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100 jarig bestaan Chr.
Gem. Zangver. 'Exelsior*
Dit jaar hoopt bovenstaand koor haar 100 jarig bestaan te vieren. Ter
gelegenheid hiervan wordt er een tentoonstelling over hun geschie-
denis gehouden. Mocht u hiervoor nog foto's etc. te leen hebben dan
kunt u die voor 2 april a.s. be/orgen bij mevr. Hilferink, de Boonk 39
te Vorden, u kunt met haar hierover ook telefonisch kon t a kt opne-
men. Tel. 05752-1619.

Jaarvergadering
Krato
De Krancnburgse Toneelvereniging
Krato, heeft 7 februari j.I. haar jaarlijk-
se vergadering gehouden. De voorzit-
ster heette iedereen hartelijk welkom,
en wenste ieder het beste voor 1984.

Krato heeft in 1983 een heel gunstig
toneeljaar gehad, volgens de secreta-
resse. Ook de penningmeester deed
verslag, ook hij kon op de vergadering
mededelen, dat het financiële gedeel-
te van de vereniging er gunstig voor
staat. Daarna vervolgde de voorzitster
met de mededeling waarin zij vertelde
dat er een nieuwe regiseuse is gevon-

den n.l. mevr. H. Kok-Wentink. Ook
werd er een feestcommissie en een re-
vuecommissie benoemd. Dit jaar zal
men proberen wat actiever in het wer-
ven van donateurs te zijn.
Vervolgens werd de vergadering
voortgezet met een bestuursverkie-
zing. De voorzitster en penningmees-
ter zijn in 1985 beide aftredend en niet
meer herkiesbaar, zodat het bestuur
het raadzaam vond, nu reeds een
nieuwe voorzitster voor te stellen,
hetgeen de vergadering goed keurde.
Hierbij werd Rita Tankink tot nieuwe
voorzitster benoemd.

In de rondvraag werd het sterk terug-
lopen van de leden aan de orde ge-
steld, waaruit naar voren kwam dat ie-
dereen het zou toejuichen dat er jon-
geren en ook ouderen lid zouden wil-
len worden van onze vereniging.
Ook werd besloten dat de donateurs
in de komende jaren vrij entree krij-
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U uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Ci eerken: vr i jdag van 10.00 lol l 1.00 uur voor.Sonale /aken, van l 1.00 tot 12.00 u u r voor gemeente werken - S p r e e k u u r wethouder I I . A Uog-
c h e l m a n : donderdag van l 1.00 lot 12.00 uu r .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
/icht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling l tersecre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
waarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publ ikat ie moet worden
ingediend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. van Amstel, Wilden-

borchseweg 32 te Vorden, voor het
vergroten van de woning en het
bouwen van een garage aldaar;

2. Aan de heer A. Eggink, Zutphen-
'vjweg 93 te Vorden, voor het bou-
ton van een loods annex berging

en carport aldaar;
3. Aan de heer M. Regelink, Delden-

sebroekwcg 2a te Vorden, voor het
verbouwen van een deel tot woon-
ruimte aldaar;

4. Aan de heer J. Kettelerij, Het Hoge
37 te Vorden, voor het veranderen
van een schapenhok aldaar.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen be/waar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
l . Aan de heer J. ten Damme, Almen-

seweg 6 te Vorden, voor het bou-
wen van een dakkapel aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 3 maart
1984 ter visie bij de afdeling gemeen-
tewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schrif te l i jk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Behandeling van ver/oeken op grond
van de subsidieregeling "herstel en ver-
nieuwing rieten daken"
Met ingang van 1984 heeft het college
besloten om de procedure voor de be-
handeling van verzoeken om subsidie
op grond van de regeling "herstel en
vernieuwing van rieten daken" te wij-
zigen. Een toenemend aantal verzoe-
ken om subsidie en het daardoor niet
toereikend zijn van het jaarlijks door
de gemeenteraad daarvoor beschik-
baar gestelde bedrag van f 15.000,-
dwingen daartoe. Tot op heden heeft
het college het principe gehanteerd
van "wie het eerst komt het eerst
maalt". Doordat het subsidiebedrag in
voorgaande jaren niet toereikend
bleek zien burgemeester en wethou-
ders zich genoodzaakt om keuzes te
maken. Om iedereen gelijke kansen te

geven en om de doelstellingen van de
subsidieregeling zo goed mogelijk te
realiseren (het behoud van het ele-
ment van rieten daken voor het aan-
zien van het dorp en het landschap)
wordt de procedure thans als volgt:
1. Alle verzoeken voor (bijvoorbeeld)

het jaar 1984 dienen vóór l april in-
gediend te zijn. Een verzoek om
subsidie dient vergezeld te gaan
van een kostenopgave van een er-
kend rietdekker.

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

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

4. Indien men in principe subsidie
toegezegd heeft gekregen dan
dient men na het gereedkomen van
hel werk een eindafrekening bij het
college in te dienen, waarna clan na
goedkeuring tot het uitbetalen van
het subsidie overgegaan kan wor-
den.

Deze procedure is met uitzondering
van het feit dat thans een verzoek om
subsidie gedaan moet worden vóór l
april en de inschakeling van een ad-
viescommissie (de Monumenten-
commissie voor de gemeente Vorden)
voor het aanbrengen van een rangor-
de in de aanvragen, nagenoeg gelijk
aan die van voorgaande jaren. Indien
men een verzoek om subsidie indient
na l april dan komt men voordat jaar
in principe niet meer in aanmerking
voor subsidie.
Tcslottc nog uw aandacht voor het
volgende. Ind ien na ontvangst van
een verzoek om subsidie bl i jk t dat dit
verzoek perse niet gehonoreerd kan
worden (bijvoorbeeld wanneer een
verzoek gedaan wordt voor een pand
dat thans met pannen gedekt is doch
waarvoor men riet in de plaats wil heb-
ben) dan zal zo spoedig mogelijk een
negatieve beschikking van het college
verzonden worden. Deze gevallen
worden dus niet door de Monumen-
tencornmissie beoordeeld. Tegen de-
ze negatieve beschikking kan men be-
roep instellen bij de gemeenteraad.
Formulieren voor het aanvragen van
subsidie kan men verkrijgen ter ge-

meentesecrctaric afdeling Algemene
Zaken, waar men u ook nadere infor-
matie hieromtrent kan verstrekken.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 21 februari om 19.00
uur in het koetshuis bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de ^Bende punten:
- verkoop landbouwschool aan de

"Vereniging tot bevordering van
het land- en tuinbouw- en huis-
houdonderwijs op Christelijke
gronds^kte Vorden";

- votere^Pediet voor de aanstelling
van een tijdelijke parttime kracht
op de afdeling Sociale Zaken en
Welzijn ter secretarie;

- rekonstruktie van Rijksweg 47 in
de buurtschap Kranenburg.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 21 fe-
bruari om 20.00 uur in de boerderij
nabij het Kasteel. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- verkoop landbouwschool aan de

"Vereniging tot bevordering van
het land- en tuinbouw- en huis-
houdonderwijs op Christelijke
grondslag te Vorden";

- verzoek van J.G.H. Berendsen,
Deldensebroekweg 16, om wijzi-
ging van het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982";

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 22 fe-
bruari 1984 om 19.00 uur in het koets-
huis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komen onder meer de volgende
punten:
- rekonstruktie van Rijksweg 47 in

de buurtschap Kranenburg.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 22 februari om
20.00 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komt on-
der meer het volgende:
- voteren krediet voor de aanstelling

van een tijdelijke kracht op part-ti-
me basis bij de afdeling Sociale Za-
ken en Welzijn ter secretarie.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddelijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint ;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de s tukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibl iotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

gen. Ook kinderen kunnen nu tegen
gereduceerde prijs b innen.
De avond werd afgesloten met een ge-
zellige bingo, onder het genot vaneen
drankje en hapje.

KEUKENS
Holtslag Ruurlo

Interessante lezing
over bijenwereld
In hotel Bloemendaal hield de heer
D.J. Aalders uit Zeist een zeer interes-
sante lezing over bijen. Aan de hand
van zelfvervaardigde dia's voerde hij
de aanwezigen door de wereld van de
bijen. Als oud-imker en amateurfoto-
graaf Wist hij zeer ju is t aan tcgeven
waarover hij sprak.
Het gehele leven van de bijen - van ei
tot bij - passeerde de revue. Uiteraard
is de hoofdpersoon bij de bijen de ko-
ningin. Een bij verzamelt nectar,
waarvan honing of vet (bijenwas)
wordt gemaakt.
Stuifmeel is een geliefkoosd voedsel
(veel eiwit) voor de bij. Een bij is ook
plaatsvast. Daarom gedurende het
vliegseizoen een kast of korf niet ver-
plaatsen. Een bij ir ook bloemenvast.
Hij behoudt zijn vlucht naar de dracht,
dat is de plaats waar de nectar zit.
Bijenvolken worden veel geplaatst in
bloeiende boomgaarden,^oolzaad-
velden en op de heide. ^P
De dia's en tekeningen lieten duide-
lijk zien hoe het er in een bijenkast
toegaat. Iedere bij heeft zijn functie in
de bijenmaatschappij. Ook behandel-
de de inleider het inkorvengket zwer-
men, hel honing afnemer^P
Er valt in de laatste jaren een toene-
mende belangstelling te constateren
voor de bijen. De inleider besloot met
te zeggen "Bijen houden kunt U ook",
maar dan zal de adspirant-imker wel
een tijdje in de leer dienen te gaan bij
een imker. Ook kan men een cursus
volgen.

