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Vordense brandweer kreeg
nieuwe tankautospuit

Het was woensdag voor de vrijwillige Vordense brandweer een heuglijke
dag. In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten werd namelijk de
nieuwe tankautospuit aan de brandweer overgedragen. Onder de aan-
wezigen het voltallige kollege van B&W, raadsleden, naburige brandweer-
kommandanten, inspektie van de brandweer alsmede de gewestelijke
kommandant van het distrikt Midden-IJssel, de heer Stoffels uit
Deventer.

imrnt

De heer Abbenhuis van de Boer-Hartog
BV, fabrikant van de karrosserie over-
handigde de sleutels van de nieuwe
tankautospuit aan het hoofd van de
brandweer, burgemeester M. Vunde-
rink. De heer Vunderink zei de heer
Abbenhuis dank voor de overdracht en
toonde zich verheugd over het moderne
materiaal. "Deze auto is nodig om
Vorden nog meer te kunnen helpen be-
veiligen." De heer Vunderink bracht de
regionale brandweer dank voor de

vruchtbare samenwerking inzake de
aanschaf van deze tankauto.
Vordens eerste burger zette vervolgens
uiteen wat de brandweer jaarlijks kost.
Dat is niet gering: het gaat hier om een
bedrag van ruim twee ton. "Door thans
de aanschaf van deze tankautospuit (die
185.000 gulden kost) hebben we het
plafond wat betreft grotere uitgaven
bereikt", aldus de heer Vunderink, die
vervolgens het beheer van de auto over-
droeg aan de nieuwe barndweer-

kommalBrnt, de heer G. te Velthuis.
Deze laatste vond het een hele eer, een
dergelijke auto in ontvangst te mogen
nemen. Tot zijn korps sprak .hij:
"Mannen, toon dat je dit voertuig
waard btffc'.
De Vorcffise brandweer heeft nu de
beschikking gekregen over een tank-
autospuit met een gekombineerde lage-
en hoge drukspuit. In totaal kunnen er
elf personen mee bemand worden. De
auto is verder uitgerust met een gekom-
bineerde schuimspuit, een ca. 20 meter
hoge ladder, een zes meter hoge verlich-
ting op statief. Verder een voorbouwlier
om obstakels op te ruimen. De tankin-
houd bedraagt 1500 liter. Verder bevat
de auto nog vier persluchttoestellen.
Met deze wagen kan men ook reddings-
werk verrichten.

Burgemeester M. Vunderink:

NS zit op ander spoor dan wij""
Het voornemen van de NS om het
stationsgebouw in Vorden te slopen,
blijft de gemoederen bezig houden. Zo
ook woensdagavond in de raadskom-
missie voor openbaar bestuur.
Op vragen van de heer -H. Tjoonk
(VVD) deelde burgemeester Vunderink
mede dat het gemeentebestuur nog
doende is om andere mogelijkheden te
onderzoeken. "De zaak is nog niet hele-
maal verkeken, hoewel ik na de laatste

brief van de NS er niet optimistischer op
ben geworden. Ik ben blij met de hand-
tekeningenaktie die momenteel in
Vorden wordt gehouden. Wel ben ik erg
benieuwd naar de reakties van de in-
woners."
Op een vraag van de heer Geerken of
het gemeentebestuur nog over bepaalde
machtsmiddelen beschikt om de sloop
tegen te houden, deelde de heer Vunde-
rink mede dat NS met een melding kan

volstaan. De heet Vunderink verwachtte
echter niet dat NS dit zonder meer zul-
len doen. "Er is ons nog wat tijd ge-
gund. Een fatale termijn is niet ge-
noemd. Wel zit de spoorwegen, wat het
einddoel betreft duidelijk op een ander
spoor dan wij", aldus de heer Vunde-
rink.

De heer H. Tjoonk (VVD) sneed vervol-
gens het kappen van bomen aan, dat
onlangs door de rijvereniging is gedaan
en waarvan het gemeentebestuur vindt
dat dit zonder kapvergunning is ver-
richt.
Burgemeester Vunderink voelde er wei-
nig voor verder op deze kwestie in te
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Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde:
1. Herkeuring van maten, gewichten en

meetwerktuigen.
2. Tervisie-legging vastgesteld Streek-

plan.
3. Ventvergunning.

Herkeuring van maten,
gewichten en meetwerktuigen
Op donderdag 7 februari a.s. zal voor
onze gemeente een herkeuring van ma-
ten, gewichten en meetwerktuigen
plaats vinden en wel van 10.00 tot 12.30
uur in het Dorpscentrum aan de Raad-
huisstraat. Vanwege de dienst van het
IJkwezen is zoveel mogelijk aan een
ieder die voor de herijking in aanmer-
king komt een oproep toegezonden.
Mocht iemand, ondanks de service van
het IJkwezen, toch geen oproep hebben

ontvangen, dan is men toch verplicht
om de maten, gewichten env meetwerk-
tuigen die men in gebruik heeft ter keu-
ring aan te bieden. De maten, gewichten
en meetwerktuigen moeten vóór l
januari 1981 gestempeld zijn met het
jaarmerk 79 of 80.
Indien u niet in de gelegenheid bent om
van de zitting op 7 februari a.s. gebruik
te maken, kunt u voor een keuring te-
vens terecht aan het Ukkantoor te
Zwolle, Govert Flinckstraat 31, en wel
uitsluitend op maandag, uitgezonderd
feestdagen, van 8.30 tot 12.00 en van
13.00 tot 16.00 uur.
Het keurloon en eventueel justeerloon
moet terplaatse worden voldaan.

Tervisie-legging vastgesteld
Streekplan
Vanaf 31 januari a.s. zal het door

Provinciale Staten vastgestelde Streek-
plan voor een ieder ter inzage liggen op
de volgende plaatsen:
- de Gemeentesekretarie van Vorden;
- de Bibliotheek van de Provinciale
Griffie in het Huis der Provincie Markt

11, Arnhem;
- de openbare bibliotheek aan de

Dorpsstraat te Vorden;
- het Dorpscentrum aan de Raadhuis-

straat 6 te Vorden;
- café-restaurant "het Wapen van Med-

ler", Ruurloseweg 114 te Vorden;
- café Schoenaker, Ruurloseweg 64 te

Vorden.

Verleende ventvergunning
Burgemeester en wethouders hebben
aan de vogelvereniging "Ons
Genoegen" vergunning verleend om op
zaterdag 9 februari a.s. met oliebollen te
venten en wel van 9.00 tot 18.00 uur.

gaan. "Als kollege moeten wij nog een
beslissing nemen op de kapaanvraag.
We hebben daarvoor advies ingewon-
nen bij de landschapsadviseur. Dit
hopen we binnenkort te krijgen. We
zullen er dan bij de politie en justitie op
aandringen om de zaak snel af te ron-
den", aldus de heer Vunderink.

In verband met deze affaire verzocht de
heer G.J. Bannink (eenmansfraktie) de
mogelijkheid te onderzoeken om een
ambtenaar als onbezoldigd veldwachter
aan te stellen. Dan hoeft niet altijd op
de politie gewacht te worden. "Neem de
heer Beekman, die heeft wakkere
ogen", zo adviseerde de heer Bannink.
De heer Vunderink zegde toe dit te zul-
len overwegen. Wat betreft het te laat
arriveren van de politie die bewuste
zaterdag, deelde de heer Vunderink
mede dat de politie hier niet aan doen
kon. "Ik wilde namelijk eerst weten hoe
het juridisch in elkaar zat. Vandaar wat
oponthoud."

In memoriam
Herman Bouwmeester
Op de leeftijd van 73 jaar is overleden
de heer H. Bouwmeester, wonende op
de boerderij "Nieuw-Rikkenberg" aan
de Schuttestraat 26 te Vorden. Wijlen
Herman Bouwmeester heeft zich voor
de Vordense gemeenschap zeer verdien-
stelijk gemaakt, vooral ook voor de om-
wonenden van de buurtschap Linde,
waar hij woonachtig was. Naast zijn
drukke dagtaak als landb|Ater had hij
tijd voor het verenigings^pn sociale
leven. Hij was onder meer bestuurslid
van de CLV "Ons Belang Linde",
bestuurslid van de GMvL afdeling
Vorden en kommissielid "Volksfeest
Linde". Belangrijk was Jfe werk als
hoofdgeërfde van het wSRchap van
de Baakse Beek, waarin hij zitting had
van 1964 tot 1976.
Als gemeenteraadslid (van 1954-1957
en 1960-1961) voor de partij Gemeente-
belang maakte hij zich zeer verdienste-
lijk onder meer voor de verharding van
zandwegen (Schuttestraat), de aanleg
van elektra in de buurtschappen en
andere gemeentebelangen. Als
hoofdgeërfde van het Waterschap heeft
hij nog net de algehele verbetering en
daardoor beheersing van de Baakse
Beek en Veengoot meegemaakt.
Na een rouwdienst in de Hervormde
kerk te Vorden op vrijdag 25 januari j.l.
werd zijn stoffelijk overschot onder
grote belangstelling ter aarde besteld op
de algemene begraafplaats te Vorden.

KPO organiseert
cursus stoelenbekleding
Door de plaatselijke afdeling KPO
Kranenburg-Vorden zal een cursus
stoelenbekleding worden georganiseerd.

De cursus omvat 5 lessen en wordt
gegeven door mevr. Ter Pelle-Pierik uit
Hengevelde. De start is op 29 april. Er
kunnen zich nog enkele dames opgeven
bij het bestuur en/of sekretaresse

Het werelddiakonaat
In vele kerken wordt a.s. zondag 3
februari een kollekte gehouden voor het
werelddiakonaat (dienst van barmhar-
tigheid wereldwijd). Met het ingezamel-
de geld wordt:

hulp geboden aan vluchtelingen, bijv.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

aan de tienduizenden gevluchte
Cambodjanen;
hulp verleend aan bejaarden, verwaar-
loosde kinderen en gehandikapten;
hulp gegeven bij landbouw-training;
hulp gegeven aan het vrouwenwerk in
de derde wereld (waar de vrouw vaak
ver achter blijft in het ontwikkelings-
proces).

In verband met de aangekondigde en ge-
plande jeugddienst zal in de Hervormde
gemeente te Vorden de kollekte voor het
werelddiakonaat een week laten worden
gehouden en wel op zondag 10 februari.
Het Algemeen Diakonaal Bureau van de
Gereformeerde Kerken in Nederland,
3833 AG Leusden (Giro 2211) en de
Generale Diakonale Raad van de Neder-
landse Hervormde Kerk, 3581 BH
Utrecht (Giro 8685) werken hierin
samen.
Het landelijk thema luidt: "Helpen
waar geen helper is."

