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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

KARNAVAL IN VORDEN
MET
GROOTS PROGRAMMA

Kulturele avond
5 april
De
Plattelandsvrouwen,
Jong Gelre en de
Gelderse Mij. van
Landbouw
beleggen een kulturele
avond op

In de achter ons liggende weken hebben De Deurdreajers in een hoog tempo de
laatste hand gelegd aan hun programma. Het moet gezegd: een groots opgezet
karnavalsprogramma waarin plaats is voor iedereen van klein tot groot. Alles is
gereed voor de start op vrydag 23 februari.
Bezoek aan Villa Nuova
Karnavalsoptocht
Traditiegetrouw brachten Prins en ge- Zaterdagmiddag zal de start zijn van de
volg van De Deurdreajers een bezoek grote karnavalsoptocht. Door de deelneaan Villa Nuova waar door direktie en mers is er onder vaak barre omstandigpersoneel alles was gedaan om in de heden gewerkt aan de karnavalswagens.
rekreatieruimte een echte karnavalssfeer
te brengen. Met muzikale medewerking Het is daarom ook een reden temeer om
van The Moodchers steeg de karnavals- met uw aanwezigheid blijk te geven van
stemming ten top mede doordat de kar- uw waardering voor dit doorzettingsnavalsschlager "Kranenburgse nach- vermogen. Een andere reden is ongeten" ook hier zijn nut bewees. De Prins twijfeld de karnavaleske wijze waarop de
en zijn gevolg vertoefden dan ook enkele deelnemers het door hun gekozen motto
aangename uren tussen de bewoners wat uitbeelden. U kunt verzekert zijn van
door hen zeer werd gewaardeerd.
prachtige wagens en groepen. Muzikaal
zal de optocht begeleid worden door een
Bezoek kleuterscholen
aantal muziekkorpsen en majoretteVrijdag 23 februari zal de Prins en zijn groepen zodat een echte karnavalssfeer
gevolg alsmede de Jeugdprins en zijn gegarandeert is. Een verzoek van de
gevolg en de Hofkapel bezoeken brengen politie en de organisatie willen we hier
aan de kleuterscholen te Kranenburg en graag vermelden. Wilt u uw auto niet
aan "de Kroezestulp" en "de Vorde- parkeren langs de route. Vooral nu de
ring" alsmede aan het kleuterdagver- sneeuw een extra handicap is wordt uw
blijf. Zij zullen dit vergezeld doen gaan medewerking in dit opzicht zeer gewaarvan een attraktie. Zij beogen hiermee deerd. Dit geldt ook zondagmiddag voor
niets meer en niets minder om ook hier de Kranenburg. De prins en zijn gevolg
een stukje karnavalssfeer te brengen die zullen na afloop van de optocht beer vier dagen in Vorden heerst op 24 zoeken brengen aan zaal Smit waar de
Acht Kastelendarpers muzikale medefebruari.
werking verlenen en aan ,,'t PantoffelOplaten van de Deurdreajer en ballon- tje" waar de Hofkapel de prins muzikaal
zal begeleiden. Zij zullen er voor zorgen
ncnwedstrüd
Na ontvangst door B&W in het kasteel dat de karnavalssfeer nog enige tijd
/.al het symbool van De Deurdreajers aanwezig blijft.
door burgemeester Vunderink het luchtruim kiezen gevolgd door de ballonnen Früschoppen
van de Vordense jeugd tot en met de Maandagmorgen zal prins Gerard de
tweede klas van de basischool. Dit zal Eerste en zijn gevolg u graag ontvangen
gebeuren op de parkeerplaats van het voor het Früschoppen. Een onderdeel in
Dorpscentrum, en niet zoals in de be- het karnavalsprogramma dat zeker een
doeling lag, op de weide voor het goede aanzet geeft voor het Rosenmonkasteel. De sneeuw geeft hier teveel last taggebeuren. In residentie zaal Schoenvoor de kleineren. Voor zover de kaart- aker zal er na afloop boerenkool met
jes voor naam en adres niet op school wordt klaar staan.
zijn uitgereikt kunnen deze worden
ingevuld vanaf 11.15 uur in het Dorps- Bejaardenkarnaval
centrum.
Dinsdagmiddag zal in het Dorpscen-

5 APRIL
Bezoek aan kleuterscholen
Ontvangst door B& W
Ballonnenwedstrijd
Grote karnavalsoptocht
Deurdreajersbal
Kinderkarnaval en optocht
Früschoppen
Deurdreajersbal
Bejaardenkarnaval
Deurdreajersbal
met prijsuitreiking karnavalsoptocht.
trum het bejaaljdénkarnaval plaatsvinden, in samenwerking met Bejaardenvereniging Vorden en de bejaardensoos
Kranenburg. Hieraan zullen meewerken
prins Gerard de Eerste en zijn gevolg, de
Hofkapel, Hoflieèerentafel en een buutredner. De bejaarden die aangesloten
zijn bij een van deze twee verenigingen
zijn al benaderd voor vervoer. Echter
alle bejaarden kunnen deze middag bijwonen. Voor eventueel vervoer kunt u
bellen 2587 in Vorden (fam. v.d. Linden) tussen 6 en 7 uur 's avonds. De
toegang is gratis.
Borrelbussen ^^
Zoals gewoon^^ rijden er tijdens de
karnavalsavonden weer borrelbussen.
Voor een goede organisatie is besloten
om dit vervoer te beperken tot het wegbrengen in de volgende plaatsen op een
centraal punt^Arden, Hengelo, Baak,
Wichmond, ^erakker, Steenderen,
Zutphen, Warnsveld, Lochem, Ruurlo.
En dit tegen een geringe vergoeding.
Dit waren de aanvullingen op het
programmaboekje. Niets staat er nu nog
in de weg om samen met De Deurdreajers karnaval te vieren onder het
motto: "Neet nöln, maor deurdreajen".

Dit inplaats van de eerder vastgestelde avond van 14 februari,
welke in verband met de slechte
weersomstandigheden niet door
kon gaan.
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 -15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

A. Melding
Brandmelding kan telefonisch geschieden onder nr. 2222. U krijgt dan
"brandweer Vorden" aan de lijn waaraan het brandadres, de soort brand, en
verdere gegevens kunnen worden doorgegeven. "Brandweer Vorden" zetelt
weliswaar in Deventer maar is door een
direkte lijn met Vorden verbonden.
Vanuit Deventer worden de brandweerlieden draadloos gewaarschuwd. Dit
alles verloopt snel; het goed doorgeven
van het brandadres is bijzonder belangrijk omdat de centralisten in Deventer
niet plaatselijk bekend zijn.

B. Blusmiddelen.
Slanghaspels geven bij agrarische gebouwen een goede blusmogelijkheid.
Deze dienen op een vorstvrije plaats te
worden aangebracht, zodanig dat ieder
punt van de bedrijfsgebouwen daarmee
bereikbaar is. Hoewel originele slanghaspels wel het mooiste zijn, is ook een
vast aan de waterkraan gekoppelde
rubberslang van 3/4" duim met een
mondstuk van 6 mm goed bruikbaar. De
slang moet zodanig worden opgehangen
dat deze niet kan knikken en in de
knoop kan komen als men de slang
nodig heeft. De slang kan ook voor
andere doeleinden worden gebruikt. Dat
is zelfs gewens om er zeker van te zijn
dat hij bedrijfsklaar is.

Handbrandblustoestellen kunnen wor- algemeen extra aan te brengen. De z.g.
den toegepast als brandgevaar bij open schuimblussers en natblussers hebben
vuur aanwezig is, b.v. bij verwarmings- ten opzichte van poederblussers slechts
toestellen, trekkers enz. en in de buurt een geringe bluswerking en het toevan brandbare stoffen. Het ophangen passen daarvan wordt daardoor als regel
van gloedpoederblustoestellen van 12 kg niet aanbevolen.
is op dit soort plaatsen nuttig. De
toestellen dienen op duidelijk zichtbare Het gebruik van z.g. koolzuursneeuwen bereikbare plaatsen (dus bij toe- blustoestellen is nuttig voor elektricigangsdeuren) te worden opgehangen. teitsbranden, motoren e.d., doch voor
De bluswerking van het poeder is goed, de "gewone" branden in woonhuizendoch kort. Daarom dient alleen gespo- boerderijen ook minder geschikt. Eventen te worden op het vuur, dus als men tuele vragen over het vorenstaande
er vlak bij staat en dan nog stootsgewijze worden gaarne in behandeling genomen,
door de afsluiter afwisselend te openen zij kunnen worden ingediend bij de af(als vuur zichtbaar is) en te sluiten (als deling bouw- en woningtoezicht. Ook
geen vlammen te zien zijn). Voor dit adviezen worden gaarne verstrekt. Een
afwisselend openen en sluiten is een z.g. nog steeds bestaand misverstand is dat
knijpafsluiter nodig net voor de spuituit- de gemeentelijke brandweer betaald zou
monding van het toestel. Op sommige moeten worden. Dat is niet het geval;
oudere toestellen is een dergelijke knijp- brandbestrijding is gratis en de brandafsluiter niet aanwezig doch kan vaak weer komt liever een keer voor niets dan
nog wel aangebracht worden, hetgeen te laat door een uitgestelde melding.
aan te bevelen is. Het is gewenst de
gebruiksaanwijzing die op de toestellen
staat aangegeven regelmatig te lezen om Tenslotte nog een mededeling over de
in noodgevallen de bediening zonder brandkranen van de waterleidingmaatveel nadenken te kunnen verrichten. schappij (W.O.G.) langs de wegen.
Verder is jaarlijkse kontrole door de Deze worden periodiek gekontroleerd
leverancier nodig. Als regel kan dit per maar de gemeente (afd. bouwtoezicht)
houdt zich graag aanbevolen voor melabonnement geschieden.
dingen van mankementen. De plaats
van de kranen is op kaarten vermeld
Zoals uit het vorenstaande al blijkt, is in maar het is gunstig en veelal sneller als
het algemeen een slanghaspel aan te bewoners bij aankomst van de brandbevelen, omdat daarmee als regel onbe- weer direkt de plaats van de dichtsperkt kan worden gespoten. Zoals hier- bijzijnde brandkraan kunnen aanwijvoor al is gezegd zijn poederblustoe- zijn. Wilt u dus eens zien waar deze
stellen nuttig bij erg brandgevaarlijke kranen bij u geplaatst zijn? Zij zijn
situaties, zoals verwarmingstoestellen en herkenbaar aan een betonnen paal die
ander open vuur, waarbij verwacht achter de kraan is geplaatst of zijn door
wordt dat korte en grote bluskracht een plaatje op de paal met maten vastnuttig is. Deze toestellen daarom in het gelegd. (In enkele gevallen zit zo'n

collecte-zakjes thuis worden opgehaald
door enkele leden van de gemeentelijke
zendingscommissie en ook door medewerkers/sters van de ouderlingen in de
verschillende secties.

