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Hany Jansen / Prins over de Deurdreajers
Afgelopen zaterdag is Harry Jansen van de Brinkerhof geïnstalleerd
als Prins Harry de Eerste van de karnavalsvereniging De Deurdrea-
jers tijdens de Prinsenzitting in residentie Schoenaker.
De avond werd geopend door President Jan ter Beek welke in een
korte uiteenzetting weergaf waarom De Deurdreajers voor de tweede
maal binnen een jaar een Prins installeren.
Op zijn verzoek en onder muzikale begeleiding van de Blue Danio's
kwam het gevolg van de Prins binnen en voerden met zich mee een
toilethuisje met allerlei duistere opschriften. Nadat de President de
aanwezigen een summiere omschrijving van de nieuwe Prins had ge-
geven, kreeg men ook zijn stemgeluid te horen want zittende in de
ton gaf hij een ode aan de ton. Nadat de laatste geluiden waren-weg-
geëbd verzocht de President de nieuwe Prins zich bekend te maken
met aan zijn Deurdreajers. De installatie volgde aansluitend waarna
hij de pr jklamatie liet voorlezen met de volgende tekst:

Proklamatie van Zijne doorluchtige Hoogheid Prins Harry de
Eerste
Vorst aller deurdreajers
Baron van Hackfort toe Brinkerhoff
Leenheer van de residenties Schoenaker en De Herberg
Watergraaf van de Vènegütte
Ridder in de Orde van de Kromme Droadneagel
Beschermheer van Panlatte toe Cementtoete
Dienaar van Riet ten Have en de kindere, enz. enz. enz.

proklameert:
I . Zijn domein in de herstruktureringsplannen van Den Haag dient

te worden ondergebracht in dezelfde regio als Groenlo. Dit om
een betere doorstroming van het geestrijk vocht te garanderen.

2. In verband met de knokige, kneuzige knieën is het hemzelf niet
toegestaan hoger dan 2.40 meter te springen.

3. Gieren is alleen van het lachen toegestaan.
4. Een taxi van Lange Bertus beter gebeld kan worden dan het

Nieuwe Spittaal.
5. Een nieuwe school op de Kranenburg voor hen net zo hard no-

dig is als 'brood op de plank'.
6. Karnaval in twéé zalen toch hetzelfde is als karnaval in één tent.
7. Van rock and roll tot Beethoven: een ieder feest zich onderste-

boven.
8. Hij zijn waardering uitspreekt voor de Vordense gemeenteraad,

die onze gemeenschap wist te verrijken met een geweldige sport-
akkomodatie. Dat voor de bouw ervan gebruik werd gemaakt
van leden van het deurdreajersgilde, spreekt van een goede kijk
op onvergankelijk vakmanschap.

9. De Deurdreajers alles doen met veel gevoel, maar vergeten niet
de Hartstichting als hun goede doel.

10. Wanneer we allen zorgen voor'grote drukte' niemand een stap-
je terug hoeft te doen.

I I . Hij alle Deurdreajers oproept gedurende zijn regeringsperiode
zijn persoonlijk motto mede in acht te nemen, nl.:

Wie nölt, hef t ie d te oaver,
wie deurdreajt hef geen tied van nöln . . .

Hierna werd door President Jan ter Beek met vaardige hand de mi-
krofoon gevoerd en met medewerking van Emiel Eykelkamp als
jongleur met de knoppen van licht en geluid werd in een rap tempo
de programma-onderdelen gepresenteerd.
Als eersten kwamen voor het voetlicht de mini-dansgarde en de se-
nioren-dansgarde, welke beide onder leiding van Edda Brand een
garde-dans hadden ingestudeerd welke er zijn mocht.

Als Ot en Sien brachten de Mijori's de belevenissen van de vereniging verpakt in melodieën van kinder-
liedjes. Hun motto: 'Het kind in de volwassen mens', was doorspekt met een goede humor welke door de
aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Ook de Hofliederentafel gaf blijk van een gezonde karnavalshumor in
hun kraker 'Ja, ja, geef mij er nog maar een', welke door de aanwezigen zeer snel werd overgenomen. To-
neelvereniging Krato was verzocht voor deze gelegenheid een sketch op te voeren. President Jan had dan
ook lovende woorden aan het eind van hun optreden welke een bijzondere apotheose had. Hij sprak de
wens uit dat deze samenwerking een verder verloop zou hebben.
Nadat de senioren-dansgarde een vrije dans met een kreatie van Charly Chaplin hadden gebracht, kwa-
men hun voorgangsters uit 1895 met een optreden uit die tijd. Het werd een echte karnavaleske voorstel-
ling onder het motto: Opa's laatste verzoek . . .' het sukses van de 'oude' dames was overweldigend en
Prins Harry de Eerste verheugde zich in zijn slotwoord met zulk een gevolg het karnaval 1983 te mogen
vieren. Tussen de programma's door werden nog enkele onderscheidingen uitgereikt aan hen die zich lan-
gere of kortere tijd voor de vereniging verdienstelijk hadden gemaakt alsmede de uitreiking van de per-
soonlijke orde van de Prins, de 'keilbouten-orde'.

Jaarvergadering K.P.O.
In zaal Schoenaker hield de K.P.O. afgelo-
pen dinsdagavond haar jaarvergadering.
Mevrouw Wiggers mocht een 52-tal dames
welkom heten. Uit het jaaroverzicht van
secretaresse Mevrouw Helmink bleek van

de vele activiteiten van het af gelopen jaar.
Deze varieerden van een avondje kegelen,
een fietstocht tot gerichte vormings- en
voorlichtinsavonden. De bezoekcommis-
sie was ook het afgelopen jaar actief. Mid-
dels Tafeltje-Dek-Je werden in 1982 5.743
maaltijden verstrekt.

BijdebestuursverkiezingwasmevrouwG.
Helmink statutair aftredend en niet her-
kiesbaar. B ij enkele candidaatstelling werd
in haar plaats gekozen mevrouw Lucassen.
Mevrouw Wiggers bracht namens de afde-
ling grote dank over aan de scheidende sec-
retaresse, die zes jaar onafgebroken de af-
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Raadsvergadering d.d. 25 januari 1983

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur
begint en gehouden wordt in het gemeen-
tehuis, zullen onder ,meer de volgende
punten aan de orde komen.

- Vaststelling bedrag per leerling als be-
doeld in artikel 55 bis van de Lager-onder-
wijswet 1920 voor het jaar 1983;
- Vaststelling bedrag per leerling voor ad-
ministratiekosten als bedoeld in artikel
101, lid 8, van de Lager-onderwijswet 1920
voor het jaar 1983;
-Gemeentelijke subsidie restauratie Huize
Kieftskamp;
- Vaststelling 25e wijziging Algemeen
Ambtenarenreglement (overwerk in ver-
band met deeltijdarbeid);
-Voorlopige vaststelling rekening 1981 van
het gemeentelijk grondbedrijf alsmede de
9e wijziging (slotwijziging) van de begro-
ting 1981 van dat bedrijf;
- bijstorting op aandelen in de N.V. Bank
voor Nederlandse Gemeenten;
- verkoop bouwterrein in het bestem-
mingsplan „Kranenburg 1979" voor parti-
culiere woningbouw;
- Voteren krediet voor uitbreiding centraal
radio/t.v. antennesysteem in de wijk Hoe-
tinkhof;
- realisering invalidenparkeerplaats voor

de woning de Hanekamp 20;
- voteren gelden voor behandeling bomen
nabij de Ned. Herv! Kerk en het N.S.-sta-
tion.
Over laatstgenoemd agendapunt nog het
volgende:
Ook op de agenda voor de raadsvergade-
ring van 26 oktober j.1. was dit punt opge-
voerd. Vanwege de adviezen van de com-
missie voor Openbare Werken c.a. en voor
Financiën c.a. heeft het college van Burge-
meester en Wethouders toen haar voorstel
ingetrokken. Zulks vanwege het feit dat dit
voorstel was gericht op de handhaving van
de bomen en het aspect van een eventuele
vervanging onvoldoende was belicht.

Ook na het geadviseerde nadere onderzoek
handhaaft het college evenwel haar voor-
stel. Met nadruk wordt er op gewezen dat
het gevraagde krediet (f 18.000,-) hoofdza-
kelijk is bedoeld voor beluchting en extra
voeding van het wortelgestel van de be-
trokken bomen. Ook bij vervanging van
enkele bomen blijven de werkzaamheden
noodzakelijk zodat de kosten van vervan-
ging daar nog boven zouden komen. Aan-
gezien het advies van de deskundige leert
dat met de genoemde werkzaamheden de
bomen over het algemeen nog een goede
kans van overleven hebben, meent het col-

lege dan ook het oorspronkelijke voorstel
te moeten handhaven.

Dit voorstel is, aldus het college, „mede in-
gegeven door ons beleid terzake de ge-
meentelijke kapverordening dat er op ge-
richt is beeldbepalende beplanting in onze
gemeente zoveel mogelijk te handhaven".

Publikaties ingevolge de Wet Arob; verleen-
de bouwvergunning
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
binnen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen
Aan de heer H. A. C. van den Broek, Singel
10 te Deventer, voor hetgedeeltelijk veran-
deren van de Medlerschool tot Districtsbu-
reau Staatsbosbeheer (Ruurloseweg 106).

deling op voortreffelijke wijze heeft ge-
diend. Een passend geschenk onderstreep-
te deze dank.
Dank zij ontvangen subsidies van Rabo-
bank Kranenburg en de gemeente konden,
financieel gezien de touwtjes aan elkaar
worden geknoopt. De subsidie is de voor-
naamste bron van inkomsten, maar hier-
van dient jaarlijks de helft te worden afge-
dragen aan de ABTB.