Welkomst-dienst in
Gereformeerde kerk Vorden
De gezamenlijke Evangelisatie com-
missie van de Vordense Gereformeer-
de kerk en van de Hervormde ge-
meente nodigt iedereen (ook jonge-
ren!) graag uit voor de welkomst-
dienst op a.s. zondagavond 19 februari
om zeven uur in de Gereformeerde
kerk aan de Zutphenseweg. Het the-
ma van deze avonddienst is het - he-
laas - actuele onderwerp: "Fascisme!
Anders? Oprotten dus...!"
Ds. Krajenbrink hoopt deze thema-
dienst te leiden samen met leden van
de genoemde interkerkelijke commis-
sie.
Het Vordens Jongerenkoor "Inter-
christ" o.l.v. Joop Boerstoel werkt zin-
gend aan deze dienst mee.
Liturgieën worden gestencild en uit-
gereikt. U bent er welkom in de Wel-
komst-dienst op a.s. zondagavond 19
februari in de Gereformeerde kerk.
Het thema van de dienst sluit aan bij
het februari-nummer van het beken-
de blad "De Open Deur".
Wilt u deze nodiging aan bekenden en
vrienden en buren doorgeven?

Info-gespreks-avond
over fascisme
Aansluitend bij de hierboven ge-
noemde Welkomst-dienst (a.s. zon-
dagavond in de Gereformeerde kerk)
wordt op a.s. donderdagavond 23 fe-
bruari een informatie- en gespreksa-
vond gehouden over "Fascisme, vroe-
ger en nu".
Om het te leren kennen, toen en tijdig
te herkennen, nu.
De heer Hordijk, oud-burgemeester
van Naaldwijk en nu reeds enige jaren
wonend te Vorden, hoopt te spreken
over "Fascisme, toen". Fn een klank-
beeld over het Fascisme (samenge-

l'orl be taa ld
l 'ort paye
k a n t o o r Vorden

steld door de Stichting Anne Frank-
huis te Amsterdam) vult het aan met
woord en beeld.
Er is ook tijd om na te praten over de
gehouden kerkdienst en met elkaar
van gedachten te wisselen over een
goede aanpak van dit -isme.
Deze info-avond wordt gehouden in
het Vordens Dorpscentrum, in het
centrum van Vorden. Iedereen, ook
jongeren, juist zij ook!, iedereen is er
zeer welkom, a.s. donderdagavond
om 20.00 uur, Dorpscentrum. (Zie de
advertentie in dit blad).

Filmavond voor de jeugd
in "de Voorde"
Namens de Interkerkelijke Jeugd-
werkgroep en de Jeugdkerk geven we
graag het volgende bericht door: a.s.
zaterdagavond 18 februari wordt er
voor de jeugd (vanaf ongeveer 12jaar)
een filmavond gehouden in "de Voor-
de", Kerkstraat 15, achter de Vordense
Hervormde kerk.
Alle jeugd is er om half acht hartelijk
welkom.

Leerhuisavond:
maandag 20 februari
De eerstvolgende Leerhuis-avond zal
D.V gehouden worden op a.s. maan-
dagavond 20 februari in "het Achter-
huus", achter de Gereformeerde kerk
aan de Zutphenseweg. Inleider: Ds.
Mak uit Zutphen. Onderwerp: "Kerk
en samenleving A.D. 1984". Eenieder
is er zeer welkom.

De aktie: Gast aan tafel
Vele gezinnen doen met deze aktie
mee. De aktie: Neem een gast aan ta-
fel. Het gaat om blijvende voedsel-
verbetering in arme landen, (v ia on-
derwijs, landbouwgereedschap, wa-
terputten, zaaizaad enz.) Via het
spaarkartonnetje op tafel nemen we
een-gast-aan-tael. De aktie-periode
loopt nu tot de Biddag voor gewas en
arbeid, woensdag 14 maart. Voor de
dienst begint kunnen bij de ingangen
van de Dorpskerk (en ook wel op de
tafel voor de kansel in de kerk) de ge-
vulde spaarkartonnetjes afgegeven,
neergezet worden.
Graag vragen we deze laatste weken
van de aktie-periode goede aandacht
voor de aktie: Neem een gast aan ta-
fel.
Wilt u elkaar er aan herinneren, bij de
maaltijden?!
Zo eet u (samen) beter.., om te leven.

GEBOREN: Johan Loman; Roelof
Cornelis Haveman.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: W. Vlogman-Verste-
ge, oud 82 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharist ie vie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 19 februari 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal, Bediening Heilige Doop
19.00 uur: Welkomst-dienst in Gercf.
kerk. (Gez. Evangelisatie commissie)
Ds. J.C. Krajenbrink, onderwerp:
"Fascisme: Anders? Oprotten dus..!",
zang: Vordens Jongerenkoor "Inter-
christ".

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 19 februari 10.00 uur de heer
G.R. Wielenga Lochem. 19.00 uur
Ge/, dienst N.H. kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
18 en 19 februari dr. Vaneker tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 18 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa. Tel. 1277.

WEEKENDDIENST TANDARTS
18 en 19 februari H.H. Vaneker, Vor-
den. Tel. 05752-3372.
Spreekuur, alleen voor spoedgeval-
len, 11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk^Mevr .
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.h. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lensel ink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hu lpver l en ing : Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
U i t s l u i t e n d te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat , tel. 1487. Spreek-
uur wijk/usters en u i t l enen verpleegkun-
dige a r t i ke l en van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedri jf Tragtcr, tel. 05752-1256.

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

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

MONUTA STICHTING
't J chh ink 4, Vorden, t e l . 05752-2749.

S T A N K M E L D I N G S N U M M E R
Nr. voor geheel Gelderland 0X5-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
(ieopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur ;
do, l ( ) . ( ) ( ) -13.00 uu r ; di .av. , vr i j .av. 18.30-
21.00 uu r ; wo.micl . voorlezen van 14.00-
14.30 uur .

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

BRAND M E L D E N
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
a la rmnummer : 055-664455.



HINDERWET
(artikel 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 17
februari 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage het volgende verzoek met bij lagen om een
vergunning ingevolge de Hinderwet van:
1. hetWaterschaplJsselland-BaakseBeek,p/aGroen-

loseweg 7, 7261 AM Ruurlo om een vergunning tot
het oprichten of in werking hebben van een inrich-
ting voor het stallen, herstellen en onderhouden van
machines en materieel, alsmede een propaangasin-
stallatie, datum verzoek 5 december 1983, adres in-
richting Deldenseweg 3 te Vorden, kadastraal sectie
M, nummer 277 (ged);

2. HA. Dostal, Industrieweg 4,7251JT Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een werk- en opslagplaats t.b.v. wegen-
bouw- en transport-aktiviteiten, datum verzoek 7
december 1983, adres inrichting Industrieweg 4, te
Vorden, kadastraal sectie M, nummers176,177,820
en 821;

3. K.Hietbrink, Beunkstege4,7251 NA Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf, alsmede een pro-
paangasinstallatie, datum verzoek 8 december
1983, adres inrichting Beunkstege 4 te Vorden, ka-
dastraal sectie F, nummer 2266.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de toe-
komstige ontwikkelingen in het gebied waar de inrich-
ting is gelegen is de ontwerp-beschikking opgesteld en
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke standaard-
voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.

Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 10 maart 1984.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum, 16 februari 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

DOOR
PIK & DUH
GEPREZEN
Dat lekkere Volkorenbrood van uw
Echte Bakker bevat belangrijke stoffen
als calcium, ijzer, plantaardige eiwitten,
B-vitamines, is zemelrijk (voor een pro-
bleemloze stoelgang) en bevat boven-
dien zeer weinig vet (ca. 2%). Dus me-
de bij uitstek geschikt om verantwoord
af te slanken. In vele soorten te krijgen
dus uw smaak zit er altijd bij.
Volkorenbrood - de betere slankmaker!

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

CARNAVAL
in "lesseldarptl

voorverkoop is NU gestart: voor

zaterdag 3 maart
carnaval voor gehuwden en verloofden
met als speciale attraktie

"Harm uut Riessen"

Maandag 5 maart

Peter Koelewijn
en zijn Rockers

Voorverkoop zaal de Engel,
Steenderen. Telefoon 05755-1203.

Dames en heren jacks
Het kan ons niet schelen wat ze gekost
hebben, maar ze moeten nu weg daarom

nu slechts vanaf

Jongens en meisjes blouses en truien

Het mooiste en duurste goed is bij
de Tuunte nu te koop voor slechts 5,-10.-
Kinder merk corduroy pantalons
Pantalons van 39,50 en 49,50 kosten
nu in de Tuunte bijna
geen geld meer slechts

Heren pantalons
Ook in ^anel kwaliteit. Beslist de moeite waard om te
komen kijken, want deze
prijs is abnormaal laag

slechts

Baby en kinder maillots
De laatsten gaan nu weg en op is op.
Wees er snel bij 2 paar slechts

Handschoenen en oorwarmers
Ook deze ruimen we op.
Alles gaat weg voor één prijs

OOK OP DEZE SUPER LAGE PRIJZEN ONTVANGT U DE
BEKENDE SPONSORMUNTEN!
KOOPAVOND OP VRIJDAG TOT 9 UUR.

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid. "'^mm
Maandagsmorgens gesloten.

Dames pantalons
Corduroy - flanel - gewatteerd.
Kijk niet wat ze gekost hebben nu slechts 29,50
Dames blouses en truien
Vele modellen en dessins. _
Wees er snel bij want op is op §<%

nu slechts Wj~

v ^^ *

<**V

RESTANT f ARTIJ

DAMESSCHOENEN
DONDERDAG

VRIJDAG
ZATERDAG

PROFITEER HIERVAN!!

echt leder

UITZOEKEN

f29,-

BROMFIETSVERZEKERING

Haal voor
l maart het nieuwe plaatje^

WA-Premie:
ƒ 76,— (zonder versnelling)
ƒ 11O,—(met versnelling).

U krijgt het plaatje
direkt mee.

Goed buitenonderhoud begint
bij binnenschilderwerk.

maak gebruik van de winterschilder met
een premie van f 50,- per dag per man.