Jeugddienst zondag 3 febr.
De morgen-kerkdienst zal a.s. zondag 3
februari de maandelijkse jeugddienst
zijn in de Hervormde dorpskerk te
Vorden.
In deze jeugddienst hoopt dan voor te
gaan, ds. O. Hokojoku, leraar gods-
dienst aan het Baudartius College te
Zutphen.
De "Chawerim"- de vrienden (Evert
Vunderink en Wim Weevers) willen zin-
gend en spelend aan deze dienst mee-
werken.
Er is a.s. zondagavond 3 februari ook
een avonddienst in de Hervormde kerk,
te leiden door één van de plaatselijke
predikanten.

geboren: Arjan Klein Geltink;

Ondertrouwd: Geen;

Gehuwd;: Geen;

Overleden: R.J.A. Heuveling, oud 69
jaar; H,. Bouwmeester, oud 73 jaar.

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
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
kamer 26, tel. 2129. Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur, tel.
05753-2345.

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

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

DIVERSEN
Soos: 22 jan., 5 en 19 febr., 4 en 18
maart, l, 15 en29april, 13 en27 mei.
Sursum Corda, uitvoeringen op: l, 2, 8
en 9 februari.
Herv. vrouwengroep Dorp: 23 jan.
Woensdagsavonds volksdansen met de
Castle Eight in de landbouwschool
Nieuwstad 49.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Bijeenkomsten KPO: 26 jan., 26 febr.,
25 maart, 22 april en 13 mei (reisje).

HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 3 febr. 10.00 uur: ds. O. Hoko-
joku uit Zutphen, Jeugddienst; 19.00
uur: ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
zondag 3 febr. 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra; 19.00 uur ds. D. Pruiksma uit
Lichtenvoorde.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur dr. Sterringa.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
dr. F. Aartsen, Eibergen, 05454-2088.

TAFELTJE-DEK-JE
De hele maand februari mevr. Wolters,
tel. 1262. Graag bellen vóf 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072, graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, 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, Vor-
den, tel. 1346, b.g.g. 05750-12931.

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

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

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 JO uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur.



l MARKT
,

BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V. ^

Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs
Sterk in vers

DIEPVRIES

PATATES
FRITES
baal 1 kilo
geen 169 of 149

MAAR NU

139

ARIEL
koffer 2 kilo
geen 675 of 595

MAAR NU

P. C. D.

PINDAKAA
jampot
geen 159 of 139

MAAR NU

HERSCHI

SINAS
FLES 1 LITER
geen 89 of 79

MAAR NU

fcersdM

GROENTE
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

Voor uw huisdier!

REKLAMES GELDIG
VAN 31/1 T/M 6/2 1980

PITTAH

HONDEVUER
i baal è 5 kilo geen 1095 of 995 MAAR NU

BOLLETJE
BESCHUIT _ft
rol geen 98 of 89 /U
maar nu

VICTORIA
Pankywafels
pak 8 stuks 109
VAN HOUTEN

Chocoladies «en
4 smaken, pak 100 gram l ü«f

pak 8 stuks 125
Meatos
pak 3 rol
van 150 voor 119

Gezonde voeding:
ZO N NATU R A

RUWE RIETSUIKER
pak 1 kilo
van 269 voor

ZILVERVLIESRIJST
219pak 1 kilo

van 269 voor

KOOPMANS
instant pudding
3 pak van 117 voor 89
AD VAN GELOVEN

sateh
pak van 169 voor 139
PALMOLIVE

toiletzeep
pak 3 stuks 139
UnOX SOep 4 bordenbük
groente - kip - tomaat
geen 150 of 125 maar 98
Tutthfrutti
zak 200 gram
van 139 voor 119

HAGELWIT ;
koffer 2 kilo
geen 675 O >l ft
of495 C /l tl
maar nu W ir w

LU PACK

soepballetjes
blik nu

DE RUIJTER

fruithagel
pak 300 gram nu

Pink zalm
blik 220 gram,
van 249 voor

Boerenbruin
800 gram
gratis gesneden nu

ij0r bruin stokbrood
400 gram

ïaaSÉÉÉ

69

105

198

165

109

Tempo zakdoekjes
groot pak
10x10 stuks ICC
van 195 voor

SUPERFORM

panties
diverse kleuren
maat 36 t/m 44
van 125 voor 85

VERO straatbezem
Colombo
met parana steel
van 610 voor

BRILLO

staalwol
met zeep
pak 10 stuks, f CA
van 249 voor l ü«f

Lego
doos no. 264
van 2795
voor 1725

Afwasbak
Sulo
34 x 34 cm bruin

M
VÊÊÊÊÊÊÊÊi

VARKEMSLAPPiM
looo aft..

RIBLAPPEN IA QQ
|000 GR. IW.W%J

BORSTLAPPEN
IOOO GR.

MA&ettÉ - -. -̂ ^
VARKENSROLLADE (0.98

VERSE WORST A «J1OOO GR. W «W

SCHOUDER
KARBONAO6 ,000 UK

GEHAKT H.O.H.
ICOO óf?.

UUNDER LEVER
»OUO GR.

SPÊKLAPPÊN
lOoo Gk.

THE6WORST
PER STUK.

HAUSMBCHCR
IOO O.R-

KBLFSGEHAKT
IOO G«.

6.98
550

zuiüSi

Sun
margarine
pak 250 gram
van 50 voor

Frambozenvla
beker
1/2 liter

Rambol
peper -f kruiden
125 gram
van 289 voor

CHAMPIGNONS pakje è 200 gram 1S8
2 FORSE PAPRIKA'S
PRACHT WITLOF 1 kilo

2 kilo van die heerlijke Franse

GOLDEN DELICIOUS

Hij
lui

198
~lVOORJAAR IN HUIS MET

PRIMULA ACOULIS 3.,uk.550 ,
BOS APELDOORN TULPEN
ZWARE TAK ORCHIDEEËN
MET MINIMAAL 12 BLOEMEN + GROEN

BOS MIMOSA 150
MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG:

RODE OF WITTE KOOL PANKLAAR soogra,

45O

Florijn
jonge jenever
fles 1 liter
nu
van 1495
voor 1395
Montilla
oorkruik 2 liter
van 895 voor 795

Henkes
vieux
1 literfles
van
1595 voor 1450
FLORIJN

citroen brandewijn
fles 1 liter
van 11 25 voor



Hierbij willen wij u danken
voor de vele kado's en de gro-
te belangstelling die wij op
onze trouwdag hebben ont-
vangen.

Mede dank zij u is het voor
ons 'n onvergetelijke dag ge-
worden.

Jaap en Ans
Harmsen-Heuveling

Het Jebbink 28
7251 BM Vorden

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor l morgen per
week. Te koop: droogkast 160
hg. Fam. Oortgiesen, Brin-
kerhof 82, Vorden, tel. 2783

JONG CELRE
gaat l februari schaatsen in
Deventer mits er geen natuur-
ijs is.
Vertrek 19.30 uur vanaf het
Marktplein

Een Fongers toer-, sport-,
trim- of racefiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26 Vorden
uw tweewielerspecialist.
Ook voor uw reparaties

Te koop: elektronisch orgel,
merk Solina C, met kruk.
Telefoon 1289

Vers van de echte warme
bakker

HEERLIJKE
ONTBIJTKOEK
met zuivere honing,
en dat proeft u!

U haalt het bij:
T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
Burg. Galleéstraat 22, tel. 1877

JONG CELRE
Agrarische gespreks-
groep
op 4 februari in hotel
Bloemendaal.

Uitgenodigd is de werkgroep
Leefbaarheid Vorden.
Aanvang 20.00 uur

Speciaal aanbevolen:
KWARKPUNTEN
in diverse smaken

T WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET
Burg. Galleéstraat 22, tel. 1877

Te koop: z.g.a.n. dames rijjas
zwart, maat 40 met witte rij-
broek maat 40 ƒ 175,—
Telefoon 05752-1920

Goed tehuis gezocht voor
hondje van 7 weken oud.
Moeder zeer lief karakter.
Frendenbargsedijk 4, Baak,
telefoon 05754-512

BEST HOOI
regelrecht van de importeur.
Tientallen guldens per ton
goedkoper.
B. MULDER
„Fouragehandel Oost Ned."
Varsseveld, tel. 08352-1375

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

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Wegens verhuizing te koop:
l-pers. bed, bruin-houten
kinderledikantje + matrasje;
gang- en traploper; burootje;
linnenkast (noten); l kozijn
met glas 118x74 cm.
B. Braakhekke, Wilhelmina-
laan 12, Vorden

COR BORGONJEN
en
GERRY MEKKING

gaan trouwen op vrijdag 8 februari 1980
om half 2 in het gemeentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 2 uur in de Hervormde kerk te
Ruurlo door ds. Hazeleger.

Receptie is van kwart voor 4 tot 5 uur in
zaal Mentink, Groenloseweg 57 te
Ruurlo.

Vorden, H.K. van Gelreweg 6
Ruurlo, Vosheuvelweg 3

Toekomstig adres:
Vosheuvelweg 6 7261 PD Ruurlo

ANTONIUS B. HARTMAN
ADRIANA M. KROUWEL

geven kennis van hun voorgenomen hu-
welijk waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op 12 februari a.s. des namid-
dags om 14.00 uur in het gemeentehuis
te Hippolytushoef.

Receptie vanaf 20.30 uur in café Con-
cordia te Hippolytushoef.

Warnsveld, Vordenseweg 32
Den Oever, Gemeenelandsweg 84

Op dinsdag 5 februari a.s. hopen mijn ouders de dag
te herdenken waarop zij 50 jaar getrouwd zijn.

H. DE GROOT
F. A. DE GROOT-SIJMONS

H. de Groot jr.

De receptie wordt gehouden op zaterdag
9 februari van 16.00 tot 17.30 uur in ho-
tel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

7251 AN Vorden, januari 1980
De Bramel, Almenseweg 53

Heden nam de Here tot Zich, na een langdurige ziekte
onze geliefde vader, broer en opa

JAN BEREND BOERSBROEK
weduwnaar van Hendrika Johanna Langwerden

op de leeftijd van 79 jaar.

