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Nieuwjaarstoespraak burgemeester
bij aanvang
raadsvergadering dinsdagavond
"Bij de nieuwjaarsontmoeting hebben wij elkaar al onze beste wensen gegeven voor het nieuwe jaar. Dat hoeven we dus niet
nog eens te doen. Toch is zo'n eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar voor menig burgemeester aanleiding een toespraak te
houden. Ik ben daar vorig jaar ook toe over gegaan en wil op die ingeslagen weg maar voortgaan. Misschien kom ik daarmee
ook een klein beetje tegemoet aan de wens die de heer Geerken in de vorige raadsvergadering heeft geuit, toen hij mij vroeg me
wat vaker persoonlijk tot de bevolking te wenden. Nu zit hier vanavond maar een klein deel van de bevolking, maar wellicht
komt er via de pers ook iets terecht bij degenen die niet naar deze raadsvergadering gekomen zijn. Tenslotte is de relatie be-
stuur - burger voor een zeer belangrijk deel een kwestie van communicatie via de pers en dan met name via de verslaggeving
van raads- en commissievergaderingen. In de laatste vergadering van de commissie algemeen bestuur is dit nog eens ter sprake
gekomen, waarbij de wens naar voren kwam met vertegenwoordigers van de regionale pers te overleggen hoe die communica-
tie-functie van de pers in de verhouding bestuur - burger in Vorden meer inhoud kan worden gegeven. Wij zullen binnenkort
het initiatief nemen tot zo'n gesprek", aldus burgemeester Vunderink.

Openbaarheid college-besluiten
"Daarmee kom ik op een ander punt
dat door de CDA in de begrotings-
vergadering van december j . l . opnieuw
is aangeroerd, te weten de openbaarheid
van college-besluiten. Ik heb toen ge-
zegd, dat het college daar in principe
voorstander van is doch dat de uit-
voering van deze gedachte een aantal
praktische bezwaren ontmoet. Eén
daarvan is, dat publikatie veelal vooraf
zal gaan aan mededeling van het besluit
aan de direct betrokkenen. Die lezen dat
dus eerst in de krant en krijgen later een
brief. Een ander bezwaar is het extra
werk dat er mee gemoeid is. Niettemin
zijn we inmiddels gaan experimenteren
met dit idee, in die zin, dat we de stuk-
ken voor de B&W vergadering van he-
denochtend hebben gesplitst in een ge-
deelte dat wel en een gedeelte dat niet in
aanmerking komt voor openbaarheid.
De besluiten die wel openbaar kunnen
wordem moeten dan zo worden
geformuleerd, dat de buitenstaander die
ze leest de betekenis ervan begrijpt. Na
één of twee van deze experimenten,
waarbij we overigens nog niet tot de o-
penbaarheid zelf overgaan, zal moeten
worden beoordeeld of het extra werk
dat hiermee gemoeid is kan worden op-
gevangen door het bestuurlijk en het
ambtelijk apparaat. Het gaat daarbij
niet alleen om het opvangen van het
van het extra werk dat gaat zitten in het
splitsen en redigeren van college-be-
sluiten, maar ook in het opvangen van
raadsleden, journalisten en burgers die
nadere informatie wensen over gepubli-
ceerde besluiten. Denkbaar is zelfs, dat
over die besluiten hele discussies ont-
staan. Denkbaar is zelfs, dat over die
besluiten hele discussies ontstaan. In
principe gaan wij die discussies niet uit
de weg, doch twee aspecten moeten wel
goed in het oog worden gehouden:
1. de gemeentelijkemachinerie moet niet
over zijn toeren worden gedraaid door
er meer van te vragen dan het aan kan;
2. om zowel praktische als principiële
redenen moeten raad en bevolking een
stuk besluitvorming kunnen toevertrou-
wen aan het college van B&W; ont-
breekt daarvoor het vereiste vertrouwen
in het college, dan kan dat niet worden
gecompenseerd door raad en bevolking
te laten deelnemen aan het besluit-
vormingsproces aan de collegetafel; uit
een oogpunt van democratie zou dat
misschien wel mooi zijn, maar het zou
staatsrechtelijk onjuist zijn en praktisch
onuitvoerbaar.

Ik hoop dus, dat als wij te zijner tijd
overgaan tot openbaarmaking van daar-
voor in aanmerking komende collegebe-
sluiten, raadsleden en burgers zich in
hun begrijpelijk enthousiasme om
daarop in te haken enige beperking zul-
len willen opleggen", aldus Vunderink.

Oververhitting
bestuursmachinerie
"In dat verband is het wellicht zinvol op
te merken, dat de groei van de bestuurs-

taak nog steeds voort gaat, en dreigt te
leiden tot oververhitting van de be-
stuursmachinerie. Dat geldt eigenlijk
voor alle drie bestuurslagen. Wie vorig
jaar het provinciaal gebeuren wat heeft
gevolgd, heeft kunnen constateren dat
in Arnhem steeds vaker de klacht wordt
gehoord dat het provinciaal bestuur
over zijn toeren draait, omdat er meer
van wordt gevraagd dan het aan kan. Ik
geloof dat dat een algemeen probleem
is, waarvan wij tegenwoordig op alle be-
stuursniveau de consequenties zien. En
dan denk ik niet dat de oplossing
primair ligt bij een betere afstemming
van bestuursgebieden op nieuwe taken.
Ik denk dat wij ons in de bestuurstaken
zelf zullen moeten beperken. Wij zullen
af moeten van het idee, dat onze maat-
schappij alleen goed kan draaien als de
overheid alles tot in de puntjes regelt en
op elke vraag die rijst een uitgebreid
onderzoek verricht met een daaraan
verbonden maatschappelijke discussie.
Dat is goed als het gaat om wezenlijke
zaken zoals de kernenergie en andere
kwesties die van veel belang zijn voor
onze veiligheid en gezondheid", aldus
Vunderink.
"Op het niveau van onze gemeente-
problematiek denk ik in dat verband
b.v. aan verkeersveiligheid. Ook is het
terecht, dat wij tegenwoordig zwaardere
milieu-eisen stellen, maar we moeten erg
oppassen niet naar perfectie te streven.
Als je aan plannen voor woningbouw,
verkeerscirculatie of uitbreiding van
economische bedrijvigheid alle eisen
stelt die met het oog op een volmaakte
maatschappij te bedenken zijn, komt er
geen enkel plan meer van de grond.
Want het perfecte is zelden haalbaar in
deze maatschappij. En hoe verder je
afstaat van de concrete belangenafwe-
ging die nodig is om plannen van de
grond te krijgen, hoe gemakkelijker je
onmogelijke eisen blijft stellen waar die
plannen aan moeten voldoen. Helaas
blijken rijk en provincie in dat opzicht
nogal eens ver af te staan van de
gemeentelijke bestuursproblematiek,
doch datzelfde kan gezegd worden van
de gemiddelde burger, die de be-
sluitvorming aan de gemeentelijke
bestuurstafel niet van nabij kan volgen.
Misschien kan openbaarmaking van
collegebesluiten tot gevolg hebben, dat
raadsleden en burgers meer zicht krijgen
op de omvang van de gemeentelijke be-
stuurstaak. Uiteraard leest men in een
besluitenlijst niet hoeveel werk aan een
besluit vooraf is gegaan. Wel kan met
het aantal besluiten zien groeien. Het is
geen volmaakte graadmeter, maar
geeft toch wel een indicatie, als ik u
vertel dat het aantal besluiten dat B&W
wekelijks nemen het afgelopen jaar met
ongeveer 20% is toegenomen tot bijna
60 gemiddeld, dat is een kleine drie dui-
zend in totaal in dat jaar. Het zou
interessant zijn die ontwikkeling eens te
bezien over bij voorbeeld de afgelopen
tien jaar. Ik denk dat wij dan tot de
conclusie kunnen komen, dat wij te lang
hebben gewerkt met een ambtelijk
apparaat dat in omvang niet is mee-

gegroeid met de uitbreiding van de be-
stuurstaak. Zeker als men in
aanmerking neemt dat om verschillende
redenen, waaronder de verbeterde
rechtsbescherming van de burger, elk
overheidsbesluit ook op zichzelf reeds
veel zwaarder moet worden gewogen
dan in het verleden. Niet alleen de
kwantiteit is toegenomen, ook aan de
kwaliteit worden steeds zwaardere eisen
gesteld. En ik verwacht dat deze tendens
alleen nog zal voortzetten", aldus
burgemeester Vunderink.

Wanneer men dat beeld beziet tegen de
achtergrond van een slechter wordende
financieel-economische situatie, die
voor uitbreiding van het ambtelijk
apparaat weinig ruimte laat maar bo-
ven^^ü vereist, dat voortaan elke gul-
dei^^fcitgegeven wordt niet tweemaal
maar^Hb keer wordt omgedraaid, dan
dreigt er een ernstig gevaar dat de be-
stuursmachinerie oververhit raakt
alleen bij kleine gemeenten maar ook bij
grote en ook bij provincie en r i jk . Reor-
gani^>e van het binnenlands bestuur,
zel^PKnneer men daar nooit toe komt,
hetgeen langzamerhand betwijfeld mag
worden, zal dat probleem niet kunnen
oplossen. Want zelfs na een herver-
deling van taken en een herindeling van
bestuursgebieden zal de gemeenschap
niet in staat zijn het bestuursapparaat te
financieren dat nodig is om te voldoen
aan de toenemende vraag naar over-
heidsbemoeienis.

Oplossing
De voor de hand liggende oplossing is
dan, dat we met z'n allen proberen die
vraag naar overheidsbemoeienis te
temperen. Ik zal wel het verwijt krijgen,
dat dit een politiek geïnspireerd
oplossing is. Misschien is dat wel zo en
ik denk dan een burgemeester best
politiek geïnspireerd mag zijn heden ten
dage. Maar mijn belangrijkste motief
om dit hier te zeggen vandaag is, dat ik
op basis van de gesignaleerde
ontwikkeling mij ernstig zorgen maak
over het bestuurlijk functioneren in de
toekomst. Ook in deze gemeente.

