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Afscheid van de heer en mevrouw Van Tongeren
Van diverse zijde zijn wij benaderd om „iets" te geven als afscheid aan de heer en mevrouw Van Tongeren.
Zo allen bekend is heeft dokter Van Tongeren zijn praktijk noodgedwongen moeten beëindigen. Velen zien de
heer en mevrouw Van Tongeren node vertrekken. Zij stonden altijd klaar voor hun patiënten.
„Wie mot d'n dokter toch iets geven als afscheid", zo werden wij benaderd. Wij hebben enkele patiënten gebeld en
men gaf zich spontaan op als comité van aanbeveling. Bij de RABO-BANK is nu een rekening geopend, n.l.
36.64.37.003 t.n.v. Afscheid dokter vanTongeren. (giro van debank is86.29.23.
Daar de tijd zee r kortïs (volgende week vrijdag is het afscheid al) verzoeken wij u, als u mee wilt doen, direct een be-
dragje over te maken ofte bezorgen bij de RABO-BANK. Als we allemaal gezamenlijk wat geven, is dat veel leu-
ker. De bedoeling is dat de oudste patiënt, oma te Moller, (93 jaar, Willem Alexanderlaan 2) op vrijdag 26 maart 4 uur
in hotel Bakker het bedrag zal overhandigen.

Comité van aanbeveling,
mevr. Dekker, mevr. Eskes, mevr. Pelgrum, de heer Haverkamp, de heer Weevers

P.S. Mocht het voor u zeer moeilijk zijn om uw bijdrage te bezorgen of over te maken bij de Rabo-bank, bel dan
even naar één van bovengenoemde personen.

V.V.D. kandidaat
mr. M.A.V. Slingenberg
"De lasten van de burgers en het bedrijfsle-
ven mogen niet langer verder worden ver-
zwaard."
Dit is de verkiezingsleus van Vordens eni-
ge kandidaat, die er zeker van kan zijn dat
hij gekozen zal worden tot lid van de Pro-
vinciale Staten van Gelderland. Mr. Slin-
genberg staat nl. op de provinciale lijst van
de V.V.D. op de 4e plaats. Een plaats die hij
ongetwijveld mede te danken heeft aan de
financieel economische deskundigheid,
die hij in zijn inmiddels lange loopbaan
heeft opgebouwd.
Een carrière die hij enerzijds inmiddels als
districts directeur van de AMRO bank
heeft afgesloten, maar die hij politiek ge-
zien nog enige jaartje hoopt te kunnen
voortzetten. .
Dit zeer tot het genoegen van zijn collega
fractieleden die zijn financiële deskundig-
heid maar node kunnen missen. Vooral nu
de economische problemen van ons land
zich opstapelen. Problemen die zeker niet
ongemerkt aan onze provincie voorbij zul-
len gaan.
Ook de provincies zullen zich in hun uitga-
ven moeten matigen. De mindere inkom-
sten die uit het Provinciefonds zullen niet
op de burgers en het bedrijfsleven afge-

wenteld mogen worden. Uiteraard geldt
dit ook voor de gemeenten.
Gebeurt dit wel dan blij ven we in de cicieu-
ze circel zitten van een toenemend beslag
van de overheid op ons nationaal inkomen.
Naast de financiële gebeuren is de provin-
cie, gaat de belangstelling van Mr. Slinen-
berg ook uit naar het Algemeen Bestuur.
Veel aandacht heeft hij daarbij o.a. besteed
aan de gemeentelijke herindeling. En hoe-
wel hij van oordeel is dat de emoties bij de
betrokken gemeentes wel eens te veel op-
laaien, is hij ook van oordeel dat met be-
trekking tot de gemeentelijke herindeling
behoedzaam te werk dient worden gegaan,
ten einde te voorkomen dat gemeenten op-
gedeeld worden, die feitelijk wel degelijk
bestaansrecht hebben.
Buiten zijn activiteiten op politiek gebied
heeft Mr. Slingenberg ook nog vele ander
activiteiten. Eén daarvan is zijn lidmaat-
schap van de Arbitrage Commissie en
Commissie van Beroep van de K.N.V.B.
onze grootste sportbond in Nederland met
meer dan een miljoen leden.

Inbraakgolf in Vorden
Afgelopen woensdag is in een achttal wo-
ningen aan het Vaarwerk ingebroken. Ver-
mist wordt voornamelijk geld alsmede
bankcheques en -pasjes.

In de meeste gevallen kon de dader vrij ge-
makkelijk binnendringen. De meeste be-
zochte woningen waren n.l. voorzien van
eenvoudige sloten.
De politie adviseert dan ook met klem cy-
lindersloten op de deuren aan te brengen
en dievenklauwen op deuren en ramen.
Informatie over beveiliging van uw woning
kunt U verkrijgen bij het politiebureau.
Tenslotte wijst de politie er nog op dat
meestal geen vergoeding wordt gegeven
indien blijkt dat cheques en pasjes teza-
men zijn opgeborgen. Houdt dus cheques
en pasjes steeds gescheiden.

Ingereden op politie-
agent

seweg h^Prl.G.F.B. uit Zutphen een stop-
teken van de politie genegeerd en ingere-
den op een politie-agent. De agent kon
zich middels een noodsprong veilig stellen.
J.G.F.B. werd achtervolgd en de politie
kon de ̂ ter arresteren, mede doordat zijn
wagen ̂ Pbt raakte.
De wagen was kort tevoren in Lochem te
zijn gestolen. De dader bleek onder in-
vloed te zijn. Hij werd overgebracht naar
het politiebureau en de volgende dag na
verhoor vrijgelaten.

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. Vunder ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vr i jdagvan 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.
1. Publicaties ingevolge de Wet Arob. Ver-

leende bouwvergunningen.
2. Vergaderingen raadscommissies.
3. Ter visie legging Provinciaal Plan Open-

bare Bibliotheekvoorziening in Gelder-
land 1983-1985.

ad. 1. Publicaties ingevolge de Wet
Arob.
Verleende bouwvergunningen
Wet Arob publicaties
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 publicatie
moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer M.J. van Dijk, Van Limburg
Stirumstraat l te Vorden, voor de bouw van
een duivenhok aldaar.

ad 2. Vergaderingen raads-
commissies
De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op donderdag 25 maart a.s. om
19.30 uur in de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer de volgen-
de punten:
- verkoop van twee perceeltjes grond in

het bestemmingsplan „Brinkerhof
1973, no. 2";

- schrijven van Gedeputeerde Staten van
Gelderland inzake ontwerp-bijstelling
Provinciaal Woonwagenplan;

- verkeersstudie, onderdeel voorzienin-
gen in de woonwijken; zie voor het vol-
ledige raadsvoorstel dat hieromtrent
gedaan wordt elders in dit blad;

- verkeersstudie, onderdeel omleiding
van het doorgaande verkeer. Voor een
samenvatting van deze notitie wordt u
verwezen naar elders in dit blad. Zowel
deze notitie als eerdergenoemd raads-
voorstel zijn tegen betaling van de kos-
ten op de gebruikelijke wijze ter ge-
meentesecretarie verkrijgbaar.

De vergadering van de commissie voor
sport en cultuur c.a. wordt op 23 maart a.s.
in de boerderij nabij het kasteel gehouden.
Aan de orde komen onder meer de volgen-
de punten:
- schrijven van Gedeputeerde Staten van

Gelderland inzake ontwerp-bijstelling
Provinciaal Woonwagenplan;

— schrijven van de Provinciale revalida-
tiestichting Gelderland inzake voorzie-
ningen t.b.v. gehandicapten;

- mededelingen inzake overleg met de
Vordense Sportfederatie;

— aktiviteitenlijst.

De commissie financiën vergadert op dins-
dag 23 maart a.s. om 19.00 uur in het koets-
huis, bureau gemeentewerken. In deze
vergadering zullen onder meer de volgen-
de punten aan de orde komen:
- ingekomen stukken;

a. de begroting 1982, de jaarrekening
1980 en het jaarverslag over 1980 van
de VRIGA;

b. het jaarverslag van de Districtsge-
zondheidsdienst van het Gewest
Midden IJssel over 1980 betreffende
de jeugdgezondheidszorg en de lo-
gopedie;

; c. vergaderstukken van het Zuive-
ringsschap Oostelijk Gelderland
voor de vergadering van 4 maart
1982;

d. notulen van de vergadering van aan-
deelhouders van de N.V. Waterlei-
ding Maatschappij Oostelijk Gel-
derland d.d. 10 december 1981;

- beschikbaar stellen krediet voor kosten
van opmaken c.q. wijzigen van bestem-
mingsplannen in 1982 voor zover die
niet ten laste van het grondbedrijf ko-
men;

- verder bouwrijp maken van gronden in
het bestemmingsplan „Brinkerhof
1973, nr. 2";

- verkoop van twee perceeltjes grond in
het bestemmingsplan „Brinkerhof
1973, nr. 2";

— wijziging garantie geldlening in ver-
band met de opheffing van de Stichting
Achterhoek, gevestigd te Ruurlo.

Voor de openbare commissievergaderin-
gen gelden de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot tien minuten,

onmiddellijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergadering, bij de voorzit-
ter of de secretaris van de commissie op-
geven als spreker, onder opgave van het
agendapunt waarover men wil spreken.
De gelegenheid om het woord te voeren
wordt geboden voordat de eigenlijke
behandeling van de agenda begint.

2. De voorzitter kan elke spreker, indien
dit naar zijn oordeel voor een goed ver-
loop van de vergadering noodzakelijk
is, beperking van de spreektijd opleg-
gen.

Wij maken u erpverigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in het
gemeentehuis als de openbare bibliotheek
aan de Dorpsstraat te Vorden.

ad 3. Ter visie legging Provinciaal
Plan Openbare Bibliotheek-
voorziening in Gelderland
1983-1985
Vanaf 22 maart aanstaande ligt het boven-
genoemde plan gedurende 90 dagen terge-
meentesecretarie ter inzage.

Ingevolge artikel 5 lid 2 van de Wet op het
openbare bibliotheekwerk kan iedere be-
langhebbende schriftelijk tegen het pro-
vinciaal plan bezwaar indienen bij de Mi-
nister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk.
Het plan ligt tot 19 juni 1982 ter inzage.

"omleiding verkeer" en "verkeersstudie'
zie 2e blad contact.

C.D.A. üjstaanvoerder
Marlies Nagel
naar Vorden
Mevrouw Marlies Nagel, lijstaanvoerder
van de C.D.A.-fraktie van de Provinciale
Staten van Gelderland zal donderdag 18
maart een werkbezoek brengen aan de re-
gio Zutphen. Zij wordt vergezeld door de
regio-kandidaten Mr. Wim de Kruijf uit
Zutphen en G. Chris Voerman uit Vorden.
Het programma ziet er als volgt uit: 's mor-
gens koffie drinken met vertegenwoordi-
gers van de agrarische stand op de boerde-
rij van de heer A.G. Mennink, Galgengoor-
weg 19 te Vorden. Gespreksthema land-
bouwlandschap.
's Middags is er een gesprek met C.D.A.-
gemeentebestuurders onder leiding van
burgemeester S. Buddingh in het gemeen-
tehuis te Steenderen. Hier zal gesproken
worden over de herindeling van de regio.
Ook is er een ontvangst gepland door de di-
rektie van het Psychiatrische Centrum
Groot Graffel te Warnsveld, in de huisves-
ting "De Mate". Thema: gezondheidszorg.

Uitstekend amusement
by T.A.O. Wildenborch
De Toneelvereniging T. A.O. Wildenborch
gaf zowel vrijdag als zaterdagavond in de
Kapel in het buurtschap Wildenborch een
uitvoering van het blijspel "Eigen aard is
goud waard". Een blijspel in drie bedrij-
ven. Beide avonden was de kapel uitver-
kocht. Niet zo verwonderlijk want T.A.O.
staat als jarenlang bekend vanwege haar
goede toneelprestaties.
Dat was ook ditmaal het geval. Onder regie
van de heer J. Huidink trad^t gezelschap
voor het voetlicht met eerfl|pk dat uitste-
kend werd gespeeld. Een^»a rolbezet-
ting., maar bovenal zeer tel^^ast.
Het stuk handelde over een schrijver Frank
Zuidema (Reinier Klein Brinke) die kennis
kreeg aan Freule Clivia van Haaften (Jean-
net Lindenschot). Deze freule daarbij ge-
stimuleerd door haar evenjAs "bekakte"
moeder (Jurrie Klein B^Pl) wilde de
schrijver aan de haak slaan.
Na veel verwikkelingen ging dit feest niet
door en had Frank Zuidema zijn hart ver-
pand aan de verpleegster Liesbeth (Frida
ter Lindert). Met haar trad hij in het huwe-
lijk. Dit tot genoegen van zijn moeder (Di-
ny van Ark). Het publiek kwam flink aan
haar trekken tijdens dit blijspel waaraan
verder werd medegewerkt door Gerrit Ni-
jenhuis (de dronken man): Freek Klein
Brinke, Reini Groot Nulend: Diny Leus-
sink en Alie Klein Brinke.

Warnsvelds Nutsoperette
gezelschap
Dit seizoen vier het "nutsoperettegezel-
schap Warnsveld" haar 35-jarig bestaan.
Zowaar een unicum voor een amateur ge-
zelschap. En 35 jaar onder dezelfde leiding
van de haar Peters uit Warnsveld.
In verband met dit jubileum za het gezel-
schap dit seizoen opvoeren het bekende
operette "Die lustige witwe" van Frans Le-
har. Deze operette is reeds eerder in het
jaar 1962 door het gezelschap voor het
voetlicht gebracht.
Op zaterdag 24 april a.s. zal de opvoering
weer te Vorden plaats vinden in het Dorp-
scentrum. De algehele leiding is weer in
handen van de heer Peters terwijl de regie
wordt gevoerd door de heer P. Wisseborn.
De decors zij n geschilderd door de heer A.
Nijenhuis te Zutphen.
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 17
april a.s. bij sigarenmagazijn Jan Hassink.
Costuums worden geleverd door de Fima
Doornink te Arnhem.
Het is zeer zeker de moeite waard deze uit-
voering te komen zien.

