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Parel van Vorden 1982 uitgereikt

De heer Haccou heeft de onderscheiding in ontvangst genomen van de voor/itter van de werkgroep „Leefbaarheid Vorden", de heer Baron E.
von Mengden, die geheel rechts staat. Naast hem Jonkheer van den Brandeler, voor/itter van de Stichting Oude Stations.

Parel van Vorden 1982
Dank zij een handtekeningenactie, de in-
zet van hel gemeentebestuur en de familie
Haccou bleef het stationsgebouw voor
Vorden behouden. Aldus de tekst op het
bordje, dat afgelopen woensdag door de
voorzitter van de Werkgroep leefbaarheid
Vorden werd uitgereikt aan de familie l lac-
cou. De werkgroep Leetbaarheid Vorden
vindt dat de inzet van de familie Haccou,
tesamen met diverse andere mensen in
ons dorp, w.o. met name de heer van den

Broek, gemeente-architect, er voor heeft
gezorgd dat het voormalige NS station niet
onder de slopershamer is gevallen. Inte-
gendeel: st i j lvol is gerenoveerd. Het ge-
bouw bevat thans prakt i jkruimten voor
twee tandartsen, geeft a.s. moeders de
ruimte voor zwangerschapsgymnastiek en
herbergt voorts nog een loodgieterszaak.

In zijn toespraak benadrukte Baron E. A.
S. von Mengden, voorzitter van de werk-

groep welke werkzaamheden er door di-
verse personen en instanties werden ver-
ricjit voor het bjjAu.id van het gebouw.
Medewerking wel^Jok ondervonden van
de stichting S.O.S. Stichting Oude Sta-
tions, in de persoon van Jonkheer van den
Brandeler. Bij de ui treiking van de onder-
scheiding waren aanwezig de heren tan-
dartsen met hun editgenoten en assisten-
tes, de heer van ̂ ^Broek, gemeente-ar-
chitect en het raauslid Voerman.

Raad steunde motie CDA
De gemeenteraad steunde dinsdagavond
een motie van het CDA. De tekst van deze
motie luidde: "De raad kennis genomen
van het persbericht, waa r in de voor 1983
toegewezen contingenten gesubsidieerde
woningen bekend zijn gemaakt , van oor-
deel, dat uit dit bericht de indruk wordt ge-
wekt, dat bij de verdel ing van de schaarse
subsidiemiddelen over Gelderland niet
voor al le gemeenten in eenzel fde catego-
rie, zoals bijvoorbeeld de gemeenten zon-
der opvangtaak, dezelfde normen hebben
gegolden, verzoekt het college van B en W
om zo spoedig mogelijk d u i d e l i j k h e i d te
verkrijgen over de motivering die dit jaar
ten grondslag ligt aan de verdeling van de
rijkssteun voorde woningen in Gelderland
en bij de daarvoor in aanmerking komende
i n s t a n t i e s met de meeste nadruk te beplei-
ten dat de verdeling van de schaarse mid-
delen voor de woningbouw plaats v ind t
volgens objectieve normen en op voor een
ieder d u i d e l i j k e wijze.1"

Onderzoek naar
vernieuwing antenne-
systeem
Wethouder J.F. Geerkcn deelde woens-
dagavond in de raadscommissie voor
Openbare Werken mede dat er momen-
teel in Vorden een onderzoek loopt naarde
vern ieuwing van het an tcnnesys leem. Vol-
gens de wethouder d ien t men er wel reke-
ning mee te houden dat ' v e rn i euwingen '
voor de k i jker wel meer kosten met zich
brengen. Daar staat tegenover dat men
dan wel kan kiezen uit meer kanalen. De
wethouder deed deze mededelingen naar

aan le id ing van vragen van de heer W.B.J.
Lichtenberg (CDA). De heer A.J. Stolten-
berg (PvdA) adviseerde het college om
haar l icht eens op te steken in Hengelo.
Hier heeft men namelijk voor een dergelijk
onderzoek een adviesbureau ingescha-
keld.

Commissie adviseert
nieuw bomenplan te
maken
De commissie openbare werken heeft zich
eveneens bezig gehouden met het voorstel
van het college om gelden t,e voteren voor
de behandeling van bomen nabij de N.H.
kerk en het station. Eensluidend was de
commissie aanvankelijk niet. De heer E.
Brandenbarg (VVD) vond het weggegooid
geld wanneer de bomen bij de N.H. kerk
gerestaureerd zouden worden. 'Kap ze
maar om', zo adviseerde hij.

De heer A.J. Stoltenborg (PvdA) was van
mening dat er een plan 'voor de toekomst '
moet komen. De heer W.B.J. Lichtenberg
(CDA) stelde voor om bij de kerk v i e r p l an -
tanen te p l a n t e n . 'Het mogen ook wel l in -
den z i jn ' , zo zei hij. U i t e i n d e l i j k kwam de
commissie met het advies aan het college
om een nieuw plan te maken voor de be-
p lan t ing bij de kerk.

Raad Vorden ziet door de
bomen het bos niet meer
De raad van Vorden heef t dinsdagavond
weer ui tgebreid gediscuss ieerd over de bo-
men bij de N.H. kerk en bij het N.S. sta-
t ion , /.oals ook in de v e r s c h i l l e n d e com-

missies, de vdïige keer, ook nu weer vele
verdeelde meningen.
De heer H. Tjoonk (WD) steld voor: kap-
pen en verkopen en nieuwen bomen bij de
kerk planten. De heer C. Chr. Voerman
(CDA) wilde namens zijn fraktie, met ui t -
zondering van de heer Graaskamp, best
een bedrag van f 12.565,- ui t t rekken voor
beluchting etc. van de bomen bij de kerk.
De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.) stelde
voorom de bomen te laten staan, terwijl hij
graag zag dat de gemeente een plan zou
ontwerpen voor het gehele gebied rondom
de kerk, daarbij rekening houdende met de

verkeersveiligheid, reconstruktie markt-
plein e.d.
De heren Lichtenberg en Graaskamp stel-
den later in de discussie voor maar hele-
maal niets te doen. "De bomen sterven
dan wel een natuurlijke dood en dan komt
er vanzelf wel een nieuw plan", aldus beide
heren. Wethouder J.F. Geerken (CDA)
konkludeerde tenslotte: "De raad weet er
geen weg mee". Het college stelde toen
voorde genoemde f 12.565,- uit te t rekken .
De stemmen staakten echter bij zes voor
en zes tegen, waarop het college besloot
het voorstel tot een volgende vergadering
aan te houden. De heer M. Groen (VVD)
die wegens vakantie afwezig was, kan dan
de wellicht beslissende stem uitbrengen,
hoewel je dat bij "bomen in Vorden" nooit
van tevoren weet. Wel besloot de raad
niets te doen aan de bomen bij het station.
Het voorstel van Stoltenborg werd met 7
tegen en 5 voor verworpen.

Vordens dameskoor en
Vordens toneel
Zaterdagavond geeft het Vordens Dames-
koor en Vordens Toneel in de grote zaal
van het Dorpscentrum een gezamenlijk
optreden. Tot aan de pauze zingt het da-
meskoor, terwijl Vordens Toneel het pro-
gramma na de pauze voor haar rekening
neemt.

Veel optredens
"Knupduukskes"
De lolkoristische dansgroep "De Knup-
duukskes" hield onder voorzitterschap van
de heer R. Pelgrum deze dagen in het Pan-
toffeltje haar jaarvergadering. Tijdens deze
vergadering werd afscheid genomen van
sekretaris J. Slot. Mevrouw G. Harmsen-
Leunk en de heer C. Borgonjen werden in
het bestuur gekozen.
Het afgelopen jaar zijn "De Knup<JgÉL$-
kes" in totaal 31 keer opgetreden. LJ^HJ
o.a. een optreden in Engeland en Mun-
chen; terwijl dansgroepen uit Engeland en
Denemarken in Vorden te gast waren. "De
Knupduukskes" hebben een uitnodiging
ontvangen om in Wenen deel te r^uen
aan de Europarade. Hier komen in^B, i l
6000 deelnemers uit alle delen van Euro-
pa. Voorts zijn er kontakten met een
Zweedse dansgroep. Begin februari zullen
een aantal nieuwe dansen ingestudeerd
worden. Belangstellenden voorde folklore
kunnen iedere woensdagavond in het Pan-
toffel t je terecht.

Standsorganisaties
Dinsdag l februari wordt in zaal De Her-
berg een vergadering belegd door de plaat-
selijke afdelingen van de GMVL; CBTB
en ABTB. Het te behandelen onderwerp is
"Lanndbouw in de gemeente Vorden nu
en in de toekomst". Sprekers zijn de heren
Neerhof, van Middelkoop en Kevelam.

Nieuwe sporthal gaat
5 februari open
De nieuwe sporthal van Vorden aan het Jebbink 15 wordt officieel geo-
pend op zaterdag 5 februari . Dat gebeurt 's morgens om ha l fe l f in de kan-
tine van de sporthal.

Na de officiële opening wordt er een open dag gehouden. Verschillende
sportverenigingen verzorgen dan demonstraties. Het programma ziet er
als volgt ui t : van 12.00 tot 12.55 uur een onderlinge zaalvoetbalwedstrijd
tussen de F-pupillen van de voetbalvereniging Vorden. Van 13.00 tot
13.45 uur geven leden van de gymnastiekvereniging Sparta een turn- en
jazzgymnastiekshow.

Van 13.45 tot 14.30 uur volgt een tafe l tennis demonstratie verzorgd door
de talel tennisvereniging Treffers '80. Om 14.30 uur toont de badminton-
vereniging Flash-Vorden een optreden van de demonstratieploeg Oost.
Van 15.15 tot 16.45 uur is de beurt aan de volleybalvereniging Dash en
van 17.00 tot 18.00 uur tenslotte is er een zaalvoetbalwedstrijd tussen de
zaalvoetbalvereniging Velocitas en het zaalvoetbalteam van Veronica.

Gemeentenieuws

Spreekuur van de wethouders
Op vrijdag 28 j anuar i aanstaande z u l l e n
beide wethouders niet in de gelegenheid
zijn om het wekelijkse spreekuur te hou-
den.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar
in te dienen tegen beslui ten van de over-

heid en wel bij het orgaan dat de betref-
fende besch ikk ing heeft genomen. Een
overzicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het ind ie -
nen van bezwaar is aan een aanta l regels
gebonden.

Voor nadere i n l i c h t i n g e n k u n t
u contact opnemen met a fde l ing I ter se-
cretarie. Belangrijk is e v e n w e l dal een be-
zwaarschr i f t B I N N E N 30 DAGEN na de

da tum van p u b l i k a t i e moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
L,Aan de heer H. van lieerde, Molenweg

9 te Vorden, voor het maken van een
doucheru imte aldaar.