Ik hoop dat wij in dit nieuwe jaar als
gemeentebestuur ook eens het hoofd
kunnen buigen over dit soort lange ter-
mijn problemen. Ik hoop dus ook, dat
deze problematiek niet reeds op korte
termijn tot knelsituaties gaat leiden. In
wezen ben ik optimistische van aard en
daarom geloof ik dat in het jaar dat juist
gestart is de positieve aspecten van de
verbetering van de kwaliteit van ons
bestuur, waaronder begrepen een ver-
beterde relatie tussen college en raad en
tussen gemeente, bestuur en burger, het
nog zullen winnen van de negatieve
aspecten van de door mij geschilderde
problemen. Het college zal in dit nieuwe
jaar graag samen met u daarvoor de
handen uit de mouwen steken", aluds
burgemeester Vunderink in zijn Nieuw-
jaarstoespraak tot de raad.

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Publikaties ingevolge de wet AROB

Wet AROB publikaties.

De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de

betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kón-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-

rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer G. Weulen Kranenbarg,
Ruurloseweg 47 te Vorden, voor het
bouwen van een schuur voor opslagma-
terialen aldaar.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Ensemble Raphael in de
Christus Konin J<erk
Op zaterdagavond 14^Pruari zal het
Vocaal Ensemble Raphael uit Laren
(N.H.) om 19.00 uur (niet om 17.30 uur)
in de Christus Koningkkerk aan het Jeb-
bink de liturgische gezangen (Grego-
riaans) verzorgen. Na de eucharistie-
viering is er gelegenheid gratis koffie te
drinken in het parochiezaaltje. Direct
daarna biedt het ensemble Raphael een
gratis concert aan.
Twee jaar geleden heeft ditzelfde koor
eveneens een concert verzorgd in de
Chr. Koningkerk en een geweldige
indruk achtergelaten. Toen hoorde men
de opmerking "Jammer dat hieraan
alleen bekendheid is gegeven in Katho-
lieke kringen". Men krijgt nu nogmaals
de gelegenheid om dit mee te maken.
Iedereen is van harte welkom!
Het Vocaal Ensemble Raphael heeft een
internationale reputatie opgebouwd in
Europa. Jaarlijks geeft het uit vijftien
leden bestaande ensemble onder de emi-
nente leiding van dirigent Jan Peerik
zo'n 180 uitvoeringen. De dirigent pro-
beert met zijn leden van elke compositie
niet alleen een duidelijk klankbewust-
zijn te geven, maar ook te dringen naar
de geestelijke achtergrond, deze tot le-
ven te brengen en indringend door te ge-
ven aan de toehoorders.
Om enigszins aan hun doel te be-
antwoorden, geven alle leden van
Raphael, naast hun normale dagtaak,
alle vrije tijd voor repetities en andere
werkzaamheden. Zij proberen hun
leven zo in te richten dat een werkelijkse
verbinding met de muziek mogelijk is en
beschouwen het als een kerkmuzikale
werken uit verschillende stijlperioden
(Ave Maria van Gombert, Regina Coeli,
Ave Verum van Poulens enz.)

Zoek?? Zoek!!
Deze week 25 t/m 31 januari is de
Nationale Bijbelweek 1981.
Het thema luidt: "Steek je licht op met
elkaar". Op de affiche van de Bij-
belweek zien we: een open Bijbel en een
kring mensen er om heen. Samen lezen
zij de Bijbel. Samen "steken zij hun
Jicht op".
In de zondagmorgen j.l. gehouden ge-
zinsdienst in de Gereformeerde kerk en
in de Hervormde dorpskerk was dat ook
het thema: "Steek ju licht op mei
elkaar".
Samenvattend werd gelezen 2 Koningen
22. In de tijd van koning Josia (638-608
v. Chr. Hij was als kind van 8 jaar al

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

koning) wordt in een offerkist bestemd
voor de hoognodige restauratie van de
tempel in Jeruzalem een boekrol gevon-
den: de boekrol Deuteronomium. De
boekrol, de Bijbel wordt weer gelezen.
Alles met anders! Een vraag: Is uw
Bijbel thuis ook zoek, zoek-geraakt???
Zoek hem dan weer eens op. Wat het
huis verliest, vindt het huis ook weer
terug... Lees er weer es in.
Gebruik een goede vertaling en/of een
Bijbels dagboek. De voorzitter van het
Nederlands Bijbel Genootschap,
afdeling Vorden, is de heer Luichies,
Het hoge 46. Het N.B.G. kan nadere
informatie geven over verschillende
vertalingen en uitvoeringen van de
Bijbel.

Jeugddienst
a.s. Zondagmorgen l februari wordt in
de Herv. dorpskerk de maandelijkse
jeugddienst gehouden. In deze dienst
hoopt voor te gaan ds. Onstein uit
Lochem. De Zanggroep "Parspartoe"
uit Wichmond heeft z'n medewerking
toegezegd voor deze jeugddienst a.s.
zondagmorgen.

Avonddienst
In de avonddienst (Ie en 3e zondag van
de maand, als regel) hoopt a.s. zondag-
avond l februari voor te gaan ds. J.
Veenendaal.

Leerhuisavonden over het
Jodendom/Israël
De eerstvolgende avond over het
Jodendom zal D.V. gehouden worden
volgende week donderdagavond 5
februari in "Het Achterhuus", de zalen
achter de Gereformeerde kerk.
Onderwerp: "Jodendom en het Nieuwe
Testament. Inleider hoopt te zijn: Dr.
C.J. den Heyer uit Kampen. (Dr. den
Heyer is zeer onlangs benoemd tot
Professor in het Judaïsme binnen de
Theologische Faculteit aan de V.U. te
Amsterdam) Iedereen is genoemde
avond zeer welkom! Het is stellig een
boeiend onderwerp.

R.K. kerk Kranenburg-Vorden
Tijden voor Eucharistievieringen in het
weekeinde

Voortaan zal op zaterdag - met ingang
van 31 januari, de eucharistie gevierd
worden, beurtelings in één der kerkgele-
genheden, op de bekende tijden: in Vor-
den 17.30 uur, in Kranenburg 19.00 uur.
Te beginnen op 31 januari in Vorden.
Controleert u steeds vooraf dag en tijd
van eucharistieviering om onnodige ver-
gissing te voorkomen. Op zondag
blijven voorlopig de tijden
gehandhaafd: 9.30 uur Kranenburg en
10.45 uur Vorden.

GEBOREN: Michel Oldenhave
ONDERTROUWD: R.J.A. Bos en
G.A. Gosselink; E. Stieding en H.J. ten
Pas
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G.A.A. Ruitenbeek,
oud 78 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. H. Onstein (Lochem),
jeugddienst, m.m.v. Zanggroep uit
Wichmond.
19.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J.R. Zijlstra, 19.00 uur
nog onbekend.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 31 januari en zondag l fe-
bruari dr. Vaneker. Boodschappen
s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
C.L. Stratingh, Barchem, tel. 05734-
498. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen om 11.30 uur.

WEEKEND—, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 31 januari 12.00 uur tot
maandag 2 februari 7.00 uur dr.
Wegchelaer. Komende week avond- en
nachtdienst ook dr. Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE

Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8.00-9.00 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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u de weg
goedkoper en toch
beter leven —
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ünox soep
4 bordenblik

Spa rood
fles l l i ter V.S. prijs

groente- kip of tomaat

S.ü. korrelkoffie
pot 200 gr.

V.S. prijs
S.U. roodmerk
koffie 250 gr.

V.S. prijs

Nutricia chocomel
l Itr. fles V.S. prijs
Calvé pindakaas
pot V.S. prijs

5?5

2»

Remia fritesaus
emmer 1000 cc

V.S. prijs
Olvarit rood pot

V.S. prijs
Karvan cevitam
fles 0.6 Itr.

V.S. prijs
Royco groente +
kippensoep

V.S. prijs
Blueband
margarine 250 gr.

V.S. prijs
Sun margarine
pak 250 gr. V.S. prijs

A5I

VS prijs

Nibbit cocktail
zak V.S. prijs
Gonzalez tablas
sherry p. fles

V.S. prijs

Korenaeradvocaat
fles V.S. prijs
Heineken pijpjes d^TA
pils krat 24 f les IDW

V.S. prijs J *•

Spa groen
fles l liter V.S. prijs

Riedel appelsientje |3ÏJ
pak l Itr. V.S. prijs
Herschi sinas-pub-cola
l i te r f les V.S. prijs

Jozozout
pak l kilo A42
V.S. prijs W» ^

All koffer
2 kilo V.S. prijs
Glorix bleekmiddel ||HJ
l Itr V.S. prijs *• ̂
Palmolive
toiletzeep
triopack
V.S. prijs
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Wie rekenf
\Boerenwit
1800 gr nu voor

Puntjes of bolletjes
zak met 6 stuks _

/ -

Krentenbrood
± 800 gr van 2,98 voor.

Chocolade tabletten
85 gr in 4 smaken
van 1,19 voor
van Melle Mentos
of dropmentos
pak 3 rol van 1,49 voor_
Roomboter
amandelstukwerk
pak van 1,98 voor__

W.K. Lekkerbekjes
pak van 1,89 voor__
Eierkoeken
pak 10 stuks
van 1,98 voor_
Anco mie
pak 500 gram
van 1,39 voor

Veronica
Moorse sokken
mt 40 44 van 7,95 voor_T
Kop en schotel
Chinees porselein
met goudlijn
van 2,98 voor
Airpot met tapkraan
1,9 l i ter
van 19,95 voor

ij

'
?l[

Superform Panties
mt 36 t/m 44
nu 2 paar
Kammen
pak a 10 stuks
van 3,50 voor
Atrix handcrême
pot 125 ml.
van 3,49 voor

Zendium Tandpasta
Nu 2 tubes Voor

geldig van 29/1 tot en met 31/1

Heerlijk malse
hamlappen heel kilo

Frikandeau
'n delicatesse 500 gram
Schnitzels
gepaneerd
of ongepaneerd 100 gr_

10?8

648

Nasi Goreng
vlees 500 gr
Uit eigen slagerij
Bami- of Nasi goreng
kant en klaar 500 gr

Heerlijk katenspek
100 gram
Saksische
Smeerleverworst
Erg lekker 150 gr
Slagersleverworst
Topkwaliteit
ring a 500 gram

Dubro afwas
600 cc van 1,59 voor
Montilla
2 liter oorkruik
van 8,95 voor
Foetsie Bah
kattenbakvulling
baal 4'/2 kg.