Gezamenlijke jeugddienst in
Gereformeerde kerk
Aanstaande zondagavond 21 maart zal er,
zo is tenminste de planning, een gezamen-
lijke jeugddienst gehouden worden in de
Gereformeerde kerk aan de Zutphense-
weg.
In deze avond-jeugddienst hoopt voor te
gaan Ds. J. de Groot uit Apeldoorn. De
zanggroep „Perspectief' heeft medewer-
king toegezegd aan deze interkerkelijke
jeugddienst: a.s. zondagavond 21 maart.
Iedereen is er hartelijk welkom.
De interkerkelijke jeugddienst commissie
(Gereformeerd en Hervormd) heeft deze
dienst mee voorbereid.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Nieuw begin: Gast aan Tafel
Tijdens de Gebedsdienst voor gewas en ar-
beid in de Hervormde dorpskerk op
woensdag j.1. werden de spaarkartonnetjes
voor de aktie Gast aan Tafel ingeleverd en
werden er weer nieuwe uitgegeven.
Diaken Willemien Visschers-Burkink ver-
telde in het kort nog eens het doel van deze
aktie, bracht namens de Diakonie de dank
over aan allen die meegedaan hebben in de
voorbije termijn en wekte de aanwezigen
op opnieuw weer of voor de eerste keer
mee te doen.
De spaartermijn loopt nu door tot de Dank-
dag op de eerste woensdag in de maand no-
vember.
Bij de uitgang van de dorpskerk werden ve-
le folders en invouwbare spaarkartonnet-
jes uitgereikt.
Voor 50 cent per dag neemt u een gast aan
tafel.
Het gaat in deze aktie om blijvende voed-
selverbetering in de arme, derde wereld-
landen zélf, door o.a. landbouwonderwijs,
landbouwprojecten, de aanschaf van een-
voudig landbouw-gereedschap.
In het Kerkblad zal de opbrengst van de
verstreken termijn bekend worden ge-
maakt door de Diakonie.
In de dorpskerk en ook in de Wildenborch-
se kapel liggen bij de uitgang nog folders en
kartonnetjes om mee te nemen en om te
gebruiken.

Het orgel in de dorpskerk
Het oude Lohman-orgel (gebouwd rond
het jaar 1830) in de Vordense dorpskerk
krijgt momenteel een grote beurt. Dat
moet met monumenten af en toe gebeu-
ren. Voorbije zondag kon het niet en waar-
schijnlijk kan het nog een paar zondagen
niet gebruikt worden tijdens de kerkdienst.
De organist Rudi van Straten begeleidde
en begeleidt de samenzang op een piano.
Spoedig is het monumentale orgel weer ge-
deeltelijk (enkele stemmen) bespeelbaar
en bruikbaar.
Over niet al te lange tijd, enkele weken, zal
dit orgel weer helemaal in z'n volle klank-
glorie klinken.
We zijn blij dat deze grote onderhouds-
beurt en nog een beetje meer nu plaats kan
vinden.
Het is ook dit jaar weer de bedoeling, dat in
het kader van het VW-zomerprogramma
enkele concerten gegeven zullen worden
op dit orgel.

De zendingsavond
Graag herinneren we namens de hervorm-
de gemeentelijke zendingscommissie aan
en nodigen uit voor de zendingsavond op
volgende week donderdagavond 25 maart
in „de Voorde", Kerkstraat 15.
Spreker: Ds. Hokojoku uit Zutphen.
Onderwerp: „De natuurmens en zijn ge-
loor.
Ds. Hokojoku spreekt vanuit zijn eigen
jeugd en levenservaring. Iedereen, uite-
raard ook gasten, zijn er zeer welkom: don-
derdagavond 25 maart.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen;

ONDERTROUWD: G.H. Horsting, en:
W.G.Breuker;A.J.J.Zents,enJ.M.J.Wal-
lerbosch;

GEHUWD: Geen;

OVERLEDEN: Geen.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal Bediening Heilige Doop.
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst in
Geref. kerk. Ds. J. de Groot uit Apeldoorn,
m. m. v. zanggroep "perspectief.

WEEKENDDIENST HUISARTS
' Zaterdag 20 en zondag 21 maart dr. Sterrin-

ga. Boodschappen s.v.p. zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 20 en zondag 21 maart E.F. de
Haan, Borculo. tel. 05457-1288.

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 20 maart 12.00 uur tot maandag
22 maart 7.00 uur dr. Warringa tevens
avond en nachtdienst.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. N.J. Dek-
ker, Olst
19.00 uur. Gezamenlijke Jeugddienst.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenbarg, tel. 2003
Graag bellen tussen 8.30 en 9.30 uur.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

STICHTING VOOR 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. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en 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. 05752-2129.

ALPHA-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

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 085452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
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 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.



Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de navolgende beschikkingen op
het verzoek om een vergunning ingevolge de Hinderwet
enwel van:
1. G. Hendriksen, Wiersserallee4,7251 LH Vorden, da-

tum verzoek 26-10-1981, adres inrichting Wiers-
serallee 4, kadastraal sectie E, nummers 322, 645,
646 en 647, om een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag, alsmede opslag van propaan;

2. G. Broekgaarden, Tolweg 2,7251 PP Vorden, datum
verzoek 30-10-1981, adres inrichting Tolweg 2, ka-
dastraal sectie N, nummer 245, om een nieuwe de
gehele inrichting omvattende vergunning tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden
van een agrarisch bedrijf met mestopslag;

3. a. Fa. G A.M. Wissink, Wildenborchseweg 14, 7251
KC Vorden, datum verzoek 30-10-1981, adres in-
richting Wildenborchseweg 14, kadastraal sectie C,
nummer 11 23;
b. H.J. Decanije, de Leuke 4,7251 LLVorden, datum
verzoek 27-10-1981, adres inrichting de Leuke 4,
kadastraal sectie B, nummer 2164;
c. H. Meijerink, Rommelderdijk 1, 7251 MB Vorden,
datum verzoek 27-10-1981, adres inrichting Rom-
melderdijk 1, kadastraal sectie E, nummers 630,
678, 679 en 680;
d. D.B. Eskes, Kerkhof laan 2, 7251 JW Vorden, da-
tum vezoek 30-10-1981, adres inrichting Kerk-
hoflaan 2, kadastraal sectie B, nummer 2153;
e. J A. Roeterdink, Lieferinkweg2,7251 NV Vorden,
datum verzoek 26-10-1981, adres inrichting Liefe-
rinkweg 2, kadastraal sectie G, nummers 128 en
916;
f. D.J.G. Harmsen, Schimmeldijk4,7251 PX Vorden,
datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting
Schimmeldijk 4, kadastraal sectie M, nummer 227;
g. T. Roeterdink, Zomervreugdweg 1,7251 MX Vor-
den, datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting
Zomervreugdweg 1, kadastraal sectie G, nummer
1224;
h. G.J.W. Zweverink, Hengeloseweg 3, 7251 PA
Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrich-
ting Hengeloseweg 3, kadastraal sectie N, nummers
313en314;
i. M. Langwerden, Beunkstege 3, 7251 NA Vorden,
datum verzoek 30-10-1981, adres inrichting
Beunkstege 3, kadastraal sectie F, nummers 2030 en
2032;
j. Exploitatie Nieuw Mombarg, p/a H. Gosselink, het
Kerspel 6, 7251 CV Vorden, datum verzoek 30-10-
1981, adres inrichting Schutterstraat 24, kadastraal
sectie F, nummer 2369;
k. L. Groot Bramel, Wiersserbroekweg 1, 7251 LG
Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrich-
ting Wiersserbroekweg 1, kadastraal sectie D, num-
mer 2003;
l. H.J. Maalderink, Bleuminkmaatweg 1, 7251 MS
Vorden, datum verzoek 28-10-1981, adres inrich-
ting Bleuminkmaatweg 1, kadastraal sectie F, num-
mer 1852;
m. D. Pardijs, Strodijk 10, 7251 RS Vorden, datum
verzoek 27-10-1981, adres inrichting Strodijk 10,
kadastraal sectie L, nummer 241,

om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een agrarisch be-
drijf met mestopslag.

Strekking van de beschikking is deze te verlenen onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorwaar-
den ter voorkoming van gevaar, schade of hinder van
ernstige aard buiten de inrichting.

BEROEP tegen deze beschikkingen kan worden inge-
steld door:
a. de aanvragers;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren heeft ingediend;
d. enige ander belanghebbenden die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na dag-
tekening van deze kennisgeving bij de Raad van State,
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 beschikking wordt niet van kracht
voordat opdat verzoek is beslist.

Datum: 18 maart 1982

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Een nieuwe lente, een nieuw gebak
3 soorten:

Kersenvlaai speciaal
Valencia gebak
Koffiegebak Brasil

Specialiteit: Zwanehalzen, Leonidasbonbons

Banketbakkerij

J. WIEKART Tel. 1750.

P.S. Wij hebben een prachtige sortering Paaseieren,
alles eigen fabrikaat.

Tiener Poplin jack
een prachtig uitgewerkt jack in brede
strepen. Het jack is geheel badstof ge-
voerd en heeft een opstaand kraagje
met sportieve drukkers.
Het is een fantastisch jack
met een adviesprijs van 89,-.
Bij de Tuunte natuurlijk
weer een spotprijsje r™ O Cf\

slechts O C/, DU

tf-V
Pique polo's

\\

ze zijn er weer volop
de bekende Tuunte polo's.
De kwaliteit is grandioos
en in verschillende uni
kleuren. De prijs vind
U nergens goedkoper ze

zijn er al vanaf dames en heren
slechts «l f\ C/\

kinderen

15,-

Dames rokken
te kust en te keur van zeer bekende
merken. Helaas mogen wij de namen
niet noemen, maar ze zijn in ieder geval
in de Tuunte te koop voor extra
lage prijzen, b.v. adviesprijs
f 89,- kost bij ons slechts 69,50

Heren trico pyama's
in een paar prachtige denim kleuren. De
kwaliteit is onvoorstelbaar zwaar en on-
verslijtbaar. De prijs is deze
week bijzonder laag want
hij kost nu slechts 29,501

<MAV

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Dames slips
in een mooie kwaliteit. Uni kleuren met opdruk
Dit is een zeer speciale weekaanbieding.
De adviesprijs is 2,75 p. stuk. Bij de Tuunte
deze week slechts weektopper 2 stuks

Heren slips
per stuk verpakt in luxe doosje. Een fijne elastische
katoen die heerlijk soepel zit. ledere man wil 1 O Cl
deze slip graag hebben. De adviesprijs is 3,50 weektopper l /x7Op.stuk

Weekaanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

OPEN HUIS UITNODIGING OPEN HUIS
Zaterdag 20 maart houden wij

OPEN HUIS
van 1/2 twee tot 5 uur.
Onder het genot van een drankje en een hapje tonen mannequins en een dress-
man u onze nieuwe voorjaarskollektie.
U bent dan meteen in de gelegenheid om zelf te passen en te kopen.

In verband met dit evenement
zijn wij tot 5 uur open!

RUURLO

Be
rslinders.

JOWÉ-KEUENBORG
Land- en Tuinbouw Mechanisatie

Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

INKOOP - VERKOOP-

VERHUUR - REPARATIE

SLIJPINRICHTING

diverse kettingzagen - tuinbouwtrekkers - frezen -
pompen - aggregaten - motorzeisen - gazonmaaiers -
hout- en compostmachines - verticuteermachines -

heteluchtkanonnen - grondboren -
hogedrukreinigers enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (GLD.) - TEL 05753-20 26

Welkoop houdt de/prijzen lekker laag!

I
_

k

Fort
kruiwagen

90 liter
Professioneel, voor het
betere werk. Kunststof
bak, kleur groen, gelakt

onderstel met luchtband-
wiel. 90 liter inhoud.

Van 96.05 voor

Labora
steekbats
No. 00 met halfgebogen
dul en 90 cm essen T-steel
Van 18.25 voor

78f°Prijzen mcl. B.T.W.
geldig t/m 27-3-82,

Triomf
potgrond
Ideaal voor de
struktuurverbetering
van uw tuingrond. Ver-
rijkt met meststoffen
en sporenelementen.
Ook uitstekend voor
uw kamerplanten.
80 literzak van 10.75
voor

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
, - RUURLO, Stationsstraat 12, tel. 2500ooetz n naam eer aam VORDEN, stationsweg 20, tei. 1533



Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor de vele ge-'
lukwensen, bloemen, kado's
die ons 25 jarig huwelijksfeest
op 1 5 febr. '82 tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt

DRIEKUS GROOT JEBBINK
GERDA GROOT JEBBINK-

BULTEN

Vorden, Rondweg 2.

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die wij
mochten ontvangen van onze
boerenbruiloft in de uitrusting
in Eefde op 6 maart 1982.

GRADUSEN ANTJEN
TEUNISSEN-RUITERKAMP

Lochemseweg 32, Warnsveld.

Hartelijk dank aan al diegene
die ons 50-jarig huwelijk tot
een overgetelijke dag hebben
gemaakt hetzij door uw komst
of cadeaus en bloemen

JAN EN BERTHA

LANGELER

Vorden, maart 1982
de Haar 19

De warme belangstelling en de
vele blijken van medeleven,
ontvangen na het zo plotseling

overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en
fijne opa

HENDRIK JAN

TIESSINK

hebben ons diep getroffen.

Zij zijn ons mede tot steun ge-
weest in de voor ons zo moeilij-
ke dagen.

Hiervoor onze hartelijke dank,
namens de kinderen en klein-
kinderen.

