie- en
inkassokosten bij en betaalt u ƒ 24,50

Aparte bruids-
reportages
worden vakkundig

verzorgd door:

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386

HENGELO (G.)

Haaluw
XWjUitAutcA^kantieReizen

programma
bij de Rabobank

geld en goede raad

S 8950
M 8951

Olaf Pet en Janny Klumpenhouwer hebben al aangetekend...
Op vrijdag 30 januari
a.s., om 13.30 uur,
tekenen zij in het
gemeentehuis van
Vorden hun huwelijks-
akte.

Kerkelijke bevestiging
om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te
Vorden door
ds. J. C. Krajenbrink.

Receptie van 16.30 tot
17.30 uur in café-
restaurant Den Etter
te Wichmond.

Toekomstig adres:
Brinkerhof 28, Vorden

Het bestuur en het team van leerkrachten van de

KATHOLIEKE STICHTING SINT ANTONIUSSCHOLEN

dankt alle kinderen, ouders, genodigden en bezoe-
kers, die tezamen de opening van de nieuwe katho-
lieke kleuter/basisschool „De Vordering" te Vorden
tot een uniek gebeuren hebben gemaakt.

Speciaal de ouders willen wij bedanken voor het geweldige kado dat
zij hebben aangeboden, namelijk een volière voor de gemeenschaps-
ruimte.

Het bestuur.

Ter kennismaking met deze artikelen ont-
vangt u vrijdag en zaterdag hierop

10% KORTING
Kant en klaar om mee te nemen

Borrelhapjes
HAMSOESJES
KAASSOESJES •
LEVERPATE-HAPJES
GEVULD ROGGEBROOD
ook lekker als garnering bij een salade

PIZZA groot en klein bv. bij de lunch
QUICHE LORRAINE als klein voorgerecht
KLEINE SAUCIJSJES
HAMHORENTJES bij de soep

CHIPOLATAPUDDING
SINAASAPPELBAVAROIS

Kleine taartjes zoals
APPELTAART
GRAND-MARNIER
HAZELNOOT
SCHWARZWALD
DESSERT LAUSANNE
VRUCHTENVLA'S

BANKETBAKKERIJ

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

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop maandag 2 februari

10 - 13 uur ,op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

windjacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melk j assen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W, VEENSTRA EN ZN - »»"SSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

'n goeie slager

Donderdag: Frikandellen
3 sfuks

Verse worst 500 gram

Zaterdag: BOrStlapp6n 5QO gram

3 stuks

500 gram

Vrijdag:

De^gehele Tartaar

Riblappen
Hipsepoot
Oss^staart

Maand,g: Bakbloedworst 4 plakken
Dinsdag: 500 gram KLAPSTUK

hierbij 500 gram HUTSPOT voor
Woensdag: Qenakt

FIJNE VLEESWAREN
ONTBIJTSPEK
\l/2 ons

BACON
1 ons

ZURE ZULT
\l/2 ons

Maandag:
KATENSPEK
1 ons

Dinsdag:
ROLPENS
1 ons

500 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Wij hebben driemaal daags warm bro od van de warme bakker HARTMAN

VAN ONZE BANKETBArfKER
Slagroomstam nuvoor m 318

Kersenvla

Speculaas

nu voor

250 gram

GROENTE EN FRUIT
HAND
per kilo

GRA^IY SMITH ER WEER

Maandag en dinsdag:

Mooie arinterpeen per kilo

Woensdag:

kool GESNEDENivuui 500 gram

259

Maandagmorgens zijn wij tot 13.30 uur gesloten
Deze week start de TV-zegelaktie. Bij ƒ 12,50 boodscha ppen krijgt u 8 zegels gratis

Appelstroop
BETUWE
per pak van 178 voor

KLIHKHAMER GRONINGER
KOFFIEKOEK 600 gram van 192 v.

