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Riolering volgend jaar een feit?

Het begint er op te lijken dat de buurtschap Kranenburg dat tot de grootste kernen
van de gemeente Vorden mag worden gerekend het volgende jaar zal worden aan-
gesloten op het rioleringsnet. Op de urgentielijst van de gemeentelijke begroting
voor 1981-1982 staat dit object genoteerd. Een en ander vormde een punt van
bespreking op de in zaal Schoenaker gehouden drukbezochte jaarvergadering van
de buurtvereniging Kranenburgs Belang.

Wethouder A. Lichtenberg gaf hier on-
der meer een uiteenzetting over het ge-
meentelijk beleid ten aanzien van de
Kranenburg. Behalve de aan te leggen
riolering, werd ook het woonwagenbe-
leid uiteengezet en andere actuele zaken.
Punten waar aandacht aan zal worden
besteed waren het opschaven van de
Hamsveldseweg, betere verlichting van
de parallelweg op de Kranenburg, een
betere aanduiding van de kern Kranen-
burg, de bestrating van de Banenkamp.
Voorzitter de heer P.v.d. Berg sprak een
kort openingswoord met de beste wen-
sen voor het nieuwe jaar voor alle leden.
Het jaarverslag van secretaris de heer H.
Wesselink meldde over 1980 weer ver-
schillende aktiviteiten als eierwedstrijd
met Pasen, avondwandeling enz. Het le-
dental bedraagt nu 98, het streefgetal
100 kon net niet worden bereikt, maar
zal hopenlijk dit jaar een feit zijn.
Steeds meer blijkt dat de buurtvereni-
ging een groeiende belangstelling heeft;
men komt met raad en daad bij het
bestuur aankloppen en de animo voor
de bijeenkomsten is groot. Penning-
meester de heer B. Gosselink kon, on-
danks de stijgende inflatie en kosten de
eindjes bij elkaar houden, er was een
bati saldo. De jaarlijkse contributie van

ƒ 7,50 per lid behoeft dus niet te worden
verhoogd.
De kascommissie bracht bij monde van
Joh. Huitink een goedkeurend verslag
uit. Inplaats van Joh. Huitink werd in
deze commissie gekozen H. Kappert.
Namens Kranenburgs Belang en de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden zal de
heer B. Wunderink beide vertegenwoor-
digen in de gemeentelijke weizij nscom-
missie. Op 21 maart wordt in zaal
Schoenaker de jaarlijkse feestavond ge-
houden. De kranenburgse Toneelvereni-
ging KRATO zal het eerste gedeelte ver-
zorgen met het opvoeren van een
blijspel, waarna verloting en gezellig sa-
menzijn met een dansje. Bij de bestuurs-
verkiezing werden zowel voorzitter P.R.
v.d. Berg als secretaris H.W. Wesselink,
die herkiesbaar waren, bij acclamatie
herkozen. De heer Grootjans uit Borcu-
lo vertoonde hierna een prachtige dia-
serie over De Berkel van bron tot Zutp-
hen. Hij vertelde hierbij op boeiende
wijze, over het ontstan van de Berkel bij
het Westfaalse Billerbeck en alle steden
en dorpsjes, die aan deze bekende rivier
zijn gelegen. Al met al een zeer leerzame
en geslaagde avond, waarbij in de rond-
vraag nog een aantal huishoudelijke
punten naar voren kwamen.

Uitstekend toneel van Krato
"Volle bak" in zaal Schoenaker bij vijftienjarig bestaan
De Kranenburgse Toneelvereniging KRATO blijkt in de plaatselijke gemeenschap
een goede naam te hebben. Ter gelegenheid van het derde lustrum kwam men in
zaal Schoenaker met het jaarlijkse toneelstuk op de planken. De belangstelling was
zo groot dat men zelfs stoelen bij moest zetten om de bijna tweehonderd personen
een plaats te kunnen bieden.

Voorzitster Gerda Mullink was ver-
heugd over deze grote belangstelling en
memoreerde in het kort de geschiedenis
van KATO gedurende de afgelopen
jaren. Vervolgens werden de spelers en
speelsters (vijf dames en drie heren) aan
het publiek voorgesteld. Het stuk geti-
teld "Boer Teun is dood" werd hierna
met veel verve uitstekend voor het voet-
licht gebracht; zonder haperen bracht
men het tot een succesvol einde. Een en
ander speelde op een kapitale boerderij,
waar vijf zusters alleen achterbleven
toen hun broer Teun verdronk.

Om uit de geldzorgen te komen moest
een rijke buurman worden "gestrikt".
Hoewel de titel anders deed vermoeden
was het geheel een kostelijk, komisch
spel.

Ieder was vol lof en men kreeg - zekr
niet op de laatste plaats de vier debutan-
ten - een geweldig applaus, toen het
doek na het vierde bedrijf zakte. Gerda
Mullink dankte allen voor hun mooie
spel en bood bloemen aan voor elke
speler(ster). Ook de uitstekend leidende
regisseur Harry Heuvelink, grimeuse
Anneke Roelvink, Wilbert Horsting
(belichting enz.), souffleur en andere
medewerkers werden "in de
bloemetjes" gezet. Ter bestrijding van
de onkosten werd een goedgeslaagde
verloting gehouden waarvoor de prijzen
beschikbaar waren gesteld door de Vor-
dense middenstand. Zaterdagmiddag
werd het zelfde stuk gespeeld voor de
bejaardensoos Kranenburg en
omstreken. Deze hebben bijzonder
genoten.

Frank Letterie in de
bibliotheekgalerie
Vanaf 16 februari a.s. zal Frank Letterie
zijn werk tonen in de galerie van de
bibliotheek. De heer Letterie woont in
Vorden en maakt voornamelijk bronzen
plastieken en beelden.

Prima spel van Jong Gelre
voor verpleeghuizen
De toneelgroep van Jong Gelre speelde
het afgelopen weekeinde in zaal
Schoenaker voor het personeel en de be-
woners van de verpleegtehuizen Villa
Nuova en Het Enzerinck. Men kwam op
de planken met "Boemelende bedrie-
gers" een kostelijk spel in vier bedrijven
dat onder regie van de heer E. Klumper
uitstekend werd vertolkt. De medespe-
lers(sters) vijf dames en vijf heren, be-
nevens regisseur, souffleur en andere
medewerkers kregen een spontaan ap-
plaus. Allen ontvangen van directeur de
heer Ottens prachtige rozen. Ook de
heer Ottens ontving een attentie van
Jong Gelre. Op 7 maart wordt hetzelfde
stuk gespeeld in zaal Dennelust in
Zelhem voor het Zelhems Mannenkoor.

Oost-Gelderland aktief
met korte verhalen
De door het Staring Instituut te Doe-
tinchem onder de inwoners van Achter-
hoek en Liemers uitgeschreven wed-
strijd voor korte verhalen heeft al een
flink aantal inzendingen opgeleverd.
Het blijkt nuttig, nog even te herinneren
aan de voornaamste voorwaarden van
deelneming.

D Mj^mag ten hoogste drie verhalen
inzeq^P van niet meer dan 1500
woorden elk. Ze kunnen geschreven zijn
in het Nederlands of in een der streek-
talen van Achterhoek of Liemers, en
mogen niet eerder gepubliceerd zijn in
boek, krant of tijdschrift. Inzendingen
ondd^fciotto (met de naam van de
autein^in een bijgevoegde gesloten
envelop) vóór 15 februari 1981 aan het
Staring Instituut, te Doetinchem. Het
volledige wedstrijdreglement is verkrijg-
baar bij een aantal boekhandels en
bibliotheken in onze regio en bij het
Staring Instituut.
D Er zijn drie prijzen beschikbaar ge-
steld: van 100, van 75 en van 50 gulden.
De winnaars worden bekend gemaakt
op een daartoe te houden bijeenkomst
in Erve Kots te Lievelde op zaterdag 4
april 1981 in het kader van een toepas-
selijk programma. Wim Wijnands uit
Doetinchem zal een causerie houden
over het schrijven van korte verhalen.
De prijswinnaars, en misschien nog an-
dere inzenders, zal gevraagd worden
hun pennevruchten voor te lezen. Een
en ander wordt opgeluisterd met streek-
eigen muzikale intermezzi.
D Een aantal geselecteerde verhalen zal
in druk worden uitgegeven door het Sta-
ring Instituut.

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.
1. Gratis museumjaarkaart voor CJP-
houders.
2. Beperking gladheidbestrijding.
3. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Gratis museumjaarkaart voor CJP-hou-
ders.
Houders van een Cultureel Jongeren
Paspoort hebben recht op een gratis
museumjaarkaart. Deze kaart geeft
recht op gratis toegang tot 170 neder-
landse musea gedurende 1981.
De museumjaarkaart, die met ingang
van l januari j.l. is geïntroduceerd, is
een gemeenschappelijk initiatief van de
Nederlandse Museumvereniging en het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk.
De kaart is bedoeld om de wir-war van
thans bestaande kortingsregelingen voor
musea te saneren. Aanvankelijk zag het
er naar uit dat CJP-houders voor
museumbezoek flink zouden moeten
gaan betalen. Overleg tussen de Mu-
seumvereniging, het Ministerie en de
Vereniging Cultureel Jongeren Paspoort
heeft tot resultaat gehad dat aan hou-
ders van een CJP voor 1981 een gratis
museum j aar kaart wordt aangeboden.
De kosten van een dergelijk paspoort
bedragen ƒ 6,50. Met ingang van l sep-
tember 1981 zal dit worden verhoogd tot

ƒ 8,- (incl. museumkaart). Voor nadere
informatie kunt u zich wenden tot het
CJP-bureau, Postbus 555, 7600 AN
Almelo, tel.05490-19530 (hr. Ten Bloe-
mendal).
De verkoop van CJP's vindt plaats in
het Dorpscentrum (hr. Bosch) te Vor-
den.

Beperking gladheidbestrijding.
De kosten voor gladheidbestrijding voor
de gemeente Vorden zijn hoog, terwijl
het strooien van zout en zand als weinig
milieuvriendelijk wordt ervaren.

Voor de doorgaande wegen is snel
strooien en schaven noodzakelijk en dus
niet te vermijden. Voor woonwijken
echter, waar de rijsnelheden kunnen
worden beperkt en het verkeer geringer
is, kan met mindere voorzieningen wor-
den volstaan. Mogelijk kan daar zelfs de
gehele gladheidsbestrijding, behoudens
uitzonderlijke toestanden vervallen.
Wij willen daarmee een proef nemen in
de Boonk-wijk en zullen daar dan tot
nader order niet strooien en beperkt
schaven.

Het zal vooral ook van de medewerking
van de wijkbewoners afhangen, of de
proef kan worden uitgebreid of dient te
worden gestaakt. Wij hopen op het eer-
ste.

Wet Arob publikaties.

De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kon-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer L.J.H. Bierman, Brin-
kerhof 92 te Vorden, voor het gedeel-
telijk vergroten van een woning aldaar.