M.H. Tiessink-Harmsen

Vorden, Maart 1982

Voor de vele belangstelling, fe-
licitatiesenkado'sdie ik van fa-
milie, buren, kennissen en de
kegelclub "De Boggelaar"
mocht ontvangen, op mijn
70ste verjaardag, mijn oprech-
ten dank

J. HIDDINK

Rietgerweg 2,
7251 HD Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve man,
vader en opa

ZWIER REGELINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

H. Regelink-Winkel
kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1982
Warkenseweg 2

Jeugd-, Dia-, Muziekavond in
het „Achterhuus" (achter de
Geref. kerk) Datum 23 maart,
aanvang half acht.
Allen hartelijk welkom.
De Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep te Vorden.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenki
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOHDEN ZUTPHENStWEG TEL 05752 1614

Muziekver. "Concordia"
Jaarlijkse uitvoering op zater-
dag 20 maart. Aanvang 20.00
uur in het Dorpscentrum,
m.m.v. Majorettes en drum-
band.
Na afloop bal. G rat i s toegang.

Aangeboden in de kom van
Vorden ongeveer 100 kubieke
meter distributie c.q. opsla-
gruimte voor b.v. goederen,
tel. 05752-1364.

Op 19 maart a.s. zijn wij 45 jaar getrouwd

G. TRAGTER

R.TRAGTER-OONK

Wij vieren dit met onze kinderen en klein-
kinderen op zaterdag 20 maart a.s. in Bode-
ga 't Pantoffeitje. Dorpsstraat 34 te Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30
21.30 uur.

7251 XC Vorden
B. v. Hackfortweg 14.

Op uw woord heb ik gehoopt, ps. 119 vers 147 b

Na een langdurige ziekte heeft de Heere tot Zich geno-
men, mijn geliefde en zorgzame man, onze vader
schoonvader, opa, broer en zwager.

FLORIS RENES
echtgenoot van S. van der Wa/

op de leeftijd van 75 jaar.

Schoonhoven
Benschot

S. Renes-van der Wal
Bep en Hein
Ageeth, Wim-Jos
Jan en MarjaSchoonhoven

2871 TM Schoonhoven, 12 maart 1982
Kerkweg 1 a.

De teraardebestelling heeft dinsdag 16 maart j.l. plaats-
gevonden op de Algemene begraafplaats te Schoonho-
ven.

Liever geen bezoek aan huis
Geen bloemen

Nieuwe leden tennisvereniging
De tennisvereniging "V.T.P. Vorden" deelt mee
dat in verband met de aanleg van een vijfde ten-
nisbaan de wachtlijst is opgeheven.
Nieuwe junior- en seniorleden zijn van harte wel-
kom.
Opgaven bij Mevr. A. Krooi, De Bongerd 36;
Telefoon 2397

Ook voor de Staten

C.D.A.
lijst 1

Dinsdag 23 maart openbare

UITVOERING
en opvoering musical „Meester Pennelik" door
het kinderkoor „de Kinderrei", in het Dorpscen-
trum.
Aanvang 7 uur. Toegang vrij.

ATTENTIE!!

NEEN?

U heeft allemaal wel eens van de gras-door-
zaaimachine gehoord, maar zegt de naam
„KOCKERLING" u iets? -

Dat is jammer, maar daar is wel wat aan te
doen. De KOCKERLING is namelijk OOK
een doorzaaimachine, maar net iets anders
en net niet minder goed. De zaaiafstand is
nl. maar 8 cm. en elk zaaielement heeft zijn
eigen drukrol welke nauwkeurig elke onef-
fenheid van de grond volgt. De druk is
d.m.v. gewichten aan de omstandigheden
aan te passen. Kortom een goede machine.

Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door:

Loonbedrijf Beunk, O. Varsselseweg 9, tel. 1503.
Loonbedrijf Bosch, Scharfdijk 2, tel. 7227 en
Loonbedrijf Hissink, Slotsteeg 9, tel. 1439,
Allen te Hengelo Gld.

Voor het uitvoeren van bovengenoemde
werkzaamheden houden zij zich beleefd
aanbevolen.

In tegenstelling tot geruchten die rond blijken te
gaan als dat ik met de Autorijschool zou willen
stoppen, deel ik U mede dat daar helemaal geen
sprake van is en ook nooit is geweest.
Dus kunt U zich gerust opgeven voor autorijles.
Geen wachttijden.
Als het om autorijlessen gaat:

Autorijschool

„De Eendracht"
nog steeds paraat in schakelauto en Automaat
J.H. Hilferink, De Boonk 39, Vorden. Tel. 1619.

Jonge Gildester
0,95 Itr. 15,25 nu 14,75

Whisky
Queen Elizabeth 16,95 1635
Van het vat

Sonnebliimchen 2 itr 8,95

ROSé2ltr 8,95

Vinotheek SMTT
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 1391

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

UITVOERING
op 26 en 27 maart van het blijspel „De
Hoekse Kabbeljauwse Twisten", in het
Ludgerus gebouw, aanvang 20.00 uur.

Voorverkoop van kaarten op 23 en 24 maart van
20.00 tot 21.30 uur in het Ludgerus gebouw.

Entree voorverkoop f 4,-
Op de uitvoeringsavond f 5,-

Reeds velen gingen u voor en ruilden hun fiets in
voor een nieuwe.
Ook voor u staat er in onze grote collectie wel één

i tussen.
Kom geheel vrijblijvend kijken bij:

Tweewielerbedrijf

'TRAGTER"
Zutphenseweg 85, Vorden. Tel. 05752-1256

fongers-dealer gazelle-dealer

Flexibel zweedse muil:
het altijd in de mode blijvende
sportieve vrije-tijds-model
voor uit en thuis.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Tel. 1 342.

Muziekver. "Concordia"

Jaarlijkse uitvoering
op zaterdag 20 maart, aanvang 20.00
uur in het Dorpscentrum,
m.m.v. majorettes en drumband.
Na afloop bal. Gratis toegang.

„ïk Herberg"
Velen reserveerden onze zaal al voor festiviteiten in 1983.

Waarom zou u langer wachten met reserveren?

Mocht er kort voor de geplande datum in de familie iets onvoorziens
gebeuren, dan gaan wij van De Herberg niet liggen zeuren.
Die datum gaan wij zonder kosten van de kalender halen, of indien mo-
gelijk een andere datum bepalen.

Kom eens langs voor vrijblijvende informatie.

— Dorpsstraat 10a, Vorden. Tel. 2243 —

WD lijst 3 WD lijst 3

Vordenaren u wilt toch ook een Vordens kandidaat in de Provinciale

Staten. Stemt daarom op 24 maart a.s, op

Mr. M.A.V. SLINGENBERG
no. 4 van lijst 3

WD lijst 3 WD lijst 3

Dat kan alleen bij'ons!
Bij aankoop van tenminste 6 strekkende meter van

ons kamerbreed tapijt van de maand
betaalt u voor de zesde meter slechts één cent!

Forbo Prelude
een klasse-tapijt van 100% zuiver scheerwol.

Voorzien van een geweven stabilon rug.
t Kies nu uit de kleuren camel, beige en naturel.
\ Op 400 cm breed, ,

>v per strekkende meter

Voor de zesde meter betaalt u slechts één cent!

"Werkgroep voor de vrede
Vorden" i.o. nodigt u uit op 23
maart om 20.15 uur in het
Dorpscentrum.
U komt toch ook?
inl.tel. 1732.

Te koop: traploper kun je ook
gebruiken als gangloper +13
roeien, 7 meter lang 70 cm
breed: kleur donkerrood/don-
kerblauw. Tevens kamer ka-
chels en fornuizen te koop.
Tel. 05752-2269.

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

Grote tuinmeubelshow
— voorverkoop-

Nieuwe modellen in campingartikelen o.a.

TUINSTOELEN : Compleet met kussen, parasol,
tafel en tafelkleed

: Klapstoelen, relaxstoelen,
stretchbedden, tafels, slaapzak-
ken en luchtbedden enz.

: Polyester tuinsets met 4 jaar ga-
rantie.

OP Vrijdag 26 maart van 8.30 tot 21.00 uur.
Zaterdag 27 maart van 8.30 tot 16.00 uur.
evt. thuis bezorgd.

ATOMICA opslag
Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

"WIG WAM" speelgoed.
Krimpie Dinkie is er weer.
Pakje met 7 vellen 9,95

Poelman v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12
Vorden. Tel. 05752-1364

Deze week STUIMTPRIJZEN

laKJcS (m/rode stip op kaartje)

10% Korting
Modecentrum

Ruurlo



Droste
past/Hes
melk of puur
per koker
van 3.15 voor

Kreijenbroek
gevulde
ootercarree's
pak 6 stuks
van 2.09 voor

VS drop of
fruitgom rollen
pak 8 stuks
van 1.90 voor

Nobo klappers
pak 13 stuks
van 1.96 voor

Cocos of croquant
marsepein
eitjes 150 gram
van 1.9 8 v oor

Gemengde chocolade
eitjes
150 gram

2.59 voorvan

Calve
borrelnootjes
div. soorten
van 1.98 voor

Superunie
roodmerk koffie
groot pak 2X250
gram.
vacuüm gemalen
van 6.39 voor

Fruit cocktail
literblik
va n 2.69 voor

Beckers
vleeskroketten
10% vlees
doos 20 stuks
van 5.25 voor

rjaar.
t dit'jaar
i—•—•-«—r—T-V—T-̂ ^^H^^^^^^B l FTBP"~V~~T~~"I~~TT~^BMHBH

maaft

Koffer omo
2 kilo
VS prijs

Witte reus
koffer 2 kilo
VS prijs

Dixan
koffer 2 kilo
van 6.95 voor

Geldig van 18/3 - 20/3
Mager
varkens
braadstuk
kilo

Schouder
filetrollade
kilo

Mager
varkenspoulet
250 gram

Tartaartjes
4 stuks

Wafeldoek
2 stuks
van 1.49 voor

Lustra
ruitenreiniger
500 ml
van 3.25 voor

Pedaalemmer
zakken
44X56
pak 20 stuks 0.69
nu 2 pak

Gelderse schijven
100 gram
4+1 gratis
5 stuks

Kalfsgehakt
100 gram

Stegeman
schouderham
100 gram

Stegeman
boeren-
leverworst
250 gram

Maandag-dinsdag- woensdag
Schouder- —j Qi?
karbonade / C/O
kilo J m

Natuurzeem
van 5.95 voor

Viscosespons
van 1.49 voor

Ajax allesreiniger
750 ml
van 2.85 voor

Maandag
Speklapoen
kilo

Dinsdag
Verse worst
kilo

Woensdal
Gehakt ^
50% rund-
50% varkens
kilo

VSmarkt
Hl
Geldig van 18/3 - 20/3

Grote hand
sinaasappels
15 stuks

Voor op brood, of als gezonde snack
bii de Borrel!
Hollandse verse
Radijs
bosje

Kom-
kommer

Hoppe
jonge jenever
fles 1 liter
van 16.45 voor

Henkes vieux
fles 1 liter
van 16.60 voor

Vers gesneden
Soepgroente
schaalt/e ±150 gr.
onze vaste
verkoopprijs 0.98
deze week....

Maandag:Hollandse
Kas-andijvie
kilo

Dinsdag:verse
Raapstelen
kilo

Black prince
whisky
per fles
van 16.95 voor

Boerenbruin
800 gram
gratis gesneden

Volkoren
rozijnenpuntjes
6 stuks

Woensdag:verse
Bladspinazie
kilo

Zware bos
Freesia's
diverse tinten
met groen.

Zware pot
Helxine
in de volksmondin ae vomsmonu ••_•
slaapkamergeluk. Kanzo\^m)peen
lichte als donkere plaats s^Kn, wel
steeds water in de plantenschotel.

Potchrysanten
per stuk 1.75
2 stuks

Frans
stokbrood
wit of bruin
400 gram

Jacky
chocoroom
van 1.99 voor

Neerlandia
chocolademelk
literpak
van 1.35 voor

Mona
yoki drink
1 liter
van 1.85 voor

Diamant vet
500 gram
van 2.05 voor

Goudse kaas
jong
kilo

Huishoudtrap
5 treden
van 49.50 voor

i Jif vloeibaar
schuurmiddel
750 ml
van 2.89 nu voor

Clien
allesreiniger

groteflacon
van 3.25 voor

Geldig van 18/3-24/3

Pledge
norm. -citro-bijen
van 4.25 voor

Vim
groen of blauw
bus VEENENDAAL SU VERMARKTEN BV

ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) • RUSSEN - GROENLO - GOOR - VOROEN



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 18 maart

44e jaargang nr. l

Omleiding verkeer
Zoals u uit de agenda voor de commissie voor Algemeen Bestuur c.a. kunt lezen zal
tydens de vergadering van 25 maart a.s. ook een gespreksnotitie met betrekking tot
de omleiding van het verkeer aan de orde komen.
Deze gespreksnotitie ligt tezamen met alle stukken betrekking hebbende op de
agenda van de commissie-vergadering voor een ieder ter visie ter secretarie, alsmede
in de openbare bibliotheek.

Verkeersstudie:
onderdeel voorzieningen in de woonwijken

Wat houdt nu het huidige standpunt in van
het college van Burgemeester en Wethou-
ders, zoals neergelegd in die notitie?
In de eerste plaats is de gedachte van een
omleiding van het totale doorgaande ver-
keer vooralsnog geschrapt in de visie van
het college. De hoofdreden hiervan is gele-
gen in het dat dat — zoals ook al tijdens de
hoorzitting op 23 november 1981 in zaal
Bakker door enkelen werd opgemerkt —
een totale omleiding naar verwachting een
verhoging van het ongevallenbeeld met
zich mee zal brengen.
Er zal een nader onderzoek volgen naar de
vraag of dit inderdaad het geval zal blijken
te zijn.
Mocht uit dat onderzoek blijken dat een to-
tale omleiding van het doorgaand verkeer
het ongevallenrisico niet (noemenswaard)
zal verhogen dan kan volgens de zienswijze
van het college in een latere fase de kwestie
van een totale omleiding alsnog worden
heroverwogen, waarbij alle daarop betrek-
king hebbende aspecten uiteraard op-
nieuw beoordeeld zullen worden.