2. Aan de heer J. W. A s s i n k , B r i n k e r h o f 19,
voor hel houwen van een woning aan de
l l o e t i n k h o f 64 te Vorden.

Fijn! En bedankt.
Enige dagen voordejaarwisseling heb ik in
deze rubriek voorzichtig gevraagd: de
kerkdiensten op de Oudejaarsavond wat te
wi l l en ont-zien (ont-horen bestaat n ie t ) bij
het afsteken van luidknal lend vuurwerk.
De Kerkeraad van de Hervormde gemeen-
te heeft me nu gevraagd: iedereen hartel i jk
te bedanken die-aan deze oproep „gehoor"
heeft gegeven. De indruk bestaat dat de
diensten in de Vordense kerken gelukkig

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

weinig of geen geluidshinder te verduren
kregen op Oudejaarsavond. Graag geef ik
dit bericht van dank hier door. Ja, zo kan
een vriendelijk verzoek een „knal-efiect"
hebben. Fijn! En bedankt.

Dienst van Schrift en Tafel.
In de Hervormde Dorpskerk te Vorden
wordt (zo is de planning) a.s. zondagmor-
gen 30 januari (de vijfde zondag van de
maand, er is dan geen dienst in de Wilden-
borchse Kapel) een dienst gehouden van
Schrift en Tafel: Woordverkondiging en-
Viering van de Maaltijd van de Heer met
brood en met wijn. Ouderen en jongeren
zijn er van harte welkom. In „De Wehme"
wordt (zo is de bedoeling) a.s. zaterdaga-
vond bij de weeksluiting het Heilig avond-
maal bediend en gevierd.

Nieuwe voorzitter Hervormde kerkeraad
Sinds jaar en dag (eeuwen-lang) was het in
de Nederlandse Hervormde kerk zo gere-
geld, dat een predikant door zijn functie
ook zonder meer voorzitter van de Kerke-
raad was. Sinds enkele jaren is dat in de
Kerkorde gewijzigd en wordt aan het begin
van het jaar de voorzitter gekozen uit-het-
midden van de Kerkeraad. En dat is goed!
In de Hervormde gemeente te Vorden is
nu in deze voor de eerste keer de Kerkorde
gevolgd en de voorzitter gekozen tijdens
de Kerkeraadsvergadering op j.l. donder-
dag 20 januari. Uit een dubbeltal candida-
ten (gesteld door de verschillende secties
van de Kerkeraad) werd bij schriftelijke
stemming tot voorzitter gekozen de heer
W. E.van der Vuurst, diaken, het Jebbink
61. Scriba, secretaris van de Hervormde
Kerkeraad is de heer J. van Kempen, ou-
derling, Zutphenseweg 69. Berichten voor
de Herv. Kerkeraad kunnen gericht wor-
den aan zijn adres.

Interchrist: nieuwe start
Graaggeven we het volgende bericht door:
„In aans lu i t ing op ons bericht van decem-
ber '82 willen we graag laten weten hoe het
verder is gegaan met ons Jongerenkoor
„Interchrist". We zijn erg blij te kunnen
melden, dat we inmiddels weer muzikale
leiding hebben in de persoon van Annie
Boschloo en Joop Boerstoel. Na enkele oe-
fenavonden kunnen we nu met recht zeg-
gen: we zijn opnieuw gestart. Nieuwe le-
den zijn daarom nog steeds welkom: vrij-
dagavond in "De Voorde", Kerkstraat 15 of
bellen naar Henk Vaags, 05752-1787".

De eerstvolgende leerhuis-avond
Op volgende week dinsdag l februari
hoopt Pater Dr. Verhey, de gardiaan, de
overste van het Franciscaner-klooster in de
Kranenburg in te leiden het onderwerp:
„Eranciscus van Assisi en zijn betekenis
voor onze tijd". (1182-1226). Deze geza-
menlijke leerhuisavond zal gehouden wor-
den in „De Voorde", achter de kosterswo-
ning Kerkstraat 15. De toegang is vrij. Iede-
reen is er zeer welkom!

Geboren: geen.
Ondertrouwd: geen
Gehuwd: A. A. I. A a r n i n k en E. J. M. Bes-
seling.
Overleden: geen.

R.K. KERK K R A N E N B U R G
/aterdag 19.00 uur Euchr i s t i ev ie r ing ,
/ondag 9.30 uur Euchar is t ievier ing.

R.K. KERK VORDEN
/.ondag 10.45 uur Eucharist ieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
/ondag 10.00 uur Ds. J.C. Krajenbr ink .
Dienst van Schrift en Tafel.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
/.ondag 30-1 10.00 uur ds. J.R. /ijlstra en
l l > . ( ) 0 u u r ds . J .R . / i j l s t ra .

W E E K E N D D I E N S T HUISARTS
Dr. Slerringa, tel. 1255. Boodschappen

s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. /.aterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dr ingende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 29-1 12.00 uur tot maanda-
gochtend 07.00 uur dr. Wegchelaer. Tel.
1566. Tevens de komende week avond en
nachtdienst .

WEEKENDDIENST TANDARTS
W. Houtman, Vorden, tel. 05752-2253
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

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

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

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

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. H U L P V E R L E N I N G
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur . Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVERLEN1NG
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur , Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uits lui tend 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, l lengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BILBIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vr i j , 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.



27,50 incl. entree

35,- incl. entree

35-
27,50 incl. entree

DAGTOCHTEN
Vele tochten bijzonder geschikt voor groepsbezoek

Personenauto RAI Amsterdam op 5/2, 9/2 en 12/2 1983

Landbouw/tentoonstelling Brussel op 12/2 1983

KarnavalsoptOCht Keulen op 14/2 1983

De vijftigste Westfriese flora op 19/2, 22/2 en 26/2 1983
Fred Oster Weekend Kwis op 8/2,22/2, 8/3, 22/3, 5/4 en 26/41983 47,50 all in warme

maaltijd, pasteitje, koffie en entree.

Modecentrum Adler te Neuss en winkelen in Dusseldorf
op 1 /3. 8/3,15/3 en 22/3 1983 42,- incl. koffie

gebak, warme maaltijd en een parapluie

Keukenhof op 4/4, 9/4,16/4,19/4, 21/4, 23/4 en 26/4 1983 30,- incl. entree

Huishoudbeurs Amsterdam op 16/4,19/4, 21/4 en 23/4 1983 27,50 incl. entree.
Vertrektijd wordt nader bekend gemaakt.

reisbureau

!i5?li el mundo
markt 10, zutphen. telefoon 05750-17531

ADVERTEREN
919 ET VERKOPEN

WIJ GAAN KALK STROOIEN.
L EN HOE!

u ' '.• ;•*••• '

Wij strooien MAGKAL 54-17.

In MAGKAL zit 54% zuurbindende waarde en
17% MgO (Magnesium).

De MAGKAL is als kalkmeststof goedkoop en
concurrerend. Het extra hoge gehalte aan
Magnesium kri jgt U gratis op de koop toe.

MAGKAL is bij ons op voorraad, dus wij
strooien als U het wi l t

MAGKAL wordt met een nieuwe speciale
strooier op brede wielen zeer secuur op het
land gebracht.

MAGKAL 54-17, ALS U DOORDENKT!

Geïnteresseerd? Belt U dan even.

Loonbedrijf

DIJKMAN
Kapelweg 10, 7251 KM Vorden. Tel. 05752-6846

ZONDAG 30 JANUARI

SUN

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

KOMT U HET ZELF MAAR
ONTDEKKEN

#':%t-

'#m m-
.•-•-• vw-:': -•:.•

ON-BE-TWIST DE
LAGE PRIJZEN-SPECIALIST!
Dat dit geen loze reklame-kreet is, bewijzen de aanbiedin-
gen in deze advertentie U overduidelijk!
Coenraadts heeft ALLES onder één dak. Een Voordeel-
Koopcentrum waar U AL Uw boodschappen in één keer
kunt doen GEMAKKELIJK!
U komt er ALLE gerenommeerde (lees vertrouwde) MERK
artikelen tegen voor on-be-twist lage prijzen VOORDELIG
U vindt er ALLE VERSE GROEPEN als Ambachtelijke
Slagerij - Groenten en Fruit - Warme Bakker - Kaasboer -
Fijne Vleeswaren enz. enz. enz.

KOM HET ZELF MAAR ONTDEKKEN
U BENT VAN HARTE WELKOM!

KAASBOER
i - w*-.:*T~

<MYi; Leerdammer Hollandse
1 ÉGATENKAAS 500 GRAM 6.49

LAAGLANDER KAAS C QQ
Van volle rauwe melk bereid. 500 GRAM Ja %JO

HALFVETTE KAAS C AQ
Vet-arm 20+ naturel of komijn 500 GRAM ̂ « *T ̂

WARME BAKKER

De Ambachtelijke Warme Bakker brengt in de vroege morgen-
uren het brood wat de nacht vóór de verkoop-dag VERS is
gebakken. WARM AANBEVOLEN!

10 PICKNICK-BROODJES
In zak 1.28
SLOF met spijs
Gewicht 400 gram . 1.98
10 BOLUSSEN
In zak . 2.98

TEXTIEL-afdeling
ALLEEN IN ONS FILIAAL JE ZELHEM

DIREKTE
KORTING
i? ALLE

ARTIKELEN
Geldig in AT.T .E filialen

•••̂ H

Prach
KEUKENDOEK
Keuze uit
div. dessins.

2.50
Mooie
BADDOEK
In diverse
fraaie dessins.

SI95
Afwasbaar
TAFELLAKEN
Gemakkelijk en
GOEDKOOP!!
van 5.95 voor

Pak bijbehorende
SERVETTEN

a 20 stuks.
Zolang de voor-
raad strekt.

98
Uit onze Eigen Branderij

[Knaspernd vers

PINDA'S
Gezouten of on-gezouten.

250 GRAM 1.69

UERSMARKT en SUPER
3/4 Literpot
Koeleman
APPELMOES
Bereid van zon-
gerijpte appelen.

3/4 Literpot
Koeleman
AUGURKEN
AB-kwaliteit.
Hoort op uw tafel.

139
Al

«sugurkefl

Pak 400 gram van Nelle
FLITC RIJST
Pakje *.«*0 gram
CROMA
PakAJP
SOEP Tomaten - groente
champignon of ossestaart .

