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Realisering standplaatsen in Vorden ingevolge de Woonwagenwet "Miggy" naar Vorden
Zoals u uit een perspublicatie in Contact eind vorig jaar heeft kunnen opmaken dienen bijna alle Gelderse gemeenten voor
een bepaalde periode een aantal standplaatsen te hebben ten behoeve van de woonwagenbevolking.
Ingevolge het provinciaal woonwagenplan gold voor de gemeente Vorden en een aantal andere gemeenten tot voor kort een
uiterste termijn waarbinnen dit gerealiseerd moest worden van l januari 1987.
Voor onze gemeente betekent een en ander de realisering van een centrum voor 5 standplaatsen. Zeer onlangs hebben gede-
puteerde Staten de gemeentebesturen op de hoogte gesteld dat o.a. de termijn van l januari 1987 zal worden vervroegd en
wel voor Vorden naar l juli 1984.

Dit betekent voor de gehele procedure een
verkorting van 2'/2 jaar. Hoe verschillend nu
gedacht kan worden over het (rijks-)beleid
ten aanzien van de woonwagencentra - eerst
grote regionale centra en nu weer terug naar
per gemeente een klein centrum - een feit is
dat er in Vorden volgens rijks en provinciale
richtlijnen een klein centrum moet komen
voor 5 standplaatsen.

Met de daarvoor in aanmerking komende
instanties hebben wij overleg gepleegd over
een aantal locaties in Vorden. Na verder
overleg met de raadscommissie voor Alge-
meen Bestuur c.a. hebben wij onze voor-
keur voorlopig laten uitgaan naar een plaats
aan de Overweg, ongeveer tegenover perceel
no. 5.

In dit verband geldt dat van hogerhand na-
drukkelijk is voorgeschreven waaraan een
locatie voor een centrum moet voldoen wil
een goedkeuring (planologisch en finan-
cieel) niet achterwege blijven.

Kort samengevat geldt dat standplaatsen zo-
danig in de omgeving van andere woonbe-
bouwing dienen te worden gesitueerd dat de
bewoners van het centrum op gelijke wijze
als de plaatselijke bevolking gebruik kunnen
maken van de in de gemeente aanwezige
voorzieningen (scholen, winkels, openbaar

vervoer e.d.). Hierbij wordt gedacht aan een
afstand van ca. 800 meter.
Van de alternatieve locaties welke tot nu toe
door ons zijn beoordeeld noemen wij:

A. Het vroegere woonwagenkamp aan de
Hamelandweg. Hiernaar ging oorspronke-
lijk onze voorkeur uit, doch volgens rijk en
provincie komt deze locatie niet in aanmer-
king vanwege de te grote afstand tot de overi-
ge woonbebouwing en voorzieningen.

B. Nabij de Zuiveringsinstallatie aan Het
Hoge. Hiervoor geldt een minimum afstand
welke op grond van milieu-overwegingen in
acht genomen moet worden tussen zo'n
installatie en woonbebouwing (waartoe ook
een woonwagen wordt gerekend). Voor Vor-
den betekent dit een afstand van 250 meter.
Hiervan zou eventueel - bij wijze van uitzon-
dering - afgeweken kunnen worden, indien
Gedeputeerde Staten daarvoor toestem-
ming verlenen.

C. Het vroegere woonwagenkampje in het
Jonkerbos (Kranenburg). Deze is echter
slechts geschikt voor 2 a 3 standplaatsen.
Splitsing van een centrum voorS standplaat-
sen in twee erg kleine centra wodt onge-
wenst geacht. Ook om economische reden -
grote kosten aanleg water- en lichtleidingen
etc. - moet splitsing achterwege blijven.

Zoals in eerder genoemde perspublicatie is
gesteld, krygt u de gelegenheid om u uit te
spreken over de lokatiekeuze. Dit kan ge-
beuren tijdens een b i jeenkomst op 11 fe-
bruari 1982, om 20.00 uur in de boerderij bij
het gemeentehuis.

Deze bijeenkomst zal onder leiding staan
van een onafhankelijk voorzitter, terwijl te-
vens zoveel mogelijk nadere informatie zal
worden verstrekt.

Daarna zullen wij aan de hand van de in-
spraak de locatiekeus heroverwegen en de
raad vervolgens een voorstel doen.

Na de raadsbeslissing over de locatie zal ui-
teraard de planologische procedure gevolgd
moeten worden om in het betreffende be-
stemmingsplan de realisering van een cen-
trum voor 5 standplaatsen mogelijk te ma-
ken. Binnen deze procedure heeft u de ge-
bruikelijke mogelijkheden om bezwaren in
te dienen.

Situatietekeningen van de hiervoor ge-
noemde (alternatieve) locaties liggen voor u
ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling
1.

Vorden, 25-1-1982

Burgemeester en wethouders van Vorden,

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen nam
afscheid van haar presidente
mevr. T.G. Ridderhof-
Meesters
De jaarvergadering die de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen hield, stond voor de
laatste keer onder voorzitterschap van mevr.
T.G. Ridderhof-Meesters. Ze kon een groot
aantal leden welkom heten.
Na enkele mededelingen volgden de jaar-
verslagen van de secretaresse en pening-
meesteresse. Het jaar 1981 werd afgesloten
met een klein nadelig saldo. De maandelijk-
se bijeenkomsten werden bijgewoond door
gemiddeld 135 leden.

Bij de bestuursverkiezing was mevr. T.G.
Ridderhof-Meesters niet herkiesbaar. In het
bestuurwerdgekozen mevr. J. Buunk-Nieu-
wenhuis. Hierna was het de nieuwe presi-
dente mevr. J. Westerveld-Veerman die
mevr. Ridderhof hartelijk bedankte voor het
vele werk dat zij voor de vereniging heeft ge-
daan.

Knupduukskes veel gevraagd
Tijdens de jaarvergadering van de Vordense
folkloristische dansgroep "De Knupduuks-
kes" memoreerde voorzitter R. Pelgrum in
zijn openingswoord het ontvallen van het
ere-lid D. Brinkerink. Deze was vele jaren
muzikant van de dansgroep.

Uit het jaarverslag van de sekretaris bleek
dat er het afgelopen jaar 31 keer een beroep
op de boerendansers werd gedaan. Onder
andere bij de braderie, boerenbruiloften, be-
jaardentehuizen, verpleeghuizen, Zonne-
bloem, bruiloften en dergelijke. Financieel
is de groep gezond. Bij de bestuursverkie-
zing werden mevr. te Velthuis en mevrouw
Zweverink herkozen.

Het jaar 1982 belooft voor de "Knupduuks-
kes" een internationaal jaar te worden. Zo
zal er een Deense en een Engelse dansgroep
naar Vorden komen. De Knupduukskes zul-
len een tegenbezoek aan Engeland brengen
en zullen tevens deelnemen aan de Septem-
ber-feesten in München.

De heer A.J. Lenselink overleden
Op 90 jarige leeftijd is dinsdag in Vorden de heer A.J. Lenselink overle-
den. Gedurende de periode van 20 november 1945 tot l september 1970
was hij raadslid in de gemeente Vorden en tegelijkertijd wethouder. Te-
vens was hij gedurende een aantal jaren loco-burgemeester.
De heer Lenselink stond in Vorden bekend als een beminnelijk mens.
In de oorlogsjaren en ook nog daarna was hij plaatselijk bureauhouder.
De heer Lenselink die een groot aantal jaren zitting heeft gehad in de be-
sturen van de landbouwschool, landbouwhuishoudschool en de Bijzon-
dere school Het Hoge was mede-oprichter van de landbouwschool. Voo-
ral wanneer het ging om benoemingen van nieuwe onderwijskrachten
werd veel waarde gehecht aan het oordeel van de heer Lenselink.
Ook was hij gedurende een lange periode kerkeraadslid van de Gerefor-
meerde Kerk. De heer Lenselink was Ridder in de Orde van Oranje Nas-
sau.

Passenqpbpening
tentoonstelling
Jacques Benoit
Op oassemie wiize en onder grote belang-
stel! inc'^^Mkpen zaterdag de tentoonstel-
ling van^^^m van de Vordense schilder en
dichter Jacques Benoit (pseudoniem voor
Jacques Bayer) geopend in de Amrobank in
Vorden.

Dichter Jaap Zijlstra opende de tentoonstel-
ling met een korte beschrijving van Jacques
Benoit zelf (die overigens ook aanwezig
was) en van zijn werken. "Het werk van Be-
noit blinkt uit in veelzijdigheid", aldus Zijl-
stra. "Veelzijdigheid in onderwerpen en in
materiaal. Benoit gebruikt zowel olieverf als
waterverf. Hij schildert landschappen en ab-
stracte kunst".

Op 25 december van het vorig jaar is de Vor-
dense kunstenaar tachtig jaar geworden. Ter
gelegenheid hiervan overhandigde de Vor-
dense oud-leraar Nederlands H. van Eijk de
nieuwste gedichten van Benoit, gebundeld
in een pas uitgekomen boekwerk. Toegift,
aan de kunstenaar en zijn vrouw. Zijlstra las
daarna enkele gedichten uit de nieuwe bun-
del voor.

De opening van de tentoonstelling werd
opgeluisterd door leerlingen van mevrouw
Bayer, die muzieklerares is. De leerlingen
speelden enkele oude dansen op de blok-
fluit.
De tentoonstelling is nog geopend tot en
met 30 januari en is iedere middag te bezich-
tigen.

Geslaagd
Voor het praktijkdiploma Moderne Bedrijf-
sadministratie van de Ned. Associatie voor
Praktijkexamens slaagde de heer E. te Vel-
thuis. Hij werd opgeleid door de heer Lui-
chies te Gorssel.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tol 12.00 uur.

Deze week komt het volgende aan de orde:

1. Herkeuring van maten en gewichten
De herijk van maten, gewichten en meet-
werktuigen voor de herijkplichtigen van de
gemeente Vorden zal plaatsvinden in de
kantine van de afdeling reiniging van de
dienst openbare werken aan de Jan Ver-
meerstraat 79 te Zutphen en wel op:

1 februari a.s. van 10.00 tot 12.30 uuren van
13.30 tot 16.00 uur;
2 februari a.s. van 9.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 16.00 uur;

3 februari a.s. van 9.30 tot 12.30 liur en van
13.30 tot 16.00 uur;
4 februari a.s. van 9.30 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 14.30 uur.

Zoveel mogelijk zal aan de herijkplichtigen
een oproeping worden gezonden, vermel-
dende het tijdstip waarop de maten, gewich-
ten en meetwerktuigen kunnen worden aan-
geboden.
De maten gewichten en meetwerktuigen
moeten voor l januari 1983 gestempeld zijn
met het jaarmerk 81 of 82. Voor deze her-
keuring is keurloon en voor de justering van

Met veel moeite is het de Herberg gelukt om
op karnavals-maandag de zangeres "Mig-
gy" naar Vorden te halen.
Waarschijnlijk iedereen wel bekend van de
plaat "Aiinie hou jij mijn tassie even vast".
Door een optreden later op de avond in Lim-
burg zal dit optreden al vroeg op de avond
plaatsvinden. Gezien de grote belangstel-
ling voor deze avond zijn er vanaf heden
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar.