In een schrijven aan de Hervormde
kerkeraad (die deze week donderdagavond vergadert) heeft de secretarispenningmeester aller medewerking gevraagd voor het slagen van de voorjaarszendings-collecte. Dit des te meer omdat
landelijk bezien de inkomsten voor
"Oegstgeest" vorig jaar twee honderd
duizend gulden lager liggen dan verwacht en gehoopt werd en ook voor het
Zendingswerk nodig is. Een achterstand
moet dus ingehaald worden, aldus de
heer H. S. J. Albers. Door geven kan het
zendingswerk doorgaan. Bij de uitgangen van dorpskerk en kapel de WildenZendingsweek 25 februari - 4 maart
borch hangt ook de zendingsbus. Ook
In de Nederlandse Hervormde kerk de uitgangs-collecte is a.s. zondag bewordt in de week van 25 februari tot en stemd voor de zending.
met 4 maart de voorjaars-zendings-week
gehouden. Het thema voor deze week Zendingsavond donderdag l maart.
luidt dit jaar: "Door geven doorgaan..." De Gemeentelijke Zendings Commissie
Door het geven van onze gaven gaat het van de Hervormde kerk hoopt op
werk van de zending door. Door geven donderdag l maart een zendings-avond
gaan we zelf ook door, blijven actief. In te houden in het kader ook van voorhet Kerkblad van de plaatselijke Her- jaars-zendingsweek en wel in "de Voorvormde gemeente zal een folder en een de", Kerkstraat 15. Dokter Hellemans,
collectezakje worden ingevo
als zendingsarts verbonden aan de clasKerkblad verschijnt rond de
sis Zutphen is voornemens genoemde
maart). Het is de bedoeling dat de avond aan de hand ook van dia's te
vertellen over zijn werk in Afrika, in het
land Kameroen; in het bijzonder in het
ziekenhuis te N-Doungué. Iedereen is
genoemde avond zeer welkom!

Gemeentenieuws
Brandbeveiliging van agrarische gebouwen.
Het onderstaande is vooral geschreven
ten aanzien van agrarische gebouwen
doch is ook nuttig voor andere bouwwerken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

plaatje op een huisgevel bevestigd). De
gemeentelijke brandweer heeft gedurende de wintermaanden wel ontdooigereedschap voor de brandkranen in de
wagen doch het vorstvrij en zichtbaar
houden van brandkranen door buurtbewoners is natuurlijk gunstig en wordt
door de brandweer zeer op prijs gesteld.
In een vervolg-artikel zullen nog een
aantal bouwkundige maatregelen en
mogelijkheden van brandbeveiliging
worden behandeld.

Arbeidskrachtentelling 1979
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
organiseert vanaf 5 maart t/m 25 mei
1979 opnieuw een arbeidskrachtentelling. Dergelijke tellingen worden om het
jaar gehouden in Nederland en in andere
landen van de Europese Gemeenschap.
Zij gaan over werken, werkloosheid en
niet-werken, beroepsopleidingen, over
de positie van de werkende gehuwde
vrouw, van de gepensioneerden, e.d. Het
onderzoek wordt ingesteld bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking. In
verband daarmede zijn uit de lijst van
Nederlandse woonadressen op willekeurige basis ongeveer 125000 adressen
getrokken. Het is mogelijk dat uw adres
er één van is. Wij vragen u derhalve de
enquêteur te ontvangen voor een kort
gesprek over bovengenoemde onderwerpen. De gegevens die u daarbij over uzelf
verschaft zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Zij zullen op een zodanige wijze in de algemene overzichten
worden verwerkt, dat daaruit geen gegevens over afzonderlijke personen zijn
af te leiden.

Vasten...? in onze tijd uit-de-tijd...?
Het leesrooster van de Raad van Kerken
in Nederland ("De eerste dag") vermeldt
voor a.s. zondag 25 februari het Evangelie-gedeelte Marcus 2: 13-22. De kerkdienst in de dorpskerk zal in de loop van
deze week mede voorbereid worden door
de Liturgie commissie B. Marcus 2: 18
en volgende verzen gaan over het wel of
niet vasten. Het is a.s. zondag "het
weekend" van carnaval en de beginnende Lijdenstijd, de veertig dagen tijd voor
Pasen. Vroeger was het in sommige
kerken ook duidelijk de VASTEN-tijd.
Is het vasten in onze tijd helemaal
uit-de-tijd? Gaat het ons misschien
alleen maar om het "hebben" en "krijgen", het-meer-en-nóg-meer-consumeren ten koste van vele anderen in de
wereld? Of wordt allerwege geroepen om
een nieuwe levens-stijd? Is er toch meer
dan eten, drinken en vrolijk zijn?
De Wereldgebedsdag
In het kader van de Wereld-gebedsdag
wordt in onze gemeente een Gebedsdienst gehouden op vrijdagavond 2
maart in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Iedereen is er van harte
welkom.

r=W.*J BURGERLIJKE,
J*a

Geboren: Sandy Klein Brinke; Danny
Teunnissen; Fréderique Knoef.
Ondertrouwd: W. A. de Goijer en J. G.
Gotink.
Overleden: W. A. van den Wall Bake.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.
MAATSCHAPPELIJK WfcRK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donderdag 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

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN
zondag 25 februari 10,00 uur Ds. J. C.
Krajenbrink.
KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. Veenendaal.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. Zijlstra; 19.00 uur Ds.
J. R. Zijlstra.
R. K. K E R K VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.30 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur
R. K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden dagelijks: 12.00 13.30 uur en 17.30 - 18.45 uur in de
Christus Koning pastorie; Kranenburg
18.30 uur dinsdag, vrijdag.
ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
[alleen spoedgevallen]
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s. v. p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9.00-9.15 uur.
Taxi-dienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend
1961.
WEEKEND-, AVOND- en NACHT
DIENSTEN DIERENARTSEN
zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur Dr. Warringa.
Komende week- avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.
A
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. G. van Dijk, Hengelo tel. 057531370; M. H. Muiswinkel, Borculo tel.
05457-1981.
TAFELTJE DEK-JE
De hele maand februari mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen tussen 8.00-9.00
uur.
NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden. Tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden. Tel. 05752-2749
GEZINSVERZORGING
HN BEJAARDENHULP
Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van 8.309.30 uur. Spreekuren leidster bejaardenhulp: maandag, dinsdag en vrijdag van
8.30-9.30 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.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoedgevallen.
i

STANKMELDINGSNUMMER
nr. voor geheel Gelderland 085-452220
t. BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.3021.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.

DfiGMEUï

SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Met vreugde en dankbaarheid
geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en
zusje
FRÉDERIQUE
Willyen Jan Knoef
Everdien
Karin
Gerrit Jan
Roelof
Vorden, 15 februari 1979
Het Stapelbroek 2
Op 16 februari werden wij de
gelukkige ouders van een
dochter
SANDY
Bertie en Jan
Klein Brinke
Vorden, Brinkerhof 33
Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon
DANNY
Herman en Francis
Teunissen
Vorden, 16 februari 1979
Brinkerhof 9

Foto-

ANJA LANGEVELD
geven hierbij kennis van hun huwelijk
waarvan de voltrekking zal plaatshebben op vrijdag 2 maart 1979 in het gemeentehuis "Kasteel Vorden".
Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door Ds.
J. R. Zijlstra.
Gelegenheid tot gelukwensen van 16.00 tot 17.00 uur
in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.
Vorden, februari 1979
Christinalaan 2,
Het Wiemelink 6
Toekomstig adres: Nieuwstad 16, Vorden

De heer G. J. Wolters,
directeur van het Postkantoor
te Vorden, hoopt op l maart a. s.
zijn 40-jarig PTT-jubileum te vieren.
Ter gelegenheid hiervan wordt die dag
een receptie gehouden in zaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden
van 16.00 tot 17.30 uur.
Namens het gezamenlijk personeel
G. D. J. BOSCHLOO

Ook voor uw reparaties

ËMPÖ
UNION

GAZELLE
RALEIGH

4 topmerken
100% service

bij

TRAGTER
uw fietsenspecialist.

Voor kwaliteit naar
SLAGERIJ KRIJT
Wij vullen uw diepvries met
kwaliteitsvlees!
Voorhout . . . . a ƒ 7,— per kg.
Achterbout... a ƒ 8,90 per kg.

Psalm 17 vers 8
"Maar blij vooruitzicht dat mij streelt"
Heden ging van ons heen naar het vaderhuis met de
vele woningen, onze lieve pleegvader en grootvader
SENT OELEN
weduwnaar van J. Klinkhamer
in de ouderdom van 86 jaar.
Den Haag: L, M. van den Oever-Hoegee
S. van den Oever
S. vanden Oever jr.
J. van den Oever-Vis

wedstrijd

UIT EIGEN BAKKERIJ

De Bondsspaarbank heeft 'n spaartegoed

A

van

150 miljoen

VAN

bereikt en een ieder deelt mee in de feestvreugde.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 1384

Doe mee aan de grote fotodienstenwedstrijd
en win een van de 28 mooie prijzen.

De radio-tv-specialist

I.T.T. kleuren-tv
Telefunken kleuren-tv

Dorpsstraat 15

66 cm . .

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

1575,1795,-

Auto-inbraakbeveiliging
98,Batterij platenreiniger anti statisch

Administratiekantoor Vorden B.V.

Van 49,95 voor

Dir. B. H. J. de Regt.

TEVENS IN VOORRAAD:

VORDEN, Ruurloseweg 21 (tel. 05752-1485)
Dinsdag 6 maart
Dinsdag 13 maart
Dinsdag 20 maart
Dinsdag 27 maart

UU,bil

Radar-snelheidscontrole
alarmapparaat
Stereo-combinaties
3 in 1 en torens

Ten gerieve van alle partikulieren, die geen zelfstandig
bedrijf uitoefenen, houden wij
SPECIALE ZITAVONDEN op het volgende adres:

Draayer's Shop Centrum
Raadhuisstraat 2, Vorden - Tel. 05752-2124

Speciaal op deze avonden van 19.30 tot 22.00 uur
zullen wij gaarne met U de gegevens bespreken
inzake het invullen van uw aangiftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1978
RUURLOSEWEG 21 - VORDEN - POSTBUS 8 - TELEFOON 05752-1485

• Reparatie alle merken in eigen
service-werkplaats
• off.dealer van l.T.T. en Telefunken.
Verder
leverancier van Philips
Grundig en Sanyo met 2 jaar garantie

Zoekt u een EXCLUSIEF RUSTIEK
MEUBEL IN HET BETERE GENRE

De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 22
februari om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.
De rouwdienst wordt gehouden om 12.00 uur in ,,De
Wehme".

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich door ons vakkundig personeel
eens adviseren.
Onze kollektie bestaat uit o.a.:
* KAASKASTEN-WANDMEUBELEN
* BANKSTELLEN - EETHOEKEN
* DEKENKISTEN-SALONTAFELS
alles in eiken - geloogd en in de was - of gelakt.

Geen bloemen

Dorpsstraat 32, Vorden
Tel. 05752-1470.