, Pot de Betuwe
EXTRA CONFITURE
Aardbeien, kersen of abri. .
Pak Koopmans
PANNEKOEKMIX
SPECIAAL
Pak è 20 Komo
HUISVUILZAKKEN ..
Pak è 20 (neutraal)
HUISVUILZAKKEN ..
Flacon 600 cc
DUBRO CITROEN . . .
Draagkoffer 2 kilo
WITTE REUS
Kilo-flacon Driehoek
VLOEIBARE ZEEP ..
10 Pakjes Domex
ZAKDOEKJES
Flacon Andy 750 ml.
ALLESREINIGER.

DIEPVRIES

0.98
0.80
0.49
2.09

1.29
3.79
2.98
1.39
4.75
2.98
1.69
2.98

m

Grote
SLAGROOMTAART T oc|
Voor 12 punten. /."D

4 Verse
STREEPTOMPOEZEN~ QQ
Met verse slagroom. *5. %/O
Literbak Jonas
ROOMIJS
Een ander toetje.

Wijn van de maand!

(DOMAINE

^PECANY

Pak a 4
BAMI of NASI
SCHIJVEN

2.80

1.49

Appellation
Bergerac
Contrölée 1980

Per fles

VERWENDE LEKKERBEKKEN

Pak a 3 rollen
ROLO's
Neem een rolo
of geef er
een weg.

5 "Gulden krakeling" 4 4 A

PENCEE's 1.19
6 "Gulden krakeling" 4 . ̂
COCOS MACRONEN 1.49

Familiebaai Smith
CHIPS QQ
Paprika of naturel. 120 gr. O%f
4 rollen King 4 o_
PEPERMUNT 1.35

SLIJTERIJ

Hele liter Hoppe
VIEUX 1C>IC
Lekker de zachtste. i D. 45
Hele liter de Kuyper
CITROEN/ 10

BRANDEWIJN 13.95
Hele liter Bols
BESSEN- 10

JENEVER 12.45
Hele liter Bols
KERSEN- -i o * e
BRANDEWIJN 12.45
Fles Joseph Guy

i COGNAC
i Echte Franse. 21.98

Hele liter Bootz
RUM
Wit of bruin. 12.95

Maandag: 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag:

8.30 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
Zaterdag: 8.30 tot 16.00 uur

Cronraadis
Supermarkten P R-U-I-M-E

PARKEER
GELEGENHEID

ZELHEM: Magnoliaweg l - BRUMMEN: Ambachtstraat 45 - APELDOORN: Operaplein 17 - VORDEN: Smidsstraat 2
(Winkelcentrum Anklaar) (Voorheen VIVO-SUPER B.Oonk)

De vl
KER|
extra

\

Hel
Ml
Hoi
Hel
VI
Let

Prijswijzigingen, dr



Hierbij delen wij U mede, dat de heer

B. HEERINK

per 1 februari e.k., zijn funktie als direkteur
van onze vereniging, wegens pensionering
gaat beëindigen.

Het bestuur van de Verenigde Landbouw
Coöperaties "De Graafschap" BA. te Ruur-
lo, nodigt U uit voor een afscheidsreceptie
op dinsdag 1 februari a.s., van 14.00 tot
17.00 uur, in café-restaurant "Concordia",
Raadhuisstraat 36 te Hengelo (G).

Namens het bestuur,
G.J. Pelgrum, voorzitter
Fr. Sieverink, sekretaris.

Ruurlo, 24 januari 1983.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemstukken,
cadeaus en de getoonde be-
langstelling bij ons40-jarig hu-
welijksfeest

FAM. HORSTMAN

Reeoordweg 1, Vorden.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeau'sdie ik tergele-
genheid van mijn 75ste ver-
jaardag heb ontvangen, be-
dank ik iederéén hartelijk

G. ROUWENHORST-
WISSELS

Vorden, januari 1983
Almenseweg 7

-Smit-
Slijterij-Vinotheek

Dorpsstraat 10 Voeden Tel 05752 -1391

TWEE VORSTELIJKE BORDEAUX WIJNEN
TIJDELIJK EXTRA VOORDELIG!

Twee vorstelijke wijnen, een rode en een witte, die u
\. de zekerheid geven van vertrouwde en konstante kwaliteit. /
\ Gebottold in de kelders van Chêteau Taillefer. ƒ
\ Twee fijne Bordeaux wijnen voor een prettige prijs. l

B! Voor de wijnliefhebbers met smaak. |j ,

1979
Prince

de Gupenne
APPtUATION BORDEAUX CONTROIÉE

1979
Princesse

de Gu^enne
APPELLATION BORDEAUX CONTROLÉE

NU VAN 8,95 VOOR S,25 NU VAN 7,55 VOOR 6,95

PER DOOS A 6 FLESSEN 47,50 PER DOOS A 6 FLESSEN 39/5

Sinaasappels jatfa 25 stuks 4
ZUUrkOOl 500 gram 39 Ct.

Brunekreeft Groente en fruit
Dorpsstraat 17, Vorden.

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

'A K:-

ARKT in één!
GROENTEN en FRUIT

taminen-bron van Coenraadts. Van BOER naar VERBRUI-
Verser kan het niet! Door inkoop voor meerdere filialen

| voordelig GOEDKOPER kan niet (voor onze kwaliteit).

DONDERDAG - VRIJDAG • ZATERDAG

Franse
GOLDEN
DELICIOUS
iy2 KILO

LOF
HEEL KILO 1.98

je gesneden

PGROENTEN 0.79
MAANDAG en DINSDAG

OLRAAP
neden.

NTERPEEN i KILO
DE UIEN l KILO

500 GRAM U. OÏf

SAMEN U.i/O

ALLEEN WOENSDAG
\

GRAPEFRUIT
Net a 10 stuks

DE GEHELE WEEK GELDIG

IAASAPPELEN
a 18 stuks. ca. 3 (drie) kilo 3.98

VERSE ZUIVEL
liter Imelco

1GERE MELK
Ibaar buiten de koelkast. 0.59
liter
IE YOGHURT
eens op de prijs . 1.29

m

VERS VLEES van geselekteerd jong Hollands vee wordt dage-
lijks in onze slagerijen aangevoerd om door onze Chef-slager
te worden verwerkt tot uw dagelijks stukje vlees.

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Schouder, Rib of Haas
KARBONADE
Naar keuze \\tt\-

SOEPVLEES
Met been. 500 GRAM 3.98
Heerlijk gekruid

SHOARMA VLEES 100 GRAM 1.59
MAANDAG en DINSDAG

ijne VERSE WORST

ROLLETTE
500 GRAM

500 GRAM

ALLEEN WOENSDAG

Kwaliteits GEHAKT
500 GRAM 3.25 KILO

DE GEHELE WEEK GELDIG

ROOMSCHNITZELS

HAMBURGERS
3 STUKS

5 HALEN • 4 BETALEN!

Fijne VLEESWAREN
Gebraden GEHAKT

150 GRAM 1.69
TONGEWORST

150 GRAM 1.49
SAKS

150 GRAM 1.09
ikfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Geldig van donderdag 27 januari t/m woensdag 2 februari 1983J-;

Opruiming restanten:
Schuimvinyl vanaf f 1,- tot
f 5,- per meter, rood, groen en
bruin.
Restanten linnen behang voor
de helft van de prijs.
Gewoon vinyl voor keukens en
gangen voor de helft van de
prijs, alleen deze maand nog.
Schildersbedrijf
J.M. Uiterweerd
Meesterschilder
Ruurloseweg 35, Vorden
Tel. 05752-1523.

Te koop: g.o.h, racefiets en
een jongensfiets.
De Haar 13 Vorden
Tel. 2873.

Te koop: goed onderhouden ei-
ken bankstel 3-2-1 zits.
G. Bijenhof, 't Hoge 4.
Vorden.

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

RKPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
[)K WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

Te huur Vorden: Burgemeester
Galleestraat 44, Winkelpand,
ruimte van 80 vierkante meter
gestoff. zeer geschikt voor
praktijk of kantoor. Direkt te
aanvaarden,

'inl. Tel. 08340-24033.

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Runstgebitteiireparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
-=,- direct

il k ; naar

uw vakman
van vertrouwen

...i'

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

Zaterdag 29 januari

UITVOERING
van

Vordens Dameskooren
Vordens Toneel

in het Dorpscentrum. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 1 9.30 uur.
Toegangsprijs f 5,- per persoon.

TïYw
3 '"• '• "

. J_
in

:- i

Vergeet U het niet?
Éfconderdagavond 7 uur

kaartverkoop Blauwe Bok!

bode<
In

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

Jonge dubbele
graanjenever

E.E. Hooghoudt p. Hr.

15,25
Herrliches Tröpfchen

Frisse moezel
liter nu

4,95

Nieuwe biersoorten
Hertogjan - Magnus - Primator

Oud Limburgs - Tripel - Chimay - Duvel
Leffe - Westmalle - Gueuze Lambic

Mort subite - Kronenbourg - Alfa

slijterij - wijnhandel
SMIT

Dorpsstraat 10 - Vorden

J

Te koop: eiken bergmeubel 2
meter breed. 1.70 meter hoog.
Tel. 05752-2787.

Te koop: klein fornuisje voor
kolen en hout. 67 cm diep en
67 cm breed.
Een potkachel
Tel. 05752-2269.

Te koop gevraagd: een home-
trainer.
Tel. 05752-2269.

RKPARATIK
was- en ul'wüsautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Riet hergerst raat 34, /utphen
Tel. 05750-1 54 K).

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, wearmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is ta huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Te koop: z.g.o.h. bankstel 3 +
1 -t- 1 zits. Moet weg.
Inl. Meidoornstraat 11
Hengelo Gld. Tel. 05753-
3383.

OPRUIMING in nieuwe en ge-
bruikte olie - gas - kolen h aar-
den en kachels, gevelka-
chels, allesbranders, kolen-
fornuizen.
Inruil mogelijk.
Te koop gevraagd: haarden en
kachels (gevel).
Jansen de smid, Bleekstraat 1,
Hengelo Gld. Tel. 05753-1360

Te koop: Wijandotte Krielen
met of zonder haan. Jonge
konijnen kleurdwergen,
Hollanders en Rood Nieuw-
Zeelanders.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1.
Vorden. tel. 05752-1498

AUTORIJLESSEN?
B.O.V.A.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

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

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG



Nieuw in Vordenü!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend, Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

YOGA
Gratis kennismakingsles

Donderdag 27 januari om 20.00 uur in
het Dorpscentrum in Vorden. Slaapzak
of deken meebrengen. Cursussen voor
beginners of gevorderden, op dins-
dagochtend en donderdagavond.

Inlichtingen

Theo de Gans
gediplomeerd Yoga en Vedanta.
Tel. 08338-3143.