Jaarverslag KRATO
Dinsdag 19 januari was bij Schoenaker de
jaarvergadering van Krato.
Voorzitter Gerda Mullink opende de verga-
dering en heette iedereen van harte welkom.
Er was een goede opkomst. Na het verslag
van de secretaris Ap van der Meij volgde het
verslag van de scheidende penningmeester
Wilbert Horsting, waaruit bleek dat er ook
dit jaar een batig saldo is.
Daarna werd zonder tegenstemmen Gerda
Mullink als voorzitster herkozen. Waarna
Jan Lucassen gekozen werd als penning-
meester.
De voorzitster bedankte Wilbert Horsting
voor bijna zeven jaar medewerking als be-
stuurslid van Krato en bood hem een atten-
tie aan.
Voor de eerste keer in het 16 jarig bestaan-
van Krato gaan ze toneelspelen in Vorden,
nl. in het Dorpscentrum op uitnodiging van
Sursum Corda op 12 maart a.s.
Verder wordt er voor de touwtrekkers op 20
maart het stuk " 't Maar tijdelijk" bij Schoe-
naker gespeeld. En voor "Kranenburgs Be-
lang" een blijspel getiteld "Goossen en
Moossen in dozen" op 27 maart.
De bedoeling is dit jaar ook een kort kerst-
stukje in te studeren, als daar belangstelling
voor is in bejaardentehuizen of verenigin-
gen e.d. Na de rondvraag wej^^en dank-
woord gesproken door de vodHRter.

Gevonden en verloren

gewichten justeerloon verschuldigd, dat bij
het weer in ontvangst nemen van de voor-
werpen moet worden voldaan.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat de
verplichting tot herijk blijft bestaan, ook al
wordt een oproeping ontvangen.

Bij verzuim of verhindering bestaat alsnog
gelegenheid tot herkeuring aan het Ukkan-
toor te Zwolle, Govert Flinkckstraat 31, uit-
sluitend op maandag, uitgezonderd feestda-
gen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
16.00 uur.

)eman

voorwerpen
Gevonden:
1. 2 sleutels in mapje (Meubelïïandel Eer-
beek); 2. militair paspoort; 3. kinderporte-
monnee met 2 kwartjes; 4. 3 sleutels VWen
leertje VW; 5. 2 sleutels, thuissleutels 22 en
kleine sleutel; 6. blauwe wollen shawl; 7.
witte judobroek; 8. bruin portemonneetje
met rits f. 5,-; 9. dameshorloge, chroom met
zwarte band met blauwe wijzerplaat, "An-
cre"; 10. l paar bruine leren handschoenen,
gevoerd.

Verloren:
1. bruine wollen handschoenen met leertje
"Laimböch"; 2. maandkaart bus op naam
van v. Heerde; 3. beige glacé-handschoe-
nen; 4. twee briefjes van f. 100,-; 5. rode por-
tefeuille met f. 500,- a f. 600,-; 6. autosleutels
met bruin etuitje, merk Ford Escort; 7. ver-
missingjas, kentekenbewijs, rijbewijs, waar-
schijnlijk verwisseld bij het "Zwaantje" te
Hengelo Gld.; 8. bankpasje R.P.S.; 9. rode
kater met vlooienbandje en belletje; 10. hor-
loge, op achterzijde Hema, metalen bandje
met barst in glas; 11. regenpak paars/rood
met 2 grijze strepen op mouw met een pasje
van de G.S.M, met maandkaart; 12. gouden
broche, bladmodel, ovaal en l cm. hoog,

Inlichtingen: Rijkspolitie Vorden, tel. 1230.

Ingezonden mededeling. Buiten verant-
woording van de Redaktie.

„Bejaarden Soos

Kranenburg"
Op 5 januari starten de eerste bejaarden mid-
dag in het nieuwe jaar. De opkomst was
goed ondanks het winterse weer.
Mevr. Haverkamp heette allen welkom, en
wenste allen goed en gelukkig nieuwjaar!
Mevr. Besseling kon nog niet in ons midden
zijn, maar ze knapt gelukkig goed weer op.
Wij wensen ook haar, namens ons allen een
goed 1982 en van harte beterschap. Ook
mocht mevr. Haverkamp twee leden wel-
kom heten. Mevr. Greet Bourgonje was in
ons midden, om met alles te helpen.
Nadat mevr. Haverkamp ons wat medede-
lingen had gedaan, en de koffie die ons werd
aangeboden namens de kas, werd er bingo
gespeeld, en later nog een kaartje gelegd,
verstreek de middag weer gauw. Ook de
handwerk club is creatief bezig met aller-
hande leuke dingen.
En zoo kun je veel dingen doen als ouderen,
en heeft het leven nog zin en het is goed als
men het maar zien wil.
En zoo was het dan ook gauw vijf uur. Mevr.
Haverkamp wenste ons welthuis en tot de
volgende keer. En zoo gaan we weer samen
het nieuwe jaar in. Moge het zoo blijven.

Mevr. Brouwer

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Waar hangt de klok...?
Waar de Klepel hangt van de luidklok in de
gemeente-toren weet iedereen toch wel ook
al hebben we in de voorbije week de klok
niet horen luiden. Er zijn namelijk wat pro-
blemen met-het-hangen-van-klok.
En omdat hangen niet in gevaar te brengen
kon er/mocht er de voorbije dagen niet ge-
luid worden. Het was stil in het dorp zonder
dit geluid. Vooral ook zaterdagavond en
zondagmorgen. We hopen dat het han-man-
kement spoedig door vakmensen verholpen
kan worden. Dan horen we de klok weer lui-
den en weten we waar de klepel hangt en de
klok ook.

Dienst van Schrift en Tafel
De kerkdienst op a.s. zondagmorgen 31 ja-
nuari in de Hervormde dorpskerk zal D.V.
een Dienst van Schrift en Tafel — van
Woordverkondiging en Viering van de
Maaltijd van de Heer.
De Cantorij hoopt aan deze dienst mee te
werken. Naast bekende liederen uit het
Liedboek zal ook gezonden worden Gezang
162. Er zijn stellig gemeente-leden die dit ge-
zang thuis al eens willen inzingen en door-
zingen met of zonder muziekinstrument.
Overeenkomstig het leesrooster van de lan-
delijke Raad van kerken, dat in vele paro-
chies en gemeenten gevolgd wordt, is a.s.
zondag de Evangelielezing Marcus l :21-28.
Omdat het a.s. zondag 31 januari de vijfde
zondag van de maand is en er dus geen
dienst is in de Kapel de Wildenborch, is deze
dienst in de dorpskerk bestemd voor heel de
Hervormde gemeente in Vorden.

Bevrijdt de Christenen uit
Syberie
In west en oost worden elementaire men-
sen-rechten geschonden, helaas. Niet alleen
in het oosten. Maar daar ook. Zaterdaga-
vond j.1. deden enkele christenen uit Sybe-
rie, die al ruim driejaar asyl ontvangen in de
Amerikaanse ambassade in Moskou een
hartstochtelijk beroep op "het westen", op
ons om hen te helpen. (TV-programma Hier
en Nu van de NCRV).
Ze willen Rusland uit, als vrije mensen. U
kunt, wij kunnen onze instemming met hun
streven betuigen en ook nze ontstemming
aan het adres van de Russische overheid.
Het centrale adres van het aktie-commite
luidt: "Bevrijdt de Christenen uit Syberie",
Schoutstraat 21, 3931 HT Woudenberg. Ze
hebben ook onze voorbede gevraagd.

Gezamenlijke leerhuis-avond
over de Islam
Graag nodigen wij u nogmaals uit voor de
gezamenlijke start van de leerhuis-avond
over de Islam deze week donderdagavnd 28
januari in "het Achterhuus" achter de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphenseweg. Dr.
Ort uit Winterswijk (Hervormd predikant en
Islam-kenner) hoopt dit actuele onderwerp
in te leiden. Iedereen is er hartelijk welkom.
Actueel onderwerp: er wonen immers vele
moslims ("Mohammedanen") in ons land.
De wereld is "klein" geworden.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 31 januari 10.00 uur: Ds. J.C. Kra-
jenbrink, Dienst van Schrift en Tafel,
m.m.v. De Cantorij.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 31 januari 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 30 en zondag 31 januari dr. van
Tongeren. Boodschappen s.v.p, op zondag
zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 30 januari 12.00 uur tot maandag l
februari 7.00 uur dr. Wegchelaer tevens
avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
B. Sombekke, Eibergen, tel. 05454-1392.
W.C.M. Möhlmann, Doetinchem, tel.
08340-33765.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag bellen
tussen 8.30-9.30 uur.

TAFFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp. Tel. 1422. Graag bellen
voor 9 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
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.

APLHA-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 wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige 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 Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

t Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.
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Cadbury
pick-nick repen
pak 3 stuks
van 1.69 voor

Arks
muesli biskwie
pak van 1 69 voor

Droptonnetjes
grote baal 400 gram
van 2.98 voor

Mini
koetjes repen
grote zak
van 2.39 voor

Groko
rode kool
met appeltjes
pak 450 gram
van 1.35 voor

Dreft
vloeibaar
voor de afwas
flacon 400 gram
deze week

Chateau
lesBarthes 1979
een voortreffelijke wijn
deze week per fles

Ook heerlijk om te bakken!

Boterhamworst ^^Q/?
blik 800 gram ^** w

van 4.95 voor

Ad van Geloven of
Flip sateh
pak van 1.59 voor

ju/iiennesoep
van J.21 voor

Driehoek
vloeibare zeep
J liter
van 3.45 voor

De Ruyter
fruithagel
300 gram
van l .19 voor

Liebfraumilchof
Niersteiner 1978
qaulitatswein
per fles nu

»da t m
rijzen

Curver afwasbakken
set van 3 stuks
ronde vorm
\>;-in 12.25nu voor

club
Poppelclub
aanstekers
kf/irt 2 stuks nu

Bril/o
staa/wo/ Ss^

Fotoalbums
v f 20 pagina's

/elfklevend
van 3.95 voor

Femina
inlegkruisjes
pak 45 stuks
met gratis rol Demak up
schijfjes. Van 5 95 voor

Wel/a
haar spray

^_^< normaal of forte bus

8*"3 van 6 35 voor Si 6 9

Prodent
tandpasta
set van 2 tubes

geldig van 28 7 30/7

Riblappen
500 gram 7 29
kilo voor

Bieflappen
500 gram 7.49
kilo voor

Sucadelappen
500 gram 7 49
kilo voor

Mager
soepv/ees
250 gram

Borstlappen
500 gram 5.2 9
kilo voor

Mager f\9fï
rundergehakt *-^
500 gram 5.29 kilo voor

Johma
vleessalade
150 gram

Hausmacher
leverworst
7 50 gran >

150 gram

Leverkaas
700 gr at n

75

maandag
Speklappen
kilo

dinsdag
Verse worst

kilo

woensdag
Gehakt
50" rund 50' v<irkens
kilo

geldig va n 28 7 30/1

draagnet navel
sinasappelen
inhoud 4 ki o

maar profiteerervar

mooie
blanke
Bloemkool
Voor ft'n / ; r tv / / /A zelfgemaakt
vers i/t.'snt.'dcn
Soepgroente

schaaltje

Harde uien
2 kilo

Maandag k.x>rf-fc
gekookt* /i98
Biet/es
750 gram

Dinsdag
gou(k-
Bananen
kilo

H-O

Woei i
fieer/ijkt'
Krop-
andijvie
kilo

58

Dit is iets moois'
grote, tuk
Cymbidium
(orchidee) siec
hier /leeft (i /;r.s//.s' 2
plezier v<it i f

Prachtige
Kentia palm
vftn 12 50 voor
steeds vochtig honden, ver/urn/t
een lichte standplaats maai mei
in de /nn

Cafemel halfvolle
koffiemelk ^

\1 liter van 1.89 voor

Tijgerbrood
gratis gesneden
800 gram

79

Wit of bruin brood
gesneden
800 gram

67

Florijn
vieux
fles 7 liter
van 16.45 voor

Mispelblom
brandewijn
fles 7 liter
deze week

75

Coberco
dagverse halfvolle melk
7 liter

Remia dex
pak 250 greint
nu

S/anky
smeerkaas
van l .29 voor

Ossewit
frituurvet
pak 7 kilo

MARKT

Fa bad/
doucheschuim
flacon O 5 liter nu

Victoria
panky wafels
pak 8 stuks van 1.49 voor

Reclames geldig van 28 1-3 21982
VEENENDAAL SU 'ERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR VORDFN



Denkt u aan de Herberg Trofee
op 13-2-'82.
Zie adv. elders in dit blad.