GEVULDE KOEKEN
4 stuks van 107 voor

LONKI DUBBLE GUM BALLS
nu voor

SNICKERS
4 stuks van 160 nu

Vivo halvarine
250 gram nu slechts 35 cent
2 voor

FRISIA PORKY SPEKKEN
16 stuks van 119 nu

VIVO PINDAKAAS
per pot van 169 voor

OUWEHAND ZURE HARING
y2 liter 200 gram van 189 voor

UNOX LEVERPASTEI
3 blikjes van 169 voor

VIVO TOILET FRIS
van 175 voor

NIEUW NIEUW

Nieuwe service van Jansen
vanaf maandag 2 februari 1976

start de kwaliteitsstomerij

GOOD-CLEAN
uur- en dagservice uit Lochem

een depot bij

JANSEN's SUPERMARKT

Ter gelegenheid hiervan
de eerste 2 dagen elk 2e kledingstuk

GRATIS
(behalve suède)

Wij werken met een unieke service
en kwaliteit, d.w.z. 's-morgens brengen

de volgende middag klaar !

UNOX SMAC
340 gram van 294 voor

VIVO DOPERWTEN zeer fijn
1/1 liter van 139 voor

VIVO FRUITCOCKTAIL
1/1 liter van 235 voor

CANDIDA
1/1 liter van 225 voor

DOBBELMAN BLAUW
2,2 kilo van 615 voor

VIVO EUROPILS 0,5 liter
krat a 12 flesjes nu

SIEBRAND PIKEURTJE
van 395 voor
EUROMA WITTE PEPER
50 gram van 148 voor

HONIG MIE
van 169 voor

Vivo landwijnen
ROSE, ROOD EN WIT
1/1 liter slechts

ROYCO GROENTESOEP
van 78 voor
LASSIE TOVERRIJST
400 gram van 161 voor

VIVO macaroni SNELKOOK OF NORMAAL
500 gram nu slechts

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 30 januari 1976



Donderdag 29 januari 1976

37e jaargang nr. 47 DERDE BLAD CONTACT -VORDEN
De heer A. W. Werner nieuwe hoofd Prinses Julianaschool
„Het platteland heeft mij altijd ontzettend
aangetrokken. Bovendien wil elke onder-
wijzer wel graag hoofd van een school wor-
den, alleen zijn de kansen daarvoor gering.
Toen ik dan ook de mogelijkheid kreeg om
in Vorden hoofd van een school te worden,
heb ik dat met beide handen aangegrepen."
Dit zegt de heer A. W. Werner (30) uit
Holten (geboren te Velp) die met ingang
van l mei tot hoofd van de Prinses Juliana-
school in de Wüdenborch is benoemd. Hij
volgt dan wijlen de heer F. van Oei op.

Het echtpaar Werner heeft twee kinderen
Arthur (5) en Michel (3). Na drie jaar
werkzaam te zijn geweest als onderwijzer
in Bussum werd hq op l augustus 1970 aan
De Schakel in Holten verbonden, in welke
plaats hjj altijd buitengewoon prettig heeft
gewerkt en gewoond.

Behalve „gewoon" onderwijzer is de heer
Werner 5 jaar als blokfluitleraar aan de
Stichting Muziekschool voor Rjjssen en om-
geving verbonden. Vandaar zijn liefde voor
dit muziekinstrument, daarnaast speelt hij
gitaar en luistert hij graag naar klassieke
muziek. Aan een andere hobby tuinieren,
kan hij zich in de Wüdenborch naar harte-
lust uitleven, want naast zgn woning is
daartoe in de tuin alle gelegenheid.

Aan de Prinses Julianaschool vindt overi-
gens nog een mutatie plaats. Per l maart
is n.l. benoemd mevr. A. Heida uit Ulft die
mevrouw Schrijver-Ngman zal opvolgen.