Wij verzorgen de aanvraag voor u.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vicrakker
Tel. 05754-361

Uit voorraad leverbaar:

glas, verf en diverse soorten behang

per rol vanaf m^J jt

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.
Rabobank „Vorden"
Zutphenseweg 26, Vorden
Baron v.d. Heydenlaan 3, Wichmond

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen



Nu extra goedkope nieuwe en
gebruikte haarden, kachels,
fornuizen, gasplato's en ge-
velkachels, inruil mogelijk
Fa. D. JANSEN,
3leekstraat, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360.

Te koop: ca. 200 balen hooi.
G. Maandag.
Lankhorsterstraói 18,
Wichmond. Tel. 05754-455

WONINGRUIL
Hoekhuis met garage, Kerspel,
voor woning Molenplan.
P-neven onder nr. 49-1
Bureau Contact.

Vrijstaande woningen

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Hoeveel kranten...
weekbladen...

boeken heeft u al
gelezen...

...met steeds
diezelfde,

ene, oude bril?
Ogen kunnen

veranderen, waardoor
uw glazen misschien
moeten worden aan-

gepast. En wellicht is zelfs
uw oude montuur zo

zachtjes aan verschrikkelijk
ouderwets. Uw ogen zijn
belangrijk genoeg om ze
in het oog te houden. Laat

ze daarom bij ons eens
controleren.

Op naar uw
vakman -opticien

l ) i ' deskundige
vcrtiouwfinsman die ti|d

vni >i uw <><jen neemt.

06 juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Ruiten kapot?

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

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. L'ITERWEERD
Ruurlose. ' ;g 35, tel. 05752-1523

H.B.O.-docent economie
heeft tijd beschikbaar voor het
geven van bijlessen/huiswerk-
begeleiding in het vak econo-
mie aan (o.a.) Havo- en Athe-
neum leerlingen (eventueel in
groepsverba i d).
Tel. 05752 2123.

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen van uw belas
tingaangifte.
Tel. 05753-2263.

Gevorderd conservatorium-
studente geeft klarinetles.
Lician Venderink-Smeenk
H.K. v. Gelreweg 23, Vorden.
Tel. 3526.

POLITIE?
Ja, op 22 februari,
in de Jeugdsoos.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig
«

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Heden overleed tot onze droefheid na een liefdevolle
verpleging op Villa Nuova onze lieve moeder, groot- en
overgi x.tmoeder

WILLEMINAVERSTEGE
weduwe van J. G. Vlogman

in de ouderdom van 82 jaar.

H. Vlogman
C.M. Vlogman-Stegenga
Gerrit en Henny
Peter en Betsie
Herman en Bertine
Geert
Carin

Vorden, 8 februari 1984
7251 RR Strodijk 3.

Jeugd- en dames-
zaalvoetbal in Vorden?

Natuurlijk bij

Z.V.V. VELOCITAS
T.b.v. de jeugdafdeling moet
je 16 jaar zijn en t.b.v. de
damesafdeling 18 jaar.
Heb je belangstelling? Geef je
dan op bij
H. Teunissen, Brinkerhof 9,
Vorden. Telefoon 2960.

In zwartlak,

blauw en room

slechts

69,90

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 1342.

Navelma's 15 VOD, 3,50
Maroc clementines 5oVOor 5,75
1 bloemkool

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617.

FASCISME
A.s. zondag 19 februari 19.00 uur

WELKOMSTDIENST
Gereformeerde kerk, ds. Krajenbrink
m.m.v. koor Interchrist.
Thema: "Anders? ... Oprotten dus!"

Donderdag 23 februari 20.00 uur

OPEN DEUR AVOND
Dorpscentrum
Thema: "Fascisme vroeger en nu".
— Diaserie
- Inleiding door dhr. Hordijk.
— Discussie

Interkerkelijke
Evangelisatie
Commissie

Ieder welkom.

Deze wijn is a

5,95
per fles

verkrijgbaar bij

Vinotheek
SMIT

Dorpsstraat 10

Vorden

Tel. 1393

De Keurslager
Goed voor **.rtr/et Geld

7.25

GELDIG VAN 16/2 t/m 18/2

Verse worst
grove en fijne per kg.

NIEUW TER KENNISMAKING

Ardenner braad worst 7 Qï-
per kg. 7,öU

VOOR DE BOTERHAM

gebraden
100 gr.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

1,69

met
Televisie

reparaties
-i- direct

Uk naar

uw vakman
- —' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

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

Avondvierdaagse
19 t/m 22 juni

Gymver. Sparta

Te koop een goed werkende
kettingzaag.
B.Wiltink,

2, Vorden.

, J L HARREN

7383 EB Voorst
Tel. 0 5 7 5 8 - 1 3 3 ^

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

Jansen & gal
, iut< >_sCi i.Kk'hn.Injt

Voor de Carnaval
Pruiken, boerenkielen M

malen, boerenpetjes,
maskers, make-up
artikelen, enz.enz.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15, Vorden. Tel. 05752-3566.

i
NIEMAND HOEF! U W
GEHEIMPJE TE KENNEN.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN. TEL 05752-1971

T)CL DE VALEWEIDE

Grote keus in bloeien-
de, groene planten en

snijbloemen

Wegens groot succes

Forsythia
"gele takken

Azalea 4,95
Narcissen 1 bOS voor 3,25

slechts

Poelier
Hoffman

Kuikenborststukken 9 ÜI-
500 gr. J, OU

Kuikenpoten 500 gr. 3,10
Kuikenvleugels kio 2,75

FINALE 3 DOLLE DAGEN

OPRUIMING
Deze 3 dagen kunt U dubbel profiteren van onze grandioze
opruimingsaanbiedingen in o.a.:

' Aanbouwwanden eethoeken in bali-bruin en manou met forse kortingen
' Grenen en gestoffeerde hoekkombinaties
' Massief eiken bankstellen met rundlederen kussens
* Toog en buffet kasten
* Ruime kollektie slaapkamers.

Koop nu kwaiiteitsmeubelen voor extra lage prijzen

Zutphenseweg 24 - Vorden - Tel. 05752-1514. / Laagte 16 - Eibergen - Tel. 05454-4190

* gratis reservering en verze-
kering voor latere levering.

' Ruim 4000 m2 meubel enta-
pijttoonzaal.



Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

1
mi

M 'ster Steam is te huur bij:

H E LM l N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

Maak keuze uit onze vele
soorten

VOLKOREN
Puur natuur, dat proeft u!

Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn.

U haalt het bij:

Burgemeester Galleestraat

VOORAL UW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
slttds doeltreffendl

Vorden, tel. 1 272

Te koop: openhaard hout,
eik- berken en beuk. f 50,-
p.m.
Tel. 05735-1249.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

/.utphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

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

Woensdag 22 februari is er
weer een informatieavond in
de Jeugdsoos. Heb je vragen
over de politie? Kom dan ook!

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

BOERDERIJ-RESTAURAIMT

IJSSELHOEVE
Eekstraat 15
6984 AG Doesburg
(nabij camping IJsselstrand)

Tel. 08334-1622
b.g.g. 05754-381.

WEGENS ENORM SUCCES!

wederom grandio
IJsselavond
op zaterdag 25 februari m.m.v. prima orkest
koud en warm buffet

prijs 42,5O per persoon
incl. entree, eten en drinken

Uitsluitend reservering mogelijk tot één week van te voren.
Aanvang 21.00 uur tot 01.00 uur. Zaal open 20.30 uur.
Volgende avonden zijn: 10 maart, 14 en 28 april.

Tevens gelegenheid voor het geven van bruiloften, diners en partijen tot
300 pers. Speciale conditiesvoor partijen vanaf min. 100 pers. van maan-
dag tl m donderdag geldig tot eind mei en van sept. t/m december.

Vraagt u vrijblijvend inlichtingen: 05754-381.

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b
1 beroepsgoederenvervoer
2 vervoer van gevaarlijke stoffen
3 beroeps personenvervoer.

Opgave voor en inlichtingen over de cursussen

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788.

WATEROVERLAST?
Als het om klokpompen gaat:

-i 4*

TTÏT'

ZE STAAN VOOR U GEREED!

Distrimex Pompenburo
Voltastraat 84 - Doetinchem - Tel. 08340-44124 - Telex 45346
Belt U even - handelaren over heel neder/and.

Adverteren
in

Contact

informatie
05752

1404

snaaJK»
JEUGDSOCIËTEIT

Vorden, houdt op woensdag 22 februari een

informatieavond over de politie
met medewerking van de Rijkspolitie Vorden.

Het prooramma bestaat uit:
— korte film
— inleiding
— gelegenheid tot vragen stellen.

Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

wij zetten
niemand

onder druk
u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

drukkerij waavers bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Laarstraat, tel 05750 12306

R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT
SCHOOL VOOR TECHNISCH ONDERWIJS
WESSEL VAN EYLL-LAAN D 152 - 7271 RJ BORCULO

AFDELINGEN:
Bouwtechniek: (metselen, schilderen, timmeren)
Mechanische techniek: (machine-bankwerken, konstruktie bankwerken, lassen).
Algemene Consumptieve techniek: (brood- en banketbakken, koken en serveren).

AANMELDING VAN LEERLINGEN
VOOR HET KURSUSJAAR 1984-1985
a. Rechtstreeks aan de school (tel. 05457-1413).
b. Via hoofd of direkteur van de school waarop de leerling zich thans bevindt.

TOEGELATEN KUNNEN WORDEN:
a. Tot eerste leerjaar (brugklas):

b. Tot tweede leerjaar:

c. Tot derde leerjaar (beroepsgericht):

d. Tot vierde leerjaar
(beroepsgericht)
of extra leerjaar (2e diploma)

Leerlingen, die het 6e leerjaar van de basisschool
doorlopen hebben.

Leerlingen, die de brugklas van een school voor be-
roepsonderwijs of ander voortgezet onderwij s door-
lopen hebben. Plaatsing geschiedt in overleg.