Dit jaar gaan de dames van de K.P.O. op
vrijdag 22 april naarde Huishoudbeurs. De
eerstvolgende avond is gepland op 23 fe-
bruari a.s. Mevrouw Leuvenstein uit
Steenderen houdt dan een lezing met dia's
over Bronkhorst. De jaarvergadering werd
afgesloten met een alleszins geslaagde bin-
go.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de bibliotheek
Volwassenen: Stangl, A Genezing uit in-
nerlijke energie, Rubin L. B. Vrouwen van
zekere leeftijdjïiijssen Th. Het taaie onge-
rief, Graaf A. de. Bedreigd geluk - De liefde
geeft het antwoord. Yourcenar M. Met
open ogen, Vries J. de De Algemene Bij-
standswet, Goodman S. Opvoeding en ver-
zorging van baby tot volwassene, Wierda
A. Praktische paardenhouderij. Wisse, A.
P. en B. J. Zijl. Anti-abortus in perspectief,
Joekes Th. De orde van de dag, Visser-Roo-
sendaal J. Wie wind zaakt, Wohmann G.
Paulientje was alleen thuis. Vries Th. De
geverfde vrouw, Theroux Jungle lovers.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerken te Vorden-Kranenburg een Ge-
bedsdienst op a.s. zaterdagavond 22 janua-
ri om zeven uur in de Christus Koning kerk
aan het Jebbink te Vorden. Liturgieën wor-
den uitgereikt. Een ieder wordt uitgeno-
digd deze oecumenische Gebedsdienst
mee te maken. Zie ook de lijst van de Kerk-
diensten in dit blad.

Kollekte voor het jeugdwerk.
De uitgangs-kollekte na de kerkdienst in de
Vordense dorpskerk en de Wildenborchse
kapel zal a.s. zondagmorgen 23 januari be-
stemd zijn voor het plaatselijke jeugdwerk.
Het is de bedoeling dat één van de Jeugd-
ouderlingen in de dienst in de dorpskerk
de uitgangs-kollekte aankondigt en nader
toelicht: een kort overzicht geeft wat er zo
al aan jeugdwerk ter plaatse gebeurt. Het
lij kt ons goed alsjongeren en ouderen daar-
van kennis te nemen.

In vele kerken...
Tijdens de Gebedsweek voor de eenheid
van de Christenen (18-25 januari) wordt
stellig ook in de „gewone" kerkdiensten ge-
beden voor de eenheid. De laatste maan-
den en weken zijn er heel wat publicaties
en berichten verschenen in landelijke en
regionale kranten met de critische vraag „of
we de eenheid eigenlijk wel willen". Velen
hebben er jaren om gebeden, ja! We weten
„dat het eigenlijk moet". Nu de eenheid in
twee protestantse kerken (Hervormd en
Gereformeerd) in de maak is (in 1984/1986
wordt vanuit de beide Synodes verwacht
dat de beide genoemde kerken in-staat-
van-hereniging-zijn) vragen velen zich (ge-
schrokken! Wat komt het dichtbij!) af: Wil-
len we het wel? Willen we wel waar we ja-
ren om gebeden hebben en nog om bid-
den? Een mens (ik zelf ook) is een gecom-
pliceerd wezen. Gevoelens liggen diep en
gewoontes zijn taai. Zal De Geest die één
maakt daar doorheen komen?

Gezamenlijke Bybolkring
In onderling overleg is de volgende bijeen-
komst van de gezamenlijke Bijbelkring ge-
steld op woensdagavond 16 februari in „de
Voorde". Voor degenen die de laatste keer
niet aanwezig konden zijn, geven we deze
datum hier alvast vroegtijd door.

Gelezen
De meeste mensen hebben wel één of an-
dere godsdienst. In ieder geval kunnen ze
de kerk noemen waaruit ze (altijd) wegblij-
ven.

Gezegd:
U bent welkom in de kerken in Vorden en
de Kranenburg. Blijf niet weg. Dat doen
anderen al.

GEBOREN: Berdina Jolina Tuenter
ONDERTROUWD: L. Ebbers en J.W.
Wiltink
GEHUWD: Geen:
OVERLEDEN: A.L. Grotenhuijs, oud 69
jaar.

Gebedsdienst van de Raad van Kerken
In het kader van de Gebedsweek voor de
eenheid (18-25 januari) belegt de Raad van

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 19.00 uurEucemenische gebeds-
dienst. Zondag 10.45 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10.00 uur Ds. J.C. Krajenbrink.
Gebedsdienst voor de eenheid: zaterdag
22 januari 19.00 uur in de Christus Koning
kerk aan het Jebbink.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10.00 uur Ds. C. de Jong uit Ruur-
lo.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra, 19.00
uur ds. N.J. Dekker, Olst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Haas, tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoen-
de arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 12.00 uur tot maandagoch-
tend 07.00 uurdrs. Warringa, Tel. 1277. Te-
vens avond en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
W. Haccou, Vorden. Tel. 05752-1908.

NOODHULPDIENST
Contactpersoon: januari mevr. v.d. Vuurst,
tel. 2072, Graag bellen tussen 8.30-9.30

TAFELTJE DEKJE
mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

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

STICHTING VPOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel . 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spree-
kuur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, 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 Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.3^-21.00 uur; wo.mid. 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 MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

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



GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning

(art. 12/29 Wet ABM).

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 21
januari 1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de verzoeken met bijlagen van:
1. de heer E.V. Gatacre, Wiersserallee 9 te Vorden, da-

tum verzoek 21 december 1982, adres inrichting
Schoneveldsdijk 1 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie D nr. 1636, om een vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten of in
werking hebben van een propaangasinstallatie;

2. de heer E.V. Gatacre, Wiersserallee 9 te Vorden, da-
tum verzoek 21 december 1982, adres inrichting
Schoneveldsdijk 3 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie D nr. 1584, om een vergunning
ingevolge de Hinderwet voor het oprichten of in
werking hebben van een propaangasinstallatie;

3. de heer J.W. Loman, Galgengoorweg 5 te Vorden,
datum verzoek 5 november 1982, adres inrichting
Galgengoorweg 5 te Vorden, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sectie A nr. 2197, om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf met mestopslag.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de
door ons opgestelde ontwerp-beschikkingen tegelij-
kertijd met de verzoeken om vergunning ter inzage ge-
legd.

Strekking van de ontwerp-beschikkingen:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichtingen zijn gelegen te verwachten
ontwikkelingen in de toekomst met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten de inrichtingen, zijn de
ontwerpbeschikkingen opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften, waar-
door eventueel gevaar, schade of hinder buiten de in-
richtingen wordt voorkomen of beperkt.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of de ontwerpbeschikkingen kunnen
door eenieder gedurende een maand na dagtekening
van deze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.

Eenieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 12 februari 1983. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken. ,

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan 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: 20 januari 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Op de secretarie van de gemeente Vorden liggen inge-
volge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet ABM
vanaf 21 januari 1983 op werkdagen van 8.30 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maanda-
gen in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage de navolgende beschikkingen ingevolge
de Hinderwet van:
1. de heer H.GA Sueters, Ruurloseweg 91, 7251 LC

Vorden, datum verzoek 26 oktober 1982, adres in-
richting Dorpsstraat 15 te Vorden, kadastraal bekend
sectie K, nummer 3815, om een vergunning ingevol-
ge de H inderwet tot het oprichten of in werking heb-
ben van een winkel-bazar voor speelgoed en huis-
houdelijke artikelen, alsmede een inrichting voor de
verkoop en opslag van vuurwerk;

2. de heer HJ. Decanije, Galgengoorweg 7, 7251 JC
Vorden, datum verzoek 22 oktober 1982, adres in-
richting Galgengoorweg 7 te Vorden, kadastraal be-
kend sectie A, nummer 2550, om een vergunning in-
gevolge de Hinderwet tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf met mestop-
slag;

3. de heerB.H A. Mullink, Ganzensteeg 7,7251 LC Vor-
den, datum verzoek 23 oktober 1982, adres inrich-
ting Ganzensteeg 7 te Vorden, kadastraal bekend
sectie D, nummer 2050, om een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hin-
derwet voor een agrarisch bedrijf met mestopslag.

Strekking van de beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten ont-
wikkelingen in de toekomst met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten de inrichting, is de vergunnig
verleend onder de gebruikelijk voorschriften, waardoor
eventueel gevaar, schade of hinder buiten de inrichting
wordt voorkomen of beperkt.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikÉKg wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is flPnst.

Datum: 20 januari 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. ,̂ M. Vunderink.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Vrijdag 21 januari

klaverjassen
Café-Rest. Schoenaker

Kranenburg.

EEN EIGEN ZWEMBAD?

Zaterdagavond 22 januari

FEESTAVOND
voetbalvereniging "Vorden"

In zaal "De Herberg"

Gastoptreden van

BARRY HUGHES
Gratis toegang voor leden en donateurs. Aanvang 19.45 uur precies. Zaal
open 19.30 uur.

Aktiviteitencommissie
V.V."Vorden".

Scrfoolstr. 17

Vorden

tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

Stomerij voor Vorden e.o.

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

Te koop droog openhaard-
hout, dun f 40,- per kubieke
meter.

Brandenborchweg 10, tel. 6646.

CONTACT
EEN

GRAAG*
GELEZEN

BLAD*

Uw tochtproblemen en energie verspilling opheffen door ROLLUIKEN

HOLTSLAG
ROLLUIKEN Bouwmaterialen B.V.

Spoorstraat 28
Tel. 05735-2000
RUURLO

heeft deze rolluiken in z'n programma.

Door eigen import zal U de prijs bijzon-
der meevallen.

Wij noemen enkele van de vele voordelen:

ISOLATIE (Warmtewering in de zomer en koudewering in de winter).
Geen onderhoud, door aluminium of kunststof lamel uitvoering
Leverbaar in 8 kleuren
Geluidswering. (Grandioos resultaat)
Ideaal vooral voor de slaapkamer, kinderen gaan op tijd slapen en
worden 's morgens niet zo vroeg wakker
En wat denkt U van diegene die nachtdienst hebben?
Diverse bedieningsmogelijkheden, doch normaal worden de meeste
Rolluiken bediend d.m.v. automatische bandopwinders.
Als U nu echt ENERGIE wilt besparen, vraag dan vrijblijvend een
offerte aan.