56 c m . .

Bondsspaarbank Vorden

Vorden, 18 februari 1979
,,De Wehme", Nieuwstad 32
Correspondentie-adres:
P. Langendijkstraat 436, Den Haag

SLAGERIJ KRIJT

Gevraagd voor Vorden:
bezorgers voor IJsselexpress
en folders.
C. Damhuis, Pijlhovestraat
57, Enschede. Tel. 053-359417

dat zal U goed smaken
en het is gezond.

Haal ook een gratis wedstrijdformulier bij de Bondsspaarbank.

Een merkfiets haalt u bij
Barink, Nieuwstad 26
Uw tweewielerspecialist

Te koop: de helft of vierdels
van een jonge koe.
J. Wesselink, ,,'tElshof",
Kranenburg.

diensten-

BIEDT AAN:

FONGERS

' Te koop van particulier:
mooie tussenwoning, aan de
rand van het dorp. Met
vrijblijvend uitzicht en mooie
voliëre.
Telefoon 05752-2656

Roggebrood

GERRIT BOGCHELMAN

en

Pannekoekenhuis - Restaurant
En ook kan aan speciale wensen in onze fabriek
orden voldaan.

„DEHEIKAMP"
Hengeloseweg - Ruurlo - Tel. 05735-2090

D.H.-Kennel
„DE HESFERHOEVE"
biedt te koop aan:
l zwarte Duitse Herderpub
(reu); vader Falco van Twentebloed (kampioen winner
'75), moeder goed voor geröntgend (foto ter inzage).
Pub is ontwormt, ingeënt en
getatoueerd.
Telefoon 05752-1292 of 1461.

Wij hebben onze zaak
geheel vernieuwd
en het interieur
sfeervol aangepast.
Komt U ook een 'n kijkje nemen.
Wij staan weer tot uw beschikking.

bij ons steeds vlug klaar!!

Prijsverlaging

WULLINK
INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

Gezellig naar het carnaval.
Haal even iets lekkers
voor de oppas.
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur

Industrieweg 2,
Vorden
Tel. 05752-1216

Ter gelegenheid van de heropening
wacht u nog 'n
LEUKE ATTENTIE

Schoenreparatie
Dorpsstraat 4, Vorden
Telefoon 1342.

BIJENHOF*» Rijnhout Bewerking

ozon
MEUBELEN

HÉLM/Nk

op de voorlaatste modelleaf 600,- op de Polo
f 1000,- op de Derby

Burg. Galleestraat - Vorden
Nieuwe en gebruikte
gevel-, gas-, olie-, en kolenHAARDEN
EN KACHELS
EN OPEN HAARDEN
Op alle
SCHAATSEN
15% KORTING
B.K. KOOKPANNEN
10% KORTING!

D. J. JANSEN
Bleekstraat - Hengelo (Gld.)
Tel. 1360

Gelders
tarwebrood
Lekker en gezond
haal 't bij
„'t WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877.

Zutphenseweg 24

VORDEN
Fel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke
bediening op 1600 m2
meubeltoonzaal

VVV Vorden
In verband met het laten drukken van
een nieuwe lijst met

vakantie-adressen
kunnen nog nieuwe geplaatst
worden.
Opgave bij: VVV, Dorpsstraat 4, tel. 1342
of secretaris: De Horsterkamp 5,
tel. 1386.

Mooi meegenomen, zolang de voorraad
strekt. Voor de nieuwe Derby en Polo van het
voorlaatste model gelden fikse kortingen.
Dat maakt deze van huis uit toch al zo
economische Volkswagens nog weer voordeliger.
Uiteraard is één jaar garantie zonder
kilometerbeperking inclusief.

Over Volkswagen raak je nooit uitgepraat

Autobedrijf HUITINK - RUURLO
DORPSSTRAAT 14 - 16. TELEFOON 05735-1325
Ook zaterda s e
Uw V.A.G.*lealer voor VW en AUDI
9 9 °Pend
Ook uw adres voor een betrouwbare No-Risk-occassion

Extra lage prijzen vanVivo.

%ü
**

l

Supermarkt Oonfc,
^BBV

Smidsstraat2, Vorden.
^L

^ ^ ^ ^ _^J .^^ .^^JM^A^^^ ^%d^L
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Kinderen waren te gast in Bakkerij van Asselt

Gezamenlijke avond
met dierenartsen
De afd. Vorden van de GMvL, CBTB en
ABTB organiseren dinsdagavond 27
februari een gezamenlijke avond, waarbij de plaatselijke dierenartsen de avond
zullen verzorgen.

TUINCENTRUM

Tel 05750 20743

Tuinarchitectuur
Tuinaanleg in stijl

Februari:

Een groep kinderen van het Van Hasseltpaviljoen heeft afgelopen week zelf brood gebakken in een echte bakkerij. Bakker
Van Asselt had voor de kinderen, die een ontwikkelingsachterstand hebben en in het Van Hasseltpaviljoen onderwijs
krijgen, een deegje gemaakt. Uit dat deeg mochten de kinderen zelf een werkstukje maken die dan in de oven werden
gebakken. De werkstukjes mochten door de kindern mee naar huis worden genomen.
De kinderen die afkomstig waren uit de regio, variëren in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Voor de kinderen was het de
eerste keer dat een bezoek aan een bakker werd gebracht omdat dit nog nooit eerder in een lesprogramma was opgenomen.

Boeteclausule van vijftig duizend gulden bij verkoop huizen
Vorig jaar heeft de gemeente tien bouwterreinen verkocht in het bestemmingsplan
Brinkerhof. De gegadigden werden geselekteerd volgens de toen geldende selektiecriteria. In 1979 kunnen voor de particulier woningbouw 16 bouwterreinen worden
uitgegeven. Zoals bekend 7\\n er momenteel naast genoemde tien particuliere
woningen tevens 13 bejaarden- en 16 woningwetwoningen in aanbouw. Hoewel
door de vorstperiode niet met zekerheid is te zeggen wanneer deze woningen voor
bewoning gereed komen, verwachten B&W van Vorden dat dit het tweede halfjaar
1979 het geval zal zyn. Dit betekent dat dan tevens een aantal bestaande woningen
vrij komen voor nieuwe huurders.
Om te voorkomen dat op een gegeven
moment minder urgente aanvragen worden gehonoreerd door een tijdelijk groot
aanbod van vrij komende woningen,
achten B&W het gewenst dat de 16
bouwterreinen voor particuliere bouw in
1979 in twee fasen worden uitgegeven, te
weten het eerste half jaar zeven en in de
tweede helft van 1979 negen bouwterreinen. Het college wil nu een boete
invoeren van 50 mille als kopers van
grond hun nieuwe woningen binnen vijf
jaar verkopen. Men vindt de tien duizend gulden die er nu voor staat te laag.
Wanneer de boete inderdaad op 50 mille
komt dan kan volgens het college de
boete van ƒ 100,- per dag dat men in
gebreke blijft wel vervallen.
Volgens de oude voorschriften wordt de
koper van de grond verplicht om de
woning drie jaar als eigenaar te bewonen. Het bepalen van het juiste tijdstip waarop de woning gereed is gekomen kan in de praktijk gemakkelijk tot
moeilijkheden aanleiding geven. Daarom geven B&W de voorkeur aan vijfjaar
na de juridische overdracht van de
grond. In feite zal dat neerkomen op
verlening van de termijn met één. Voorkomen moet worden dat bouwterreinen

worden toegewezen aan gegadigden die
voornemens zijn hun hoofdberoep binnen niet al te lange termijn buiten
Vorden te gaan uitoefenen. Deze termijn stelt het college op twee jaar. Twee
van de zeven gegadigden voor de eerste
fase hebben aan B&W medegedeeld dat
zij hun hoofdberoep twee jaar in Vorden
zullen blijven uitoefenen.

Gemeente moet ton
bijbetalen in tekort
bibliotheek

banden. Wegens vertrek van Ds. J. C.
Kuhlemeier, Geref. predikant, heeft het
bestuur van ^^ Stichting Openbare
Bibliotheek enfPleszaal als nieuw bestuurslid gekozen Ds. J. R. Zijlstra.
Verder zal de raad van Vorden volgende
week dinsdaga**ad worden voorgesteld
om een berl^Pchrift van de heer
A.D.A. Wolbert uit Hengelo ongegrond
te verklaren. B&W weigeren deze Hengelose architekt namelijk een vergunning te verlenen voor de verbouwing van
een boerderij aan de Galgengoorweg 2
alhier. Volgens het college wil de heer
Wolbert een totaal nieuwe boerderij
bouwen. De voormuur komt welliswaar
op de fundering van de huidige achtermuur te staan, maar van een verbouwing
is geen sprake en aan nieuwbouw mag
het gemeentebestuur tegenwoordig geen
goedkeuring meer geven. De woning valt
op die muur na volledig buiten het
bestaande fundament en dat is in strijd
met de overgangsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied 1970. Het
is de bedoeling van de overgangsbepaling dat het karakter van het gebouw in
vergelijking met het omringende landschap behouden blijft. Wat dat laatste
betreft heeft de Gelderse Welstandscommissie zich in zeer negatieve zin
over het onwerp-bouwplan uitgesproken.

De gemeente Vorden zal ƒ 102.400,moeten bijbetalen in het tekort van de
gemeentelijke bibliotheek, waarbij opgemerkt dat men van het Rijk een vergoeding krijgt van/5.036,-. De gemeentelijke bijdrage was begroot op ƒ88000,De steeds hoger wordende kosten voor
de gemeente zijn grotendeels het gevolg Voor het verder bouwrijpmaken van de
van een geleidelijke toename vna het bestemmingsplannen
"Kranenburg",
boekenbestand in de bibliotheek. Mo- Medler-Tol en Vorden-Noord (industriementeel zijn er 14.800 banden in de terrein) wordt de raad van Vorden
bibliotheek. De norm volgens de wet op volgende week dinsdag voorgesteld
het openbaar bibliotheekwerk is 18.800 ƒ 33.000,- te voteren.

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren
Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinaiaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844

Bazar v.v. Vorden
goed geslaagd

Zwemclub Vorden
thans 36 leden

De bazar die de jubileumcommissie van
de voetbalvereniging "Vorden" in het
kader van het 50-jarig bestaan in het
clubgebouw organiseerde is buitengewoon goed verlopen. Dit is voor het
merendeel te danken aan de „Buunkjes" die tijd nog moeite gespaard hebben
om deze bazar tot een succes te maken.
Na afloop mocht de jubileumcommissie
dan ook een leuk bedrag in de "feestpot" stoppen.