Een verhoging van het ongevallenbeeld nu
is — blijkens de voorlopige van terzake des-
kundigen — niet te verwachten indien al-
leen het zware verkeer zal worden omge-
leid. Dat laatste is in het huidige standpunt
van het college wel opgenomen, zulks in
overeenstemming met de opvattingen van
een belangrijk deel der insprekers.
De reden voor zo'n omleiding van het
doorgaande zware verkeer is niet de ver-
keersveiligheid, maar verbetering van het
leefmilieu in het centrum van het dorp.
Gedacht wordt daarbij aan het dwingend
voorschrijven van de omleidingsroute
(via de Horsterkamp en de Rondweg) mid-
dels het plaatsen van verbodsborden
(m.u.v. bedienend verkeer) bij de invals-
wegen alsmede een beperkte reconstructie
van het kruispunt Ruurloseweg/de Hor-
sterkamp.

Daarmee is men er uiteraard niet. Voor de
verbetering van het leefmilieu zullen ook
nadere maatregelen nood zakelijk zijn in de
Dorpsstraat/Zutphenseweg en eventueel
in wijk Zuid. Voor de Dorpsstraat/Zut-
phenseweg wordt daarbij in eerste instan-
tie gedacht aan het plaatsen van zgn. mid-
dengeleiders (vluchtheuvels) op diverse
plaatsen op die route. Verwacht wordt dat
de verkeerssnelheid daardoor zal worden
afgeremd en voetgangers makkelijker zul-
len kunnen oversteken.
Voor wijk Zuid denkt het college — afhan-
kelijk van de effecten van de voorgestelde
omleiding — aan het verminderen van het
aantal wegen dat uitweegt op de Horster-
kamp.

In eerste instantie wordt daarbij gedacht
aan de Willem Alexanderlaan.

Dit alles voor wat betreft de maatregelen
zoals die worden voorgesteld in de eerste
fase. Er komt namelij k ook nog een tweede
fase.
Binnen die tweede fase komen zaken aan
orde als:
- nader onderzoek naar noodzaak en mo-

gelijkheden voor aanpassing van het
tracée de Horsterkamp (waarbij ook de
gedane suggesties voor doortrekking
van de ventweg en verlegging van het
fietspad aan de orde kunnen komen)
alsmede eventuele reconstructies van
de kruispunten in de omleidingsroute;

- nader onderzoek naar noodzaak en mo-
gelijkheden van verdere maatregelen in
de Zutphenseweg/Dorpsstraat, waar-
van een gunstig effect voor de leefbaar-
heid kan uitgaan.

Bij dit punt kan b.v. gedacht worden aan
verkeerslichten. Aan zo'n maatregel zijn
duidelijk voordelen verbonden doch zeker
ook — en wellicht zwaarder wegende — na-
delen, aldus de gespreksnotitie.
Nader onderzoek zal plaatsvinden in over-
leg met Rijkswaterstaat. Daarbij wordt eer-
der gedacht aan beveiliging van kruispun-
ten .dan van voetgangersoversteekplaat-
sen, doch ook de wenselijkheid van het eer-
ste is nog twijfelachtig.
Daarnaast kan ook gedacht worden aan een
doortrekking van het fietspad langs de Zut-
phenseweg tot aan de Boonk, al of niet in
combinatie met een wegversmalling over
het totale Rijksweg-tracée door het dorp,
zoals voorgesteld in de verkeersstudie.

Tenslotte het punt van de realiseringsmo-
gelijkheden.
Zolang de Rijksweg in beheer en onder-
houd is bij het Rijk zal uiteraard realisering
van de voorgestelde maatregelen afhanke-
lijk zijn van de vraag of en de snelheid waar-
mee het Rijk wil meewerken.
Voor eventuele extra geluidsoverlast voor
woningen langs de omleiding is een akoes-
tisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit is ge-
bleken, dat op grond van de Wet Geluid-
hinder bij realisering van de omleiding aan
diverse woningen voorzieningen moeten
worden aangebracht.
Laatste punt in de realiseringsmogelijkhe-
den is uiteraard de financiële ruimte.

Voor de goede orde wordt er nog op gewe-
zen dat met deze opsomming uiteraard
niet de gehele gespreksnotitie is weergege-
ven. Deze kunt u inzien—zoals al genoemd
— in de bibliotheek en ter gemeentesecre-
tarie, alwaar u ook tegen het daarvoor gel-
dend tarief kopiën er van kunt krijgen.

Succesvolle uitvoeringsavonden
Sursum Corda
Voor de uitvoeringsavonden die de Ch r. Muziekvereniging Sursum Corda in samen-
werking met de majorettes, minirettes, mini-minirettes, lyrakorps en jeugdklas op 6,
12 en 13 maart jl. hield in de grote zaal van het Dorpscentrum bestond een overweldi-
gende belangstelling. Alle avonden was de zaal uitverkocht.

In zijn openingswoord toonde de voorzit-
ter, W. Chr. Wichers, zich erg verheugd
over de enorme belangstelling. Aanwezig
waren tevens burgemeester en wethou-
ders en afgevaardigden van een aantal zus-
terverenigingen. Daarna was het woord
aan mevr. J. Bosch-Velhorst, de lady-spea-
ker die voorafgaande aan iedere groep iets
vertelde over de betreffende groep. De he-
le avond werd het programma in een vlot
tempo afgewerkt.
Als eerste trad de Jeugdklas voor het voet-
licht met een aantal eenvoudige stukjes.
Dezejeugdgroep, met hun opleiding vorig
jaar oktober begonnen, 25 personen sterk,
weerde zich verrassend goed onder leiding
van de nieuwe dirigent Harry ten Brinke.
Een belofte voor de toekomst!!
Daarna was het de beurt van het grote or-
kest onder leiding van dezelfde dirigent.
Het programma dat gebracht werd was
zeer gevarieerd. Er werd begonnen met
een prachtig gespeelde koraalbewerking
van Jan de Haan getiteld: „Meester men
zoekt U wijd en zijd". Een goede vertolking
kregen eveneens de ouverture „Aliëtte"
van Delbecq, waarin een prachtige tubaso-
lo te beluisteren viel. Een goede vertolking
kregen eveneens „Beatles in Concert",
„Hymne of Friendship" en „Apache". Het
programma werd besloten met de beken-
de, mooie mars „Over and Out" van R.
Beek. In afwisseling met de majorettes, mi-
nirettes en mini-minirettes, die met hun al-
lereerste optreden op de muziek van Jantje
Beton erg veel succes oogstten, trad ver-
volgens het lyrakorps op met een zestal
nummers. Het lyrakorps, dat haar optre-
den begon met de „Evergreenmars" o.l.v.
tamboer-maïtre B. Wunderink, had een

compleet nieuw programma ingestudeerd.
Het was een prima optreden met als hoog-
tepunten de keurige vertolking van
„Grootvaders klok" met diverse soli op ver-
schillende trommen, het Zuid-Ameri-
kaans aandoende „Adelita" en het zeer
goed vertolkte „Long, long ago" met zijn
vijf variaties op het bekende liedje over het
roodborstje. De lyrg's verdienen extra
waardering voor hun goede spel. Er zat een
mooie klank in de band en de 20 dames en
heren kunnen met hun instructeur J. Hilfe-
rink teug zien op een zeer geslaagde uitvoe-
ringsavond.
De minirettes en majorettes die hun optre-
den onder leiding van mevr. Meijer-Wes-
tenbrink gaven diverse shows ten beste in
steeds wisselende creaties waar het pu-
bliek erg van genoot. Opvallend was ook de
erg goede twirl-techniek waarover de meis-
jes beschikken. Dit kwam goed uit de verf
bij de trio- en kwartetoptredens van de
meisjes met dubbelde baton en lichtbaton
waarbij met diverse lichteffecten werd ge-
werkt.
Voor de pauze werden de supporters nog
even in het zonnetje gezet voor het vele
werk dat zij voor deze vereniging doen op
het gebied van organisatie en het maken
van diverse kledingstukken voor de totale
majorettegroep. Eén van de majorettes
bood hiervoor bloemen aan aan mevr. Ten
Pas.
Vrijdag 12 maart werd het gedeelte na de
pauze verzorgd door de toneelvereniging
KRATO uit de Kranenburg. Opgevoerd
werd de klucht „Goossen en Moossen in
dozen". Zaterdagavond verzorgde de Eger-
la'nder muziekkapel „De lesselkapel" uit
Doetinchem samen met de noaber uit

Algemeen
Allereerst enige algemene, procedurele
opmerkingen.
Nadat begin 1979 opdracht was gegeven
aan de stedebouwkundige om met de voor-'
bereiding van een verkeersstudie voor het
dorp Vorden te beginnen, is middels een
huis-aan-huis circulaire d.d. 15 maart 1979
de gelegenheid geboden om suggesties,
meningen e.d. kenbaar te maken. De ach-
terliggende bedoeling was om een inventa-
risatie mogelijk te maken van de verkeers-
problemen. Centraal stond daarbij de
vraag: „Wat ervaart u als onveilig in uw
woonmilieu?".
Van deze mogelijkheid om in te spreken en
daardoor opvattingen e.d. kenbaar te ma-
ken in het kader van het totale verkeerson-
derzoek in Vorden hebben velen gebruik
gemaakt. Alle ingekomen reacties zijn
geïnventariseerd en doorgezonden aan de
stedebouwkundige die daarmede zoveel
mogelijk rekening heeft gehouden bij het
opmaken van een eerste ontwerp-plan.
Daarna— mei 1980 is conform de opgestel-
de inspraakprocedure de Vordense bevol-
king de gelegenheid geboden te reageren
op het inmiddels verschenen ontwerp-ver-
keersstudie Vorden. Dit middels een huis-
aan-huis brochure met enquête-formulier.
Deze inspraakmogelijkheid werd— na ver-
lenging met 2 maanden — afgesloten op 31
oktober 1980. Onder de rubriek „Gemeen-
tenieuws" van het blad „Contact" d.d. 11 ju-
ni 1981, is in een informatie over de voort-
gang van de verkeersstudie o.a. gesteld dat
wij voordat een raadsvoorstel wordt behan-
deld de deelnemers aan de inspraak via een
voorlichtingsavond op de hoogte zouden
stellen van de redenen waarom bepaalde
suggesties wel en andere niet zijn overge-
nomen.
Daarbij is toen ook al genoemd de moge-
lijkheid om de in de verkeersstudie voorge-
stelde maatregelen welke niet samenhan-
gen met een beslissing over de omleiding
van het doorgaande verkeer, apart te be-
handelen.
Op 23|^iember 1981 heeft een hoorzitting
plaatsi|Bronden in Hotel Bakker onder lei-
ding van een onafhankelijke voorzitter.
Aan de orde was toen ons intussen gefor-
muleerd voorlopig standpunt, gehoord de
raadscommissie voor Algemeen Bestuur
ca. o^k de wenselijke/noodzakelijke
maatro^pen, voortvloeiende uit de ver-
keersstudie.
Van deze hoorzitting is een samenvattend
verslag opgemaakt en o.a. toegezonden
aan de aanwezigen op de hoorzitting.
Als gevolg van de gehouden hoorzitting en
de daarop gevolgde behandeling waardoor
met name ten aanzien van de omleiding
van het doorgaande verkeer nog enkele es-
sentiële vragen door externe deskundigen
moesten worden beantwoord, hebben wij
toen besloten het verkeersplan in twee de-
len te splitsen t.w.:

a. te treffen maatregelen in woonwijken
voor zover deze niet afhankelijk zijn van
een gehele of gedeeltelijke omleiding
van het doorgaande verkeer;

b. de gehele of gedeeltelijke omleiding
van het doorgaande verkeer.

Daarbij hebben wij toen aangegeven dat de
bestuurlijke behandeling daarvan zo mo-
gelijk plaats vindt:

— voor de maatregelen genoemd onder a.
in februari 1982 en in de raadscommis-
sie voor Algemeen Bestuur c.a. en in de
raadsvergadering van maart 1982;

— voor de maatregelen genoemd onder b.
in maart 1982 in de raadscommissie
voor Algemeen Bestuur c.a. en in de
raadsvergadering van april 1982.

Ook hiervan is mededeling gedaan onder
de rubriek „Gemeentenieuws" van het
blad „Contact".
Tot zover het algemene overzicht hetgeen
in grote lijnen een (hernieuwd) inzicht
geeft van de tot nu toe gevolgde procedure.
Op basis van de resultaten van de verschil-
lende inspraakrondes, het overleg met di-
verse instanties (stedebouwkundige, rijks-
politie, ANWB, Veilig Verkeer Nederland
e.a.) alsmede onze eigen onderzoekingen
(waaronder de recente proef in enkele
woonstraten met de zgn. „poortwerking")
zijn wij gekomen tot het volgende oordeel
over het ontwerp-verkeersplan van bureau
Van Droffelaar, voor zover het de woonwij-
ken betreft (dus los van de kwestie van het
doorgaande verkeer).

Maatregelen in de
woonwijken
De in hoofdstuk 3,4 en 5 van de verkeers-
studie beschreven knelpunten, beleidsuit-
gangspunten en gewenste verkeerssitua-
ties worden door ons in grote lijnen onder-
schreven. De daarmede verband houden-
de funkties voor de diverse wegen — zie
kaart 15 van de verkeersstudie — zijn door
ons in hoofdzaak overgenomen en ver-
werkt in een bij ons voorlopig standpunt
behorende kaart, welke ook als zodanig is
behandeld op de hoorzitting van 23 no-
vember 1981. De belangrijkste afwijkingen
betreffen de volgende wegen:

— Enkweg, verandert van een weg met
overwegend erffunktie en stroomfunk-
tie in een weg met stroomfunktie en erf-
funktie omdat er toch een zekere door-
gaande verkeersstroom is van Ruurlo
naar Almen; .^eL

— Stationsweg, verandeilfiB een weg met
erffunktie in een weg^Pretroomfunk-
tie en erffunktie omdat er toch een zeke-
re doorgaande verkeersstroom is van
Hengelo naar Almen;

— Beatrixlaan, verandert van een weg met
een erffunktie en stroj^unktie gezien
het gebruik door hd^^rkeer tussen
Hengelo en het centrum van het dorp
Vorden;

— Nieuwstad, in verband met de Beatrix-
laan heeft de Nieuwstad een funktie van
erffunktie en stroomfunktie gehouden,
mede omdat voorshands geen verbin-
ding wordt gemaakt — vanaf de Wehme
- met de Rondweg. De aansluiting
Nieuwstad/Horsterkamp blijft in ver-
band hiermede gehandhaafd.