Rabobank
Met ingang van 1-2-1983 zijn onze hypotheektarieven als volgt vastge-
steld (betaling achteraf):

variabel, halfjaarlijkse rentebetaling
3/5 jaar vast, halfjaarlijkse rentebetaling
3/5 jaar vast, maandelijkse rentebetaling
afsluitprovisie: 1/2%

Rabobank "Vorden", Zutphenseweg 26, Vorden.

8,0%
8,2%
8,0%

Burgemeester Vunderink
tijdens Nieuwjaarstoespraak:
„Indruk bestaat dat Rijk Zwarte piet
doorspeelt naar de gemeente"
„De opening van de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar pleegt wat langer te duren dan die van andere vergaderingen. Dat komt doordat
de voorzitter dan wat ideeën kwi j l wil die hu anders niet dan wel in minder samenhangende vorm kan spuien. Burgemeesters plegen deze be-
zigheid op zo'n eerste raadsvergadering de titel „nieuwjaarstoespraak" te geven, maar wie vindt dat nieuwjaarsdag al weer te ver achter ons ligt
mag het ook een andere naam geven. Hoe het ook heet, ik zal u er nu mee lastig vallen", aldus burgemeester Vunderink.
Elk jaar is voor ons een belangrijk jaar. Elk jaar betekent op een bepaald beleidsterrein wel weer een mijlpaal of een keerpunt. Dit jaar wordt
denk ik een keerpunt over de hele linie, in die zin, dat wij voor het eerst sinds lange t i j d geconfronteerd worden met omvangrijke structurele be-
grotingstekorten. De oorzaak daarvan ligt niet zozeer in ons eigen uitgavenpatroon. In tegendeel zou ik zeggen: dank /.ij een gematigd uitgaven-
patroon hebben w i j het t i jds t ip waarop en de mate waarin w ij moeten gaan bezuinigen in gunstige zin kunnen beïnvloeden. Menige gemeente
was hiermee al eerder geconfronteerd en er zyn nogal wat gemeente waar de situatie ernstiger is dan by ons, dat wil zeggen waar meer moet
worden be/uinigd om de begroting ook in de toekomst sluitend te houden.

De allerbeste schoenen
koopt u in de finale van onze opruiming
vaak voor minder dan de helft van de prijs.
Da's dan nog mooi meegenomen in deze
dure tijd.

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 05752-1342

Magere jaren Vijftien procent operatie Waarschuwing
Dat wij na jaren van betrekkelijke over-
vloed - ik denk daarbij aan de vele nieuwe
investeringen die wij ons konden veroorlo-
ven de laatste acht jaar terwijl wij daarnaast
toch ook nog flinke overschotten te verde-
len hadden - nu vrij radicaal in de magere
jaren terecht komen vindt zijn oorzaak
hoofdzakelijk in beslissingen op rijksni-
veau: verlaging van de uitkeringen uit het
gemeentefonds, vermindering van speci-
fieke uitkeringen, decentralisatie van ta-
ken zonder daarbij de middelen te ver-
schaffen enz. Dat wij met zijn allen moeten
inleveren is in de huidige tijd overigens
best begrijpelijk. De indruk bestaat ech-
ter, dat het rijk de zwarte Piet /o veel moge-
lijk doorspeelt naar de gemeenten. Dat
maakt de druiven extra zuur.

Hoe zuur zyn
die druiven voor ons?
Ik wil daarover wel iets zeggen, maar maak
daarbij u i td rukke l i jk het voorbehoud, dat
de gegevens bijna van maand tot maand
veranderen en wel in voor ons negatieve
zin. In november dachten wij nog, dat het
structurele begrotingstekort na uitvoering
van lijsten A en B van het ontwerpinveste-
ringsschema in 1986 drie ton zou bedra-
gen. Nieuwe informatie uit Den Haag
heeft ons inmiddels geleerd, dat dit bedrag
ruim twee maal zo hoog komt te liggen. We
weten bovendien, dat als wij voor dat be-
grotingstekort een oplossing weten te vin-
den, nog niet alle zure druiven verorberd
zijn. De rijksbijdragen gaan ook na 1986
verder omlaag. Daarnaast zijn er alweer
signalen, dat er nog meer financiële tegen-
vallers voor de gemeente zijn te verwach-
ten. Voorshands gaan wij er van uit, dat bij
gel i jkbl i jvende prognoses en uitvoering
van de lijsten A en B van het ontwerpin-
vesteringsschema de gemeente in het be-
gin van de jaren negentig een begrotingste-
kort van ongeveer een miljoen gulden zal
hebben!

Uiteraard is het mogelijk, dat er in de tussen-
liggende jaren weer een zodanige kentering
ten goede komt, dat de neergaande lijn naar
boven kan worden omgebogen en de situatie
wat gunstiger wordt dan ik het nu schilder.
Persoonlijk verwacht ik niet dat dat zal ge-
beuren en denk ik eerder dat wij rekening
moeten houden met verdere tegenvallers.

Geen nieuwe
investeringen
Onze eerste taak is om tot en met 1986 on-
ze begrotingsluitend te houden. Om ver-
dere tegenvallers te kunnen opvangen,
zullen we daarnaast nog wat in reserve
moeten houden. Dat betekent wellicht dat
nieuwe investeringen, zoals bedoeld in het
ontwerp-investeringsschema, voorlopig
zullen moeten worden uitgesteld totdat
duidel i jk is dat onze begroting ook op lan-
gere termijn niet in het gevaar komt door
uitvoering ervan.

Wij hebben ui tgerekend, dat, indien wij lij-
sten A en B van het inventeringsschcma
zouden wi l len uitvoeren en de raad de be-
lastingen en tarieven gele idel i jk mt een be-
perkt percentage zou verhogen, - een mat-
regel waaraan vermoedelijk niet val t te
ontkomen -wi j ongeveer 15%zullen moe-
ten bezuinigen op de ui tgaven waarop wij
invloed k u n n e n uitoefenen. Het beïn-
vloedbare gedeelte van onze begroting is
ongeveer 30% van de totale begroting.

Wij hebben in het college afgesproken, dat
elke portefeuillehouder met behulp van de
betrokken beleidsmedewerkers binnen
drie weken een voorstel zal trachten te
doen aan het college om, elk voor zover het
zijn portefeuille betreft, 15%te bezuinigen
op de beïnvloedbare uitgaven. Indien dat
lukt binnen dat tijdschema, zal het college
eind februari een desbetreffend voorstel
aan de raad kunnen voorleggen. Lukt het
niet, dan hopen wij toch uiterlijk in maart
met een voorstel te kunnen komen, dat op
zijn laatst in april in de raadscommissies
kan worden besproken. In elk geval zal er
naar ik aanneem tussentijds overleg met
de frakties zijn.

De 15% operatie zal het mes zetten in be-
staande voorzieningen. De pijn die daar-
mee geleden wordt zal moeten worden af-
gewogen tegen het belang van de nieuwe
investeringen die het college had voorge-
steld volgens lijsten A en B van het sche-
ma. Maar ook als ergeen enkele nieuwe in-
vesteringen meer zou worden gedaan zul-
len wij moeten bezuinigen, zij het dat het
percentage dan wat lager kan zijn. Het niet
doorvoeren van belasting en tariefverho-
gingen zal echter weer tot een hoger bezui-
nigingspercentage moeten leiden. Be-
dacht moet worden, dat ook bij bezuinigin-
gen de rekening uiteindelijk aan de bur-
gers gepresenteerd wordt.

Kortom, er staan ons moeilijke keuzes te
wachten. Keuzes die ons, hoe ze ook u i t -
pakken, door niemand in dank zullen wor-
den afgenomen.

Taak gemeentelijke
overheid
Maar er is nóg een andere lange termijn
ontwikkeling, waarop ik de aandacht wil
vestigen. Dat is een ontwikkel ing die al ge-
ruime tijd aan de gang is maar bui ten het
gemeentehuis nog weinig zichtbaar is ge-
worden. Dat is de jaarlijkse groei van de
taak van de gemeentelijke overheid, die
met een in omvang gelijkblijvend bestuur-
l i jk en ambachte l i jk apparaat moet worden
opgevangen.

Een zekere graadmeter voor die groei is
naar mijn mening te vinden in het aan ta l
B&W besluiten dat jaarl i jks wordt geno-
men. Dat is toegenomen van ruim 2300 in
1978 tot ruim 3000 in 1981. Dat is een toe-
name van ongeveer 30%. In 1982 is het aan-
tal gestabiliseerd. Ik heb echter de i nd ruk ,
dat de werk-druk in dat jaar wel verder is
toegenomen. Als mijn ve ronder s t e l l i ng
ju i s t is, b l i j f t de groei van de gemeentelijke
taak doorgaan doch hebben wij in 1982 de
grens bereikt van on/e capaci te i t . De/e
veronderstelling v indt onder meer steun in
hel feit, dat eind '82 het aantal niet afgeda-
ne zaken groter was dan andere jaren.

De vraag is dan, hoe wij tot 1983 de toege-
nomen taak hebben kunnen opvangen.
Wellicht was er hier of daar enige overca-
paciteit , doch ik denk dat het merendeel
van de taaku i tb re id ing is opgevangen door
een doelmatiger werkwijze, meer delega-
tie en op sommige plaatsen m e e r - g r o t e n -
deels onbetaald - overwerk. Ik vrees dat die
opvangmogelijkheid zijn grens thans heeft
bere ik t en dat verdere groei van de ge-
meenteli jke taak nog slechts kan le iden tol
langere wachtti jden. '

Hoewel ik niet beschik over wetenschap-
pelijke onderzoeksresultaten en ik moet
werken met op beperkte gegevens geba-
seerde vermoedens, wil ik bij de aanvang
van dit nieuwe jaar het door mij gesigna-
leerde toch uitdrukkelijk aan u voorleggen
in de vorm van een waarschuwing. Een
waarschuwing, dat naar mijn mening de
grenzen van onze capaciteit zijn bereikt en
misschien zelfs al overschreden. Meer
werk zal in de meeste gevallen leiden tot
lange^wachttijden. Wachttijden die in
het j^Bl982 vermoedelijk ook reeds de
grenzen van het aanvaardbare hebben be-
reikt. Ik merk hierbij op, dat niet alleen het
aantal beslissingen dat moet worden geno-
men toeneemt maar ook de ingewikkeld-
heid ervan. De voorbereiding van beslis-
sing^^* rgt dus ook steeds meer tijd en in-
spanning.

minder inspraak. Niet omdat minder ins-
praak wenselijk is, maar gewoon omdat de
wal ook hier het schip keert: het organise-
ren, begeleiden en verwerken van inspraak
kost arbeidskracht die wij wellicht in de
toekomst niet meer in voldoende mate zul-
len hebben.