Te koop: roestvrijstalen aan-
rechtblad 2.20 m. en verwar-
mings radiator, f 150,-
De Steege 38, Vorden

Gevraagd: hulp in de huishou-
ding Voor één ochtend per
week.
Adres: Schuttestraat 5, Vorden,
Tel. 2073.

Te koop: donkerbruine twee-
zitsbank
Leuverink, Burg. Galleestraat 4,
Vorden. Tel. 2733.

In onze showroom
toer-, sport-, trim-, en racefiet-
sen
Voor 'n Fongers, Barink.

Handig en lekker warm zo'n on-
derblouse van Thermolana in
huidskleur met korte of lange
mouw.̂

heeft ze in voorraad

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

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
'DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden ;
Unieke 1-dag-service

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOHDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Gratis af te halen hout
voor allesbrander.
Tel. 2867

Denkt u aan de Herberg Trofee
op13-2-'82.
Zie adv. elders in dit blad.

LET OP
Ook nu weer voordelig lessen bij

Autorijschool

„Oortgiesen"
informeer Brinkerhof 82. Vor-

den tel. 2783. M.l. Gedipl.
lessen in de nieuwe ascona

JOHAN BALVERT
en

CARUX HARTELMAN

Willen U graag namens hun ouders kennis
geven van hun voorgenomen huwelijk op
vrijdag 5 februari a. s. om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Om 1 5.00 uur zal de Zeereerwaarde Heer ^
Pastoor van Zeelst het huwelijk inzegenen in j
de St. Antoniuskerk te Kranenburg.

Dagadres: 't Wapen van 't Medler, Ruurlose-
weg 114, Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 1 6.30 tot '
17.30 uur.

Toekomstig adres: Hamveldseweg 12.
Vorden/Kranenburg.

CONFECTIE EN MOO£

«••UIL:

Op 2 februari 1982 zijn wij 25 jaar ge-
trouwd. Wij hopen dit samen met de kinde-
ren en U te vieren op zaterdag 6 februari a.s.

Receptie van 15.00 - 17.00 uur in Café
Schoenaker, Ruurloseweg 64 Kranenburg
gem. Vorden.

BENNIEENJOGOSSELINK

De Banenkamp 10, 7251 LV Vorden

Op maandag 8 februari 1982 hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijk te vie-
ren.

J.T. BOSCH
A.C. BOSCH-AGELINK
Arno en Carlo

Receptie van 16.00tot 17.00 uur in zaal "De
Herberg" Dorpsstraat 10a te Vorden.

Vorden, januari 1982
v. Heeckerenstraat 1.

Heden heeft de Here thuisgehaald na een korte ziekte
onze geliefde broer, zwager en oom

ALBERTJANLENSELINK
echtgenoot van E.L. Huizinga

op de leeftijd van 90 jaar.

J. Klein Bleumink-Lenselink
L.J. Antink-Lenselink
B. Antink
neven en nichten

Vorden 26 januari 1 982

Heden is ingegaan in het Vaderhuis op de gezegende
leeftijd van 90 jaar, onze geliefde man, vader, grootvader
en overgrootvader

ALBERTJANLENSELINK
ridder in de Orde van Oranje Nassau

echtgenoot van E.L. Huizinga
eerder gehuwd geweest met J. Massink

"Gods weg is volmaakt, de rede des Heeren is doorlou-
terd; Hij is een schild allen die op Hem betrouwen."

Ps. 18:31

Vorden : E.L. Lenselink-Huizinga
Heerde : Mien en Gerrit Kaemingk
Barchem . Ada en Marinus Kaemingk
Leiderdorp : Ab en Fenna Lenselink
Enschede : Dikky en Dick Somsen
Amersfoort :AnkeenWannieBrandsen
Gorssel : Eelke en Annie Langeler
Gorssel : Binie en Jan Vis
Lochem : Adri en Gerrie Langeler
Leiden : Jan Lenselink

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 26 januari 1982
Van Lennepweg 2

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag 30 januari om
1 2.00 uur in de Gereformeerde kerk te Vorden.

Deteraardebestellingzal plaats vinden om 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

- Geen toespraken -

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condo-
leren in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat te Vorden.

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het
ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te Warnsveld. Bezoek
dagelijks van 1 5.30 tot 1 7.00 uur.

LEGO
BAZAR SUFFERS

W.F. Haccou - tel. 1908
H.H.J. Vaneker - tel. 3372
Tandartsen

LS.

Vorden
Stationsweg 31

Nu de verbouwing van het voormalig sta-
tionsgebouw tot praktijkruimte gereed is ge-
komen willen we onze patiënten in de gele-
genheid stellen te komen kijken.

Hierbij willen wij u zaterdag 30 januari a.s.
tussen 11.00 en 1 3.00 uur uitnodigen.

«

GEMEENTE VORDEN
Bij de afdeling Gemeentewerken kan met ingang van 1
april as. worden geplaatst een

werkman in algemene dienst
De funktie omvat het verrichten van alle voorkomende
werkzaamheden bij gemeentewerken.

Vereisten:
Zelfstandig kunnen werken.
Goede kontaktuele eigenschappen.

Salarisgrenzen vanaf 21 jaarvanf 1.769,-totf 2.291,-
met een dienstuitloop tot f 2.503,- bruto per maand
(excl. salarismaatregelen 1 januari 1982en7,5%vakan-
tie toeslag).

Sollicitaties binnen 14 dagen te zenden aan Burgemees-
ter en Wethouders van de gemeente Vorden, de Horster-
kampS, 7251 AZ Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat met ingang van vrijdag 29 januari 1982 gedu-
rende 14 dagen voor een ieder ter gemeente-secretarie
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan (uitwer-
kingsplan ex. artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening).

"SCHAPENMEER 198 V'

Genoemd plan beoogt de mogelijkheid te creëren om op
een terrein gelegen langs het Lekkebekje (zomerhuisjes
terrein "Het Schapenmeer") de extra bouwvan een 5-tal
dubbele zomerhuisjes te realiseren.

telanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde
rmijn hun eventuele bezwaren tegen dit ontwerp-plan

schriftelijk bij het college kenbaar te maken.

1"
Vorden: 28 januari 1982.
Burgemeester en wethouders van Vorden,

;e secretaris, De burgemeester,
. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Wij zijn zondag 31 januari t/m donderdag 4 fe-
bruari wegens een korte werk-onderbreking

GESLOTEN

Voortaan elke vrijdagmorgen tijdens de markt:

- Koffie met appel-of kwarkgebak f 3,25

2e kopje koffie f 0,50

- 'n Citroentje'ïl van Brandenbarg
veur 'n olderwets priesken f 0,90

„Ie Herberg"
Dorpsstraat 1 Oa - Vorden

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

KRANENBURG

Laatste week

Opruiming bij LIGA
Pakken papier 500 vel.. 1,50
Kalenders
Boeken tot 50% korting

Algehele opruiming
speelgoed

LIGA
boek en kantoor
Raadhuisstraat 22
Tel. 05752-3100

L» CA
T!>o«.W

ZONDAG 31 JANUARI

BILL BRADLEY
BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

H.H. Hengelsportliefhebbers
Hengelsporthuis de firma H. Hulstijn te Hengelo (Gld.) geeft in samenwerking met Lank-
horstsporten een

audio visuel diashow
Tevens met medewerking van:

Hengelsportver. H.H.V. te Hengelo (Gld.)
Hengelsportver. de Snoekbaars te Vorden
Hengelsportver. Z.H.V. te Zelhem

op dinsdagavond 2 februari in de grote zaal van Concordia te Hengelo (G.) aanvang 20.00
uur. Zaal open 19.30 uur.

Wie is Jos van Runxt: Van Runxt is een jonge enthousiaste sportvisser en hengelsporpubli-
cist met zijn audio visuele diashow heeft hij bij diverse hengelsportver. reeds een grote faam
opgebouwd. Tevens vaste medewerker Ned. Heng. sport Blad de Hengelsport van de
N.V.V.S. en Tendens het vakblad voor de handel. Het programma wat getoond word bestaat
uit: De karper deel 1 en 2, de snoek deel 1 en 2. Ook wordt uitgelegd wat een audio visuele
diashow technisch gezien inhoud. Tijdens de pauze een gratis verloting en consuptie. Een
avond die men niet mag missen.

In de finale van onze opruiming

betaalt u maar een prikje
voor de mooiste schoenen.

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Tel. 1342

Met Hoppe
voel je je mens.

Hoppe
Vieux

Jonge
Bokma

nu nu

15,45 15,95

Jjjg|

Graves Supérieures ^^^ :6,95

rode of witte landwijn per fles ̂ ,>O

6 voor

MNOTHEEK SMTT
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 1391



Niet
we dachten!

Het leven wordt met de dag duurder. Maar
onze klanten zullen dat niet zo merken,
want we hebben gezorgd voor flink wat
extra lage prijzen. En, let goed op:
de prijzen in onze advertentie gelden
week-in, week-uit* Lekkertjes voor één
week kennen we niet.
* geldt niet voor veilingartikelen zoals vlees, groente en fruit.

Doperwten,
zeer fijn, heel blik 129
Erwten met gesneden
Wortelen, heel blik 99
Rodebietjes,
K pot

Chaudfontaine
mineraalwater,
l iterfles
Rosé,
fles 0,7 liter
Choca boterham-
vlokken,
pak 200 gram_

Rozijnenkoek,
600 gram _

Zuurkool,
500 gram _

Spliterwten,
pak 500 gram_

Appelmoes,

Witte tuinbonen, KQ
fijn, % ot _ _ ICIufijn, % pot

Doperwten met wortelen |CQ

Gemengde groente, QQ
halfblik_ _ _ tJtJ

Vrij Produkt
Diepvries, pak 450 gram,

Boerenkool, v
Diepvries, pak 450 gram,

Boer n rookworst, HQ
Homburg, ±225 gram _ _ lltl

Erwtensoep,
California, heel blik

Navelsinaasappelen
Clementines,
JaffaRodeGrapefru
Jaffahand perssinaasappele

Jonge Goudse kaas,
kilo

Remia fritesaus,
emmer 0,6 liter

"Uit de diepvries"
kippen 950 gr.

Diepvries spruiten, heel kilo Bruine bonen of kapucijners, heel
blik

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling. Prijzen geldig
toten met 30januari a.s..