Putten: J. Boersbroek
W.J. Boersbroek-Groot Jebbink

Vorden: H.J. Boersbroek
S. Boersbroek-Lindenschot

Vorden: J.A. Kamperman-Boersbroek
E.J. Kamperman

Brummen: H.W. Ribbers-Boersbroek
M. Ribbers

Vorden: J.B. Boersbroek

J. Smans
Vorden: J.A. Boersbroek

en kleinkinderen

Vorden, 26 januari 1980
Veld wij kerweg l

Vader ligt opgebaard in het rouwcentrum aan Het
Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condoleren al-
daar woensdag 30 januari van 20.00 tot 20.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 31
januari om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vor-
den, waarna de begrafenis op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden om 13.00 uur.
Waarbij u wordt uitgenodigd.

Tengevolge van een ernstig ongeval op 2 januari jl. is
heden van ons heengegaan onze lieve kleinzoon en
neef

JAN HUIB RUITERKAMP

hij mocht ruim 14 jaren worden.

In de hoop en verwachting dat hij ons is voorgegaan
hopen wij de kracht te vinden dit verlies te dragen.

Vorden: H.J. Ruiterkamp
H. Ruiterkamp-Groot Nuelend

Hengelo G.: G. Vrogten-Ruiterkamp
H. Vrogten

Vorden: G. Ruiterkamp
J. Ruiterkamp-Klein Lebbink

Hengelo G.: R. Ruiterkamp
B. Ruiterkamp-Ruesink

Vorden: H. Ruiterkamp
A. Ruiter kamp-Besselink

nichtjes en neefjes

Nieuw-Loosdrecht, 27 januari 1980
Vrijheid 24

WAT IS EEUWIG LEVEN?
„Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de eni-
ge waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezon-
den hebt." Joh. 17:3

Hebt u dit eeuwige leven reeds?

Welkom op onze bijbelstudie, woensdags om 19.30
uur fam. A. Postma, Ruurloseweg 6

De Vordense Auto- en Motorclub

„De Graafschaprijders"

nodigt hierbij haar leden uit ter viering
van het dertigjarig jubileum van onze
vereniging.

Deze feestavond zal worden gehouden op zaterdag
2 februari a.s. in zaal ,,De Herberg", Dorpsstraat te
Vorden. Aanvang 20.00 uur.

Het bestuur

SOOSAVOND
K.N.O.V./Winkeliersver. Vorden

op 4 februari om 20.00 uur
in hotel Bloemendaal

Wlnterkost
lekker en voordelig

RUNDERWORST
uit eigen worstmakerij!
(heerlijk in de
bruine bonensoep)

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAQER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

frAAAAAAAAAA

MONDI KEUKENSVAN DE MAAND:SUPERLAGE PRIJZEN+5 JAAR GARANTIE!
Kwattteftskeukens hoeven niet duur te Kom MONDI bewonderen en profiteer

zijn. MONDI bewijst 'tl ü ziet zo, dat van groot voordeel in echte kwalltelts-
MONDI-keukena uiterst laag geprijsd keukensl
zijn. Niettemin verlenen wij op iedere Hier alvast twee voorbeelden uit het

MONDI-keuken 5 jaar schriftelijke grote MONDI-assortlment:
garantie. Zó overtuigd zijn wij van de

kwaliteit van MONDII

Voor opstelling andersom
(spiegelbeeldig) gelden dezellde prijzen.

ledere MONDI-keuken k«n worden
uitgebreid. In ledere gewenste afmeting.

Bovenstaande modellen én al die andere MONDI-
keukens (totaal zo'n 40 standaard modellen) met

kwallteltsvoordeel zijn verkrijgbaar bij uw MONDI-dealer. MONDI-KEUKENS
MONDI-KEUKENS KWALITEITS KEUKENS VOOR 'N KOOPJE!

Harmsen Vorden
Doe-Het-Zelf Centrum

Schoolstraat 6-8, telefoon (05752) 14 86

r
Volkoren
en molenbruin

ook met kiem en al.
Eet er goed van

VERS VAN UW ECHTE BAKKER

V A NASSELT
Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384

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

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

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 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

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

GEVESTIGD:

Bouwkundig adviesburo
G.H. V a a S Het Hoge 1 1, 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Buro voor ontwerp/bouwtechnische adviezen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

nieuwbouw
verbouw
restauratie

renovatie
hinderwetaanvragen
opname onderhoud

Wist u dat u bij ons 24 uur per dag terecht kunt voor

reparaties en onderdelen
uiteraard zondags niet.

Mechanisatiebedrijf M EN K V EL D
Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), tel. 05753-1399

OOK DEZE WEEK WEER

vele stuntacm-
bledingen
in onze textiel-
en mode-af d.

DE OPRUIMING DUURT TOT DONDERDAG 7 FEBR.

INTERIEURVERZORGING
EN MODE

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL. 05752-1514
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Kommando-overdracht
vrijwillige brandweer Vorden

Na afloop van de overdracht van de nieuwe tankautospuit aan de Vorden-
se brandweer, vond er woensdagmiddag nog een "overdracht" plaats.
Vanaf l januari kent de Vordense brandweer namelijk een nieuwe kom-
mandant en wel de heer G. te Velthuis, die als zodanig de heer J. vap den
Broek opvolgt. Deze overdracht vond thans "officieel" plaats in de boer-
derij nabij kasteel Vorden.
Tevens werd afscheid genomen van de onderkommandant, de heer G.J.
Golstein. Hij is inmiddels opgevolgd door de heer T.J. Boesveld.

Namens het gemeentebestuur sprak
burgemeester Vunderink enkele woor-
den. Hij bedankte zowel de heer Van
den Broek als de heer Golstein voor het
doen funktioneren van de brandweer.
De heer Van den Broek, die vanaf l juni
1959 tot l januari j.l. kommandant is
geweest, kreeg behalve diverse kado's de
oorkonde voor 20 jaar trouwe dienst
aangeboden, alsmede de bijbehorende
versierselen. De enveloppe met inhoud,

die hem ten deel viel, werd eveneens aan
de heer Golstein aangeboden. Voor de
dames waren er bloemen.
De nieuwe kommandant, de heer G. te
Velthuis, werd door de heer Vunderink
wijsheid en besluitvaardigheid toege-
wenst. De heer Boesveld werd hierbij
tevens betrokken.
De heer Te Velthuis op zijn beurt,
bedankte de heer Van den Broek voor
de goede samenwerking. "U was meer

een kollega dan een kommandant." Tot
Golstein: "U gaf niet alleen orders,
maar u voerde ze ook uit". Beide heren
kregen een foto van het gehele korps
plus de nieuwe tankautospuit aange-
boden.
HiernaÉÊ^ik de koördinator van het
distrik^^^den-IJssel, de heer Stoffels.
"Verjonging is een felicitatie waard, wij
moeten als brandweer up-to-date blij-
ven." Ook hij bood een geschenk aan.
Verder werd het woord gevoerd door de
heer V^Kwan van de inspektie en door
de grol^r-ommandant van de Rijks-
politie, de heer J. Kuijper. Hij bood
"vuurwater" aan voor het blussen van
"binnenbrandjes".
Tot slot bracht de heer Van den Broek
allen dank voor de vriendelijke woorden
en de aangeboden kado's.

Topprogramma "Blauwe Bok"
in Ruurlo
Op zaterdag 3 mei a.s. zal in café
Mentink aan de Groenloseweg te
Ruurlo, het muzikale topprogramma
"Blauwe Bok" gepresenteerd worden.
Een fantastisch non-stop-programma
door de beste amateurs verzorgd, met
bal na. Medewerking aan de avond ver-
lenen "de Drie Donken Blaaskapel" uit
den Dungen N.Br., Hanm uut Riessen,

Bernd Hilterhaus, Marinus Ruumpol,
Tonny Fraas, Bertus Kuiper. Na afloop
wordt de dansmuziek verzorgd door het
Madigo Combo.
Kaarten voor deze fantastische avond
zijn vanaf 17 februari a.s. bij café
Mentink in voorverkoop verkrijgbaar.
Voor verdere bijzonderheden zie de ad-
vertentie in dit blad.

9 9Jaarvergadering "Kranenburgs Belang

Toenemende verontrusting over
verkeersonveiligheid
op de Kranenburg
Er heerst een toenemende verontrusting onder de buurtbewoners van de
Kranenburg (gemeente Vorden) over de verkeersonveiligheid in dit kerk-
dorp. Op de rijksweg Vorden-Ruurlo, die de kern als het ware in tweeën
snijdt, wordt met snelheden van 100 tot 125 km/uur gereden. Geen
wonder dat hier in de loop van de jaren al diverse ongelukken met
dodelijke afloop zijn gebeurd. Op de algemene ledenvergadering van de
buurtvereniging "Kranenburgs Belang", die onder zeer grote belangstel-
ling in zaal Schoenaker werd gehouden, vormde het bovenstaande een van
de hoofdmoten van bespreking.

Het bestuur heeft al verschillende keren
brieven verzonden aan rijkswaterstaat
en andere instanties, om hierin verbete-
ring te brengen. Men beoogt onder meer
een inhaalverbod en een maximumsnel-
heid van 50 of desnoods 70 km/uur.
Rijkswaterstaat heeft op de laatst ge-
stuurde brief (nu drie maanden geleden)
nog steeds niet gereageerd. Het zit het
bestuur van de buurtvereniging, maar
ook de bewoners, zeer hoog; men wil zo
gauw mogelijk een verandering in deze
situatie.
Voorzitter de heer P. v.d. Berg was ver-
heugd over de grote belangstelling.
Waarnemend sekretaris, de heer H.

Wiggers, bracht een keurig jaarverslag,
waaruit de vele aktiviteiten als eierzoek-
wedstrijd, avondwandeling, feestavond,
realisering van aktiepunten etc. werden
gerelativeerd. Punten die aan de orde
kwamen waren ook de riolering voor de
Kranenburg, die nu een haalbare kaart
lijkt, maar zeker niet voor 1982 zijn
beslag zal krijgen. Aan de PGEM is
gevraagd, meer lichtpunten langs de
rijksweg te willen plaatsen, terwijl
eveneens de aanleg van de parallelweg
ter sprake kwam. Dit is een urgente
zaak.