Leerlingen, die het 2e leerjaar van een school voor
beroeps- of ander voortgezet onderwijs met goed
gevolg hebben doorlopen. Plaatsing geschiedt in
overleg.

De meeste leerlingen die in het bezit zijn van een
diploma voorgezet onderwijs. (Soms is plaatsing in
het derde leerjaar gunstiger). Plaatsing geschiedt in
overleg.

C-PROGRAMMA'S
Voor leerlingen die op grond van hun capaciteiten de theoretische vakken volgens C-programma
kunnen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van Middelbaar Be-
roepsonderwijs.

Voor nader 3 inlichtingen kan men zich tot de school wenden.

DE DIREKTEUR
E. TH. J. van der Velden

Eiken bordeaux-rode keuken

12 999 -opruimingsprijs l4_.«J«Jwj

deze zeer complete keuken met prachtig "corian"
massief kunststof werkblad en zeer luxe appara-
tuur: oven, ovale elektrische kookplaat, wasemkap,
magnetron oven, geïntegreerde vaatwasser en
diepvries, verlichting, afvalemmer, broodtrommel,
mixer, koffiemolen enz. enz.
Zeer veel bergruimte d.m.v. opzetkasten.

Wit kunststof
met houten lijst

opruimingspnjs 4.999-
modern wit kunststof met dito werkblad
met rode eiken lijst, luxe afgewerkt met
krans- en licht lijsten, koelkast en wasem-
kap geïntegreerd, oven, gas-kookplaat en
witte spoelbak.

De hier geschetste en omschreven K6UKGI1S, zijn er enkele van de vele showroomkeukens, welke
plaats moeten maken voor de nieuwste 1984-modellen. De sterk afgeprijsde, zeer complete keukens kunnen
meteen geleverd worden, maar ook tot naderbericht in onze magazijnen voor U opgeslagen blijven.
Prijzen van f 2250,- f 3600,- f 4999,- enz. tot f 12.999,-. Kom snel kijken of Uw keukenmaten (aan te) pas-

sen H* bij deze zeer b .onde.e JEUKEN AANBIEDINGEN

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

Adverteren
kost geld ...

niet adverteren
kost meer!

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

CX2400
i E Break,

47.000--

Onze p"/s
39.000.-

7983 GSA Spec.lpg
1983 GSA club break
1983BX16TRS
1983 LNA Canelle
1982 CXAthena Ipg
1982 GSA Break
1982Dyane6
1982 2CV6 Special
1982 2CV6 Charleston
1982 Peugeot 305 SR
1982 Saab 99 G L Ipg

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

Altijd al f

modeHenii

1982 BMW 316 Ipg
1981 GSA X3
1981 Alfa Alfetta 2000 L Ipg
1981 Renault Fuego 2,0 TX
1981 Visa Super X
1981 GSA club
1981 GSA S pee.
1981 Volvo 244 GL autom. Ipg
1981 Renault R5 TL
1981 Renault 18TS Ipg

1981 Renault 18 Diesel
1980 GSA club
1980 Volvo 244 DL Ipg
1979 GS club matic
1979 Visa Special
1979 Opel Ascona
1979 Alfa Sud Ipg
1979 CX Prestige
1978 Ford Taunus Ipg
1978 CX Pa l las Ipg
1978 BMW 518

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

RUESINK*



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 16 februari 19H4

45e jaargang nr. 49

PAND BOUWKUNDIG-

ADVIESBURO VAAGS "Parel van Vorden"

De heer G.H. Vaags, van het bouwkundig adviesburo Vaags, heeft
woensdagavond uit handen van de heer von Mengden, voorzitter van
de Werkgroep Leefbaarheid, de onderscheiding "Parel van Vorden"
1983 in ontvangst mogen nemen. De heer Vaags kreeg deze onder-
scheiding voor de verbouw en herstel van het aanzicht van het pand
aan Het Hoge 26.
Dit huis dat in 1895 door de heer Hon-
develd was gekocht, was de laatste ja-
ren, mede door het overlijden van de
heer J.A. Hondeveld in 1980 sterk in
verval geraakt. In samenwerking met
de heer Wilt ink werd het pand aange-
kocht door het bouwkundig adviesbu-

ro G.H. Vaags. Thans zijn in het pand
twee kleine huurwoningen en het
kantoor van het buro ondergebracht.
Het gebouw is voor meer dan de helft
afgebroken en weer herbouwd, uiter-
aard zoveel mogelijk in dezelfde stijl
als het oorspronkelijke bouwwerk.

De fraaie lindeboom werd door de
"Werkgroep Leefbaarheid Vorden" in
samenwerking en met hulp van perso-
neel en materieel van de gemeente op
vakkundige wijze gesnoeid en opge-
knapt. Dankzij de inzet en bekwaam-
heid van de aannemers te weten
aann.bedr. Ruiterkamp; loodg.bedr.
Wil t ink; techn.-buro Kraus en het
schildersbedr. Boerstoel en de inzet
van buren, vrienden en familie Vaags
is het geheel geworden zoals het er nu
bijstaat. DeJ^er Vaags toonde zich er-
kentelijk vflBde medewerking die hij
van gemeentezijde heeft ontvangen.

Vlam in de pan
De brandweer rukte zondagavond uit
voor een brandmelding in huize ten B.
op het Hoetinkhof. De oorzaak was
een oververhitte frituurpan in de gara-
ge, welke men vergeten had uit te zet-
ten. De schade viel wel mee.

Afsteken vuurwerk
Een inwoner van ons dorp kreeg een
proces-verbaal wegens het afsteken
van vuurwerk in de wijk Hoetinkhof.

Aanrijdingen
Een vrachtauto komende van De Leu-
ke verleende geen voorrang aan een
personenauto die over de Ruurlose-
weg richting Ruurlo reed. De bestuur-
der van de personenauto, A.J.M.L. uit
Lichtenvoorde moest zich onder dok-

Invoering A.T.D.-systeem
district Apeldoorn
Het komt nog al eens voor dat mensen tijdens de avond- of nachte-
lijke uren bellen naar het politiebureau om inlichtingen, assisten-
tie of anderzins.
Dit gaf in het verleden dikwijls problemen, omdat het politiebu-
reau op die tijdstippen de zgn. telef bonbeantwoorder liet horen dat
men een ander nummer moest draaien.
Met ingang van 13 februari jl. is dit veranderden isnl . het automa-
tisch telefoondoorkoppelsysteem (A.T.D.) ingevoerd. Een bijko-
mend voordeel is dat, hoewel doorgekoppeld wordt naar Apel-
doorn slechts het lokale tarief betaald hoeft te worden. Het extra ta-
rief wordt voor onze rekening genomen. Ook het politiebureau in
Vorden zal hiermee worden uitgerust. -g/%^/\
Wat is het A.T.D.? U belt het alarmnummer 123U van de Rijks-
politie in Vorden. Het A.T.D. systeem schakelt automatisch uw te-
lefoontje door. Als het bureau 's avonds of's nachts niet bezet is.
Men wordt in dat geval doorgeschakeld naar de centrale meldka-
mer van de Rijkspolitie te Apeldoorn. Deze meldkamer staat regel-
recht in mobilofooncontact met de politie in Vorden.
Wanneer nu ergens in Vorden politieassistente nodig is, stuurt die
meldkamer de bemanning van die politieauto naar de door u opge-
geven plaats. Om elk misverstand te vermijden nog dit: als u de
meldkamer in Apeldoorn om assistentie vraagt, dan hoeft die poli-
tieauto niet uit Apeldoorn te komen. Het is best mogelijk dat die
politieauto bij u om de hoek staat.
Wat moet u doen als u politieassistente nodig hebt:
1. Duidelijk doorgeven de gemeente, de plaats en het adres waai de

assistentie gevraagd wordt.
2. Zeggen wat er aan de hand is.
3. Uw naam en telefoonnummer opgeven.
Door dit systeem is er beduidend sneller contact met de politie mo-
gelij k.

De commandant van de groep
E. Thalen.

tersbehandeling stellen. Beide auto's
werden be^iadigd.
Op de kru^pg Nieuwstad/W. Alex-
anderlaan werden twee auto's wég-
gesleept nadat de auto's, bestuurd
door F.N. uit Vorden en A.v.V. uit
Doetinchem met elkaar in botsing wa-
ren gekomen.
Op 't Hoge, nabij de uitrit van Wolte-
ring kreeg de bromfietser A.D. uit
Vorden een ,gebroken sleutelbeen,
toen hij tegen een auto reed die de uit-
rit uit kwam en de bromfietser geen
voorrang gaf.

i

Partij wijn in vlammen
Een schuur aan de Mosselseweg ging
maandagavond in vlammen op. In de
schuur werd een houtkachel gestookt.
Hoe de brand is ontstaan is niet exact
bekend. Het vuur greep snel om zich
heen. Voor de brandweer was er wei-
nig eer te behalen.
Een hond, die in de schuur verbleef,
wordt nog vermist. Een in de schuur
opgeslagen partij van 2700 flessen,
ging verloren.

Loslopende honden en
katten, plaag
in ons dorp
De Rijkspolitie wordt de laatste dagen
geplaagd door loslopende honden en
katten. Een aantal keren is gebleken
dat honden in het veld achter schapen
aan/aten. Vorige week werden vijf
honden gevangen. Afgelopen zater-
dag moesten weer twee honden naar
het bureau worden overgebracht. De
eigenaren van deze honden meldden
zich nog net op tijd. Zwerfhonden
worden namelijk overgebracht naar
het asiel Bronsbergen.
Ook over loslopende kat ten komen
veel klachten binnen. Eigenaren van
katten worden geadviseerd voor hun
dieren een halsband te kopen met
daaraan een kokertje. Daarin kan een
not i t i e worden opgeborgen als naam
en adres van de eigenaar.