9E niESENSHOF

OPRUIMING:
met zulke prijzen hoeft dat niet:

25 kg 41,—

Kattenbakvulling 20kg 15,95
Konijnenkorrels 25 kg 16,25
Nieuwprijs Birko Mix 34,25

per 2 zak 66,50

Spalstraat 12 - Hengelo (G.) - Tel. 2396

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

Profiteer nu van de koopjes in onze

OPRUIMING

Martcns
,t.,d, doiltnffmdl

Jacht en sportartikelen
Zutphenseweg 9, Vorden.

Weer zo'n allerbeste schoen

Normaal kost deze schoen van uitstekende
Hollandse kwaliteit f 119,-. Nu in onze opruiming slechts

Zo zijn er nog veel meer aanbiedingen in onze opruiming.

79,-

WULLINK VORDEN
voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4-TELEFOON 05752-1342-VORDEN

Nog volop keuze in onze

OPRUIMING!!

B. LAMMERS
Meubelen -Tapijten - Lederwaren

Burgemeester Galleestraat 26
Telefoon 1421 - Vorden.

Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

w v/WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

3 dolle dagen bij
Modecentrum

Ruurlo

Donderdag- Vrijdag- Zaterdag

HAI.VI PRIJZ N
De laatste

Kinderjacks en kindermantels
Damesmantels en jacks

Herenjassen en jacks
Profiteert van deze eenmalige aanbieding

Vrijdag's koopavond tot 9 UU r



Wij zijn erg dankbaar en blij
met de geboorte van ons doch-
tertje

BERDINA JOLINA

Wij noemen haar:

BIANCA

Bennie en Gerrie Tuenter

Vorden, 13 januari 1983
Het Kerspel 7

Aangeboden
2 tennisrackets
z.g.a.n. 100,-

Eiken dressoir 125,-
1 paar schaatsen
Noren, maat 36 35,-

1 suede mantel mini
maat 40 z.g.a.n. 250,-
't Jebbink 43, Vorden.

Vrijdag 21 januari

klaverjassen
Café-Rest. Schoenaker

Kranenburg

Gevraagd: jonge werkster
voor 1 ochtend per 14 dagen.
Beatrixlaan 14, tel. 1732

Te koop: V.W. kever bouwj.
1970. tegen elk aannemelijk
bod. Na 18.0C uur.
Tel. 05752-3281.

Te koop: G.Y.-dekberen
Pelgrum, Hamminkweg 4
Vorden, tel. 1267.

Wegens omstandigheden gra-
tis aangeboden een lief hondje
B.v.Hackfortweg12.
Tel. 2674.

Te huur: woning aan de Julia-
nalaan 14 te Vorden.
Huurprijs f 600,- per maand.
Met spoed te aanvaarden.
Inlichtingen en bemiddeling:
J. Klein Hesselink
Heidenhoekweg 2, Zelhem.
Tel. 08342-1164

Vrijdag 21 januari

klaverjassen
Café-Rest. Schoenaker

Kranenburg

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen.
Te koop gevraagd: popelie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen '
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

YOGA voor beginners. Gratis
kennismakingsles.
Vorden: dinsdagochtend 25
jan. 10.30 uur.
Donderdagavond 27 jan.
20.00 uur. Dorpscentrum
Slaapzak of deken meebren-
gen

Theo de Gans, gediplomeerd
leraar Yoga/Vedanta.
Tel. 08338-3143.

Te koop: eetaardappels Sur-
prise, Pimpernel.
G. Wolsink, Tolhutterweg 11,
Ruurlo, tel. 05735-1411

b.z.a meisje van 18 jaar voor
hulp in de huishouding, liefst
bij bejaarden.
Tel. 08342-2583.

Te koop: 4 lage stoelen uit
grootmoederstijd
Tel. 2874.

Massage en Yogatherapie
bij o.a. hyperventilatie, astma,
bronchitis, hoofdpijn, slape-
loosheid, rugklachten.
Theo de Gans, gediplomeerd
yogaleraar en N.S.F, masseur.
Inl.: 08338-3143.

TOMAARNINK
en

ELLY BESSELING

delen vrienden en kennissen tot hun vreug-
de mee, dat zij op vrijdag 21 januari 1983 om
10.00 uur in het gemeentehuiste Vorden el-
kaar het ja-woord willen geven.

Hierna volgt om 10.45 uur de plechtige be-
vestiging in de R.K. kerk „Christus Koning"
te Vorden.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Loenen, Imbosweg 32
Vorden, Raadhuisstraat 12

Toekomstig adres:
Honinglohoek 13, 7546 AJ Enschede

In plaats van kaarten

Op vrijdag 28 januari a.s. hopen wij met on-
ze kinderen ons 25-jarig huwelijk te her-
denken.

H. VAN MEERDE
D. VAN HEERDE-WASSINK

Ida
Herman
Anke

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

7251 ED Vorden, januari 1983
M o l en weg 9

Dankbaar en blij hopen wij op 29 januari a.s.
met onze kinderen en kleinkinderen ons 40
jarig huwelijk te herdenken.

AJ. TEUNISSEN
HJ.G. TEUNISSEN-LAMMERS

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat
36, Hengelo Gld.

Antinkweg 10, 7255 Hengelo G.
Januari 1983.

:c"~Xi . .̂ JF* ;

De jaarlijkse

blauwe bokavond
van 't Pantoffeltje te Vorden is dit jaar op zaterdag
12 maart. Zaal open 19.30 uur.

Kaartverkoop op donderdag 27 januari 's avonds
om 7.00 uur.

bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

Vakwerk voor een redelijke prijs
Met kwaliteit als bewijs

voor 3 dagen of meer binnenschilder-
en of behangwerk, kunt u weer gebruik
maken van de

winterschilderpremie van f 50r-
per man, per dag.
Wij regelen de aanvraag voor u.

Uit voorraad leverbaar diverse soorten

behang vanaf 8,50 per rol.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

Snel dansen leren, is het nu in-
schrijven bij

dansschool Houtman
Clubs voor verloofden en gehuwden, be-
ginners, nu ook gevorderden.

22 jan. van 19.00 uur tot 20.30
uur Dorpscentrum Vorden.
26 jan. van 19.00 tot 20.30 uur
in zaal Eijkelkamp.

Nu ook speciale cursus voor ou-
deren boven 50 jaar en ouder
Inschrijfgeld f 10,- per paar.

Kursus volksschilderkunst
Op 24 januari starten we weer met een
kursus volksschilderkunst, voor begin-
ners en gevorderden.

Inlichtingen en opgave bij:

bennie hormsen
spalstraat 17, 7256 AA Hengelo (g.)

telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

l

ZONDAG 23 JANUARI

B.B. BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Toegewijde verzorging

Grote opruiming van
grammofoonplaten
en cassettes

Singles «», 1 ,-'
LP/s en cassettes van
10 tot 50% KORTING
Firma

WOLSING
Julianalaan 20, Vorden. Tel. 05752-1209.

Rouwcentrum
Vorden

van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink 4
S05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft, scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, S 055 - 21 51 36

Een eigen huis?
Bouwkundig adviesburo
G.H. Vaags.
Het Hoge 11, Vorden,
Tel. 05752-1787.

WIGWAM
Ook bij ons diverse artikelen in
de opruiming.
o.a. Marklin beginset van
f 85,-voor f 72,50.
"Fischer-Price" 20% korting.
Bouwdozen 10% korting
Komt u rustig eens kijken bij:
Poelman v/h Koerselman,
Burg. Galleestraat 12
Tel. 05752-1364
Vorden.

WIGWAM

Te koop: eetaardappelen +
haardhout.
H.W.Wesselink
Eikenlaan 23. Tel. 6774.

Wilt u leren knippen, naaien
en/of patroontekenen?
Voor beginners en gevorder-
den. Voor inlichtingen en opga-
ve.
Mode vakschool.
T. Leuverink-Eijkelkamp,
Burg. Galleestraat 4,
Vorden. Tel. 2733.

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

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 16-1-1983

Direct-Opvraagbare-Spaarrekening . 3l/2% (was 3%%)

Spaar-Direct-rekening 4 % (was 41A%)

Spaar-Prernie-rekening 4]/2% (was 5

Spaar-Extra-Premie-rekening 53A% (was 6!/2%)

Rabobank Kinder-spaarplan 5l/2% (was 6

Grijp 5-spaarrekening 4%% (was 5!/4%)

Rabo-Tiener-rekening 51A% (was 53A%)

Zilvervloot-spaarrekening 6 % (was 61A%)

Spaarrekening met opzegtermijn
van 3 maanden
van 6 maanden
van l jaar
van 2 jaar
van 3 jaar

4 %(was41/2%)
4i/4% (was 43/4%)
4!/2%(was5!/4%)
5 %(was53/4%)
53/4% (was 6]/4%)

Rabobank

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

Vrijdag 21 januari

klaverjassen
Café-Rest. Schoenaker

Kranenburg

Kunstgchittcnrcparatic

DROGISTtRIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Opruiming boeken vanaf 13
januari.
Kantoorboekhandel Loga
Raadhuisstraat 22
Vorden. Tel. 3100.

met
Televisie

reparaties
-T- direct

i naar

uw vakman
•- —J van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Wijzigingen voorbehouden

0007 160183

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813
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volkoren bruin,
800 gram, gesneden _

Boerenwit,
800 gram, gesneden

Boerenbruin,
800 gram, gesneden _

Tijgerwit,
800 gram, gesneden_

Populair witbrood,
800 gram, gesneden _

Populair bruinbrood,
800 gram, gesneden _ 176

Karaat halvarine,
kuip 500 gram _

Crackerbread,
pak 200 gram _
Beschuit,
rol 13 stuks, Vrij Produkt

Mayonaise,
pot500ml...

Macaroni of vermicelli,
zak 500 gram

Rode kool,
3/4 pot .

Limonadesiroop,
f les 0,6 liter, sinaasappel of framboos

Montflla,
oorkuik 2 liter_

Rode bietjes,3/4 pot
Roosvicee,
fles 0,7 liter. 249
Golden wonder
tomatenketchup,
fles 340 gram _ .89
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busje 50 gram

Augurken C,
zoetzuur, 3/4 pot

Engelse drop,
zak 400 gram _

„ft49

79

unicurazeep,
ongeparfumeerd, 2 stukken a 90 gram

Komo huisvuilzakken,
rol 20 stuks

Jordan afwasborstel,
Filterzakjes nr. 2,
pak 80 stuks

Celstof luiers,
pak 30 stuks _

Slager
Niet in alle filialen verkrijgbaar
Slagersprijs geldig tot en rpet 22 januari as

MALSE

LAPPEN

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar
Groente- en f ruitprijzen geldig tot en met 22 januari a.s.