D.E. Roodmerk
koffie 250 gr
VS prijs-
Herschi
Sinas-pub of cola
l literfles
VS prijs

.*—^V
ttke-T

Halfvolle melk
houdbaar hele liter
VS prijs

ünox erwtensoep
betergevuld
l literblik
Koopmans Kabouter
Pannekoekmeel
pak 500 gr van 1,32 voor_,

Koopmans Custard
pak 400 gr van 1,30 voor
Bonduelle
hele franze sperziebonen
l l i t e r b l i k van 1,69 voor-_

Knorr Satehsaus
pak van 1,98 voor_

Calvé pindakaas
pot VS prijs-
Karvan Cevitam
fles 0,6 liter
VS prijs-
Mars
pak a 3 stuks
VS prijs

Ifl

Ad van Geloven Sateh
^***\ van 1,59 voor

;.% Jolly Kwark

Unox soep
4 bordenblik 4AQ
groente- kip of tomaat
VS prijs *•

30 ft
\\.\ 450 gr van

1,95 voor
Goudse kaas W

% Belegen
| heel kilo

m

De echte winterworst
Verse worst
tgrof of fijn

heel kilo
maar

i Schouderkarbonade
heel kilo nu maar
Van deze
karbonade
mogen we
maar 3 kilo per klant
leveren.

Het echte
Half om Half

L gehakt van Veenendaal
nu per kilo
maar

tesven

van

i/
R0*»>° V

,\l2 \\ier
2/79

Coppelstock
Jonge Jenever
l l i terf les

Coebergh Bessen
Bessenjenever
l literfles

^̂ ÜIP-V:fc>_-»-^ VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO • HENGELO IGLD l RUSSEN • GROENIG - GOOR • VOROEN

Gaarne willen wij u onze op-
rechte dank zeggen voor uw
belangstelling en medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve moe-
der en oma

ELISA MARIA
KRAUTS-WIJNANDS

Uit aller naam:
M.Th.J. Hartman-Krauts
7251 LT Vorden, januari 1981
Eikenlaan 16

Hartelijk dank voor de vele fe-
licitaties, bloemen en kado's,
die ons 40-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

J H. VOSKAMP
G.J. VOSKAMP-ZWEVERINK

Vorden, januari 1981
Ruurloseweg 94

Langs deze weg willen we al-
len hartelijk danken die ons
hun medeleven hebben be-
tuigd bij het overlijden van
onze moeder en oma

MEVR. BOLAND-HENGEVELD

te Dinxperlo.

Fam. Krajenbrink-Boland
Ruurloseweg 19

Op 3 februari 1981 hopen wij
de verjaardag van onze lieve
moeder en oma

H. HARMSEN-ESSCHENDAL

te vieren. Ze wordt dan 65
jaar. Ze geeft een receptie van
14.00-17.00 uur en van 19.00-
21.00 uur. Aan huis. H.K. van
Gelreweg 14.

Haar dankbare kinderen

Te koop aangeboden: 2 CV 6
Club (luxe), bj. 1979, 30.000
km.
Telefoon 05752-1649

'n FONGERS
toer-, sport-, trim- of race-
fiets, haalt u bij

Barink Nieuwstad 26, Vorden

15-jarig meisje zoekt werk.
Voor 's zaterdags en 's maan-
dagsmiddags. In de huishou-
ding of winkel.
Telefoon 2469

Wie wil er een grote eiken
vierkante uittrektafel rui-
len voor een ronde eiken
uittrektafel.
Telefoon 2269

Te koop aangeboden: diver-
se goede gebruikte banden
o.a. 165x15 (3x); 560x15 (4x);
165x15 (2x; Michelin); 155x13
(2x); 520x12 (2x).
5 sportvelgen Fiat.
Telefoon 05752-1649

Te koop: 3 gevelkachels,
2500 cal. 1 gaskachel. 1 kin-
derf iets 6-8 (opknappertje).
De Bongerd 28 - Tel. 2170

Adres gevraagd van de aktie-
groep S.O.S. behoud oude
stationsgebouwen.
A. Noorderwerf, Zeesterstraat
3c, 8931 BB Leeuwarden

Te koop: 1 studie-piano,
f250,-.
Telefoon 05752-6807

Te koop aangeboden: 1 VW
motor 1300 (1303, 26.000
km); l. en r. portier VW
1302; motorkap VW 1302.
Telefoon 05752-1649

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

MET SPOED GEVRAAGD:

ERVAREN PIANIST(E)
i.b.v. elektrische piano

voor direkte aansluiting bij
popgroep Riggel.

Inf. 05440-3696; 05752-6788

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

FREDERIK MEIJERMAN
echtgenoot van A. Jansen

eerder van B.H. Norde

op de leeftijd van 67 jaar.
A. Meijerman-Jansen
Diny, Henk, Frieda
Miep en Gerard
Jo en Wim
Annie en Joop
Frits en Willy
Hennie en Herman
en kleinkinderen

7251 XE Vorden, 24 januari 1981
Storm van 's-Gravensandestraat 15

MJjn man en onze vader is opgebaard in het rouw-
centrum Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot
condoleren aldaar woensdag 28 januari van 19.30 tot
20.30 uur.

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 29 januari
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Heden is van ons heengegaan, onze zwager

FREDERIK MEIJERMAN
echtgenoot van A. Jansen

eerder van B.H. Norde

op de leeftijd van 67 jaar.

Uit aller naam:
D. Norde
Pr. Clauslaan 1

Vorden, 24 januari 1981

Na een langdurig, bijzonder moedig gedragen lijden,
ging heden van ons heen onze geliefde schoonzoon

J.W.K. KELDER

in leven, predikant van de Gereformeerde kerk te
Leusden.
Hoewel gehecht aan dit leven, wist hij zich een wo-
ning door Christus bereid.
Moge dit de troost zijn voor onze dochter en haar vier
kinderen.

R. Slager
A. Slager-Peters

Vorden, 23 januari 1981
Dr. W.C.H. Staringstraat 16

Heden werd uit onze familiekring weggenomen na
een geduldig gedragen ziekte onze geliefde zoon,
broer, zwager en oom

GARRIT JAN ROSSEL
echtgenoot van G. Wesselink

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: H.M. Rossel-Regelink
B. Rossel
A.J. Rossel-Wesselink
nichten en neven

Warnsveld, 24 januari 1981

meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752 1314 en 05750-23346

Aanbiedingen zijn geldig van 29/1 tot 4/2

INSTALLATIE- EN SERVICEBEDRIJF

LAKERVELD
De Bongerd 28, Vorden, telefoon 2170

Aanleg en onderhoud:
centrale verwarming
gas- en waterleidingen
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Jubilerende Deurdreajers: eigen
gezicht en functie binnen de
plaatselijke gemeenschap

Drukke receptie en pronkzitting in residentie
Schoenaker
De jubilerende carnavalsvereniging "De Deurdreajers" neemt een niet meer weg te denken eigen plaats in binnen de Vordense
leefgemeenschap. Op de zaterdag jl. in de prinselijke residentie zaal Schoenaker gehouden receptie ter gelegenheid van het 22-
jarig bestaan, gaven vele vertegenwoordigers van verenigingen, buurtverenigingen met hun prinsen en andere blijk van hun
grote waardering voor de Deurdreajers.

Uit het plaatselijke verenigingsleven waren er afgevaardigden van onder meer de Knupduukskes, Jong Gelre, Bejaardensoos,
Vordens Huisvrouwenorkest, IJsvereniging, VAMC De Graafschaprijders, s.v. Ratti, Vordens Toneel, Dameskoor, Buurtver.
Kranenburg;, Belang en anderen. Ook de buurtvereniging Berkelschippers (Borculo), Pleerdöpkes (Barchem), Vlearmuze
(Neede), l Jutslovers (Kuur In) jeugdprinsen Oscar, Mark en Pascal gaven acte de presence.

In de smaakvol versierde prinselijke
residentie namen Prins Emil de Eerste
(Emil Eykelkamp), bestuur,
dansmarietjes en gevolg de hartelijke
gelukwensen van allen in ontvangst.
Vele cadeaus, bloemen, enveloppen met
inhoud vergezelden deze felicitaties.

Ceremoniemeester Gerard Oosterlaken,
die in de "ton" alles met zwierige hand
en tond aan elkaar praatte, kondigde
als eerste spreker voorzitter Hans van de
Linden aan. Deze belichtte in zijn jubi-
leumspeech vooral de functie van het
carnaval binnen de gemeenschap. Hij
noemde het een verheugend feit dat er in
Vorden een stichting is die alle ver-
enigingen op maatschappelijk en
cultureel terrein werkzaam omvat. "We
zullen alles moeten doen om hieraan
inhoud te geven. Binnen deze omlijsting
heeft het carnaval zijn eigen plaats
gezocht, met een eigen verantwoorde-
lijkheidsgevoel.
De opzet van het carnaval zal nu ook
anders worden" aldus de voorzitter,
"de grootschalige aanpak van vroeger
wordt nu kleinschalig door economische
en organisatorische oorzaken. We
hopen echter dat de gezelligheid op ons
carnaval blijft, ondanks deze opzet.
Veel zal afhangen van de inzet van
onze leden, maar hieraan twijfelen we
niet".

De voorzitter wees ook op de prettige
samenwerking met de
buurtverenigingen in het regio-carnaval.
"Dit zal het regio-carnaval ook in de
toekomst bepalen. Wij hopen voort te
gaan onder het aloude motto "Neet
neulen, moar...derudreajen!"