Politieke
forumavond
We hebben hier in Vorden nu al weer bijna
twee jaar een nieuwe gemeenteraad, be-
staande uit CDA, PvdA, WD en het Vor-
dens Belang. Zijn hun verwachtingen, ge-
grondvest op hun politieke programma's
uitgekomen? Voldoet de partij van uw keu-
ze aan uw verwachtingen, kiezer in Vor-
den? Op dinsdag 3 februari a.s. kunt u
deelnemen aan een politieke forumavond
welke wordt gehouden bij Hotel Bloemen-
daal. Vertegenwoordigers van alle politieke
partyen hier ter plaatse hefbben hun mede-
werking toegezegd aan deze avond, een
avond waarbij alle inwoners van harte uit-
genodigd worden door de Stichting Jeugd-
sociëteit Vorden. Tot ziens op dinsdag 3
februari.

Vordens Toneel speelt weer !
31 januari uitvoering Vordens Toneel!

DE OPENING (vervolg)

Behalve deze centrumopeningen zijn er
rand- en vleugelopeningen, waarbij de eer-
ste zetten gericht zijn op het bezetten van
velden aan de korte of lange vleugel. Vroeg
of laat zal men dan echter ook één der cen-
trunwelden (28, 29 resp. 22, 23) gaan in-

• nemen om de aanval op één der vleugels
kracht bij te zetten.

Bij de bespreking van de openingsvarianten
is de indeling in centrum- en vleugelopenin-
gen dus wat vaag, omdat er meestal zowel
naar velden in het centrum als aan de vleu-
gels wordt gespeeld. Het is dikwijls een
kwestie van volgorde in de openingszetten.
In verband met de gebruikte categorieën
van speelplannen is het doelmatiger om 'n
onderscheid te maken naar:
a.. ontwikkelingsopeningen (b.v. de klas-

sieke opening);
b. aanvalsopeningen (streven naar ter-

reinvoordeel) ;
c. opsluitingsopeninigen (de lange en kor-

te vleugelopsluitingen en kettingstellin-
gen).

Nu een 4 om 4 stand van de heer R. C.
Keiler. Zwart 4 schijven op 16 17 21 en 26.
Wit 4 schijven op 27 28 32 en 41. De enige
winnende zet is 41-36, 17-22A, 27x18, 21-27,
32x21, 16x27, 18-12, 26-31, 28-22, 36x27 uit
A op 26-31 volgt 27-22, 21-27B, 32x12, 31-37
waarna 12-8 en 8-3 wint. B op 21-26, 22x11,
36x27, 7-11, 28-22, 11-16, 22-17. Een mooi
stukje.

Het probleem van deze week.
Zwart 8 schijven op: 7 8 9 15 18 22 31 en 36.
Wit 8 schijven op: 19 20 26 30 37 40 42 en
47. Wit aan zet en wint.

Zwart

Wit

De oplossing van het probleem van vorige
week was zwart 11 schijven op 7 12 13 15
28 29 32 33 34 39 en 40. Wit 11 schijven op
16 20 21 26 36 37 41 43 48 49 en 50. Wit
wint door 16-11, 7x27 (meerslag); 36-31,
27x47 (meerslag); 37-31, 15x24; 50-44, 39x
50; 48-42, 47x38; 31-27, 32x21; 26x39, 33x

44; 43x45 en zwart kan niet meer zetten.
Goede oplossingen ontvangen van Gerda en
Reinier Gosselink, H. Grotenhuis ten Har-
kel, J. Masselink, Jos Boudri, Henk Rue-
sink allen te Vorden en uit Ruurlo van de
14-jarige Freddie Wielakker en H. Smeenk.

H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18, Vorden.

3 L januari naar het Jeugdcentrum
naar Vordens Toneel!

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-Sj
Ambon 1; SV Ratti 2-Gazelle 1; CJV-ers 8-
SV Ratti 3; Harfsen 5-SV Ratti 4.

Programma afd. zondag: Vorden-Babbe-
rich; Sp. Eiberg 3-Vorden 2; Vorden 3-Sp.
Lochem 4; Vorden 4-Zutphania 3; Eerb.
Boys 6-Vorden 5; Vorden 6-Deir. Boys 7;
Dier. Boys 6-Vorden 7; Sp. Eefde al-Vor-
den al.