K.P.O.
Dinsdag 21 februari a.s. is er weer de
maandel i jkse bijeenkomst van de da-
mes van de K.P.O. Een medewerkster
van de Vordense bibliotheek zal dan
komen spreken over het bibl iotheek-
wezen in het algemeen en over de
Vordense bibliotheek in het bij/on-
der.

Bargkapel op dreef
Met een inspirerende d i r igen t Her-
man Engelbertinck heeft de Bargka-
pel uit Barchem zaterdagavond in bar-
bodega 't Pantoffeltjc een voortreffe-
l i j k e muzikale show weggegeven. Een
en ander vond plaats in het kader van
een "Blauwe Bokavond" die voor het
vijfde achtereenvolgende jaar door
Freddy Ik ink werd georganiseerd en
gepresenteerd.
I Iet werd voor de aanwezigen een bij-
zonder gezellige avond. Behalve de
Bargkapel die twee keer optrad, werk-
ten onder meer het duo John en
Graads mee. Deze bandparodisten
boden een voortreffelijke akt, hetgeen
zeer bij het publiek in de smaak viel.
Bertus Ruumpol was ook weer van de
partij. Zeer humoristisch, waarbij toch
wel dient opgemerkt te worden dat
niet alle moppen van Ruumpol door
de beugel kunnen! Marvis Wesley
goed ter zijde gestaan door het Valler
Combo gaf een uitstekende Elvis
Presley imitatie. Het duo Bets en Gait
zorgde voor wat vrolijke schetsjes.

Expositie
,'t Beeckland Creatief
Onder deze naam zal van 21 februari
t/m 16 maart a.s. in de galerie van de
Openbare Bibliotheek Vorden een
expositie worden gehouden.
Er zijn-werkstukken te zien die ge-
maakt zijn door leerlingen van de Chr.
School vooi L.H.N.O. 't Beeckland te
Vorden.
Deze werkstukken zijn vervaardigd in
de lessen Handvaardigheid, Tekenen
en Textiele Werkvormen.
Er is uitgegaan van een grote verschei-
denheid aan rmttreialen en technie-
ken.
Het thema natuur, wisseling van de
seizoenen, het landschap en^at daar-
in is te zien, is in ó'lerlei pro^Men te-
rug te vinden.
Ook is er een poppenkollektie te zien
en daarnaast een groot aantal werk-
stukken die niet in een bepaalde "ka-
tegorie" zijn onder te brem^^
"'t Beeckland" hoopt dat do<^bze ex-
positie veel mensen kennis zullen ne-
men van dit aspekt van het onderwijs
dat op deze school wordt gegeven.

Informatieavond
Jeugdsociëteit
Op woensdag 22 februari aanstaande
zal de Jeugdsociëteit haar tweede in-
formatieavond van dit seizoen hou-
den. Het succes van eerder gehouden
informatieavonden was aanleiding
om meer van dergelijke avonden te
organiseren.
Deze informatieavond zal in het teken
slaan van de politie. Leden van de
Rijkspolitie uit Vorden zullen vertel-
len over hun werk, voorafgegaan door
een korte film. Daarna kan iedereen
vragen stellen, of in discussie gaan
met deze politiemensen.
Onderwerpen die zo aan de orde ko-
men zijn: wat mag wel en niet met een
bromfiets, welke rechten heeft ie-
mand die opgepakt wordt, alcohol in
het verkeer.
Deze avond wordt gehouden in het
Jeugdhonk, naast het Dorpscentrum.
Het programma begint om 8 uur, en
zal tot ongeveer 10 uur duren. Daarna
is er gelegenheid om na te praten. De
medewerkers van Jeugdsociëteit 't
Stampertje nodigen alle jongeren van
Vorden van harte uit om deze avond
bij te wonen.

(zie ook advertentie)

Ver. "Oud-Vorden"
op de stereo-tour
In zaal Bakker gaf de heer Schiphorst,
gemeente-voorlichter van Zutphen,
voor de vereniging "Oud-Vorden",
dinsdagavond een dia-lezing over his-
torische bouwwerken in Zutphen.
Doordat deze dia's in stereo vertoond
werden kregen de aanwezigen, mede
door het gebruik van de daartoe beno-
digde bri l len, een uitstekend over-
zicht van wat er in Zutphen zoal be-
waard is gebleven.
Ook de geschiedenis van deze monu-
menten werd door de heer Schiphorst
op d u i d e l i j k e wijze uiteengezet. De
vele aanwezigen kunnen terugzien op
een uiterst boeiende avond.

Veldnamen onderzoek
Even willen wij u herinneren aan het
volgende. Op woensdag 22 februari

Vin d'Orange haakt in
op gedenkjaar

Ml|MlfRINSV^Nö^i$
n8A4P\M¥ !V*sV 4?' l

Ter gelegenheid van het feit, dat het 400 jaar geleden is, dat Willem
van Oranje, de grondlegger van ons Koninkli jk Huis, overleed, is bin-
nen de vele activiteiten rond deze viering, een nieuwe wyn op de
markt gebracht afkomstig uit het vorstendom Orange, in de Rhöne-
vallei. Deze wyn wordt door W. van der Linden & Co. te Rotterdam,
makelaardij en agenturen in wijnen, onder de naam Vin d'Orange op
de markt gebracht.

Het is een gezamenlijk initiatief van
de Rotterdamse inporteur en Wijnko-
perij W. van der Ven uit Delft. In dit
gedenkjaar voor de Vader des Vader-
lands zullen tal van activiteiten plaats-
vinden. Daarop hebben beide initia-
tiefnemers ingehaakt. Voor het eerst
werd de wijn geschonken tijdens de
onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Delft.
Met opzet is gekozen vooreen wijn uit
Orange. In 1544 erfde Willem I, na het
overlijden van zijn neef René de Cha-
lon, het vorstendom Orange, dat he-
dentendage een uniek klein wijn-
bouwgebied is ten noorden van Oia-
teauneuf-du-Pape in de Rhöne-vallei,
met een eigen geografische herkomst-
benaming, t.w.: Vin de Pays de la Prin-
cipauté d'Orange. Deze gegevens wa-
ren voor ons belangrijk. De geschetste
uitgangspunten over Willem van
Oranje en het wijnbouwgebied wer-
den met elkaar verbonden. Het resul-
taat is geworden het op de markt bren-
gen van een Willem van Oranje-wijn
oftewel Vin d'Orange.

De opbrengst van dit kleine 'wijn'-vor-
stendom is beperkt en de cuvées van
1983 zijn zonder meer van een voor-
treffelijke uitgebalanceerde kwal i te i t .
Er wordt u i t s lu i t end rode wijn ge-
maakt. De smaak van deze Vin d'O-
range is vol frui t ig met een echt warm
Rhóne-karakter.
De eerste wijn is gebotteld door de
burgemeester van Delft, die de eerste
flessen onmiddellijk voor zich opei-
ste. Deze werden op de Nieuwjaarsre-
ceptie van de gemeente op 2 januari
1984uitgeschonken. Het ligt in de be-
doeling dat de Vin d'Orange nog op tal
van dit soort bijeenkomsten zal wor-
den genuttigd. De verkoopprijs van de
wijn zal f. 5,95 per Hes zijn en de wijn is
landelijk verkrijgbaar. Bijzonder is dat
Vin d'Orange vooralsnog één jaar op
de markt zal zijn. Elke Hes krijgt zijn
eigen nummer! Het is een aangename
rode wijn, die een breed publiek zal
aanspreken en door zijn herkomstbe-
naming 'Vin de Pays de la Principauté
d'Orange' ongetwijfeld zijn weg naar
het pub l i ek zal v inden .

a.s. vanaf 20.00 uur zal het resul taat
van het veldnamenonderzoek in de
buurtschappen Veldwijk, Galgen-
goor, Wildenborch (ten Noorden van
de Zutphcnseweg c.q. Mossel se weg)
ter inzage liggen in het Dorpscen-
trum.
Mocht U hiervoor interesse hebben,
dan bent IJ van harte welkom. Mis-
schien z i jn er zelfs wel onder U, die
nog een enkele naam kunnen toevoe-
gen, dit zou door ons zeer op prijs wor-
den gesteld.
Namens de vereniging Oud-Vorden
wordt u een kopje koffie aangeboden.

Geslaagd
Op uitnodiging van de Plattelands-
vrouwen werd wederom een cursus
har t reanimat ie gegeven door de l lart-
stichling. 12 dames en 5 heren moch-
ten het diploma in ontvangst nemen
van mevr. Graal man, docente van de
Harts t icht ing. Een mooi resultaat .
Proficiat. Het ligt in de bedoeling om
in september weer een cursus te star-
ten. Inlichtingen hierover b i j mevr.
Buunk, tel. 2021.

Bibliotheek
VOLWASSENEN: AUEL, Jean M.
De tocht naar de Anderen; KEULS,
Hans. Herenstraat 10; LAMPO, Hu-
bert. Zeg maar Judi th ; KELLEN-
DONK, Erans. Namen en gezichten;
MAY, LIZZ.Y SARA. Waarom loopt
de klok rond; HOWELER, Marijke.
Bij ons schijnt de zon; DRA( iT, fon-
ke. Ogen van tijgers; GONTSJA-
ROW. Oblomow. Roman in vier de-
len; l IUGENHOI.TZ, M. We houden
uw kindje nog even hier; L A N G E N -
DIJK, Pieter. Eaalangst; Hl I
B L I J I Ï NEE! foto-impressie; STUD-
LEY, Vance. Zelf papier maken en
marmeren; MEIJ, letse. Vormgevers
van mode; QUINTANA, Anton. Hij
die terugkomt; BESTEN, G.J. Den.
Strijken, s treek,gestreken (over stri jk-
bouten); STERRENG1DS 1984;
MANN, Thomas. Der Zauberberg;
GOETHE, Johann Wolfgang. Die
Leiden des jungen Werthers; MORI-
K l i , l .duard. Mozart auf der Reise
nach Prag.