De zwemafdeling van de Vordense poloclub is nog steeds groeiende. Tijdens een
informatieve bijeenkomst met de ouders
van de zwemjeugd werd bekend gemaakt dat het ledental thans 36 bedraagt. Dit betekent dat de training in
het overdekte bad te Eefde voorts
in twee groepen gesplist moet worden.
De ouders werder verder geiinformeerd
over de resultaten van hun kroost. Het
bestuur van de vereniging hoopt dat een

14 Culturele avond van de Plattel.vrouwen, G.M.v.L. en Jong Gelre
15 Bejaardensoos Dorpscentrum
16 Schietavond Jong Gelre
16 en 17 Bazar v.v. Vorden in klubgebouw
21 Hervormde vrouwengroep Dorp
27 Soos Kranenburg

GmvL nam afscheid
van voorzitter
Mennink

Bi'j ons in d'n Achterhook
A'j met dizzen winter un betjen acheraf wont is 't wel us un spöl um
van huus af te komm'n um nog un betjen boodschappen bi'j de
voore te haal'n. Dat is ok met Willem en Mina van de koediek 't
geval. Zo'n honderd of drie wont zee nog wel van de grinte an de
zandweg da meer de name van un wagenspoor mag hemm'n. Autori'jen heb gin van beiden ooit eleerd. Gewoonluk gif dat gin problemen want fietsen kont zee alle twee nog goed. Zee bunt van
harte nog gezond en umme op enen dag hen en weerumme nao
Holten of Durkum te fietsen is veur eur niks gin besunders. Maor
now, met den pröttel op de weage vonn'n zee 't net geveurluk zat.
Vandaor dat zee ons evraogd hadd'n um eur op te haal'n want
Mina mos nog un ni'je jörk hemm'n. Mina beheurt tot de dikkonten in de femilie. Van slankelijners of zoiets mo'j eur neet
praoten, zee et alles op wa'j eur veurzet en dat hef zien uutwarking
op eur figuur dan ok neet emist. Da's dan nog wel us lastug a'j wat
ni'js an de hoet mot hemm'n maor gelukkug he'w d'r in Vorden
ene die daor armoe met hef en zich speciaal op dat soort luu toeleg
um die neet helemaol as nudist d'r bi'j te laoten lop'n.
En angezien dizzen, Derk Jan uut Aalten, de grote maoten-man,
zien winkel vebouwd hef en i'j d'r now ok nog wat kedoo kregen
woll'n zee daor us hen. Zodoende wazze wi'j zaoterdagmargen al
bi'jtieds an de zutfenseweg. Wi'j hadd'n d'r zelf ok nog niks van
ezeene en konn'n de boel metene ok us goed bekieken en zien wat
t'r zoals verander was. Derk-Jan geet schienbaor op zaoterdag de
bejaorden-tehuuze neet la'ngs want hee leep t'r zelf ok rond. Hee
kwam op ons toolopen en vroog of f e wi'j soms iets te drinken woll'n
hemm'n, hee had schienbaor wel deur dat 't met die vrouwluu nog
wel effen zol duur'n. "At 't maor gin kold grei is", was Willem zien
antwoord, "want daor krie'j met dit weer de bloemen van op de
boek". Derk Jan bedienen ons op onze wensen.
A'k mien zo bekieke wa'j d'r allemaole heb hangen dan vewacht i'j
nogal wat grote maoten te vekopen". "Oh jao, hoewel 't lange neet
allene maor grote maoten bunt die'w vekoopt, de normalen kont
bi'j ons ok bes trechte, daor bunt ok deurkiekbloesen, d'r zit toch
wel toekoms in die groten. De mensen hoeft hoe langer hoe minder
te warken, dus hoe meer vri'je tied. En vri'je tied wil zeggen: tied
um te etten en te drinken, petat, knakwöskes, frikandéllen en nog
meer van die vetmakers. Maor motte wi'j ut van hemm'n. Hoe
groter de vetkwabb'n op de rugge hoe better veur ons". "I'j holt
schienbaor nogal van groot want kinderklere zie'k hier helemaols
neet hangen". "Nee, daor zie'k 't neet zo in zitt'n, dan mot ze eers
belasting op de pille gaon heffen en neet stik zo weinug ok anders
wod 't niks meer. Wat dat betref kö'w 't oaver un jaor of tiene nog
wel druk kriegen. Dan kont ze de scholen as bejaordentehuuze
inrichten en mo'w daor ok hen". "Nao a'j vebouwd heb zo'k
zeggen da'j 't hier nog wel ziet zitt'n." "Oh jao, wi'j hebt hier in
Vorden un goeie winkelstand die nog al wat van buuten de plaatse
wet te trekk'n, wat dat betref maak ik mien gin zörge" No'w wi'j ok
neet, at de werkloosheid hier maor neet groter wod en 't de boern
maor goed blif gaon, dan zal 't wel loslopen want van dee lesten
mot de middenstand 't ok hemm'n, veural bi'j ons in d'n Achterhook.

"U hebt bijzonder veel voor de landbouw in Vorden gedaan. Ik weet niet of
ik u voorzitter moet noemen of werker,
zwoeger, voorman of doordouv^k aldus beschreef vice-voorzitter J. ^^Abbink maandagavond de afscheid nemende voorzitter van de afd. Vorden van de
GmvL de heer A. G. Mennink. De heer
Abbink schetste voorts in zijn to^Éruak
het vele werk dat de heer MenniraReeft
verricht op het gebied van de ruilverkavelingen, de ziektekostenverzekering,
bedrijfsverzorgingsdienst, bestemmingsplannen etc. Hij overhandigde de scheidende voorzitter een aktentas als mede
een vulpenset.
vuld door de heren H. J. Rouwenhorst
en R. G. Mennink.
De heer Mennink konstateerde in zijn
dankwoord: "Men heeft geduld met mij Aan het begin van deze jaarvergadering
gehad. Het was bijzonder plezierig ging voorzitter Mennink uitvoerig in op
werken. De voorzittershamer die ik 20 de varkenshouderij, waarbij hij deze bejaar geleden mee naar huis heb genomen drijfstak als niet bijzonder rooskleurig
heb ik vanavond weer uit mijn bureau kwalificeerde. De "legsektor" noemde
gehaald". De heer Mennink zei blij te zij hij als geheel verliesgevend. Wat betreft
dat zoveel jonge boeren in Vorden daad- de bezwaren die tegen het streekplan
werkelijk met de landbouw bezig zijn. zijn ingebracht merkte de heer Mennink
Deze avond werd tevens afscheid geno- op dat moet worden afgewacht welk
men van bestuurslid W. L. Winkel. Ook effekt deze bezwaren sorteren. De heer
hem werd een attentie aangeboden. De Mennink sprak de hoop uit dat de
bestuursvakatures zullen worden opge- bestemmingsplannen de boeren niet

H. Leestman.
zullen belemmeren in de ontwikkeling.
Sekretaris H. Pelgrum maakte bekend
dat het ledental dankzij de inspanningen
van penningmeester H. Bouwmeester
thans is gebracht op 225 (voorheen 209).
De heer Bouwmeester maakte gewag van
een batig saldo van de afdeling. Ook het
Vordens Veefonds heeft een, zij het
klein, batig saldo. Na de pauze gaf de
heer H. Klein Kranenburg, bedrijfstakdeskundige varkenshouderij Arnhem,
een idee hoe de varkenshouderij in
Hongarije reilt en zeilt, waarbij uiteraard ook de varkenshouderij in Nederland onder de loupe werd genomen.

Uitbreiding platenkollektie Fa. Oldenkamp

aantal ouders zich beschikbaar willen
stellen voor hetzij een bestuursfunktie,
hetzij voor het volgen van een kursus
voor tijdwaarnemers. Voor de komende
maanden heeft Vorden plannen om met
de gehele zwemafdeling een competitiewedstrijd in de A-afdeling te gaan
volgen. Verder staat een bezoek aan een
golfslagbad op het programma, alsmede
een uitwisseling met een andere zwemvereniging.

Voetbal
Vorden - F. C. Twente definitief op 14
augustus
De heer Ton van Dalen, manager van
F. C. Twente heeft de jubileumcommissie van de voetbalvereniging "Vorden"
laten weten dat Twente met de volledige
A-selektie definitief op dinsdagavond 14 De heer oldenkam neeft aan z n zaak aan de
augustus tegen Vorden l zal aantreden
P
'J
Stationsweg weer een aardige wijziging aangebracht. Ditmaal betrof de wijziZoals bekend wordt deze ontmoeting ging zijn interieur waarin hij zijn platenkollektie heeft. Met deze ruimere sortering Ip's en single's hoopt hij nog meer
gespeeld in het kader van het vijftigjarig tegemoet te komen aan de wensen van het publiek en zoals bovenstaande foto laat zien kunnen we zeggen dat hij hierin goed
geslaagd is.
bestaan van "Vorden".

Radio-TVgrammofoonplatenspeciaalzaak

ff

De grootste en enige speciaalzaak op het gebied van

RADIO TELEVISIE J__LJGRAMMOFOONPLATEN

Oldenkamp

voor Vorden en omgeving

Stationsweg 1 -Vorden -Tel. 2577

ALLÉÉN BIJONS 4 jaar ongeëvenaarde garantie op

ITT KLEUREN TV

ITT-SPECIAALZAAK

Ga daarom voor al uw ITT-radio-tv naar de ITT-vakman die ze ZELF repararen kan

De beste pan

Leren dansen
in stijl

voor gas en/of electra
2 modellen in roestvrijstaal

bij DANSSCHOOL

NU MET

Th. A. HOUTMAN
in Balroom - Latten - Rock
Old Time - Disco - enz.

20% KORTING
bij

KOERSELMAIM
Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

Laatste inschrijving a.s. zaterdag voor cursus
herscholing verloofden en gehuwden van 19.00
tot 20.00 uur in het Dorpscentrum, Vorden zaal
19.

WEEKEND-REKLAME:

Vordense
moppen
(Kruidig koekje)
BANKETBAKKERIJ

Ook i>oor beter slijpen

J. WIEKART

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Burg. Galleestraat - Vorden -Tel. 1750

artens

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

5i«clr

Inschrijfgeld f 5, - p.p.

Het orkest wat zondag zou spelen kan door omstandigheden niet optreden. Om op zo'n korte termijn voor 'n goed vervangend orkest te zorgen
is tot onze spijt onmgelijke gebleken.

Zutphenseweg - Vorden

goede redenen om
nu ook naar de

Maar we maken er ZATERDAGAVOND aanvang 8 uur

'n geweldig feest van
met 'n steengoed orkest: (Prinsenkapel Roemnondsche Karnavalsvereniging)
en ,,'t Pantoffeltje" is uitbundig versierd.

De snelle
service
bijvoorbeeld.

ZATERDAG NA DE OPTOCHT voor jong en oud even van de
karnavalssfeer proeven. Prins Gerard de 1e met z'n gevolg en de Hofkapel komt ook!

We maken het ouwerwets gezellig!
Ook de prijzen!