De nieuwe prins van de Deurdreajers,
Emil de Eerste, die het komende
jubileumcarnaval zal leiden, belichtte in
zijn toespraak de scepter van de prins.
Dit door Theo Bijen vervaardigde
"knuppeltje met ezelskop en oren"
heeft het ook 22 jaar volgehouden.
Nadat hij alle Deurdreajers, bestuur,
oud-prinsen en gevolg - benevens de
familie Schoenaker dank had gebracht
voor hun werk in de afgelopen jaren
bood hij het bestuur een fraaie nieuwe
scepter aan, onder de leuze waarmeer
hij het carnaval 1981 zal gaan regeren
"Prins Eimil dreajt deur... ie ök?"

President Jan ter Beek overhandigde
hierna officieel de nieuwe scepter aan
Prins Emil l, na inname van "de
oude". Paul Eykelkamp (secretaris)
besprak hierna het wel en wee van de
afgelopen 22 jaar. Onder meer de
oprichting op 12 januari 1959 door Ber-
nard Schoenaker, Hendrik Besselink,
Henk Besselink (smid) en Antoon Hart-
man. De door Jan Krabbenborg
gecreëerde leus "Neet neulen moar
deurdreajen" is nog altijd van kracht.

In het eerste bestuur kregen ook zitting
Marinus Hartman en Hein Huitink
(penn.) Vanaf 1960 draaide het kinder-
carnaval, de tent kostte toen ƒ 435,-, de
entree voor heren was ƒ 2,- voor dames
ƒ 1,75.... De vereniging kende vijf voor-
zitters: Jan Hartman, Jaap van Langen,
Bert Smeets, Harry Mombarg en nu
Hans v.d. Linden. Op 30 december 1960
werd het honderste lid ingeschreven:
Antoon Eykelkamp, in 1970 kwam het
eerste vrouwelijk bestuurslid Tonny v.d.
Sligte, in 1971 werd voor het eerst een
optocht door het dorp Vorden
gehouden en werd de eerste Jeugdprins
benoemd. De Deurdreajers ontplooiden
allerlei aktiviteiten, het bejaardencar-
naval, verzorging collecte Hartstichting
enz.

De secretaris dankte allen die in deze 22
jaar aan het carnaval hadden meege-
werkt, bestuur, raad van Elf, prinsen,
dansmarietjes, muziek The Rhitm Stars
en de Flamingo's. Met name dankte hij
de familie Mombarg, waar men jaren-
lang de attributen bewaarde en waar
men altijd welkom was.

Hein Huitink, de onvolprezen penning-
meester uit de eerste jaren kreeg voor
zijn verdiensten uit handen van Prins
Emil de Orde van de Vergulde Eikel,
terwijl zijn echtgenote Marie bloemen
ontving. Voor de vele steun en waar-
dering van residentiehouder de familie
Schoenaker werd mevrouw Schoenaker
vereerd met 22 prachtige rozen.

Het bestuur was blij verrast toen ze het
cadeau van de leden in ontvangst mocht
nemen:1 een fraai stuk siersmeedstuk met
in het midden het embleem van de
Deurdreajers temidden van de in koper
vervatte beeltenis van alle prinsen uit de
voorbije 22 jaar. Namens de buurt-
vereniging sprak Joop Röring van de
Vlearmuze uit Neede. In onvervalst
humoristisch dialect sprak hij zijn waar-
dering uit voor de Deurdreajers, die in
de regio bekend staan om hun ver-
draagzaamheid, hun grote ervaring op
organisatorisch gebied. Hij hoopte dat
de samenwerking in de regio bestendigd
zou blijven en bood het uit een van de
"Vordense kastelen ontvreemde
Deurdreajersembleem" aan, benevens
de traditionele fles met "Vlearmuze-
bitter".

Truus Tolkamp, Paul Eykelkamp en
Jan ter Beek kwamen hierna in hun
jeugdige creatie op de planken met de
carnavalschlager 1981 "Va, mag wie
efkes goan". Dit werd een geweldig
succes. Ook de jubileumgids, practisch
geheel verzorgd door Hans v.d. Linden
en zijn echtgenote zag er - verlucht met
foto's van vroeger en nu - zeer verzorgd
uit. Ria kreeg een fraai boeket bloemen,
Hans iets "onder de kurk".

mÊ
»r nun

De x^Kitter dankte tot besluit allen
voor nun belangstelling, eveneens de
leden voor het fraaie cadeau (vervaar-
digd door Jan Krabbenborg en Prins
Emil). Hij was ervan overtuigd dat
men de Deurdreajers voor de komende
jaren de ruggesteun zou geven die zo on-
misbaar is. Zowel in de pauze als na
afloop van de receptie namen velen een
kijkje in de kleine zaal waar een foto-
tentoonstelling was ingericht.

Zondagavond woonden velen de gezel-
lige pronkzitting bij, waar de buutreed-
ner den Droadnagel uut Zutphen en
Martinus de SToetebakker uut Neede
op kostelijke wijze knollen grappen
vertelden. Ook burgemeester mr. Vun-
derink en wethouder Lichtenberg gaven
met hun echtgenote's acte de presence.
De dansmarietjes onder eminente
leiding van Edda Brand verzorgden in
hun nieuwe uniformen hun nieuwste
dansen; vooral de Haremdans en het
solo-optreden van Edda Brand waren
uitstekend van gehalte. Ria v.d. Linden,
Jo Kruip en Miep Rondeel maakten een
onvergeeflijk debuut in hun creatie als
"de drie patertjes". Bart Overbeek en
Wim Nijenhuis werden onderscheiden
met de Opper-Deurdreajer, Freddy
Pellenberg kreeg de carnavalssjouwer en
Gerard Oosterlaken de Prominentenor-
de

Namens de propaganda-commissie
bood Gerard Oosterlaken het nieuwe
verenigingsvaandel aan, vervaardigd
door Mia Gal. Het klapstuk had men
tot het laatst bewaard, dat was de schit-
terende uitgevoerde dans van de dans-
marietjes "de Can-Can". Ook de Hof-
liederentafel was goed op dreef met de
carnavalschlager, terwijl de gehouden
loterij een geweldig succes werd. Al met
al een waardige en gezellige jubileum-
viering van de Deurdreajers.

DRAAI NU:

020-214444
TELE-LUISTERSPEL

Teddy Scholten presenteert
dag en nacht

de Rode Kruis-luisterspellijn

Aktie voor ontwikkelingswerk
op Borneo

"Kranenburg- Vorden" adopteert oud-dorpsgenootpater
Alfons Seesing

Al meer dan 33 jaar we^Pls missionaris in de binnenlanden van Borneo oud-
Vordenaar pater Alfons Seesing. Dank zij de parochiële M.O.V. - Missie, Ont-
wikkelingswerk en Vredeswerk - in Vorden en Kranenburg, is deze vooral voor
oudere Vordenaren zeker niet onbekende oud-plaatsgenoot "ontdekt". Enkele
maanden geleden werd - in samenspraak met de PCI - het plan geopperd om in
eigen parochie het missiewerk meer gestalte te geven. Men ging op onderzoek uit
om te zien of er niet een deel van het werk van een bepaalde missionaris kon
worden "geadopteerd".

"Wij vonden toen na enig zoeken een
dorpsgenoot en wel pater Alfons
Seesing, oud 68 jaar en al 33 jaar
werkzaam in de missie van Borneo"
aldus M. O. V.-woord voerder Willem
den Enting. "Het plan is nu om een
financiële aktie op touw te zetten, ten
bate van onze dorpsgenoot, die in
ernstige zorgen zit. Tegenwoordigd
wordt er zoveel aandacht geschonken
aan het ontwikkelingswerk, waardoor
het werk van de missionaris/zendeling -
die het als hun ideaal zien - wel eens in
de verdrukking komt." zegt Den
Enting, die erg enthousiasts is over de
aktie die men nu op korte termijn gaat
voeren.

Er werd contact gelegd met de pater, die
al heel snel reageerde en bijzonder
verheugd was dat hij - na 43 jaar
priesterschap en 33 jaar op Borneo -
door de eigen dorpsgenote eindelijk was
"ontdekt". "Dit feit is een lichtpunt is
een lichtpunt in de donkerte van vele
zorgen, welke ik de laatste tijd heb met
het bouwen van een kerk en een ge-
meenschapscentrum plus nog drie
andere kapellen in mijn uitgestrekte
parochie met 26 bijstaties. U kunt niet

geloven hoe dankbaar ik ben voor uw
brief; mijn gebied is zeer uitgestrekt en
zo groot als de provincies Brabant en
Limburg samen" schrijft hij.
De 26 kampongs in zijn werkgebied
liggen allemaal aan de grote rivieren,
zodat -hij deze over het water kan be-
reiken. In het centrum Menyumbung
geheten had hij jaren geleden een kerkje
van boomschors en bamboe en nu is hij
bezig een behoorlijk kerkje te bouwen
met 400 zitplaatsen. "Al een jaar ben ik
bezig met onze mensen het hout te zagen
voor het geraamte en het dak en drie
weken geleden (december j.l.) zijn 12
timmerlieden begonnen met de bouw".
Omdat pater Seesing gaarne een
bijdrage wou willen voor de inventaris
van zijn kerk (banken enz.) is het
M.O.V. gaan informeren wat dit zou
kunnen kosten. Men komt ongeveer aan
een totaal-bedrag van c. ƒ 5500,-. Men
hoopt dat parochianen en dorpsgenoten
gul zullen reageren. Bij de Rabobank
Vorden is een rekening geopend onder
no. 366422790 t.g.v. pater Alfons
Seesing; het gironummer is: PG 862923.
Men hoopt dat pater Alfons Seesing zal
merken dat hij door zijn dorpsgenoten
eindelijk is ontdekt.

• i »

Raad Vorden gaat aantal
klokuren muziekschool Zutphen
terug brengen
De raad van de gemeente Vorden heeft dinsdagavond besloten om het gegaran-
deerde aantal klokuren instrumentaal/vocaal muziekonderwijs met ingang van het
nieuwe seizoen te brengen op 20. Dit was tot dusver 22.
Aanleiding hiertoe was de onzekerheden die met betrekking tot de huisvesting van
de muziekschool in Zutphen in de Hanzehal onder te brengen. Wat hiervan de
financiële gevolgen kunnen zijn, kan op dit moment nog niet worden overzien.