De kaskommissie, bestaande uit de

heren J. Huitink en B. Klein Gunne-
wiek, bracht een goedkeurend verslag
uit. In de kommissie was B. Klein Gun-
newiek aftredend; in zijn plaats werd
gekozen mevr. Rutgers-Boerkamp, ter-
wijl de heren H. Nijenhuis en Joh.
Huitink eveneens zitting hebben. Pen-
ningmeester B. Gosselink bracht een
akkuraat financieel verslag en meldde
een batig saldo. De kontributie blijft
gehandhaafd op ƒ 7,50 per lid per jaar.
Bij de bestuursverkiezing was de heer
A.G. Schotman, die vanaf de oprichting
(meer dan 15 jaar geleden) in het
bestuur zitting had, niet meer herkies-
baar. In zijn plaats werd gekozen mevr.
G.T.M. Roelvink-ter Bogt. De heer B.
Wunderink werd herkozen. De voorzit-
ter dankte de heer Schotman, die in de
afgelopen jaren veel werk voor de vere-
niging had verricht. Meegedeeld werd,
dat de jaarlijkse feestavond zal worden
gehouden op 15 maart a.s. in zaal
Schoenaker.
Door de heer Van Roekei (oud hoofd
van de Bijzondere Landbouwschool te
Vorden) werd hierna een lezing gegeven
over het "Achterhoekse Boerenleven".
Hij wist boeiend te vertellen en verdui-
delijkte een en ander met fraaie kleuren-
dia's.

Uitvoeringen
Sursiim Corda
Zoals reeds bekend geeft de muziek-
vereniging "Sursum Corda" gedurende
vier avonden een uitvoering. Na afloop
van de uitvoering op vrijdag l februari
en zaterdag 9 februari wordt een toneel-
uitvoering verzorgd door de toneel-
vereniging "De Eendracht" uit Gelse-
laar.
Zaterdag 2 februari speelt Jong Gelre te
Vorden de klucht "Het hing in de
lucht". Vrijdag 8 februari zal "Den
noaber uut Zieuwent" de aanwezigen
vermaken. In alle gevallen wordt het
muzikale gedeelte voor de pauze ver-
zorgd door het muziekkorps, de drum-
band en de majorettes en minirettes van
"Sursum Corda".

KPO Kranenburg Vorden
vierde dertigjarig bestaan
De afdeling KPO Kranenburg-Vorden vierde het afgelopen weekeinde
haar dertigjarig bestaan. De viering werd kerkelijk ingezet met een
Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk op de Kranenburg met als cele-
brant pastoor van de Werf f of m. Voor alle leden-dames en hun verloof-
den/echtgenoten was er hierna een feestavond in zaal Schoenaker op de
Kranenburg, die begon met het serveren van koffie met een oliebol.

Mevr. A. Cuppers-Besselink, presidente
van de jubilerende afdeling sprak het
welkomswoord. Zij was verheugd over
de grote opkomst, waaruit de belang-
stelling voor het werk van de KPO wel
bleek. Zij dankte ook de Parochiële
P.C.L, die een financiële bijdrage uit
haar kas had gegeven waardoor het
mogelijk was, diverse konsumpties aan
te bieden. Tussen de verschillende har-
tige hapjes en traktaties door, draaide
Jos Cuppers vervolgens een door hem
opgenomen kleurenfilm van het zilveren
jubileum en de daarmee gepaard gaande
festiviteiten van de KPO Kranenburg-
Vorden.

Tot slot gingen de beentjes van de vloer
met muziek van de gebroeders Camper-
man; de grote verloting met talrijke
prijzen werd een daverend sukses. Op
dinsdag 26 februari zal de
jaarvergadering van de afdeling worden
gehouden met de verslagen van sekreta-
resse en penningmeesteresse.

Bij de bestuursverkiezing is sekretaresse
mevr. G. Helmink-Ter Huurne
aftredend en herkiesbaar. Leden
kunnen op een lijst, voorzien van
tenminste tien handtekeningen, een
eventuele kandidate naar voren
brengen.

Karnavalsoptocht
"De Deurdreajers"
De optochtkommissie van de karnavals-
vereniging "De Deurdreajers" maakt
bekend, dat er nog de mogelijkheid be-
staat om mee te doen aan de grote kar-
navalsoptocht op zaterdag 16 februari
a.s.
Om te willen of te kunnen deelnemen
aan deze optocht behoeft niet speciaal
een wagen te worden gebouwd, daar u
ook kunt deelnemen als groep of als
eenling.
Indien een groepering o^Mfereniging
kans ziet op deze basis een SKiavaleske
noot te kunnen geven aan deze optocht,
dan kan men zich laten inschrijven bij
de optochtkommissie, die tevens gaarne
informatie zal verstrekken over het een
en ander. ^m
Bij opgave is geen inschrijfgeld ge-
boden, en u kunt meedingen naar de

prijzen in de verschillende kategoriën.
Het enige dat u ons bij inschrijving dient
te verstrekken is het motto van het
onderwerp dat u zult uitbeelden.
Vervolgens wijzen wij de deelnemers
erop, dat de sluitingsdatum van inschrij-
ving is gesteld op donderdag 7 februari
a.s. te 18.00 uur, dit t.b.v. indeling
optocht en samenstelling jurylijsten.
Deelnemers die hun motto's en opgave-
lijsten nog niet hebben ingediend bij de
optochtkommissie, dienen dit ook vóór
bovengenoemde datum door te geven
bij G. Wolbers, Komvonderlaan 2, tel.
2172, M. Westerik, Oude Zutphenseweg
9, tel. 2254, G. Lubbers, Brinkerhof 6,
tel. 2993, J. Huitink, Ruurloseweg 60
(Kranenburg).

Jong Gelre Vorden
De agrarische kommissie van de af d.
Vorden van Jong Gelre, is momenteel
druk bezig met de bespreking van de
problematiek rond de landbouw. Zo
werd bijv. een gesprek gevoerd over de
veiligheid in de landbouw. Hiervoor was
als spreker uitgenodigd, de voorzitter
van het Gelders Agrarische Jongeren
Kontakt, de heer G. Wolsink.
Op 4 februari wordt er wederom een
dergelijke avond georganiseerd, waarbij
de heer Terpstra van de werkgroep
Leefbaarheid zal uitleggen hoe de werk-
groep de bebouwing en het agrarische
werk in de landbouw vindt en wat

volgens de werkgroep veranderd moet
worden.
Jong Gelre wil 25 februari een bedrij f s-
voorlichter uitnodigen.
Op l februari zal er geschaatst worden

(indien er geen natuurijs is, op de kunst-
ijsbaan in Deventer). Bij slecht weer
wordt een alternatieve avond belegd in
hotel Bloemendaal. 7 februari is er vol-
leybal in het dorpscentrum. Een week
later, op 14 februari, wordt er in het
dorpscentrum een tafeltennistoernooi
gehouden (finale regio West-Achter-
hoek). Voor Vorden nemen deel: Els
Abbink, Herbert Bouwmeester, Wim
Bekken en Ans Beltman.

Bespreking Zwem en poloclub
Op woensdag 23 januari j.l. hield de
zwemafdeling van de Zwem en poloclub
Vorden '64 een gemeenschappelijke
bespreking met de ouders van de leden
in het dorpscentrum.
Na de opening van deze bijeenkomst
door tijdelijk voorzitter H. Elbrink van
bovengenoemde vereniging werd er een
nuttige discussie avond van gemaakt, en
werd er naast een aantal kritische noten
ook nuttige en waardevolle suggesties
aangedragen naar de kommissies van de
zwemafdeling. Belangrijkste diskussie-
punten waren de trainingen en trainings-
mogelijkheden, alsmede de samenwer-
kingsvorm zwem en polo-afdeling.
De zwemafdeling kende het afgelopen
seizoen veel aktiviteiten en door een
aantal leden van de afdeling werden
goede resultaten geboekt.
De zwemkommissie deelde mede, dat
ook het komende seizoen weer veel op
stapel zal staan voor de leden en dat
nieuwe leden van harte welkom zijn
zowel bij de polo als zwemafdeling.
De zwemkommissie bestaat uit Mevr.
A. Timmer, Mevr. M. Groot-Jebbink
namens het bestuur, de heer M.J.
Westerik en Mej. R. Teunissen (als
trainer-coach resp. trainster), welke ook
deze avond leiden, samen met Mevr.
Hazekamp namens de polo-afdeling.

Tentoonstelling 40-45
verlengd
De tentoonstelling '40-'45 in de galerie
van de bibliotheek loopt goed.
Vooral de materialen, die door Vorde-
naren beschikbaar gesteld zijn, worden
door de bezoekers zeer aandachtig beke-
ken. Omdat de Canadese inbreng
slechts voor 14 dagen geldt, zou de
tentoonstelling maar tot 31 januari
duren. Het ligt nu in de bedoeling om de
expositie te verlengen. Dit betekent dat
men nog enkele weken kan komen
kijken.

KNIPTIP
U kunt een
kostbare foto-
kamera verze-
keren tegen
diefstal.

Dames-5 team van Dash kampioen

Het team van dames 5 van Dash, dat kampioen werd van de 3e klas en daarom is gepromoveerd naar de 2e klas.



Iedereen
heeft een
spaarcloel.

Uook!
Iets kopen is leuk. Iets

kopen waarvoor u gespaard
hebt is nog leuker.

Ga daarom sparen voor
de dingen die u straks nodig
hebt. Stofzuiger of vakantie...
TV of pannenset... kleding of
kampeerspullen...

U kunt er voor gaan
sparen bij de Bondsspaarbank,
't Geeft niet of uw spaardoel
groot of klein is.

De Bondsspaarbank geeft
u advies over de beste spaar-
manier - er zijn tal van mogelijk-
heden. En de rente brengt uw
spaardoel dichterbij. Wie spaart
die heeft wat.

Ga er eens heen: naar de
Bondsspaarbank! M\

BONDSSPAARBANK
Alle zaken voor alle mensen

met kantoren te: Vorden, Ruurlo, Barchem.

BIJ KEUKENSPECIALIST

IS UW GULDEN 2 GULDEN WAARD!

Keukens met 50-70% korting
van 30 januari tot 12 februari 1980

SCHOOLSTRAAT 6-8 VORDEN

*

+

*

*

Nu ook In Ruurlo het muzikale topprogramma

BLAUWE
BOK

*
+

*

zaterdag S mei om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Medewerkenden: de bekende Drie Donken Blaaskapel
uit Den Dungen N.Br., bekend van radio/televisie

Harm uut Blessen
grootste komiek uut Twente, radio/televisie

Madlgo Combo (danslustlgen)
muzikale begeleiding van het programma

Bernd Hllterhaus, zang Duitse schiagers

MarlnuS RUUmpOl (ie lacht oew . . .)