Snelheidsbeperkende
maatregelen
Op de voor u bij de raadsstukken ter inzage
gelegde kaart zijn de plaatsen aangegeven
waar snelheidsbeperkende maatregelen
door ons noodzakelijk worden geacht. De-
ze kaart verschilt op enkele punten met de
kaart, behorende bij ons voorlopig stand-
punt, alsmede met kaart 14 van de ver-
keersstudie. Het belangrijkste verschil met
kaart 14 van de verkeersstudie is, dat wij de
te nemen maatregelen voorshands willen
beperken tot de wijken waar de meeste
klachten zijn gehoord, te weten de Boonk,
het Molenplan, Brinkerhof en Hoetinkhof.

In overleg met de raadscommissie voor Al-
gemeen Bestuur c.a. hebben wij bij wijze
van experiment op een aantal plaatsen in
het dorp een proef genomen met de in de
verkeersstudie genoemde „poortwerkin-
gen". Aan omwonenden is gevraagd hun
mening te geven aan welke uitnodiging
door velen gevolg is gegeven. De proef is in
zoverre geslaagd dat duidelijk is geworden
dat de bedoelde „poortwerking" op plaat-
sen waar wij ze als experiment hadden aan-
gebracht meer nadelen dan voordelen ver-
toonden. Dat wil niet zeggen dat ze op an-
dere plaatsen niet toch een nuttige funktie
zouden kunnen vervullen.

Op grond van de genoemde experimenten,
de reacties die daarop zijn gekomen, het
overleg dat wij met verschillende instanties
terzake hebben gevoerd alsmede het in-
zicht dat wij hebben gekregen uit ervarin-
gen die elders zijn opgedaan stellen wy u
thans voor om op de op de kaart aangegeven
weggedeelten

a. een snelheidslimiet van 30 km in te stel-
len zodra zulks wettelijk mogelijk is;

b. de straten opnieuw in te richten, zodat
deze worden afgestemd op een ver-
keerssnelheid van maximaal 30 km;
met de betrokken buurtbewoners na-
der overleg te plegen over de wijze van
uitvoering, waarbij gedacht wordt aan
de maatregelen die door die buurtbe-
woners thans reeds het meest genoemd
zijn, te weten
- knik in de rijrichting door middel

van trottoirtongen of bloembakken;
- drempels of plateaux.

Er van uit gaande, dat de onder b. bedoelde
maatregelen veelal tegelijk met reeds voor-
genomen herstraatwerk zullen kunnen
worden uitgevoerd, venvachten wij dat de
kosten van deze maatregelen op de bedoel-
de weggedeelten niet hoger zullen uitko-
men dan circa f85.000,- in totaal. Over de
definitieve uitvoering zullen wij overleg
plegen met de betrokken raadscommissie.

Eventuele begrotingswijzigingen zullen
tijdig aan u worden voorgelegd.

Suggesties uit de inspraak
die wij u vooralsnog niet
voorstellen over te nemen
Stroomfunktie ontnemen aan Stationsweg
Wij adviseren u na afweging van de belan-
gen voor deze weg de door ons voorgestel-
de stroomfunktie te handhaven.

Tweezijdig trottoir langs Het Hoge
Gezien vanaf de Raadhuisstraat is dit reeds
gedeeltelijk aanwezig. Rechts van de weg
loopt het trottoir bijna tot aan de Berend
van Hackfortweg. Wij zijn van mening dat
voor het nog ontbrekende stukje trottoir
alsnog getracht zal moeten worden de
grond in eigendom te verkrijgen teneinde
het trottoir door te kunnen trekken tot aan
de Berend van Hackfortweg. Na die weg
gaat het trottoir—terugspringend — verder
langs de woningen in Brinkerhof. Links
loopt het trottoir door tot ongeveer tegen-
over de voormalige kruidenierswinkel. De
bebouwing aldaar is tot aan de Rondweg op
grote onderlinge afstand. Wij zijn dan ook
van mening dat ter plaatse vooreerst geen
trottoir behoeft te komen.

Snelheidsbeperkende maatregelen op de
Mispelkampdyk
Er zijn klachten dat hier te hard wordt gere-
den. Dit kan veroorzaakt worden door het
feit dan men komende vanaf de Almense-

weg geen last heeft van zijwegen van
rechts. Wij zijn van mening dat, in het licht
van de stroomfunktie van deze weg, het ge-
signaleerde probleem moeilijk zal kunnen
worden verholpen en dat de urgentie daar-
van ook niet hoog is. Wij hebben derhalve
voorshands geen aanleiding kunnen vin-
den u hiervoor thans maatregelen voor te
stellen.

Laatste deel van Het Hoge voorrangsweg
maken
Het betreft hier het deel van Het Hoge ge-
legen tussen de Berend van Hackfortweg
en de Rondweg. De laatste zijwegen, ko-
mende uit Brinkerhof hebben voorrang op
het verkeer op Het Hoge dat naar de Rond-
weg gaat. Mogelijk werkt toch het verschil
in een wegfunktie beleving hier enigszins
verwarrend. Wij zijn echter van mening dat
ter plaatse geen andere voorrangsregeling
gewenst is. Dit deel van Het Hoge voor-
rangsweg maken zou namelijk snelheids-
verhogend kunnen werken.

Afsluiting van de Kerkstraat, danwei het
invoeren van éénrichtingsverkeer
Deze weg mag vanaf beide zijden — m.u.v.
brpmfietsverkeer — worden ingereden. De
huidige situatie geeft naar onze mening
weinig problemen. Wij adviseren u dan
ook voorlopig nog geen maatregelen terza-
ke te treffen.

Voorrangsbestemming Burgemeester
Galleestraat
Hierover hebben wij nog geen definitief
standpunt ingenomen. Er zijn voor- en na-
delen aan verbonden. Een nadeel is b.v. dat
het snelheidsverhogend kan werken voor
het verkeer op de voorrangsweg. De me-
ningen van deskundigen lopen hierover
uiteen. Wij zijn thans nog niet overtuigd
van de wenselijkheid van de voorrangsre-
geling voor de Galleestraat doch nemen
ons voor deze kwestie opnieuw te bezien
wanneer de thans te nemen maatregelen
t.z.t. worden geëvalueerd en aanvullende
maatregelen worden (her)overwogen.

Resumerend stellen wij u voor:
a. in te stemmen met de beleidsuitgangs-

punten beschreven in hoofdstuk 4 van
de verkeersstudie (voor wat betreft de
woonwijken) en met de door ons voor-
gestelde wegfunkties als aangegeven op
de by dit pre-advies behorende kaart;

b. in de stemmen met het beperken van de
verkeerssnelheid op de weggedeelten
aangegeven op de bij dit voorstel beho-
rende kaart en op de wijze als door ons
hiervoor is geadviseerd;

c. in te stemmen met onze reactie op de
inspraaksuggesties als hiervoor be-
schreven;

d. voor kennisgeving aan te nemen ons
voornemen om te gelegener tijd de
thans te nemen maatregelen te evalue-
ren, eventuele aanvullende verkeers-
maatregelen te (her)overwegen en een
en ander aan u voor te leggen.

Naast de hiervoor genoemde kaarten lig-
gen voor u bij de raadsstukken ter inzage:
1. de verkeersstudie van bureau Van Drof-

felaar;
2. het verslag van de hoorzitting op 23 no-

vember 1981.

De raadscommissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. zal nader over dit voorstel worden
gehoord.

Vorden, 9 maart 1982.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Zieuwent het verdere deel van de avond.
Beide avonden konden de mensen genie-
ten van een fijn verzorgde avond.

Afscheid kleuterleidster
Dezer dagen heeft men op de kleuter-
school "De Timpe" afscheid genomen van
mevr. Karin Jolink-Overdijkink. Zij ging
met zwangerschapverlof na zeven jaren
kleuterleidster te zijn geweest. Op deze af-
scheidsbijeenkomst heette juffrouw Aly
Hoyenk iedereen hartelijk welkom en was
zijn blij verreast dat er ruim 40 oud-leerlin-
gen waren komen opdagen.
De voorzitster van de oudercommissie
mevr. G. te Linde bedankte Karin J olink en
bood haar een geschenkenbon aan. Na-
mens het bestuur sprak de heer Brink-
horst. Hij badankte voor de prettige sa-
menwerking en bood bloemen ene een ge-
schenk onder couvert aan. De scheidende
kleuterleidster had eerder op de dag van de
kleuters een wandkleed en meetlat ontvan-
gen.

Toneelavond Krato
Wij herinneren aan de jaarlijkse toneel-
avond, aangeboden door de touwtrekvere-
niging Vorden aan leden, donateurs en le-
veranciers oud-papier op zaterdag a.s. in
zaal Schoenaker. De toneelvereniging Kra-
to brengt dan voor het voetlicht de klucht
„'t Is maar tijdelijk".

Tentoonstelling "oorlog
en verzet 1940-1945" in
Huize Ruurlo
De tentoonstelling "Oorlog en Verzet 1940-
1945" zal worden gehouden in Huize Ruurlo
van maandag 3 mei tot en met zondag 9 mei.
Het is de heer W. van Langen gelukt om de-
ze grote tentoonstelling met veel waarde-
volle informatie ook naar Ruurlo te halen.
De 4-5 mei commissie van Ruurlo was
gaarne bereid om de organisatie in handen
te nemen.

De officiële opening zal zijn op 4 mei in Hui-
ze Ruurlo, na de stille tocht, door burgemees-
ter Ordelman.
Lopend door de diverse vertrekken van het
kasteel zal men een goede indruk kunnen
krijgen van wat er zich afspeelde tijdens de
oorlog van 1940-1945.

Un de grote zaal zal een grote tentoonstel-
ling van het rijksinstituut voor oorlogsdo-
cumentatie te bezichtigen zijn. In de eetka-
mer word de "Anne Frank tentoonstelling"
gebracht en onder voorbehoud de tentoon-
stelling "Een teken aan de wand" over het
hernieuwd opkomen van het fascisme.
In de Doornkamer zullen we een tentoon-
stelling vinden van regionaal materiaal in
de oorlogsjaren en van gebruikte vuurwa -
pens door het verzet.
De maquette van het concentratiekamp
Dachau (met toelichting) zal worden opge-

steld in de Mijnheerkamer. Verder zal men
een tentoonstelling vinden van de gemeen-
te Apeldoorn over de aanslag op Rauter als-
mede enkele tentoonstelellingsstukken
van het Electriciteitsmuseum Meppel
(zoals zelfgebouwde radio's, stroomop-
wekkingsapparatuur, radiozenders enz. uit
de oorlogsjaren). Kortom er zal veel te be-
zichtingen zijn: affiches, brochures en be-
kendmakingen uit de periode 1040-1945
door het verzet gebruikte vuurwapens,
enz.
Onder voorbehoud zal door oudverzets-
strijders uit Ruurlo en omgeving een lezing
worden gehouden.
Door burgemeester en Wethouders zal aan
de familie van Sprokkereef, Telkamp en
Dimmendaal het verzetsherdenkingskruis
worden uitgereikt. Het juiste tijdstip van
deze plechtigheid zal nader bekend wor-
den gemaakt.

De 4-5 mei commissie wil ook graag alle
hoogste klassen van de basisscholen gele-
genheid geven de tentoonstelling te bezoe-
ken. Dit zal in overleg gebeuren met de
hoofden van de scholen.

Vanwege de slechte toestand van het ter-
rein is de grasbaanrace die de Vordens mo-
torclub "De Graafschaprijders" zaterdag
zou organiseren niet doorgegaan. De wed-
strijd is nu verschoven naar zaterdag 20
maart.

Publiek aan de lippen
Van Henk Knuiman
"Soms bitterkoud ('s nachts) en dan weer
snikheet (overdag). Een motorfiets, een
kompas en verder alleen maar zand, zand,
zand,". Ziedaar een citaat uit de lezing die
Henk Knuiman dit weekend in bar-bodega
't Pantoffeltje te Vorden hield.

Een lezing waarin hij als deelnemer aan de
befaamde Parijs-Dakar race het publiek
zijn belevenissen vertelde. Een race alleen
weggelegd voor mensen met een ontzet-
tend doorzettingsvermogen en een ijzeren
wil. Henk Knuiman wist het publiek op een
dermate manier te boeien dat men als het
ware aan zijn lippen hing. Hij vertelde on-
der andere dat er gedurende drie weken ge-
middeld drie a vier uren per etmaal werd
geslapen. "Verdwalen en rijden in de duis-
ternis, door de woestijnen van Afrika en de
Sahel is het ergste wat een rijder kan over-
komen", zo vertelde Henk Knuiman.

Tijdens zijn betoog werden er op een groot
scherm video beelden van deze monsterra-
ce getoond, hetgeen erg spektakulair
overkwam. De rally Parijs Dakar had een
lengte van 11.000 kilometer. Van de 132 ge-
starte motorrijders kwamen er 30 over de
finish. Henk Knuiman behaalde een vijf-
tiende plaats en was daarmede beste Ne-
derlander. Voor het publiek in Vorden een
zeer boeiende avond die tot 's nachts half
één duurde.



trimbunmes- speels, soepel en
tot in details verantwoord.

het Bunnies antwoord op de TRIMMODE TREND

Schoenen die vlot en sportief ogen,
en waarmee ieder kind graag gezien

zal worden. Fantastische fijne
modellen, vrolijk gekleurd en

verkrijgbaar in vijf wijdtematen.
Speelse soepele kinderschoenen die

lopen, rennen en springen tot een
waar feest maken.