De heer Geerken (CDA) vond het voor-
stel van B&W uit nood geboren. Hij
vroeg zich af of dit wel de juiste wijze s
is om bezwaar te maken tegen hogere
huisvestingskosten. De heer Geerken
stelde voor om het voorstel aan te hou-
den, maar schaarde zich later toch
achter de meerderheid van de raad om
het voorstel van het college aan te
nemen. Wel was hij het eens met het
voorstel van de heer Stoltenborg
(P.v.d.A) die aan het college verzocht
om de overeenkomst met de muziek-

school te herzien. Ook wilde
Stoltenborg graag onderzocht hebben
of er nog andere mogelijkheden voor
muziekonderricht in Vorden zijn.
De heer Bannink stelde voor het bedrag
te bevriezen. "Hier zeg ik geen ja op",
aldus het antwoord van wethouder
Lichtenberg.
De heer Voerman (CDA() vond de hou-
ding van het college weinig coulant. "U
gaat nu sleutelen aan de basisvoorzie-
ning. U brengt het leerlingental terug op
de muziekschool. Een angstige

reaktie", aldus Voerman. Hij stemde
tegen, evenals de heer van Overbeeke
(CDA).

i
Stationsgebouw
Burgemeester Vunderink deelde dins-
dagavond naar aanleiding van een vraag
van de heer van Tilburg (P.v.d.A) mede
dat de gemeente tot een concept huur-
overeenkomsten met de spoorwegen is
gekomen. "Binnenkort kan de zaak
worden beklonken". De overige agen-
dapunten die in de raad ter tafel
kwamen werden zonder discussie aan-
genomen.

Sportfederatie definitief
opgericht
Van de 32 door de voorbereidings-
commissie aangeschreven Vordense
sportverenigingen waren er maandaga-
vond 22 aanwezig om de Vordense
Sport Federatie definitief gestalte te ge-
ven. ,

De voorzitter van de commissie de heer
H. v.d. Linden toonde zich over deze
grote opkomst bijzonder verheugd. De
heer v.d. Linden ging nog even in op het
verleden. In 1973 werd in Vorden een
sportraad en een sportcommissie opge-
richt. Doordat er op gegeven moment
onder andere een raadscommissie werd
ingesteld voor sport- en cultuur, werd in
feite roet in het eten van de sportraad
gegooid.

Eind 1979 besloten de verenigingen een
voorbereidingscommissie in het leven te
roepen met als doel een Vordense Sport-
federatie van de grond te krijgen.
Wel de werkzaamheden van deze
commissie zijn niet voor niets geweest
want de aanwezige afgevaardigden
besloten definitief de V.S.F, op te
richten. (

De doelstelling is te zorgen voor een
goede communicatie tussen sportvereni-
gingen en plaatselijke overheid. Een ad-
viserende taak bij subsidieregelingen en
dergelijke. De gemeente Vorden heeft
de voorbereidingscommissie onlangs
laten weten dat V.S.F, als onderhande-
lingspartner te willen erkennen. Het
bestuur zal uit negen leden bestaan te
weten twee vertegenwoordigers uit de
binnensport, twee uit de buitensport,
twee uit de overige sporten en drie leden
behoeven geen lid van een aangesloten
vereniging te zijn.

Gekozen werden: B. Regelink en L.
Slütter (buitensport); J. J. v.d. Peyl en
mevr. Aartsen (binnensport); D.J.
Weustenenk en H.A.J. Mombarg
(overige sporten). De drie open gebleven
plaatsen in het bestuur zullen z.s.m.
worden bezet.

3 febr. Bejaard.soos Kranenburg 2 uur
4febr.H.V.G. dorp
7 febr. Springwedstr. in de sportzaal,

gymn.ver. Sparta
12 febr. Kontaktavond fa. Kettelerij,

Hotel Bakker
16 febr. Jaarverg. wielerclub (niet 18

febr.)
17 febr.N.C.V.B. de Herberg
17 febr. K.P.O
17 febr. Bejaard.soos Kranenburg 2 uur
18 febr. Jaarvergadering Wielerclub
21 febr. Bal voor gehuwden,

fa. Eijkelkamp
27 febr. Karnaval
28 febr. Karnaval

1 mrt. Karnaval
2 mrt. Karnaval
3 mrt. Bejaard.soos Kranenburg 2 uur
9 mrt. Modeshow Visser in zaal Bakker

17 mrt. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 mrt. Bejaard.soos Kranenburg 2 uur
24 mrt. K.P.O.
31 mrt. Bejaard.soos Kranenburg 2 uur

4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg 2 uur
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
28 april Bejaard.soos Kranenburg 2 uur

12 mei Bejaard.soos Kranenburg 2 uur
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg 2 uur

2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC

. 9 juni Bejaard.soos Kranenburg 2 uur



Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Te koop: aquarium, 0,4x0,4
x1 m, gen. compleet.
Vos, Groenendaalseweg 1,
Hengelo (Gld.), tel. 2203

PEDIKURE
Mevr. A. Leeflang
Het Gulik l, tel. 2737

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Losse verkoop:

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

met
Televisie

reparaties
- direct

: i . naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den gelet op artikel 31 van de wet algemene bepalin-
gen milieuhygiëne; maken bekend, dat door hen, on-
der diverse voorwaarden om gevaar, schade of hin-
der voor de omgeving te ondervangen, op 20 januari
1981 vergunning is verleend naar aanleiding van de
aanvraag van de heer H.J. Eggink te Vorden, voor
een vergunning ingevolge de hinderwet tot het uit-
breiden en wijzigen van een fokvarkenbedrijf in/op de
percelen, plaatselijk gemerkt Kostedeweg, nr. 7, ka-
dastraal bekend als gemeente Vorden, sectie D, nr.
1929 en 1930 (oud 1574).
De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen
ten gemeentehuize, De Horsterkamp 8, ter inzage en
wel van 29 januari 1981 tot 3 maart 1981, elke werk-
dag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.30 uur en elke maandag van 18.00 uur tot 21.00
uur 's maandagsavonds in het Dorpscentrum.
Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de wet algemene
bepalingen milieuhygiëne staat t/m 2 maart 1981 be-
roep open bij de Kroon voor:

a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs;

c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren
hebben ingebracht;

d. enige andere belangstellende, die aantoont dat hij/
zij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen-
komstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eer-
ste lid, onder c, van de wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepster-
mijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is in-
gesteld en met toepassing van artikel 60a van de wet
op de raad van state een verzoek wordt gedaan tot
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Ma-
jesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad
van state, afdeling voor de geschillen van bestuur.
Binnenhof 1, 2513 AA 'S-GRAVENHAGE.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorzie-
ning moet worden gericht aan de voorzitter van de af-
deling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van state.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

datum, 28 januari 1981

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
J. Drijf hout

de burgemeester,
M. Vunderink

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

Het Hoge 20 - Vorden

zondag l februari

WHEELS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Nog 3 dagen
donderdag 29 t/m zaterdag 30 januari

gaan alle artikelen voor

van de prijs
(75% korting)

daarna sluiten wij de zaak.

Wij danken u hierbij tevens voor de jarenlange
klandizie en vertrouwen in ons gesteld.

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

HIETBRINK
J. J. Vreeman Dekker en medewerkers

Schoenen
ederwaren
Reparatie

GEACHTE CLIËNTEN,

donderdag 12 februari houden wij met onze mede-
werkers een kontakt-voorlichtingsavond om half
acht in "Hotel Bakker" te Vorden.

De heer Stein uit Apeldoorn zal spreken over tuin-
en kamerplanten (tevens dia's en discussie).

Uw aanwezigheid zouden wij zeer op prijs stellen.

Gaarne opgave van aantal personen tot uiterlijk 10
februari.

Tot ziens op 12 februari in zaal "Bakker".

Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden -Tel. 05752- 1508

H.S.V. "De Snoekbaars
VORDEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
op donderdag 29 januari 1981
in het Dorpscentrum te Vorden.

ZEER BELANGRIJK
Aanvang 20.00 uur.

Il

voor iedereen

'n koopje
halen
bij
fcarendsen

De degelijke Black en Decker Workmate,

model WM 625 van f 198,- voor
ƒ 155r-

Black en Decker's handige ministofzuiger,

bijgenaamd de "kruimeldief" van f 108,-

voor

Black en Decker's découpeerzaagmachine

(315 W in koffer) van f 184,- voor
144f-

Holland Electro Splendy stofzuiger

van f 299,- voor t 199,-

Zutphenseweg 15 - tel. 05752-1261

JONGE FLORIJN 14,95

VIEUX GILDESTER 14,95>
MAÏTRE BLANCHARD

volle rode wijn per fles 5,95

Vinotheek

SMIT
Telefoon 1391

TUINCENTRUM

DE LAATSTE KOOPJES
DAMES JAPONNEN

DAMES ROKKEN

DAMES PULLOVERS

TERLENKA
HEREN PANTALONS 49,-

WEEKENDERS2stuks 37,50
HEREN PULLOVERS 25,-

KINDER PULLOVERS 10,

KINDER RIBBROEKEN 25,

KINDER SPENCERS 10,

TEN CATE
DAMES NACHTHEMDEN

LANG 25,

DAMES PYAMA'S 29,

HEREN PYAMA'S 29,

HELMINK bv

Ook foor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tUtAt doeltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

TEXTIEL EN MODE Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

Een centrum voor
prachtige

kamerplanten
en voor

alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Precies over een maand
is het weer zover.

KARNAVAL

Dus ouderen en jongeren
op naar VAN TONGEREN

Evenals vorig jaar verhuur van kleding.

Nu ook grote sortering
HOEDJES, PRUIKEN, NEUZEN,
MASKERS, TOETERS, enz. enz.

Raadhuisstraat 29, t.o. Gemeentehuis Hengelo (Gld.)