KILO
(jewassen

wommes

ÖJ Q JU I PRUS-SIAG
STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN 3



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD

Hoera, hoera
Na enkelejaren dankbaar gebruikgemaakt
te mogen hebben van de sportzaal van de
Chr. Huishoudschool voor het geven van
Jazz-gymnastiek, zijn nu ook deze uren
eindelijk ovegegaan naar de nieuwe Vor-

dense Sporthal aan het Jebbink. De dames
kunnen dan nu ook gezellig napraten in de
kantine.
Het is erg fijn, dat alle groepen van de gym.
ver. Sparta t.w. kleutersjunioren, dames,
heren en de Jazz. gym nu in de sporthal
zijn.

Aktie
Barchem-Ruurlo-Vorden
helpt Polen
Donderdag is de kommissie weer bijeen geweest. Na al de feestdagen
begint de aktie nu op gang te komen, ook het artikel in het vorige num-
mer van Contact over Polen, hoe de toestand daar momenteel is, blijkt
toch bij een hoop mensen indruk gemaakt te hebben, en dat er werke-
lijk nog enorme armoede heerst, is men toch wel van overtuigd. Diverse
mensen bellen ons op of vragen inlichtingen, doch we gaan niets over-
haast doen, ook deze aktie wordt weer goed voorbereid en wij moeten
100% zekerheid hebben dat alles weer goed terecht zal komen.
De contacten zijn nu gelegd, er is een gift gevraagd van de Nederlandse
Stichting hulp Polen en het ziet er naar uit dat wij daar een flinke gift
van zullen ontvangen.
Bijna f 10.000 is er nu binnengekomen bij de banken, het begin is er.
Doch om medicijnen aan te kopen zal dit bedrag zeker 3x zoveel moe-
ten worden.

Grote knalaktie
In de week van 7 tot 11 februari kan een ieder goederen inleveren: Vor-
den: Dorpscentrum.
Ruurlo en Barchem zal nog bekend worden gemaakt welke zaal.

Goederenlijst
Levensmiddelen:
babyvoeding, melkpoeder, voedzame groenten in blik, rijst, macaroni,
olie (in plastic flessen), margarine, koffie, thee, suiker, vacuüm verpak-
te kaas, vlees in blik, vis in blik, vleeswaren in blik.

Schoonmaakartikelen:
zeep, (afwasmiddelen).

Toiletartikelen:
toiletzeep, tandpasta, shampoo, verbandmiddelen, pleisters.

Kleding:
babykleding, warme winterkleding zoals o.a. truien, mutsen, broeken,
handschoenen e.d., laarzen en schoenen.

Verder:
stoffen luiers, katoenen lakens, handdoeken, theedoeken e.d.

Enige tips:
1. In verband met het gevaar voor breuk s.v.p. geen glasverpakking en

glas- en aardewerk.
2. Geen aan bederf onderhevige levensmiddelen (gedacht wordt aan

een termijn van twee maanden waarbinnen de levensmiddelen goed
moeten blijven).

3. Kleding e.d. dienen schoon te zijn en in goede staat te verkeren.

Scholen aktie:
In dezelfde week gaan de scholen ook weer helpen, de leraren zullen de
kinderen mededelen hoe men denkt te gaan helpen.

Extra aanbiedingen
De datum is nu vroeg bekend wanneer er ingeleverd kan worden. De
winkeliers (supermarkten) kunnen er nu reeds rekening mee houden
b.v. door extra aanbiedingen te gaan doen. Dus let op: 7 tot 11 februari.

Wanneer naar Polen?
Deze datum is nog niet bekend, wel is de fa. Woltering weer bereid om
een rit te maken naar Polen.

Adressen
A.JA. Hartelman, Decanijeweg 2, tel. 2055
J. Rigterink, Brinkerhof 27, tel. 2933
J.H. Lubberdink, Decanijeweg, tel. 1988
W. van Langen, Willem Alexanderlaan 9, tel. 2456
A. Snijders, Domineesteeg 18, tel. 1656
C. van Oostrum, Kerklaan 6, tel. 687.

Voor Vorden:

Voor Ruurlo:

Voor Barchem:

Banknummers
Amro bank, Vorden 43.43.56.557 (giro bank 837570)
Bondsspaarbank Vorden 92.31.10.755 (giro bank 949214)
Rabobank Vorden 36.64.45.553 (giro bank 862923)
Rabo bank Kranenburg 15.51.01.781 (giro bank 864310)
Rabo bank Ruurlo 35.67.27.777 (giro bank 905733)
Bondsspaarbank Ruurlo 92.36.23.000 (giro bank 1014797)
Rabo bank Barchem 33.66.29.303 (giro bank 823848)
OP REKENING: AKTIE POLEN

Weth. H. A. Bogchelman
„Ook in Vorden
ontkomen we niet
aan bezuinigingen"
De commissie financiën te Vorden heeft
zich dinsdagavond geruime tijd bezig ge-
houden met de bezuinigingen waar de ge-
meente momenteel mee gekonfronteerd
worden. Minder uitkeringen uit het ge-
meentefonds e.d. „We zitten te wikken en
te wegen wat we moeten gaan doen. Voor
ons erg moeilijk. We zullen moeten bezui-
nigen en we proberen overzichten bij el-
kaar te krijgen waarop bezuinigd kan wor-
den. Je kunt namelijk niet op alles bezuini-
gen. Vaste kapitaalslasten, personeelslas-
ten dat zijn dingen waar je in elk geval niet
op kunt bezuinigen", aldus reageerde we-
thouder H. A Bogchelman (WD) op vra-
gen van dhr. R. J. van Overbeeke (CDA).
De wethouder sprak de hoop uit dat het
college in februari met een beleidsplan kan
komen. Van Overbeeke deed de wethou-
der de suggestie om nu reeds met vereni-
gingen te gaan praten die bouwplannen
hebben. „Ze moeten weten waar ze aan toe
zijn. Van de gemeente is de komende jaren
niet veel te verwachten", aldus van Over-
beeke.

Behandeling bomen
Het bedrag van f 12.565,- dat het college wil
voteren voor de behandeling van bomen
nabij de N.K. Kerk is volgens de heer H.
J. Graaskamp Jammer geld". „Ik ben van
mening dat de beluchting veel goedkoper
kan. Gewoon gaten laten boren. Dit kun-
nen we gemakkelijk laten doen door een
groep vrijwilligers", zo meende hij. De
commissie was van mening dat de bomen
bij het N.S. station moeten blijven staan.

Burgemeester Vunderink:
„Geen landhuizen
op Kamphuizen"
Bij de aanvang van de openbare commis-
sievergadering Algemeen Bestuur, deelde
burgei^kter Mr. M. Vunderink dinsdag-
avond irode dat de gemeente het beroep
inzake de kwestie Blom heeft gewonnen.
Dit betekent dat er op het landgoed Kamp-
huizen geen landhuizen gebouwd zullen
worden. „Dit schept rust in de gelederen,
ook vc^ke buurt", aldus Vunderink die
zei er ̂ ^an geleerd te hebben wanneer
blijkt dat bepaalde formuleringen in het
bestemmingsplan onduidelijk zijn. Via één
van die onduidelijkheden dacht de firma
Blom namelijk 20 landhuizen op Kamp-
goed te kunnen bouwen. „Gelukkig heeft
de Raad van State anders beslist", aldus
een verheugde burgemeester Vunderink.

De commissie toonde zich overigens min-
der verheugd toen de toewijzing van de wo-
ningen (in totaal 22) aan Vorden aan de or-
de kwam. Burgemeester Vunderink zag de
logica van de verdeling niet. Hij deelde me-
de dat het college voornemens is in het ge-
weer te komen tegen de geringe toewijzing.
Burgemeester Vunderink steunde het
voorstel van de heer C. Chr. Voerman
(CDA) die zei in de raad met een motie te
willen komen. „Het is goed dat de gemeen-
te bij monde van de raad laat weten, wat de
gevoelens zijn",aldus Vunderink. De heer
H. Tjoonk (WD) vond het maar onver-
teerbaar dat we zo'n 40 jaar na de oorlog
nog geen goed bouwprogramma hebben.
„En te weten dat de bouwwereld zit te
springen om werk", aldus Tjoonk. Burge-
meester Vunderink deelde hem mede dat
er in de vrije sektor best gebouwd kan or-
den. „Waar het om gaat zijn de woningwet-
woningen en de premiewoningen", aldus
burgemeester Vunderink.

Uit het politierapport
Aanrijding hij Chinese muur.
Afgelopen maandag wilde bromfietser S.
uit Zutphen de Straatweg bij de Chinese
muur oversteken. Te laat echter bemerkte
hij de naderende auto. De bestuurder kon
nog van zijn bromfiets springen, maar de
bromfiets kwam op het wegdek. Gevolgen:
de auto van G. J. B. O. uit Vorden en de au-
to van S. de F. uit Lochem kregen averij.

Diverse auto-ongevallen.
Op de hoek Wildenborchseweg-Ruurlose-
weg ontstond - vermoedelijk doordat niet
of niet-tijdig geen afslagteken werd gege-
ven een aanrijding tussen de auto's van M.
uit Boxtel en B. uit Lochem. De auto van
M. werd beschadigd en een klapband.
In Hengelo reed J. J. C. uit Vorden over de
Rozenlaan en wilde vervolgens de Bleek-
straat oprijden. Hierbij nam de autobe-
stuurder de binnenbocht waar juist een
wielrijder reed. Toevallig constateerde een
politiefunctionaris dat deze zonder licht
reed. De fiets was totall-loss. De wielrijder
H. M. uit Hengelo kreeg een hoofdwond.
Zaterdagmiddag reed de heer J. J. L. uit
Borken door nog onverklaarbare wijze op
een lantaarnpaal, staande voor het perceel
Ruurloseweg 35. De auto - totall loss -
werd weggesleept. De bestuurder werd

door een achterop rijdende arts naar het
Spittaal vervoerd.
Zondagmiddag reed J. D K. uit Hengelo op
de auto vanC. J. v. S. uitNaaldwijk,die eve-
neens komend van de Horsterkamp, stond
voorgesorteerd voorafslagNieuwstad. Bei-
de auto's beschadigd.