Als het inderdaad zou komen tot de door
mij verwachte afbouw van taken, zal dat
wellicht door menigeen worden betreurd.
Er zal dus verzet tegen komen. Maarer zul-
len er eveneens zijn, lijkt me, die ook nog
wel zekere positieve kaj^n zien aan het
besnoeien van overhei^Hken. Tot die ca-
tegorie behoor ik ook. Niet primair vanuit
mijn liberale visie op deze maatschappij,
hoewel ik die bepaald niet wil verloochenen.

Maar bovenal vanuit de lering die ik heb
getrokken uit acht jaar burgemeesterserva-
ring en het inzicht dat mij die heeft gege-
ven in de organisatie van het binnenlands
bestuur. Ik ben er vast van overtuigd, en
menige gemeentebestuurder met mij, ook
van socialistische huize, dat ons huidig be-
stuurlijk systeem niet is opgewassen tegen
de enorme groei van de overheidstaak,
zoals die het afgelopen decennium deels
bewust en deels ongemerkt maar in elk ge-
val ongeorganiseerd en zonder dat de con-
sequenties werden overzien heeft plaats
gevonden. Vanuit die visie beschouw ik
een herbezinning op de plaats van de over-
heid in deze samenleving en het terugne-
men van gas om de oververhitte overheids-
machine wat soepeler en doelmatiger te la-

ten lopen als een gezonde ontwikkeling.

Let wel: primair beschouw ik het be-
snoeien van overheidstaken als een ver-
lies, omdat ik verwacht dat daarmee de
voorziening op een lager niveau komen.
Maar de daarmee gepaard gaande herbe-
zinning op de overheidstaak en de wijze
waarop we die uitvoeren acht ik een bijko-
mend voordeel.

Het zijn dus niet u i t s lu i tend sombere per-
spectieven die ik zie voor 1983 en de jaren
die daarna komen. Maar er is wel veel te
doen en ik hoop dat raad en college er veel
voldoening in zullen vinden daar samen
aan te werken", aldus Burgemeester Vun-
derink in zijn nieuwjaarstoespraak.

Tot welke conclusie
leidt dit nu?
Enerzijds worden wij dus geconfronteerd
met afnemende middelen, anderzijds met
een groeiende taak voor een gemeentelijk
apparaat dat over het algemeen de grenzen
van zijn produktiecapaciteit heeft bereikt.
Ruimte voor vergroting van die capaciteit
is er mijns inziens niet meer, tenzij extra
ambtenaren zouden worden aangesteld
doch daarvoor hebben wij geen geld.
Mochten om financiële redenen vacatu-
restops worden ingesteld, dan gaan we
zelfs de capaciteit verkleinen. In feite wor-
den wij dit jaar al geconfronteerd met een
verkleining van de capaciteit door de afs-
praken die op landelijk niveau zijn ge-
maakt om de ambtenaren in rui l voor een
salarisverlaging drie extra verlofdagen te
geven. Wij mogen de ambtenaren uite-
raard niet vragen om het werk dat bl i j f t lig-
gen door die extra verlofdagen en doordat
er steeds meer werk op ons af komt dan
maar in hun vrije tijd te gaan doen.

De conclusie die ik uit dit alles trek is deze:
wij /.uilen de gemeentelijke overheidsta-
ken moeten gaan afbouwen. Niet op grond
van bepaalde partijpolitieke overwegingen
maar gewoon omdat de wal het schip gaat
keren moeten wij naar een vermindering
van overheidsbemoeienis. Dat zal ook gel-
den voor rijk en provincie, maar ik bepaal
mij nu tot het gemeentelijk terrein. Wij
moeten ons takenpakket afstemmen op
wat wij ons financieel en uil een oogpunt
van gezonde arbeidsverhoudingen kun-
nen veroorloven.Met dit laatste bedoel ik
dat ook ambtenaren er recht op hebben niet
overspannen te raken. In tegenslelling lol
veel gehoorde opvatt ingen bij niet altijd
goed geïnformeerde burgers worden er
door de ambtenaren over hel algemeen
hard gewerkl en dreigl een Ie grote werk-
druk hier en daar al s truclureel te worden.

Het devies wordt dus: vermindering van het
takenpakket, extra terughoudenheid t.a.v.
eventuele nieuwe taken. Dat betekent dus
ook vaker nee zeggen tegen vragen om
nieuwe onderzoeken, nieuwe rapporlen,
de bemanning van nieuwe commissies en
werkgroepen, etc. Ook daarin zal gesneden
moeten worden, l i v c n m i n valt te ontko-
men aan hel loslalen van het streven naar
per fec t ie , dat ons de laats te jaren steeds
meer in de ban kreeg. We zullen serieus
moeten dereguleren. Dus ve rminde r ingen
vereenvoudiging van regels en voorschrif-
len, ook vereenvoudiging van procedures.
Dal zou ook wel eens kunnen leiden lol

Uit het Ratti t+n p
IJsselstreek - Ratti 3-1
Opnieuw heeft Ralti een nederlaag moe-
ten accepteren. Tegen IJsselstreek ging de
strijd aanvankelijk goed op. Ratli nam zelfs
door een doelpunl van Jansen de leiding.
IJsselstreek wist echler door goed combi-
neren de achterstand in te lopen door doel-
punten van Brouwer en van Geest. Na de
rust werd de wedstrijd vinniger, maar al-
leen van Geest wist nog het doel te vinden,
zodat de eindsland 3-1 werd in hel voor-
deel van IJsselstreek.

Ratti 2 - H a l l e S 1-0
De zondag reserves kregen al in het begin
van de wedstrijd enige kansen, maar deze
weden niet benut. Een toegewezen penal-
ty benut door Rob Hartman, bracht Ratti
op een 1-0 voorsprong. Na de thee kreeg
Ratli meer druk op haar doel. Halle tracht-
te een gelijkmaker te scoren. Maar de Kra-
nenburgers hielden het hoofd koel en hoe-
wel Ton Overbeek en Rob Hartman nog
kansen kregen om de score uit te bouwen,
bleef de eindstand 1-0.

Zaterdag 22 januari
Vliegend Hert l -Sv. Ratti l 0-10
Vliegend Hert startte met 9 man. In de
loop van de wedstrijd kwamen er toch nog
2 man bij zodat toch volledig kon worden
gespeeld. Al in de 4e minuut schoot Roe-
land Paarlberg raak 1-0. In de 9e minuut
was het J. Ni jenhuis welke de stand op 2-0
bracht. In de 24 minuut werd een speler
van Ralti in het strafschopgebied gevloerd.
De genomen pena l ty door J. Ni jenhuis
werd keurig benut. In de 33e minuu t kon
i n v a l l e r H. Eggink de stand op 4-0 bren-
gen. J. Ni jenhuis zorgde voor een rusl-
sland in de 41e minuu l van 5-0.

Ook in de 2e helft bleef Ralti doorgaan. In
de 47e en 52e minuu t bracht J. Ni jenhuis
de stand op 7-0. In de 57 en 79 m i n u u t
scoorde H. v. Kesteren naar 9-0. In de 88e
minuu t was het Alfred Paarlberg welke de
eindstand bepaalde op 10-0. Ratli speelde
een goede wedslrijd. Er zat iets meer sa-
menspel in dan in de laatste wedstrijd.
Daarentegen was Vliegend Herl geen le-
genslander. A.s. zalerdag speek Ratti te-
gen OBV uil Apeldoorn. Tevens zullen
dan de nieue shirts in gebruik worden ge-
nomen van Loonbedrijf Dijkman.

23 januari Ratti 2 - De Hoven 0-1
In het begin van de wedslrijd was Ralti de
aanva l lende parlij maar al gauw hadden de
condilioneel veel slerkere dames van de
•Hovende wedslrijd geheel onder controle,
wat al spoedig resulteerde tot 0-1. In de
tweede helft was het spelbeeld hetzelfde.

Uitslagen Sv. Ratti:
Vliegend Hert l - Sv. Ratt i l 0-10; Sv. Rat t i
2 - S.S.E. 4 2-2; Erica '76 2 - Sv. Ratti 3 0-3.

Programma zaterdag 29-1
Sv. Ratti l - O.B.V. l; Almen 4 - Sv. Ratli 2;
Sv. Ratti 3 - C. J. V. ers 4.

Ratti 4 - Dierense Boys 7 0-2
In een gelijkopgaande strijd wist Besselink
voor Ralli ie scoren, maar de arbiter keur-
de deze treffer af voor buitenspel. Dieren
kreeg meer vat op het spel en wisl kort voor
rusl een voorsprong Ie nemen 0-1. Na de
Ihee bleek dal de ploeg van Dieren tech-
nisch slerker was. De druk op hel doel van
Ralti werd steeds groter. Bij een van die
aanvalen schoot Ap Waarle -waarschijnlijk
zenuwachtig met zijn 25-jarige bruiloft in
het vooruitzichl - langs zijn eigen doelman
Roelvink 0-2. De thuisclub kreeg nadien
nog wel enige kansen, maar de afmaker
ontbrak.

Erica 2 - Ratti 3 0-3 (za.)
Reeds in de tweede m i n u u t wist Henk
Sloeljes middels een lange solo te scoren
voor Ralti 0-1. Daarna bleef Ratti het beste
van het spel houden. Er werden nog diver-
se kansen aangedragen, maar aan de afwer-
king schortle hel wel. Na de Ihee zorgde
Jan van Bommel voor 0-2 en vlak voor hel
eindsignaal zette Eric Plomp - die eventjes
uit Nijmegen was gekomen - vonrO-3 mid-
dels een prachtige kopbal. Twee punlcn
dus voor leider W. Sloeljes, die mede ge-
zien de geslaagde avondwandeling, op een
goed weekeinde kan lerugblikken. A.s. za-
terdag komt koploper C.J.V.'ers op be-
zoek.

Voetbal
Vorden klopt Ajax Bredebroek met 2-1
Vorden I, met de feeslavond nog in de be-
nen, heeft zondagmiddag een 2-1 zege be-
haald op Ajax Bredebroek. Het was geen
beste wedstrijd, maar wel twee ploegen die
keihard hebben gewerkt. Vorden begon
met een offensief en had bijna succes bij
een vrije schop van Chris Hissink. Aan de
andere kanl eveneens een vrije schop. De
hard ingeschoten bal van C. Bolwerk werd
bekwaam door doelman Wim Harms ge-
stopt. Na 25 minuten spelen nam Ajax vrij
onverwacht een 0-1 voorsprong. Rein ier
Teerink miste een bal waarna Andró
Ciörts met een fraaie lob doelman Harms
het nakijken gaf. Ajax doelman André
Stroel voorkwam vlak voor de rusl de ge-
li jkmaker bij een inzel van Peler Hoevers.