Nieuwstad 5 Vorden
Tel. 05752-1232.
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WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

de laatste prijzenslag bij
Modecentrum

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

theden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollen hoven l. 8 Vorden, Tel. 2039

Ruurlo

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

Adverteren kost geld
niet adverteren kost meer geld

in onze OPRUIMING

Eiken slaapkamer van
uitzonderlijke klasse. Bestaat

uit 2-persoons ledikant
(140 x 200 cm.), bovenbouw

met spiegel en 2 nachtkastjes.

getuid. Maar,
onze prijzen springen er
utt omdat ze zo SUPER-
LAAG zijn! En dat la
natuurlijk wét even wat
andera. Kijkt u maar

Bij zo'n bankstel hoort natuurlijk deze

schitterende eiken toogkast (198x149 cm)

1495,-

2795,-
Grandioos, massief eiken bankstel met

prachtige, rundlederen zit- en rugkussens. De
prijs is een echt mirakel. Bijpassende,

massief eiken salontafel (140x60 cm.)
met een 4'/z cm dik blad A7E\

STUNT VAN DE WEEK
HOEKKOMBINATIE 3 + 2-ztts
Bali-bruin gebeitst
Tweedstof ('/2 wol) bekleding
Prima zit
van 2885,- nu 2345,-

BANKSTEL 3-1-1
Massief eiken
zware draion
velours bekleding
STUNTPRUS

(Zolang de voorraad strekt)

1295,-

RELAXFAUTEUIL (verstelbaar) 448,-
MIMISET 3-delig massief eiken 139,-
BOEKENKAST eiken 184 hoog 275,-
LEDIKANT 90/200 massief grenen 198,-

ALLÉÉN DEZE WEEK
SCHUIFDEUR LINNENKAST
2 deurs 'fe leg, »/s hang
blank grenen struktuur
PAKKETPRIJS 189,-

AANBOUWWAND
2.70 m breed
Bali-bruin gebeitst.
met bar, vitrine, T.V.-ruimte
en verlichting
STUNTPRUS (éénmalig) 1895,-
HÉT KOOPJE VAN HET JAAR
WANDMEUBEL
1.42 m breed
massief eiken front
STUNTPRUS 895,-
EETKAMERSTOELEN
Zwaar massief eiken
Oud Hollandse stijl,
met biezenzitting
van f 285 -
STUNTPRUS
(Beperkte voorraad)

219,-
p.st.

DRALON DEKEN
Zware kwaliteit,
bruin/beige dessin
1 persoons 150 x 220
2 persoons 190 x 240

VEREN KUSSENS
2 stuks

52,50
79,50

29,50

SCHEEPSBED 90/190 blank grenen struktuur pakketprijs

LINNENKAST 2-drs. 1/2 h., Va l., blank grenen struktuur pakketprijs

BOEKENKAST 170 hoog blank grenen struktuur pakketprijs

SCHRUFBUREAU blank grenen struktuur pakketprijs

139,-

169,-
89,-

98,-

vanaf donderdag a.s. de laagste prijzen
RESTANTEN

Japonnen en pakjes 10,- en 29,- Kostuums
Mantels nuv.a. 49,- Pantalons

v.a.

nu

189,
20,- en 30,'

IN T CENTRUM VAN VORDEN

ZUTPHENSEWEG 24 - TEL. 05752-1514

* VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
* RESERVERING VOOR LATERE

LEVERING IS MOGELIJK
* NOG MEER OPRUIMINGSKOOPJES

VINDT U IN DE ETALAGES

Jacks en coats v a 49,- Coats
Rokken en blouses 15,- en 10,- Pigskin jasjes
RESTANTEN RESTANTEN

Beha's en corselets 5,- en 39,- Overhemden
VRIJDAGS KOOPA VOND!

Bromfietsverzekering.
Haal

vóór l maart het
nieuwe plaatje bij de
Rabobank.U krijgt

hetdirekt ««
mee.

v.a. 39,50
75,- en 98,-

10,- en 19,50

UXBJ
6 2 5

Rabobank S
Voor al uw verzekeringen.

0089

Verkoop staatsloten
maandag 2 februari

STAATSLOTEN
Afhalen uitsluitend 's mor-
gens van 9-13 uur en 's mid-
dags van 17-19 uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij

TUINCENTRUM
DE VONDERKAMP

Uselweg 20, Vierakker
(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

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

De laatste ronde

van de opruiming

U KUNT NOG PROFITEREN
T/M A.S. ZATERDAG

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serviee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Huizinga
administraties/verzekeringen
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 29 januari 1981

42e jaargang nr. 46

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Verrassende zege van Vorden
op Reunie
Vlak voor het ingaan van de winterstop
had Vorden l al duidelijk last van de
rode lantaarn die steeds dichter en
dichter bij kwam. Algehele konklusie
binnen de geelzwarte voetbalgemeen-
schap was dan ook dat in de tweede
helft van de competitie uit een heel
ander vaatje getapt diende te worden,
wilde het team van trainer Ab Fleming
aan het eind van het seizoen niet omlaag
duikelen.

Zondag deed Vorden de eerste stap in de
goede richting door de altijd zeer lastige
uitwedstrijd tegen Reunie verdiend met
0-2 te winnen. Dit gebeurde niet in een
fraaie doch wel belangrijke wedstrijd
waarbij, zo zou je kunnen stellen, de
puntjes dubbel tellen.
Voor rust was het een gelijkopgaande
strijd. Vorden nam met 0-1 de leiding
door een afstandschot van Jan Addink.
Na rust was de thuisclub aanvallend
sterker, doch beslist niet gevaarlijker
dan Vorden. Een kwartier voor tijd
werd het pleit beslecht toen Bennie
Wentink de stand uit een strafschop op
0-2 bracht.

Wilp - Ratti 1-0
Ratti l afdeling zaterdag speelde in Wilp
de eerste competitiewedstrijd na de win-
terstop. Het Ratti-team was zwaar geha-
verd en moest met vier invallers de strijd
aanbinden. In de eerste helft ging de
strijd gelijk op. Stoltenborg had bijna
voor rust de score op O-1 gebracht maar
hij schoot de bal in handenvan de uit-
stekende Wilpse doelman.
Vlak na de aftrap voor de tweede speel-
helft kreeg Harry Eggink nog een kans,
maar ook hier bleek de keeper paraat.
Terwijl beide ploegen zich al tevreden
hadden gesteld met een 0-0 gelijkspel,
kwam de thuisclub toch nog aan de win-
nende goal toen de rechtsbuiten een
misser van voorstopper Martin Dijkman
afstrafte: 1-0.

Dames
V en L-Ratti 11-0
Na een langdurige winterstop moest
Ratti naar V en L toe.
In de 1ste helft werden de kansen van
beide partijen onbenut.
In de 2e helft ging Ratti, met de wind in
de rug, voortdurend in de aanval. Het
mocht echter niet baten. De enige uitval
van V en L werd door hen goed benut.
Ratti kon de achterstand niet meer
inhalen en ging daarom met een 1-0 ne-
derlaag naar huis.

Programma s.v. Ratti zaterdag 31
januari en zondag l februari

afd. jeugd: s.v. Ratti Al - Erix Al; Vor-
den B2 - s.v. Ratti BI; Erica C2 - s.v.
Ratti Cl.
afd. zaterdag; s.v. Ratti l - Sinar
Molukku 1; Zelos 3 - s.v. Ratti 2; Zelos
6 - s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 - SVDW.
afd. zondag: s.v. Ratti l - Halle 1; s.v.
Ratti 2 - Warnsveldse Boys 3; SHE 5 -
s.v. Ratti 3; s.v. Ratti 4 - Vorden 9.
afd. dames: Puck 2 - s.v. Ratti 1;
Baakse Boys l - s.v. Ratti 2.

Dames van "De Herberg"
winnen zaalvoetbal
In de sporthal werd zaterdagavond een
zaalvoetbaltoernooi voor dames
gehouden met als inzet de "Damescup
Gemeente Vorden". Voor dit door fRed
Fransen georganiseerde toernooi
bestond een goede publieke belangstel-
ling.

In totaal namen acht teams deel te
weten Addink l en 2; Muppets; De Her-
berg; TAO Sing; Buunk; Rotonde en
Boonk 2. In poule A werd het team van
"De Herberg" eerste met de Muppets
op de tweede plaats.

In poule B eindigden Buunk en Rotonde
respektievelijk als één en twee.
In de finale toonde "De Herberg" zich
duidelijk sterker dan mede-finalist
Buunk. De Herberg won met 3-0. Bij de
strijd om de derde en vierde plaats
kwam het team van de Muppets (polo-
club) zegevierend uit de bus.
Na afloop van het toernooi reikte Fred
Fransen in zaal "De Herberg" de prij-
zen uit. De sportiviteitsprijs ging naar
het team van TAO Sing.

VOLLEYBAL

Dames onderuit tegen Reehorst
Met een sterk verzwakt damesteam - 3
basisspeelsters ontbraken om
verschillende redenen - moest het eerste
damesteam het afgelopen zaterdag op-
nemen tegen Reehorst uit Ede, dat nog
maar slechts 8 punten had verzameld te-
genover Dash 19 (niet inbegrepen 3
strafpunten wegens niet opkomen). Zo
op papier moest het een peuleschilletje
worden, maar aangezien slechts de helft
van het basisteam kon worden ingezet,
ontstaond er grote onzekerheid. Dit had
tot gevolgd, dat vele opslagen onjuist
waren, vele passes onzuiver en daarom
ook geen goede set-up. Slechts enkele
momenten kon Dash even in het eigen
spel komen. De invalsters deden met
grote inzet hun best, daar lag het niet
aan, maar er kwam geen spel uit. Met de
set-standen 7-15, 12- en 12-15 leed Dash
een 0-3 nederlaag. Er is evenwel geen
aanleiding om bij de pakken neer te zit-
ten. Deze wedstrijd tegen Reehorst, dat
voor Dash altijd wel een lastig te-
genstander is, moet maar gauw worden
vergeten. De stand is nu: Torpedo 14-
40, V.C.V. 14-34, Explosie 14-33, Sa-
turnus 14-28, Trivos 14-24, Rohda 14-
16, Dash 14-16, Setash 14-16, Dynamo
14-16, Veenendaal 14-12, Reehorst 14-
ll,Isala214-3.