Tonny FraOS (accordeon)

Bertus Kuiper (Bokiied)

een fantastisch non-stop-programma door de beste ama-
teurs tot pim. 22.45 uur, daarna bal tot Ol.OO uur

Tijdens het gehele programma worden ruime traktaties koffie, bier, wijn, fris,
hartige hapjes gepresenteerd.

Prijs f 36, — per persoon (alles inbegrepen). Kaarten vanaf 17 februari 's mor-
gens 10.00 uur bij

CAFÉ MENTINK
Groenloseweg 57, Ruurlo

Muziek, lachen, zang, lange tafels, gezeig bal, feest voor iedereen

4*

<*

*
j*

«r»

*

*

*

*
*

*

Gevraagd:

leerling-woningstoffeerder

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Te koop: aardappels en ap-
pels. Zaterdags van 9 tot 15
uur.
Schrootjes alle lengtes en
breedtes ƒ 10,— per m2 en alle
soorten hout.
B.J. Waenink, Regelinkstraat
13, Hengelo (Gld.)

DE
"VELD^ÖER"

AARDAPPELVERWERKENDE INDUSTRIE

Midden in het landelijke dorp Steenderen staat een
vooruitstrevende onderneming, die nederlandse
aardappels verwerkt tot smakelijke eindprodukten en
deze exporteert naar alle landen van West-Europa en
zelfs daarbuiten.

leder jaar groeit het bedrijf nog door.
Voor 1980 staan weer grote uitbreidingen op het
programma. Daarvoor zijn er ook meer mensen nodig
die bij Aviko een toekomst kunnen opbouwen.

Gevraagd worden:

PRODUKTIE-
MEDEWERKERS

voor de ploegendienst (dag- en nachtdienst wisselend
per week).
In het bedrijf heerst een prettige werksfeer en er zijn
kansen om bij gebleken geschiktheid opgeleid te worden
tot bedieningsvakman of een andere gespecialiseerde
funktie.
Wij nodigen iedereen die meer over ons wil weten uit om
met ons te komen praten. Dit kan op een van de hier-
onder vermelde spreekuren. Inlichtingen kunnen
darr worden verkregen over de uitstekende salaris-
regeling en de ploegendienst, de ploegentoeslag,
overuren, dienstjarentoeslag, de gratifikatieregeling, de
premievrije pensioenregeling, de bedrijfsspaarregeling,
bedrijfskleding, enz.
Dit kan dagelijks: van 09.00 uur - 12.00 uur en

van 13.00 uur - 16.00 uur,
op donderdag 24 en 31 januari 's avonds

van 18.00 uur - 19.30 uur.

Aviko B.V., Dr. A. Ariënsstraat 29, Steenderen,
Tel.: 05755-1633.
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MERCEDES-BENZ
BEDRIJFSWAGENS
VAN 2,5 T/M 10 TON GVW.

Automobiel bed rij f

Groeneveld
Zutphen de Stoven l
Lochem Hanzeweg 27

05750-20344
05730- 4055

Zondag 3 februari

Cigalles
Hengelo G ld. telefoon 05753-1461
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J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
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05735-1426
Specialisten met aandacht
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Ruurlo, Stationsstraat 18
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Bebie-hoek „Elientje"
uw bebie speciaalzaak

voor de gehele

UITZET
Veiligheid voor alle» bij:

&

Burg. Galléestraat 44 Vorden.
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend



De goedkoopste
en beste dubbele

beglazing
draaibare voorzetramen voor amateur en

vakman

zeer doordacht, uiterst eenvoudig
systeem
is gemakkelijk in een wip door iedereen
aan te brengen
over de gehele lengte draaibaar
zowel binnen als buiten bruikbaar
goedgekeurd voor rijkssubsidie

Tegels
Plavuizen
Sanitair

in de beste Nederlandse, Duitse en
Italiaanse merken

enorme sortering
veel lagere prijzen dan elders
uit voorraad of binnen enkele dagen
leverbaar
lijmen, pasta's en voegkleur te kust en
te keur
alle materialen voor op houten vloeren

de Tolbrug . . . toon . . . aangevend

BOUWMARKT

TOlllltUC
OLDIJ IV ZutphM Emmerikseweg 17

TEL.05755=1655

Bedrijfswagen huren?
Kies het zekere voor het onzekere,

kies Mercedes-Benz.
Huur-bestel-

wagens krijgen
heel wat te ver-
duren. Daarom
is het niet ver-
wonderlijk dat
heel wat huur-
wagens Merce-
des-Benz heten.

Juist onder de zwaarste omstan-
digheden is Mercedes-Benz in z'n
element. Huur daarom het
zekere voor het onzekere. Huur een
Mercedes-Benz.

Groeneveld verkoopt en
repareert Mercedes-Benz.

Natuurlijk moet ook een
Mercedes-Benz huur-bestelwagen
perfekt onderhouden worden.

En waar gebeurt
dat beter dan
bij het officiële
adres waar ze
verhuurd en ver-
kocht worden?

Groeneveld
heeft 14 getrain-
de Mercedes-

Benz specialisten in dienst, die er met
de modernste uitrusting voor zorgen
dat u uitsluitend met perfekt onder-
houden, betrouwbare Mercedes-Benz
bestelwagens de garage uitrijdt.

Groeneveld en Mercedes-Benz...
een dubbele garantie voor zorgeloos
huren!

^^ Automobielbedrijf v v

Groen
De Stoven l, 7206 AX ZUTPHEN.Tel.:05750 - 20344.

Kies het zekere voor het onzekere... Kies Mercedes-Benz

wie helpt ons aan centen?

Dit weekend een heerlijke eigen-
gebakken

KANDIJKOEK
van 2,40 voor

15O losse centen

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

Telefoon 1373

Ook i'oor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tttt,lr iotltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

De laatste koopjes
uit de opruiming
koop ie nu voor een
koopje!

Natuurlijk bij:

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, telefoon 1342

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750-13813

2,50 m breed
(bestaande uit 3 elementen)
2 meter hoog + ledikant
blank eiken struktuur

OPRUIMINGSPRIJS

Bankstel 3-1 -1 zwaar massief eiken/zware draion velours 2865 ,̂ opr.prijs

Bankstel 3-1 -1 zwaar massief eiken/rundlederen kussens
(T.N.O. getest) 366S-, opr.prijs

HoekkombInatie 3 +2-zitmanou/wHdleder349$ ,̂opr.prijs

Hoekkomblnatle 3 +2-zits geheel met rundieder gestoffeerd 3675 ,̂ opr.prijs

AanbOUWWand 2,50 m breed massief eiken front
met verlichtingslijst 239&?1, opr.prijs

AanbOUWWand 2,70 m breed bali bruin essen met verlichting .2285 -̂, opr.prijs

Slaapkamerj^ik eiken struktuur ledikant 140/200 2 nachtkastjes + opbouw, opr.prijs

BejaardenfaTOuilS massief eiken

(̂ "•T^̂ BÉtfBEtt̂ BBl 2 deurs

Schuifdeur
linnenkast

Stereomeubelen
vanaf

Scheepsbed
vanaf

De opruiming duurt tot donderdag 7 februari

Massief eiken slaapkamer met een warme
f sfeer en een ijzig lage prijs! 2-persoons

ledikant (140 x 200 cm) en 2 nachtkastjes

695,-
2475,-

3195,-
3098,-
2999,-

2350-
1950,-
855,-

279,- 284,- 298,- 398,- .te

175,

75,-

139-

98,-
1185,-

Diverse

eetkamer-
tafels

COUPONNEN TAPUT
met kortingen tot 60%

HELMINK b.v
IN 'T CENTRUM VAN VORDEN
Zutphenseweg 24 - Vorden - Tel. 05702-1514

* Vrijdagavond koopcvond
* Nog meer oprulmings

koopjes vindt u In de etalage

Zolang de voorraad strekt

m

'^ïï>M^ï::'^..-:::ï?^^$ '

Modecerltrum

Ruurlo

besluit haar grandioze
winteropruiming met
stuntprijzen!

Alle artikelen in onze etalages gaan nu weg voor

HALVE PRIJZEN
dus alle extra goedkope konfektie nu nog weer extra voordelig

4950
Jciponnen nu voor

KOStUUms voor 98,-
Kolberts voor S5,-
SpIJkerbroeken 15,- enz. enz.
Zie onze stuntetalages!

Tot en met a.s. zaterdag nog 10% Korting op niet-afgeprijsde artikelen zoals
ondergoed, huishoudtextiel, foundation enz. 20% korting op dames- en
kindernachtkleding

Vrijdags koopavond - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 31 januari 1980
41e jaargang nr. 46

Burgemeester Vunderink tijdens nieuwjaarstoespraak:

"Wij moeten vertrouwen hebben
in eikaars goede bedoelingen''
Bij de aanvang van de dinsdagavond gehouden raadsvergadering te Vor-
den heeft burgemeester Vunderink tijdens zijn nieuwjaarstoespraak het
funktioneren van het gemeentebestuur aan de orde gesteld. Hij deed dit
omdat ook de heer Vunderink vindt dat het funktioneren van het bestuur
te wensen overlaat. (Tijdens de begrotingsvergadering in december j . l .
werden door de heer J. Bosch opmerkingen in die richting gemaakt.)
"Het belangrijkste element van een goed funktionerend bestuur is de ver-
trouwensbasis. Het vertrouwen van de raad in het kollege laat wat te wen-
sen over, althans die indruk heb ik", aldus burgemeester Vunderink.
"Als bijvoorbeeld burgers met informatie komen die strijdt met door het
kollege verstrekte informatie en een deel van de raad vervolgens vrijwel
automatisch aanneemt dat de informatie van de burger juist is en die van
het kollege niet, dan is er iets grondig mis in de verhouding tussen dat deel
van de raad en het kollege.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Datzelfde kan gezegd worden als parti-
culieren het wachten op een gemeente-
lijke kapvergunning voortijdig beëindi-
gen door zich zelf die vergunning te
geven en vervolgens in een openbare
kommissievergadering door een raadslid
wordt gesuggereerd dat dat wel het ge-
volg zal zijn van de houding van het kol-
lege.
Nog sterker wordt het als in die kom-
missievergadering dan nog door een
ander raadslid op hoge toon wordt ge-
vraagd wie opdracht heeft gegeven tot
het opmaken van een procesverbaal
wegens dat illegale kappen. Welke
andere indruk kan het publiek dan nog
overhouden dan dat het kollege en de
politie in hun pogingen de gemeentelijke
verordeningen te handhaven, geen steun
vinden bij de raad.