Twee minuten na rust werd de gelijkmaker
geboren. Ajax speler K. Roeter ink speelde
te zacht terug op de keeper. Theo Schots-
man doorzag dit en scoorde vrij simpel.

Hierna ontspon zich een gelijkopgaande
strijd. In de 30e minuut was het Theo
Schotsman die van afstand mei een prach-
tige omhaal doel trof 2-1. Chris Hissink
kreeg enkele minuten later een uitsteken-
de mogelijkheid Vordense derde treffer te
scoren. Hij omspeelde doelman Stroet
maar school vervolgens naast. Het bleef
zodoende 2-1.

GeUjkspel Velocitas
Hel zaalvoelballeam van Velocitals heeft
de competiliewedstrijd tegen Pandawas
uit Eerbeek mei 1-1 gelijkgespeeld. De
Vordennaren namen in de eerste helft de.
leiding door een doelpunt van Corry ten
Barge. In de tweede helf t slond Velocitas
met de rug tegen de muur en slaagde er
met kunl en vliegwerk in slechls één doel-
punt toe te staan.

Volleybal
Gemakkelijke /ege dames Dash tegen Be
Quick Zwolle
De dames van de Vordense volleybalvere-
niging Dash hebben het zaterdagmiddag
in de Ihuiswedslrijd tegen de dames van
Be Quick uil/^wolle vrij gemakkelijk ge-
had. Be Quick bood zo weinig legensland
dal de eerste sel op 15-4 kon worden afge-
sloten. Ook in de volgende sets was er van
tegensland van enige belekenis nauwelijks
sprake. Beide keren irokken de Dash da-
mes met.15-6 aan het langste eind.

De dames 11 van Dash verloren met3-l van
Isala III uit Dcvcnler. De heren I van Dash
konden het tegen SVS uit Schalkhaar niet
bolwerken en verloren kansloos met 3-0.

Dammen
Het Gelders 'Kampioenschap kende afge-
lopen weekeinde een dubbelronde. Drie
van de 5 deelnemende Vordenaren zijn dit
weekeinde doorgekomen mei de volle sore
van 4 punlen. Henk Reusink bezet na over-
winningen op Bert van Harten (Benne-

' kom) en Dik van Rockel (Ederveen) de ge-
deelde eerste plaats met zijn oud-klubge-
nolen van damclub DIOS Eibergen Tjeerd
Harmsma, Alfons Otlink en Henk Sonde-
ren. Henk Grolenhuis behaalde een punt
door een remise mei Henk Sonderen. Wic-
ger Wesselink overwon Mare Sanders
(Winterswijk)en R i k C r u m ( L u n f e r e n ) e n -
kan de titel al haast niet meer ontgaan.
Henk Hoekman bezet met Frits /egelink
(Winterswijk) de gedeelde 2e plaats na
overwinningen opBenny van Hensbergen
(Tiel) en Tonny Doekbrijder (Lent). Si-
mo'n Wiersma verloor van de kampioen
distrikt Norrd, Jaap Hey (Lunteren).
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Afscheid marktmeester A.Boers

Tydens een intieme bijeenkomst, waarbij een delegatie van de marktkouplieden aanwezig was, heeft het bestuur van de Vordense marktvere-
niging afscheid genomen van marktmeester A. Boers. Voorzitter A. Zweverink sprak de scheidende marktmeester toe. H i j stelde dat de heer
Boers /ij n funktie van marktmeester, welke hij ruim acht jaren heeft vervuld, tot volle tevredenheid van het bestuur heeft verricht. De heer
Zweverink nam deze avond eveneens afscheid van de heer Bloemendaal, die in gemeentedienst alt ijd de markt schoon maakte en daarbij te-
vens een handje hielp met de kramen.

mens de heer Bloemendaal voor de ges-
en Bloemendaal een schenk onder couvert proken woorden en de attenties. Als nieu-
aangeboden, terwijlde dames in de bloe- we marktmeester is benoemd de heer B.
metjes werden gezet. Aan het slot van de Wunderink en als medewerker de heer
avond bedankte de heer Boers, mede na-

Namens de marktkooplieden sprak de
heer P. Bakker lovende woorden tot de bei-
de heren. Zowel van het marktbestuur als
van de kooplieden werden de heren Boers Donker.

Honderden zien uw etalage...
Duizenden lezen uw advertentie in Contact!

Klaverjassen
In zaal Schoenaker trollen de k laver jassers
e lkaar voor de maandel i jkse kaartavond.
Daar v.v. Rat t i haar avondwandel ing hield
was de deelname di tmaal niet zo groot.
Harry Groot Roessink veroverde de eerste
plaats. Tweede werd R. Doornink, terwijl
R. Hartman de derde plaats opeiste. De
poedelprijs werd toegekend aan I I . Woll's-
heimer.

P.K.V. nieuws
Op de regionale tentoonstelling van
plu imvee en konijnen te Neede, i n . v e r -
band met het 60 jarig bestaand van de
N.l'.V. te Neede, hadden ook leden van de

P.K.V. Vorden ingeschreven ze behaalden
de volgende predikaten.

Grote hoenders: Barnevelder gezoomd II.
J. Rietman lx ZG IxG; / i lver Braekel,
Henry Rie tman I x G ; Leghorn Patrijs,
Henry Rietman 2x /.(i, Wyandotle ges-
t reep t I I . Bcrenpas 2x ZG IxG.

Dwerghoenders: Minorca /wart G. W.
Tragter I x F 2x /.(i; Wyandotte gestreept
11. Berenpas lx G; Wyandotte /wart 11.
J . R i e t m a n 2xG.

Konijnen: VI. Reus kon. gri js H. Sne l l ing lx
/.(j 2xG, VI. reus ij/.ergrauw H. Snelling
IxG, VI. reus kon gri js W. R i e t m a n l x ZG,
2xG, Nieuw Zeelander wi t I I . J . Rietman
2x ZG, 3xG, Alaska H. G. J. I lo rs tman 2.x
F, 4x ZG, Rex Castor M.G. l . i j f t o g t l x F ,
lx Zg lx G, Klein Lothar inger M. J. Kro-
ncman lx Zg, l x G. Kleurdwerg kon grijs
H. J. Rie tman lx G.

B.V. Kranenburg
Het eerste team van Kranenburg heel t af-
gelopen week t h u i s een /ware neder laag
geleden tegen De Rngel. Met 25-37 ging
het eerste ten onder. De tweede u i tgave
deed het uit tegen Modern beter. Mei }>(•>-
39 keerden de Kranenburgers uit Z n t p h e n
terug. De wedstr i jd van Kranenburg 3
werd u i tges te ld . Kranenburg 4 kon het in
H u m m e l o tegen VOP 2 n i e t bolwerken.
Eindstand hier 36-34. En in Hengelo zege-
vierde De Keu 4 over Kranenburg 5 met
33-30.

Kurkbiljarten
Komend weekend zal onder auspiciën van
de biljartvereniging Kranenburg in zaal
Schoenaker het kurkb i l j a r len plaats v in-
den. Gedurende drie avonden te weten
vrijdag, zaterdag en zondagavond is een ie-
der in de gelegenheid aan dit spel mee te
doen. Zondagavond r i ch t ing t i en uur zal zo
nodig de finale plaat hebben. De hoofd-
prijs is een draagbaar T. V. toestel. Doch et-
worden ook per dag prijzen uitgeloofd.

Voor aktie Polen
De heer Dorssen wil tijdens de inz.amel-
week 7-12 febr. in het Dorpscentrum zijn
ko l l ek t i e schi lderi j t jcs/pentekeningen ver-
kopen. De opbrengst komt volledig ten
goede aan akt ie Polen.

U kunt dus aan een exclusief schilderijtje/
pentekcning komen en u steunt ook nog
een goed doel.

Schoorsteenbrand
Dinsdagavond moest de brandweer uit-
rukken voor een schoorsteenbrand bij kas-
teel den Bramel .
Doorsnel ingrijpen wist men erger te voor-
komen.

Avondwandeling v.v. Ratti
Vier en vijf t ig deelnemers hebben afgelo-
pen vr i jdagavond door de dreven van het
landgoed Het Onstein gewandeld. Met de
routebeschrijving hadden de deelnemers
geen moeite; moei l i jker waren de gestelde
vragen te beantwoorden. Bij terugkeer in
het k lubhu i s van Ratt i werden de deelne-
mers onthaald op boerenkool met worst,
smakeli jk bereid door de hecren mevrouw
Hoebink. W.Sloetjes re ik te de prijzen u i t .

De eerste prijs was voor de groep Heuve-
l i nk , tweede werd de groep Balver t , terwijl
de groep van Gerdien Broekman de derde
prijs veroverde. Waarnemend secretar is
Joh. H u i t i n k dankte de commissie voorde
organisatie van deze wandeling. Nad ien
bleef men nog gezellig bijeen.

Rectificatie
In het verslag van de jaa rvergader ing van
de K.P.O. vorige edi t ie stond onder meer
dat de subs id i e de voornaamste bron van
inkomsten was van de/e organisatie en dat
h ie rvan de he l f t d iende te worden afgedra-
gen aan de ABTB. Dit is n ie t j u i s t . De con-
t r i b u t i e vormt het hoofdbestanddeel van
de ontvangsten.

Volop feest
met Barry Hughes
en John F. Steeper
bij v.v. „Vorden"
De a k t i v i t e i t e n c o m m i s s i e van de voe tba l -
vereniging „Vorden" heeft haar inspannin-
gen, om te trachten een gezellige feesta-
vond te organiseren, beloond gezien. Toen
voorzitter Jan van Ark de aanwezigen na-
mel i jk welkom heet te , was de zaal van „De
Herberg" tot de l a a t s t e p laa t s bezet.

De organisatie had de zaal prachtig ver-
sierd, zodat er al snel een pr ima s feer t je

heerste. De stemming werd verhoogd toen
Sparta-trainer Barry Hughes een aantal
carnavalsnummers en een potpouri van
Nederlandse en Engelse liedjes ten beste
gaf. De zaal deed volop mee, zeer tot ge-
noegen van Barry^^lf. Later op de avond
was er nog een oi^Men. Ditmaal was het
de Vordense volkszanger John F. Steeper
die de zaal tot een deinende massa maakte.
Vooral het lied bij „Johan en moeder Stap-
per", ging er in als koek. Tussen de bedrij-
ven door een gezellig bal met medewer-
king van het j^^orkest „Alpha" uit
G roe n l o.