Volleybal
DASH-DAMESTEAMS IN KOPGROEP
Heren eerste klasse Zutphen
Beurtelings verdringen de Hansa-teams
zich in de kopgroep. Leider Hansa 5 was
aan zijn stand verplicht te winnen van
Voorst l met 3—O, terwijl Hansa 3 liefst
zes punten verzamelde door een zege op
Hansa 4 en Bruvoc 2. Wilhelmina 2 sluit
goed aan bij de middenmoot, het won van
Harfsen met l—2.
Stand: Hansa 5 15—38; Hansa 3 15—37;
Hansa 6 14—31; Hansa 4 14—28; Wilhelmi-
na 2 13—22; Bruvoc 2 13—17; Harfsen l
15—15; Voorst l 13-̂ 14; WIK 2 13—13;
Dash l 13—8; Wilhelmina 3 12—2.

Dames eerste klasse Zutphen

Vier teams verdringen zich hier aan de kop,
waarbij het Vordense Dash 2 de beste pa-
pieren heeft. Het behaalde een 3—O zege
op Wilhelmina 5 en bezet nu de bovenste
plaats met evenveel punten (33) als DVC
dat twee wedstrijden meer gespeeld heeft.
Andere kandidaten zijn Harfsen l dat met
l—2 zegevierde van de Bruvoc-reserves en
Valto l dat met Hansa 3 geen moeite had:
O—3. Wilhelmina. 4-Wilhelmina 3 werd l—2.
Stand: Dash 2 14—33; DVC/Sparta l 16—
33; Harfsen l 16—32; Valto l 17—31; DVO
1 14—26; WIK l 14—23; Hansa 3 15—23;
Wilhelmina 3 15—23; Bruvoc 2 14—14; Wil-
helmina 5 12—8; Hansa 4 12—6; Wilhelmi-
na 4 14—6.

Dames tweede klasse Zutphen
Dash 3, nog steeds bovenaan zetelend,
speelde zich tegen clubgenote Dash 4 naar
een mooie O—3 overwinning. Valto 3 was
de leiders enigszins behulpzaam door de
Valto-reserves - die tweede zfln - een punt
af te snoepen: 2—1. WIK kwam uitstekend
voor de dag tegen Hansa 5 en doet hierdoor
nog mee in de bovenste regionen: 3—0.
Wilhelmina 7 en Wilhelmina 6 waren prak-
tisch van gelijke kracht: l—2. De DVO-re-
serves leden schipbreuk tegen het in op-
mars zijnde Valto 2: O—3, terwijl Bruvoc 3
geen kans zag de jongere zusjes (Bruvoc 4)
een les te geven; het werd l—2 voor het
vierde. Almen-Hansa 6 ging niet door om-
dat het Hansa-team verstek liet gaan.
Stand: Dash 3 14—37; Valto 2 14—31; WIK
2 12—28; DVO 2 12—24; Bruvoc 3 13—22;
Hansa 6 11—20; Hansa 5 12—14; Bruvoc 4
11—12; Wilhelmina 6 12—12; Wilhelmina
7 12—11; Dash 4 12—10; Valto 3 12—9;
Almen 11—5.

Dammen
GERDA GOSSELINK IN OPMARS
Met nog drie wedstrijden te spelen heeft
Gerda Gosselink uit Vorden nog steeds
kans om door te dringen tot de finale om
het kampioenschap van Nederland. Afge-
lopen weekend behaalde Gerda in twee par-
tijen drie punten zodat zij thans de vijfde
plaats inneemt met zes punten.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE
Voor de onderlinge damcompetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Rossel-Reuver O—2; Wansink-Boudri l—1;
Masselink-Esselink l—•!{ Breuker-Groten-
huis 2—0; Scheffer-Ruesink l—1; Dimmen-
daal-Sloetjes 2—0; Van Dijk-Klein Kranen-
barg 0—2; Hoenink-Oukes 2—0.