2. Aan de heer J.H. Bekken, Ruurlose-
weg 86 te Vorden, voor het bouwen van
een garage/berging aldaar.

3. Aan de heer H.W. Bulten, Hoetink-
hof 20 te Vorden, voor het vergroten
van de woning en het bouwen van een
garage.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Schrijfavonden Amnesty
International eerste vrij-
dag van de maand
Op de bijeenkomst die de Werkgroep
Vorden 19 jan. hield is besloten de
openbare schrijfavond te verplaatsen
naar de eerste vrijdag van de maand. Zo
kan men actueler reageren op de oproe-
pen die maandelijks door het landelijk
sekretariaat gedaan worden.
Voor vrijdag 6 febr. worden protesten
gevraagd tegen onrechtmatige gevan-
genhoudingen in Kameroen, China en
Turkye, een oproep aan de regering van
Pakistan om de executies daar te stop-
pen en een verzoek om informatie over
vermiste mensen in Guatemala.
Alle brieven worden in beleefde be-
woordingen geschreven om de belangen
van de gevangenen niet te schaden. Ook
uw brief kan het lot van anderen ver-
zachten!
Sommigen zijn in de duisternis en ande-
ren in het licht en men ziet hen die in het
licht verkeren en die in de duisternis, die
ziet men niet! B. Brecht (Dreigrosche-
noper). J. Terpstra, Mispelkampdijk
30.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen: ^fe
M. Gilliams, Elias, oWTet gevecht met
de nachtegalen; Chr. Kraft, Te oud
voor speelgoed; C. Mc. Padden, Het
feuilleton; G. Reve, Moeder en zoon;
H. Robbins, De Droomfabrikanten; F.
Timmermans, PieterJ^iegel; H. Ver-
voort, Met stijgende v^roazing; I. Wolf-
fers, De laatste handelreiziger; J. Wol-
ker, De perzik van onsterfelijkheid;
Dante, De goddelijke komedie; C.H.D.
Breugel Delacato, De volstrekt vreem-
de; het begrijpen van autistische kind;
G. Kuijer, Het geminachte kind; J.
Bron, Zenders; L. de Jong, Het ko-
ninkrijk der Nederlanden... dl. lOa en
lOb; M. Maccracken, Lovey; L. de Ko-
ning, e.a. Ambachten van de Lagen
Landen.
Jeugd:
M. Anno, En toch draait ze; J. ter
Haar, Lotje met Roegan op stap; H.
Jovake, De ukkels en het afvalmonster;
K. May, Winnetou. Het grote opper-
hoofd; P. Prins, Op de kloosterhoeve;
H. Bouwmeester, Schaakboek voor de
jeugd; I Schmitt, Klei vormen, beschil-
deren en bakken; G. Hartman, Zaag 'ns
door; N. Kuiper, Dag hobbelpaard;
Mandvlechten in woord en beeld;
Hocus pocus; een groot goochelboek.

Contactavond
Diegene die zich nog niet hebben opge-
geven voor de Contactavond van de fa.
Gebr. Kettelerij op 12 februari in Hotel
Bakker kunnen dit nog doen tot 10 fe-
bruari.
Op deze avond zal de weled. heer Stein
uit Apeldoorn dia's vertonen, speciaal
tuin- en kamerplanten zullen de aan-
dacht krijgen. De heer Stein is zeer be-
kend op dit gebied. U kunt ook vragen
stellen over diverse kamer- en tuinplan-
ten de toegang is gratis.

Hondepoep
Wij hebben in Contact al eens
vaker een verzoek tot de honden-
bezitters gericht om op te letten
waar hun viervoeters hun behoef-
ten doen. Vooral in de buurt de
Steege - Voorwerk - Zutphen-
seweg. Er is nl. een blinde gehan-
dicapte die geregeld valt over de
uitwerpselen.
Nogmaals hondenbezitters let u
op waar uw hond zijn behoefte
doet. Dit is een dringend verzoek
daar de persoon dubbel gehandi-
capt is. Zij is al enkele keren
gevallen, daar zij niet kan zien
waar zij loopt.
Doe uw best dierenliefhebbers en
laat uw medemens ook niet in de
steek.
Bij voorbaat hartelijk dank.

De redactie

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voortzetting leerhuis-
avonden Jodendom en Kerk
De leerhuisavonden over Jodendom en
Kerk (uitgaande van de Gereformeerde
kerk en Hervormde gemeente) worden
deze week voortgezet en wel donderda-
gavond 5 februari. Thema: "Jodendom
en het Nieuwe Testament". Inleider:
Dr. C.J. Den Heyer uit Kampen.
Plaats: "Het Achterhuus", de zalen
achter de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg. Iedereen is er zeer wel-
kom! Ook zij die niet in de gelegenheid
waren de reeds gehouden leerhuisavon-
den ("Joodse feesten en gebruiken")
mee te maken. De nog volgende avon-
den zijn: donderdag 12 februari "Joden
door de eeuwen heen". (Ds. J.K.G. Lit-
tooy, geref. predikant, Zwolle),
donderdag 26 februari "Joodse
stemmen in deze tijd", (dr. S. Gerssen,
Utrecht).

Kollekte wereld-diakonaat
a.s. Zondag 8 februari wordt in de Her-
vormde kerk gehouden de kollekte voor
het Wereld-diakonaat. De kerk kent
geen (aardrijkskundige) grenzen. En
daarom het diakonaat ook niet. Velen,
velen moeten nog geholpten worden.
Wij kunnen helpen. Fijn dat we het
mogen doen.

Bijbelkring, bijbellezing,
gespreksgroep
De Bijbel-kring over het laatste bijbel-
boek "De Openbaring van Johannes"
komt elke 2de dinsdagavond van de
maand bijeen ten huizen van ds. en
mevr. Veenendaal, Riethuisweg 6: dins-
dagavond 10 februari - Hoofdstuk 6 en
7; dinsdagavond 10 maart - Hoofdstuk
12.
De Bijbel-lezing over het Marcus-evan-
gelie (door ds. J. Zijlstra) wordt ook
voortgezet. De vierde avond wordt ge-
houden op dinsdag 5 maart in "de
Voorde", Kerkstraat 15.
En de eerstvolgende avond van de
gespreksgroep "Ze doen maar" (o.l.v.
de heer J.H.W. van Burk) wordt ge-
houden op dinsdag 24 februari ten
huize van Fam. Oskamp, Het Jebbink
57.

Cantorij hervormde gemeente
De Cantorij zingt/repeteert (weer) op
a.s. vrijdagavond 6 februari in "de
Voorde". Mevr. Kok-ten Broeke leidt
de Cantorij. En iedereen die graag zingt,
is er steeds zeer welkom. Ja, er kuftnen
nog heel wat zangers/zangeressen bij.
Met enige regelmaat hoopt de Cantorij
mee te werken aan de eredienst in kerk
en kapel.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Arnoud Christiaan Wil-
lemsen.
ONDERTROUWD: H.L.J. Moor en
J.H. Bannink.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal, Dienst van
Schrift en Tafel.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 en 19 uur ds. J.R. Zijlstra

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

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 7 februari en zondag 8 februa-
ri dr. v. Tongeren. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 7 februari 12.00 uur tot maan-
dag 9 februari 7.00 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. A. Boom, Ruurlo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

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

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

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

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

REPARATIE
\\as- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
D K WILD
Rietbergers!raat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410.

r

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDËRKAMP
Uselweg 20, Vierakker

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

SPORTHUiS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen eer, SCHERPE PRIJS

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Kunstgebitten reparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

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

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

M ister Steam is te huur bij:

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

UIT EN THUIS VANAF VORDEN

8 dagen
naar Mallorcaü
28 april t.m. 5 mei a.s.

De lente op z'n mooist
- Vol pension in het bekende drie-

sterren-hotel LEO teC'an Pastilla
- Vliegen per lijndienst
- Deskundige reisbegeleiding
- Vervoer van en naar Schiphol

vanuit Vorden

Alle luchtvaartbelastingen en brand-
stoftoeslagen inbegrepen.

Per persoon slechts. .. 585,-
Voor deze zonnevakantie zijn slechts 4 werk-
dagen te besteden i. v. m. de vrije feestdagen.

Deze reis wordt onder volle garantie in eigen
beheer uitgevoerd.
Telefonisch boeken mogelijk (zaterdags geslo-
ten)

Heuvelink
Incentive Tours

Heuvelink Publiciteit BV

Zutphen - Stationsplein 59
Tel. 05750-17631
Tel.inf. na 18 uur:
Vorden 2503 Zutphen 23252
Erkend reisburo - vergunning K.v.K. Zutphen nr. 1.49.27

GEACHTE CLIËNTEN,

donderdag 12 februari houden wij met onze mede-
werkers een kontakt-voorlichtingsavond om half
acht in "Hotel Bakker" te Vorden.
De heer Stein uit Apeldoorn zal spreken over tuin-
en kamerplanten (tevens dia's en discussie).
Uw aanwezigheid zouden wij zeer op prijs stellen.
Gaarne opgave van aantal personen tot uiterlijk 10
februari.

Tot ziens op 12 februari in zaal "Bakker".

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

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtige
kamerplanten

en voor
alle mogelijke

tuinartikelen

'HT',L*'!rm Kom gerust kijken

Uselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

'r,..

k

Op veler verzoek:

Voor de 2e keer in Vorden:
Het muzikale topprogramma

Blauwe Bok
op zaterdag 7 maart in
Bodega „'t Pantoffeitje"
zaal open 19.30 uur

m.m.v.: - DE BARGKAPEL
- GAIT UUT T KLOOSTER
- RUUMPOL

- DEELEONORA'S
- BERTUS KUIPER

BALTOT 1 UUR

Presentatie Freddy Ikking!

Tijdens dit geweldige showprogramma en
bal worden ruime traktaties (koffie - bier -
wijn - fris en hartige hapjes geserveerd)

Reservering en kaartverkoop:
Donderdagavond 12 februari van 19.00
tot 22.00 uur.

t
bod

vorden tel. 1770-1519 J

in....:<iswinter
eenbraadkuihenGMTB
voorde vaste vs klant

\ Een geweldige aktie van Uw VS markt Bij iedere 25 gulden die
\ u in een van onze zaken besteedt, ontvangt u GRATIS.

Xv\ een waardebon Als u 6 van deze waardebonnen inlevert krijgt
u een prachtig braadkuiken (diepvries plm. 950 gr. w. ƒ 4,75)
GRATIS En zo gaan we in de komende weken nog veel meer

\ KADO geven op deze waardebonnen, want deze
\ geweldige VS- aktie duurt van5 februari tot 18 maart 1981
r> Zo profiteert u als vaste klant van plezierige extraatjes.
X\ U kunt ook voor uw 6 bonnen ƒ 2,40 aan de kassa terugkrijgen.

0] \ <£**'

lp Gourmandise
p kirsch of naturel

van 2,89 voor.l

Boerenbruin
800 gr. deze week l

Driehoek
Amsterdammers
pak 6 stuks
van 1,39 voor
Merba roomboter
kletsmajoors
pak van 1,59 voor.

Rozijnen roggestoet
800 gr. deze week

Enkhuizer Jodenkoeken
bus van 2,29 voor ^

ISmith gezinspak Chips
paprika of naturel
van 1,25 voor

Rolo pak
3 rol van 1,98 voor
Van Houten choc. repen
set a 5 stuks
van 2,25 voor
Heco kippenvlees
in bouillon
pot van l ,98 voor

Geldig van 5/2 tot en met 7/2
Bretons gehakt 500 gr.
Samenstelling: Varkensgehakt met
een heerlijk kruidenboeket en verse

fc groenten, heerlijk om als
^W bal te braden of aan

7f^ \ plakken te snijden
'9r. \

Schenkel
voor de soep 500 gr.

Verse kuikenbouten
nu per kilo

Haas of ribkarbonade
Iheel kilo

;S *̂<

Dweil
grijs 60x50 cm.

van 1,25 voor
Rieten serveerblad
set a 3 stuks
van 8,95 voor.