Dat zijn we zo gewend. Omdat wij
zelf maar al te goed weten hoe
vervelend wachten is.
Daarom zorgen wij voor een vlot
verloop van alle transacties. Daarom
letten wij heel scherp op een snelle
afwikkeling van leningen en financieringen. Daarom vermoeien wij u niet
met onnodige vragen, die u alleen maar
tijd kosten.
Daarom hoeven onze mensen u
niet met een kluitje in het riet te sturen.
Daarom helpen wij u direct bij uw
zakelijke beslommeringen, door een
stuk financiële sores en administratieve
rompslomp op ons te nemen. Daarom
hebben wij een pasklaar antwoord op
elke financiële behoefte en beschikken
wij over een aantal uitstekende
mogelijkheden, zoals: rekening-courant,
deposito's, kredietverlening, hypotheken
en verzekeringen.
En bij dat alles wordt u niet
behandeld als een nummer, maar wordt
wel uv* anonimiteit gewaarborgd.

Want die hebben we voor die middag ouwerwets op

ƒ 1,- per konsumptie gezet.

bodeqa

vorden -tel. 1770-1519

Timmerlieden
gevraagd

i

huis en weer een ander om lekker wat
geld achter de hand te hebben.
Daarom zijn er 12 soorten
spaarrekeningen bij ons en 2 methoden
om automatisch te sparen.
Want daarmee kunnen wij u altijd
:
aan de spaarvorni
• u het
beste past. die u de meeste rente
oplevert en die u helpt bij het zo snel
mogelijk bereiken van uw spaardoel.

Of het
betrouwbare
advies.
Volkomen objectief ook, omdat wij
u niet persé een bepaald huis, of een
bepaald aandeel o) wat dan ook
hoeven te verkopen.
Maar het ons er eerder om te
doen is om een voor u passende
oplossing
vaar het lenen,
sparen, beleggen en verzekeren betreft.
J.--. W

-.-•-f

Of de
Of de vele
aardige mensen.
spaarmogelijkheden.
Als ü vertelt waarvóór u wilt
sparen kunnen wij zeggen wat daarvoor
de beste manier is. Want de één spaart
voor later, de ander voer

Althans wij van on/'
in or
zoveel mogelijk aan en proberen u
zeker dat vertrouwen te geven waar u
om vraagt. Maar dat ondervindt u
eigenlijk pas in een persoonlijk
gesprek. En dat willen wij straks
graag met u hebben

amro bank
HENGELOSEWEG 9 - VORDEN

'loelutfftndl

Dorpsstraat 24
RUURLO

Raadhuisstraat 1
VORDEN

Spalstraat 11
HENGELO

Bromfietsverzekering
Haal voor l maart het
nieuwe plaatje bij de Rabobank.

Regel voor l maart Uw bromfietsverzekering
bij de Rabobank. U krijgt Uw nieuwe plaatje direkt mee.
Klaar terwijl U wacht, gewoon een
kwestie van even Da||nlianb
binnenwippen! llOUUIlOlIn
geld en goede raaci

Te koop: nieuwe aanhangwagen, 220 cm lang; 110 cm
breed; 35 cm hoog; met reserve wiel.
Ruurloseweg 22, Hengelo
(gld.). Tel. 2309.

BIJ HARMSEN EEN KEUKEN KOPEN
MOOI GOED EN NIET DUUR!
KIJK MAAR

Te koop: oranje dames-bromfiets, merk Batavus.
Almenseweg 10, tel. 057521759.

Massief eiken

Drogist cri j

f 3230,f 3400,f 3570,f 3145,-

KunStStOf-hOUt lang 270 cm van f 4494, nu .
lang 300 cm van f 4818,- nu
lang 270 cm van f 4874,- nu
lang 300 cm van f 5394,- nu

. . . . / 3536,. . . . / 3145,..../ 3666,-

Dorpsstraat 9, t e l . 1301
80 soorten
keukenkruiden

Drogisterij
TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2:l')

f 3740,/ 4080,-

Iang270cm van f 4619,-nu . .
lang 300 cm van f 4800,- nu
lang 320 cm van f 4975,- nu
Iang320cm van ƒ4874,- nu

De Olde Meulle

Kunstgebiltenreparatie

Lang 270 cm van f 6175,- nu .
lang 300 cm van f 6485,- nu

/ 3230,-

Inklusief koelkast 170 liter, gas- electrocomb. of electra-kookplaat en
oven, afzuigkap, kunststofblad en R.V.S.-bak.

OPENHAARD
BLOKKEN

HARMSEN - VORDEN

Branden + 2'/2 uur.
ƒ 2,85 per stuk

voor voordelig keukens kopen

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

05752-1486

Zorgeloze Mallorca reis
door volledige begeleiding
15 DAGEN - 9 maart T/M 23 MAART
- Speciale, geheel verzorgde groepsreizen naar Mallorca
— Voor natuurliefhebbers en ontdekkers van het,,echte"
Mallorca, buiten het massa-hoogseizoen
— Beleef een onvergetelijke tijd in het zachte voorjaarsklimaat op het mooiste eiland in de Middellandse Zee.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor .. f 13,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„Stender kasten "
een goede bolknak
50 stuks
f 17,SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"

't Is nog wel winter maar de £

voorjaarsschoenen

Deze reis begint in VORDEN, vandaar per bus naar Schiphol. Uw reis eindigt weer in VORDEN.
De interessante dagvlucht maakt u per DC 9 van Martinair Holland. Persoonlijke service is aan boord
gewaarborgd en u ontvangt maaltijden tijdens de heen- en terugreis. Op Mallorca bent u in plm. 25 minuten
in u w hotel.
Dit 3-sterrenhotel 'LEO' ligt op 100 meter van de grote zeeboulevard en het strand. U heeft volledig pension
(ontbijt en 2 warme maaltijden per dag). Alle kamers zijn voorzien van terras, eigen toilet en volledig sanitair (bad, douche, bieten wastafel). Het hotel heeft een groot eigen zwembad en gunstig gelegen zonneterrassen, ruime zitsal^l, een gezellige bar en een uitstekende receptieservice.
Ook u kunt gebruik maken van de midgetgolfbaan en een tennisbaan. Een aparte televisie- en kaartkamer is
aanwezig, evenals een dameskapsalon. Hotel LEO ligt aan de rustige zijde van het gezellige dorpje C'an
Pastilla aan de beroemde zuidbaai van Mallorca. In C'an Pastilla vindt u vele intieme strandjes en zonneterrassen. Dagelijks jjrden originele nieuwe excursies georganiseerd om het z.g. „tweede gezicht" van
'Mallorca te ontdekkel^F
Tijdens de gehele reis staat ervaren reisleiding te uwer beschikking, UIT EN THUIS. Uw reisleiding logeert
in uw hotel (dus geen problemen met onverhoopte ziekte, geldwisselen, taalkwesties, souvenirs e.d.)

Totaal inbegrepen bij dit arrangement:

komen bij ons al volop binnen
En nog verrassend leuke ook.

— 75 dagen uit en thuis
vol pension hotel LEO
— busvervoer Borden-Schiphol v. v.
— busvervoer ter plaatse vliegveld - hotel v. v.
— welkomstdrankje in het hotel
— volledige reisbegeleiding
— alle luchtvaartbelastingen

V V UIIIII1% Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT4 -VORDEN -

TELEFOON 1342

Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Te huur: op mooie rustige
camping in Lochem. (verhuur
van rijpaarden) 8 pers. stacaravan. ƒ 250,- per week.
Voorzien van toilet, koelkast
en aansluiting op water, electro en gas.
Tel. 05752-1301

Prijs all-in 15 dagen
P-P

745,-

TOESLAG 1 PERS. KAMER 120f- P.P. (beperkt beschikbaar)
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

Een volledig begeleide reis maakt u het reizen gemakkelijk.
Het geeft u het zekere gevoel dat aan alles gedacht wordt waardoor u van het eerste tot
het laatste uur voor 100% van uw vakantie kunt genieten.
Telefonische aanmeldingen/of informaties over b.v. minder-invaliditeit of diëten
onder nummer 05750-1 76 31.

Voor Pretty-markt, hebt u
spulletjes voor ons? geeft niet
wat het is! U doet de
zwemciub er een plezier mee.
Bel 2523 en 't wordt elke Ie
zaterdag van de maand
gehaald.
,
LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode
Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Wij maken van oud
weer nieuw
- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken
Gunstige prijzen

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

Heuvelink Incentive Tours
afd. vrije-groepsreizen. Stationsplein 59 - 7201 MH Zutphen.
Inschrijvingen in volgorde van binnenkomst, dus een snelle beslissing is wel gewenst.

25 februari
Gaarne neem ik deel aan de speciale 15-daagse geheel verzorgde groepsreis naar
Mallorca van 9/3 t/m 23/3 1979 volgens de aanbieding in CONTACT waarin deze bon
is opgenomen.

TRAMPS

Naam

0)
Q.

Discobar Invention
nu ook zondag 's middags open.

Adres
Woonplaats
Leeftijd

Tel.

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
ZATERDAG 24 FEBRUARI

BAL VOOR GEHUWDEN
ORKEST: „THE TRAMPS"
Reserveer tijdig uw plaatsen - tel. 05753-1461

l

Mijn reisgezelschap wordt uitgebreid met
op een apart papier bijsluit.

Man/Vrouw
persoon/nen waarvan ik de na(a)m(en)

inzenden aan: Heuvelink Incentive Tours - afd. vrije-groepsreizen
Stationsplein 59 - 7201 MH Zutphen.
Datum
Handtekening

Neem nu een A.N.W.B.-Lidmaatschap BIJ DE RABOBANK
- 'n veilig idee voor uw vakantie & onderweg Barbypoppen
en kleding
15% KORTING!
Draayer's Shop Centrum

DACHSTEIN

Metaaldraaierij Vorden B.V.
verricht verspanende bewerkingen in metalen en
kunststoffen voor derden. Wij maken onderdelen
voor o.a. machines voor veevoederinstallaties,
graaf-machines, vleesverwerkende machines, walsen

Een naam in
bergschoenen en wandelschoenen

Raadhuisstraat 12, Vorden
Weekendreklame:

Tompoezen
„'t WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877.
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 FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301
Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle

enz.

Met zware profielzooi en polstering.
In diverse uitvoeringen voorradig.

Wullink

Voor onze moderne werkplaats
zoeken wij op korte termijn een

draaier/frezer

Vooraan in schoenmode

met ervaring zowel in enkel- als in
serie-werk.

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342

Karnav/alssfeer
„DE ZWAAN"
in bar-diskotheek

Kinder-shetlands - koltruien
en gewone truien

Dorpsstraat 9 - Tel. 1301

Alles voor de helft van de prijs

Gratis
kleurvergroting
13x 18en 13x 13
Bij afhalen ontwikkelen aldrukwerk.
DROGISTERIJ

De Olde Meulle

„de Zwanehalzen"

raadhuisstraat tel 1367 vonten

Op deze avond verwachten we iedereen gekostumeerd in karnavalstenue.
Toegangkelijk voor iedereen. VRIJ ENTREE

Echt volkorenbrood
van de warme bakker,
bij
„'t WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Galleestraal 22, Vorden. Tel. 1877.