'. van Snellenberg-B. Hiddink O—2; G. Me-
.elink-N. de Klerk 2—0; H. van Snellen-

berg-C. Ridder 0—2; H. Vreeman-T. Gille
O—2; E. Brummelman-E. Bruinsma O—2;
R. Bruinsma-'B. Hiddink 2—O; G. Brummel-
man-N. de Klerk 2—0; G. Memelink-E.
Bruinsma l—1; G. Brummelman-C. Ridder

2; G. Memelink-E. Bruinsma 2—0; H.
'Aalderink-H. Teerink 2—0; A. Abbink-A.
Grefhorst 2—0; H. Aalderink-E. Postma
O—2; A. Berends-A. Graaskamp O—2; P.
Steenbreker-H. Schipper O—2.
Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vordense damclub DCV werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: KI. Kranenbarg-
Sloetjes 2—0; Abbink-Wansink O—2; Dim-
mendaal-Van Dijk afgebr.; Rossel-Scheffer
O—2; Hoenink-Ruessink O—2; Boudri-Mas-
selink l—1.
E. Brummelman-L. Eykelkamp 2—0; C.
Ridder-G. Memelink O—2; B. Hiddink-R.
Bruinsma O—2; A. van Laren-N, de Klerk
2—0; H. Vreeman-E. Bruinsma l—1; G.
Brummelmian-T. Gille O—2; R. Bruinsma-
B. Hiddink O—2; G. Brummelman-B. Hid-
dink O—2; G. Memelink-G. Brummelman
0—2; B. HMdink-C.'Ridder 2—0; G. Meme-
link-N, de Klerk 2—0; A. Abbink-H. Aal-
derink O—2; H. Aalderink-A. Grefhorst 2—
0; C. van Oel-A. Abbink O—2.
In groep A luidt de stand aan kop thans:
1. J. Oltvoort 13—18; 2. R. Gosselink 12—
16; M. van Oei 12—16. Groep B: A. Graas-
kamp 22—34; 2. E. Postma 21—31; 3. A.
Abbink 25—29. Groep C: 1. R. Bruinsma
39—60; 2. E. Bruinsma 50—56; 3. B. Hid-
dink 37—54; 4. G. Memelink 41—53.

Waterpolo
VORDEN BLUNDERDE TEGEN
VAASSEN
De heren van Vorden hebben ondervonden
dat ook bij waterpolo de bal rond is. In de
eerste periode tegen ZW uit Vaassen bleef
de nul aan beide zijden gehandhaafd. Vaas-
sen maakte geen gebruik van het feit dat
Vorden-speler Sjaak Gotink l minuut het
water diende te verlaten.
In d etweede periode gaf Ar jan Mengerink
de Vordenaren een l—O voorsprong. De
vreugde was van korte duur want bij een
tegenaanval van ZW kwam Geertjan Sik-
kens net een arm tekort: l—1. Even later
was de keeper van Vaassen zo vriendelijk
Eric Rikkerink de bal toe te werpen: l—2.
De derde periode toonde een aktie van Hen-
co Elbrink, die door de scheidsrechter niet
werd gewaardeerd. Tijdens het overdenken
van zijn zonden op de kant maakte Vaas-
sen wederom gelijk: 2—2. In de laatste pe-
riode bracht Eric Rikkerink de stand op
2—3. Hans Brinkman wisselde in de pe-
riode van plaats met Kier Krol en werd
prompt met ztjn tegenstander uit het water
gezonden. Vlak voor tijd kwamen de ploe-
gen wederom en thans definitief naast el-
kaar: 3—3.

Repetitie muzdekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie «n 3e maandag' van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln

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

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

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

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrijdag van de maand: ruil-

beurs (Jeugdcentrum)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaata WUdenboreh
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen

Januari:
28 Herv. Vrouwenvereniging dorp
28 Jaarvergadering KPO
29 Vrouwenvereniging Wüdenborch
30 Dropping SV Ratti
31 Jeugdcentrum, uitvoering Vorden*

Toneel

Februari:
3 Politieke Forumavond bq Hotel Bloe-

mendaal
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
6 Uitvoering Sureum Oorda, Jeugdcen-

trum
7 Uitvoering Sursum Corda, Jeugdcen-

trum
10 Bejaardensoos zaal Schoenaker
11 Bond van Plattelandsvrouwen
14 Feestavond Volleybalver. Dash in zaal

Eykelkamp
17 Herv. Vrouwengroep Linde
18 KPO
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
21 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, film-

avond
27 Ledenvergadering NCVB zaal Eskes
28 Kamavalsoptocht De Deurdreajers en

karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg

29 Kinderkamaval De Deurdreajers U
Kranenburg

't Is weer lachen geblazen bij
Vordens Toneel !