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Voetbal
s.v. Ratti 2 (da) - Lochuizen
Nadat de competitie van de dames
van de s.v. Ratti maar liefst 3 maanden
stil had gelegen mocht Ratti 2 het af-
gelopen zondag opnemen tegen
Lochuizen.
Ratti speelde een goede eerste helft
en kwam al in de 10e minuut op voor-
sprong doordat Miranda Sessink een
prima pass losliet op Jolanda Tem-
mink die de keeper passeerde met een
afstandsschot. De thuisclub creëerde
meerdere kansen maar alle bleven on-
benut.

In de tweede helft kreeg Ratti het
moeilijk en Lochuizen kreeg kansen
om tegen te scoren maar de invallend
keepende Carla Addink verrichtte
haar werk prima. De eindstand bleef
1-0.
Ratti 2 staat nu op de 3e plaats met 17
punten uit 11 wedstrijden.

F.C. Overstegen l - s.v. Ratti l
afd. zaterdag
In de thuiswedstrijd tegen F.C. Over-
stegen uit Doetinchem pakte Ratti l
punt. De uitwedstrijd van afgelopen
zaterdag moest 2 punten opleveren
om met de subtop mee te draaien in
de spannende competitie van de 2e
klasse G.V.B.
Ratti begon sterk en na 10 minuten
was het H arm Welleweerd die de bal
diep speelde op Wim Stokkink. Van
hem kwam de voorzet waarop André
Wagenvoort het karwei prima afrond-
de: 0-1. Ratti bleef gedurende de eer-
ste helft sterker en had de score uit
kunnen bouwen wat echter niet lukte.
In het begin van de tweede helft
moesten de Doetinchemmers aanval-
len en zij creëerden hierbij goede kan-
sen.
De koelbloedig en goed keepende
Herbert Rutgers was echter onpas-
seerbaar. De Vordenaren speelden op
de counter en konden in de 65e mi-
nuut 0-2 aantekenen via Jan Nijen-
huis. Een paar minuten later werd een
doelpunt van Wim Stokkink nog we-
gens buitenspel afgekeurd.
Al met al was het een verdiende over-
winning voor de Kranenburgers die
nu met 13 punten uit 12 wedstrijden
op de 5e plek terecht zijn gekomen.
Aanstaande zaterdag zullen de Rattia-
nen aantreden tegen koploper Sp.
Haarlo dat met 16 punten uit 11 wed-
strijden aan de leiding gaat.

Ratti 2 - D.Z.S.V. 5 afd. zat.
Direkt na het beginsignaal van arbiter
Ijoonk bleek Ratti het betere kombi-
natiespel te hebben. D.Z.S.V. speelt
hard, en de Ratti-spelers moesten blij
zijn dat zij zonder blessures de wed-
strijd beëindigden. Ratti schiep enkele
kansen. Jan van Bommel schoot maar
net naast. Ook had Hoetink pech
doordat hij een bal niet onder controle
kon krijgen. Maar de stand met rust
bleef 0-0. Direkt na rust hetzelfde
beeld. Ratti bleef aandringen, er gin-
gen op het middenveld weinig pases
verloren, alleen aan de afwerking
ontbrak het. In de 57e minuut ging
Henk Sloetjes aan de haal. Hij soleer-
de het hele veld over maarjammerge-
noeg ging zijn schot net naast. Ook
kwam Ratti goed weg, doordat een
DZSV-speler voor open doel naast
schoot. In de 68e minuut ging Henk
Sloetjes opnieuw aan de haal, gaf de
bal keurig door het midden aan Hoe-
tink, die op zijn beurt zich keurig vrij
speelde, en met een strak schot Ratti
de leiding gaf 1-0.

Dat was een opsteker voor Ratti, dat
zich met hand en tand verdedigde om
de voorsprong te behouden. Bijna zou
het P Immink gelukken de stand nog
uit te bouwen, maar zijn lob ging net
over het doel. Wat DZSV ook pro-
beerde zij konden aan de stand niets
veranderen.

Doetinchem l - Ratti l (da)
Na een lange winterstop gingen de
Rat t i dames eindelijk 't veld weer op.
Doetinchem trad maar met 10 perso-
nen aan, zodat het voor de dames wat
gemakkelijker leek te gaan. Na 5 mi-
nuten echter was Doetinchem kom-
pleet. Ratti was vanaf het begin in de
aanval. Na ongeveer 20 minuten profi-
teerde B. Bos nadat de keepster de bal
los liet 0-1.
Het tweede doelpunt ontstond door
goed samenspel in de voorhoede. M.
Gotink schoot in 0-2. Na een voorzet
van A. Berendsen profiteerde B. Bos
op nieuw 0-3.
Na de rust ging Ratt i opnieuw ten aan-
val. Er wed nog 4x gescoord, n.l. door
B. Bos, J. Boers, M. Gotink en A. Be-
rendsen.

V.V. Vorden
Uitslagen zaterdag 11 februari
WVC AH - Vorden AH 3-1; Vorden
A l - Eerbeek Al 6-3; Brummen BI -
Vorden BI 4-0; Vorden B2 - Warns-
v e l d B l 2-6; Vorden Cl -Diepenheim
Cl 1-1; Ruurlo C2 - Vorden C2 0-6;
Vorden C3 - Eibergen C4 2-4.
Uitslagen zondag 12 februari
Pacelli - Vorden 0-0; Longa 4 - Vorden
3 1-4; Voorst 5 - Vorden 52-1; Vorden
6 - AZC 6 2-3; Vorden 7 - EG W 22-1;
Vorden 8 - de Hoven 6 2-5.
Programma zaterdag 18 februari
Vorden AH - Viod AH; Pax Al - Vor-
den A l; Lochem B2 - Vorden B2; Vor-
den B l - G a z e l l e B l ; K o t t e n C l -Vor-
den Cl; Vorden C2 - Noordijk Cl;
Vorden C3 - Witkampers C3.
Programma zondag 19 februari
Vorden - Vios B; Vorden 2 - Vios 3;
Vorden 3 - Varsseveld 4; Warnsveld 2 -
Vorden 4; Be Quick 5 - Vorden 6; Vor-
den 5 - Oeken 4; Diepenheim 4 - Vor-
den 7; Erica 11 - Vorden 8.

Halfweg'783-Velicitasl
Maandagj. 1. nam Velocitasinde Veld-
hoek een moeilijke hindernis. Dat het
moeilijk /.ou worden, daar zag het in
het begin niet naar uit. Richard Barge-
man knalde direkt al op de paal.
Er werd goed gekombineerd en de
Halfweg-keeper hield met kunt- en
vliegwerk zijn doel schoon.
Door Jan Addink en Richard Barge-
man namen de Vordenaren een 0-2
voorsprong. In plaats dat het 0-4 werd,
scoorde Halfweg tegen (1-2). Dit doel-
punt betekende een ommekeer in het
spel van Velocitas.
Men ging krampachtiger spelen en
het ritme, uit het begin van de wed-
strijd, was ineens zoek. Halfweg werd
nu een gelijkwaardige opponent. Na
de 1-2 ruststand kwam Halfweg op ge-
lijke hoogte.
Hierna had de wedstrijd een bijzonder
spannend verloop. Met een daverend
schot gaf Jan Addink Velocitas weer
de leiding (2-3). Halfweg had het ant-
woord klaar en met een lage schuiver
van grote afstand verdween de de bal
achter keeper Tonnie Meyer in de tou-
wen.
Ruim één minuut voor tijd scoorde Ri-
chard Bargeman de winnende treffer
en zorgde daarmee, dat Velocitas met
een 3-4 zege en met beide felbegeerde
punten huiswaart kon keren.
UITSLAGEN: Halfweg 3 - Velocitas l
3-4; Velocitas 2 - S.S.S.E. 22-1.
PROGRAMMA:
Vrijdag 17/2 Eerbeek: Hamba Raya
3 -Velocitas 3; Maandag 20/2 Vorden:
Velocitas l - F.C. den Draejer 2; Velo-
citas 3 - S.M.S. 12. Neede: Dynamo 3 -
Velocitas 2.

Vorden speelt
dubbelblank tegen
Pacelli
Een uitwedstrijd tegen Pacelli tot een
goed einde brengen is in de loop der
jaren voor Vorden altijd een moeilijke
opgave gebleken.
Vandaar dat de geelzwarten zondag-
middag met gemengde gevoelens
naar Klarenbeek trokken. Het viel al-
lemaal reusachtig mee. De wedstrijd
eindigde namelijk zoals die begon 0-0.
Een verdienstelijk punt voor Vorden.
Achteraf bekeken kan echter gekon-
kludeerd worden dat er meer had in-
gezeten want de geelzwarten hadden
over het algemeen het betere spel,
zonder echter tot grootse daden te ko-
men. De lange noodgedwongen rust-
pauze was hier zeker debet aan.
In de eerste helft hadden de Vordena-
ren een paar maal de gelegenheid te
scoren. Scoren, dat deed Pacelli na de
rust wel. Twee keer zelfs. Beide goals
werden in duideijke buitenspelpositie
gemaakt en daardoor ook terecht afge-
keurd. Het bleef 0-0.