Kop van jut
"En wat moet de buitenwacht wel
denken als raadsleden laten blijken het
min of meer vanzelfsprekend te vinden
dat ongefundeerde beschuldigingen aan
het adres van het kollege worden gericht
en vervolgens vermanend de vinger hef-
fen als het kollege daar iets op terug wil
zeggen? Zal niet iedereen van een gezag-
dragend bestuurskollege verwachten dat
hij dit laatste juist wel doet?
Natuurlijk. Want een kollege dat zich
laat gebruiken als een kop van jut, waar

je je voor drie kwartjes op kunt uitleven
om vervolgens met een bloem in je
knoopsgat aan je verloofde te laten zien
hoe sterk je bent, werkt mee aan de
gezagsondermijning van een bestuur.
Een bestuur dat juist in dit nieuwe jaar
voor de krachtproef staat om tegenover
een provinciaal bestuur, dat in principe
weinig geloof meer heeft in het voort-
bestaan van kleine gemeenten,- zijn
bestaansrecht te bewijzen". Aldus
burgemeester Vunderink.
Hij wenste vervolgens raad en kollege
toe, dat de vertrouwensbasis en de
onderlinge samenwerking in het komen-
de jaar zal verbeteren. Om tot beter
overleg te komen is schorsing van raads-
vergaderingen wellicht een middel, zo
merkte de heer Vunderink op.
Hij wees er verder op dat door het niet
funktioneren van het bestuur de ambte-
naren de dupe kunnen worden. Ver-
halen die de ronde doen, dat er op het
gemeentehuis zoveel zieke ambtenaren
zijn vanwege de slechte onderlinge ver-
houdingen, wees de heer Vunderink
naar het rijk der fabelen. "Voor zover
er spanningen zijn die de gezondheid
van ambtenaren bedreigen, komen die
van buitenaf. Door allerlei oorzaken is
er een verhoogde druk op het ambtelijk
apparaat gekomen", aldus de heer Vun-
derink, die hoopte dat 1980 een beter
jaar zal worden voor de ambtenaren.

"vertrouwen hebben in elkaar"

Open bestuur
Burgemeester Vunderink ging vervol-
gens in op de kwestie van openheid en
openbaarheid.
"Vrijwel overal manifesteert zich thans
een groeiende behoefte bij burger en
raadslid om meer betrokken te zijn bij,
meer invloed te hebben op het beleid
van resp. het gemeentebestuur in zijn
geheel en het kollege in het bijzonder.
Dit is een gezonde ontwikkeling die
zeker moet worden gestimuleerd. Het
knelpunt doet zich voor bij de uitwer-
king. De enige echt demokratische
besluitvorming is die, waarin de
gekozen volksvertegenwoordigers, via
zorgvuldig uitgedachte procedures, be-
leidsbeslissingen nemen c.q. richting
geven aan het kollegebeleid", aldus de
heer Vunderink.
Wat betreft de 'openheid' merkte de
heer Vunderink op: "Openheid van be-
stuur is^fc van onze belangrijkste pro-
blemen^Ttedentendage. Ik bedoel
daarmee niet alleen dat moet worden
gezocht naar betere methoden om de
burger te betrekken bij het gemeente-
lijke en het raadslid bij het beleid van
het kGi^fe^ maar ook en vooral dat de
intentie^Paarmee wij elkaar tegemoet
treden is, dat wij vertrouwen hebben in
eikaars goede bedoelingen."
Aldus burgemeester Vunderink in zijn

nieu wj aarstoespraak.

VOETBAL

Voetbalprogramma Vorden
Sp. Neede 2 - Vorden 2; Be Quick 4 -
Vorden 3; Vorden 4 - Warnsv. Boys 4;
Vorden 5 - De Hoven 8; Vorden 6 - Be
Quick 6; Socii 4 - Vorden 7.

VOLLEYBAL

Dames goed op dreef
In één uur speeltijd was het gebeurd met
Reehorst uit Ede. Deze ploeg, die de
kompetitie goed begon, zit een beetje in
de vernieling vanwege de vele blessures
en langdurig zieken. Hoewel de ploeg
uit Ede zich tegen de dames van Dash,
dat in de Vordense Sportzaal met een
redelijk goed bezette tribune de afge-
lopen zaterdag thuis spelend, zich goed
verzette, kon er toch niet voldoende
kwaliteit binnen de lijnen worden ge-
bracht.
Dash opende met een overwinning van
de eerste set met 15-4. Dat ging te
gemakkelijk. Het was een geruststelling
te zien, dat de nieuwe aanwinst, Ria
Tijink (voorheen Longa-speelster uit de
ere-divisie), zich al volledig deel van het
team van Dash had gemaakt. Gezien het
feit dat zij het wedstrijdri^fe wat kwijt
moet zijn vanwege de owrstap naar
Dash, moet gezegd worden, dat de
Dash-ploeg een versterking lijkt te zijn
ondergaan. De tweede set ging iets min-
der soepel, maar werd toch met 15-11 in
het voordeel van Dash beëiÉtiigd.
De derde set was voor Re^prst met 13-
15 omdat Dash wat verslapte en Ree-
horst zich allengs beter manifesteerde.
Dit bleek evenwel tijdelijk want Dash
kon de 4e set in slechts 13 minuten met

15-4 pakken. De stand is nu als volgt:
Labyellov 14-36; Heyendaal 14-35;
VCV 14-32; Setash 14-29; Torpedo 14-
25; Dash 13-20; Recter 14-19; Avanti
14-15; Zelky 14-13; Reehorst 13-10;
Jump 13-8; Wilp 13-7.

Heren net niet op winst
De herenploeg van Dash ging Zaterdag
in Brummen tegen het eerste team van
Bruvoc in de promotieklas in het veld.
Een geduchte tegenstander vanwege de
routine. Het enigzins ver jongde Dash-
team is met zelfvertrouwen aan een
come-back bezig. Beide ploegen waren
gehandikapt door zieken. De partijen
bleken volledig aan elkaar gewaagd.
De eerste set liet wisselende kansen zien,
maar op het voor Bruvoc juiste ogen-
blik, kon de set met 15-13 worden
gepakt. De tweede set ging Dash zeer
voor de wind. Bruvoc was geheel van
slag en kon geen bal goed spelen. Het
werd 1-15 met Dash dus als winnaar. De
3e en 4e set gaven weer het beeld van de
eerste. Dash steeds op voorsprong.
Niettemin moest bij een voorsprong van
13-8 in de 3e en 14-11 in de 4e set, Dash
de winst aan Bruvoc laten in beide sets
met 16-14.
Hieruit moge evenwel blijken, dat Dash
uitstekend voor de dag komt in de pro-
motieklas.

Dit bleek de afgelopen maandagavond
ook in de Vordense Sportzaak waar nu
het tweede team van Hansa op bezoek
was. Deze sterke Hansa-ploeg startte
goed in de eerste set. Dash had het
nadeel, dat Wim Lubbers (trainer/-
speler) in het begin van de set een lichte
enkelblessure opliep, waardoor hij een
deel van de set was uitgeschakeld.

Hansa profiteerde en pakte de set met 8-
15. In de tweede set begon Dash zeer
gemotiveerd en zag kans Hansa geheel
van slag te brengen, zo zelfs, dat geen
enkel tegenpunt kon worden gescoord.
Dash won deze set dus met 15-0. De 3e
set bood Hansa weer kansen, maar
Dash bleef door grote inzet, juiste posi-

tiekeuze en een goede aanvalsopbouw
het heft handen houden en Dash won
deze set met 15-9. In de 4e set zette
Hansa zich duidelijk schrap en Dash
zakte wat terug. Door een minder goed
geplaatst blok kreeg Hansa kansen om
deze set te pakken met 12-15. Het
resultaat: 2-2 gelijk spel, is voor Dash
tegen deze sterke ploeg een hart onder
de riem zodat met vertrouwen het
verder verloop van de kompetitie tege-
moet kan worden gezien.

Overige uitslagen
j.asp.Wilh. c - Dash b 0-3; hr. Ie kl.
Bruvoc 2 - Dash 2 0-3; ds. 2e kl. DVO2 -
Dash 5 2-1; ds. Ie kl. Almen - Dash 2 3-
0; ds. 2e kl.Dash 4 - Bruvoc 4 2-1; idem
Wilh. 5 - Dash 3 1-2; hr. 2e kl. Dash 3 -
Bruvoc 3 1-2; ds. 3e kl. Dash 6 - Hansa 6
1-2.

Programma
m.asp. Dash a - SVS d, Dash c - DSC d;
j.asp. Dash b - Isala; m.jun. Dash -
Hansa a; ds. 3e div. Avanti - Dash (te
Lochem). Te Zutphen: j.asp. Hansa d -
Dash b; m.asp. Dash b - Hansa c;
Hansa e - Dash c. Te Vorden: ds. 2e kl.
Dash 3 - Bruvoc 3; ds. Ie kl. Dash 2 -
Wilh. 2. Te Harfsen: ds. 2e kl. Harfsen
2 - Dash 4.

Ledenvergadering Dash
Op dinsdag 25 maart a.s. zal de volley-
balvereniging Dash in Vorden in het
dorpscentrum haar jaarlijkse leden-
vergadering houden. Die avond zal er
geen training zijn, zodat een grote
opkomst van de leden wordt verwacht.
De agende met de stukken zullen nog
worden toegezonden aan de leden.

Volleybaltoernooi
Op zaterdag 31 mei a.s. organiseert
Dash op de terreinen van de v.v. Vorden
haar jaarlijkse buiten-volleybaltoer-
nooi. Gerekend wordt op een deelname
van ca. 1500 volleybalspelers en -speel-
sters. Aan het feit, dat dit het 10e
toernooi is, zal enige aandacht worden
geschonken.

Dhr. Bannink geniet voorkeur
van de raad boven dhr. Geerken
(als afgevaardigde in werkgroep gemeentelijke herindeling)

Raad Vorden nam motie aan inzake behoud stationsgebouw

Tijdens de raadsvergadering van
dinsdagavond werd de heer G.J.
Bannink (eenmansfraktie) gekozen
als afgevaardigde van de raad van
Vorden in de werkgroep gemeente-
lijke herindeling. De heer Bannink
werd gekozen met 7 stemmen vóór,
vijf tegen en één blanko.