Champignons,
250 gram

Bruine bonensoep, 17Q
Veluco, heel blik II tl

Zuurkoolspek,mager
stukje van ± 250gram,kilo

Anco bakmeel,
pak 500 gram.
Macaroni,
500 gram _

Regent bonbons, OÜQ
gesorteerd, doos 400 gram uou
Gevulde
tabletten,
100 gram
De Hoorn
borrelworstjes,
blik 120 gram
Huzarenslaatje,
bakje 150 gram

99
99

Magere vanille vla,
houdbaar, literpak
Fourré rollen,
250 gram, vanille of chocolade
Zoute pinda's, 1CQ
zak 250 gram ____ l Do
Lux toiletzeep,
3 stukken a 90 gram_ 179

Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij. Prijken geldig tot en met
30 januari a.s..

Hamlappen,
mals, mager, 500gram_.
Varkensschnitzels,
blank, 100 gram
Gehakt,
half om half, kilo

698
179
749

O.B.-tampons,
40 stuks, normaal of speciaal—
Zonnebloemolie,
hele liter, Vrij Produkt
Superieur margarine,
pakje250gram_
Cöte du Rhone,
A.C., fles 0,7 liter

Nieuwstad 5, Vorden

PRIJS-SLAG
Stationsplein 31, Zutphen
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Burgemeester Vunderink: "Geen garanties dat Vordense aannemers bij
bouw sporthal worden ingeschakeld"

Binnen de commissie Algemeen Bestuur bleek woensdagavond verschil van mening te bestaan over de vraag of degene die
als prijswinnaar voor het ontwerpplan van de sporthal uit de bus is gehouden ook de opdracht voor de bouw zal krijgen.
Op verzoek van de raad heeft het college vorig jaar Vier in sporthalbouw gespecialiseerde ondernemingen uitgenodigd om
aan de hand van een prijsvraag een ontwerpplan in te dienen.
De heren G.J. Bannink en H. Tjoonk waren van mening dat zij destijds niet begrepen hadden dat het winnen van de prijs-
vraag automatisch inhoudt dat de opdracht verstrekt zal worden. "Ik ben voor een openbare aanbesteding", zo sprak Ban-
nink.

Burgemeester Vunderink en met hem de he-
ren J. Bosch en Chr. Voerman waren een
andere mening toegedaan. "De eerste prijs-
winnaar (architektenbureau Th. J. lammers
uit Beek en Donk) krijgt in principe de
opdracht. Wel moet de aanbesteding dan
nog volgen. Wanneer het anders zou zijn
zou mij dat bijzonder verbazen. Waarom
schrijf je anders zo'n prijsvraag uit. Alles
moet binnen het kader van het daartoe be-
schikbare bedrag. Je kunt dan ook alleen
maar aan zo'n prijsvraag meedoen wanneer
je ook informaties bij anderen over prijzen
etc. hebt verkregen", aldus Vunderink.

De heer Voerman informeerde welke vertra-
ging er zou ontstaan wanneer de gehele pro-
cedure terug gedraaid zal worden. "Onder
andere komt de vraag aan de orde van wer-
keloze mensen bij Vordense bedrijven".
Burgemeester Vunderink stelde vervolgens
duidelijk dat er geen weg terug is. "Het colle-
ge zal de opdracht die de raad destijds heeft

gegeven, zo goed mogelijk trachten in te vul-
len. Wel zullen wij de opdracht pas verstrek-
ken wanneer wij de overtuiging hebben dat
de Vordense aannemers een reeële kans
hebben gekregen.
Volledige garanties kan ik echter niet ge-
ven", aldus de heer Vunderink.

Op voorstel van de heer Bosch verklaarde de
heer Vunderink dat de opdracht niet eerder
zal worden verstrekt alvorens dit vooraf in
de commissie Sport en Cultuur is bespro-
ken. De heer Bosch tenslotte: "De raad heeft
destijds bij het geven van de opdracht aan
het college het initiatief voor de Vordense
aannemers afgesneden".

WONINGBOUW
Burgemeester Vunderink zei woensdaga-
vond bezorgd te zijn over het feit dat ge-
vreesd moet worden dat de sociale woning-
bouw in onder andere plattelandsgemeen-
ten zoals Vorden stil zal komen te liggen.

"We hebben kontakt opgenomen met de di-
rektie Volkshuisvesting. Wij zullen attent
blijven ook via het Gewest Midden IJssel".
Burgemeester Vunderink deelde wel mede
dat de gemeente waarschijnlijk binnenkort
enkele bouwpercelen zal gaan uitgeven in de
vrije sektor. "We hebben een serie gegadig-
den", aldus Vunderink.

VERKEERSPLAN
Burgemeester Vunderink deelde op vragen
van de heer Voerman mede dat niet met ze-
kerheid is te zeggen of de nota verkeersplan
in februari aan de raad kan worden voorge-
legd. "Ons voorlopig standpunt zullen we
aanpassen. Dit is nu een voorbeeld van het
nut van hoorzittingen. Ze zijn dus niet zin-
loos. Alleen jammer dat het tijdschema niet
kan worden aangehouden", aldus burge-
meester Vunderink die het verkeersplan tus-
sentijds ook graag aan de commissie Alge-
meen Bestuur wil voorleggen.

Raad Vorden: Graag eerlijke kans Vordense
aannemers hij bouw sporthal
Het voornemen van de gemeente Vorden om de bestaande sportzaal dit jaar te
gaan uitbreiden tot een "echte" sporthal heeft de laatste weken de gemoederen
in diverse raadscommissies danig bezig gehouden.
Zo ook dinsdagavond tijdens de raadsvergadering werd weer uitvoerig over deze
materie gedebatteerd. In maart 1981 heeft de raad het college de opdracht gege-
ven vier in de bouw van sporthallen gespecialiseerde ondernemingen uit te nodi-
gen een ontwerp te maken voor de bouw van deze sporthal. Dit in de vorm van een
prijsvraag. Degene die als prijswinnaar uit de bus zou komen kon rekenen op de
opdracht, zo stond het zwart op wit aan de vier ondernemingen geschreven.

Intussen hebben Vordense aannemers (na-
dat het raadsbesluit in maart was genomen)
getracht om ook bij de bouw van de sporthal
betrokken te worden.
In de raad van dinsdagavond werd door di-
verse raadsleden wederom een warm plei-
dooi gehouden deze aannemers bij de bouw
in te schakelen. Het standpunt van het colle-
ge komt er in het kort op neer dat de klok in
feite niet meer teruggedraaid kan worden.

Na veel gediscussieer werd de vergadering
op gegeven moment geschorst. Op voorstel
van de heer A. Ploeger (P. v.d. A.) zullen Vor-
dense aannemers in staat gesteld worden
om een technische omschrijving van het
ontwerpplan te krijgen, waarop men kan in-
schrijven, teneinde een zuivere prijsvergelij-
king mogelijk te maken. Wethouder J.F.
Geerken had hiertegen geen bezwaar maar
wees erop dat één en ander aan de ontwerper
gevraagd moet worden, hetgeen weer geld
en tijd kan kosten. De raad ging eveneens
akkoord met een voorstel van de heer B. van
Tilburg (P.v.d.A.) dat behelst dat afspraken
die er van nu af aan met de architekt worden
gemaakt in zijn geheel "begeleid" gaan wor-
den tot aan de bouw. Vanaf het tijdstip dat
men men de bouw begint zal er een bouw-
commissie zijn die op voorstel van de heer
C. Chr. Voerman (C.D.A.) in ieder geval zal
bestaan uit 2 leden van de commissie finan-
ciën en twee leden van de commissie sport &
cultuur.

De heer Bannink was het er totaal niet mee
eens dat er een sporthal gebouwt gaat wor-
den. Aansluiting van gas in het buitengebied
vond hij veel belangrijker.

Deze week al zal wethouder Geérken een ge-
sprek hebben met de ontwerper en hem de
verzoeken van de raad voorleggen. Burge-
meester Vunderink wees erop dat op dit mo-
ment niet is te zeggen dat wat de raad wil ook
inderdaad kan. "In een volgende raadsver-
gadering komen we hier wel op terug", aldus
de heer Vunderink, die de kans groot achtte
dat het college wel weer bij de raad terug
moet voor meer krediet. Prijzen die tot dus-
ver zijn genoemd zijn namelijk geldig tot l
februari aanstaande. De heer W.B.J. Lich-
tenberg (CDA) wees erop dat de konsek-
wenties van het heden avond genomen
raadsbesluit kunnen zijn dat de bouw van de
sporthal in 1982 niet gerealiseerd kan wor-
den.

Woonwagen zoekenden
worden sneller geholpen
"Misschien hebt U gelijk dat woonwagen
bewoners sneller worden geholpen aan een
nieuwe behuizing dan de gewone burger",
aldus gaf burgemeester Vunderink als
antwoord op vragen van de heer Bannink.
Een en ander kwam aan de orde bij het colle-
ge voorstel om f. 35.000,- te voteren ten be-
hoeve van de aankoop en de exploitatie van
een woonwagen van de heer J.A. van der
Veen, aan de Nijverheidsweg te Vorden. De
heer van der Veen is echter naar Dokkum
vertrokken, zodat de gemeente Vorden nu
met Dokkum zal overleggen over de wijze
van terugbetaling. In elk geval krijgt de ge-
meente Vorden hetzij via Dokkum, hetzij
via het rijk de centen wel terug. Volgens de
wet was men echter verplicht dit raadsbe-
sluit te nemen.

Geringe belangstelling
feestavond "Vorden"
De aktiviteitencommissie van de voetbalve-
reniging "Vorden" heeft zich zaterdagavond
het hoofd gebroken over de vraag vanwaar
de geringe belangstelling voor de jaarlijkse
feestavond. Een feestavond waarvoor dit-
maal een kleine 100 personen waren komen
opdagen.
Voor de commissie spijtig want de zaal van
"De Herberg" was voor deze feestelijke gele-
genheid bijzonder smaakvol ingericht. In de
zaal waren marktkramen opgesteld, waarbij
de lampions voor een sfeervol geheel zorg-
den.

Voorzitter JanWn Ark toonde zich in zijn
openingswoord teleurgesteld over de gerin-
ge opkomst van de leden. Zij die de afgelo-
pen zomermaanden daadwerkelijk hebben
meegeholpen bij de renovatie van de kleed-
kamers werdrJBfcor voorzitter van Ark in
het zonnetje gBR.
Tevens werd afscheid genomen van Gerrit
Stokkink die in de jaarvergadering zijn be-
stuurszetel beschikbaar had gesteld. Voor
mevrouw Stokkink waren er bloemen. Het
dansorkest T.S.M, uit Markelo zorgde hier-
na voor een gezellig muziekje. "Den Droad-
neagel" uit Zutphen zorgde deze avond voor
de komische noot. Zijn humoristische kijk
op het hedendaagse voetbal en bij "Vorden"
in het bijzonder werd door de aanwezigen
erg op prijs gesteld. Na afloop van zijn optre-
den ging "Den Droadneagel" dan ook spon-
taan op de stoel door de zaal.

GEBOREN: Barbara Ingeborg Best; Ronald
Strookappe
ONDERTROUWD: W. Westerink en C.J.
Masselink; F.G. van Zuilekom en E. van
Houte
GEHUWD: B.M. Hoek en E.A. Klein
Ikkink
OVERLEDEN: J.W.A. Groot Bramel, oud
78 jaar.