Inbraak
Op 12 januari j.1. is ingebroken in een be-
jaardenwoning aan de Pastorieweg. De in-
braak moet des avonds zijn gepleegd tus-
sen 7 en 10 uur. De voordeur is vermoede-
lijk met een koevoet geforceerd. Ont-
vreemd werd een geldkist uit de slaapka-
mer waarin spaarbankboekjes en enige sie-
raden.

Rijden zonder goede verlichting
Afgelopen zaterdag heeft de rijkspolitie di-
verse bestuurders van diverse voertuigen
een proces-verbaal uitgereikt wegens het
niet of niet-volledig voeren van de voorge-
schreven verlichting.

Overtreding art. 26 W.V.W.
Afgelopen zaterdagavond kreeg een-inwo-
ner uit Zevenaar en een plaatsgenoot een
proces-verbaal terzake van het rijden on-
der invloed alsmede een rijverbod.

Jaarvergadering
„Kranenburgs Belang"
Welgeteld 31 leden - vrij van griep en Kra-
nenburgs Belang boven „De Weg" stellen-
de - waren aanwezig op de jaarvergadering,
welke maandag j.l. plaats vond in zaal
Schoenaker. Secretaris Wesselink meldde
dat de gehouden feestavond uitermate
goed was bezet, maar dat de eierzoekwed-
strijd en avondwandeling door slecht weer
niet die belangstelling hadden gekregen als
verwacht. Dit jaar zal de feestavond plaats
hebben op 12 maart, terwijl 3 april de eier-
zoekwedstrijd weer wordt gehouden, ter-
wijl de avondwandeling zal plaats hebben
op 25 juni. Bij de bestuursverkiezing wer-
den de dames H. Wolbert-Toebes en G.
Roelvink-ter Bogt herkozen. Mevrouw
Wolbert bracht verslag van het financiële
gedeelte. Een voordelij^jj^rsaldo van
f630,10 kon zij melden. Ö^P>orstel van de
kaskommissie werd de penningmeester
décharge verleend.

De verhuur van de tuingronden werd ter af-
doening in handen van het dagelijks be-
stuur gesteld. Van de gt^vntc was een
schrijven ontvangen naar aanleiding van
een aantal aan wethouder Geerken gestel-
de vragen tijdens de laatste vergadering.
De gevraagde bouw van gesubsidieerde
bejaardenwoningen in Kranenburg zal wel
niet plaats hebben. De toewijzing is gering
en B&W zijn van mening dat dit type wo-
ning in de eerste plaats in het dorp Vorden
dienen te worden gesitueerd. Wel is de
bouw van particuliere bejaardenwoningen
denkbaar. Het fietspad langs de Ruurlose-
weg is in behandeling bij Rijkswaterstaat.
Deze instantie denkt allereerst aan het ge-
deelte door de bocht bij de Wientjesvoort.

De gevraagde maximum snelheid van 30
km. voorde Eikenlaan kan nog niet worden
gerealiseerd. Momenteel worden landelijk
proeven genomen met een maximum
snelheid van 30 km. per uur in de bebouw-
de kommen. Na afloop van de vergadering
hield de heer Averes, voorlichtings-offi-
cier van de Regionale Brandweer een le-
zing met betrekking tot brandpreventie in
huis en bedrijf. De gemeente Vorden is
aangesloten bij de Regionale Brandweer
SamenwerkingGewest Midden IJssel, met
als hoofdzetel Deventer. Uitvoerig deed de
heer Averes uit de doeken hoe een brand-
melding werkt en wordt verwerkt.

Met zeergeavanceerde apparatuur is de re-
gionale brandweer in ons land thans uitge-
rust. Aan de hand van enige korte films
werd dit aangetoond. Uitvoerig werd door
hem ingegaan op de brandpreventie. Een
brand wordt vaak veroorzaakt door een van
de drie: Onachtzaamheid, onwetendheid,
onvoorzichtigheid. Brand ontstaat als aan
drie voorwaarden is voldaan: aanwezig-
heid van brandbare stof, aanwezigheid van
zuurstof en temperatuur. Verschillende
oorzaken bij branden somde hij op. On-
deugdelijke schoorstenen bij openhaard-
vuren, onvoorzichtigheid bij Doe het Zelf
klusjes, opsporen gaslekken, electriciteits-
mankementen. Niet te vergeten het spelen
met vuur, ondeugdelijke kaarsenhouders,
het niet goed plaatsen strijkijzer, vlam in de
pan. En hij expliceerde ook hoe te hande-
len bij een begin van brand. (Weet U zo wie
zo het brandalarmnummer?) Een leerza-
me uiteenzetting. Het geschenk van voor-
zitter van de Berg onderstreepte de dank
van de aanwezigen aan de heer Averesch.

Comité kinderzegels
De opbrengst met de verkoop van kinder-
zegels en wenskaarten in de stand in het
postkantoor te Vorden is:
kinderzegels f 1664,40
wenskaarten f 1780,70
Totaal f3445,10

Bany Hughes zaterdagavond te
gast bij voetbalver. "Vorden"

Zaterdagavond 22 januari zal onder meer het befaamde "Kikkerlied" door de zaal
van "De Herberg" schallen. De aktiviteitencommissie van de voetbalvereniging
"Vorden" is er namelijk in geslaagd om Barry Hughes deze avond te kontrakteren.

Donderdagavond komt Barry Hughes met dit lied in hetT.V.-programma "Op volle
toeren". Ook het dansorkest "Alfa", dat zaterdagavond by "Vorden" voor de muzi-
kale omhjsting zorgt is donderdagavond in het Tros programma te horen en te zien.

(zie ook advertentie).

Bi'j ons in d'n Achterhoek
„Zee kont zeggen wat ze wilt maor ow vrouw hef lekkere öliekrabben
ebakken". Willem Maotman, die dit zei, praam'n zowat un hele öliekrab-
be in zien mond en at um met smaak op. „Begin now neet oaver die ölie-
krabben watn dan bunt de vrouwluu weer un halfuur an 't beslag maken.
Op elke ni'jaorsvesite heur i'j niks anders". Toon van de Spitsmoes ken-
nen die vehaaltjes wel. 'n Enen bakken ze van bloem met giste, 'n ander
nam pannekoekemeal en d'r waarn d'r ok wat die 't allene maor met zel-
friezend bakmeal veur mekare kregen en iederene von natuurluk eur ei-
gen baksel 't beste al zeien ze dat natuurluk neet... Dat was viefentwintug
jaor eleen al zo ewes en in 't jaor 2000 zol 't ok nog wel zo wean. Van Toon
konn'n ze de ölliekrabben en de recepten kedoo kregen want hee lussen
ze neet ens.

Willem Maotman, die toch 't woord wol hemmen, ging wieter: „Lao'w 't
dan maor 's oaver de varkes hemmen, vetel maor's hoe goed of't ow doar-
met geet. Daor zu'j van 't jaor wel 't inkommen van un specialist an oaver
holl'n. Neuzen Dark, ok een van de buurluu die bi'j Toon op vesite waarn,
happen metene. „Mo'j den heurn praoten, i'j kont wel marken da'j boer-af
bunt anders loll'n i'j neet zo dom". Willem wol d'r wat op zeggen maor
daor leet Neuzen Dark um neet ens de tied veur. „A'j un betjen de oorne
los hadd'n ehad wis i'j wel dat de prieze dizze wekke twee dubbeltjes lea-
ger bunt en veurugge wekke was t'r ok al acht cent af. En dat geet van de
wins af en neet van 't voer. Dat zö'j toch wel snapp'n. Willem Maotman
kreeg wel in de gaten dat e toch oaveral neet meer zo goed met op de
heugte was now e zelf gin boer meer was. En hoe kon't ok eigenluk an-
ders, zo tussen de darpsen heurn i'j neet alles meer wat t'r zich zo tussen
de beeste afspöll'n.

Zo onderhand waarn de köpkes veur de glaeskes vewisseld en in de mees-
ten daorvan zat wel grei dat pittuger was as pompwater. Deurdat t'r ene de
göttendeure los had laot'n stuon kwam de hond van Toon onvewachs de
kamer in. Uutgelaoten at e was met zovölle volk umme zich hen spronge
en tierne in 't ronde, iederene mosgriepen nao zien glaesken op de bi'jzet-
taofeltjes. Anders veagen den petrieshond ze met zien groot'n stat zo an
de kante. Gelukkug wodd'n d'r van 't-eedle vocht niks op de grond
eknooid.