Vóór de stemming gaf de heer C. Voer-
man een korte verklaring van het stem-
gedrag van de CDA-fraktie. Hij vond
dat de afvaardiging van de raad een af-
spiegeling moet zijn van gemeenteraad
en kollege. "Op grond van deze uit-
gangspunten komen wij bij kandidaten
uit de kring van de VVD en het CDA.
Wetend dat deze funktie geen sinekure
is, hebben wij druk uitgeoefend op de
heer Geer ken. Onder meer is hij lid van
de Gewestraad", aldus de heer Voer-
man, die de raad verzocht de kandida-
tuur Geerken te steunen. De heer J.
Bosch (PvdA) merkte in dit verband op:
"We moeten gewoon de beste man uit-
zoeken. Het gaat hier niet om een af-
spiegeling van de raad."

Begrafenis
Alvorens tot stemming werd overge-
gaan, zei de heer Bosch, dat de gehele
gemeentelijke herindeling een ernstige
zaak is. "De zelfstandigheid van de
gemeente komt op het spel te staan. Ik
onderstreep de mening van het kollege
dat Vorden zelfstandig dient te blijven.
Nergens wordt aangetoond dat gemeen-
ten zoals Vorden niet goed funktio-
neren. We worden door G.S. vriendelijk
uitgenodigd onze begrafenis te orga-
niseren, zonder dat we zijn overleden.
De afgevaardigden dienen we als op-
dracht mee te geven, dat zij niets mogen
doen en niets mogen nalaten dat de zelf-

"besteman"

standigheid van Vorden in gevaar
brengt", aldus de heer Bosch.
De heer van Tilburg (PvdA) had wat
moeite met de formulering "niet anders
dan na overleg met de raad". De raad
vond dat een beetje vrijheid best mee-
gegeven kan worden aan de afgevaar-
digden. Het kollege wordt in deze werk-
groep vertegenwoordigd door burge-
meester Vunderink.

Met betrekking tot de informatienota
welzijnsplanning ging de raad na veel
gehakketak akkoord met een voorstel
van de heer A.J. Stoltenborg (PvdA),
dat de kommissie van sport en kuituur
zich zal beraden hoe het welzijnsvarken-
tje (zoals de heer Bosch het uitdrukte) in
Vorden gewassen moet worden. Van
deze bevindingen kan het kollege t.z.t.
dan gebruik maken om een voorstel aan
de raad in te dienen. De raad koos
overigens de niet verplichte uitgebreide
procedure.

Borden
De heet H. Tjoonk (VVD) bepleitte bij
het kollege om in het dorp hier en daar
een bord te plaatsen met daarop aange-
geven, de richting naar het industrie-
terrein.

CDA stemde tegen
De raad van Vorden heeft dinsdag-
avond een door de heren B. van Til-
burg (PvdA) en H. Tjoonk (VVD)
ingediende motie inzake het behoud
van het stationsgebouw aange-
nomen. De CDA-fraktie, inklusief
wethouder W.A.J . Lichtenberg,
stemde tot grote verbazing van de
rest van de raad tegen!

Een motie die door het merendeel van
het kollege wordt beschouwd als onder-
steuning van het gevoerde beleid. Des te
meer is dan de houding van het CDA
verwonderlijk omdat het gevoerde be-
leid er op gericht is dat het gebouw voor
Vorden behouden moet blijven.

In de motie die uitvoerig door de heer B.
van Tilburg werd toegelicht, is de raad
van oordeel, dat de door NS genoemde
bezwaren deels van emotionele aard zijn
en deels onderdeel zijn van het oordeel
van welstandstoezicht. Voorts over-
wegende (we citeren de motie letterlijk)
dat het stationsgebouw technisch goed
is en in redelijke staat van onderhoud
verkeert en dat de sloop hiervan in deze
tijd een te grote vorm van kapitaalsver-
nietiging zou betekenen. In de motie
werd verder voorgesteld om de onder-
handelingsdelegatie uit te breiden met
drie personen, waaronder twee raads-
leden. Het kollege zal de inhoud van de
motie z.s.m. aan de NS doorspelen, ter-
wijl het kollege wordt verzocht de
onderhandelingen met de NS voort te
zetten.

Verwijt
De heer Geerken (CDA) had uit de
motie een verwijt geproefd ten opzichte
van het kollege. "Daarom is er voor ons
geen aanleiding om deze motie te steu-
nen." De heer van Tilburg (PvdA)

merkte nog op dat tijdens het voorover-
leg om deze motie voor te bereiden
namens het CDA de heer R. J. van Over-
beeke was betrokken. "De heer van
Overbeeke was op het laatst steeds niet
aanwezig. Bovendien zou ik teruggebeld
worden. Is niet gebeurd. Gezien de tijd
moesten we snel handelen", aldus de
heer van Tilburg.

Hij stelde nadrukkelijk nooit twijfels te
hebben gehad ten aanzien van het beleid
van B&W in deze. "Wij bedrijven hier
zeer zeker geen partijpolitiek. Aan de
overkant van de tafel (lees CDA) wordt
wel erg politisch gereageerd. Dit tot
schade van de zaak waar we mee bezig
zijn", aldus de heer van Tilburg.
Reageerde burgemeester Vunderink:

"We zien de motie ook beslist niet als
een motie van wantrouwen." Tijdens
een moment waarop de vergadering was
geschorst, overhandigde de heer Terp-
stra namens de werkgroep "Leefbaar-
heid", 2595 handtekeningen aan burge-
meester Vunderink, zijnde de
"opbrengst" van de aktie vanuit de be-
volking.

Badmintonclub 'Vorden9

bestaat vijftien jaar

Ter gelegenheid van het vijftien-jarig bestaan, dat de badmintonclub 'Vorden' op intieme wijze wil vieren, heeft de vereniging
van de familie Kappen uit Warnsveld nieuwe shirts aangeboden gekregen. Het gaat momenteel uitstekend met de badminton-
club. Op dit moment zijn er 40 aktieve leden. Wel ziet het er naar uit dat in verband met onvoldoende speelruimte binnenkort
tot een ledenstop moet worden overgegaan.



Tomaten en
komkommers nietin
koelkast bewaren
In de meeste huishoudens weet men niet
hoe tomaten en komkommers dienen te
worden bewaard. De meeste mensen (60
a 70% van de huishoudens) leggen deze
groenten in de koelkast. Menigeen is
zich blijkbaar niet bewust van het feit,
dat komkommers en tomaten, indien
deze bij een temperatuur van 10° C. of
lager worden bewaard, aan het
zogenaamde lage-temperatuur-bederf
worden blootgesteld. Daarbij gaat de
groente weke, slijmerige plekken verto-
nen. Wanneer men bedenkt dat de koel-
kasttemperaturen over het algemeen lig-
gen tussen de 3° C. (onderin) tot 6° C.
(bovenin), dan is het duidelijk dat deze
bewaarplaats zeker ongeschikt is voor
het zo lang mogelijk in tact houden van
groenten als tomaten en komkommers.
Deskundigen adviseren daarom de
tomaten bij een temperatuur van even
boven 10° C. te bewaren, bijvoorbeeld
in de kelder of op de fruitschaal in een
niet te warm vertrek. Komkommers zijn
het langst houdbaar wanneer ze worden
bewaard op een koele plaats (bijvoor-
beeld de kelder of de provisiekast), waar
de temperatuur niet beneden de 13° C.
komt.
Vooral de groentela in de koelkast is
favoriet als opbergplaats voor tomaten
en komkommers, zo ontdekte het

Produktschap voor Groenten en Fruit,
dat een en ander heeft laten onderzoe-
ken. Ook de vakken onderin de koelkast
worden vrij vaak gebruikt. Maar juist
die plaats van het apparaat waar dan
nog de hoogste temperatuur heerst,
namelijk bovenin, wordt slechts zelden
voor het bewaren van groenten benut.
Opmerkelijk is dat uit het onderzoek
blijkt dat de grote gezinnen en de gezin-
nen in de lagere inkomensgroepen meer
inzicht hebben in het op de goede
manier bewaren van komkommers en
tomaten.
Sla is het beste houdbaar op een koude
bewaarplaats bij een temperatuur van
enkele graden boven het vriespunt en bij
een hoge relatieve vochtigheid. Met
name de kelder en de koelkast zijn hier-
voor geschikt.Het blijkt dat in ruim
80% van alle huishoudingen sla inder-
daad op deze plaatsen wordt bewaard.

KNIPTIP
Laat meneer niet alles
zelf filmen. In de film
van het leven van uw
gezin speelt de man
een belangrijke rol.

Het verschil tussen
boter en margarine
In de winkel van de melkboer of bij de
kruidenier (als er tenminste geen zelf-
bediening is) hoor je vaak, dat de klan-
ten om een pakje boter vragen. Ze krij-
gen dan een pakje margarine en vinden
dat blijkbaar niet vreemd. Wie geen
margarine wenst, maar echte boter,
vraagt dan ook meestal om 'echte
boter'. Wat is eigenlijk het verschil tus-
sen margarine en boter? Je kunt het
immers allebei op brood smeren of
gebruiken om mee te bakken en te
braden?

Boter wordt gemaakt van de room van
de melk. In de fabriek wordt de melk
gecentrifugeerd, waarbij de room wordt
afgescheiden. Die wordt dan gepasteu-
riseerd, zodat eventueel aanwezige
ziektekiemen worden gedood. Het
pasteuriseren geschiedt door verhitting.
De room wordt vervolgens weer gekoeld
en er wordt zuursel aan toegevoegd.
Geur en smaak van de boter worden
voornamelijk door het zuursel bepaald.
De room, die nu zuur is geworden,
wordt gekamd. In grote roestvrij-stalen
karnkneders wordt ze gedurende een
half uur flink in beweging gehouden,
waardoor de vetdeeltjes aan elkaar gaan
klonteren en boterkorrels vormen. Als
de karnkneder wordt stilgezet, komen
de boterkorrels boven drijven. De vloei-
stof die is ontstaan, noemen we karne-

melk. Deze karnemelk wordt afgevoerd
en de boterkorrels worden gekneed tot
een soepele massa. Dat is boter. Ze
wordt streng gekeurd en dan verpakt.
Meestal in wikkels, waardoor pakjes
van 250 gram ontstaan.