Vorden, 20 januari 1982

Controle schrikdraad installaties gemeente Vorden
De Rijkspolitie Vorden gaat na 1 april 1982 controle uitoefenen op de veligheidseisen met betrekking
tot schrikdraadinstallaties, waaronder wordt begrepen zowel het lichtnetapparaat alsmede het batte-
n/apparaat, niet altijd even onschuldig zijn als men denkt is in Nederland diverse malen gebleken
door ongevallen, die met zulke installaties plaatshadden. Enkele van deze ongevallen kostten zelfs
mensenlevens; bij andere waren dieren het slachtoffer. De oorzaak was hoofdzakelijk te wijten aan
een ondeugdelijke aanleg van de installatie. Op grond van het 'Veiligheidsbesluit Electrische Schrik-
draden" is bepaald, dat een deskundige op elektrotechnisch gebied- een door plaatselijke elektrici-
teitsbedrijf erkende installateur-jaarlijks ter plaatse moet nagaan of de gehele schrikdraadinstallatie
(zowel lichtnet als batterijvoeding) aan de gestelde voorschriften voldoet. Daarvoor geeft de deskun-
dige een bewijs afin duplo. Dit bewijs verliest zijn geldigheid op 1 april van het jaar volgend op dat van
afgifte. De eigenaaar van de schrikdraadinstallaltie moet één keuringsbewijs in zijn bezit houden ten
bewijze dat de keuring heeft plaatsgevonden.

Door de Rijkspolitie te Vorden werd i n 1981 reeds een vragen formu//er aan diverse /andbouwers in de
gemeente Vorden gezonden. In het algemeen bleek dat menin de veronderstelling was, dat de batterij-
voedingsapparaten niet behoefde te worden gekeurd, doch dit is echter wel het geval.

Op de elektrische schrikdraden met batterijvoeding binnen de gebouwen wordt eveneens een contro-
le uitgeoefend.

Het verdient aanbeveling, dat de eigenaar van de schrikdraadinstallatie tijdig de installateur in kennis
stelt voor keuring van de installatie.

De groepscommandant der Rijkspolitie
te Vorden.

Aktiviteiten kulturele verenigingen gem. Vorden
1982

30 januari

13 - 14 februari

20 febr. middag
20 febr. avond

21 febr. middag
21 febr. avond

22 febr. morgen
22 febr. avond

23 febr. middag
23 febr. avond

5, 6, 13 maart

20 maart

29, 30 april

verenigingen

Vordens Toneel

muziekvereniging Concordia

lokaliteit

Dorpscentrum

Dorpscentrum

karnavalsvereniging De Deurdreajers Dorpscentrum
karnavalsvereniging De Deurdreajers zaal/café Schoenaker

karnavalsvereniging De Deurdreajers zaal/café De Herberg
karnavalsvereniging De Deurdreajers zaal/café De Herberg

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

karnavalsvereniging De Deurdreajers
karnavalsvereniging De Deurdreajers

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

café Schoenaker
zaal/café De Herberg

zaal Schoenaker
zaal/café Schoenaker

Dorpscentrum

Dorpscentrum
i

Oranjevereniging Vorden Dorpscentrum/dorp

omschrijving aktiviteit

toneelvoorstelling

zaalkermis

ballonwedstr./kinderopt./kinderkarnav.
karnavalsavond m.m.v. Prins en gevolg

jeugdkarnaval
café-karnaval m.m.v. Prins en gevolg

frühshoppen m.m.v. Prins en gevolg
karnaval m.m.v. Prins en gevolg/M iggy

bejaardenkarnaval met buut/dans/zang
karnaval m.m.v. Prins en gevolg

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

toneel/Oranjeprogramma

Iedere dinsdagmorgen Yoga in het Dorp-
scentrum

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum

Iedere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste maandag van de maand schrijf-
avond Amnesty International.

29 jan.
2 febr.
8 febr.
9 febr.
11 febr.
17 febr.

16 febr.
18 febr.
23 febr.

24 febr.
25 febr.

Tafeltennis Dorpscentrum
Volleybal Dorpscentrum
Agr. gespreksgroep Bloemendaal
K.P.O.
Bejaardenkring Dorpscentrum
Jong Gelre, G.M.v.L. en N.B.v.P.
Culturele avond "de Herberg"
Volleybal Dorpscentrum
Verg. N.C.V.B. DorpscJ^im
Vrouwenraad DorpscermRn,
onderwerp Gezonde voeding
H.V.G. Dorp
Bejaarden kring, Dorpscentrum

Dammen
Johan Krajenbrink en Wieger Wésselink
hebben hun voorsprong verder uitgebreid.
Respektievelijk overwinningen op Egbert
van Hattem ('t Harde) en Gep Leeflang
(Doetinchem) brachten hun voorsprong op
nr. 3 Rob Schrooten (Huissen) op 2 punten.
Henk Hoekman krabbelde terug na zijn ne-
derlaag van de vorige week. Hij won van Ge-
rald Willemsen (Lent) en staat nu op een
punt van de koploper. Henk Ruesink ver-
loor zijn partij van Bert van Harten, die nu
bovenaan staat. Ruesink volgt op l punt op
de gedeelde 3e plaats.

Simon Wiersma heeft de Distriktsfinale Ie
Klasse bereikt. Zijn konkurrenten speelden
remise zodat Wiersma alleen eerste werd in
zijn voorrondepoule. Bertus Nijenhuis heeft
het niet gehaald: hij verloor de laatste ronde
van Ketelaar (Ulft) en eindigde met l punt
onderaan.

Een jeugdvijftaal van DCV speelde in Wijhe
een vriendschappelijke ontmoeting met de
jeugd aldaar. De uitslag was 0-10 voor de
Vordenaren.
De individuele uitslagen zijn: Sander Kam-
stra - Wim Berenpas 0-2; Max Dammers -
Wim Hulshof 0-2; Daniël Jager - Michiel
Boerkamp 0-2; Herbert Heuvink - Martin
Boersbroek 0-2; Jeroen Willemsen - John
Kuin 0-2.

Uitslagen onderlinge kompetitie: hoofd-
klasse: S. Wiersma - B. Nijenhuis 0-2; H.
Ruesink - S. Wiersma 1-1; J. Lankhaar - H.
Wansink 1-1; G. Wassink - H. Grotenhuis
t.H. l - l ;B.Ni jenhuis-H.Graaskampl- l ;J .
Masselink - G. Dimmendaal 2-0; J. Krajen-
brink - W. Wesselink 0-2.
Eerste klasse: B. Hiddink - J. Hoenink 1-1;
G. Brummelman - B. Rossel 1-1; H. Hoek-
man - G. ter Beest 2-0; W. Sloetjes - S. Buist
0-2; H. Klein Kranenbarg - J. Lamers 2-0; B.
Wentink - T. Slütter 0-2.
Jeugd: groep 1: N. de Klerk - E. Brummel-
man 0-2; E. te Veldhuis - W. Berenpas 1-1;
M.v. Burk - J. Dijk 2-0.
Groep 2: B. v. Zuylekom - B. Voortman 2-0;
M. Boersbroek - H. Berenpas 2-0; G. Brink-
man - A. Sloetjes 0-2; J. Brandenbarg - R.
Bulten 2-0; R. Slütter - R. Bielawski 2-0; J.
Kuin - M. Ruesink l -l; A. Plijter - E. van Est
2-0; G. Brinkman - M. Boersbroek 0-2; H.
Berenpas - A. Sloetjes 0-2; R. Slütter - E. van
Est 2-0; M. Boersbroek - R. Slütter 0-2; A.
Plijer - J. Brandenbarg 2-0; R. Bielawski - A.
Sloetjes 0-2.

Waterpolo
De heren van Vorden hebben de competitie-
wedstrijd tegen de Gendten uit Gendringen»
verdiend met 0-2 verloren. In deze ontmoe- •
ting die in Zutphen werd gespeeld, vielen de
goals in de derde en vierde periode. Het
plaatsen was ditkeer bij Vorden het zwakke
punt.

Zaalvoetbal Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging "Velo-
citas" speelde met 44 gelijk tegen RKZVC
uit Zieuwent. Het was een wedstrijd met
twee verschillende speelhelften. Voor de
rust een soepel draaiend Velocitas dat vlot
afstand nam via 2-0 en een 4-1 ruststand. In

de tweede helft een onsamenhangend spe-
lende Vordense ploeg. RKZVC profiteerde
hier gretig van en sleepte (mede door twee
eigen goals) een punt in de wacht. De Vor-
dense doelpunten werden gescoord door Ri-
chard Bargeman 3x en Markt Rouwen.
Uitslagen Velocitas 2: Velocitas 2 - Pavanda
3: 4-5; Eagles 2 - Velocitas 2: 7-1.

Freddy Ikink: nog steeds veel vraag naar
Blauwe Bok avonden
6 maart in Vorden
Zaterdagavond 6 maart wordt in 't Pantoffeltje te Vorden een Blauwe-Bok avond
georganiseerd. Freddy Ikink uit Laren die voor de vierde achtereenvolgende
keer voor de organisatie "tekent" heeft de laatste jaren al zo'n 25 van dergelijke
avonden georganiseerd.
"Er blijft nog steeds ontzettend veel vraag naar.

De mensen krijgen een goed programma
voorgeschoteld dat bovendien betaalbaar is.
Meer en meer zie je groepen personen die
hun jaarlijkse feestavond verplaatsen naar
een Blauwe-Bokavond. Tegen een all-in
prijs kan men genieten van diverse artiesten,
waarbij voor de drank en de hapjes wordt ge-
zorgd. Onze formule is: elke 25 minuten wat
anders", aldus Freddy Ikink.

Het programma dat 6 maart in Vorden
wordt geboden bevat vergeleken bij voor-
gaande jaren een aantal nieuwe elementen.
De Bargkapel uit Barchem zal onder meer
medewerking verlenen, alsmede het Valler
Como uit Laren. Voorts een groot aantal be-
kende regionale artiesten.

Zie advertentie.

Bi'j ons in d'n Achterhook
" 'k Gleuve da'k mien vanmargen maor 's un ni'je jas hale, 't is now nog
opruuming, allichte schealt 't mien nog un viefentwintug gulden. Buuten
kö'j toch nog niks anvangen, degrond is nog ene iesklomp".
"A'j dan maor in Vorden blieft, veurug jaor he'j ow in de stad aardug bi'j
de bene laoten nemm'n met die bokse", zei vrouw Deurnink.
Harm Deurnink, met zien vrouw an de koffie, prakkezeern effen en zei
toen: "Now, mien plan was umme toch nog un keer nao die zaak hen te
gaon, at 't un betjen wil trek ik eur vandage un poot uut. 'k Vraoge in ieder
gaval Toon van Spitsmoes of e met wil, i'j wet nooit".
In de veurugge opruuming had e un bokse ekoch veur neet al te volle
geld. In huus had e vernomm'n dat de ritssluuting van de gulpe kepot
was ewes. Hee had de zaak waor e de bokse ekoch hadde nog opebeld
maor daor woll'n z'um neet weerumme nemm'n, daor was 't opruuming
veur had de kearl ezeg. De bokse lei now, ongebruukt nog, in de kaste. Pe
slot van 't liedjen kö'j neet altied met de gulpe los rondsmoksen. Bi'j 't
varkesvoern hindert dat wel neet zovölle maor in de karke of op un brulf-
te heurt dat now eenmaol neet.