De drie alternatieve voorontwerpen van
het streekplan Oost-Geld er l and

STREEKPLAN
OOST-GELDERLAND

MEEDENKEN
OVER EIGEN TOEKOMST

.amü

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum

LaUBbouw-Natuur-Landschap
Landbouw - Natuur - Landschap
In hst vorige artikel hebben we geschreven,
dat de drie alternatieven voorontwerpen
van Ijgt streekplan Oost-Gelderland ver-
schiMBin de wijze waarop men de sprei-
ding ̂ Ri de bevolkingsaanwas heeft ge-
dacht. Daarmee hangt samen ds plaatsen
van de voorzieningen zoals scholen, win-
kels, werkgelegenheid enz. Elk van de drie
voorontwerpen moet uiteraard voldoen aan
de hoofddoelstelling; dus bfl alle plannen
voor verandering en uitbreiding zal de eigen
landelijke karakteristiek van Oost-Gelder-
land zoveel mogelijk behouden moeten blij-
ven.
Het probleem van de ruimtelijke ordening1 is
dan ook vaak terug te voeren op het ver-
schijnsel, dat uiteenlopende aanspraken op
dezelfde grond worden gedaan. Ala dat er-
gens duidelijk naar voren komt, is dat in
de relatie van de landbouw ten opzichte van
de natuur en het landschap. Enerzijds wil-
len we immers onze steeds schaarser wor-
dende stukken natuur en onze fraaie land-
schappen behouden; anderzijds zien we de
landbouw voor de noodzaak staan bepaalde
ontwikkelingen docr te voeren, die wel eens
een aantasting van het landschap en de
natuur zouden kunnen betekenen. We den-
ken dan bijvoorbeeld aan nieuwbouw van
agrarische bedrijfshallen, aan het egalise-
ren en vergroten van akkerlanden en der-
gelijke.
Het zal duidelijk zijn, dat juist deze pro-
blematiek in het streekplan Oost-Gelder-
land bijzondere aandaöht verdient. Dit ge-
bied bestaat immers voor 80 procent uit
agrarisch gebied en staat tegelijkertijd be-
kend om zijn fraaie natuur en landschap.
Om de belangen van de landbouw enerzijds
en het behoud van het fraaie landschap an-
derzijds zo goed mogelijk te behartigen,
heeft men de situatie in het gebied nader
onderzocht en in kaart gebracht. Daarbij
is ernaar gestreefd het agrarisch gebied van
Oost-Gelderland in drie kwaliteiten onder
te brengen, namelijk:
1. gebieden waar de belangen van de land-

bouw het zwaarst wegen;
2. gebieden waar landbouw, natuur en

landschap van ongeveer gelijk belang
zijn;

3. gebieden waar natuur en landschap dui-
delijk het zwaarst moeten wegen.

Bij deze indeling zijn buiten beschouwing
gelaten; de bestaande bebouwing zoals dor-
pen en steden. Ook wat in de „bestem-
mingsplannen buitengebied" de bestemming
'bos- en natuurgebied heeft, is buiten de bo-
vengenoemde driedeling gehouden. Onder
natuurgebied verstaan we niet allen bos-
sen en heidevelden, maar ook weilanden,
houtwallen, uiterwaarden, sloten en derge-
lijke kunnen waardevol zijn uit het oog-
punt van natuur.
De samenstellers van de drie alternatieve
streekplannen hebben ook van bovenge-
noemde driedeling van het agrarisch gebied
drie verschillende kaarten gemaakt. Uit de
drie verschillende voorontwerpen van de
verdeling van het landschapgebied mag de
bevolking van Oost-Gelderland mede haar
keus doen. Deze keus uit de drie kaarten
staat los van de keus uit de drie alternatie-
ve voorontwerpen betreffende de woning-
bouw, de bedrijfsvoorzieningen enz.
Zo kan men tot verscheidene kombinaties
komen, bijvoorbeeld voorontwerp I met