Margarine is 110 jaar geleden voor het
eerst bereid door de Franse chemicus
Mège Mouriès, die van zijn regering de
opdracht had gekregen een goedkoop
vervangingsmiddel voor boter te ver-
vaardigen. Dat vervangingsmiddel
moest bovendien lang houdbaar zijn.
Hipolyte Mège Mouriès noemde zijn
vinding margarine. Hij perste rundvet
uit en verwerkte de olieachtige stof die
hij verkreeg met koemelk en water tot
een produkt dat op boter geleek.
Sindsdien is er veel veranderd in de
margarinebereiding. De apparatuur, die
in het begin sterk leek op die voor de
boterbereiding, is danig veranderd. Er
zijn nu machines die de benodigde
grondstoffen gelijktijdig karnen, koelen
en kneden en het eindprodukt afleveren
bij de verpakkingsmachines.

Allerlei oliën en vetten kunnen tot
margarine worden verwerkt. Bijvoor-
beeld rundvet, schapevet, varkensvet,
walvisolie, kokosolie, palmpitolie, olijf-
olie, zonnebloemolie. Verder mogen er
water en zouten in, vitaminen, kleur-
stoffen, aromastoffen, emulgatoren en
stabilisatoren, conserverende stoffen en
stoffen die spatten (bij bakken en
braden) voorkomen.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,5O
SIGARENMAGAZIJN
„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

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

Sigarenmagazi j n
„de oidc Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!'

WULLINK ,.
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

„Stender kasten"
een goede bolknak
50 stuks 17,5O

SIGARENMAGAZIJN

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

KNIPTIP
U kunt een kost-
bare fotokamera
verzekeren tegen
diefstal.

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
de laatste 3 dagen van de opruiming
bij de grote matenspecialist

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

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

•
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CONFECTI EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

De laatste resten van de winterkol-
lektie voor de 1/> prijs of nog minder
Grijp uw kans en kijk meteen dan even de voorjaarskollektie in. We heb-
ben al een heleboel binnen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Veurugge wekke he'w tante Dientjen nog us weer op vesite ehad. 't Was
onderhand al weer 'n helen tied eleen dat ze d'r 't leste was ewes. Maor
jao hoe geet dat tegeswoordug: 'n enen aovund is t'r Telebingo, 'n ande-
ren aovund der herdershond met zien dagboek of "Der Alte" veur wie
Duitsland ok nog wel us bekik. Telt daor de uutvoeringen van zang,
meziek en toneel maor bi'j en ow andere liefebri'jen, dan we'j wel hoe-
volle tied a'j nog hebt veur vesiten.
Maor bi'j tante Dientjen spölt dat allemaole neet zo. Zee hef gin tillevisie
of auto en veur verenegingen is zee zo zuutjesan te old. At ze bi'j ons
kump mo'w eur dan ok meespats ophaal'n en daor hè'j ok altied gin zinne
an, i'j mot t'r dan ok maor weer met optrekk'n. En a'j dan maor tot de
arfgenamen beheurn, och dan zo'j de tied nog wel redeluk betaalt
kriegen. Want geld hef zee wel, meer as zat. Maor 'n kanppe kearl die un
dubbeltjen van eur los krig. Want zuunug dat zee is, da's gewoon neet
mooi meer. Vandaor dat zee ok gin tillevisie hef. Ze zeg dan altied maor
dat zee d'r niks umme gif.
Maor at zee bi'j 'n ander op vesite is en 't kasjen steet toevallug an dan zit
ze d'r met 'n neuze boavenop en bu'j eur nog neet stik weer kwiet. Laats is
ze bi'j un goeien kennus op 'n vejeurdag ekomm'n met un klein stuksken
zeepe. Wel netjes inepakt, maor de anduujing "gratis monster" had zee
d'r bi'j ongeluk nog umme laoten zitt'n. En daor hadd'n ze eur dan 'n
helen dag veur in de kos. Now hoef i'j an 'n vejeurdag neet better te
wodd'n, maor 'n bluumken is toch ok al wel 't minste. Maor dat vind zee
geldweggooieri'je.

Maor 'k zol ow nog vetell'n waorumme zee d'r zolange neet ewes was. Dat
kwam umdat zee nao 't ziekenhuus mos. Zee was dan al wel un grieze
doeve, maor in 't ziekenhuus was zee nog nooit in de kos ewes. Maor zee
had now las van pien in 't lief, kwacheri'je in de boste, in 't kot ezeg: zee
was hups an 't krökkeln.
"Doet mien maor deur in 't grote boek", zei ze toe ze wegging. Ze had al
un betjen "lieke baane" emaakt, un paar goeie kennussen hadd'n de man
duuzend gulden ekregen. De arfgenamen zoll'n de res nao eur dood maor
vedeil'n. Maor die waarn d'r al met te gange too tante Dientjen nog in 't
ziekenhuus was. Zee zat nogal ruum in 't antiek en dat wodd'n al zo'n
betjen vedeild. Al zol ze ok weer better wodd'n, in huus komm'n deet ze
toch neet meer. 't Bejaordenhuus was volle better veur eur althans dat von
de femilie.

Dat 't allemaole heel anders leep, jao wie had daor now arg in. Met un
wekke of zesse was tante Dientjen weer 'n olden. 't Bejaordenhuus mos i'j
eur helemaols neet van praoten, dat was t'r veur olde mensen, net of zee
met eur goed tachtug nog bi'j de jongen heurn.
Zodoende zit de femilie now te wachten op 'n volgende aanval van magere
Hein met de zeise. Maor dat kan nog wel effen duurn want olde luu bunt
nog wel 's vedraaid tao bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

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

OPRUIMING
BEHANG 1980
Meer dan 200 soorten vanaf
50 cent per rol.
Natuurlijk bij schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden, te-
lefoon 05752-1523

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. "R. H. Eggink,, Enrtmek
oord, Onderduikers weg 30c,
N.Ó.P., tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 0561 %-\
214.

Wij maken van oud
weer nieuw

- stas'stralen
- 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.

flebt u nog leuke spulletjes
voor de Prettymarkt?
Bel dan 2024 en we komen het
de eerste zaterdag van de
maand ophalen.

Donderdag 31 januari, vrijdag l en zaterdag 2 februari a.s.

SCHOON SCHIP-DAGENÜ!
De laatste kinder-, dames- en herenschoenen en laarzen van
dit seizoen voor de helft van de normale prijs

HERENSCHOENEN
enkele paren

FUT LAGE OLIEBESTENDIGE
SCHOENEN 30% KORTING

SOKPANTOFFELS
-de laatste nu . .

MOONBOOTS

RUBBERLAARZEN
groen, geel en blauw nu

BLENZO PANTOFFELS
EN MUILEN nu

Woensdagmiddag geopend

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Onderlinge kompetitie DCV
Voor de onderlinge kompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: Hoekman-
Wentink 1-1, Sloetjel^Beuker 0-2,
Wiersma-Graaskamp 1-f^Dimmendaal-
Masselink 0-2, v.d. Schaaf-Krajenbrink
1-1, Hiddink-Lankhaar 0-2, ter Beest-
Slutter 1-1, Hulshof-Nijenhuis 2-0.
Jeugd groep I: Plijter-de Klerk 0-2,
Rietman-J.Sluiter 2-0.
Groep II: Rouwenhorst-v.d. Kamer 0-2,
Bruinsma-Hoekman 0-2, Brinkman-
v.Burk 0-2, de Jonge-te Velthuis 0-2.
groep III: Boerkamp-Besselink 2-0,
Nuesink-Lichtenberg 0-2, Bulten-
Voortman 2-0, R.Slutter-Berenpas 2-0,
Hulshof-Kuin 0-2, Masselink-Henge-
veld 0-2, Slugger-Lichtenberg 0-2,
Huetink-Lichtenberg 0-2, R.Slutter-
Nuesink 2-0, Hengeveld-Boerkamp 2-0,
de Beus-Berenpas 0-2, Mullink-Hulshof
0-2, Lichtenberg-Masselink 0-2, Besse-
link-Kuin 0-2, Bulten-van Langen 2-0,
Boerkamp-Stuger 2-0, Voortman-
Lichtenberg 2-0, Huetink-Masselink 0-

2, Nusink-R.Slutter 0-2, Besselink-de De meisjes van Vorden speelden met 4-4
Beus 2-0. gelijk tegen Hattoheim uit Hattum. De
Voor de kompetitie speelde DCV IV jongens verloren met 5-3 van Roderlo.
tegen DCDII uit Doesburg. Vorden won De heren II van Vorden verloren met 6-2
met 7-3. De uitslagen waren: Rossel- van Roderlo I.
Beertjes 1-1, Wansink-v. Londen 2-0.
Brummelman-Giling 2-0, Brummelman-
Binnenbos 2-0, Regl-Hurrelbrink 0-2.

WATERPOLO

Vorden kansloos tegen
"de Ravijn" (Nijverdal)
Tijdens de kompetitiewedstrijd die de
heren van Vorden zaterdagavond tegen
de Ravijn uit Nijverdal speelden was
duidelijk te zien dat deze laatste klub
een goede toekomst tegemoet gaat.
(Vorig jaar werd de jeugd van de Ravijn
kampioen van Nederland.) Het jonge
team uit Nijverdal versloeg Vorden met
niet minder dan 14-0.
Een gehandicapt damesteam van
Vorden verloor met 7-4 van Roderlo uit
Ruurlo. In het Vorden-doel voorkwam
Rinie Teunissen een grotere nederlaag.

VOLLEYBAL

Sport- en speldag Dash-jeugd
in dorpscentrum
Een kleine 70 deelnemers en deelneem-
sters in de leeftijd van 8 tot ca. 13 jaar
zijn de afgelopen zaterdag in de grote
zaal van het dorpscentrum druk in de
weer geweest met spelletjes. Met
behulp van veel oudere Dash-jeugd kon
de jeugdkommissie van het Dash-
bestuur de organisatie best aan. Het was
erg gezellig en verschillende ouders kwa-
men even om de hoek kijken. Ook de
traktaties vielen in de smaak. In een
uitermate plezierige stemming kon de
voorzitter van de vereniging aan het
eind de prijzen uitreiken. Er kan op een
zeer geslaagd gebeuren worden terug-
gekeken.

Automatisch sparen,
zeg ik nog

tegen Bernhard,
wat een prima idee

eigenlijk!
Ook iets voor u?

Informeer
bij de Rabobank

in de buurt.

Rabobank
Automatisch uw spaarbank.
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