En, zoals alle bunnies tot in
details verantwoord.

ftUNNIES

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Bruinbrood
Fijn., voor uw lijn.

Vers van uw echte bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

PERSOONLIJKE
TOT

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wjj vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide 4y^ kollektie.

Desiree
verlovingsringen

uw juwelier

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
•zutphenseweg 7 - vorden

STUIMTPRIJZEN
Kinderjacks
div. maten en kleuren voor .,—

l\inU6ï KICQinCjGrote en voordelige sortering

Kommunie jurkjesOOK

Modecentrum

Ruurio

Afstw&Heft:
l adressen ottit u

AANKOOP VAM

GARANT'S
KIJK OP SCHOENEN
Hippe, gevlochten
modepump op spitse
leest en queenie hokje
Sukses verzekerd.
Styled by Orces. (

•

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

L*GA
heeft alles

voor uw

gezellige

Paastafel

L0GA Boek en kantoor
Raadhuisstraat 22. Vorden.
Tel. 05752-3100.

GELDLENINGEN
v'O:

VERZEKERING
FINANCIËN

HEEFT UW BANK U WEL EENS
GEWAARSCHUWD VOOR EEN KREDIET?

De Bondsspaarbank is u
graag van dienst met geld. Elk gewenst
krediet kunnen we in principe binnen
de kortste keren voor u rond hebben.

Toch zijn we niet 7jo makke-
lijk met financieren als sommige anderen
op dit gebied. Zo zouden we bijvoor-
beeld eerst graag met u overleggen of

u na uw krediet ook geholpen bent
met de manier van terugbetalen.

Misschien vinden we trou-
wens wel een andere financieringsmo-
gelijkheid of is het soms beter te denken
aan sparen in plaats van te lenen of is
een specifieke spaarvorm interessanter
voor u. Zo zijn er heel wat ideeën

waarmee u goed geholpen /.ou kunnen
worden. Om dat uit te vinden, nemen
we graag even de tijd, in uw eigen be-
lang. We zijn immers niet zomaar een
bank.

GOEIEBANK
BONDSSPAARBANK

Infocentrum architektuur en bouw
vrijdags van 16.00 tot 18.00 uur

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags
Het Hoge 11,7251 XT Vorden, telefoon 05752-1787

Te koop: z.g.a.n. kinderwa- Te huur gevraagd: Woning of
gen met toebehoren. 1 jaar woonruimte voor mij en mijn
oud, p.n.o.k. levenslustig zoontje.

Voor antwoord: Dennen laan
Tel. 05735-1 524 68 of tel. 05480-14284.

VOOR UW: TERRAS
LEEFKUIL
OPRIT
TUINPAD

in: KLINKER- SIER
OFTEGELWERK

NAAR:

PI ui

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurio.
Tel. 05735-2560

ATTENTIE!!
Om een rationeel gebruik van uw moderne
voederwinningsmachineste kunnen maken
is het een vereiste dat de grasmat van uw
weiland gelijk is. Dit voorkomt ook overda-
dig grond in het voer.
Als uw weiland toch aan vernieuwing toe is,
overweeg dan eens het te laten egaliseren,
uiteraard na goed ploegen. Het levert rende-
ment op.
Wij hebben hiervoor een „MEKOS" kilver-
bak, werkbreedte 3 meter.
Dat gaat heel goed

Beleefd aanbevelend,

Loonbedrijf

HISSINK B.V.
Slotsteeg 9, Hengelo Gld. tel. 1439.

PA Ook voor informatie over de sleufsilo's
van ZEUS-BETON kunt u bellen.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstraien - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335



NIEUW NIEUW

DE GRAAF UW WARME BAKKER
op de markt

Deze week ter kennismaking

ouderwets dubbelgevuld krentebrood
van 4,25 en

een grof volkorenbrood
met de grove korrel en semelen

van 2,20. Samen 6,45.

Nu aanstaande vrijdag in

een pakket op de markt
voor 5,-

DE GRAAF UW WARME BAKKER
nu wekelijks op de markt te Vorden

Muziekver. "Concordia".
Jaarlijkse uitvoering op zater-
dag 20 maart.

Aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum, m.m.v. Majo-
rettes en drumband.
Na afloop bal. Gratis toegang.

Jeugd- Dia- Muziekavond in
het „Achterhuus" (achter de
Geref. kerk).
Datum 23 maart, aanvang half
acht.

Allen hartelijk welkom.
De Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep te Vorden.

Te koop wegens verhuizing:
Wandmeubel - tafels - clubs -
stoelen, kroonlamp en andere
huishoudelijke artikelen.
Zaterdag tussen 11.00 en
17.00 uur. De Haar 30.
Tel. 1804 Vorden.

Boekhouder heeft nog tijd
voor het verzorgen van Uw
aangifte.
Tel. 05753-2268 na 6 uur.

Gewijzigde
spaarrente
bij de Rabobank

m.i.v. 16-3-1982

Spaar-Premie-Rekening O%

Spaar-Extra-Premie-
Rekening 93/4%

Rabobank 13 ••n voorbehouden

007 16 3 1982

Derde Engel concert
zaterdag 20 maart zaal de Engel, Steenderen

HARRY MUSKEE GANG
bekend uit het Cuby the Blizzarts tijdperk, wederom met
een ijzersterke bezetting (Sweet d' Buster)

Voorverkoop o.a. aan de zaal. Zaal open 20.00 uur.



Poelier
HOFFMAN
markt Vorden

Kip - Lekker
- goedkoop

Reclame:

3 BRAADKUIKENS
8 KUIKENPOTEN

Marktpoelier Hoffman
Markt te Vorden. Vers en gekoeld.

Ijzersterke staaltjes.
Woningtextiel
van uitzonderlijke
kwaliteit voor
bijzondere scherpe
prijzen.
prijzen zi|n slechts 10 dagen geldig

Taslan overgordijnstof bruin en beige streep
120 cm. breed 1 C QC

nu l D, C/O p.mtr.

U zit weer goed!
Wij leveren u gloednieuwe kus-
sen, die weer jaren meegaan.
Per stel, met kwaliteits meubel-
stoffen en eerste klas Poleye -
ther interieur.

v.a. 249,- p. stel

Bel even voor een afspraak en wij komen bij u.

Voor alle mensen met voetklachten
Demonstratie Steunveren
Donderdag 1 8 maart

hebben wij weer een hele dag gereserveerd voor men-
sen met voetklachten. 2 specialisten maken dan gratis u
voetafdruk en demonstreren u tevens de vibrion-veer.
een zweedse uitvinding.
In tegenstelling tot de bekende harde, statische steun-
zolen, is de vibrion-veer, VEREND.
Deze aktiveerd de spieren en bloedsomloop en zorgt er-
voor dat u weer dagelijks elastisch verend zonder ver-
moeidheid of pijnlijke voeten op natuurlijke wijze kunt
lopen.
Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet
elke dag.
Maak daarom even een afspraak tel. 05752-1 342 voor
donderdag 1 8 maart.

Schoenenzaak

WUIIiriK Dorpsstraat 4, Vorden.

AU£S DUURDER?
H&,SIHG£R GAAT 200-

JtfflttMG.
P-*^\

Verkrijgbaar bij:

De meest betrouwbare lichtgewicht. Met zigzagsteek, recht-
steek, knoopsgatenautomaat,
recht stretchsteek, ric-rac
steek. Prijs: f 599.- SINCER

kteatief
centrum

£ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

Ingezonde brief. Buiten de verantwoording
van de redaktie.

Eerst was er ons dorpje nog heel erg klein.
Men woonde er rustig, het was er dus fijn.
Er was maar "één" tandarts te consulteren
hier. Nu is ons dorp Groter: „Nu zijn er al
vier". Maar mensen in't weekend, krijg dan
maar geen pijn, want geen van e vier blijkt
er dan te zijn! Dus moetje op reis, met heel
dikke kaken. Heel ver uit de buurt om je
pijn kwü t te raken, 'k Wil daarom dit stukje
in Contact graag schrijven, „Kom één van
de vier niet om beurten hier blijven?" om
mensen te helpen, dat is reize fijn. In 't wee-
kend om bij zijn patiënten te zijn.
Komt heren doktoren praat eens met el-
kaar Dat mag toch niet stuiten op een groot
bezwaar. Eén uurtje in 't weekend, is dat
van die gekken, op zaterdag of zondag een
kiesje te trekken, als dat eens gebeurde,
heel Vorden staat paf, wij zijn van de pijn
ook in 't weekend dan af.

Abbonee van Contact
J.G.O. v. Dorssen

De Haar l

Ingezonden brief. Buiten de verantwoording
van de redaktie.

An dokter van Tongeren
en Echtgenote.

Woorumme Vodden toch veloaten,
Wi'j bunt oew beiden nog neet zat.
Geerne ha'k oew umme willen proaten,
Moor dee kans he'k neet ehad.
'k Kan oew enkel nog bedanken,
Veur de diensverlening stoag eboan,
Geerne wi'k dat hier verklanken,
Mien neet bekend woor'j neer goat strie-
ken,
Bliekboar veur verandering neet bang,
Wat t'r ok mag kommen kieken:
Leef gelukkig en nog lang!

Max Holt.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Hoo, Willemientjen, wacht 's," schreeuwen Evert Spekking nao zien vrouw, die
un endjen veur um uut fietsen. Maor Willemientjen heurn niks. "Mientjen, stap 's
aP, reern e nog 's en too heurn Willemientjen 't wel. Zo ging 't wel vaker at Evert
zien vrouw reep. Eers "Willemientjen" at zee niks heurn was 't "Mientjesn" en at
t'r nog niks gin reaktie kwam wodd'n 't Mie-ne", en goed hard, Dan kwam ze mees-
tal wel, dan wis ze dat 't tied wodd'n, want Evert had de oorne now eenmao kot an
de kop. "Wat he'j toch te rearn?", vroog ze. "'k Heb de bokse tussen de ketting, die
mo'k t'r eers tussen hen prutsen". Evert ree nog op un olderwetse fietse, zo'n deur-
trapper zondere kettingkaste. Dan mod i'j altied zorgen da'j kniepers an de bokse
hadd'n endat had e juus venaovond, now hee zien goeie pak an hadde, vegett'n.
Willimientjen had um wel vaker aneroan u ni'je fietse te koop'n, maor daor wol
Evert niks van wett'n. Die luu op de ni'jermoodse fietsen hadd'n d'r okgin ketting-
kaste op dus waorumme heel wel?

Vandaor ok dat Evert de boksepiepe al mooi vet hadde too hee vri'jdataovund met
Willemientjen de Wildenbargse Kapel binnenstapp'n. Maor afgezien van Wille-
mientjen, die um op 't harte drukk'n de bene ze te holl'n dat de mensen de vlekken
neet konn'n zeen, had gin mensen arg in Evert zien schoonheidsfoutjes.
En zo fitterug bunt ze in 'n Wildenbarg ok neet, uutendeluk waarn ze allemaole
ekomm'n umme un gezellugen aovond te hemmen met de toneelclucT.A.O. En
in dat opzich veel 't allemaole goed met. Deur de kombinasie van un goed stuk en
goeie spöllers veel d'r veur de mensen daor geweldug volle te geniet'n, op un ande-
re plaatse in dizze krante wod allichte de namen wel enuumd van de luu die hier
eur beste veur edaon heb. Wat Evert veural opveel was de buutengewoon goeie
onderlinge verholding die d'r in dizze buurtschap is. Zonder "bekakt" te wean wat
de luu betreft en zonder luxe in de kapel, is hier altied een sfeer en gezellugheid
die'j in grote en luxere dingen neet vindt. Da's 't veurdeel van een betrekkeluk
kleine gemeenschap, die daorumme, ok vanaf't gemeentehuus, bes 's wat meer
andach mag hemmen.

Waor ok andach veur neudug is, maor dan van iederene, is 't afscheid van dr. van
Tongeren, die in de tien jaor dat e hier ewarkt hef, heel wat lichameluk en geeste-
luk leed hef helpen verzachten. Daor mag bes 'n attentie veur op taofel kommen,
vandoar dat t'r un kommissie is benuumd die veur 'n zesuntwintigstun 't allemao-
le rond mot zien te kriegen. Haos is t'r dus wel bi'j. A'j d'r ok wa an wilt doen, dan
graag drek. Op rek. no. 36.64.37.003 van de Rabobanke, kö'j kwiet wa'j d'r veur
missen wilt. Op die meniere krig 'n dokter meschien nog un aardugge herinnering
an 't darp bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

met
Televisie

reparaties
— - direct

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

Konstr. berekeningen
Schoolstr. 17

Vorden
tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

Radio/
TV-serviee
C. J. DRAAIJE

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken 1É

Voor vakkundig pianostem-
men en pianoreparatie
Tel. 05750-23973
Tevens piano te koop gevraagd
voor relatie.

MXra''**'W-J4P*>^Xv«rot2:'

ü

ZONDAG 21 MAART

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

Te koop: blauwe coniferen
ongeveer 1,25 m. Prijs Billijk
H. Til. Hessenweg 1 a, Ruurlo.
Tel. 05735-2438

TAPUTBEINIGEN
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

LEMON FIVE

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

L.M.B. "VORDEN"

Te koop: inruiltraktoren en werktuigen.

David Brown type 885 - 47 PK
David Brown type 780 - 47 PK
David Brown type 770-37 PK
David Brown type 990 - 57 PK
Carraro kniktraktor - 40 PK

Ford Dexta - 32 PK
Hanomag - 25 PK
Vraag ook een prijsopgave van de nieuwe
"Case" serie met- of zonder cabine.
Modern in uitvoering met brandstofzuinige
motoren.