Extra voordelige
aanbiedingen

Wat is tien cent?
ƒ 4,40 op 40 liter tikt aan
bij

Rosenmontag

KARNAVALSNEST

/chooldermcin

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

METAALDRAAIERIJ
VORDEN
B.V.
INDUSTRIEWEG 9, VORDEN - TEL. 05752-2617

van vrijdag 24 februari
t/m maandag 26 februari

maandag 26 februari
wordt de naam van onze
bar-diskotheek ,,De Zwaan"
tijdelijk veranderd in

teiriMeA

Uw mondelinge of schriftelijke sollicitaties kunt
u richten aan:

Steeds meer mensen kopen

volkoren of
bruinbrood
omdat het voedzaam en
gezond is.
Dat lekkere brood bakt uw
Warme Bakker elke dag weer!
WEEKENDREKLAME:

Appeltaartjes

Diskjokey Frans heeft alle karnavaskrakers in z'n
reportoire opgenomen.

WARME BAKKER

Alaaf - 'Ê in „de Zwaan"

OPLAAT
BAKT HET VOOR U - TEL. 1373

Winston hanc^fcpels 2 kilo . l

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Andijvie 1 kilo
Salustrina sinaasappels

^4«f
OQQ

(voor hand en pers) 20 voor

stencilpapier

Uien 2 kilo..

98

Gratis eerste
inleg voor elke
nieuwe spaarder
VORDEN,

Formaat A4 - 80 grams

Weekend-aanbieding BLOEMEN:

Makelaars- en Assurrantiekantoor

Per pak è 500 vel.....

1 bod Narcissen.

VAN ZEEBURG

Citroen brandewijn Rorijn

Zutphenseweg 31
Tel. 05752-1531

Jonge Ganzeboom

10,95

Old Muil Whisky

12,95

/ s,-

%

excl. btw

dw

dlö^klkiMrillJ weevere th^s

Het adres voor
EEN FIJN BRUIDSBOEKET

Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

8,75

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Bloemen- en groentespeciaalzaak

/TicHTine

DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Koffieconcert
(in de gezellige ontmoetingsruimte)

BLACK EN DECKER
1700 Watt

Zondag 4 maart 1979
aanvang: 11.30 uur
Medewerkenden:
LIDA DEKKERS-sopraan
LEIDAV. D. HEIDEN - blokfluit

o.l.v.
RUDI VAN STRATEN- clavecimbel

Kaarten
vanaf een half uur vóór de aanvang van de
voorstelling aan de zaal verkrijgbaar a f 3,50
p.p (kinderen tot 16 jaar f 2,50)
1 kop koffie is in de toegangsprijs begrepen.

Speciale aanbieding

Karnavals
artikelen
Koerselman

HAAKSE
SLIJPMACHINE
1 jaar onvoorwaardelijke garantie. Nu .. .i

Gebr. Barendsen

Zutphenseweg 15,
Vorden
Tel. 05752-1261

Burg. Galleestraat 12 - Vorden - Tel. 05752-1364

Ook de Internationale Reis-& Kredietbrief (I.R.K.)
is bij de RABOBANK verkrijgbaar.

^

Haal 'm NU en breng uw ANWB- lidmaatschapskaart mee.

y

Donderdag 22 februari 1979
40e jaargang n r. 50

Derde blad CONTACT - VORDEN

E.H.B.O. Vorden
School 't Hoge
schooldamkampioen nam afscheid van
De basisschool 't Hoge is schooldam- mej. Post
kampioen van het district Oost Nederland. Zij verdrong hiermee de Vlierschool uit Winterswijk, die in de eindklassering een eervolle tweede plaats
innam, op de voet gevolgd door de
Maranathaschool uit Varsseveld. Het
was in de Ulftse Smeltkroes een drukte
van belang toen de 15 deelnemende
scholen streden om eervolle plaatsen in
het schooldamtoernooi dat door de
Ulftse Damclub was georganiseerd onder auspiciën van de Gelderse Dambond. Wethouder Versleijen reikte namens het gemeentebestuur van Gendringen de prijzen uit aan de teamaanvoerders. Hij wenste de drie hoogst
geklasseerde scholen veel succes bij de
provinciale kampioenschappen op 3
maart in Arnhem. Na de eerste ronde
werden de finalepoules samengesteld.
De tweede rond leverde de volgende
eindstanden op:
finalepoule A: 1. en tevens kampioen 't
Hoge Vorden 10 pnt; 2. Vlierschool
Winterswijk 6 pnt; 3. Maranathaschool
Varsseveld 6 pnt; 4. Prof v.d. Leeuwschool Zutphen ,4 pnt; 5. Centr. Openbare school Ulft 2 pnt; 6. Willibrordusschool Vierakker 2 pnt.
Finalepoule B: 1. Prot. Ch. School
Overstegen Doetinchem 8 pnt; 2. de
Hove Dinxperlo 6 pnt; 3. Mariaschool
Ulft 3 pnt; 4. Kerst Zwartschool Ruurlo
2 pnt; 5. F. ten Boschschool Lichtenvoorde l pnt.
Doordat de foto hedenmiddag nog niet
binnen was, door vertraging was het niet
mogelijk deze te plaatsen.
Volgende week zullen wij deze opnemen.
Redaktie

Reisprogram
„Wiersse en
Omstr." nu rond
Het reisgezelschap ,,Wiersse en Omstreken" te Vorden heeft het programma
voor 1979 nu rond. Voor dit jaar zijn er
twee dagreizen vastgesteld. Reisleider is
de heer Fr. Bouwmeester, men reist met
GTW-bussen met Jan Harren als chauffeur.
De eerste tocht gaat op 15 mei naar het
land van "Bartje" in Drente en de
tweede dagtocht op 9 augustus naar
Valkenburg en omstreken. Beide bussen
van 52 personen zijn voor beide data al
volgeboekt.

Na afloop van de laatste avond van de
EHBO diploma-kursus, waarvoor donderdag aanstaande 16 deelnemers examen doen voor het Eenheidsdiploma
werd door het bestuur en een aantal
leden afscheid genomen van mej. Post,
kaderinstruktrice van de Kon.Ned.Ver.
EHBO. Dit wegens vertrek naar elders.
Mej. Post is vanaf de oprichting van de
afd. Vorden (in september 1958) hieraan
verbonden geweest. In de eerste beginjaren als verzorgster van de verbandleer,
daarna steeds als instruktrice. Zij heeft
in Vorden 14 diplomacursussen EHBO
en l cursus EHBR gegeven. Tengevolge
hiervan konden 291 diploma's worden
uitgereikt.
Voorzitter Joh. J. van Dijk sprak woorden van spijt over het vertrek van mej.
Post en bracht haar dank voor al
hetgeen zij met grote veelzijdige deskundigheid wist te onderwijzen en de boeiende wijze waarop zij de leerstof wist aan
te bieden. De heer van Dijk was er stellig
van overtuigd dat veel afdelingen in haar
nieuwe omgeving zeer snel een beroep op
haar zullen doen. Namens het bestuur
werd mej. Post een boekenbon overhandigd. De heer Eilander sr. bood namens
de groep leden die bij de cursussen
steeds voor "slachtoffer" speelden, eveneens een herinnering aan.

Jaarvergadering
KPO
De KPO afdeling Kranenburg - Vorden
hield in zaal Schoenaker een druk
bezochte jaarvergadering onder voorzitterschap van mevrouw A. CuppersBesselink. Nadat de voorzitster alle
dames de beste wensen voor hen en de
gezinnen had toegewenst voor 1979,
volgden de jaarverslagen. Secretaresse
mevrouw G. Helmink - ter Huurne
memoreerde hierin de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar. Het
ledental is nu ruim op. Bij de bestuursverkiezing werden de dames A. Cuppers - Besselink (voorzitster) en R.
Koers - van Ginkel herkozen. Penningmeesteresse mevrouw Lichtenberg Hackfort deelde in haar financieel overzicht mee dat er een batig saldo was.
Besloten werd de jaarlijkse contributie te
verhogen van ƒ 20,- naar ƒ 25,- per lid.
De kascommissie te weten de dames A.
Zents - Berendsen en Huitink - Helmink

brachten een goedkeurend verslag. In- den in de volgende beker-ronde het
plaats van mevrouw Huitink - Helmink moeten opnemen tegen Olympia uit
werd mevrouw Kosse - Wolbrink in deze Soest, een 2e divisie-ploeg.
commissie gekozen.
De heren van Dash hadden het zwaar.
Evenals de dames zaterdag hadden de
Op donderdag 15 maart wordt in Baak
heren in het Promotieklas het afgelopen
de jaarlijkse Kringavond van de kring maandag het in de Vordense Sportzaal
"De Graafschap" van de KPO gehou- het zwaar te verduren van de bovenste in
den. Pater Phil Bosman zal hier een die klasse V en K uit Twello. Was het
inleiding houden. Op 7 april zal het
spel van de Vordenaren de laatste 3 wedGehandicaptenkoor uit Ottersum een strijden aanzienlijk verbeterd, maanuitvoering geven in Keyenborg. Op 27
dagavond stond men van te voren al
maart wordt de eerstvolgende KPO- enigszins beduusd naar die grote kerels
bijeenkomst gehouden. Na het huishou- van V en K te kijken. Dash leek wat
delijke gedeelte hield mevrouw Aaldeaangeslagen en kwam in de eerste set er
rink uit de Wiersse een inleiding over
niet aan te pas 3-15. In de 2e set was de
"Het blind zijn". Spreekster die zelf al
spanning er enigszins af en kon men af
jarenlang blind is, vertelde hoe zij met
en toe terugkomen, maar V en K liet
deze handicap weet te leven, mede dank
niet los 7-15. De 3e en in dit geval de
zij de blindegeleidehond. De voorzitster
laatste set gaf wat meer spanning. V en
dankte haar voor haar leerzame inleiK varieerde gemakkelijk en volledig ontding en bood een bedrag onder couvert
spannen. Ondanks wisseling van spelers
aan. dat op verzoek van mevrouw
en ander taktisch optreden van de coach
Aalderink zal zijn bestemd voor het
mocht het niet baten. Men kreeg geen
Binden-geleidenhondenfonds in Amster- vat op de diagonale smashes van V en K.
dam.
In het achterveld stond men dikwijls
vastgeplakt. Dash kwam niet in eigen
spel 8-15. Dus een volledige 0-3 nederlaag. De eerstvolgende wedstrijd tegen
Valto l moet voor Dash meer perspectief
bieden.