Volleybal
Zege voor Dash dames
De dames van Dash hebben de uit-
wedstrijd tegen ATC uit Hengelo op
het nippertje met 2-3 gewonnen. Deze
overwinning hing inderdaad aan een
zijden draadje, want na twee sets
stond ATC met 2-0 voor.
In de eerste set liep Dash in de begin-
fase gemakkelijk naar een 0-7 voor-
sprong uit. Er werden toen een aantal
persoonlijke fouten gemaakt waar-
door ATC toch nog simpel met 15-8
kon winnen.
In de tweede set hetzelfde beeld.
Dash aanvankelijk op grote voor-
sprong, zelfs nog bij een stand 11-14,

maar in de slotfase toch nog met 16-14
onderuit .
De derde set kende een uitermate
spannend verloop. Beide clubs had-
den om en om een voorsprong. Dit-
maal trok Dash met 14-16 aan het
langste eind. De vierde set eindigde in
een 9-15 zege voor Dash. Voor een
groot deel te danken aan een voortref-
felijk spelende Carla Jansen die zowel
verdedigend als aanvallend een zeer
sterke wedstrijd speelde. De beslis-
sende vijfde set werd met 12-15 door
Dash gewonnen. Zaterdag a. s. spelen
de Dash dames thuis tegen Zwaluwen
uit Almelo.

Dammen
Sneldamkompetitie
voor teams
Afgelopen week werd de eerste van 2
ronden voor een sneldamkompetitie
voor teams afgewerkt. Op maandag 6
februar i speelde DCV 3 (7 tallen) in
Dinxperlo. Per ronde wordt een halve
kompetitie afgewerkt tussen 6 teams,
die ongeveer gelijk in speelsterkte
zijn. In Dinxperlo bleken de verschil-
len wel heel gering te zijn, want in de
eindstand is de achterstand van num-
mer laatst op nummer l slechts 2 pun-
ten. DCV Vorden eindigde op de 3e
plaats met 5 punten en 37 bordpun-
ten. De jeugd haalde de meeste pun-
ten: Wim Berenpas, Jurgen Slutter en
Martin Boersbroek haalden 8 punten
uit de 5 wedstrijden.
Op dinsdag speelden DCV l en DCV
2. DCV l speelde in de Hoofdklasse
en eindigde na een nek aan nek race
met DVD Doetinchem op de 2e plaats
met 9 punten en 52 bordpunten, 6
minder dan DVD. Topskorers werden
Wieger Wesseiink en Henk Ruesink
met 9 uit 5, gevolgd door Henk Hoek-
man met 8 uit 5. DCV 2 kwam er in de
Tweede Klasse niet aan te pas en ein-
digden achterin met slechts 3 wed-
strijdpunten. Topskorer werd Bertus
Nijenhuis met 7 uit 5, gevolgd door
Han Lankhaar en Herman Wansink
met 6 uit 5. In maart wordt de tweede
helft gespeeld.

Schooldammen
Op z a t f c i 1 1 februari werden in
Huisse Geldese kampioenschap-
pen voor het basis en voortgezet on-
derwijs gehouden. Bij het basisonder-
wijs was DCV vertegenwoordigd mid-
dels de Don Boscoschool uit Zutphen.

In de v - o n d e van 6 scholen moest
minstens een 2e plaats gehaald wor-
den om zeker te zijn voor plaatsing
voor de vervolgwedstrijden en om
nog een kans te maken voor het kam-
pioenschap. Onder andere door een
pijnlijke nederlaag tegen de Openbare
School uit Barneveld (0-8), die later
nog dubbel.bleek te tellen ook, werd
een 3e plaats behaald met 5 punten en
15 bordpunten. Voor de wedstrijden
otn de 5e t.e.m. de 8e plaats bleven de
in de voorronde reeds gespeelde
wedstrijd staan. Toevallig eindigde
Barneveld op de 4e plaats en kwam
daarmee in dezelfde groep, waardoor
de 8-0 nederlaag weer telde. Er zat
niet meer dan een 6e plaats in met 4
punten en 1 1 bordpunten. De punten
voor Don Bosco werden gehaald door
Rik Slutter (10 uit 6), Anja Bouwman
(9uit 6) en Yvo Baakman (7 uit 6).
Bij het voortgezet onderwijs kwam
een team van de Landbouwschool uit
Vorden in de jongste groep uit. Na 3
nederlagen was de kans op een goede
klassering en plaatsing voor de natio-
nale halve finales verkeken. Na een 6-
2 overwinning en een gelijk spel werd
een 5e plaats behaald. Wim Berenpas
en Han Tekelenburg skoorde 5 uit
5, martin Boersbroek 4 uit 5 en Martin
Rietman haalde geen punten. In de
oudste groep deed het Baudartius
College het beter; reeds een ronde
voor tijd was al zeker dat de 2e plaats
behaald zou worden, waardoor deel-
name aan de halve finales verzekerd
is. Er werd slechts l wedstrijd verlo-
ren: tegen het Ulenhof College uit
Doetinchem (3-5). Johan Krajenbrink
en Wieger Wesseiink behaalden 7
punten uit 4 wedstrijden, Jurgen Slut-
ter 4 uit 4 en Michiel Boerkamp O uit 4.
De eindstanden zijn: Basisonderwijs:
1. Maranathaschool Ulft 3-6; 2. De
Hagenschool Doetinchem 3-3; 3. De
Ribes Winterswijk 3-2; 4. De Laak Wa-
mel 3-1; 5. Openbare School Barne-
veld 3-5; 6. Don Bosco Zutphen 3-4.
Voortgezet Onderwijs jongste groep:
1. Chr. Streeklyceum Ede 5-10; 2.
Scholengemeenschap Bemmel 5-8; 3.
Nederrijn College Arnhem 5-5; 4.
Ulenhof College Doetinchem 5-4; 5.
Landbouwschool Vorden 5-3; 6. Ma-
vo Vossenweide Bennekom 5-0.
Voortgezet onderwijs oudste groep: l .
Ulenhof College Doet. 4-8; 2. Baudar-
tius College Zutphen 4-5; 3. Chr.
Streeklyceum Ede 4-4; 4. Nederrijn
College Arnhem 4-2; 5. Pac Christi
Druten 4-1.

Aspiranten viertallen
Vorden - Winterswijk 6-2
Wim Berenpas - Peter v.d. Wagen 2-0;
Michiel Boerkamp - Arjan Winters 0-
2; Jurgen Slutter - Gerald Froom 2-0;
Martin Boersbroek -Jan de Vries 2-0.

Onderlinge competitie DCV
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld:
Senioren hoofdklasse: J. Massclink -
S. Buist 2-0; W. Wesseiink - H. Hoek-
man 2-0; B. Nijenhuis-J. Lankhaar 1-
1; G. Wassink - H. Graaskamp 1-1; H.
Ruesink - J. Krajenbrink 0-2; H. Wan-
sink - H. Klein Kranenbarg 0-2.
Eerste klas: R. Slutter - W. Sloetjes 0-
2; B. Hiddink - B. Rossel 0-2; W. Huls-
hof - H. Esselink 0-2; J. Hoenink - B.
Breuker2-0; J. Lamers-G. Hulshof0-
2; B. Wentink - G. Brummelman 2-0.
Jeugd: J. Slut ter - E. van Arregon 2-0;
F. Ibrahim-H. Berenpas 1-1; M. Boer-
kamp - R. Slutter 2-0; M. Kuin - B.
Haas 0-2; G. Brinkman - J. Branden-
barg 2-0; J. Kuin - P. van Arregon 2-0;
Y. Baakman - M. Bouwman 0-2; M.
Boersbroek - H. Boerkamp 2-0; M.
Baakman - A. Bouwman 0-2; J. Hoe-
nink - E. van Arregon 0-2; E. te Vel-
thuis - B. van Zuylekom 2-0; P. van Ar-
regon - B. Haas 0-2; J. Slutter - H.
Boerkamp 2-0; J. Kuin - A. Bouwman
0-2; M. Kuin - M. Baakman 0-2.

Blessuregolf bij Dash heren
De heren van Dash hebben thuis te-
gen Hansa III een 1-2 nederlaag gele-
den. De Vordenaren waren flink ge-
handicapt vanwege blessures van een
drietal spelers. De eerste set ging met
13-15 verloren, terwijl de tweede set in
een 12-15 zege voor Hansa eindigde.
In de laatste set kwam Dash goed te-
rug en werd een 15-7 overwinning ge-
boekt.
Het tweede r erenteam van Dash leed
de eerste nederlaag in deze con.peti-
tie. De uitwedstrijd tegen Sp. Deven-
ter l ging met 2-1 verloren. Tegen
Wilp l werd met 2-1 gewonnen via de
setstanden 15-8 15-5 en 11-15.
De heren l spek n deze week thuis te-
gen Colmschate.

Slipjacht

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging behaalde in de
competitiewedstrijd tegen Brede-
voort l een 4-6 overwini^^. M. Knip-
pen behaalde de volle wimt, terwijl F.
Schoenaker en S. Hovenkamp elk
twee partijen wisten te winnen. Het
tweede team van de Treffers won
thuis met 8-2 van ATAK. W. Voort-
man won al zijn partijen, terwijl R. II-
brink en R. de Heus ieder tweemaal
tot winst kwamen. Het derde team
verloor thuis kansloos met 1-9 van
NOAD II. M. Martinus redde de eer.
Het programma voor deze week luidt
als volgt: Treffers I - Dynamo II; Tref-
fers II -Vios I; Senioren Dynamo II -
Treffers I; Vios 5 - Treffers II; Treffers
III - ETTV 6.

Gerhard Weevers wint
jeugdtoernooi
Het jeugdtoernooi dat de Vordense
tafeltennisvereniging in de sporthal 't
Jebbink organiseerde had een sportief
karakter. Na de verschillende voor-
rondes plaatsten H. Hovenkamp, K.J.
ter Kluft, G. Weevers en R. Schouten
zich voor de finale.
Na een aantal spannende wedstrijden
kwamen Hovenkamp en Weevers uit-
eindelijk in de grote finale.

De derde set moest hier de beslissing
brengen. Gerhard Weevers won deze
set met 21-12. Hij kreeg hiermede re-
vanche voor de nederlaag tegen Ho-
venkamp tijdens het "Herberg-toer-
nooi". Gerhard Weevers werd nu voor
het eerst jeugdwinterkampioen en
won hij de wisselbeker die door druk-
kerij Weevers beschikbaar was ge-
steld. De derde plaats was voor R.
Schouten, die K.J. ter Kluft versloeg.
R. Bruinsma werd winnaar van de ver-
liezersronde. Het hoogst geplaatste
meisje A. Kraayenbrink werd in de
derde ronde uitgeschakeld door R.
Schouten.