Opraapwagens:
Mengele LW 290
Hagedom LK
Bergman 4 Z
Frisstein LW 25
Scalvenzi

Mengmesttank
Ipsa 3200 L

PZ Hark:
CZ330

PZ - Maaiers:
CM 135
CM 165 H

Vïcon Acrobaten.

Kuilvoer-
snijders:

Strautmann
Mullos

Verkoop en onderhoud van een compleet assortiment werktui-
gen voor weidebedrijf en akkerbouw.

Daarnaast leveren wij:
Bosmaaiers - kettingzagen - motormaaiers enz. enz.

Tegen speciale prijs te koop:
Hogedrukreinigingsset met motor (nieuw: 40 ato).
"SOLO MINOR" spuit; zelfrijden, voor boomgaard- of hoveniersbedrijf.
"SOLO" motor- rugspuiten.

Adres: Industrieweg 13. 7251 JT Vorden. Tel. 05752-3163

Vertegenwoordiger: H. Willighagen. Tel. 05704-1353

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,50

drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Voor het slijpen en
onderhoud van uw

motormaaier, tuinfrees,
kettingzaag etc.

Word gehaald
en gebracht.

Zutphenseweg 15 Vorden. Tel. 05752-1261



Een Club 8 kado kent vele
^mogelijkheden.

Kast. Hfl 146.00

Disco-
kubus
Hfl. 89.00

Plint. Hfl. 20,50

Kubus met
2 vakken.Hfl. 112,00

;lubJe begint met een of twee kubussen en zo heb je al
een praktische boekenkast - of je start met een buro.

Dan bouw je verder kubus na kubus en je boeken-
kast groeit uit tot een hele Club 8 kamer - een plaats
waar al je vrienden je het liefst ontmoeten.

De jonge stijl met oog voor de toekomst

Schrijf-
blad.Htl. 45,00

Lade. Hfl. 41,50

TWelblad.
140 x 50. Hfl. 62,50
140x60. Hfl. 70,00
160 x 50. Hfl. 70,00

Plint.
Hfl 14,50

1/2 Kubus.
Hfl. 45,00

Laden-
kubus.
Hfl. 123.00

Zitkussen.
Hfl. 31,50

Studio (zie etalage)

HELMINK b.v.
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-1 514

* Alles is uit voorraad leverbaar.
* Gratis katalogus

Voor een deskundig advies bij het invullen van uw
aangiftebiljetten 1981 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

woensdag 24 maart

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir: B.H.J. de Regt

BJ. Bloemendaal
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. Tel. 05752-1485

Vrijdag 19 maart de hele dag

SHOW EN VERKOOP
van damesmode van de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VOflDEN TEL 05752-1971

In hotel bakker
te Vorden.

Showtijden: 's morgens 10.00 uur, 's middags 13.30 en
15.30 uur. 's avonds 19.00 uur.

Met medewerking van: Wullink Schoenmode
Siemerink Optiek
Dijkerman -
Bloemsierkunst

Gaarne plaatsreservering a/d zaak.

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

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
M«dler - Tel. 6684

Veelzeggende naam:
GAZELLE

Zeg "Gazelle" en iedereen denkt
onmiddellijk aan topkwaliteit,
betrouwbaarheid, veel fiets-

plezier. Want Gazelle betekent al
90 jaar lang kan niet beter,

kan niet mooier.
Wij als vakmensen

kunnen erover
meepraten.

En we hebben ze staan: de
nieuwste Gazelle-modellen om te
toeren, te trimmen, te racen.
Kom eens langs. Voor 'n gedegen

advies. Of voor een kleuren-
folder. Voel ons maar meteen
aan de tand wat betreft onze

service. Die is
G azelle-waardig.
Gegarandeerd!

Te koop

TUIIMBANKEN
volgens oud Achterhoeks model. Geheel uitge-
voerd in Tropisch hardhout. Lengte van de bank
ongeveer 180. Te bevragen:

Aannemersbedrijf

H.J. Ruiterkamp b.v.
Lindeseweg 22, 7251 NS Vorden
Tel. 05752-6631

Voor iedereen die plannen heeft of ze nog moet
maken

INFOCENTRUM
architektuur- en bouwadvisering

Elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur kunt u bij ons
terecht met al uw vragen op het gebied van wonen
en bouwen, voor hulp bij aanvragen vergunningen
etc. U wordt direct geholpen, het kost u niets, en
U bent verzekerd van een verantwoord advies.

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 05752-1787

Fa. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo Gld. Tel. 05735-7278

^m

l
GAZELLE fietsen |

rijden op
VREDESTEIN banden. S

»*»*»<*̂ ^

Meubelgigant Niek van Hunnik opent zijn poorten in Ruurlo
Wij zijn reeds gevestigd in Opheusden en Hattem met 10.000 m2 meubelen

Let op de openingsadvertentie volgende week 24 maart a.s.

Onze collectie bestaat uit een zeer uitgebreide sortering
meubelen, zoals eiken, modern, klassiek en leer

Al deze meubelen brengen wij U tegen de scherpste prijzen van de achterhoek
Lage prijzen, kwaliteit en service hebben ons groot gemaakt

Onze 50 jarige
ervaring biedt
U zekerheid

NIEK VAN HUNNIK
DOMINEESTEEG 14- RUURLO

Opheusden

Het vertrouwde
adres met 50
jarige ervaring

Hattem
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Geslaagde modeshow
fa. Visser en Mokkink schoenen

De zaal van hotel Bakker was maandagavond weer bomvol t U dons de modeshow van modehuis Visser en Schoenhandel Mokkink. Modehuis
Visser heeft voor jong en oud een leuke kollektie zomerrokken, zowel effen met grote of kleine bloempatronen. Leuke kombinaties zyn er te
maken met de verschillende bloesjes en daarbij een vcstje met korte of lange mouw. Mevr. Wolvenne praatte de show op vakkundige wyze aan
elkaar wat haar ook wel toevertrouwd is. Haar man de pianist Bob Wolvenne zorgde voor de muziekale omlijsting.

De mode is enigzins wat sportiever gewor-
den, toch niet duur en geschikt voor vele
doeleinden. Uiteraard kan men bij mode-
huis Visser ook terecht voor het meer "ge-
klede" op gebied van jurken, pakjes, de
keuze is zeer groot.
Dat Schoenhandel Mokkink zeer vakkun-
dig de schoenmodetrend in de gaten heeft
gehouden bleek wel uit de grote verschei-
denheid van de sandeletten. En voor prij-

zen die enorm mee vallen, tussen de dertig
en veertiggulden heeft men al een paar leu-
ke sandeletten. Ook het duurdere schoei-
sel is niet weg te denken voor de mensen
die zuiver op de kwaliteit afgaan. Dat de
kinderen goede passende schoenen moe-
ten dragen daar is fa. Mokkink van over-
tuigd, daarom is men ook overgegaan op
aanschaf van een elektronisch apparaat om
de voeten te meten.

Dat de modeshow niet alleen voor de da-
mes was bewees Henco Elbrink door met
twee jeugdige knapen de diverse broeken
en jacks te showen met sportieve schoenen
van Mokkink, doch de jongens gaan vaak
zelf wel even kijken naar de veelzijdige
keus. Toch was het al een goede aansporing
voor de ouders, dat ook de fa. Visser en de
fa. Mokkinkjiun mannetje staan op het ge-
bied van je^Hlleding en schoeisel.

Vredesbeweging Vorden
Om te komen tot een brede vredesbewe-
ging waar een ieder zich thuis kan voelen
en die dus niet aan een politieke partij ge-
bonden zal zijn wordt er dinsdag in het
Dorpscentrum een oprichtingsbijeen-
komst gehouden. De heer A. van de Bosch
uit Lochem zal wat vertellen over de werk-
wijze en aanpak van een dergeijke bewe-
ging in Lochem bestaat al een hele tijd zo'n
beweging. „Laak" geheten

(zie advertentie)

EHBO Vorden:
Gratis kan niet meer!
Ten einde te vookomen dat dienstdoende
EHBO-ers bij sportgebeurtenissen etc.
naast de door hun beschikbare vrije tijd
ook nog fmacniele offers in de vorm van au-
tokosten bijdragen, moeten zij vanaf he-
den deze kosten per verreden kilometer va
en naar huis declareren. Wanneer de be-
trokken vereniging een vrije gift schenkt
die minder is dan de gemaakte kosten voor
de auto's, materiaal etcetera dan zal deze
vereniging een notal worden gezonden
voor de gemaakte meerkosten.
Aangezien het in het verleden meermalen
is voorgekomen dat de door de EHBO ge-
maakte onkosten meer bedroegen van de
vrije gift meent de EHBO afdeling Vorden
tot deze maatregel temoten overgaan te-

neinde en de vereniging en de leden geen
verlies te laten lijden. Op de jaarsverga-
dring schaarden de leden zich volledig ach-
ter dit bestuursvoortsel.
Tijdens deze vergadering was men boven-
dien unaniem van mening dat een tijdige
verjoning van het bestuur een vereiste is
voorwet goed blijven funktioneren van de
vereniging. Ondanks dringend verzoek is
men zover nog niet kunnen komen.

Bouw- en Houtbond FNV
Tijdens de jaarvergadering van de afdeling
Vorden van de Bouw- en Houtbond FNV
wees voorztitter G.M. Eggink op de slechte
economische toestand die er momenteel in
e bouw heerst. Uit het jaarverslag van de
sekretaire bleek dat de vereniging een bij-
zonder aktief jaar achter de rug heeft. De
penningmeester maakte melding van een
batis saldo. Tijdens deze vergadering werd
uitvoerig gediscusieerd over de werkgele-
genheid en over de plannen van de rege-
ring om de uitkering van het ziektegeld te-
rug te dringen.

Stichting jeugdkerk
Vorden - Kranenburg
Naar aanleiding van het projekt "Jeugdkri-
minaliteit" heeft stichting Jeugdwerk Vor-
den-Kranenburg dezer dagen in de patorie

een film gedraaid getiteld "De Kinderge-
vangenis". Deze film handelde over kinde-
ren die in een soort van opvoedingsgesticht
terecht zijn gekomen. Voor deze film be-
stond een goede belangstelling. Ter afslui-
ting van dit projekt hopen de leiders van
het jeugdwerk enige menen van de gevan-
genis te Zutphen aan te trekken om nader
uitleg te geven over hoe zo'n gevangenis
reilt en zeilt.
Zij hopen daarmee te bereiken dat de kin-
deren van de stichting Jeugdwerk Vorden-
Kranenburg een beter inzciht krijgen in de-
ze criminele zaken en daar wat van leren.

Zeer geslaagd Dash feest
Afgelopen zaterdag heeft de volleybalvere-
niging Dash haar jaarlijkse feestavond ge-
houden. Dit keer in zaal "de Herberg",
waar zo'n 150 leden met aanhang welkom
konden worden geheten. Er was veel jeugd
komen opdagen, waar de muziek - de band
TRANSIT - gretig op in speelde. Het bleek,
dat de dames 6 team, dat alles georgani-
seerd had, zich geweldig had ingespannen
door de mooie versiering en de grote hoe-
veelheid prijzen, die bij de plaatselijke
middenstand was verkregen, voor een ver-
loting op een aantrekkelijke wijze tentoon
te stellen. Voor de beschikbaarstelling van
de prijzen door de middenstand wil het or-
ganisaatie-comité langs deze weg ooknog
hartelijk dank zeggen. Een duizend loten,
waarvoor wel 200 prijzen beschikbaar wa-

ren, vonden snel hun weg in de zaal. De
hoofdprijs - een draagbare t.v. - kwam te-
recht bij de fam. Kamperman. Het dames-
team mag met trots terug zien op dit ge-
slaagde feest, dat ongetwijfeld heeft bijge-
dragen tot een betere verstandhouding tus-
sen de leden onderling. Als het gerucht
juist is, zal het volgend jaar het feest door
een herenploeg worden opgezet.

Vordens Tennis Park
nog steeds groeiende
De tennisvereniging "Vordens Tennis
Park" in nog steeds groeiende. Dit bleek tij-
dens de jaarvergadering uit t^et verslag van
sekretaris Mevr. Wempe-Sanders. Welis-
waar zijn de senioren met 210 leden stabiel
gebleven de groei zit bij de junioren. Deze
afdeling telt momenteel 110 leden. En het
einde van de toeloop is nog niet in zicht.
Volgens mevr. Wempe, die de verschillen-
de aktiviteiten de revue liet passeren, is er
bijde vereniging momenteel geen wacht-
lijst meer. Dit komt door de vijfde baan die
binnenkort wordt aangelegd. Financieel is
de vereniging ook gezond te noemen. Uit
hetjaarverslagvandepenningmeesterH.J.
Breunie bleek dat men "binnen" de begro-
ting is gebleven. Bij de bestuursverkiezin-
gen werden de heren H.J. Breunie, P. Pij-
nappel en J.J. Woltering hetzij herbe-
noemd, hetzij benoemd. De technische
commissie zal voortaan bestaan uit de heer
J.tenBrake,mevr.C. Fransen, N. van Hou-
te, T.M. van Hunnik en H. Warringa.
Het komende seizoen komt "Vordens Ten-
nis Park" in totaal met 7 teams uit in de di-
striktcompetitie en de landelijke competi-
tie.

Jaarvergadering
touwtrekvereniging
Onder voorzitterschap van Gerrit Barink
hield de touwtrekvereniging Vorden haar
goed bezochte jaarvergadering in het klub-
huis. ,
De gebruikelijke jaarverslagen werden on-
veranderd goedgekeurd. De penning-
meester wist een batig saldo te^^lden,
mede daar de uitgaven afgelopd^par be-
perkt waren gebleven. Toch ging de verga-
dering akkoord met een kleine contributie-
verhoging, daar — mede in verband met
uitbreiding van de accomodatie — komend
jaar grote uitgave zijn te verwachten
De aftredende bestuursleden <^B;t Ba-
rink, Frans Berendsen en Gerar^^lenk-
veld werden herkozen.
Het lid Antoon Horstman werd nog in het
zonnetje gezet vanwege het jarenlang ge-
pleegde onderhoud aan en rondom het
clubhuis. De slotdag van het gewest Oost
in aan Vorden toegewezen op 11 juli a.s. Dit
jaar wordt het bedrijfstournooi gehouden
op 21 juli a.s., terwijl voor 14juli een school-
jeugdtournooi — naar leeftijd — wordt ge-
houden. Aan het begin van de vergadering
werd een minuut stilte in acht genomen in
verband met het overlijden van het lid en
medewerker Willy Wolbert.