O*»
S»

Rolladeschijven
500 gr

Rauwe ham
„de echte 100 gr.

I
w&mm

<+

Droogrek schaarmodel
met 10 mtr. lijn.
van 14,95 voor

Johma Haringsalade
100 gr

Zwan berliner
leverworst 100 gr.

Hero Cassis l liter fles
van 1,79 voor_
Royal club shandy
krat 24 fles
van 10,95 voor_

Kellog's cornflakes
groot pak van 2,69 voor ,
Calvé slasaus
fles 0.5 liter
van 2,19 voor

Slanky smeerkaas
cup van 1,23 voor.

l ̂  2$ ^ 4 l%-^ Étry*—'*,*• **,<

Speklappen
kilo

Magere Riblappen
heel kilo

Gehakt
half om half
heel kilo

Berec Batterijen
engelse staaf pak 4 stuks
van 5,60 voor_

Becel margarine kuip 250 gr.
nu

Odissa shampoo
2 soorten van 1,98 voor.

Nivea Bodymilk
125 ml. van 3,50 voor l

f.

Van Nelle
afternoon theezakjes
pak van 1,15 voor

«te
r

}°Per

Chateau de Bousquet
1978 een heerlijke
Bordeaux per fles
Bols Jonge
fles l l i ter

nu
>or MARKT)

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLO ) • RUSSEN - GROENLO - GOOR • VOROEN

Aanbiedingen zijn geldig van 5/2 tot 11/2



Wij zijn blij met de geboorte
van

Arnoud Christian
Roepnaam: ARNOUD

Broertje van: Joost
Fred Willemsen
Tiny Willemsen-Eilander

28 januari 1981
7251 WX Vorden, Brinkerhof 49

Wij zijn blij en dankbaar met
de geboorte van onze zoon en
broertje

RONALD
Reina en Herman

Scheffer
Herbert en Gerard

7251 ps Vorden, 28 januari 1981
Nieuwenhuisweg l

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Bernard Sebastiaan
Wij noemen hem

BASTIAAN
Hij is geboren op 2 februari
1981.

Henk, Minie en Dewalt
Meijerink

Vorden, Rommelderdijk l

Wij willen graag iedereen be-
danken voor de felicitaties,
bloemen en kado's die wij
kregen na de geboorte van
onze kinderen.

Ineke Dekkers-Heersink
Sjors Dekkers
Pienke

Originele
SACHER TAART

wel eens geproefd?

Warme Bakker Oplaat
bakt het voor U

Wie heeft voor donderdag-
middag en zaterdagmorgen
werk voor een jongeman van
17 jaar.
E. J. H. Bos, Ruurloseweg 80,
Tel. 05752-6445.

Ik heb een grote eiken vier-
kante uittrektafel. Deze zou
ik graag willen ruilen voor een
grote eiken ronde uittrektafel.
Mag eventueel ook een boe-
rentafelzijn.Tel. 2269.

Boekhouder heeft nog tijd
voor het verzorgen van uw
aangiften en of administratie.
Tel. 05753-2268 na 6 uur.

Originele
SACHER TAART
wel eens geproefd?
Warme bakker OPLAAT
bakt het voor U.

Rijdt FONGERS
Toer- en sportfietsen
- RUNNER v.a ƒ404,-
- ASCOTv.a ƒ455,-
-BATOv.a ƒ535,-
- OLD FASHION . . ƒ 539,-

BARINK, Nieuwstad 26

Vordense
achtkastelenkoek

haalt u vers, bij
„'t WINKELTJE
in brood en banket

A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden.

„Jong Gelre" 9 februari a.s.
Agrarische
gespreksgroep
Spreker: de heer Offerein
Sociaal economisch voor-
lichter

Originele
Sacher taart

wel eens geproefd?
WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

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

WIE HEEFT KUIFJE
GEVONDEN?

Kuifje is een witte valkparkiet.
Hij is geringd met het nr. BS
80 02. Gaarne een telefoontje
naar: Winters, Spalstraat 8,
tel. 05753-1280

Zaterdag, zondag en maandag, resp. 28, 29 februari en
1 maart vieren wij in ons café volop karnaval.

's maandags de gehele dag verkrijgbaar:

Boerenkool met worst voor Of-

Maandagavond 1 maart in onze feestzaal:

Groot karnavalsbal
met medewerking van "Canon Ball"

Entree f 5, —. Aanvang 19.30 uur. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar.

Dus buurten, families, verloofden, getrouwden, vrijgezellen en iedereen
die zin heeft aan een gezellig avondje uit, reserveer tijdig uw plaatsen.
Wel of niet gekostumeerd: ledereen is welkom

Op deze avond hebben wij nog enkele leuke verrassingen.

KNIPTIP

Laat van uw
mooiste dia's foto-
afdrukken maken.
Uw fotohandelaar
weet er alles van!

adverteren
doet

verkopen!

Wij maken van oud
weer nieuw

- slaalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

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

CURSUS
ZWANGERSCHAPS-
GYMNASTIEK
Vanaf 1 maart a.s. begint de nieuwe cursus
zwangerschapsgymnastiek.

In aanmerking hiervoor komen:
A. diegene die niet zijn aangesloten

bij een kruisvereniging
B. Medische indikatie die inge-

stuurd worden door de huisarts.
C. Diegene die al eerder bij mij op

zwangerschapsgymnastiek
waren.

U kunt zich telefonisch opgeven bij
F. HACCOU-PRINS, telefoon 6627

Versier uw broodtafel eens
met

suikerbrood
vers van de warme bakker

U haalt het bij

„'t WINKELT JE"
IN BROOD EN BANKET
A. G. Schurink, Burg. Galeestraat 22, Vorden

Met

„Se Herberg "
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Op donderdag 26 maart gaan wij met 'n bus 1 l
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Terug ca. 1.00 uur 1 1
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NCRV MIIMIVOETBAL
IN AHOY - ROTTERDAM

naar

de halve finale van
NCRV MIIMIVOETBAL

met daarin waarschijnlijk het team van
Oost-Nederland.

Opgave uiterlijk 25 februari in het café.

Kosten: f 25, — per persoon,
bij opgave te betalen.

ZATERDAG 7 FEBRUARI

FEESTAVOND
V.A.M.C.
„De Graafschaprijders1

Hoogte-
punten:

in zaal „DE HERBERG"

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

- HULDIGING KAMPIOENEN
- UITREIKING MOTORSPORT-

MAN VAN HET JAAR
Muziek: ,,Take it Easy"

Het Bestuur

nicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Zaterdag 14 februari 1981,
aanvang 20.00 uur.

Cabaret Vangrail

Voor-
verkoop:

Entree:

met

Ach, laat mij toch niet
sterven op het station van
Etten-Leur.

Muzikaal hoogstaand en stijlvol
van beweging.

V.V.V./schoenhandel Wullink
Kantoorboekhandel Hassink

F. 10,-p.p.; pashouders f 8,-p.p.

IB
zondag 8 februari

TELEPHONE

Hengelo Gld. telefoon05753-1461

'n koopje
halen
bij
barendsen

De degelijke Black en Decker Workmate,
model WM 625 van f 198,- voor

ƒ 155,-

Black en Decker's handige ministofzuiger,
bijgenaamd de "kruimeldief" van f 108,-

Black en Decker's découpeerzaagmachine
(315 W in koffer) van f 184,- voor

ƒ 144,-

Holland Electro Splendy stofzuiger
van f 299,- voor f 1 99,-

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Fclix
Vteetbtofcjes

Kenner hondediner
Complete warme maaltijd
voor alle honden die van variatie
houden bij hun dagelijks menu.
Verras ze eens. Nu extra voordelig.
1,5 kg. Normale prijs4.45_
Welkoop knalprijs
3 kg. Normale prijs 8.50
Welkoop knalprijs
15 kg. Normale prijs 34.25
Welkoop knalprijs

Felix vlees- en visbrokjes
Complete maaltijd voor elke poes.
Knapperige brokjes, 300 gram
vlees- of visbrokjes.
Normale prijs 1.79 d 9O
Welkoop knalprijs ••

/V ,_

Kenner trosgierst
200 gram gedroogde
trosgierst voor volière
of kooi. Vogels pikken
zelf hun zaden.

Welkoop gi9
knalprijs ••

voor dierenvt

Kenner kanarie zangzaad
Speciaal voor zangkanaries,
samenstelling 62% granen,
35% zaden. 5 kg verpakking
Welkoop aktieprijs <Qg5

Kenner parkietenzaad
5 kg verpakking voor kleine en
middelgrote parkieten.
Welkoop aktieprijs Wf*

Kenner tropisch zaad
5 kg verpakking, samengesteld uit
de allerbeste granen.
Welkoop aktieprijs ÏF°

kenper l
kenner

• -

kenner

Welkoop
kleurwedstrijd
Haal nu bij Welkoop de fantas-
tische kleurplaat en doe mee
met de "Welkoop kleurwedstrijd".
Maak de mooiste kleurplaat
van je leven. Voor de 10 mooiste
kleurplaten is er een prijs
in iedere Welkoop winkel.

Ga naar de Welkoop winkel en
haal zo'n kleurplaat. Voor iedere
kleur-enthousiast die z'n kleur-
plaat op tijd inlevert is er natuurlijk
een aardige attentie.

Let op je kunt alleen meedoen
wanneer je 10 jaar bent of jonger.

Welkoop
heeft ook
voor uw

auto
de ruimte

wellceop
alles voortuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583





CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 5 februari 1981

42e jaargang nr. 47

Motto: Hoewel girale betaling de eenvoudigste en goedkoopste manier is om een bon af
te doen, adviseert de politie "geen overtredingen plegen is en blijft het beste".

Omschrijving van de proef.
Per l februari 1981 zal een proef wor-
den genomen met het betalen van
bekeuringen (politie-transakties) per
giro of bank. Daarmee wordt een uit-
breiding gegeven aan de mogelijkheden
die er tot nu toe waren.
Op dit moment kan iemand die een
bekeuring heeft gekregen voor een ver-
keersovertreding deze aan de politieman
of -vrouw, of binnen 24 uur op het po-
litiebureau betalen.

Het probleem is vaak dat men te weinig
gelegenheid heeft orn binnen de wette-
lijke voorgeschreven tijd te kunnen
betalen. Een andere mogelijkheid is dat
mensen, op het ogenblik dat ze worden
bekeurd, te weinig of geen geld bij zich
hebben. In die gevallen maakt de politie
een proces-verbaal op dat naar de offi-
cier van justitie wordt gestuurd. Deze
zal dan meestal opnieuw een verzoek tot
betaling via een acceptgirokaart doen.
Met de invoering van de nieue betalings-
mogelijkheid kan men de bekeuring ook
gewoon per giro of bank overmaken op
de girorekening van de politie. Men
heeft daar dan een week de gelegenheid
voor.

Voordeel publiek.
De nieuwe betalingsmogelijkheid bete-
kent meer service aan het publiek. Naast
de mogelijkheden die er al waren kan
men nu ook gewoon thuis betalen. De
kennisgeving van overtreding (de bon)
bevat alle gegeven die het publiek nodig
heeft; een omschrijving van de overtre-
ding; het te betalen bedrag; het
gironummer van de politie en het beta-
lingsnummer van de bekeuring.

Voordeel voor de politie.
Door de uitbreiding van de betalings-
mogelijkneden zullen naar verwachting
meer burgers bij de politie betalen. Dit
betekent een veel eenvoudiger afdoe-
ning omdat na betaling geen proces-ver-
baal hoeft te worden opgemaakt. De
hierdoor geboekte administratieve tijd-
winst kan worden omgezet in een andere
inzet van het politiepersoneel.