„Dat was veurugge wekke op 'n vejeurdag in onze femilie wat", zei Dark,
„daor was t'r ene neet zo bes in odder. Ene keer was ze al op 'n draf hao 't
huusken egaon. 'n Goed ketier later was t'r schienbaor nog meer haos bi'j
want too sprong zee inens op, leep un glas Moezel van de taofel en dat
weer nao 't huusken hen. Ze bleef nogal uut en wi'j maak'n ons al ongerös.
Volgens eur zuster was zee 'n heel'n dag al neet lekker ewes echt un betjen
sloerug in de rakker zoat ze dat nuumt. De kearl van eur beslot umme
maor 's te gaon kiek'n waor ze bleef. Den kwam effen later greulend de ka-
mer weer in en vroog um dreug grei. Schienboar had ze toch neet hard ge-
nog eloop'n nao 't huusken". Zo heur i'j op elke ni'jaorsvesite weer wat an-
ders bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.
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Met al die vaste lage
• • M • • ^JPf\ ^&houdt u gel

Heren slips en hemden ̂ 9 25
uni kleuren ?*&£:> wtf •

Afwasbak
vierkant 4^5"

Afwasbak
rond 30 cm. ̂

Borden
diep-plat-dessert per stu

249

Head & Shoulders
anti roos shampoo
150 ml. 3. -terug via bank/ giro

Junior haarspray
250 ml. 2 soorten deze week

425
279

Prodent fluor tandpasta ̂  98
set 3 tubes a 50 ml.3-^ mf •

Croky chips
naturel of paprika
120 gram

Completa
grote pot 400 gram

Houdbare
vanille vla

Calvé jg f\f\ ^ass*e

pindakaas l 99 toverrijst
JL • pak 400 gramper pot

^ M-^
49

A •

Vaste lage prys

kruidenier

Mars
triopack

Remiadexmargarine
per pak Qré6

Hellema prince fourree O 9
voordeelrol 400 öram^0fj JL •

Groko spinazie
pak 450 gram deze week

Weekend biscuits
groot pak ±350 gram ±&
Pampers draagpak
super-maxi-mini-maxi plus
nu V.S. prijs

Q59
169

2475

Remia fritessaus
grote emmer l

Chocella hazelnoot-
pasta 400 gram

159

Honig groentesoep
per pak .LO&

Honig vermicelli
middel of fijn pak 250 gram nu

Grolsch bier
krat a 20 pullen deze week

nu

)95
)89
389

Zeiler Schwarze Katz
l

Engels drop
400 gram 2£&

Porki spekken
per

bakkerij
Melkwit
800 gram deze week

Graanstoet
800 gram deze week

Sesam witte bollen
zak a 9 stuks

Oude wijvenkoek
deze week

76
76
99

219

Er was eens een vader in Zutphen Zuidwijk
die sprak: financieel rondkomen is duidelijk
We kunnen zelfs nog wat extra's doen
met die vaste lage prijzen scheelt het poen
zodat ik wekelijks naar VS uitkijk.

MARKT)
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hcngelo (Gld)-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



prijzen bij uw VSmarkt
over... kijk zelf maar.

î J .'4d2C&V.'L«_...

Ja, 't zijn juist die dagelijkse dingen die 't 'm doen. Wie zo bij de VS-
markt bijvoorbeeld wekelijks een tientje bespaart heeft toch mooi per
jaar 500 gulden minder uitgegeven en daar kunt u zo een klein weekje
van wintersporten. Enne... die vaste lage prijzen gelden bij ons voor
bekende merkartikelen... kijk zelf maar!

^^•F^ ^WWWPmBfflfr «BlH^^HHii^^Wfe

v.d. Pijl appelmoes
3/4 pot **l

^^ • w^̂ è̂ *
Pickwick theezakjes ' l 29
groen, oer oak ^k •

Brinta
pak 500 gram

Nootmuskaat
busje 50 gram

Beukelaar Unox
bastognekoeken leverpastei
per pak ^ ^ö 3 blikjes

a 56 gram

IDNKER JONKER
FRIS

Jonker Fris gesneden t Q
bonen l/l buk i£& A •

Sprinkletters choca
boterhamkorrels melk
puur-edelweiss,300gr.

Vizir vloeibaar
wasmiddel
flacon 3 Itr. nu met gratis Lego doos!!!

1.19
1475

Bonzo diner
baal 3 kil

Driehoek wasbuilen
per pak ̂ 43"

Era voor de koffie
0.5 liter

KG. koffie
vacuüm of bonen pak 500 gr.

Iglo kabeljauw
graatloos, pak 400

375

Nutricia chocomel
l liter >*3

Suzi whan nassi ofbami

Spliterwten
500 gram

179
279
069

slijterij

Bokma jonge jenever
Uit '

Florijn vieux
l liter

Sonnema
be^fenburg l liter

slagerij
Geldig van 20/1 -22/1
Hamlappen

hele kilo

Fricandeau
500 gram

Schnitzels v.d. ham
100 gram

Nasi vlees
500 gram

Maandag 24/L
Schouderkarbonade
hele kilo

Slagers leverworst
500 gram per stuk

998
648
169
498
7?8
925

zuivel
Coberco vla naturel
l literpak

Leerdammer Hollandse
gatenkaas 500 gram
Laaglander bereid uit
rauwe volle melk 500 gram

Halvctta 20+ kaas
blank of komein 500 gram

169
§98
498
475

groenten
Geldig van 20/l - 22/1'83 ^ .
Pracht witlof
l kilo

Een bron van gezondheid...
Jaffa's 20 stuks voor
Dat is goedkoop, heerlijk en
gezond...
Goudreinetten 4 kilo
Lombart Calville
klasse l,
heerlijke sappige handappel.
Maandag 24/L
Zuurkool uit het vat
500 gram

Dinsdag 25/1:
Waspeen l kilo

Woensdag 26/1:
Pracht bloemkool

>j[i
Natuurlek doen, maakt fleurig en groen...

Deze week een pracht...
Calathea slechts
Uit het zonnige zuiden...
Mimosa met crysal
bos van l e kwaliteit...
Om de Mimosa voor 100% in bloei te krijgen
dient u het volgende te doen: heet water met
chrvsal in de vaas, Mimosa schuin afsnijden en
een aantal uren met de hoes erover laten staan.

6?5375

Dinsdag 25/1:
Magere speklappen
hele kilo

Tongeworst
100 gram

698
109

Woensdag 26/1:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Saks worstje
per stuk ±200 gram

748
125

vleeswaren

Saks
200 gram

Snijworst
150 gram

Bacon
100 gram

Hamkaas
100 gram

Eiersalade
150 gram

Q98
159
159
0?8
198

Er was eens een jongetje van tien jaar
die vond boodschappen doen zo naar
hij fietste van daar naar hier
en sprak nu is het uit met dat geklier
Vaste prijzen bij VS en ik ben in

een winkel klaar.

M
•̂MH
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fVSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
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GRANDIOZE
OPRUIMING
SPORTARTIKELEN

met hoge kortingen
Niet afgeprijsde
sportartikelen

10% korting
Geldig van do 13 t/m zat. 22 jan.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN-Tel 05752-1318

HOLTSLAG - RUURLO l
l

gaat diverse IV t U IX t l\l O opruimen

b.v. een komplete keuken al vanaf

ALLESBRANDERS
worden tegen zeer lage prijzen aangeboden.

Diverse partijen WANDTEGELS
worden opgeruimd al vanaf f 12,- per vierkante meter.

Diverse partijen r L/\W UI£tlM gaan de deur uit

vanaf f 15,- per vierkante meter.

f2250,-

bij ons in de showroom aan de Spoorstraat 28

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
" van 't Medler

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

ledere woensdagmiddag van 2 uur tot half 3 is er
in de OPENBARE BIBLIOTHEEK

voorlezen voor
kinderen
van 3 tot

De toegang is gratis.

Vóór al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

C.D.A.
Drs. G. van Leyenhorst, Staatssecreta-
ris van Onderwijs en Wetenschappen,
spreekt op 25 januari a.s. te Hengelo G.
over het onderwerp:

Algemene Politiek en
Onderwijs.

Zaal: Hotel Leemreis, Spalstraat 40,
Aanvang 8 uur.
C.DA.ers en belangstellenden uit Vor-
den zijn daar hartelijk welkom.

1-persoons ledikant
van massief,
blank hout
190X80C

spmdelkruk
isolatiedeken

Keuze uit
«itte kunststof
Dl grenen dess
Jitgevoerd met
> legplanken
jlmeling.
171 x S O x S O

olijfessen
wandplaatgrenen

schroten
grenen
vloerdelentintrastuc

kwastpleister bijbehorende

HUBO-DOLPHIJN
BARCHEMSEWEG 13

Tel. 05735-1368, Ruurlo

De prijzen springen de
pan uit
in onze

Moderne Hoekkombinatie
Geheel rundieder

Als: 3 - 2 zits voor1999,-

Ledikant grenen 90/200 inkl. bodem 189,-
Schrijfburo'S pakketprijs vanaf 85,-
Schuifdeurkast Va leg 2/s hang 1 75,-
Boekenkast grenen vanaf 75,-
LattentafelS grenen vanaf 25,—
Eethoek massief blank vuren 599,-

BanKStel zwaar massief eiken

met voorgevormde rundlederen kussens

Als 3 - 2 zits voor

Als 3-1-1 zits voor 2695,-

2395.-
Egger vitrage 150 hoog vanaf 7,95
Val 55 cm. hoog p.m. vanaf 3,95

Diverse restanten vitrage

Tafelkleed smyrna zuiver wol in 135 x 165 cm.
of 135 cm rond. Van 1 89,-voor: ««%«% t-1\

139,50

Fauteuils massief eiken vanaf 289,-
Eethoek Windsor eiken vanaf 698,-
Spiegels in eiken vanaf 35,—
Kapstokken in eiken vanaf 1 25,-
Boekenkast eiken vanaf 198,-
Secretaire met opzetkast eiken 885,-

Velours overgordijnstof
alléén in rood en bruin

voor slechts p. m.

Bij aankoop van 10 meter 2 velours sierkussens gra-
tis (zolang de voorraad strekt).

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

Dat lijkt in deze tijd van prijs-
verhogingen een bekend geluid.
Maar, onze prijzen springen er uit
omdat ze zo superlaag zijn!
En dat is natuurlijk wél even wat
anders. Kijkt U maar.

DONZEN DEKBEDDEN Een sensatie op onze TAPIJTAFDELING

3 soorten tapijt 400 breed bouclé tapijt, vilttapijt en
velours voor woonkamer of slaapkamer

meeneempnjs 59.- p.m.

gevuld met 65%echte eendedons en 35%ge-
selekteerde kleine veertjes in een 100%katoe-
nen, donsdichte tijk

1 persoons voor 217,50
2 persoons voor 317,50
Lits Jumeaux voor 398,50

Dekbedovertrekken vanaf 36,90

Onze bekende COUpOIHieil tapijt

kortingen tot 70% (zie etalage)

WOONKAMERTAPIJT 400 breed zuiver

scheerwol van 239,- voor|98 f— p.m.
+ gratis leggen

Acryl deken
Alléén in 1 persoons.