Toon van de Spitsmoes, den zich in huus zat te vevealn, wol welgraag
effen metgaon. "Hier dut e toch niks as mien op de hande kieken en an-
markings maak'n dus nem urn astoebleef met", zei zien vrouw.
In de winkel leet Harm eers de bokse zien die hee daor de veurugge
opruuming had ekoch. Maor de vekoper leet zich neet oaverhaal'n de
bokse weerumme te nemmen.
"Now, daor 's dan niks an te doene, zei Harm, "maor 'k wol nog effen nao
un ni'je jas kieken".
"Dat kan natuurluk, loop maor met, daorguns hangt ze".
Harm had gauw un jas nao zien zin evonn'n en de pries, 198 gulden, veel
um neet tegen. "Die bokse die 'j daor heb hangen zol d'r goed bi'j Heken,
he'j die in mien maote?".
De vekoper leep de riege langs en haal'n d'r ene uut: "Dizzen is van de-
zelfde maote as den i'j daor bi'j ow hebt, den past ow wel".
"Zo'k den d'r bij können kriegen?", vraog Harm.
"Oh, natuurluk, 't past heel goed bi'j mekare".
"Dan pak 't maor in".
De vekoper, bli'j met zo'n vlotten klant, leep fluitend nao de teunbanke.
Jas en bokse gingen in un grote pepieren zak en klaor ezet.
" 's Effen zeen", de verkoper pakk'n zien notablok umme 't op te tell'n.
"Oh, un bonnetjen he'k neet neudug", zei Harm, "hier he'j tweehonderd
gulden, die twee gulden laot maor zitt'n, da's veur de moeite, 't Steet
mien bes an zo".
"Maor die bokse kump t'r nog bi'j", begon de vekoper.
"Ij heb ezeg da'k un d'r bi'j kon kriegen, dat he'j toch ok wel eheurd
Toon, of lieg ik soms".
Bo wisse neet, dat heb i'j an Deurnink beloafd toen hee ow dat vroog",
veel Toon Harm bi'j.
" 'k Zal 't goed met ow makk'n", zei Harm", die andere bokse meug i'j
holl'n, daorguns lig e.
"Maor dizzen is vieftug gulden duurder". "Da's dan de reiskostenvegoe-
ding veur ons, wieters nog goeie zaken!". Met 't pak onder 'n arm stiefeln
Harm en Toon de winkel uut. "Bedankt veur de hulpe Toon, i'j waarn un
goeie getuuge". "Och, 't was neet meer as buurteplich en daor holle wi'j
ons nog an, bi'j ons in d'n Achterhook".

H. Leestman



F. 30.000,- gepasseerd
In ons vorig nummer schreven wij nog "Wie maakt het bedrag rond",
doch toen wij hedenmorgen de financiële balans opmaakte was het al
ruim over de f. 30.000,-.
De aktie is nu totaal afgesloten. In ons volgende nummer kunnen wij u
misschien definitieve bedragen noemen.
Alle goederen zijn nu in Ruurlo opgeslagen en men hoopt 4 februari te la-
den. De vertrekdatum is 5 februari.

De aktie "Vorden Ruurlo en Barchem helpen Polen" heeft ruim een
maand geduurd en als we nu een blik werpen in het gebouw De Graaf-
schap en in het pand van de firma Teunissen dan duizelt het ons.

Fantastisch mensen, er staan meer dan 1200 dozen (en niet zulke klein-
tje) gevuld met kleding, levensmiddelen en medicijnen klaar voor tran-
sport naar Lwasin in Polen.

Definitief kunnen we nog niets vermelden maar hier volgt een kleine
greep uit de binnengekomen artikelen:
500 kg kindervoeding
381 blikken babyvoeding
720 blikken vis
500 blikjes vlees en vleeswaren
789 pakken peulvruchten
ruim 1900 blikken groenten, fruit en soep
2330 stukken zeep
483 pakken havermout
559 tubes tandpasta
726 pakken rijst
682 pakken macaroni
357 kg bloem

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan!

Een kleine greep uit de gigantische voorraad kleding:
1200 damesmantels
1556 kindertruien
1996 damesblouses
6649 stuks babykleding
1566 mutsen en handschoenen
5195 stuks kinderkleding
447 stuks wollen dekens
200 stuks verpleegsteruniformen

En zo kunnen we ook hiermee een tijdje doorgaan.

Verder hebben de comités beschikking gekregen over 400 liter bad-
schuim!

Ook de voorraad ontvangen medische artikelen is niet gering!

Antibiotica, Vitaminen, Aspirine en 8000 meter hechtdraad vormen
slechts een kleine greep.
Ook hiervan volgt een definitieve opsomming na volledige inventarisatie.

Bovendien hebben de comités op dit moment de beschikking over 50.000
gulden die binnengekomen zijn op de diverse rekeningen en in contan-
ten, zonder meer een fantastisch resultaat!

Een voorlopige indeling van de besteding van die gelden is als volgt:

12.000 gulden aan medische artikelen
8.600 gulden aan ingeblikt vlees
4.500 gulden aan melkpoeder
2.000 gulden aan bloem
1.000 gulden aan gedroogde peulvruchten
500 gulden thee
2.000 gulden babyvoeding
1.000 gulden waspoeder
1.000 gulden vetten
1.000 gulden suiker
5.000 gulden transportkosten en verzorging chauffeurs, d.w.z. brandstof-
kosten, kosten voor vergunningen en visa en overnachtingen en maaltij-
den voor chauffeurs.

Het resterende bedrag wordt voorlopig in reserve gehouden. De comités
willen met de besteding van dit bedrag wachten tot volgende week wan-
neer de contactpersoon uit Polen is teruggekomen en wellicht kan aange-
ven aan welke artikelen, buiten bovengenoemde, dringend behoefte be-
staat.

Dit bericht is nog zeer, zeer onvolledig, maar een definitieve opsomming
zal bekend worden gemaakt voordat het transport vertrekt.

Vrijdagmorgen 5 februari is voorlopig vastgesteld als vertrekdatum en
men hoopt maandag of dinsdag daarop weer terug te zijn.

te in ons plaatselijk weekblad Contact in te
huren om naast de gebruikelijke wekelijkse
mededelingen, die altijd een wat zakelijk ka-
rakter hebben, ook eens wat meer bestuurlij-
ke achtergrond informatie te geven over be-
paalde zaken. In hoeverre we in dat voorne-
men slagen moet nog worden afgewacht,
want het kost weer een extra inspanning van
zowel bestuurders als ambtenaren.

Gemeentelijke
besluitvorming
En daarmee kom ik op een ander punt, dat
in de komende jaren steeds meer onze aan-
dacht zal vragen: de organisatie van de ge-
meentelijke besluitvorming. Als ik u vertel,
dat het aantal inkomende en uitgaande stuk-
ken en het aantal college besluiten jaarlijks
met een kleine 10% blijft stijgen terwijl het
aantal bestuurders gelijk blijft en ook het
ambtelijk apparaat sinds 1970 nauwelijks is
uitgebreid, zult u zich kunnen voorstellen
welke problemen er rijzen bij de verwerking
van alles wat tegenwoordig op ons afkomt.
Als raadslid hebt u slechts tijd het topje van
de ijsberg te zien. Dat doet eigenlijk tekort
aan uw funktie. Maar ook als leden van het
college moeten we steeds meer delegeren,
niet alleen aan elkaar maar ook aan ambte-
naren. Dat doet dikwijls tekort aan onze ve-
rantwoordelijkheid. Maar aan het eind van
die lijn zit het ambtelijk apparaat met de ge-
bakken peren: dat kan niets delegeren, of het
moest zijn aan externe bureaux, maar bij het
ingaan van de "magere jaren" worden die
mogelijkheden eerder kleiner dan groter. De
ambtenaar komt dus in de knel. Maar ook de
bestuurders komen in de knel, want die
moeten maar zien dat ze nog zoveel greep op
het geheel behouden dat ze hun verant-
woordelijkheid waar kunnen maken. Want
bestuurlijke verantwoordelijkheid kan niet
worden gedelegeerd.
Nu hebben wij al jaren lang, ik denk wel
meer dan een decennium langzamerhand,
gedacht dat een reaorganisatie van het bin-
nenlands bestuur verlichting zou kunnen
brengen. Niet natuurlijk door opheffing van
gemeenten als Vorden, maar door een bete-
re taakverdeling tussen de drie overheidsli-
chamen en betere vormen van complemen-
tair bestuur.

Want veel van wat er nu gedaan wordt is het
resultaat van langs elkaar, tegen elkaar en
dwars door elkaar heen werken. Deels door
onduidelijkheid in bevoegdheden, deels
door ongeloof bij hogere overheden dat la-
gere overheden ook nog verstand kunnen
hebben.

Maar die reaorganisatie van het binnen-
lands bestuur is nog nooit zo'n wanorde ge-
weest als nu. Er is nog een tijd geweest dat
men tenminste een poging deed een argu-
mentatie te bedenken, hoe zwak ook, voor
bestuurlijke keuzen op dit reorganisatie-ter-
rein. Maar het lijkt er op dat men zelfs dat
niet meer probeert tegenwoordig. Terecht
heeft het Gewest Midden IJssel daarover
onlangs weer een noodsignaal de lucht in
geschoten. Daarbij ging het dan om de pro-
vinciale herindeling. Eerste meer duidelijk-
heid over de taakverdeling, dan pas kunnen
de grenzen daarop worden afgestemd. Dat
zegt ook het provinciaal bestuur van Gelder-
land. Maar vraagt u die provinciale bestuur-
ders, als ze straks op tournee gaan voor de
statenverkiezingen, ook maar eens waarom
wat zo logisch is voor provinciale herinde-
ling plotseling niet meer opgaat voor ge-
meentelijke herindeling. Waarom kunnen
daar nieuwe grenzen worden getrokken
zonder dat die taakverdeling bekend is?
Waarom wordt er door het provinciaal be-
stuur van Gelderland met twee maten geme-
ten? Vraagt u dat maar aan die statenfrakties
als ze weer langs komen met de verkiezings-
karavaan.

Voorlopig acht ik de kans het grootst, dat de
discussies over provinciale en gemeentelijke
herindeling nog jarenlang doorgaan zonder
dat er voor Vorden veel verandert. Wel zul-
len wij binnen onze eigen grenzen moeten
bezien hoe wij de zaken zo organiseren, dat
het voortdurend groeiend takenpakket op
verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd
door een in aantal gelijk blijvend handjevol
mensen. En met vermoedelijk steeds krap-
per wordende financiële middelen.
Met deze "vrolijke" noot wil ik mijn nieuw-
jaarstoespraak, of wat daarvoor door moet
gaan, gaarne besluiten, zij het niet zonder
nadrukkelijk de wens te hebben uitgespro-
ken, dat 1982 dezelfde goede samenwerking
te zien zal geven als het afgelopen jaar!

Dash dames tegen
Schalkhaar ten onder
Het damesteam van Dash uit Vorden, uitko-
mende in de derde divisie van de nationale
competitie is er zaterdagavond tegen SVS 2
uit Schalkhaar niet in geslaagd de volle winst
te pakken. SVS is voor Dash, om welke rede-
nen dan ook altijd een soort "Angst Geg-
ner". Bij Dash, deze avond snel aangesla-
gen, liep het gewoon niet. Verschillende fou-
tieve opslagen etcetera. Het werd uiteinde-
lijk na een uur en 40 minuten spelen 3-2
voor Schalkhaar. De setstanden waren: 15-
10, 12-15, 15-5, 13-15 en 15-10.

De stand is nu Activia 12-33; Explosie 11-
26; Flamingo's 12-25; Dash 12-21; Saturnus
de Molen 13-21; Setash 12-20; Shot 12-19;
S.VS. 2 12-16; Trivos 12-12; Duno 13-10;
Rohda 12-8; Dynamo 3 11-5.