Omvang van de proef.
De proef zal worden gehouden in de
Provincie Gelderland, het Openbaar
Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
en in de gemeente Veenendaal.
Aan de proef wordt deelgenomen door
de Gemeentelijke Politiekorpsen, de
Rijkspolitie en de Koninklijke
Marechaussee.
Een bijzonderheid is nog dat in de
gemeente Nijmegen de proefneming
wordt uitgebreid met een in te voeren
geautomatiseerd afhandelingssysteem.

Hoe is de proef tot stand gekomen.
De aanzet voor de proefneming werd
gegeven in de gemeente Epe. De her-
ziening van de politietransaktieregeling
en met name de introduktie van een
nieuw systeem van de transaktiebonnen
was de direkte aanleiding. Bij de her-
ziening van het Besluit Politietransaktie
(besluit van 13 april 1978, staatsblad
192) werd namelijk niet alleen het aantal
transigabele feiten uitgebreid, maar
werden ook de transaktiebedragen
verhoogd tot een maximum van ƒ 80,-
per overtreding. Was het tot dat mo-
ment mogelijk geweest te werken met
vaste transaktiebonnen, die een
maximale waarde vertegenwoordigden
van ƒ 25,- per overtreding, nu werd een
strokenbon ingevoerd met een
maximale waarden van ƒ 80,-. De kans
op fouten, door verkeerd afscheuren
van de stroken was en is zeker aanwezig.

Daarnaast betekende de invoering van
de verhoogde transaktiebedragen dat
elke opsporingsambtenaar met
transaktiebevoegdheid de permanente
verantwoording kreeg voor ƒ 1350,- aan
transaktiebonnen of voor deze
transaktiebonnen ontvangen geld. Ook
bij de wijziging van het Besluit Politie-
transaktie in 1978 werd geen andere
betaling toegestaan dan de - contante
betaling - aan de opsporingsambtenaar
in persoon of op het politiebureau en
dan nog uitsluitend op de dag van de
constatering van de overtreding en de
daarop volgende dag.
De bezwaren, verbonden aan het nieuwe
bonnensysteem zijn voor de korpschef
van de gemeentepolitie Epe destijds

aanleiding geweest om, in overleg met
de officier van justitie, een proef te
starten met girale betalingen.
Als alternatief werd in Epe aan de
persoon die een overtreding pleegde,
waarvoor getransigeerd kón worden,
een kennisgeving van bekeuring uitge-
reikt.
Deze kennisgeving van bekeuring bevat-
te informatie over de gepleegde over-
treding en gaf daarnaasts de mogelijk-
heid om het bedrag, dat als transaktie
voor de gepleegde overtreding is vast-
gesteld in het besluit politietransaktie, te
voldoen door - overschrijving of
storting - op een speciaal daarvoor ge-
opende - giro of bankrekening - ten
name van de gemeentepolite Epe. De
contante betaling op het bureau van
politie te Epe bleef tijdens de kantoor-
uren eveneens mogelijk. De ervaringen
met deze werkwijze waren zo positief
dat de korpschef van gemeentepolitie te
Epe hiervoor aandacht vroeg in de poli-
tiechefsvergadering in de provincie Gel-
derland (november 1978). Op verzoek
van de politiechefsvergadering is daarop
door een kleine werkgroep een rapport
opgesteld over de mogelijkheden die de
girale betaling zou kunnen bieden. In
een rapport van januari 1979 stelde deze
werkgroep de politiechefsvergadering in
de provincie Gelderland voor te bevor-
deren dat het besluit politietransaktie
1978 zodanig wordt gewijzigd dat poli-
tietransakties voortaan per giro- of
bankoverschrijving voldaan kunnen
worden.
In afwachting van de daarvoor nood-
zakelijke wetswijzigingen (artikel 74 bis
van het Wetboek van Strafrecht, met als
uitvloeisel daaruit het Besluit Politie-
transaktie) stelde de werkgroep tevens
voor in overleg met de betrokken
hoofdoffiecieren van justitie een proef
te houden in de provincie Gelderland,
om daarbü^varingen op te doen die bij
formuler^^ van een nieuw Besluit
Politietransaktie gebruikt zouden
kunnen worden. Deze voorstellen zijn
door de politiechefsvergadering over-
genomen. Via de hoofdofficier van

Arnhem is een aanvraag voor
gediend bij de Minister van

Fbestemming verleende voor

justitie in
deze pre
justitie, dïl
de proef.

Stijlvol cabaret in Vorden:
Zaterdag 14 februari in het Dorpscentrum.
In de serie culturele voorstellingen komt zaterdag 14 februari a.s. Cabaret
Vangrail naar Vorden. Deze groep bestaat 7 jaar en dit is het 5e program-
ma onder de naam nu: Ach, laat mij niet sterven op het station van Etten-
Leur.
Zij brengen een dosis gezonde triestheid in een absurde verpakking, ofwel
amusement voor gevorderden naar ideeën van Meneer Rutgers. Meneer
Rutgers is de oprichter van de groep. Op het Cabarettenfestival in Delft is
werd door zowel het publiek als de pers de eerste prijs toegekend aan deze
groep. Vangrail heeft zich een vast plaats in het Nederlandse theaterbestel
verworven, aangemoedigd door vele positieve reakties waarvan talloze
goede kritieken getuigen. De AVRO maakte een TV special en Phono-
gram bereidt een eerste L.P. van deze formatie voor. Het belooft een
muzikaal Hoogstaande avond met stijlvolle bewegingen te worden voor
zowel oud als jong.

De Vordense organisatoren hebben voor de tot dusver plaats gevonden
voorstelling altijd een dankbaar en enthousiast publiek in de zaal gehad.
Ondanks de grote waardering voor het uitstekende programma is het
aantal bezoekers wat tegengevallen. Dit kan een probleem zijn als de
vraag naar voren komt of in het volgend seizoen opnieuw een serie profes-
sionele culturele voorstellingen in het Vordens Dorpscentrum verzorgd zal
kunnen worden.

Voorverkoop van kaarten voor Vangrail op 14 februari 1981 in het Dorps-
centrum te Vorden bij VVV/Schoenhandel Wullink en bij Kantoorboek-
handel Hassink.

KPO
KPO koos nieuwe voorzitster: Hermien
Wiggers
De Katholieke Plattelandsvrouwen Or-
ganisatie afdeling Kranenburg-Vorden
heeft een nieuwe voorzitster gekozen op
de drukbezochte jaarvergadering in zaal
Schoenaker. Het werd Hermien Wigg-
gers (Brandenborch), die hiermee Annie
Cuppers-Besselink opvolgt. Er waren
nog meer bestuursmutaties: vice-voor-
zitster Riek Koers-van Ginkel was af-
tredend en niet herkiesbaar. Als nieuw
bestuurslid werd gekozen mevr. A.
Zents-Berendsen; oud-voorzitster A.
Cuppers-Besselink zal nu het vice-voor-
zitsterschap vervullen. De
penningmeesteresse Mariet Lichtenberg-
Hakfoort werd herkozen.
De oud-voorzitster dankte het schei-
dende bestuurslid R. Koers-van Ginkel
die vele jaren aktief was geweest onder
meer als voorzitster; men had prettig
met haar samengewerkt. Zij kreeg een
aardige attentie aangeboden. De nieuwe
voorzitster Hermien Wiggers kreeg

vervolgens de voorzittershamer
aangeboden; voorlopig zal mevr. Cup-
pers haar een jaarlang assisteren om in
te werken.
Secretaresse Gerrie Helmink-ter Huurne
bracht een keurig jaarverslag waarin de
vele aktiviteiten, ontwikkelingsavond
enz. nog eens werden gememoreerd. De
afdeling telt nu ruim 90 leden, men
hoopt dit seizoen het honderste lid te
kunnen inschrijven. Mariet
Lichtenberg-Hakfoort had de financiën
bijgehouden en kon een voordelig saldo
meedelen. De contributie ad. ƒ 25,- per
persoon per jaar blijft gehandhaafd op
dit bedrag. De kascommissie, de dames
Gotink-de Jong en Kosse-Wolbrink
bracht een goedkeurend verslag uit.
Inplaats van mevr. Kosse-Wolbrink
werd mevrouw Rensen-Gerritsen als
nieuw lid in deze commissie gekozen.

Besloten werd om medewerking te ver-
lenen aan de aktie S.O.S.-wereldhandel,
welke beoogd om steun 'te geven aan de
Vrouwenbeweging in Bangla-Desh.
Er zullen een aantal tassen worden be-

steld, die voor dit doel worden ver-
kocht.
De heer Van Weelden van de Rijkspoli-
tie te Dinxperlo verzorgde verder de
avond en gaf een inleiding over drugs en
verdovende middelen. Aan de hand van
dia's vertelde hij hoe verderfelijk de
invloed is van deze verboden middelen.
Ook nam hij de aanwezigen mee naar de
Oosterse landen waar de drugs
worden vervaardigd. Tot besluit werd
een verkeersquiz gehouden waaraan
leuke prijzen verbonden waren.
Op dinsdag 17 februari zal de eerst-
volgende avond worden gehouden.
Mevr. Feith uit Lochem van de Huis-
houdelijke Voorlichting komt dan
praten over bloemen, planten en de
natuur. Ook hierbij wordt een quiz ge-
houden.

Vrouwenclub Medler
De Vrouwenclub Medler is het nieuwe
jaar met een aantal drukbezochte avon-
den gestart. De traditionele spelavond
werd gehouden in het clubhuis van de
touwtrekkers; er gaven een dertigtal da-
mes acte de presence. Men beoefende al-
lerlei leuke gezelschapsspelen als sjoe-
len, balgooien, flessenspel, enz. Hier-
voor werden prijzen beschikbaar
gesteld.
Ook werd eenbijeenkomst gehouden
waarop mevrouw Lutke-Willink uit
Geesteren de dames het maken van
droogbloemen en collages leerde. Men
was er enkele uurtjes zeer aktief mee en
de meesten hadden toen zelf leuke boe-
ketten vervaardigd. Men kon tevens de
produkten bewonderen van de cursus
leerbewerken, welke door de cursisten
onder leiding van mevr. Lutke-Willink
waren gemaakt. De animo voor deze
cursus blijkt zo groot, dat men heeft
besloten om het volgend seizoen weder-
om een cursus leerwerken zal geven.
Voorzitster mevrouw Annie Norde-
Nieuwenhaven dankte mevr. Lutke-
Willink voor haar leerzame avond en
bood een attentie aan. Het winterpro-
gram zal op maandag 9 februari worden
vervolgd; zuster Jansen uit Vorden zal
dan vertellen over haar werk als wijk-
verpleegster van het Groene Kruis. Op
23 febuari geeft mevr. Verhey uit Lich-
tenvoorde demonstraties over spinnen,
wol verven enz., eveneens in het club-
huis. Op maandag 9 maart zullen de le-
den zelf voor een programma zorgen.
Het tienjarig bestaan van de Vrouwen-
club wordt op 13 maart gevierd met on-

der meer een kegelavond met leden en
echtgenoten in zaal De Boggelaar te
Warnsveld. Op zaterdag 7 februari aan-
staande wordt de jaarlijkse feestavond
gehouden in zaal Eykelkamp op het
Medler, samen met de Touwtrekvereni-
ging Vorden en de Schietvereniging
Medler.