Stuntprijs

2 stuks

34,50 p.st.

voor

Polyether matrassen
1 persoons vanaf 89,50

in SG 40, 1 3 cm dik, aan 2 zijden een geborduure
damast.
1 persoons (80/190) voor 126,-

2 persoons (140/200) voor 233,-

INTERIEURVERZORGING

* Gratis reservering en verzekering
voor latere levering (tot ca 12 maanden)

* De opruiming begint donderdag 13 januari a.s.
* Vrijdagavond koopavond
* Voor meerdere knalaanbiedingen zie etalages



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VOROEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 20 januari

44e jaargang nr 45

NIEUW!!
Voor deze grote dag hebben wij een uit-

gebreide kollektie voor u ter inzage. De
nieuwste ontwerpen van traditioneel tot

modern. Komt u eens langs. Ook
de tekst kunnen wij

samen met u
opstellen.

Volleybal

Drukkerij
WEEVERS
Nieuwstad 12
Vorden
Telefoon 1404

mini
P. S. Zojuist
verschenen

'èfè nieuwe
kollektie.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Straten-
zaalvoetbaltoernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging „Velo-
citas" organiseert volgende maand wede-
rom het stratenzaalvoetbaltoernooi, welke
in de sporthal wordt gehouden. Het toer-
nooi wordtin drie avonden afgewerkt te we-
ten dinsdag 22 februari (poule A), woens-
dag 23 of donderdag 24 februari (poule B)
en de finales op dinsdag l maart.

Maximaal kunnen er 12 ploegen meedoen,
die één gastspeler mogen inzetten. Het in-
schrijvingsgeld bedraagt f 75,- per ploeg.
Men kan zich vanaf heden opgeven bij Jan
Leegstra. Einde inschrijvingstermijn op
donderdag 17 februari. Er zal gestreden
worden om de „Kerkepad-wisseltrofee".

Badminton
B.V. Flash-Vorden
Districts competitie
Rianto 5 - Flash Vorden 2
Afgelopen woensdag mochten we het dan
eens gaan proberen in de nieuwe Hanzehal
met 22 badminton-velden geeft dat een
overweldigende indruk. Jammer genoeg
liep het voor ons team niet zo best. Al di-
rect tijdens de eerste wedstrijd werd onze
eerste keer Gerard Nekkers uitgeschakeld,
maar ondanks zijn zwakke knie wist hij er
toch nog drie games uit te halen 11-15,18-
15,15-11. Alleen AnnetBaars wist haaren-
kelpartij te winnen. Huub Marlens is later
ingevallen voor Gerard Nekkers. Uitslag
Rianto 5 - Flash Vorden 2 7-1

Seepaerd 4 - Flash Vorden 2
Afgelopen zaterdag moesten we er al weer
tegenaan. Om 10.00 uur begonnen de wed-
strijden in 's Heerenberg. Dit keer liep het
op rolletjes. Zonder al te grote problemen
werden de meeste wedstrijden dan ook ge-
wonnen. Alleen Anneke Roelvink moest
haar enkel partij verloren geven, na 3 ga-

mes 1-11, 11-2, 11-7. Huub Marlens heeft
Gerard Nekkers vervangen, die voor lange-
re tijd is uitgevallen. Uitslag Seepaerd 4 -
Flash Vorden 2 1-7.

Jazz-gymnastiek
Na enkele jaren dankbaar gebruik gemaakt
te mogen hebben van de sportzaal van de
Chr. Huishoudschool voor het geven van
Jazz-gymnastiek, zijn nu ook deze uren
eindelijk overgegaan naar de nieuwe Vor-
dense Sporthal aan het Jebbink. De dames
kunnen dan nu ook gezellig napraten in de
kantine. Het is erg fijn, dat alle groepen van
de gymver. Sparta t.w. kleutersjunioren,
dames, heren en de Jazz-gym nu in de
sportzaal zijn.

ronde. Henk Ruesink won snel van Her-
man Meyer (Druten) en bezet nu de ge-
deelde 3e plaats met 6 punten. Henk Gro-
tenhuis verloor van TjeerdHarmsma (Bor-
culo) en houdt zich op op de 9e positie.
Wieger Wesselink had veel werk aan Wout
Buesink (Doetinchem), maar in het eind-
spel was de winst toch daar. Wieger leidt
met 2 punten voorsprong bij de junioren.

i
Henk Hoekman speelde remise tegen kop-
loper Arjan v.d. Berg (Doetinchem) die
hiermee zijn eerste punt verspeelde. Hoek-
man bezet de gedeelde 3e plaats. Simon
Wiersma was vrij; hij staatop de gedeelde
2 positie met 4 punten uit 3 wedstrijden.

Merkwaardige nederlaag Dash dames
De volleybaldames van Dash Vorden (uit-
komend in de derde divisie) hebben zater-
dagmiddag in Almelo tegen de Zwaluwen
een merkwaardige 3-2 nederlaag geleden.
Dash startte veelbelovend en pakte de eer-
ste set met 15-8. De tweede set een tegeno-
vergesteld beeld. Toen wonnen de dames
van de Zwaluwen met 15-8.

In de derde set liep Dash op gegeven mo-
ment uit tot 12-7 maar liet zich met 16-14
toch nog de kaas van het brood eten. De
vierde set weer een „raar" wedstrijdbeeld.
De Zwaluwen liepen uit tot 7-0, waarna
Dash de rollen omdraaide en met 7-15
won. Deze krachtsinspanning was blijk-
baar teveel van het goede want in de vijfde
en beslissende set won De Zwaluwen met
15-7. De dames II speelden met 2-2 gelijk
tegen SVS III uit Schalkhaar. De heren II
verloren met 3-0 van Wilp.

B.V. Kranenburg
De wedstrijd van het derde tegen het vijfde
team mocht zich verheugen in een grote
belangstelling van supporters, maar vooral
van de in deze contreinen oefende militai-
ren.
De eerste partij was die van Gerard Hart-
man tegen Jan Roelvink, welke door eerst-
genoemde werd gewonnen. Wim Bekken
trok even later in zijn partij tegen Robby
Hartman de stand weer gelijk. De derde
partij was die tussen Bernard Duistermaat
tegen Hans Krabbenborg, welke laatste ge-
blesseerd was. Toch wist deze
te winnen en bracht daardoor het derde op
voorsprong. Henk Besselink zette zijn par-
tij tegen Leo Toebes op volle winst. Zodat
het derde revanche nam voor de eerder in
deze competitie geleden nederlaag 40-23.
De overige uitslagen:
Kranenburg 4 - De Ruif 2 34-33
Kranenburg l - Den Elter 40 - 29
Kranenburg 2 - De Zwaan 2 31-33

seconden. De door Speedo voor de jeugd
t/m 13 jaar georganiseerde wedstrijden
moeten in feite gezien worden als de
springplank naar grotere wedstrijden.
Waarschijnlijk zullen t.z.t. ook Mark Kar-
miggelt en Annelies Nijenhuis voor deze

wedstrijden in aanmerking komen.
Tijdens de D-competitie behaalde Jaap
Stertefeld op 100 meter wisselslag in een
tijd van 1.15.7 een tweede plaats. Marjan
Pardijs boekte een tweede plaats op de 100
meter vrije slag in een tijd van 1.29.4.

Waterpolo
De dames van de polocU^^,Vorden '64"
hebben zaterdagavond ^p Zutphen de
competitiewedstrijd tegen BZ&PC uit
Borculo verdiend met 2-1 gewonnen. In de
eerste periode nam Vorden een 1-0 voor-
sprong toen Marieke Velhorst haar nicht
in het Borculo doel, Riaru^Joek met een
hard schot passeerde. I n d^Beede periode
werd het 2-0 toen Henrie^Hazekamp met
een afstandschot de roos trof. In dezelfde
periode verkleinde Borculo tot 2-1. In de
derde periode had Vorden een numerieke
meerderheid. Rianne Soek stond echter
geen doelpunten toe. Ook in de laatste pe-
riode werd niet meer gescoord.

Winst polojeugd
De jeugd van Vorden '64 heeft de waterpo-
lowedstrijd tegen BZ&PC uit Borculo met
9-1 gewonnen. De doelpunten werden ge-
scoord door Martin Siebelink 2x, Han Be-
renpas 2x, Mark Besselink lx, André Kar-
miggelt lx, Mark Karmiggelt 3x.

André Karmiggelt naar Speedo wedstrijden
André Karmiggelt van de Vordense zwem-
en poloclub Vorden '64 is uitgenodigd deel
te nemen aan de Speedo wedstrijden welke
zaterdagmiddag 22 januari in Doetinchem
verzwommen zullen worden. De limiet
was gesteld op l minuut en 40 seconden.
André Karmiggelt zwom bij de D-competi-
tie in Groenlo l minuut en 33 seconden.
Hij verbeterde zijn persoonlijke tijd met 10

Foto van Vorden-van-toen

fgelopen zaterdag organi-
seerde het bestuur van distrikt Oost van de
Gelderse Dambond in samenwerking met
Damclub Vorden in het Dorpscentrum te
Vorden een jeugdappèl. De in totaal 85
deelnemers uit de gehele Achterhoek wer-
den verdeel in l juniorengroep, 7 aspiran-
tengroepen en 7 pupillengroepen. De win-
naars waren: Rob Bierman (Hengelo) in de
juniorengroep, Nardo Wolterinck (Win-
terswijk), Willie Bakker (Doetinchem),
Maarten Veerbeek (Doetinchem), Coen
de Wit (Doetinchem), Emiel van Est (Vor-
den), Paul Rave (Winterswijk) en Han Te-
kelenburg (Hengelo) bij de aspiranten. In
de pupillengroepen zegevierden Dennis
Bosch (Doetinchem), Michiel Jenneskens
(Doetinchem), Remco Garssen (Zut-
phen), John Lebbink (Hengelo), Gerard
Korten (Eibergen), Gerben Dangremont
(Warnsveld) en Roei Lebbink. De DCV-
ers Wim Berenpas en Michiel Boerkamp
eindigden als 2e in hun groep en ontvingen
een medaille. De eerste prijs winnaars ont-
vingen een standaard en alle overige deel-
nemers een vaantje.