Avond Chr. School voor
LHNO over
vervolgopleidingen
Dezer dagen wer op de Chr. School voor
LHNO te Vorden een avond gehouden
over mogelijke vervolgopleidingen. Na het
LHNO zijn een groot aantal vervolgoplei-
dingen mogelijk: o.a. b innen het M.S.P.O.
(verzorgende beroepen), het M.H.N.O.,
het K.M.B.O. en het Leerlingstelsel (par t -
time naast een baan). Van elk van deze
richtingen was een vertegenwoordiger uit
de regio naar de school aan Het Hoge geko-
men.
De leerlingen uit de examenklassen en
hun ouders konden daardoor op deze
avond informatie krijgen van mensen van
de opleidingen zelf. Het precentage leer-
lingen van de school dat een vervolgoplei-
ding bezoekt is ongeveer 90 procent. Dat
percentage is zeer hoog vergeleken bij het
l ande l i j k gemiddelde. Daarui t b l i jk t heel
duide l i jk dat bijna niemand het LHNO als
e indonderwi j s z ie t , maar als een basisop-
leiding om toegang te krijgen tot de ver-
schillende beroepsopleidingen.

Plattelandsvrouwen
De ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd.
Vorden hield j.1. woensdag haar jaarverga-
dering onder leiding van mevr. Wester-
veld-Veefman. Eerst werden er weer enke-
le nieuwe leden begroet. Uit het jaarver-
slag van de secr. Mevr. Wagenvoort-Eg-
gink bleek dat de vereniging een ak t ie f jaa r
achter de rug heeft. Een groot aanal cur-
sussen werd gevolgd en diverse excursies
gemaakt. Ook de maandel i jkse avonden
werden druk bezocht. Bij de bestuursver-
k i e z i n g werden mevr. Kornegoor-Garsen
en mevr. Wunderink-Rossel opgevolgd
door mevr. Eggink-Maris en mevr. Pel-
grum-Bargeman.

Na de pauze werd er voorgedragen door
mevr. Gosseling-Maaldering en de heer
Joh. Pardijs. Dit werd zeer gewaardeerd.
De volgende bijeenkomst is op 2 februari.
Samen p r a t e n over homof i l ie is dan de t i tel
van een lezing welke gehouden zal worden
door de heer A. van l leusden uil Berg en
Dal.

Overzichtstentoonstelling
Jan Rozeboom
De commissie Sport & Cu l tuu r ging
woensdagavond akkoord met een voorstel

van het college om maximaal f3.000,- be-
schikbaar te stellen ten behoeve van een
'overzichtstentoonstelling' van de in ja-
nuari 1982 plotseling overleden Vordense
kunstenaar Jan Rozeboom. Vanaf 11 april
tot mei aanstaande zal deze tentoonstel-
ling worden gehouden in de boerderij na-
bij kasteel Vorden.

Sporthal kan ook
op zondag
gebruikt worden
Wethouder J. F. Geerken deelde mede dat
de sporthal te Vorden ook op zondagen ge-
bru ik t kan worden. „Dit moeten dan wel
ansluitende uren zijn, waarbij wel reke-
ning moet worden gehouden dat de tarie-
ven dan verhoogd zullen worden". Mo-
menteel ligt er reeds een aanvraag van de
zaalvoetbalvereniging. De V.S.F, zal nader
om advies worden gevraagd. De heer A. J.
Stoltenborg (P.v.d.A.) zou gaarne zien dat
er bijvoorbeeld mensen zonder werk bij
werkzaamheden in de sporthal worden in-
geschakeld. Met het oog op concurrentie-
vervalsing volgens wethouder Geerken
geen eenvoudige zaak. Het idee van Stol-
tenborg is voorgelegd aan een commissie
waarin o.m. zitting hebben het arbeidsbu-
reau, vakbond e.d. Stoltenborg informeer-
de verder of er in het pand van voorheen
Blaauboer een projekt van werkelozen is te
maken. Volgens de wethouder is het „leer-
lingenbouwprojekt" de enigste mogelijk-
heid al zag hij liever dat werkelozen zelf
wat „zoeken". Dit was volgens Geerken
ook de mening van een deskundige van de
stuurgroep.

Onderlinge Waarborg
Maatschappij „Vorden"
Het jaar 1982 ligt inmiddels weer achter
ons en is 't misschien goed een kleine te-
rugblik te werpen op dat jaar. Ook in 1982
werd de administrat ie van de Onderlinge
Brandverzekering weer verzorgd door
Sterpolis Stichting Assurantiebureau van
de Geldersche Maatschappij van Land-
bouw te Arnhem en kon een goede ^fe
gegeven worden, door de medew^Rrs
van het servicekantoor van Sterpolis te
Warnsveld en de buitendienst medewer-
ker, de heer A. Florijn te Zelhem.

Alhoewel in diverse bedrijfstakken j;
algemeen de resultaten wat tegen
mag gezegd worden, dat de O.W.M. ^7
den" en Sterpolis in 1982 goede resultaten
hebben geboekt. De schadelast viel mee
en het aantal leden breidde zich tot volle
tevredenheid uit. Het was dan ook moge-
lijk, zowel voor de O.W.M. „Vorden" als
voor Sterpolis Arnhem het jaar 1982 af te
sluiten, met een zeer posit ief resultaat.-

Voor beide instellingen wordt de toekomst
dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden
bankbi l je t f25,-, militair zakmes + 2 sleu-
tels aan koord, bankbiljet f25,-, zwart le-
deren portemonnee f 13,70, l bankb.f. 10,-
rijksd. l gulden 2 dubbeltjes en een strip-
penkaart, wandelwagen, lichtgroene auto-
pen, zwart/wit katertje, dameshorloge.

Verloren
l inker suede herenhandschoen, bru in ge-
voerd, portemonnee, inh. f 150,-huissleu-
tel groen regenpak, ini t ia len P.S., spaarpas
PTT, herdershond en foxterrier, beige/
bru ine muts, doorzichtige tas met div.
spulletjes, o.a. een klein balletje, f lexible
au toan tenne , ld. blauwe nylon want
(skiër), grijze handschoen, 2 sleutels in
b ru in etui .
Inl . Rijkspoli t ie Vorden.

Uit het politie-rapport
Geen fietsverlichting
Gisteren, dinsdagmorgen, heeft de Rijks-
pol i t ie wederom aan een vijftal scholieren
een proces-verbaal ui tgereikt wegens het
niet of niet vol ledig voeren van de voorge-
schreven fïetsverlichting.

Overtreding art. 26 WVW
In de nacht van zaterdag op zondag heeft
de R i j k s p o l i t i e een v i j f t a l automobil is ten
een blaastest afgenomen. Een automobi-
list bleef positief en kreeg een proces ver-
baal en een rijverbod.

Aangiften
Aangi f t e werd gedaan van d i e f s t a l van drie
s toelen en vermoedeli jk een bed uit een
niet bewoonde woning van de heer v. M.
aan de Ruurloseweg. Er werd ook aangif te
gedaan van de v e r n i e l i n g van een r u i t in de
w o n i n g aan het Elshof. Vermoedel i jk is de
vernieling geschied middels een lucht-
buks .

Illegale zender
Afgelopen vrijdag des avonds om 9 uur is
een illegale zender uit de lucht geplukt . De
zender opereerde op de grens van Zelhem
en Hengelo. Tegen de 48-jarige exploitant
is proces-verbaal opgemaakt. De ins ta l l a -
tie werd in beslag genomen.

Keuze uit aanwinsten
Openbare Bibliotheek
Volwassenen: Elsschot, Willen, Pensioen;
Büch B. Een kleine blonde dood; Burger,
S. Het jaar van Nemea; Thijs, D. Drüben is
het gras groener; Meinkema H. OD eigen

tenen; Couperus L. Metamorfose; Nabo-
kov V. Het oog; Zuilen A. J. van West-Ca-
nada; Stegeman N. Achterhooksche möp-
kes; Dommering-van Rongen L. Rechten
en pl ichten van de consument; Stijl De,
11917-1931.

„Achtkastelenryders"
De V.R.T.C. „De Achtkastelenri jders" be-
legt donderdagavond 27 januari in zaal het
Zwaantje haar jaarvergadering. Naast ge-
bruikeli jke agendapunten zullen bij de be-
stuursverkiezing de aftredende leden
A.Eskes en W. Zuurveld zich herkiesbaar
stellen.

Aktie
Barchem-Ruurlo-Vorden
helpt Polen

Grote inzamelaktie
Dorpscentrum Vorden
7 tot en met 12 februari
Maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 1 7.00 uur.
Vrijdag van 14.00 tot 1 7.00 uur en van 1 9.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 1 0.00 tot 1 2.00 uur en van 1 4.00 tot 1 6.00 uur.

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

Schoonmaakartikelen:
zeep, (afwasmiddelen).

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

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

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

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

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

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

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

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

Extra aanbiedingen
De datum is nu vroeg bekend wanneer er ingeleverd kan worden. De
winkeliers (supermarkten) kunnen er nu reeds rekening mee houden
b.v. door extra aanbiedingen te gaan doen. Dus let op: 7 tot 1 2 februari.

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

Adressen
A.J A. Hartelman, Decanijeweg 2, tel. 2055
J. Rigterink, Brinkerhof 27, tel. 2933
J.H. Lubberdink, Decanijeweg, tel. 1988
Aktie leider: W. Wilbrink, Bluisterplein 1 6, tel. 2454
A. Snijders, Domineesteeg 18, tel. 1656

Voor Barchem: c. van Oostrum, Kerklaan 6, tel. 687.

Voor Vorden:

Voor Ruurlo:

Banknummers
Amro bank, Vorden 43.43.56.557 (giro bank 837570)
Bondsspaarbank Vorden 92.31.10.755 (giro bank 949214)
Rabobank Vorden 36.64.45.553 (giro bank 862923)
Rabo bank Kranenburg 15.51.01.781 (giro bank 864310)
Rabo bank Ruurlo 35.67.27.777 (giro bank 905733)
Bondsspaarbank Ruurlo 92.36.23.000 (giro bank 1014797)
Rabo bank Barchem 33.66.29.303 (giro bank 823848)
OP REKENING: AKTIE POLEN
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Breng vaker n b|oemetie
om de Diiis hoeft uallerlei

^ls te kc

Wccnsc

Tiger kleefhaken
nu pak 10 stuks .2*75

Carnaby moorkoppen
doos 4 stuks

Tarwe knip
800 gram nu

Krcntenwegge
pak 6 plakken deze weekStrijkplankovertrek

koud voor de tuin of het balkon, zelfs
wandelen in het park is slechts weggelegd voor
trimmers en de winterharden onder ons.
In die tijd brengt een bloemetje wat voorjaar in
huis. Bloemen houden van mensen vooral in
de winter. Uw VS-markt weet dat en maakt juist
in deze tijd de bloemen en planten extra attraktief.