Overige uitslagen: ds. 3e kl. D VO 6 - Dash 7:
0-3; j.asp. S.V.S.- Dash a: 2-1; S.VS. l -
Dash b: 2-1; Vios - Dash c: 1-2.

Programma:
donderdag 28 januari: Twelo: hr. prom.kl.
VenK - Dash;
Zaterdag 30 januari: Vorden: j.asp. Dash b -
Colmschate; Dash c - S.VS.; ds. 3e div.
Dash - Explosie; Bathmen: hr. 3e kl. AB.S.

3 - Dash 3; Warnsveld: j.asp. Hansa l -Dash
a; Eerbeek: ds. 2e kl. Bruvoc 3 - Dash 5.
Maandag l februari: Vorden: m.asp. Dash b
- Sp. Dev.; ds. Ie kl. Dash 3 - DVO 2; Harf-
sen: ds. Ie kl. Wik l - Dash 4; Zutphen: hr.
2e kl. Aktief-Dash2.

S.V. Ratti nieuws
S. V R^Bal op zaterdagmorgen 30 januari
starten met een oud papier aktie. S.V Ratti
zal dan elke laatste zaterdag van de maand
weer rond gaan.
Omdat men niet overal tegelijk het papier
kan ophalen zal men in de Boonk starten.
DaarntÉ^kKranenburg.

Dinsdag 2 februari 1982
20.00 uur Hotel Bakker Open-
bare Vergadering V.V.D. afd.
Vorden.

Onderwerp:
De door de Raad van Vorden in december 1981 aange-
nomen investeringsnota en de hieruit voortvloeiende ge-
volgen voor de komende jaren.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester tijdens
raadsvergadering 26 januari 1982
1982 wordt denk ik het jaar waarmee wij de slotfase ingaan van een periode van
betrekkelijk sterke groei van het voorzieningenniveau. Een groei die ook duide-
lijk zichtbaar was en voor een gemeente als Vorden relatief veel geld heeft ge-
kost.

Verbetering van het voorzieningenniveau zal uiteraard door moeten gaan. Maar
het zal minder spectaculair /.ij n en minder geld kunnen kosten. Gelukkig hebben
we echter een peil bereikt, 'waar we volgens moderne Nederlandse maatstaven
tevreden mee mogen zijn. Ik denk dat er nog wel gemeenten zijn in ons land die
het met minder moeten doen en die nu hij de uitvoering van hun wensenpakket
geconfronteerd worden met grote problemen in verband met de sterk teruglo-
pende financiële mogelijkheden.

Geluk gehad
Misschien hebben we ook wel wat geluk ge-
had. Ten eerste dat we de oogst nog net voor
de bui hebben binnengehaald. Ons voorlo-
pig laatste grote project, de vergroting van de
sportzaal tot sporthal, kunnen we nog net
aan het begin van de "magere jaren" realise-
ren. Maar we hebben ook in ander opzicht
geluk gehad. Zo hebben we, in een tijd waa-
rin dat nog kon, DACW-subsidies gekregen
voor een belangrijke wegverbetering, de
sportzaal en voor het kasteelproject. Kom te-
genwoordig nog maar eens om DACW-sub-
sidies! Door die subsidies werd onze finan-
ciële positie relatief weinig aangetast. Dat
geldt ook voor het rouwcentrum, waarvan
bouw en beheer in particuliere handen
bleef, zodat de gemeentelijke bijdrage be-
perkt kon blijven.

Ik denk dat het goed is dat wij ons, aan het
begin van een serie magere jaren, nog eens
realiseren dat wij een periode achter ons
hebben, waarin we wat verwend zijn omdat
in betrekkelijk korte tijd veel nieuwe voor-
zieningen tot stand zijn gekomen. Die tijd is
voorbij. We zullen vermoedelijk de rest van
dit decennium onze energie nog vrijwel uit-
sluitend kunnen steken in al die weinig spec-
taculaire zaken, waar wij ons in de achterlig-
gende periode ook al veel mee hebben bezig
gehouden, maar waar de doorsnee-burger
over het algemeen weinig of geen zicht op
heeft.

Wij zullen onszelf en de burgers daarop
moeten prepareren. Dan hebben wij mis-
schien wat minder kans dat straks, wanneer
na de opening van de nieuwe sporthal er een
reeks vanjaren weinig meer aan de weg ge-
timmerd wordt, het gevoel ontstaat dat het
Vordens gemeentebestuur is ingedut.

Voorlichting
Wij zullen veel aan voorlichting moeten
doen. Ik zie dat als een van de taken waarop
wij onze aandacht meer dan in het verleden
zullen moeten concentreren.
Voorlichting over die overgang van zichtba-
re projecten naar meer immateriële zaken.
Voorlichting over de beperking van ons
budget, die betekenen dat veel wensen
onvervuld moeten blijven. En voorlichting
over veel andere bestuurlijke zaken. Zodat
de Vordense burgers begrip krijgen waarom
bepaalde dingen wel en andere niet kunnen.
Gebrek aan voorlichting, althans: gebrek
aan voldoende voorlichting, is naar mijn
mening een van de belangrijkste redenen
waarom de afstand tussen burger en bestuur
nog steeds te groot is. De meeste Vordena-
ren hebben vrees ik weinig idee van wat er
hier bestuurlijk omgaat. Dat aan elke beslis-
sing, zoals bij voorbeeld van bouwvergun-
ningen of weigering daarvan een zorgvuldi-
ge afweging van belangen voorafgaat, waar-
bij veelal diverse alternatieven zijn bekeken
om de beste oplossing te vinden. Een oplos-
sing die de belangen van de betrokkene, de
omwonenden en die van de gemeenschap
als geheel zo goed mogelijk met elkaar in
evenwicht brengt.
En weinigen weten, dat als de knoop dan
eindelijk is doorgehakt en de beslissing ge-
nomen, wij ook zelf nog wel eens blijven
twijfelen of de weegschaal terecht naar die
ene kant is doorgeslagen. En dat wij ons best
realiseren, wat de schaduwzijden zijn van
genomen besluiten, die heel vaak niet meer
zijn dan een keuze uit twee of meer ongeluk-
kige alternatieven.
Eigenlijk zou elke Vordenaar eens een kijkje
moeten kunnen nemen in onze keuken.
Niet alleen in het openbare gedeelte van de
bestuurlijke besluitvorming, de raads- en
commissievergaderingen, maar ook in de B

& W kamer. Men zou dan kunnen zien hoe
die zestig besluiten, die gemiddeld wekelijks
genomen worden en waarvan tegenwoordig
het merendeel openbaar gemaakt wordt, tot
stand komen. Men zou zelf eens die stapel
stukken die elke week door het college ver-
werkt moet worden om tot die zestig beslui-
ten te komen, soms is dat wel een halve me-
ter hoog, moeten doorworstelen om te zien
wat er voor komt kijken om tegenwoordig
een gemeente te besturen. En van hoeveel
markten je als ambtenaar thuis moet zijn om
verantwoorde adviezen te geven. Adviezen
die ook als ze zevenentwintig voorschriften
op nageslagen zijn geen garantie geven, dat
de daarop gebaseerde besluiten van college
of raad niet nog gevolgd zullen worden door
beroepsprocedures die zeeën van tijd kun-
nen kosten.

De pers
Zo'n vorm van voorlichting is natuurlijk
niet mogelijk en zelfs al was het mogelijk
zou er maar weinig animo voor bestaan,
denk ik zo. Maar we hebben ons als college
wel voorgenomen een poging te doen wat
meer naar buiten te treden met bestuurlijke
zaken. Het openbaar maken van B & W-be-
sluiten was daarvan een begin. Maar het is
onvoldoende omdat die besluiten op zich-
zelf meestal weinig zeggen en bovendien
maar weinigen de moeite zullen nemen die
besluitenlijst in de bibliotheek te gaan
inzien. Wij hadden eigenlijk gehoopt in sa-
menwerking met de pers aan het begrip
openbaarheid van bestuur meer positieve
inhoud te kunnen geven. Maar dat is tot dus-
ver nog niet zo goed gelukt. Dat is geen ve-
wijt aan de journalisten die wij in deze raad-
zaal te gast plegen te hebben en die ongetwij-
feld hun taak zo goed mogelijk vervullen. Ik
denk dat het, afgezien van organisatorische
aspecten, die ook een rol spelen, meer ligt
aan het feit dat een journalist toch een wat
andere opdracht heeft dan een gerneentebe-
stuurder en dat een dagbladredactie niet
altijd hetzelfde wil bereiken als de overheid.

Misschien is het ook wel goed dat dat zo is.
Ik moet er overigens direct bij zeggen, dat er
ook veel voorbeelden zijn van krantenbe-
richten die best door een gemeentevoorlich-
ter geschreven hadden kunnen zijn.

Hoe het ook zij, het lijkt ons goed een poging
te doen ons wat meer rechtstreeks tot de bur-
gers te wenden, vanuit onze eigen verant-
woordelijkheid. Misschien zullen we eens
wat vaker de gelegenheid dat wij achter een
spreekgestoelte staan te baat nemen om iets
uit de bestuurlijke keuken naar buiten te
brengen. In elk geval hebben we ons voorge-
nomen eens in de zoveel tijd wat meer ruim-

Maak kennis met ons nieuwste product

Kersen vlaai speciaal

Banketbakkerij

J. WIEKART
Tel. 1750

Foetsie bakken van is 95vo0r 12,50
Pedaalemmers m,n,van 14,95,

voor

Royale vierkante afwasbak van 4,95
voor

12,50

3,50

BAZAR KRANENBURG
Sueters - Vorden

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ

Insulindelaan 4
Vorden

Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

j ach 11 iet hebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, Ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

Voor onderhoud en slijpen van uw

KE7TINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Manderijnen
sinaasappels iovoor3,95

500 gram 85

Reform..
een volkoren koek van 2,95 voor 2,45

BRUNEKREEFT groente en fruit

Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Op veler verzoek ook in 1982 't muzikale top-

programma

Blauwe bok
op zaterdag 6 maart 1982 in

Bodega "'t Pantoffeltje" .
te Vorden. Aanvang 20.00 uur. Zaal open
19.30 uur.

PROGRAMMA

De Bargkapel
o.l.v. H. Engelberting.

en vele, vele anderen!

Tijdens het gezellige muzikale programma en

bal worden ruime traktaties (koffie, bier, wijn,

fris en hartige hapjes) geserveerd.

Prijs f 40,- per persoon.

Voorverkoop kaarten vanaf donderdag 28 ja-

nuari 1982 19.30 uur in bodega 't Pantoffel-
tje Dorpsstraat Vorden.

Aktiviteiten Commissie V.V.Vorden.



Voor de kursussen gevorderden
boekhouden en M.B A zijn nog
enkele plaatsen vrij. Opgaaf
graag bij:
D. Luichies - Noorseweg 8 -
Gorssel. Tel. 05759-2873

Te huur gevraagd
akkerbouwland
eventueel zaaiklaar.

G.D. Wullink, Banninkstraat
54a Hengelo G. Tel. 05753-

1427

Denkt u aan de Herberg Trofee
op 13-2-'82.
Zie adv. elders in dit blad.