In het Gelders Kampioenschap in Huissen
is men inmiddels gevorderd tot de vijfde

Een kijkje in de stille Dorpsstraat van vóór 1912. In dat jaar werd namelijk het
pand van smid Oberink rechts op de foto verbouwd tot winkel. Een van de doch-
ters van de dorpssmid trouwde met Groot Obbink en hij zette de zaak voort.
Wat verder ziet U aan de rechterkant de deuren van de schuur van Hotel Bran-
denbarg. In deze schuur kon men met een voertuig naar binnen rijden zodat zo-
wel de mensen als de paarden goed konden worden verzorgd. Aan de andere
kant was ook een grote deur zodat men niet hoefde te keren.

11 gemeenten melden hun branden bij
alarmcentrale Deventer

Juiste melding hij brandmelding van levensbelang
Er is brand in Vorden. Een mevrouw belt het plaatselijke alarmnummer 2222.
Nog geen vijf minuten nadat ze de brand heeft doorgegeven, is de Vordense
brandweer ter plekke om het vuur te bestrijden.
Snelheid is bij een brand van het grootste belang. Maar om als brandweer snel
bij de brandhaard te komen, moet natuurlijk wel duidelijk zijn waar de brand is.
Dat kan zelfs van levensbelang zijn.
Toch is lang niet iedereen die een brand meldt, even duidel i jk als het gaat om het
adres. "Er is brand bij de buurman", blijft een veel gehoorde kreet. De brand-
weer moet dan maar raden waar die buurman woont.

Supermodern
Veel mensen weten niet dat de man die de
brandmeldingen uit een groot gebied ron-
dom Deventer binnen krijgt, op een stoel in
de Hanzestad zit. Want in de brandweerka-
zerne tussen de Appelstraat en de Lange
Zandstraal zetelt het hart van de brandbe-
strijding.

Een supermoderne alarmcentrale moet
ervoor zorgen dat alle branden in het ge-
bied tussen Raalte en Vorden en tussen De-
venter en Holten zo snel mogelijk worden
geblust.

Of iemand nu uit Olst of uit Lochem belt,
hij zal altijd de regionale alarmcentrale in
Deventer aan de telefoon krijgen. En dat is
nu juist de reden waarom duidelijkheid
over de brand van het grootste belang is. De
man in Deventer die alle telefoontjes bin-
nen krijgt, kan namelijk uit maar liefst 11
gemeenten een melding krijgen. En dat zijn
enkele tientallen dorpen en gehuchten en
nog eens enkele honderden boerderijen in
de buitengebieden.

Dorpsstraat
Het is niet moeilijk te raden dat een brand
in de "Dorpsstraat" in meer dan één'plaats
kan zijn, want in een gebied met zoveel dor-
pen zijn ook meer Dorpsstraten. De kunst
is dan ook om iemand die in paniek de
brandweer belt, toch precies te laten vertel-
len waar die brand is.

Op een enorm paneel met lampjes, knop-
pen en telefoons komen in Deventer alle
meldingen uit het gewest Midden-IJssel
binnen. Dat is een gebied met niet minder
dan 200.000 inwoners.

Een melding in Deventer wordt vrijwel op
hetzelfde moment doorgegeven aan de
brandweer in de plaats waar de brand is.
Maar de alarmcentrale kan ook - door het
drukken op een knop - onmiddelijk de poli-
tie en ambulance waarschuwen. Boven-
dien beschikt de centrale over de mogel i jk-
heid om elk voertuig en elke brandweer-
man in de hele regio te bereiken.

Dirigeren
Het voordeel van deze alarmpost is dan ook
dat alle gebeurtenissen centraal vanuit één
punt kunnen worden gecoördineerd. "Je
kunt alle mensen en alle voertuigen vanuit
deze post dirigeren", zegt brandmeester J.
Nijkamp. Hij is de baas van alles of zoals het
officieel heet: hoofd alarmcentrale.

Nijkamp is evenals de andere brandweer-
mensen dit tevreden over de alarmcentrale.

De wagens zijn iri het algemeen ra/endsnel
ter plaatse en iedereen weet van elkaar wat
er aan de hand is en wat moet gebeuren.

"Vroeger is het wel gebeurd dat er een
brand was in een klein dorpje en dat twee
brandweerwagens uit buurgemeenten
elkaar halverwege tegen kwamen, allebei
op weg naar dezelfde brand. Dat gebeurt nu
niet meer", aldus Nijkamp.

Ambulance
In de regionale alarmcentrale komen echter
niet alleen brandmeldingen binnen. Ook
de ambulancedienst is erop aangesloten en
Medicom. De laatste instantie is een stich-
ting die /.orgt voor de communicatie tussen
dokters, specialisten en z i e k e n h u i / e n .
Een dokter op pad kan doormiddel van de
alarmcentrale naar een patiënt worden ge-
stuurd of worden gewaarschuwd dat hij
contact met een ziekenhuis moet opne-
men. Alleen voor de stichting Medicom ko-
men per maand al zo'n 500 meldingen bin-
nen.
Het aantal keren dat een ambulance in het
gewest Midden-IJssel rijdt, komt jaarlijks
op.meer dan 6000. Deventer neemt daar-
van ongeveer de hel f t voor zijn rekening.
Het bestellen van een ambulance gebeurt
ook via de alarmcentrale van de brandweer.
Sinds twee jaar hebben de vuurbestri jders
in de regio ook de beschikking over een zo-
genaamd brandmeldingssysteem voor be-
drijven. Een brand in een bedrijf wordt au-
tomatisch doorgegeven aan de alarmcen-
trale. Dat gaat doormiddel van de bekende
rode knoppen of de gla/.en kastjes die moe-
ten worden ingeslagen. In de regio zijn in-
middels zo'n 120 bedrijven op het brand-
meldsysteem aangesloten.
Na 17.00 uur zijn ook het gemeentelijk
energiebedrijf (GEWB) en AGAS (sto-
rings- en onderhoudsdienst voor gastoc-
stel len) op de alarmcentrale aangesloten.

Enorme ramp
Nijkamp is met /.ijn post in staat om in to-
taal 426 brandweermannen uit de hele re-
gio op te trommelen. Het is n ie t te hopen
dat zo iets nodig is, want dan moet er wel
een enorme ramp zijn gebeurd; maar het is
wel mogelijk.
Om op alles voorbereid te zijn, houden de
regionale brandweerkorpsen wel regelma-
tig oefeningen. Ook daarbij b l i jk t telkens
dat de alarmcentrale in Deventer goed
werkt en voor de regio rondom Deventer
een prima garantie is voor snelle brandbe-
strijding.
Als nu ook nog de inwoners van de stad, de
omliggende dorpen en de gehuchten bij
een eventuele melding duide l i jk zijn over
het adres en de aard van de brand, zal de
brandbestrijding in het gewest Midden-IJs-
sel als een voorbeeld voor elders kunnen
dienen.

"Sluizen dicht!"
De alarmcentrale in Deventer zorgt n ie t
alleen voor een snelle brandbestrijding,
maar ook voor een snel en veilig ziekenver-
voer. Op het moment dat duidel i jk is dat
een ambulance over de brug bij de Prins
Bernardsluis moet, gaat er een oproep van
de alarmcentrale uit dat de sluizn en de
brug dicht moeten blijven. Als de sluizen of
de brug op dat moment open zijn, gaan ze
na zo'n oproep zo snel mogelijk dicht.
Dat betekent dat een ambulance vrijwel
nooit kostbare minuten verspeelt bij een
open sluis of brug. Het telefoontje naar de
sluiswachter om de sluizen dicht te hou-
den, is dankzij de alarmcentrale in Deven-
ter een kwestie van slechts een knop
indrukken.



FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
een foto-drieluik

/Js De mensen, die er ooit zijn geweest, zullen het bevestigen: Oos-
>•• tenrijk is een mooi vakantieland. Een land ook, waar je als foto-
graaf je hart op kunt halen. Een van die fotogenieke plaatsjes, waar de
schoonheid vanaf straalt, is Heiligenblut, een charmant dorpje tegen de
helling van de hoogste en bekendste berg van Oostenrijk: de Gross-
glockner. Elk jaar wordt dit dorp door vele honderdduizenden toeristen
bezocht. Velen zijn er op doortocht en stappen even uit in het centrum
van het dorp. Om er twee dingen te doen: enkele souveniers kopen én
snel een foto maken van het kerkje, dat onweerstaanbaar alle aandacht
tot zich trekt en waarschijnlijk het meest gefotografeerde onderwerp is
van het land. En terecht.

Als vakantieganger heb je alle tijd en kunje met de ca-
mera om dit bijzondere motief heenwandelen om het
van alle kanten te bekijken. Dat is namelijk een grond-
regel als je van een onderwerp een geslaagde foto wilt
maken: bekijk het van alle kanten en maak er meer
dan één opname van. De eerste foto werd genomen
met een groothoeklens. Dat is niet alleen een lens, die
veel in beeld brengt, maar ook een grote scherpte-
diepte heeft. U ziet het: voor- en achtergrond zijn
scherp weergegeven.

Omdat een groothoeklens de verte verder weg lijkt te
duwen (de kerk is op foto l nogal klein afgebeeld)
maakten we van een laag standpunt ook een opname
met een standaardlens. De kerk staat nu heel centraal
in beeld. De derde foto geeft de achterkant van de
kerk weer. En ook die levert best een aardige foto op.
De drie foto's vormen samen een goede herinnering
aan deze wandeling door een dorp, dat zo mooi is, dat
je er wel uren met de camera actief zou kunnen zijn.

Honderden
zien

u w etalage..

duizenden
lezen uw

advertentie
in Contact

met vele

echte koopjes
bij uw vakmanschoenwinkelier.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

GOEDKOOP
STENCILPAPIER

500 vel A4
exkl. btw

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Huizinga
administraties/verzekerden
• ALLE VERZEKERINGEN
• BELASTINGZAKEN
• DESKUNDIGE BEDRIJFSAQKIEZEN
• AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

Geboren

De een had een jongen verwacht
de ander een meisje bedacht.
Maar aan die wens kan ik mij niet storen
zoals ik was, ben ik geboren.

Mijn naam is

Leontien
Gewicht 3720 gram, lengte 52 cm.

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

intcrcanl

Wij maken gaarne
c/ru/r-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave

oo

NIEUWSTAD 12 • VORDEN • TELEFOON 05752-1404
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