kaart l van de agrarische driedeling of
voorontwerp I met kaart 3 van de agrari-
sche driedeling enz.
Om tot een kaart te kunnen komen waarop
de landbouwkundige waarden worden afge-
wogen tegenover de ekologische en land-
schappelijke waarden, is het natuurlek no-
dig al deze waarden vast U leggen. Voor
wat betreft de ekologische*) waarden is
gebruik gemaakt van vijf verschillen waar-
deklassen, waarin men de Oostgelderse na-
tuur heeft ingedeeld. Hieronder volgt een
korte omschrijving van de vijf verschillende
ekologische waardeklassen:
klasse 5: ekologlsch uiterst belangrijk ge-

bied, doordat vrijwel het gehele gebied
bestaat uit waardevolle tot zeer waar-
devolle elementen;

klasse 4: ekologisch zeer belangrijk gebied,
doordat het voor een groot deel bestaat
uit waardevolle natuurlijke elementen;

klasse 3: ekologisch belangrijk gebied, door-
dat er een aantal waardevolle natuur-
lijke elementen in voorkomen;

klasse 2: ekologisch minder belangrijk ge-
bied, doordat er weinig waardevolle na-
tuurlijke elementen in voorkomen;

klassel: gebied waarvan op dit moment
nog geen waardevolle elementen bekend
zfln.

De aanduiding van de landbouwkundige
waarden berust natuurlijk op een heel an-
der uitgangspunt. Daarbij is gekeken naar
de produktie-omvang van de agrarische be-
drijven in het gebied. De proluktie-omvang
bepaalt het ekonomisch bedrijfsresultaat en
wordt uitgedrukt in „standaard bedrijfseen-
heden" (SBE). Ook hier is sprake van vijf
klassen die als volgt zijn te omschrijven:
klasse 5: een uitstekende produktie-omvang

meer dan 189 SBE);
klasse 4: een zeer goede produktie-omvang

(130-189 SBE);
klasse 3: een voldoende tot goede produktie-

omvang (90-129 SBE);
klasse 2: een matige tot voldoende produk-

tie-omvang (50-89 SBE);
klasse 1: een onvoldoende tot matige pro-

duktie-omvang (10-49 SBB).
Uiteraard zijn niet alle agrarische bedrij -
ven binnen een bepaald gebied van dezelfde
klasse volkomen gelijk van produktie-om-
vang.
BiJ het maken van het definitieve streek-
plan moet met bovenstaande gegevens, en
nog vele andere, rekening worden gehou-
den.

Nationale parken en landschapsparken
Van rijkswege zijn enige tfld geleden drie
nota's uitgebracht over nationale land-
schapsparken en nationale parken. Daarin
is Montfertand als een mogel^k nationaal
park genoemd.
De Graafschap-Achterhoek en het gebied
rondom Winterswijk zouden mogelijk in
aanmerking komen voor "n nationaal land-
schapspark. Onder een nationaal land-
schapspark wordt verstaan een gebied van
tenminste 10.000 hektare, bestaande uit na-
tuurterreinen, water en/of bossen, kuituur-
grond en bebouwing. Een nationaal park is
kleiner. Hoe de kwestie van de nationale
parken en landschapsparken in het streek-
plan moet worden ondergebracht, is op dit
moment nog niet bekend. Als later beslo-
ten zou worden tot het stichten van derge-
lijke parken, dan Itjkt dit wel inpasbaar in
het ruimtelijk gebied dat in het streekplan
wordt nagestreefd. Een heel ander verhaal
is de kwestie van het beheer en van de fi-
nanciën.
Bovenstaande gegevens staan uitgebreid,
met de genoemde kaarten, in het boekje
„Streekplan Oost-<3elderland in de maak.
Voorontwerpen". Uitgave van het SSOG t«
Doetinchem.