Kom, breng vaker een bloemetje mee... bij uw
VS-markt hoeft u dat niet om de prijs te laten...

Nylon koffiefilter
voor gebruik zonder
filterzakjes

Superanie
korreloploskoffie
200 gram

Houdbare magere
chocolade melk
l literfles

Superunie speculaas
pak 400 gram

Enkhuizer
mergpijpjes
pak 5 stuks

Nïjhuis roggebrood
pak 450 gram

595
Q99

l.19

139
069

Delmonte perziken
1/1 blik

Olvarit rood
alle soorten, per potje

Heineken bier
krat 24 flesjes

Hero limonade
sinas, cola of citron. l liter

Jifschuurmiddel
flacon

Omo
koffer 2 kilo

249
1.19

14210?9
598

Tros anjers
div. kleuren,
bos a 10 tak
met gratis substral

Fleurigheid met
3 pot-chrysantjes

in diverse kleuren

Gele trompet
narcissen
2 bos, l e kwaliteit

395
Per stuk 1.75

Verlangt een vol lichte plaats,
potgrond vochtig houden.

Dido schetsboeken
3 soorten nu vanaf

Deurmat
40X70 cm. 12̂ 0

Sunsilk shampoo
2 soorten, deze week

Sunsilk cremespoeling
deze week

139
795
195

ZwhsaI bif de handjes

Brio margarine
pak250"gram nu

Chocolade blokrepen
4 smaken, 85 gram nu I^T

kuip gram

Kano's
pak 6 stuks

1445
Q69 Nescafé extra

pot 200 g

Dixan
vat 4.5

Groko boerenkool
pak 450 gram

zuivel
945
0?9

Jacky volle fruityoghurt ̂ M 29
4-pack^<96" M0 •

Goudse kaas
jong belegen, kilo

Coberco magere
yoghurt literpak deze week

Een aardige echtgenoot in Laren Gee
bracht voor z'n vrouw altijd een bloemetje mee
Een vriend sprak echter zuur
wordt je dat niet wat te duur
welnee bij m'n VS koop ik zelfs een orchidee

MARKT
VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphcn-Borculo-Hcngclo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden





* Uitgebreide kollektie eiken wandmeubelen
* Massief eiken bankstellen
* Massief eiken eethoeken
* Diverse rundlederen hoekkombinaties en

bankstellen
* Salontafels met plavuizen
* Fauteuils

Boekenkasten
Secrétaires
Spiegels
Plantetafels
T.V. kasten
Dekenkisten
Laden kastjes

* Uitgebreide kollektie meubelen in:
Massief grenen
Bali-bruin essen,
Blank eiken en Manou

* Slaapkamers in diverse houtsoorten
* Stuntprijzen op onze tapijtafdeling

(Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt)

Strakbelijnde mimiset in
puur massief eiken voor
de nederige
meeneemprijs van:

Ekstra zwaar uitgevoerde
massief eiken mimiset
met 5 cm dikke bladen.
Meeneemprijs:

169.- Dit sympathieke eiken vitr inekastje
is een zeldzaam mooi muurbloempje
dat iedereen zal bekoren. Formaat:
86x68x19 cm. Meeneemprijs:

Handige,
ssief eiken

zettafel met
achtkantig

bladen
kruisvoet. Lektuurbak

van massief
eiken in een
ele
belij
met panelen.

Rustieke, massief eiken
kapstok met
dekoratieve
panelen.
Meeneemprijs:

125.-
U kunt bij deze draai-
bare verchroomde buro7

stoel een beige of bruine
bekleding kiezen. Zelf
meenemen en monteren

r 69.=
Dit praktische buro met
stevig stalen onderstel is
voorzien van een ladenblok met
2 laden en een afsluitbare kast.

Alm.: 120x48 cm
Zelf meenemen
en monteren.

HELMINK meubelen
VORDEN ZUTPHENSEWEG 24 TEL 05752-1514
EIBERGEN LAAGTE 16 TEL. 05454-4190

Gratis reservering en verzekering
voor latere levering (tot ca. 12
maanden)
Vrijdagavond koopavond
Voor meerdere knalaanbiedingen
zie etalages

Bij radio tv Poorterman is het altijd voordelig
Centrifuge A E G 2,2 kg

Marijnen2,1 kg

Marijnen
LT 9003 van 899,- voor

Afzuigkap
Zanker 3 snelheden voor

Stofzuiger
Miele S221 van 499,- voor

Diepvrieskast zanussi
120 Itr. van 749,- voor

Erres dubbeldeurs
240 Itr. van 995,- voor

259,-
199,-

659,-

299,-

425,-

579,-

73§t-

Philips koeler
160 Itr van 680,-voor

Marijnen
160 Itr. van 689,- voor

ITT Schaubblorenz ee cm
16 programma's

ITT Schaubblorenz 56 cm
16 programma's

Videorecorder 2000 systeem
8 uur opname, stilstand
slowmotionbeeld SUPERPRIJS 1999,-

559,-

499,-

1649,-

1549,-

Ook voor wasmachine onderdelen, Antenne materiaal moet u zijn bij Ra-
dio TV Poorterman, Wilhelminalaan 4, Hengelo Gld. Tel. 05753-2138.

Koop bij de man wie het ook weer repareren kan

Speciale aanbiedingen
van EL MUNDO

10 daagse busreis naar Pertisan op 12/5 '83
9 daagse busreis naar Wenen/Wienerwald op 18/5 '83
8 daagse busreis naar Seefeld op 31/5 '83
8 daagse vliegreis naar Mallorca op 27/3 '83

Alle reizen geheel verzorg volgens programma inclusief
alle verzekeringen en in uw woonplaats afgehaald.

Gratis programma's— Speciale prijzen
Makkelijker kan het niet.

Informeer ook naar onze aanbiedingen op korte termijn
(zie in onze etalage en vraag binnen).

^^fet reisburo

<«•»»» el mundo (Gpeie reis
reisbureau

7201 hx zutphen, markt 10
telefoon 05750-17531

Gewijzigde
spaarrente

rectificatie m.i.v. 16-1-1983

Spaar-Extra-Premie-rekening (was 53/4%)

Rabobank C9

Pax Christi Kinderhulp
zoekt vakantie-ouders
Berlijn. Een stad van t egens t e l l i ngen .
Waar het westenen Oosteuropa zo dichtbij
liggen en toch zo ver. Waarde Muur , door
pol i t iek en economie ingegeven, een let-
terl i jke en f iguur l i j ke s c h e i d s l i j n is . Een
harde werke l i j khe id waarmee de bevol-
king verplieht is te leven.Toch houden ze
van hun stad, die Ber l i jne r s . cn gelijk haten
ze die kosmopolit ische smeltkroes; een be-

dreiging voor ge/innen en e e n l i n g e n , voor
ouderen en kinderen.Als het /omer is ver-
laten honderdduizenden bewoners en
masse de stad. /e /oeken hun v a k a n t i e v e r -
t i e r in s t r eken waar /ij z ich ve rve rwi jde rd
voelen van dagel i jkse s p a n n i n g en narig-
heid.
De k i n d e r e n van W e s t - B e r l i j n v e t r e k k e n
per t re in of v l i eg tu ig naar voor hen i n m i d -

dels bekend geworden dorpen of stadjes
ergens inEuropa . Ook naar Nederland. Al
meer dan t w i n t i g jaar neemt Pax Chris t i
K i n d e r h u l p de /org op /ich voor het ver-
werven van vakantie-adressen voor de jon-
gens en meisjes tussen de /es en ach t t i en
jaar. Ekle /omer komen er ca. 1600 vijf we-
ken doorbrengen bi j hun Nede r l andse
M u t t i en Vat i olTante en Onkel. Of op weg
naar een volkomen onbekende l- ' rau und
I l e r r Jansen , die echter in die v a k a n t i e w e -
ken een zorg/ame en lieve ver/orger b l i j k t
te worden. Dat z i jnde k i n d e r e n die voorde
eerste maal in a a n m e r k i n g komen voor

een reis naar Nede r l and of die door om-
standigheden n i e t bij het oude adres kon-
den terugkomen.Daarom is het elk jaa r
weer nodig dat voor die Ber l ine r t j e s gast-
vrije onderkomens worden gevonden. Elk
adres is een v e i l i g v a k a n t i e h o n k ex t r a . Me-
dewerkers van Pax C'hristi K inderhu lp be-
zoeken de adressen die zich hebben aange-
meld en bespreken de achtergronds i tua-
t ies van zowel de kinderen die komen als
van het neder landse gezin.
Door ervaring rijper geworden heft de or-
ganisatie de gehele p r o b l e m a t i e k van de
Bcrli jnse s i tua t ie , maar ook het veel simpe-

ler feit, namelijk dat wat er t i j d e n s de vijf
weken in Neder land kan gebeuren, onder
de k n i e gekregen. Er is gezorgd voor een
ziektekostenregeling, voor wettelijke aans-
prakelijkheid, maar ook aan het bewijs van
goed gedrag, dat van het Nede r l ands ge / in
wordt gevraagd. Een Ber l i jn s k i n d in hu i s
betekent een enerverende gebeurtenis.
Het maak t met a l l e r l e i voor haar of hem
onbekende omstandigheden k e n n i s . Het
b e l a n g r i j k s t e is dat /ij een gezinss i tua t ie
ervaren, want daar in Ber l i jn is er d i k w i j l s
geen sprake van een thuis . Het gaat om
simpe le dingen van het leven: aandacht,
geze l l i ghe id , bescherming, een schouder

waar legen kan worden uitgehuild, maar
vooral om een gevoel van veiligheid. Het is
niet nodig om het kind ui ts lu i tend in het
normale gezinsverband op te vangen.Er
bes taa t geen enkel bezwaar tegen het mee-
nemen op vakant ie in binnen- of buiten-
land. Op 20 j u n i rijden twee extra t re inen
bij Oldenzaal de grens over. Dan is al be-
kend waar ze naar toe gaan. Donderdag 28
ju l i vangen ze de thuisre is weer aan.
Verdere informat ie aan de aspirant vakan-
tie-gezinnen wordt vers t rek t door mede-
werkers van Pax Christi Kinderhulp-kun
taktpersoon: H. J. Hoppen, het Vaarwerk
12, 7251 DE Vorden, tel. 05752-2017.
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