Reserve-dames behalen
overwinning en gelijkspel
Enkele dames van het 2e damesteam
hebben het wel geweten. Hoewel niet
helemaal fit hebben zij bij het eerste
team hun bijdrage geleverd de afgelopen
zaterdag, waarna 's avonds een
wedstrijd van 4 sets in Olst en ver-
volgens maandagavond in de Vordense
sporthal nog eens een 4-setter. En her is
niet eens wat resultaat betreft slecht
afgelopen. De wedstrijd tegen Olst - de
eerste wedstrijd van Dash 2 in de
promotieklas werd een 1-3
overwinning voor Dash. De tweede in
Vorden verliep minder gunstig. Hoewel
het spel in de eerste twee sets een 3-0
overwinning voor Dash te verwachten
moest zijn, zag Harfsen kans terug te
komen op een verdienstelijke manier,
zodat de uitslag 2-2 werd. Gezien de
gehele situatie niet onverdienstelijk voor
Dash. De inzet is zonder meer een
compliment waard.

Heren l behalen gelijkspel
tegen Harfsen
In de heren-promotieklas ontving het
eerste heren-team afgelopen zaterdag in
Vorden het eerste herenteam van Harf-
sen. Het was voor Dash van belang aan
te tonen, dat men mee kon draaien in de
promotieklas. Harfsen was in de eerste
helft in de onderste helft blijven
hangen. Mogelijk was het allemaal voor
Dash wat gunstiger geweest bij een cor-
recter optreden van de scheidsrechter.
Deze gaf op een kritiek moment een bal
ten onrechte een scherpe opmerking
moest gedogen van de scheidsrechter,
hetgeen mogelijk zijn spel beïnvloedde.
In een niet erg interessant duel kon
Dash er toch nog 2-2 van maken. In een
mentaal sterke conditie moet Dash
evenwel meer resultaat kunnen boeken.

Overige uitslagen: M.jun. Voorwaarts-
Dash 2-1, m.asp. SVS-Dash a 1-2, ds. Ie
kl. Dash 3-DVO l 0-3, m.asp. Dash b-
Epse l 1-2, Dash c-Wilh. l 3-0, ds. 2e kl.
Dash 4-DVO 32-1, Wilh. 4-Dash 52-1,
hr. 2e kl. Dash 2 - Vios 0-3, j.asp. Dash
c-Bruvoc 0-3, ds. 3e kl. Dash 6-WSV 2-
1.
Programma: 31-1: Vorden: j.asp. Dash
a - DSC, m.asp. Dash a - DVO l, Dash
b - SVS l, Dash c - Hansa l, Dash d -
DVO 2. j.jun. Dash-DSC l.
Uden: ds. 3e Div. Saturnus de Molen -
Dash l.
2-2: Zutphen: ds. 3e kl. Dash 6 - Wilh.
7, ds. 2e kl. Dash 5 - Vios 3, hr. 2e kl.
Aktief - Dash 2. Vorden: m.jun. Dash -
Olympia, ds. Ie kl. Dash 3 - Vios l, hr.
2e kl. Dash 3 - Vios.

WATERPOLO

vier speelsters voor één of meerdere
minuten uit het water gezonden.
In de eerste periode leidden de Han-
zekikkers al met 0-3, waarna Anneke
Sikkens in de tweede periode via een
strafworp tegen scoorde 1-3. In de laat-
ste twee periodes werd de stand op 1-5
gebracht.

Vorden (heren)-OKK
(Eerbeem) 4-6
In een chaotische wedstrijd hebben de
heren van Vorden een 4-6 nederlaag ge-
leden. Het was een wedstrijd waarbij de
gemoederen nogal eens verhit raakten.
Het team uit Eerbeek toonde zich beter
in het afronden van de kansen. De Vor-
dense tegengoals werden gescoord door
Arjan Mengerink en Jim Heersink.

Voor de onderlinge competitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld. A.
Wassink-B. Nijenhuis 1-1, H. Groten-
.huis ten Harkel-J. Masselink 2-0, B.
Breuker-H. KI. Kranenbarg 1-1, J.
Lankhaar-H. Wansink 1-1, G. ter
Beest-G.Hulshof 2-0, B.Rossel-B. Wen-
tink 1-1, W. Sloetjes-H. Esselink 2-0.
Jeugd: groep 1: W. Rietman-G. Brink-
man 2-0, M. Boersbroek-M. Boerkamp
0-2, W. Hulshof-E. Brummelman 2-0,
P. Besselink-F. Rouwenhorst 2-0, R.
Slütter-J. Slütter 0-2, E. Hengelveld-E.
te Velthuis 0-2, W. Berenpas-N, de
Klerk 2-0, M. v. Burk-M. boersbroek 2-
0, J. Dijk-J. Slütter 0-2, N. de Klerk-M.
Boerkamp 2-0.
De stand aan de kop J. Slütter, R. Slüt-
ter, J. Dijk en W. Berenpas allen 8
punten uit 5 wedstrijden. N. de Klerk 8
uit 6.
Groep 2: E. Nijenhuis-R. Chotkan 0-2,
P. Holsbeke-A. Hoekman 0-2, B. Nues-
sink-Rr. Chotkan 2-0, H. Norde-H. Be-
renpas 0-2, B. v. Zuylekom-H. Wil-
genhof 2-0, B. Voortman-H. Hissink 0-
2, G.gfcnneker-B. Nijenhuis 2-0, B.
Huetifl^P".. Hissink 2-0, E. Nijenhuis-
B. Vooitman 0-2, H. Berenpas-Rr.
Chotkan 2-0, Rs. Chotkan-H. Norde 2-
0. Stand aan de kop: B. Huetink 20 uit
10, B. v. Zuylekom 16 uit 11, H. Beren-
pas BjgfclO, B. Voortman 12 uit 9, Rr.
ChotW^pZ uit 11 en Rs. Chotkan 11 uit
11.

Forse winst aspirantenvijftal
DCV
Het Vordense aspirantenvijftal heeft
vrijdagavond weinig moeite gehad met
DIOS uit Eibergen. DCV won met 7-1.
De individuele uitslagen waren: A.
Schipper - J. Krajenbrink 0-2; C. Roe-
lofsen - W. Wesselink 0-2; H. Bennink -
P. Eckringa 0-2; Krooshof - H. Hoek-
man 1-1.

Wieger Wesselink versterkte
positie
In het Gelders kampioenschap dammen
heeft Wieger Wesselink zijn positie ver-
sterkt. Zelf won hij van konkurrent
Peter Hoopman en aangezien Emiele
Leyser verloor staat Wesselink drie
punten voor op nummer twee. Er zijn
nog vier wedstrijden te spelen.
Grotenhuis behield zijn vierde plaats
door van W.Meyer te winnen.
Bij de distriktsvoorronden heeft Henk
Hoekman zich met nog één wedstrijd te
spelen geplaatst voor de finale. Hij won
zaterdag 2 wedstrijden. Andre Plijter
bleef zonder punten zitten. Erik
Brummelman verloor bij de junioren
van Theo de Groot uit Eibergen. In de
Hoofdklasse heeft Henk Ruesink goede
vooruitzichten op de finale. Hij won
van Postma uit Zutphen, terwijl kon-
kurrent van Oyen niet verder kwam dan
remise. Hij heeft volgende week een re-
mise genoeg voor een finaleplaats. Jan
Masselink speelde remise tegen Gerard
van Kampen uit Doetinchem.

Dammen in Wichmond

Gespeeld werden de volgende wedstrij-
den: J. Slütter-M. Garritsen 2-0, A. His-
sink-R. Slütter 0-2, T. Slütter-J.
Dijkman 0-2.

meisjes tot 16 jaar speelden een vijf-
kamp. Carolien Kramp werd eerste; 2
Marjo Marinus; 3. Ellis Oplaat.
De dames speelden een vierkamp. Hier
werd Toos Schröer eerste; 2. Ristte
Weenk; 3. Johanna Berenpas. Bij de
jeugd werd Ronnie Böhmer eerste; 2.
Bob van Goethem.
In de kwartfinale werden de winaars van
deze categoriën ingedeeld met de op dat
moment geplaatste heren. Daardooi
werd uiteindelijk M. Knippen kampioen
van Vorden; 2. F. Schoenaker; 3. S.
Hovenkamp.

De voorzitter de heer Kramp deelde 011^
mede dat men na al 30 leden heeft en dat
de training met l avond per week zal
worden uitgebreid. Momenteel traint
men in het Dorpscentrum op de maan-
dagavond en zaterdagmiddag. De
donderdagavond komt er dan bij. Door
deze uitbreiding kunnen weer nieuwe
leden worden aangenomen. Ga eens een
kijkje nemen op de trainingsavonden.
De jeugd kan terecht op zaterdagmid-
dag.

Geslaagde dropping
s.v. Ratti
De jaarlijkse dropping van de sport-
vereniging Ratti - de zesde in successie -
die vrijdagavond j.l. is gehouden, is een
groot succes geworden. Er namen 65
personen deel aan deze
oriënteringstocht, waarbij men helaas
door de dichte mist weinig van de
natuur kon genieten; wegen en paden
waren eveneens door de dooi bijna
onbegaanbaar geworden, maar dat kon
de pret niet drukken. De deelnemers
werden omstreeks kwart over acht
gedropt nabij camping Ruighenrode te
Lochem; er moetsen diverse opdrachten
worden vervuld, terwijl ook drie
controleposten in de route waren opge-
nomen.
Veel punten konden worden verdiend
met het ringgooien, bussengooien en het
dobbelsteen werpen. Andere
opdrachten waren: sticker meebrengen,
drie soorten naaldboomvruchten, vijf
konijnekeutels, hoe oud ̂ k r.k. kerk
Kranenburg (114) hoe laJHp, de tocht
(8,5 km.), de totale leeTtïjd van de
organisatie-commissie (146 jr.), welke
ploegen in de eredivisie bezetten de
eerste vij f plaatsen? ^M
Dik onder de modder ^^^erden de
eerste groepen tegen kw^^^er tien bij
de Ratti-kantine. Gelukkig had de fami-
lie Hoebink voor alle 65 personen voor
boerenkool met worst gezorgd; dit viel
erg in de smaak, alles ging op. Omdat
tegen elven de groep Sueters-Klootwijk
nog niet "boven water" was, werd com-
missielid H. Sloetjes er op uit gestuurd.'
Maar hij had pech... en belandde met
zijn auto diep in de modder. Gelukkig
werd hij door de vermiste groep gevon-
den en met vereende krachten "be-
vrijd". Tegen half twaalf kwam men als
laatste bij de kantine aan. Voor elke
deelnemer was er nog een extra prijs te
verdienen, het raden van spijkers in een
fles. Mevr. A. Bos was er het dichste bij:
725 (het juiste aantal was 722).
De heer W. Sloetjes dankte namens de
organisatie-commissie (G.J. van Zee-
burg, H. Sloetjes, L. Bleumink en G.
Lubbers) allen voor hun sportieve
bijdrage. Hij hoopte elke deelnemer
volgend jaar terug te zien, maar bij nog
groter deelname zal de kantine moeten
worden uitgebreid...