Oudercommissie op de
bres voor de
verkeersveiligheid
De oudercommissie van de openbare
dorpsschool, school "Het Hoge" en
"De Vordering" willen met
ondersteunen van zoveel mogelijk Vor-
denaren en zo mogelijk met instemming
van het gemeentebestuur bij Rijkswater-
staat het verzoek indienen om twee met
stoplichten beveiligde oversteekplaatsen
te bouwen aan de Zutphenseweg en de
Dorpsstraat. Hierdoor zal voor velen
"de overkant van het dorp" beter be-
reikbaar worden zonder dat het rijdende
verkeer veel hinder ondervindt, aldus de
oudercommissie.

EHBO overbelast door
vele sportgebeurtenissen
De voorzitter van de EHBO de heer J. J.
van Dijk toonde zich op de jaarvergade-
ring verheugd over de grote opkomst
van de leden. Uit het jaarverslag van de
secretaresse bleek onder meer dat er bij
het ledenaantal, als gevolg van het feit
dat er de laatste twee jaren bij gebrek
aan kader geen cursus gehouden kon
worden, een daling te constateren viel.
Gelukkig kon er met de medewerking
van Dr. Minjon en kaderinstructeur
Dhr. Bongers j.l. november toch weer
een diplomacursus begonnen worden,
met 18 deelnemers(sters).
Dankzij de Gemeentelijke bijdrage werd
het aantal speciale rampenkoffertjes

uitgebreid tot twintig en verspreid over
het dorp gestationeerd. Ook onderging
het aantal handkoffertjes, te gebruiken
door de leden bij de diverse sportge-
beurtenissen een uitbreiding, waardoor
thans al de oude tassen vervangen zijn.

Het merendeel van de leden ontving op
speciaal daarvoor belegde avonden in
het ziekenhuis te Zutphen instructie be-
treffende hartmassage.
Tijdens de veertien hiervoor geplande
herhalingsoefenavonden werd door de
bezielende medewerking van de heer Ei-
lander en zijn assistenten de gehele stof
uit het Oranje Kruis boekje doorgeno-
men.

Het kasverslag van de penningmeester
vermeldde en klein batig saldo. De con-
tributie voor 1981 werd ongewijzigd
vastgesteld op ƒ 25,- en voor huisgeno-
ten op ƒ 20,-.
De spo r tbege l e id ingscommiss i e ,
bestaande uit de heren Lubbers, Wen-
tink en Eykelkamp berichtte de vergade-
ring dat de aanwezigheid bij sport etc.
ook in 1980 weer sterk was gestegen en
wel boven de tachtig maal. In niet min-
der dan zestien gevallen hiervan was de
EHBO de gehele dag aanwezig. De be-
zettingsraad van EHBO'ers hierbij be-
droeg van 2 tot 14 leden!
De sportgebeurtenissen waarbij EHBO
aanwezigheid gewenst of zelfs verplicht
is neemt dermate vormen aan dat de or-
ganisatie overbelast gaat worden. Daar
vrijwel alle sportgebeurtenissen in de
weekeinden vallen ziet het er beslist naar
uit dat niet meer aan alle verzoeken
voor assistentie gehoor kan worden ge-
geven, vooral wanneer aanwezigheid ge-
vraagd wordt op drie verschillende
plaatsen gelijk! De commissie meent dat
een dringend beroep op de grote sport-
verenigingen om tot een eigen EHBO-
kern te komen thans meer dan noodza-
kelijk is.

Bij de verkiezingen van het bestuur wer-
den de aftredende leden mevr. Velhorst-

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

Op de foto van de vorige week stond J.W. Bijenhof, de metselaar. Zijn zoon
fietste er achter. Op de afdruk was dit slecht te zien, daar deze erg donker was.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
De katte van Wieskamp mot nao 'n dokter, 't Ston vrouw Wieskamp niks
an maor 't mos toch maor gebeurn. Zo'n stel jonge katten dat was jao ok
niks gedaon in huus. 't Was dan wel neet meer zo'n ramp as vrogger too
zee naost Willem Putter met zien kanaries wonn'n, tevölle van dat grei
was neet wat. En jonge katten dootmaak'n, ajakkes nee, nog neet veur 'k
wet neet hoovölle geld. Daorumme mos i'j zoiets maor veur zien te wean,
dat was nog 't beste van alles. Zee had zich ok al wel 's afevraogd of t'r ok
abortus-klinieken veur katten waar'n at 't eenmaol te late was maor daor
was ze nooit goed uutekomm'n. Ok had ze al wel us an de pil edach. Un
halfjen van 't soort dat zee gebruuk'n um te veurkomm'n dat eur huus te
weinug slaopkamers kreeg, zol bi'j de katte misschien ok wel onheil veur-
komm'n. Zekerheid daorumtrent had ze neet en 't dus ok maor neet
edaon.
Steriliseern was nog 't beste, dat was de uutendelukke mening van eur
man en ok van eurzelf. 'n Afspraak met 'n veedokter was vlot emaakt en
zo wier 't katjen dan op 'n dag bi'j um achter de deure hen ezet. "Oaver
un paar uur konn'n z'um wel weer ophaal'n.
'n Veedokter begon maor met de katte van Wieskamp, van 't stel kleine
huusdieren mos t'r toch ene 't eerste wean. Eers un goeie vedoving, effen
in laoten warken en dan kon 't beginn'n. De boel goed schone maak'n
was 't volgende wat t'r te doen ston, dan de heure van de boek scheern en
ontsmett'n. 't Hef allemaole niks te beduun veur de vakmandokter. Met
'n scharp kniepmes wod 't boekvel dan los esneen en wod de katte langs
operatieve weg, zoat ze dat nuumt, steriel emaakt. Maor met 't katjen
van Wieskamp ging 't wat lastugger. De vrouwelukke organen waarn
schienbaor van de plaatse erold, althans de ogen van 'n dokter konn'n ze
neet ontdekk'n. De brille maor 's effen goed schone emaakt en dan maor
's wieter zien. Maor lauw heur, niks te vinden. De katte wier nog 's goed
bekekk'n en toen zaog e de vegissing: 't was jao 'n kater die ze um ebrach
hadd'n!
Gelukkug hadde 'n dokter net zovölle vestand van kastreern as van
Steriliseern en kan de katte toch nao zien naogeslachte fluiten.
Veur vrouw Wieskamp beteikenen 't wel un dubbele rekkening maor jao,
wat wo'j, dan mo'j maor gin katte in 'n zak koop'n. En waorumme 'n
veedokter 't neet eerder in de gaten had?. Och, wi'j soezebolt allemaole
soms wel 's un betjen bi'j ons in d'n Achterhook.
(Historisch) H. Leestman

Soek en de heren van Langen en Wol-
sing bi acclamatie herkozen.
Tenslotte werd uitvoerig gediscussieerd
over kader en Lotus opleiding, Jeugd
EHBO, oversteekbeveiliging bij avond,
wielervierdaagse etc.
Naast de reeds bekende avonden voor
rayonlezingen in Zutphen werden de
voorjaarsdata voor herhaling gepland.

Plattelandsvrouwen
Onder leiding van mevr. T. Ridderhof-
Meesters hield de Bond van Plattelands-
vrouwen afd. Vorden haar jaarvergade-
ring, hiervoor bestond veel belangstel-
ling.
Uit het jaarverslag van de secretaresse
bleek dat de vereniging een aktief jaar
achter de rug heeft, ook de penning-
meesteresse kon een batig saldo bekend
maken. Excursies werden gemaakt naar
den Haar, waar o.a. het Binnenhof
werd bezichtigd en de edelsteen slijperij
in Soest. Ook werd het 50-jarig jubi-
leum van de Ned. bond van Plattelands-
vrouwen, dat gehouden werd in de
Flevohof, bijgewoond.
Meegedeeld werd dat "Tafeltje Dekje"
in grote behoefte voorziet, er werden in
1980 ruim 5000 maaltijden verstrekt.
Ook de Noodhulpdienst doet goed werk
in Vorden. Bij de bestuursverkiezing
was mevr. H. van der Houwen-Goe-
dendorp niet herkiesbaar, in haar plaats
werd benoemd mevr. M. Dikken-Wilde-
boer.
De eerstvolgende bijeenkomst is woens-
dag 18 februari. Mevr. H. Kern zal bij
dia's iets vertellen over de natuur in Zuis
Afrika.

Mannenschoenen
voor heren

REU
Stoer en Stevig

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

7 febr. Springwedstr. in de sportzaal,
gymn.ver. Sparta

12 febr. Kontaktavond fa. Kettelerij,
Hotel Bakker

16 febr. Jaarverg. wielerclub (niet 18
febr.)

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

fa. Eijkelkamp
februari
21 uitvoering Vordens Toneel dorps-

centrum
27 febr. Karnaval
28 febr. Karnaval

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

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

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

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

2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 juni Avondvierdaagse VRTC
9 juni Bejaard.soos Kranenburg 2 uur

juni
20 uitvoering Nuts-blokfluit en melo-

dicaclub



Oudheidkundige-vereniging
Vorden opgericht
Dinsdagavond werd in Hotel Bakker een oprichtingsvergadering belegd.
Het comité bestaande uit de heren G. Koerselman J. Kettelerij, J. Dolfijn,
en G. Weevers, had diverse geïnteresseerden uitgenodigd om tot oprich-
ting te komen van een Oudheidkundige vereniging Vorden, met als doel
het verzamelen, onderzoeken, tentoonstellen, inventariseren en beheren
van oudheden in uit de gemeente Vorden alsmede het behouden van
karakteristieke dorpsgezichten. De heer J. Kettelerij gaf een uiteenzetting
van het doel van de Oudheidkundige-vereniging Vorden. De
belangstellende waren zeer positief. De opmerking: „dit had al eerder
moeten gebeuren" kwam al gauw. Men was blij dat er nu eens wat
gebeurde. Het voorlopig bestuur kon vlot samengesteld worden. Men gaf
zich spontaan op. De voorlopige samenstelling werd de heer Wullink,
voorzitter; mevr. Vreeman-Dekker, secr.; de heer Schoolderman, pen-
ningmeester; de heer Van de Peyl, lid; de heer Haverkamp, lid.
De kontributie werd vastgesteld op ƒ 20,- per jaar. Alle aanwezigen gaven
zich spontaan op. De werkgroep Leefbaarheid Vorden stelde ƒ 250,-
beschikbaar als startgeld, wat in dank werd aanvaard.
Het voorlopige bestuur zal zo spoedig mogelijk een vergadering beleggen
waar belangstellende uit Vorden en vooral uit de buurtschappen worden
verwacht. De oudheidkundige-vereniging kan voor Vorden van grote
betekenis worden, vooral voor onze toeristen. Het zal nog wel een tijdje
duren, doch de mogelijkheid zit er in dat zelfs een oudheidkamer of iets
dergelijks zal worden ingericht. De heer Kettelerij dankte de aanwezigen
voor hun spontane reakties en wenste het bestuur veel sukses.
De heer Wullink dankte namens de aanwezigen het oprichtingscomité.
Hierna bleef men nog gezellig bijeen, waarbij veel van gedachten werd
gewisseld over wat er zo gebeuren moet.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOETBAL

Ratti - Halle: 1-1
Na bijna twee maanden gedwongen
rust, speelde Ratti l afdeling zondag in
eigen home de ontmoeting tegen Halle.
Hoewel de mist tamelijk dicht was, deed
dit toch geen noemenswaardige afbreuk
aan het spel. Ratti bleek, vooral in de
eerste helft wat sterker in het veld, maar
men bleek onmachtig tot scoren.
In de twinstige minuut kon Halle met
succes een uitval ondernemen. Met een
lage bal vanaf tien meter wist de rechts-
buiten Johan Huitink te passeren: 0-1.
Na de thee werd Rudi Heuvelink gewis-
seld voor Frans Bleumink, die voor-
stopper speelde. Na een half uur werd
de stand gelijk dan zij middenvoor
Dinand Hendriksen, die met een boog-
bal de Hallse doelman verschalkte: 1-1.
Ook Afred Paarlberg werd bij Ratti nog
vervangen door Ton Overbeek, maar in
de stand kwam geen verandering meer.
Het bleef 1-1, waarmee beide ploegen
wel tevreden waren.