*) ekologisch belangrijk - belangrijk voor
het biologisch evenwicht in de natuur.



Wij zijn dankbaar en blij
met de geboorte van onze
zoon

Roald Willebrord
Bernard

We noemen hem
ROALD

Willy en Rieky
Wolbert

Vorden, 28 januari 1976
Ruurloseweg 66

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

NIEUW

eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels

KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Propaangas

in fles of tank

KEUNE Yorden
tel. 05752-1736 - 1737

STAALSTRALEN

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

Politieke forumavond
op dinsdag 3 februari
aanvang 20.00 uur in
Hotel Bloemendaal

HEBT U OVERTOL-
LIGE SPULLETJES!

Geeft niet wat het is, u
doet er de zwemklub een
plezier mee.

Belt u 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Te koop: toonbank vitrine
telefoon 05750-12830

Opruiming
Zaterdag begint onze jaarlijkse

OPRUIMING met

honderden-koopjes
Koopjes

op hef gebied van huishoudelijke
artikelen, glas, aardewerk en
serviezen

Koopjes
in Gero, Zilmeta en Zilduro.
Kortingen van 15% en meer op
alle voorradige Gero-artikelen

Koopjes
uit onze afdeling radio en televisie

Koopjes

PIJPROKEN
MANNENWERK l

kromme pijpen

stoere pijpen

vlotte pijpen

rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, til. 1553

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30

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

Politieke forumavond
op dinsdag 3 februari
aanvang 20.00 uur in
Hotel Bloemendaal

gereedschappen,boormachines en
ijzerwaren

Koopjes
in tuinartikelen. Op alle nog voor-
radige tuingereedschappen, waar-
onder hand en elektrisch gereed-
schap, tuinmesten, motor- en hand-
gazonmaaiers, kortingen van 10%
en meer op de prijzen van vorig
jaar.

G- W. Eijerkamp
Vorden

de verkoop begint zaterdag a. s.
31 januari 's-morgens om 9 uur

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: l elektr. radia-
torkachel Inventum ver-
plaatsbaar; elektr. straal-
kachel met ventilator;
elektr. wandkoffiemolen;
Miele langzaamwasser;
Miele centrifuge; waske-
tel flinke maat; eik^^
dressoir old finish, ^fj
T.i.a.b. vanaf vrijdag
Dr. Staringstraat 14 te
Vorden

voor grote of kleine oplagen,

kleurendruk of zwart

VRAAG EENS VRIJBLIJVEND ADVIES EN PRIJS

Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

RUBBERLAARZEN
EN BAMA-SOKKETS

in allerlei maten o.a.

HERENKUITLAARZEN 41-46

15,95
Kijk eerst bij

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Wintertijd - puzzeltijd
KOERSELMAN
voor puzzels voor groot en klein

BEST BROOD
dat brood dat u haalt bij

SCHURINK
Burg. Galléestraat 26, tel. 1877

Wapen u tegen de kou,
eet op tijd een goed
stuk vlees van de
echte slager...
BIEFSTUK
250 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

RIBLAP
500 gram

RUNDERSTOOFLAP
500 gram

PAPRIKASCHIJVEN
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

GEVULDE BOOMSTAM
nu voor

Voor de boterham:

150 gram PEKELVLEES
150 gram BOTERHAM WORST
100 gram GEBRADEN ROLLADE
250 gram KOOKWORST (stuk)

4,98

5,25

6,30

4,98

2,70

2,70

3,40

3,98

1,48
1,19
1,49
1,98

Nieuwstad Vorden

BWHTOM

Telef. 1321

TIJDELIJK

20% KORTING
op: SOLA, DEMEIJERE W.M.F.

PANNEN
OERSELMAN

Burg. Galléestraat 12 - Vorden - Telefoon 1364

Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN
1 FEBRUARI

Super-Fly

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZÜTPHËNSEWËG TEL 05752-1514
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