C $ 9
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Volleybal
Dash dames krygen geen kans tegen
Te xoclean-Dynamo
Zonder enige hoop gingen de Dash
dames afgelopen zaterdagmiddag naar
Apeldoorn om het op te nemen tegen
Dynamo 2 - de bovenste op de ranglijst
in deze competitie. De eerste set bewees,
dat de verwachting volledig uit kwam.
Met snel en verrassend aanvalsspel
maakte Dynamo korte metten met Dash
15-3. In de tweede set kreeg Dash iets
meer de ruimte maar deze eindigde toch
nog met 15-8 in het voordeel van
Dynamo. Dash^^ niet op volle sterkte
was en bovenc^Pr minder gemotiveerd
speelde, had ook in de 3e set het
nakijken met een nederlaag van 15-3.
De gastvrouwe^waren uitstekend op
dreef. Zij hadl^P de behoefte zich te
revancheren in verband met een vorige
week opgelopen nederlaag tegen Alterno
eveneens uit Apeldoorn. Met een keiharde maar volledig verdiende nederlaag
van 3-0 aanvaardden de dames de terugweg naar Vorden. Een extra vuurproef
voor de Dash dames volgt nog op 3
maart aanstaande, wanneer zij in Vor-

klasse (720) waar Twente. dat als
favoriet niet start - het werd ook winnaar
in Voorst - grote concurentie krijgt van
Bekveld (Hengelo). Ook Heure, het
kampioensteam van Borculo uit de
zomercompetitie is nu van de partij en
het /al /eer /eker een spannend duel
worden tussen deze drie "groten". Verdere deelnemende ploegen zijn hier:
EHTC Eerbeek, Hofboys Harbrinkhoek
en Noordijk - Neede.

Floor uit Lunderen in het dorpscentrum
te Vorden remise speelde in de strijd om
het kampioenschap van Gelderland voor
aspiranten. Gelukkig voor hem verloor
Foppen uit Harderwijk van Sanders
zodat Krajenbrink nu alleen aan de
leiding gaat met l punt voorsprong op
Foppen. De Vordenaren J. Masselink en
R. Bruinsma verloren resp. van G.
Jansen en van Doeveren.

In de 640 A-klasse is met geen zekerheid
te /eggen wie winnaar wordt. Om zich
goed voor te bereiden op de nieuwe
competitie zijn alle deelnemers er op
gebrand een pittige partij te trekken.
Sportzich, Bussloo en Bathmen hebben
heel wat in hun mars. Ook het organiserende Okia uit Holten. Des Zieuwent,
Erichem en Oosterwijk kunnen voor een
verrassing zorgen. Nieuw is de ploeg van
Avela uit Bathmen. Erichem en Bussloo
komen ook in de B klasse met een sterke
ploeg aan de touwen. Eibergen kan - als
kampioen 1978 - hoge ogen gooien.
Voorts zullen deelnemen: Erichem 2,
Bathmen, DES, Sportzicht en Oosterwijk.

Voetbal
Voetbalvereniging "Vorden" verlengt
kontrakt met trainer A. H. Spikkert
Het bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden heeft het kontrakt met trainer
A . H . Spikkert uit Deventer met één jaar
verlengd. Het wordt voor Spikkert het
tweede seizoen bij "Vorden".

Touwtrekken

Vjjt ploegen in bondscompetitie
In het clubhuis op het Medler hield de
Touwtrekvereniging Vorden een ledenvergadering onder leiding van de heer J.
Knoef. Ondanks het slechte weer was de
opkomst groot. Besloten werd om met
twee achttallen deel te nemen in de 640
kg. klasse van de nieuwe zomercompetiOnderlinge
damcompetitie
DCV
Overige uitslagen: dames 2e kl. Dash 3 tie van de Nederlandse Touwtrekkers
Wilh. 3 3-0; jongens asp. Hansa c - Dash Voor de onderlinge damcompetitie van
Bond. Voorts drie jeugd teams voor de
b 2-1; dames 3e kl. Dash 5 - Bruvoc 4 DCV werden de volgende wedstrijden
A-, B- en C-klasse. Tot leiders voor de
1-2; Dash 6 - Wilh. 6 3-0; meisjes jun. gespeeld: Senioren: Hulshof - Slütter
jeugdploegen werden benoemd de heren
Almen - Dash 3-0; heren 2e kl. Harfsen - 2-0; Wansink - Dimmendaal 0-2; EsseJ. Knoef, Frans Berendsen en G. Klein
Dash 3 2-1.
link - Wentink 0-2; Sloetjes - Masselink Brinke.
Programma: Deventer: jongens asp. 0-2.
Omdat de jeugdploegen in competitieHarfsen b - Dash c; Twello: meisjes jun.
en bekertoernooien vele en grote bekers
Dash - DVO; Almen: meisjes asp. Jeugd: H. v.d. Kamer - B. Voortman bij elkaar trokken, is de prijzenkast te
Almen - Dash c; Zutphen: Dash 4 - 2-0; D. Hoekman - R. Bulten 2-0; J. v.d. klein geworden. Er zal een nieuwe
Aktief; Colmschate: jongens asp. Colm- Kamer - J. Eggink 2-0; H. Hoekman - worden gemaakt. Antoon Steenbreker,
schate - Dash c. In Verband met karna- A. PlijterO-2; E.te Velthuis - G. Brink- die voor de vereniging elk jaar vele
val verder geen wedstrijden.
man 0-2; J. Dijk - R. Bouwmeester 1-1; tonnen oud-papier inzameld zal meer
J. Slütter - R. Jansen 2-0; H. Dijk - M. hulp van de leden krijgen. Er wordt een
Bulten 0-2; R. Brummelman - P. rouleringssysteem ontworpen. De jaarEckringa 2-0; E. Brummelman - A. lijkse toneelavond voor leveranciers van
PlijterO-2; C. Brummelman - E. Bruins- oud-papier zullen worden gehouden op 6
ma 2-0; G. de Jonge - J. Eggink 0-2; R. en 7 april in zaal Schoenaker, KranenTouwtrekkers voor tweede indoortoer- Mullink - B. de Jonge 0-2; E. Jansen - L. burg. Deze avonden zijn bedoeld voor
nooi naar Holten
Stekkers 0-2; R. Bulten - E. te Velthuis leden- donateurs en leveranciers van oud
In manege Snorrewind gelegen aan de 0-2; N. de Klerk - R. Brummelman 0-2; papier; Vordens Toneel zal dan met een
rijksweg Holten - Markelo, te^iover J. Slütter - J. v.d. Kamer 2-0; R. Jansen toneelstuk voor het voetlicht komen.
café De Poppe, zal op vrijdagavBRd 23 - G. Brinkman 0-2; B. de Jonge - D. In het bestuur werden de aftredende
februari een groot indoortoernooi wor- Hoekman 2-0; G. de Jonge - R. Mullink leden Jan Knoef, Frans Berendsen en
den gehouden van de Nederlandse 0-2; J. Eggink - R. Bruinsma 0-2; A. Wim Neerlaar herkozen. De contributie
Touwtrekkers Bond. Het is het t^Mric in Plijter - H. Dijk 0-2; M. Bulten - H. wordt verhoogd van ƒ 25,- naar ƒ 30,G. per lid per jaar. Op uitnodiging van de
het kader van de wintercompetil^^78- HOekman 0-2; B. Voortman
'79. Er zullen liefst 22 ploegen aan de Brinkman 1-1; L. Stekkers - H. v.d. Boedelboys wordt er op 3 maart een
start verschijnen, zes in de 720 kg. Kamer 1-1; B. de Jonge - E. te Velthuid indoor-voetbaltoernooi gehouden in de
klasse, acht in de 640 A kg. klasse en 0-2; R. Bulten - J. Dijk 0-2; J. v.d. Sporthal te Eefde, waaraan de TT V
acht in de 640 B klasse. Het toernooi op Kamer - D. Hoekman 2-0.
deelneemt. De vereniging zal in septem20 januari jl. dat in Zelhem zou worden
ber deelnemen aan de wereldkampioengehouden moest door de slechte weers- Johan Krajenbrink opnieuw op kop
schappen Touwtrekken (Open klasse)
omstandigheden worden afgelast. Men Het was Johan Krajenbrink niet veel die gehouden worden in Gothenburgverwacht nu een felle strijd in de zware waard dat hij tegen de laag geklasseerde Zweden.
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Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf
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Wij hebben onze grammofoonplaten-afdeling aanzienlijk uitgebreid en willen U van deze gelegenheid
laten profiteren:
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Spalstraat 8 - Hengelo (G.) -Tel. 05753-1280
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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 omstandigheden . géén onderhoud . binnen 1 V4 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS

maar slechts

5,50

Tevens voor iedere „platenklant"
die voor minimaal f 25,- grammofoonplaten bij ons koopt
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OP ALLE L.P/S

10% KORTING

(Zolang de voorraad strekt)

Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Voor alle rijbewijzen hebben wij een leswagen
schakelwagens, voll. autom. leswagens en vrachtauto. Dus voor'n gedegen
en veilige rij-opleiding moet u zijn bij RIJSCHOOL A. RUESINK GEEN WACHTLIJST
OFF. CITROEN-DEALER

VOLLEDIG RIJKS GEDIPLOMEERD

Autorijschool

A.Ruesink
Telefoonnummer Nijverheidsstraat 3 en Borculoseweg 21
allebei 1753

Koude motor niet
laten warmdraaien!
Als een automobilist zijn automotor
alvorens te gaan rijden warm laat
draaien vindt dus - omdat die motor niet
warm wordt - een constante produktie
plaats van water. Het gaat zelfs zover
dat ieder waterdeeltje, dat desondanks
toch gasvormig de motor verlaat, in de
uitlaat condenseert en daar - omdat er
/ure bestanddelen in dit water zitten een verwoestende werking uitoefent. De
enige juiste methode is na het starten
een moment te wachten en dan meteen
weg te rijden. Dan is het wel van belang
de motor niet al te veel toeren te laten
maken. Op deze manier wordt de
kritische warmloopfase het beste overbrugd. De korte tijd tussen starten en
wegrijden - hoogst enkele seconden dient er uitsluitend toe dat in alle door
olie te smeren plaatsen in de motor van
olie worden voor/Jen.
Het is een sprookje te veronderstellen
dat het voor de automotor goed is deze 's
morgens eerst rustig stationair te laten
drauien. Toch ziet men regelmatig automobilisten eerst hun auto starten om
dan vervolgens op hun gemak de 's
nachts vallende sneeuw van hun voertuig
te halen, de ruiten schoon te krabben of
nog eerst rustig een kopje thee te gaan
drinken. Hoewel deze automobilisten
het waarschijnlijk goed menen te doen,
veroorzaken zij bij deze handelswijze
schade aan de motor. Als een motor
stationair draait kan hij niet op de
gewenste temperatuur komen. Onderzoekers hebben dit nagegaan bij een
Passat met 55 pk motor. Na een nacht
met twintig graden vorst liet men de
motor lopen. Na zeven minuten bedroeg
de olietemperatuur (waar het allemaal
juist om gaat) 25 graden C. Zeven
minuten laten was die temperatuur nog
niet hoger gekomen dan 52°C. Nu zou
men kunnen zeggen dat indien het stationair draaien van de motor niets helpt
het ook niet schadelijk is. Maar dat is
een vergissing.
Wat gebeurt er eigenlijk als de brandstof
verbrand? ledere brandstof of het nu
normale of superbenzine is of dieselolie,
levert bij de verbranding twee hoofdprodukten op: gassen (die de aandrijving bewerkstelligen) en veel water. Een
liter brandstof geeft maar liefst 0,9 liter
water als verbrandingsprodukt.