Ratti - Sinar Molukku: 0-2
De afdeling zaterdag van Ratti speelde
thuis tegen Sinar Molukku l uit
Vaassen. Voor rust ging het gelijk op,
waarbij aan weerskanten de respectieve-
lijke verdedigingen zich uitstekend
weerden.
Na de hervatting bleek dat de gasten
technisch de betere waren; na twintig
minuten moest doelman Tyink een
harde bal van de Vaassense rechtsbuiten
laten gaan: 0-1. Tien minuten voor tijd -
bij Ratti was Piet van Rooyen inmiddels
vervangen door Wiecherink - kon Sinar
Molukku nogmaals het Rattidoel vin-
den: 0-2.

Afdeling dames
Puck 2 - Ratti 1: 2-0
In de mist begon Ratti de moeilijke
wedstrijd tegen Puck.
Na een kwartier kwam door een misver-
stand Ratti achter te staan.
De tweede goal van Puck was een hens-
bal, die niet door de scheidsrechter ge-
zien werd. J. Bijen hield Ratti door
mooie reddingen op 2-0 achterstand. In
de tweede helft ging het gelijk op. In de
laatste 10 minuten schoot M. Gotink
een bal tegen de lat. Ratti ging dus naar
huis met een 2-0 nederlaag.

Uitslagen:
afd. Jeugd: s.v. Ratti al - Erix al: 3-0;
Vorden b2 - s.v. Ratti bl: 1-1; Erica c2 -
s.v. Ratti cl: 8-0.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - Sinar
Molukku 0-2; Zelos 3 - s.v. Ratti 2: 2-1;
Zelos 6 - s.v. Ratti 3: 5-2; s.v. Ratti 4 -
SVDW3: 1-4.
afd. zondag: s.v. Ratti l - Halle 1: 1-1;
s.v. Ratti 2 - Warnsv. Boys 3: 1-2; SHE
5 - s.v. Ratti 3: 0-0; s.v. Ratti 4 - Vorden
9: 3-4.
afd. Dames: Puck 2 - s.v. Ratti l 2-0;
Baakse Boys l - s.v. Ratti 25-1.

Programma:
afd. jeugd: Sp. Eefde cl - s.v. Ratti cl.
afd. zaterdag: s.v. Ratti l - PTT 1; s.v.
Ratti 4 - SSSE 5.
afd. zondag: s.v. Ratti l - SHE 1;
Zutphania 5 - s.v. Ratti 2; s.v. Ratti 3 -
Zutphania 6; s.v. Ratti 4 - Halle 4.
afd. Dames: SHE - s.v. Ratti 1; Halle l -
s.v. Ratti 2.

Vorden komt in Hengelo tot de
volle winst 1-2
Er wordt gezegd dat voetballers over het
algemeen zeer bijgelovig zijn. Sommige
keepers hebben steevast dezelfde kleur
trui aan wanneer op gegeven moment is
gebleken dat bijvoorbeeld bij de kleur
groen de wedstrijd wordt gewonnen.
Van Johan Cruyff is bekend dat hij als
laatste het veld betreedt. Kortom is een
speler of elftal eenmaal aan een bepaal-
de traditie gehecht dan is het moeilijk,
zolang het succes blijft, hiervan af te
wijken.
Zo zou het best eens kunnen gebeuren
dat de spelers van Vorden l in het ver-
volg iedere zondag voor de aanvang van
de wedstrijd bij trainer Ab Fleming op
bezoek gaan om daar een bord soep te
gebruiken.
Zondag voor de uitwedstrijd tegen Pax
is men hiermede gestart en zie Vorden
won de wedstrijd zeer onverwacht met
1-2.
Voor de rust was Pax aanvallend de
betere ploeg en kregen de Hengeloërs na
een kwartier spelen een verdiende voor-
sprong. Een door Hans Winkelman
genomen vrije schop verdween onhoud-
baar voor doelman Wim Harms via de
paal in het doel 1-0. Harms was even
later nog een paar maal uiterst attent bij
enkele inzetten van onder meer Winkel-
man en Golstein. Aan de andere kant
kregen de Vorden-voorwaartsen toch
ook wel kansen. Zowel Andre te Velt-
huis als Theo Schotsman knalden rake-
lings langs en over.
In de tweede helft werd het steeds
moeilijker de strijd vanwege de mist
goed te volgen. Ook in het veld werd het
sommige spelers een paar keer danis
"mistig" voor de ogen want de ploegen
streden voor elke meter grond. Pax-aan-
voerder Golstein meende een keer fel te
moeten doorlopen op doelman Wim
Harms maar kwam van een koude
kermis thuis. Als een blok sloeg Gol-
stein tegen de grond, maar kon de strijd
even later weer hervatten. Intussen was
Vorden op gelijke hoogte gekomen.
Aan de felicitaties van de spelers konden
we zien dat Hans Lenselink had
gescoord. Een kwartier later wederom
een gejuich tussen de mistflarden.
Ditmaal was het Jan Addink die via de
binnenkant van de paal scoorde 1-2.
Verdiend dat wel. Pax ging in de
slotfase nogeens massaal ten aanval. De
Vorden-defensie wist van geen wijken.
Met name Bertus Nijenhuis, de oudste
speler van het veld, speelde een berepar-
tij. Vlak voor tijd miste Golstein een uit-
stekende gelegenheid om de balans in
evenwicht te brengen. Het bleef zodoen-
de een verdiende 1-2 zege voor Vorden.
Wij zijn benieuwd welke excuses Pax-
praat ditmaal zal aandragen. Aan de
scheidsrechter kan het niet liggen, tenzij
men er in Hengelo andere ideeën op na
houdt!

DRAAI NU:

020-214444
TELE-LUISTERSPEL

Teddy Scholten presenteert
dag en nacht

de Rode Kruis-luisterspellijn

Zaalvoetbaltoernooi om
kampioenschap van Vorden
Zaterdag 28 maart organiseert Fred
Fransen in de sporthal "De Kamp" te
Hengelo het zaalvoetbalkampioenschap
van Vorden voor bedrijven en instel-
lingen. Tot uiterlijk 8 maart kan men
zich bij Fred Fransen, De Bongerd 7
inschrijven.

VOLLEYBAL

Dames Dash onderuit tegen
Saturnus
Met een sterk verzwakt team - de helft
van het basisteam miste - togen de
dames naar Uden voor een ontmoeting
met Saturnus de Molen, dat nu op de 4e
plaats staat, terwijl Dash een gedeelde
(met 3 anderen) 6e plaats bezette. In de
ontmoeting thuis had Dash Saturnus
een puntje af kunnen snoepen. Ondanks
de zwakke bezetting bekeken vanuit het
oogpunt, dat men niet voldoende op
elkaar was ingespeeld, is er een redelijk
spel vertoond. In de eerste set liep
Saturnus snel weg tot 10-0. Daarna
kwam er een kentering met wisselende
mogelijkheden. Maar Dash kon iet tot
een score komen, zodat het 15-0 werd.
Dit werkte welhaast op de lachspieren.
Welgemoed begon ook Dash aan de 2e
set. Het werd zowaar 14-16 na vaak
lange en felle ralleys. In de 3e sst gaf Sa-
turnus het heft niet uit handen. Het
werd 15-6. In de 4e set verzette Dash
zich hevig, maar kon niet verhinderen,
dat het 15-8 werd. Uitslag derhalve 3-1
voor Saturnus. Van Dash-zijde mogen
als uitblinksters genoemd worden: Anja
Peppelman en Mieke Rouwenhorst
vooral door goede opslagen, terwijl
Marja Niessink als spelverdeelster zeer
verdienstelijk werk deed. De stand is
nu: Torpedo 15-43; Explosie 15-35;
V.C.V. 15-35; Saturnus 15-31; Trivos
15-24; Setash 15-19; Rohda 15-19; Dash
15-16; Dynamo 15-16; Reehorst 15-14;
Veenendaal 15-12; Isala 2 15-3. Aan-
staande zaterdag ontmoet Dash thuis
Explosie. De ploeg uit Vorden heeft dan
praktisch weer de normale samenstel-
ling.

Overige uitslagen: j.asp. Dash a - DSC:
3-0; j.jun. Dash - DSC: 0-3; m.asp.
Dash a - DVO a: 2-1; Dash b - SVS a: 2-
1; Dash c - Hansa a: 1-2; Dash d - DVO
2: 0-3; d A kl. Dash 5 - Vios 3: 2-1;
hr.2e kl. Wtief - Dash 2: 3-0; m.jun.
Dash - Olympia: 1-2; ds. Ie kl. Dash 3 -
Vios 1:0-3; hr.2e.kl. Dash 3 - Vios 4: 2-
1.

Programma: 5-2-81: Twello: Heren
prom.kl.^|lp l - Dash 1; Deventer:
Dames pMn.kl. Isala 3 - Dash 2. 7-2-
81: Schalkhaar: heren prom.kl. SVS l -
Dash 1: Harfsen: m.asp. Harfsen a -
Dash a: Eefde: m.jun. Vios - Dash,
Hengelo: m.asp. DVO a - Dash c, j.asp.
DVO 2 - Dash 3; Warnsveld: m.asp.
Wilh. 2 - Dash 4: Vorden: Dash l -
Explosie, ds. 3e div.. 9-2-81: Zutphen:
j.jun. Wilh. - Dash, ds. 2e kl. Hansa 4 -
Dash 4; Vorden: m.asp. Dash b - Ven
K, hr. 2e kl. Dash 3 - Harfsen 2; ds.
prom.kl. Dash 2-SVS 2.

Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: Hoofdklasse: H. Grotenhuis
t.h. - H. Ruesink 1-1; B. Nijenhuis - B.
Breuker 2-0; J. Krajenbrink - T. Slütter
2-0; J. Masselink - H. Graaskamp 2-0;
Henk Ruesink staat in deze competitie
vrij goed, hij heeft 7 punten uit 4 wed-
strijden.
Eerste klasse: J. Hoenink - W. Sloetjes
1-1; H. Hoekman - J. Lankhaar 0-2; G.
ter Beest - G. Brummelman 2-0; B.
Wentink - G. Hulshof 0-2; H. Wansink
- J. Lamers 2-0; P. Eckringa - B. Rossel
2-0; Goed staan hier G. ter Beest, 8
punten uit 5 wedstrijden en H.
Wansink 8 uit 5 en B. Rossel 6 uit 6.
Jeugd groep 1: N. de Klerk - J. Slütter
0-2; G. Brinkman - F. Rouwenhorst 2-0;
E. Hengeveld - P. Besselink 2-0; M. v.
Burk - M. Boersbroek 2-0; E. te Velt-
huis - W. Berenpas 0-2; W. Hulshof - R.
Bulten 2-0; A. Plijter - M. Boersbroek
0-2; G. Brinkman - M. v. Burk 0-2; F.
Rouwenhorst - E. Hengeveld 1-1; H. v.
d. Kamer - J. Dijk 0-2; R. Slütter - M.
Boerkamp 2-0; E. Brummelman - J. v.
d. Kamer 0-2; Groep 2: H. Norde - E
Nijenhuis 2-0; B. Nuesink - H. Wilgen-
hof 2-0; B. Voortman - P. Holsbeke 2-
0; H. Berenpas - H. v. Zuilekom 2-0;
Rs. Chotkan - G. Wenneker 2-0; E. v.
Est - J. Brandenbarg 1-1; J. Kuin - B.
Huetink 2-0; J. Kuin - B. Voortman 0-2;
Rs. Chotkan - P. Holsbeke 2-0; B. Hue-
tink - G. Wenneker 2-0; H. Berenpas -
Rs. Chotkan 0-2; H. Wilgenhof - E.
Nijenhuis 2-0; H. Norde - G. Wenneker
2-0; B. v. Zuylekom - Rr. Chotkan 2-0.