Zaalvoetbal Velocitas
In een erg sportieve werdstrijd kwamen
Velocitas I en II in competitieverband te-
gen elkaar uit. Met een grote dosis werklust
trachtte Velocitas II gelijke tred te houden
met het eerste team. In de beginfase lukte
dit aardig. Maar gaandeweg liep velocitas I
uit. Ruststand 5-1.

Ook na rust hetzelfde spelbeeld. Geleide-
lijk werd e stand opgevoerd. Eindstand 0-1.
Voor de doelpunten zorgden Corry ten
Barge 4x: Jan Leegstra 2x: Hein Rothman,
Henk van Beek en Ronnie Stokkink ieder
éénmaal. Voor Velocitas II scoorde Frans
Burger tegen.

Winterwyk - Vorden 4-3
In een doelpuntrijke wedstrijd heeft Vor-
den niet kunnen winnen van het onderaan-
staande Winterswijk.
Vorden had wel een goede start en nam
door Eddy Hiddink een 0-1 voorsprong, na
aangeven van Chris Hissink. Toen Wim
Harms vijf minuten later onder de bal
doorliep, werd de gelijkmaker een feit 1-1.
Eddy Hiddink nam halverwege de eerste
helft ook de tweede treffer voor Vorden
voor zijn rekening, hij deponeerde de bal in
het net nadat Bert Vlogman de lat had ge-
troffen. Nog voor de rust zorgde Winters-
wijk echter voor evenwicht 2-2.
Na de hervatting had Vorden de wind in de
rug. Desondanks nam Winterswijk voor-
het eerst de voorsprong, uit een vrije trap
die ten onrechte tegen te Velthuis werd ge-
geven , werd het 3-2.
Tien minuten voor het einde leek Vorden
de verdiende halve winst te realiseren via
een treffer van Chris Hissink. Maar in een
tumultueuze slotfase greep Wintersijk al-
snog de volle winst, zij het dat doelman
Harms door twee verdedigers werd vastge-
houden op het moment dat de bal werd in-
geschoten.
Vorden protesteerde heftig, maar zonder
resultaat.

Ratti l - P.T.T. 1-4
Nijenhuis van Ratti kreeg als eerst de mo-
gelijkheid de score te openen. Maar zoa als
altijd benutte de tegenpartij wel de kans die
zij kregen in de 25ste minuut 0-1. PTT had
het betere van het spel. OVerigens bracht
Ratti nog een geheide kans om zeep. Het
was rusten met een 1-0 voorsprong van
PTT. In de 50e minuut bracht PTT de stand
op 0-2 dank zij een glippertje van keeper
Wassink. Ratti vond het nu welletjes en zet-
te PTT onder druk. PTT kreeg het moeilijk,
want in de 70e minuut bracht W. Stokkink
van Ratti de stand op 1-2. Ratti bleef door-
gaan. OPnieuwe kreeg Stokkink een kans
om de stand op 2-2 te zetten, maar hij
wachtte te lang met schiete n, waardoor zij n
schot werd gekeerd door de keeper van
PTT, de stand bleef 1-2. Doordat Ratti bleef
drukken bleken de uitvallen van PTT ge-
vaarlijk. In het laatste kwartier werden de-
ze uitvallen voor Ratti noodlottig, en kon
PTT de score verhogen naar 1-4. Een ver-
diende overwinning voor PTT, alhoewel
Ratti schitterend terug kwam door alles te
geven. Ratti moet nu wel oppassen anders
zit het degradatiespook er aan te komen.

Uitslagen V.V.Vorden
Zaterdag 13 maart: Hercules BI - Vorden
BI 2-1: Vorden C2 - De Hoven Cl 3-0: Eri-
ca C2 - Vorden C3 6-0.
Zondag 14 maart: Winterswijk - Vorden 4-
3: Vorden 2 - Warnsveld 2 1-0: SCS l -Vor-
den 4 2-0: Baak 2 - Vorden 5 2-0: Witkam-
pers 5 -Vorden 6 2-0: Witkampers 10 -Vor-
den 7 0-2.

Programma V.V.Vorden.
Zaterdag 20 maart: Ad 69 Ao -Vorden Ao:
Vorden A l - Be Quick Al: Voorst BI -Vor-
den BI: Gazelle B2 - Vorden B2: Vorden
Cl - Eefde Cl: Vorden C2 - Baak Cl: KI.
Dochteren Cl - Vorden C3.
Zondag 21 maart:Pax- Vorden: Vorden2-
Socii2: Vorden 3 - Zutphen 3: Zutphania 4 -
Vorden 4: Hercules 2 - Vorden 5: Brum-
men 5 - Vorden 6: Vorden 7 vrij: Vorden 8 -
Warnsveld 5.

Uitslagen S.V.Ratti
Ratti l - SHE 2 4-2: De Hoven 4 - Ratti 24-1:
Ratti 3 - De Hoven 6 2-2,
Dames: Teuge l - Ratti l 1-5: Ratti 2 - Mar-
kelo 2 4-0.
Junioren: Herculis a - Ratti a 3-0. Ratti b -
Ruurlo b 2-5.

Programma S.V.Ratti
afd. Jeugd S.V. Ratti Al - SHE Al: Longa
'30 B3 - Ratti B l: Witkampers c3 - Ratti Cl.
Afd. zaterdag: S.V. Ratti l - EGW 1:
AZSV 7 - Ratti 2: S.V.Ratti 3 - Voorst 2.
Afd.. Zondag: S.V. Ratti l - De Hoven 3:
S.V. Ratti 2 - Zutphen 5: Erica '76 8 - S.V.
Ratti 3: Warnsveldse Boys 4 - S.V. Ratti 4.
Dames: S.V. Ratti l - WSV 2: S.V.Ratti 2 -
Baakse Boys.

Dash dames winnen
met 3-1 van
Duno Doorwerth
De dames I van Dash uit Vorden, spelend
in de derde klas van de nationale competi-
tie, behaalden dit weekend thuis een 3-1
zegen op Duno uit Doorwerth. Deze ploeg
staat bijna onderaan. Het werd voor Dash
geen gemakkelijke zege.
In de eerste set begon Duno zeer sterk. Di-
verse onhoudbare opslagen, waar de Dash
dames niet veel tegenover konden stellen.
Het werd al snel 7-15.
In de tweede set ging het met Dash wel wat
beter al moest men al ploeterend de seto-
verwinning 15-11 grijpen.
De derde set werd gewonnen met 15-9 en
de vierde met 15-11. Desondanks een ver-
diende zege.

De stand is nu als volgt: Activa: Explosie,
Flamingo's, Setash, Dash, Shot, Saturnus
de Molen, SVS, Trivos, Duno, Rohda, Dy-
namo.

Dash -Vios Eefde 3-0
De heren van Dash kregen ditmaal bezoek
van Vios uit Eefde, een voor Vorden altijd
geduchte tegenstander. De Dash heren die
de punten erg hard nodig hadden, waren in
dit duel zeer gemotiveerd. Bovendien werd
er keihard gewerkt. Dash won met 3-1 via
de setoverwinningen van 15-11: 15-11 en
15-9.

»

De dames II van Dash speelden tweemaal.
Uit tegen Isala II uit Deventer werd door de
jonge Dash-ploeg bijzonder overtuigend
gespeeld. Het werd een 1-3 zege. De set-
standen waren: 14-12:11-15:7-15 en 8-15.
Thuis tegen Wilp daarentegen konden de
Dash dames niet in hun ritme komen en
werd met 1-3 verloren. De setstanden wa-
ren 6-15: 15-12: 8-15 en 5-15.

Boeiend duel tussen
Heren Dash l en Isala 3
In de Vordens Sportzaal was maandaga-
vond dikwijls de spanning te snijden. Zo-

wel Dash als de tegenstander Isala 3 uit De-
venter'heeft de puntjes hard nodig. Het
krahtverschil is in de Herenkompetitie-
klasse niet zo groot, zodat voor ieder puntje
gevochten moet worden. Helaas lukte dat
Dash gisteravond net niet. Een gelijkspel
had een beter beeld gegeven. Dit is al af te
leiden uit de totale score 55-56. In setstan-
den uitgedrukt evenwel l -3. In de eerste set
bleek de wil van Isala 3 - een ploeg van oude
jongens die veel techniek en zelfvertr-
wouen in huis hebben - om te willen win-
nen. De Dashploeg stelde zich daar met
veel motivatie en inzet sterk tegenover. In
de slotfase kon Isala doordrukken tot 16-
18. In de 2e set zag Dash kans een duidelijk
overwicht te creëren en kwam zodoende
op 15-8. Wellicht even verslappen na dit
mooie resultaat zodat Isala kans kreeg zich
te herstellen. Afwisselend werd er goed ge-
speeld. Het werd 12-15 en nog eens 12-15
in de 4e set.

Dammen
Afgelopen zaterdag werden de eerste ron-
den voor de Districtsfinales in Doetinchem
verspeeld. Voor DCV Vorde doen Simon
Wiersma in de eerste klassen en Henk
Hoekman bij de aspirantenmee. Wiersma
behaalde een overwinning op de Winters-
wijker J. v. Laarhoven. Hoekman begon
minder goed; een nederlaag tegen Frits Ze-
gelink (Winterswijk) en een overwinning.
In de eerste klasse zijn er 6 kandidaten, de
de aspiranten 10, die een plaats proberen te
veroveren voor de Gelderse Kampioen-
schappen.

De junioren van Vorden versloegen de
Hengelose jeugd met 6-2. De uitslagen
zijn: W. Wesselink - H. Hofman 2-0: G.
Brummelman - R. Biezema 2-0: J. Krajen-
brink - R. Regelink 2-0: B. Hiddink - M.
Hoefsloot 0-2. Het tweede team verloor
met 3-5 van Ulft 1.
Uitslagen: W. Berenpas - R. Peters 0-2: J.
Dijk - S. Pillen 1-1: E. Te Velthuis - R. Gie-
zen 2-0: A. Plijter - R. Mulder 0-2.

Uitslagen onderlinge kompetitie: senio-
ren, hoofdklasse: J. Lankhaar - B. Nijen-
huis 0-2: J. Krajenbrink - J. Masselink 2-0:
S. Wiersma - H. Wansink 2-0: H. Ruesink -
G. Wassink 1-1.

Eerste klasse: J. Hoenink-G. ter Beest 2-0:
B. Wentink - G. Hulshof 2-0: G. Breuker -
B. Rossel 2-0: H. Klein Kranenbarg - H.
Hoekman 2-0: A. Abbink - S. Buist 0-2. In
de hoofdklasse heeft Ruesink nu alleen de
leiding met 11 uit 7. Krajenbrink en Masse-
link volgen met 10 uit 7. 4e staat Groten-
huis t.H. met 9 punten uit 6 wedstrijden.
In de eerste klasse is de strijd nog geheel
open. Momenteel leidt Ter Beest gevolgd
door Klein Kranenbar en Buist. Hoekman
heeft weliswaar 9 punten maar uit slechts 6
wedstrijden, zodat die ook nog gevaarlijk
kan worden.

Uitslagen jeugd: M. Halfman - G. Brink-
man 0-2: M.v. Burk - E. Brummelman 2-0:
B. Voortman - J. Brandenbarg 2-0: H. Be-
renpas - J. Slütter 0-2: N. de Klerk - A.
Bouwman 2-0: J. Dijk - A. Plijter 0-2: B.
Voortman-M. Halfman 2-0: N. de Klerk-J.
Brandenbarg 2-0: A. Plijter - A. Bouwman
2-0: H. Berenpas - M. Halfman 1-1: G.
Brinkman -M.v.Burk0-2:J.Brandenbarg
- M. Boersbroek 0-2: Groep 2: G. Brum-
melman - W. Berenpas 2-0: H. Bakering -
A. Sloetjes 0-2: J. Kuin - W. Hulshof 0-2: R.
Stüter - E. te Velthuis 2-0: M. Boerkamp -
R. Bulten 2-0: M. Boerkamp - R. Bielawski
2-0.

Waterpolo nederlaag
heren Vorden
De heren van Vorden hebben de compti-
tiewedstrijd tegen Dior uit Loenen met 3-1
gewonnen. In de eerste periode gelukte het
Vorden om via Frans Karmiggelt een 1-0
voorsprong te nemen. In de tweede perio-
de werd de balans in evenwicht gebracht.
Door een doelpunt van Gerrit van Bemmel
in de derde periode en een doelpunt van
Frans Karmiggelt in de vierde trok de volle
winst naar zich toe.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense Tafelten-
nisver. Treffers '80 speelde tgen Litac uit
Lichtenvoorde een vier punten wedstrijd.
Vorden verloor met 6-4.
F. Schoenaker won twee partyen. R. Knip-
pen en F. Evers wonnen ieder één partij
Ook het dubbelspel ging verloren. Treffers
gegin door deze nederlaag behoorlijk in de-
gradatie zorgen te komen.
Het tweede team won met 6-4 van KSV uit
Vragender S. Hovenkamp bleef ongesla-
gen. Voortman won twee parijen. G. Wul-
link wist niet tot winst te komen. Het dub-
bel eindigde eveneens in een zege voor
Voortman en Hovenkamp.
Het derde team won thuis met 9-1 van Win-
terswij k, dankzij drie overwinningen van
R. de Heus en D. de Beus, twee zeges van J.
Oplaat en winst bij het dubbel.
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