Het ontstaan van zoveel water is een
goede zaak. Juist de chemische reaktie
van waterstof (H) uit de benzine met
zuurstof (O) uit de lucht naar water
(H2O) schenkt ons de kracht om de
motor te laten functioneren. Vanzelfsprekend ontstaat het water op die
plaats waar de verbranding gebeurt: in
de cilinderruimten. Door de hoge temperatuur die hier heerst wordt het water
omgezet in damp. Als de motor warm is
verlaat de waterdamp via de uitlaat de
auto. Men ziet het water niet, hoewel er
iedere tien gereden kilometers zo'n liter
water via de uitlaat verdwijnt. Wat
gebeurt er nu als de motor koud is? Bij
het starten ontstaat waterdamp die,
omdat zuigers en cilinderwanden ijskoud zijn, druppelsgewijs neerslaat. Dit
water wast de smerende olie weg. Er
ontstaan nu twee gevaarlijke situaties.
De op- en neergaande zuigers worden
slecht gesmeerd en bovendien wordt de
olie door de toevoeging van water verdund. Dit condenseren van het water
duurt net zo lang tot de motor zijn
bedrijfstemperatuur heeft bereikt. De
enige juiste methode is dus eerst de
ramen geheel ijsvrij maken en daarna
pas de motor starten en wegrijden. De
motor komt dan veel sneller, dus met
weinig slijtage, op bedrijfstemperatuur.

Uw kamera houdt
ook van de winter
De tijd, dat een fotokamera in veel
ge/.innen alleen aktief was in de zomer,
tijdens de vakantie, is al lang voorbij.
Wie in de winter door een park of bos
wandelt, ziet heel wat mensen foto's
maken. Kamera's houden van de winter;
als er sneeuw ligt of als het berijpt is. En
ook als sloten en vaarten bevroren zijn
en er wordt geschaatst, zijn er vele mooie
plaatjes te schieten.
Alle seizoenen.
Dat is een goede ontwikkeling, want een
mensenleven bestaat niet alleen uit
zonnige vakantiedagen. Wie met de
foto- of filmkamera probeert zijn leven
van alledag in beeld té brengen, moet
het hele jaar door kamera-aktief zijn. In
alle seizoenen zijn er fotogenieke plaatjes te maken. Bovendien is het een
boeiende hobby om die seizoenen in
beelden te vangen en die zoveel mogelijk
te kombineren met het leven van het
eigen gezin. Wie zo een fotoverzameling

of film maakt van zijn leven, bouwt aan
een bezit, waardoor alle hoogtepunten
van dat leven kunnen worden bewaard
en opnieuw beleefd.
Fotograferen in de winter.
Sneeuw en rijp, ijs en mist... dat zijn de
elementen, die dit seizoen het bijzondere
aksent geven, waardoor er met de
kamera zulke aardige foto's gemaakt
kunnen worden. Daarom is het eerste
advies voor wie de winter wil vangen:
wees niet bang voor kou en sneeuw maar
trek er op uit. Er is misschien wat moed
voor nodig, maar wie dat advies opvolgt,
geniet dubbel: tijdens zo'n gezonde
wandeling door parken en bossen of
door de polder. En daarna, als je enkele
dagen later de buit bekijkt: foto's of
films, die laten zien hoe mooi het was.
En dat zie je dan op een moment, dat
misschien al die schoonheid in de natuur
al weer is verdwenen.
Sneeuw vraagt om kontrast.
Soms vallen sneeuwfoto's wat tegen,
omdat zo'n sneeuwlandschap er in het
echt wel mooi uitziet, maar op de foto
komt zo'n witte massa niet duidelijk uit.
Je mist iets en daarom is het verstandig
te zorgen voor een goed kontrast in
sneeuwfoto's: een donkere paal of boom
op de voorgrond... een hek of een waterpartij. Wje deze voor zijn kamera kan
krijgen doet er goed aan om bij zwart/
wit-opnamen een geelfilter te gebruiken,
waardoor een betere kontrastwerking
wordt verkregen.
Tegenlicht benutten.
Us en vooral sneeuw hebben een prettige
eigenschap: ze verdelen het zonlicht,
zodat je daardoor in de winter vaak
goede tegenlichtfoto's kunt maken. Als
vuistregel geldt, dat bij tegenlicht goede
foto's mogelijk zijn als u ook met het
blote oog in het licht kunt kijken.
Sneeuw- en ijsfoto's, die in tegenlicht
worden genomen, krijgen vaak net dat
kontrast tussen licht en donker, waardoor zo'n foto boeiend wordt.

sneeuwde wegen, ondergesneeuwde au- dat later beschikt over een film van zijn
to's, schaatsers in een sneeuwjacht, de of haar jeugd, een film die vooral zo
ijspegels langs de dakgoot... het zijn boeiend is omdat je er zelf de hoofdbeelden van een winter, die we zelden persoon van bent.
beleven. De filmkamera zorgt er voor,
dat al die ongewone beelden bewaard
Kleine motieven.
Voor mensen, die de wereld om hen blijven: ze worden gekonserveerd voor
Een onvergetelijke dag.
heen willen vastleggen in mooie foto's, later.
Dat
zeggen mensen, die een bijzondere
geeft de winter ook extra kansen. Soms
gebeurtenis
vieren. Een jubileum bijVeel
voorbeelden.
kan dat met een gewone kamera; veel
motieven zijn ook geschikt voor het Eigenlijk zijn er zo vele voorbeelden te voorbeeld of een feest in de familie. We
maken van makro-foto's. Makro- of geven van gebeurtenissen, die best een zouden bijna willen zeggen: vergeet het
dichbijfoto's kunnen gemaakt worden aantal filmschènes waard zijn. Een maar, want al die hoogtepunten ontmet een voorzetlensje of - als u een vakantie bijvoorbeeld. Uw laatste zo- houden, dat gaat niet. Zeker niet op een
kamera hebt met een verwisselbaar mervakantie lijkt al weer lang geleden. dag, dat je met indrukken wordt overlen/ensysteem - met tussenringen. Met Wat heeft het toen geregend. Maar ook: spoeld is het moeilijk al die momenten
beide hulpmiddelen kunnen tot heel wat was die boottocht mooi. En hoe vast te houden. Maar gelukkig is er
dicht bij het onderwerp nog scherp^ druk was het aan het strand. En wat iemand, die met de filmkamera impresfoto's gemaakt worden. Motieven, die stond die zonnehoed u leuk. U kunt ze sies heeft vastgelegd op de beeld- en
op de/.e wij/.e mooie beelden kunnen nog vaag voor uw geest halen, die blijde geluidsband. En als alle drukte allang
opleveren, zijn: ijsbloemen op de ramen, en ook wel eens wat sombere vakantie- voorbij is en het feest wegebt in de
sporen in de sneeuw, plantjes of takken beelden. Mensen, die een filmkamera herinnering, zijn er die beelden, die dat
die berijpt /.ijn. Waarmee we maar hebben, pakken dan hun projektoren ze stuk geluk hebben bewaard om het nog
willen /.eggen: uw kamera houdt van de zien hoe het was. Die kleuren. De vaak te kunnen beleven.
winter. Of er nu uitbundig veel sneeuw^ is beweging. Al die avonturen worden
of een beetje rijp... een mistige polder of opnieuw werkelijkheid. En dat zullen ze
een bevroren ruit:de winter is fotogeniek blijven doen, want van elke film heb je
waar u hem ook ontmoet. Er is maar één een leven lang plezier.
Nu beginnen.
ding nodig voor zo'n ontmoeting: er op
uit trekken om die winterse beelden voor Ander voorbeeld.
Daarom een goede raad voor wie dit jaar
altijd te bewaren. Soms duurt zoiets Kinderen beginnen als baby... ze wor- /.'n leven ook zó vast wil houden: dat kan
moois maar enkele uren of dagen. Op den peuter en kleuter... ze groeien de met elke filmkamera. Met een heel
foto's liggen ze voor altijd vast.
lagere school door en worden elk jaar mooie, die alles kan tot geluiden opnegroter op weg naar hun volwassenheid. men toe maar evengoed met een erg
Ze veranderen eerst per week, later per simpele, die niet anders doet dan
maand en dan per seizoen. Wie weet nog beelden registreren. Daarnaast biedt de
hoe een kind als baby was? Wat het filmhobby voor mensen, die echt iets van
...ook om zo'n winter nooit te vergeten
deed. Hoe krom het praatte. En welke hun films willen maken, vele mogelijkEen mens vergeet verschrikkelijk gauw. avonturen het beleefde. Het is leuk voor heden tot ontspannen en kreatief bezig
Niet, omdat we zo vergeetachtig zijn, de ouders om zo'n ontwikkeling van zijn. Dat is extra meegenomen, want
maar omdat nieuwe ervaringen steeds baby tot volwassene stap voor stap te filmen is vooral: alle gelukkige en
weer vroegere indrukken overspoelen. volgen. Maar 't is óók en eigenlijk nog bij/.ondere momenten van nu vastleggen
Neem nu eens de winter, die we rond de veel leuker voor dat kind zelf, omdat het voor later.
jaarwisseling beleefden. In één dag een
overgang van regen naar sneeuw, van
plus 10 graden naar min 15. We weten
nu nog hoe de wereld om ons heen
veranderde en hoe bizar de winterse
beelden waren. Maar over een paar
van mevrouw U. Geertsma-Driebergen uit Hengelo Gld.
weken en zeker over enkele maanden
vervaagt de herinnering. Dan zeggen we:
hoe was dat toen ook weer? En over een
Vredig en stil ligt mijn tuin in wintertooi,
paar jaar zelfs: was die gekke winter nu
Wat is de natuur ongelooflijk mooi
twee of drie jaar geleden?
De berk spreidt als een sluier haar berijpte takken uit
Een konijntje hupt door de sneeuw, geen vogel fluit
Wie filmt bewaart.
Wit bevlokte heesters staan, als wachters in het rond
Wie in deze winter, als hij ook verder
Een stemmingsbeeld waarin ik zelf heel nietig stond
nog zulke merkwaardige beelden opleVol dank voor het Wonder dat ik mocht aanschouwen
vert, de filmkamera zou hanteren legt
Als
een symbool van Eeuwige Rust en vertrouwen!!
historische momenten ^^t. Historisch,
vallen, 't Is ook niet verstandig de
kamera in de auto te laten liggen in
verband met de mogelijkheid van diefstal.

Filmen.

Winterimpressie

Ijspret vangen.
Vergeet, als u er met het gezin op
uittrekt om te schaatsen de kamera niet.
Vooral als er zon is, kunnen er op het ijs
vaak mooie prenten worden gemaakt.
Als u zelf schaatst moet u er wel voor
it bij een val de kamera niet als
het ijs in aanraking komt, omdat ze bijzonder fijn^Hn voor nu en
want een fototoestel kan niet best tegen vooral voor later. Uitgestorven en be-
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