Finaleplaatsen voor
Vordense dammers
Bij de voorronden voor de disstriktsfi-
nale hebben twee van de vijf deelnemen-
de Vordenaren zich zeker kunnen stellen
van een finaleplaats. Henk Ruesink won

op de klok van Peter van Ooyen (Eiber-
gen) in een niet gemakkelijke stand. Jan
Masselink kan alleen een finaleplaats
veroveren als van Kampen niet wint van
Vesters (deze wedstrijd wordt één dezer
dagen gespeeld) Henk Hoekman speelde
zich bij de aspiranten in de finale,
hoewel hij verloor van Frits Zegelink uit
Winterswijk. Erik Brummelman en
Andre Plijter hebben zich niet voor een
finaleplaats kunnen plaatsen. In de Gel-
derse finale versterkte Wieger Wesselink
zijn positie, zelf won hij, terwijl zijn
konkurrenten remise moesten toestaan.
De voorsprong van Wesselink bedraagt
thans vier punten.
In de hoofdklasse is duidelijk geworden
dat er zes dammers strijden voor vijf
plaatsen in de kwartfinale van Neder-
land. Henk Grotenhuis staat op de
vierde plaats vrij goed, maar hij zal wel
Tjeerd Harmsma en Henk Kamperman
van het lijf moeten houden. Zelf speelde
Grotenhuis remise tegen Jan Crum uit
Lunteren.

Opnieuw winst voor
aspirantenviertal
Het aspirantenviertal van DCV stoomt
op naar de titel. Nu werd DIOS ii uit Ei-
bergen afgedroogd met 8-0. De indivi-
duele uitslagen waren: H. Hoekman-M.
Schippers 2-0; W. Wesselink-B. v. d.
Spoel 2-0; P. Eckringa-H. Wassink 2-0;
N. de Klerk-M. Jacobs 2-0.

Jeugdappel
Zaterdag aanstaande wordt er in Laren
een jeugdappel gehouden. DCV uit Vor-
den zal hieraan met niet minder dan 30
dammers uitkomen.

Kampioenschap van
Nederland
De tweekamp tussen Johan Krajenbrink
uit Vorden en Erik Brunsman uit Alme-
lo, met als inzet het kampioenschap van
Nederland dammen (aspiranten) krijgt
een vervolg in de week van 2 maart tot 5
maart. Het gaat nu om de eerste
wintspar t i j . De part i jen worden
gespeeld in Almelo. Beide spelers heb-
ben de afgelopen maanden reeds zes
keer om de nationale titel tegen elkaar
gespeeld. Alle zes partijen eindigden in
remise!

MOTORSP^TT

Huldiging kampioen
De Graafschaprijdej^
De V.A.M.C. "De Graa^Waprijders"
houdt zaterdagavond 7 februari haar
jaarlijkse feestavond in zaal "De Her-
berg". Tijdens deze feestavond zullen
de verschillende kampioenen worden
gehuldigd, terwijl tevens de motorsport-
man van het jaar bekend gemaakt zal
worden. Ook zal er een jeugd-
motorsportman van het jaar worden ge-
kozen. De muzikale omlijsting zal ver-
zorgd worden door "Take It Easy".
(Zie advertentie).

PAARDESPORT

Slipjacht
Zaterdag 7 februari komt, net als vorig
jaar, de Koninklijke Nederlandse Jacht-
vereniging met een 14-tal koppel
foxhounds de slipjacht houden in
Vorden. Onder leiding van de Hunts-
man Dick van Laar vertrekt het jachtge-
zelschap van de parkeerplaats van Hotel
Bakker naar Kasteel Vorden waar de
sonneurs (hoornblazers) de jacht zullen
aanblazen. De voorzitter van de
plaatselijke VVV de heer G.W.
Eyerkamp zal het gezelschap welkom
heten. Tevens wordt de Sterripcup aan-
geboden.

De eerste run ingezet op de weide van de
heer Tjoonk, waar de Vordensebosweg
op de Schuttestraat komt. Met de
Schuttestraat mee kan men de stoet vol-
gen tot aan de Bergkappe en via de Bek-
mansdijk bij de Kill bij Kasteel Onstein.
Na een kleine rustpauze stapt (rfecken)
het gezelschap naar de Vosheuvel op de
weide van de heer Lenselink richting
Zomervreugd naar de weide van de
familie Roeterdink voor het huis van
Zinnicq bergmann. Ook hier een rust-
pauze. Daarna inzet van de derde rum
op het land van Schutte aan de Henge-
loseweg; via de crosscircuit naar de
Deldenseweg, over de kamp van Rossel,
Veldslagweg naar de weide van Heyenk
bij de Norde-brug.
Hier krijgen de honden hun verdiende
loon. Om 15.50 uur wordt de jacht
afgeblazen. De Vordense rij vereniging
"De Graafschap" die dit evenement
mede mogelijk maakt is vol lof over de
Vordense landbouwers voor hun
spontane medewerking. Het geheel
wordt gesponsord door hotel Bakker en
gebr. Barendsen.

Vrijdag 6 februari groot
indoortoernooi touwtrekken in
de Gompert
Manege De Gompert te Hengelo Gld. is
vrijdagavond weer de "touwtrek-
arena", waar een groot aantal achttal-
len hun krachten met elkaar gaan
meten. Het is het tweede indoortoernooi
uit deze wintercompetitie van gewest
Oost van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond. Ter gelegenheid van zijn twaalf-
en-een-halfjarig bestaan is de organi-
satie door de bond ditmaal toever-
trouwd aan de TTV Oosterwij k uit
Zelhem.
In de 640 kg. klasse komen liefst vijftien
ploegen aan de touwen, zodat de wed-
strijdcommissie deze in twee poules
heeft gesplitst. In de 640 kg. A is Eiber-
gen favoriet, evenals Erichem en de
"thuisclub" Oosterwijk. Ook Bussloo
en Bathmen zijn niet kansloos, terwijl
FC RUK - dat het eerste indoortoernooi
in Holten won - ook van de partij is.
Verder komen Britsum (Friesland) en
Okia in het strijdperk. In de 640 B
nemen onde meer deel de teams van
Bathmen, Okia, Erichem, Britsum,
EHTC, Oosterwijk, Eibergen.
In de 720 kg. klasse is de animo niet zo
groot. Hier komen uit de ploegen van
Bussloo, Hofboys (Almelo) en Britsum.
Zij zullen een dubbele competitie tegen
elkaar trekken.

Judo
Zaterdag 7 februari a.s. wordt er een
mini-judotoernooi georganiseerd in de
dojo van Judokwai-Vorden aan de
Molenweg 43. Hieraan nemen ca. 100
judoka's deel van 7 tot en met 14 jaar
uit Eefde, Gorssel, Laren, Terwolden en
Vorden.
Er wordt gewerkt met kleine poules en
volgens een puntensysteem, zodat iedere
judoka in zijn eigen gewichts- en leef-
tijdsklasse uitkomt in meerdere wed-
strijden.

Tafeltennis
Het bestuur van de tafeltennisvereniging
"Treffer 80" deelde ons mede dat de
speelavonden op woensdag en maandag
zijn, alsmede op zaterdag.

Tref f er 80
Team l is de tafeltenniscompetitie
hoopvol begonnen. Werd er vorige
week in de uitwedstrijd tegen Reflex 3
nog een gelijkspel behaald, afgelopen
maandagavond werden in de thuiswed-
strijd in het dorpshuis, tegen KSV 3 de
volle 2 punten gehaald.
De hr. D. de Beus en W. Voortman
wonnen beide l set terwijl F. Evers
(ingevallen voorS. Hovenkamp) alle 3
sets op zijn naam schreef. Het dub-
belspel gespeeld oor de hr. Voortman en
Evers werd ook no l punt behaald, zo-
dat de eindstand werd 6-4.

Hengelaarsvereniging
"De Snoekbaars"
De jaarvergadering van de hengelaars-
vereniging "De Snoekbaars", welke in
het dorpscentrum te Vorden werd ge-
houden, werd matig bezocht.
Na het openingswoord van de voorzitter
de heer D.J. Weustenenk werden de
overleden leden herdacht.
Het ledental van de vereniging bedraagt
momenteel 522.

Bij de senioren werd A. Golstein het
afgelopen jaar kampioen; 2. G.M. Eg-
gink; 3. A. Jansen. Bij de jeugd werd
René Golstein kampioen; 2. Dik Bosch;
3. Marcel Besselink.
Het boekjaar kon met een batig saldo
worden afgesloten. Voor het nieuwe sei-
zoen staan er voor de senioren zes wed-
strijden op het programma. Voor de ju-
nioren drie. Naar aanleiding van vragen
deelde het bestuur mede dat er ter zijner
tijd een feestavond zal worden georgani-
seerd.

Sparta nieuws
Op dinsdag 27 januari j.l. hield de
gym.ver. Sparta haar jaarlijkse jaarver-
gadering in hotel Bloemendaal. Voorzit-
ter dhr. O. Wempe heette de aanwezige
leden hartelijk welkom. Na het
voorlezen van notulen en jaarverslag
door de secretaresse werden deze uiter-
aard goedgekeud. Het verslag van de
penningmeesteresse gaf een nadelig sal-
do te zien. De kascommissie, mevr.
Brinkman en mevr. Geurds deelden mee
de kas in orde bevonden te hebben,
waarna ook deze goedgekeurd werd.
Als nieuwe kascommissie werden
benoemd mevr. Geurds en mevr. Sik-
kens. Het doorvoeren van een contribu-
tieverhoging per l april a.s. werd met al-
gemene instemming aangenomen. De
dames, mevr. A.G. van Zeeburg en
mevr. D. Stoltenborg waren aftredend
als bestuursleden. De voorzitter
bedankte beide dames voor hun inzet
en kregen een VVV bon aangeboden. Er
werden geen nieuwe bestuursleden
gekozen. Wel werd er een nieuw op te
zetten plan op tafel gebracht
inhoudende: een soort commissie vor-
ming uit de diverse groepen met als
doel, het zien, horen en overbrengen
van wat er leeft in de groepen en deze
dan mede te delen aan het bestuur. Na
deze gezellige avons sloot de voorzitter
de vergadering.

Zwemmers succesvol
Bij de zwemkampioenschappen voor de
D.competitie kwamen leden van de Vor-
dense zwemvereniging "Vorden '64"
tot de volgende resultaten: 100 meter
wisselslag jongens onder de tien jaar 1.
Freddy Dijkman; 2. Markt Karmiggelt;
3. Han Berenpas.