De volgende winnaars kregen een prijs:
1. groep Fr. Bleumink-W. Wassink; 2e
groep B. Nijhof-Kelderman-Meyerink;
3e groep W. Roelvink-Langeler; 4e
groep F. Lebbink, Gr. Wassink, Tol-
kamp, Bos; 5e groep van Oosten-Bleu-
mink; 6e groep Bos-Rutgers-Reintjes; 7e
groep Bos-Gosselink; 8e groep
Overbeek-Huitink; 9e groep Sueters-
Sloetjes-Klootwijk; 10e groep Dostal-
Bijen; l Ie groep Bos-Hoenink-Reintjes-
Zweverink.

Vorden van toen

Nederlaag Vordense dames
De dames van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd tegen de Hanzekikkers
met 1-5 verloren. De scheidsrechter had
de grootste moeite het duel in de hand te
houden, want de beide teams werden

De eindstand over 1980 in Wichmond is;
1. M. Garritsen, 2. J. Slütter, 3. R.
Slütter, 4. M. Dijkman, 5. W. Addink,
6. A. Hissink, 7. B. Hiddink, 8. T.
Slütter.

Zeer geslaagde tafeltennis
toernooi

M. Knippen wint open
Tafeltenniskampioenschap
De Tafeltennisvereniging "Treffer '80"
organiseerde zaterdag in zaal "De
Herberg" het open kampioenschap van
Vorden.
Circa 70 personen bonden zaterdagmor-
gen al vroeg de strijd met elkaar aan. De

Deze week hebben wij weer een oude foto uit Vorden. Gaarne weer reakties tele-
foon 1404.

Weer veel telefonische reakties gehad op onze foto van vorige week.

De heer H. Eggink uit Warnsveld meende dat het zijn grootouders waren van
boerderij Groot Veldkamp.

Mevrouw Groot Roessink meende dat het de heer en mevrouw Lebbink waren.

Fam. uit Markelo met kleedwagen om biggen te verkopen belde iemand ons door.
De Fam. Prins uit Holten veehandelaar meende iemand anders.

Doch precies wie het zijn, kon ons tot nu toe nog niemand mededelen. Wij hebben
de foto op ons kantoor mocht iemand geïnteresseerd zijn, komt u gerust even
langs. Op de foto herkend U de personen misschien toch.

Bi'j ons in d'n Achterhook
He'j bi'j owluu 'n diepvries ok al operuumd? Nog neet? Now Gat-Jan
Mentink wel heur! Too hee zaoterdag in de krante leaz'n dat t'r in 't zuu-
jen van 't land weer un paar vegiftugd waarn hef e metene al 't spul dat
uut de iglo van de eskimo's kwam d'r uut ehaald en in un vuulniszak
epakt. Veural de visstiks zoll'n nog wel un traktaotsie veur de katte wean
ewes maor hee wol 't lieve dier toch maor liever neet deur vegiftugging um
't leaven laot'n komm'n. 't Had better vediend.

De leste wekk'n hadd'n ze wel 's met tegenzin zitt 'n ett'n, bange at ze
waarn neet goed te wodd'n en dan hoeterdekoet nao 't ziekenhuus te
mott'n. Gelukkug was 't altied nog goed egaon, maor nao 't krantenbe-
richt van vandage kon z'um nog volle meer. 't Was now afeloop'n met die
troep en 't grei kump t'r ok neet weer in. Ongeacht hoevölle reklame ze
d'r ok veur zoll'n maak'n. 'n Bloementuin maak'n e wel wat kleiner en
dan kon e alle gruunte zelf vebouwen. En dat inwekk'n, zovölle
meugeluk. En niks gin spuiteri'je of kunsmes op 't land, allene maor
natuur. En dan wieters maor hopp'n dat e 't goed dei, dat e gin vekeerd
zaod gebruuk'n. Want wat tegeswoordug tien of twintug jaor goed was
ewes deugen opens neet meer.

He, vuul'n e toch wat in 'n boek? Vanmiddag, veur ze de krante kregen,
hadd'n ze nog spinazie uut zo'n pak egett'n. Maor 't zol wel vebeelding
wean. En 't ging met Gat-Jan gelukkug bes, 'n helen dag. Tot 's nachs!

's Aovunds waarn ze nao de pronkzitting ewes van de jeurugge karnevals-
verenugging "De Deurdreajers" (Nog gefilseteerd met ow 22 jAOR EN
GAO ZO DEUR!) Merakels volle schik hadd'n ze daor ehad en Gat-Jan
was aardug tööts in huus ekomm'n.

Un paar uur zol Gat-Jan eslaop'n hemm'n too e wakker wier van 't ge-
draai in zien mage. Hee had un gevuul of t'r daor van binn'n un paar an 't
voetball'n waar'n, 't kwam natuurluk van die spinazie. Hee maak'n
Mientjen, zien vrouw, wakker en vetell'n eur dat 't helemaols neet goed
met um was. Zee zol 'n dokter maor bell'n. Mientjen vloag 't bedde uut
naodetillefoon.

'n Dokter luustern heel geduldug nao eur vehaal en zei too ze uutepraot
was: "Laot e zich maor un paar vingers achter in 'n hals stekk'n dan
knapt e wel weer op zo'k zo denken".
Naodat Gat-Jan, met 'n emmer veur zich, de raod van 'n dokter opevolgd
hadde knapp'n e zienderogen op en kwam uutendeluk weer in de roste.
De spinazie had t'r schienbaor toch gin schuld an ehad, de pronkzitting
vemoedeluk wel. Toch geet e daor volgend jaor wel weer hen, maor spina-
zie uut 'n diepvriespak et e nooit meer.
Maor wie lust dat now nog bi'j ons in d'n Achterhook?

i.

H. Leestman'
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SIËSTA

LAMPEN

EEN ORIGINEEL HAND-
GEKNOOPT OOSTERS TAPIJT

26
ELEKTRONISCHE
REKENMACHINES

raako
Uchtarctulectuur

Een fiesta van kiekeboe spelende
lichtjes aanééngeschakeld tot
een skyline van twinkellicht.
D-2055.14 hoogte 37,5 cm,
21 x 21 cm, 4 lampen elk tot 60 W
Mat wit.
Winkelwaarde f 298,- per stuk.
Gratis beschikbaar gesteld door:
RAAK UCHTARCHITECTUUR,

Amsterdam

Het is werkelijk 'n groot bezit zo'n
origineel Oosters tapijt! Vele jaren
zult U genieten van dit kostbaar
bezit, wist U dat elk tapijt 'n ander
motief heeft? Het vervaardigen is 'n
zeer secuur werk geweest.
In gedachten ziet U het al in Uw huis-
kamer liggen.
Winkelwaarde f 9.000,-.
De afmeting van dit handgeknoopt
Oosters tapijt 200/300 cm
wat spontaan beschikbaar is gesteld
door:

VERVOORT WONINGTEXTIEL, Oss.

Van een bekend merk In notitie-
boekje. Met: %-toets, V-functie,
geheugen enz.
Winkelwaarde f 69,- per stuk.
Gratis aangeboden door
ENNIA VERZEKERINGEN, Den Haag

©SS®

•ennia
verzekeringen

ca. 30.000 prijzen t.w.v. meer dan f. 1.000.000,-



Gevraagd

aktieve dealers voor:
HONDA
tuinbouwtrekkers, gazonmaaiers, pompen,
aggregaten, stationaire motoren

ALPINA motorkettingzagen

Inlichtingen: Hoofddealer JOWE, Branderhorstweg
5, Keyenborg (Hengelo Gld.), telefoon 05753-2026

Knoei niet zelf met uw
elektriciteitsaanleg
met verlengsnoeren enz. enz.
het is levensgevaarlijk

laat het aanleggen door de vakman

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

VORD

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

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ
Insulindelaan 4

Vorden
Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden» géén onderhoud» binnen 1 !6 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

reisbureaus

J.L. HARREN
, Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

QOOOOCaOBBDPOOOOOPBPdJBl

Nu hebben ze me dan toch ook prijzen

Dat is nog gekker dan gek
700 m2 kooq^tzier.

Volop parke^JGlegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l , telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

Schoonmaak- en
schoorsteen veeg-

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

Te huur: eengezinswoning in
centrum van Ruurio.
Br.o.n. 36-1

LAAT NU uw gazon- en tuin-
machines een grote of kleine '
beurt geven.
Kunnen eventueel gehaald en ge-
bracht worden.

Rep.- en Slijpinr. JOWE, Bran- •
derhorstweg 5, Keyenborg, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-2026

NIEUW!
Uw FIAT PANDA

staat klaar
in onze showroom!!
Vanaf vrijdag 30 januari 1981
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Autobedrijf TEGERB.V. Ruurio
Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

JOWE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.)

Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

Bijzonder voordelig
zijn bij Wullink deze week de Zweedse muilen.
In de maten 36 t/m 46 kosten ze slechts

En ze hebben nog een goed voetbed ook!
In de maten 36/41 ook nog in wit.

WULLINK
vooraan In schoenmode
Dorpstraat 4 - Telefoon 1342
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