B.V. Kranenburg
Kranenburg l kon het thuis tegen Ex-
celsior 2 niet bolwerken. Met 32-38
werd verloren. Het tweede team
speelde goede partijen tegen Beuse-
ker 2. Hier was de eindstand 34-35.
Kranenburg 3 moest bij Tremethe 2
op bezoek en won met 29-38. Ook de
inhaalwedstrijd bij De Keu 5 werd een
overwinning met als eindstand 29-35.
Blijkbaar is het derde weer op het goe-
de pad. Kranenburg 4 speelde tegen
Tremethe gelijk bij een eindstand van
36-36.

Zaterdag 18 februari wordt er voor de
vijfde keer in Vorden een slipjacht
achter de meute gehouden.
De master Jac Bakker van de Konink-
li jke Jachtvereniging komt met 16
koppels foxhounds naar Vorden om te
jagen zoals dat in vroeger t i j d e n ook in
Engeland werd gedaan. De meet is
om 13.30 uu r bij hotel Bakker vanwaar
het jachtgezelschap naar kasteel Vor-
den vertrekt.
Hie r zal de Vordense WV het gezel-
schap verwelkomen. De sonneurs
(hoornblazers) van de K.N.J.V. zullen
enkele signalen ten gehore brengen
en vervolgens de jacht aanblazen.
Behalve de leden van de K.N.J.V. zal
er ook een delegatie meedoen van de
bereden polit ie uit Amsterdam. De
eerste run wordt om 14.00 uur ingezet
aan de Schuttestraat ter hoogte van de
brug bij de oude watermolen.
De jacht is over de gehele Schutte-
straat goed te volgen. De k i l l is aan de
oprijlaan van kasteel Het Onstein.
Daarna gaan ze in stap naar kasteel de
Wiersse waar binnen de poorten de
tweede run wordt ingezet.
Het publ iek wordt geadviseerd naar
de Schoneveldsedijk te rijden en via
de Wiersserbroekweg-Mosselseweg
naar kasteel Wildenborch. Hier is het
einde van de tweede run.

De jachthoornblazers Vivat uit Lo-
chem zullen hier verschillende jacht-
signalen blazen.
Om 15.45 uur wordt de derde run in-
gezet bij de familie Mennink aan de
Wildenborchseweg. Via het Galgen-
goor gaat het naar het e indpunt in de
weide naast kasteel den Bramel. Hier
wordt de jacht afgeblazen, en gaat het
gezelschap terug naar Vorden.

Gymver. Sparta
Op 11 februari 1984 hebben 37 meis-
jes van 9 jaar en ouder meegedaan aan
de springwedstrijden, georganiseerd
door het rayon Berkelstreek, in de
sporthal te Lochem.

De meisjes waren ingedeeld in leef-
tijdsgroepen. Zij namen deel aan de
volgende onderdelen:
Lane mat; paard/minitramp, kast/
reutherplank; minitramp vrij.
Door intensieve training vooraf onder
leiding van hun leidster, mevrouw
Francis Roelofs, gelukte het de meis-
jes om 6 derde prijzen, l tweede pr i j s
en 2 eerste prijzen in de wacht te sle-
pen. Een mooi resultaat.

Motorsportman
van het jaar
Jan Harkink is uitgeroepen tot motor-
sportman van het jaar 1983 van de
V.A.M.C. „De Graafschaprijders".
Tijdens de jaarlijkse feestavond in zaal
"De Herberg" werd Jan op uitbundige
wijze gehuldigd.

Johan Pardijs ere-lid
VRTC
'Achtkastelenrijders'
Tijdens een druk bezochte jaarverga-
dering in club-café 't Zwaantje heeft
de VRTC "De Achtkaste lenr i jders"
afscheid genomen van haar voorzit ter
Johan Pardijs. Sinds de oprichting vier
jaar geleden heel t Johan Pardijs de
voorzittershamer gehanteerd. Onder
zijn le iding is de "Achtkastelenrijders"
uitgegroeid tot een club met momen-
teel een ledental van 53.
De scheidende voorzitter werd toege-
sproken door sekretaris Bertus Menk-
veld. Deze bracht hem dank voor de
grote inzet die hij voor de "Achtkaste-
lenrijders" aan de dag heeft gelegd.
Onder lu id applaus werd Johan Par-
dijs vervolgens benoemd tot cre-lid
van de vereniging. Hij ontving hierbij
een prachtige oorkonde. Voor me-
vrouw Pardijs waren er de gebruike-
l i j k e bloemen. Deze avond werd te-
vens afscheid genomen van bestuurs-
lid Wim Zuurveld .
l Iet bestuur van "De Achtkastelenrij-
ders" is momenteel met de volgende
personen uitgebreid: H. Eggink, H.
Arfman, J. Abbink en H. S te in t jcs .
Bertus Menkveld memoreerde in zijn
jaarverslag onder meer de fietstocht
Parijs-Vorden: de fietsvierdaagse, de
herfsttocrtocht, Oudejaarscrossloop
en tal van andere evenementen. Pen-
ningmeester A. l-.skcs l i e t b l i jken dat
de vereniging financieel kerngezond
is en momenteel een echte bloei door-
maakt.
Medegedeeld werd dat op 6 mei een
voorjaarstocht zal worden gehouden.
De fietsvierdaagse is van 5 t/m 8 juni .
Op 29 jul i is er een zomertocht en op 7
oktober een herfst-toertocht.

Uitslagen Flash
Gezelligheidswedstrijden: Flash 5 -
Babo 1-7; Flash 2 - Zelhem 2-6;
H.B.C. 3 - Flash 4-4; B.C. Varsseveld -
Flash l 2-6; Flash 5 - Dynamo Neede 2
3-5; Lupak Lelak - Flash 2-6; Yapton 2
- Flash 3 4-4.

Avondwandeling
touwtrekvereniging
De ontspanningscommissie van de
Touwtrekvereniging Vorden heeft
voor a.s. zaterdagavond een avond-
wandeling georganiseerd. Pak de lan-
taarn en een ballpoint en kom om
kwart voor acht naar het klubgebouw
aan de Ruurloseweg.
Men ziet dan eens op een koude
avond de bossen van 't Medler, 't On-
stein en De Wiersse.
De genoemde commissie heeft op za-
terdag 10 maart een bingoavond ge-
pland, terwijl op zaterdag 7 apri l het
Vordens Toneel in zaal Schoenaker
een avond verzorgt voor de touwtrek-
vereniging.

"He'j de koffie klaor Grete?, 'k heb de pröttel op 'n anhanger en wol die
eers wegbrengen". "Oh jao, dan komp eers maor, 'k mot zelf zo ok nog
wat bi'j de voore haal'n".
Dark Rikman had wel zinne in koffie, hee was nog hups oelderug dizzen
maondagmargen. Zaoterdagaovund waarn ze nao 'n Blauen Bok ewes
en gisteraovund nog weer vesite ehad, now daor wo'j neet helderder van.
"Zorg da'j gin rommel weer metbrengt". "Kump veur mekare".

Dark Rikman had op de strotplaatse nel zien anhanger liiög too d'r un
vrachwagen, hoog opetast met kisten, 't terrein op kwam ri'jen. De
chauffeur had schienbaor haos'want metene dat e de cabine uut kwam
spring e weer achterop 'n vrachwagen en pleern daor drie kisten bi'n
anderen afval. Dark kek t'r vewonderd nao. Gek dat e daor maor zo die
goeie kisten neergooien. "Wat hef dat te beduun'.'", vroog Dark an um.
"Die kisten?, oh die bunt mien van de wagen emieterd, daor zit scheur-
degrei in , 'kdenke neet dat t'r volle van oaver is, daor hoef ik neet meer
met bi'j 'n'winkelier an te kommen. Mien baas is t ' r veur vezekerd, dus
schaa he'w d'r neet zovölle an". "Zol d'r niks meer van oavcr wean dach
i'j?" "A'j denk dat t'r nog wat veur ow bi'j is, veur 't mctnemmcn hè'j 't,
volle plezier d'r met".
En metene was e weer weg met zien vrachwagen. Dark was ni'jsgierug
ewodd'n hee wol toch wel 's zien wat t'r nog veur goed grei inzat. Met 'n
schroevendraaier, die tot de vaste uutrösting van zien auto heurn, kon e
un paar planken van een van de kisten lösbuugen en kreeg t'r wat uut.

De chauffeur had wel geliek, d'r zat scheurdegrei in inplaatse van eerde-
wark, maor hee had t'r toch al un paar, nog goeie köpkes uutehaald . Dark
bedach zich neet lange en laan alle drie kisten op zien anhanger en toern
d'r met op huus an. Daor zol e 't wel 's uutzuuken. Hee was nog neet bi'j
huus of Grcte kwam al nao buuten. "Wat hè j dan now mctcbrach, wo'j
daor knienekouwen van maak'n?" Dark lei eur 't hele geval uut . "Daor
kon nog wel 's veur un mooicn cent goed grei tussen zitt'n", schatten e zo.

U n uur of wat later ree Dark weer op de stortplaat.se an, weer met drie
kisten en 'n aanhanger. Met alle gezuuk had c net t ien goeie köpkes en
vieftien schötteltjes tussen 't scheurdegrei könncn vinden maor die
schötteltjes passen ok nog neet bi'j de köpkes.
"Zukke duur'n he'w de leste tied neet ehad, daor mo'w heel zuunug op
wean", spotten Grete too Dark de kisten weer op 'n aanhanger laan.
Maor Dark zal d'r wel niks van leer'n, hee meent now eenmao dat 't geld
langs de weage lig, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.