100 meter vrije slag jongens onder de
tien jaar; 1. Jaap Stertefeld 1.09.1.
Estafette vrije slag jongens onder de
tien: het team van Vorden werd hier
tweede (het team bestond uit Ernst te
Velthuis, Jacco Venhui, Arnout de
Koning en Peter Besselink). 4-maal
wisselslag estafette jongen onder de
twaalf: eerst plaats voor het team van
Vorden bestaande uit Han Berenpas;
Ernst te Velthuis; Mark Karmiggelt en
Freddy Dijkman.
100 meter vlinderslag jongen onder de
zestien: 1. Jaap Stertefeld, 1.31.7.

KNIPTIP
Vaders zijn veel te
vaak foto-doe-het-
zelvers. Laat haar
toch ook eens foto-
graferen.

EEN
ANDRE JAMET VOUW-

WAGEN MET COMPLEET
INGERICHTE BERMKEUKEN!
Om precies te zijn: type Mexico Luxe,
geremd. Deze oerdegelijke vouw-
caravan zet u in enkele minuten op en
staat garant voorjaren onbezorgd
vakantieplezier! Deze grandioze eind-
hoofdprijs (consumentenwaarde
f6.395,-) is gratis beschikbaar
gesteld door:

ANDRE JAMET, Veenendaal

6 BOOTREIZEN NAAR
ENGELAND

Haal gauw uw MARATHON tijdschrift in huis:
overal waar tijdschriften

verkocht worden of
- Telefonisch: 070-889272

(dag en nacht)

Een
superzachte tweezitsbank,
voor het gezellig samenzijn

Met één van de modernste autoveerschepen van
Hoek van Holland naar Harwich en weer terug'

Naar keuze per dag- óf nachtdienst U reist
eersteklas Naar Londen per boot en trein Op de

toto: het m s "Prinses Beatrix", het nieuwe schip v,in
de Stoomvaart MIJ Zeeland Straks Uw schip?
Deze 6 bootreizen (waarde ca f 232,- per reis)

zijn aangeboden door

hoek van Holland
harwich

STOOMVAART MIJ. ZEELAND,
Hoek van Holland.

i
U.UX model 784

• • ' k z i | hel vakmanschap
in de men IX En het is een twee
tsbank dus u geniet dubbel' U kunt dit klasse

i" l EOlUX toon
meent

'•'• Yan t 2.884, -
1 ;i >s beschikbaar

LEOLUX, V»nlo.

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



KNIPTIP

Durf de schaar te gebruiken bij het
monteren. Wie met overleg knipt,
maakt films, waar vaart in zit.

Weekendreklame

iets bijzonders

SACHER PUNTEN

't Lekkerste komt
van de banketbakker.

j. WIEKART
TELEFOON 1750

Specialiteit: ZWANENHALZEN

KNIPTIP Gewoon eens doen op ^
een zonnige avond: een
zonsondergang fotografe-
ren. 't Is echt niet moeilijk.

'OE MEE EN WIN
IN DE NATIONALE RODE
KRUIS PUZZELSPELEN

MARATHON!
ca. 30.000 prijzen t.w.v.

meer dan
f 1.OOO.OOO,-

ALS DEELNEMER ONTVANGT U 3x PER
JAAR HET EXCLUSIEVE TIJDSCHRIFT
"MARATHON" GRATIS THUIS.
• Stuur onderstaande coupon naar:

Nederlandse Rode Kruis,
Postbus 30427,
2500 GK 's Gravenhage

• Telefonisch aanvragen:
070-469595
(alleen tijdens kantoor-uren)

COUPON (op een briefkaart plakken: f 0,45,
óf in een geopende envelop stoppen: f 0,55 postzegel)
Ja, ik doe méé met de NATIONALE RODE KRUIS
PUZZELSPELEN MARATHON!
Stuur mij het tijdschrift "MARATHON" GRATIS toe.

Naam mevr./heer

Adres.. .

Postcode . .

Woonplaats.

Postgiro- of
bankrek. nr.

(opgave voor toezending van belang)

kreatief
centrum coupons en stoffen 50% korting

Aanbieding in o.a.: Trainingspakken,

Warming up-jacks, Corduroybroeken,

Overhemden, Bouwpakketten.W
CERKEPAD

DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752-1921

Bromfietsverzekering.
Haal

vóór l maart het ,
nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ü krijgt

hetdirekt
mee.

UX.B
1625

cassettedeck

D.L.L. - voor een perfecte
bedieningstechniek en
maximale veiligheid. Monitor.
Fade Edit - voor opname
korrekties achteraf, bij weer-
gave. Winkelwaarde f 1098,--
Gratis beschikbaar
gesteld door:
REMA ELECTRONICS B.V.,

Amsterdam.

Windsurfer ^Regatta"!
Kompleet '. met tuig

Haal gauw uw MARATHON tijdschrift in huis:
overal waar tijdschriften

verkocht worden of
Telefonisch 070-889272

(dag en nacht)

Plankzeilen kan iederéén. Zeker met
de schitterende windsurfer "Regatta"
Niemand is te oud, te jong, te stijf of
te onhandig om er véél waterplezier
mee te hebben! Deze zeilplank
(winkelwaarde: f 1.985,-) is beschik-
baar gesteld door:
TEN CATE SPORTS B.V., Almelo.

10

Midweekverblijven
voor 2 personen

(maandag-vrijdag)
Op het 5-sterr^^^ngalowpark de "Eemhof"

met alle mcl̂ ^Be voorzieningen voor
ontspanning waarde van dit Midweek

verblijf f 175,-. Deze prijs werd gratis ter
beschikking gesteld door:

SPORTHUIS CENTRUM RECREATIE B .V,
Rotterdam

sportMs centrum
recreatie

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

Welkoop
tuinzaden

nog tot 15 februari met 15% korting
Ga naar de
Welkoopwinkel
en haal de nieuwe
uitgebreide
Welkoop tuingids
1981. Boordevol

tuin- en
kweekplezier.

wclkoop alles voortuin,
dier, hobby en
doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Tijd van Maaien nadert
Laat nu uw HANDMAAIER

MOTORMAAIER

vakkundig
slijpen en reviseren

barendsen TELEFOON

Vorden 05752-1201

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

Martens
lleedi doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILLINK
Het Hoge 20 - Vorden

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

WEEKKN ALLER!!
DAMESKLOMPEN

Wit, met geperforeerde
bovenkap

met glad leren
bovenkap . . . .

15,95

29,90
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Verser brood
koopt U nergens anders
dan bij uw warme bakker.

Zó uit de over in de winkel

Warme Bakker
OPLAAT
bakt het voor U

WEEKENDREKLAME
TOMPOUSEN

0089

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

05752-1314 en 05750-23346

WIJNAANBIEDING
Zeiler Schwarze Katz liter van 7,95 nu7,45

Pinot Noir stevige rode wijn
Liter van 6,95 voor 3 ,"D

Cótes de Lubéron per nes 5,95

Chateau Hanteillan
Cru Bourgeois 1975
Haut-MedOC per fles van 14,95 nu. 13 ,50

Vinotheek
SMIT

Telefoon 1391



2000-ste vee-code installatie en
150.000-ste responder afgeleverd hndeüfae inyuneüng

^^^^^^ ^^^ ^ ^^^* ^* .̂ k f ^1 ^^H ^^ ^^ ^^ ^^. ^^^* ^^^* ^^ .A .̂ L̂1/an P~15 maartGEEF aan de collectanten

of
STORT op rekening van het plaatselijk comité, of op GIRO 324 NATIONAAL RHEUMAFONDS- OEN HAAG

Op vrijdag 15 januari j.I. werd door Poiesz B.V., dochteronderneming van Brinkman & Niemeijer N.V. te Zutphen de 2000-
ste vee-code installatie afgeleverd op het bedrijf van de heer B. Kemp, Kortenhoefsedijk IB te Korenhoef. In deze levering zat
tevens de 150.000-ste responder, welke door Nedap in vergulde uitvoering werd meegeleverd.

De heer Poiesz memoreerde bij de officiële overdracht - waarbij ook de fabrikant Nedap te Groenlo en handelaar tractoren-
bedrijf Roeleveld uit Breukelen aanwezig waren - in het kort de geschiedenis van vee-code en onderstreepte daarbij de ge-
weldige vlucht welke het electronische melkvee begeleidingssysteem de laatste vier jaren heeft genomen. Poiesz B.V. levert
deze apparatuur thans in 22 landen.

Alle 75 melkkoeien van het 30 ha grote bedrijf van de heer B. Kemp zijn op het systeem aangesloten. In de stal zijn 3 voer-
boxen geplaatst, terwijl in de keuken het bedieningspaneel en de begeleidingscomputer zijn opgesteld.

Eigen kaas
De geproduceerde melk wordt 's zomers
geheel aangewend voor het maken van
eigen boerenkaas, hetwelk door de heer
Kemp met één medewerker geschiedt.

Naast leverantie aan de
kaasgroothandel wordt in een eigen
kaaswinkel eveneens rechtstreeks aan de
consument verkocht. De verkoop wordt

geregeld door mevrouw Kemp, die zich
tevens belast met rondleidingen op dit
moderne bedrijf, waar plattelandsvrou-
wen en andere geïnteresseerden zich re-
gelmatig laten voorlichten over de kaas-
produktie. Een uitgebreide diashow
wordt voor deze ca. l uur durende rond-
leiding ter ondersteuning als voorlich-
tingsmateriaal gebruikt, 's Winters

wordt de melk aan de fabriek geleverd.
De officiële overdracht van deze 2000-
ste installatie kreeg voor de familie een
feestelijk tintje, door Poiesz B.V. en
Nedap de overdracht gepaard lieten
gaan met^^aanbieding van een draag-

ilWmelevisie, terwijl Roeleveldbare kle
uit Breukelen
bloemen zette.

mevrouw Kemp in de

KNIPTIP "5
.

Vermijd "springers" bij he t filmen. Deze ^ ' \ ^
storende beeldovergangen voorkomt u ^yl̂ B
door na elke stop een ander S/
standpunt of beelduitsnede te kiezen.

r KNIPTIP w"

Laat van uw mooiste dia's
foto-afdrukken maken. Uw fotohande-
laar weet er alles van!

' • •-*,, ™

J «.
\\V A

'M 0

nationaal rheumafonds

Uw gift is een bijdrage aan:
-wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en geneesmogelijkheden van reuma
t aangepaste vakanties voor gehandicapte reumapatiënten
E- individuele hulp, de persoonlijke hulp aan de reumapatiënten
-steun aan de reumapatiëntenverenigingen
-creatieve dagen,ontspanning en therapie voor reumapatiënten
-voorlichting door middel van films, boeken, brochures e:d.

nadere informatie tijdens de SOCUTERA-T.V.-UITZENDINGEN op maandag 9 en woensdag 12 maart

(veel dank zijn wij verschuldigd aan drukkerij Weevers, die deze publikatie voor haar rekening nam)

Familiedrukwerk
Geboorte-, verlovings- en trouwkaarten

alsmede uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk
Briefpapier, enveloppen, rekeningen, folders.

Agentschap te Hengelo G:

maylanne
drogisterij en parfumerie

Felix en Marianne Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo - Telefoon 2062

G:

bennie harmsen
verf & wandbekleding

spalstraat 17 - 7255 AA Hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Filiaal te Zutphen:

boekdruk-offset

J wevo drukooo laarstraat 49-51
7201 eb zutphen-tel. 05750-12306
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