KWALITEITS-
GEREEDSCHAP
voor vakman en doe-het-zelver

IJZERHANDEL HARMSEN
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1220

met
Televisie

reparaties
- direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

Hou de kou en dokter van uw lijf
en de energierekening laag.
Draag Thermolana half wollen
gezondheids ondergoed. Ver-
krijgbaar bij:

ZUTPHCNSCWEG 29 - VORMEN- TEL 05752-1971

STAATSLOTEN

verkoop maandag 1 februari
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 9-13 uur en 's middags van
17-19 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 31, lid 2 van de Wet
AMB liggen vanaf heden op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.SOtot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikking op de volgende verzoeken om een
vergunning ingevolge de Hinderwet:

A. 1. dhr. J.H. Nijenhuis, Kostedeweg 1,7251 MZ Vor-
den, datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting
Kostedeweg 1, kadastraal sectie D, nummer 1672;

2. dhr. W. Klein Bramel, Reeoordweg 2,7251 JJ Vor-
den, datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting
Reeoordweg 2, kadastraal sectie A, nummer 2476;

3. dhr. MA. Reinders, Zomervreugdweg 2, 7251 NX
Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrich-
ting Zomervreugdweg 2, kadastraal sectie F, num-
mer 2864;

4.dhr.J.Eskes,Zutphenseweg99,7251 DN Vorden,
datum verzoek 30-10-1981, adres inrichting Zut-
phenseweg 99, kadastraal sectie L, nummer 1 78;

5. dhr. G.J. Haneveld, Eikenlaan 24,7251 LT Vorden,
datum verzoek 24-10-1981, adres inrichting Ei-
kenlaan 24, kadastraal sectie D, nummer 1740;

6. dhr. B.G. Reintjes, Mosselseweg 16,7251 KT Vor-
den, datum verzoek 25-10-1981, adres inrichting
Mosselseweg 16, kadastraal sectie D, nummers
68, 1454, 1455 en 1709;

7. dhr. D. Pardijs, Ganzensteeg 3, 7251 LC Vorden, da-
tum verzoek 30-10-1981, adres inrichting Gan-
zensteeg 3, kadastraal sectie D, nummers 1968 en
2041;

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

B. dhr. G.H. Bloemendaal, Zelledijk 3, 7251 NB Vorden,
datum verzoek 30-10-1981, adres inrichting Zelle-
dijk 3, kadastraal sectie F, nummers 2431 en 2432,

om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning tot het oprichten, in werking brengen en in wer-
king houden van een agrarisch bedrijf met mestopslag;

C. MEDO B.V., Onsteinseweg 2, 7251 ML Vorden, da-
tum verzoek 29-6-1981, adres inrichting Onsteinse-
weg 2, kadastraal sectie D, nummers 1847 en 1851,

om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een werktuigenloods, een her-
stelinrichting voor landbouwwerktuigen en een opslag-
plaats voor gewasbeschermingsmiddelen.

Strekking van genoemde beschikkingen is deze te verle-
nen onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke
voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hin-
der 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 aanvragen om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te
brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot Hare Majes-
teit de Koningin en worden ingediend binnen één maand
na de dagtekening 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 binnen
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzit-
tervan de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de
Raad van State, postbus 20019,2500 EA 's-Gravenha-
ge. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

Datum: 28 januari 1982.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

hOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ

Tijd van Maaien nadert

vakkundig
slijpen en reviseren

JbarêtuJsen. . . , TELEFOON
Vorden 05752 1201

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 24, lid 2 van de Wet
ABM liggen vanaf heden op de secretarie van de ge-
meente Vorden op werkdagen van 8.30 tot 1 2.00 uur en
van 1 3.30 tot 1 6.30 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum van 1 8.00 tot 21 .00 uur ter in-
zage het ontwerp van de beschikking op de verzoeken
om een vergunning ingevolge de Hinderwet van:

1 . Mw. B. Gotink-Rouwenhorst, Lankampweg 4, 7251
PM Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres in-
richting Lankampweg 4, kadastraal sectie N, nummer
1 95, om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehouderij
met mestopslag, alsmede opslag van propaan;

2. Firma Oldenhave, Spiekerweg 5, 7251 RA Vorden,
datum verzoek 31 oktober 1981, adres inrichting
Spiekerweg 6, kadastraal sectie N, nummers 82, 84
en 86, om een vergunning tot het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een construc-
tiewerkplaats en een smidsbedrijf;

3. dhr. W.L Winkel, Almenseweg 33, 725 1 HN Vorden,
datum verzoek 27- 1 0- 1 98 1 , adres inrichting Almen-
seweg 33, kadastraal sectie N, nummer 20, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
tot het oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een veehouderij met mestopslag;

4. dhr. Th. J.M. Schoenaker, Ruurloseweg 64, 7251 LV
Vorden, datum verzoek 30 oktober 1 981 , adres in-
richting Ruurloseweg 64, kadastraal sectie D, num-
mer 64, om een vergunning tot het oprichten, in wer-
king brengen en in werking houden van een café, res-
taurant en levensmiddelenbedrijf, waarin elektromo-
toren worden gebezigd; ,

5. Fa. G. Bargeman en Zn., Ruurloseweg 53, 7251 LB
Vorden, datum verzoek 28 oktober 1981, adres in-
richting Ruurloseweg 53, kadastraal sectie B, num-
mer 1721, om een vergunning tot het oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een aan-
nemersbedrijf, waaronder een machinale houtbewer-
kingsinrichting;

6. dhr. H. Groot Roessink, Hengeloseweg 9, 7251 PA
Vorden, datum verzoek 28 oktober 1 981 , adres in-
richting, Hengeloseweg 9, kadastraal sectie N, num-
mers 301 en 302, om een vergunning tot het oprich-
ten, in werking brengen en in werking houden van een
houtzagerij, timmerwerkplaats en een houtopslag-
plaats;

7. dhr. H.J. Groot Enzerink, Deldenseweg 1 3, 7251 PN
Vorden, datum verzoek 30-10-1981, adres inrich-
ting Deldenseweg 1 3, kadastraal sectie N, nummer
1 90, om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een herstelinrich-
ting voor landbouwmachines;

8. dhr. A. Bosch, Scheggertdijk 26, 7 2 1 8 NB Almen, da-
tum verzoek 26-10-1981, adres inrichting, Almense-
weg 34, kadastraal sectie M, nummer 713, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor het in voorraad hebben en handelen in vuurwa-

n en munitie.

Strekking van het ontwerp van de beschikkingen is deze
te verlenen onder de gebruikelijke voorwaarden ter
voorkoming van gevaar, schade of hinder van ernstige
aard buiten de inrichtingen.

iveerde bezwaren tegen het ontwerp van de be-
ikkingen kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht

door de aanvragers en degenen die reeds schriftelijk of
mondelingen bezwaar hebben gemaakt tegen de ver-
zoeken om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 1 2 februari 1 982. Indien men
dat wenst worden de persoonlijke gegevens van dege-
nen die een bezwaarschrift indienen niet bekend ge-
maakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijker-
tijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 28 januari 1 982.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Nederlandsche
Middenstands Spaarbank

SPECIALISTEN
INSmREN

Makelaars- en Assurantiekantoor

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 — Tel.05752-

Uitvoering Vordens Toneel
Op zaterdag 30 januari a.s. geeft Vordens
Toneel een uitvoering van het blijspel "Zo
heeft Meu Gerre het gewild" in het
Dorpscentrum te Vorden. Voor de muzikale
omlijsting zorgt de boerenkapel "de Acht-
kastelendarpers".

Kaarten è f 4,50 zijn verkrijgbaar op vrijdag 29 januari
1982 van 20.00 - 21.00 uur in de foyer van het Dorps-
centrum. Voorts bij de leden en voor zover voorradig 's-

avonds aan de zaal.
Aanvang toneelvoorstelling: 20.00 uur. Zaal open 19.30

BIJZONDERE UITVERKOOP
AAN DE RUURLOSEWEG 120 TE VORDEN

In verband met beperking van het
Welkoop assortiment aldaar houden wij

een grote uitverkoop.

Een deel van de aanwezige goederen
wordt tegen speciale prijzen

A CONTANT aangeboden.

Het assortiment bestaat uit:
LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN EN BENODIGHEDEN

VEEL ARTIKELEN VOOR DE DOE-HET-ZELVER
BENODIGHEDEN VOOR DE TUIN

SCHOEISEL EN BEDRIJFSKLEDING
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN, enz. enz.

LAGE PRIJZEN EN HOGE KORTINGEN
Bovengenoemde uitverkoop houden wij op:
ma. 1 februari, di. 2 februari, wo. 3 februari
dagelijks van 9 -12 en van 13.30 -17 uur.

ZEKER EEN BEZOEK WAARD

JOWÉ-KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Si-

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-

hout- en compostmachines, verticuteermachines,
grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

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

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

AUTO- en TAXIBEDRIJF

TRAGTER'it \tt

taxi-vervoer

Heeft plaats voor een

PARTTIME CHAUFFEUR

Schriftelijke sollicitatie te richten aan onderstaand
adres.

TELEFOON 05752 - 1256
ZUTPHENSEWEG 85 - 7251 DJ VORDEN

Metaaldraaierij Vorden b.v.
zoekt voor haar kantoor

administratief medewerker(ster)
zoekt voor haar werkplaats (bij voldoende bekwaamheid mo-
gelijkheden voor een leidinggevende functie)

Revolverdraaier

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

Metaaldraaierij Vorden b.v.
Postbus 105, 7250 AC Vorden.



SLA UW SLAG!
In de laatste ronde van onze

OPRUIMING
Halveren wij de opruimingsprijzenü

echte koopjesNu

Ziet onze etalages, met alleen

halen.

de laatste OPRUIMINGS BEHA'S en ONDERGOED nu ook voor de

HELFT van de OPRUIMINGSPRIJS.

Vrijdags grote koopavond tot 9 uur

ook tussen 6 en 7 uur!! RUURLO

Zaterdag 13 februari a.s. organiseert de tafeltennisvereniging Treffers '80 Vorden
het

Tafeltennistournooi om de Herbergtrofee
Opgave mogelijk tot en met 6 februari aanstaande bij

de Herberg - Dorpsstraat 10a
In het dorpscentrum tijdens de trainingen (Do 20.00 - 22.00 uur)

(Za 13.30 - 15.30 uur)
H. Dieters - De Bongerd 8 Tel. 2385
H. Kramp - Het Kerspel 25 Tel. 2895
M. Martinus - Almenseweg 28 Tel. 1648 (ma. 17.00 uur)

Nieuwe leden zijn op één van onze vijf speeltafels van harte welkom.

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

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

Intelligent

ysteem
agmg
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NEEMT UW BANK DE TUD, DE BESTE
SPAARVORM VOOR U UIT TE ZOEKEN?

U kunt zo langzamerhand
kiezen uit tientallen spaarvormen.
Elk met verschillende namen en re-
gels. Elk met voor- en nadelen.

De Bondsspaarbank neemt
graag de tijd voor u, precies de spaar-

vorm uit te zoeken die u het beste past.
Een spaarvorm die u van

spaarder tot belegger maakt. Of een
spaarvorm die u ook tussendoor de
vrijheid geeft om eens te profiteren
van uw spaarzin.

Zo zijn er talloze interes-
santé mogelijkheden om te sparen.
De Bondsspaarbank kent ze allemaal.
We zijn immers niet zomaar een bank.

BANK
BONDSSPAARBANK

Dit is uw

m onze

LAATSTE KANS

OPRUIMING

Alleen zaterdag 30 jan. a.s. alle schoenen
laarzen enz. met rode stip voor de

helft van
de opruimingsprijs

Dit mag u niet missen

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14- Vorden -Telefoon 05752-2386

Wasserij Siebelink
Verlaagt de prijzen van het
stoomgoed met 20%

PANTALON
COLBERT
KOSTUUM
JAPON
ROK
MANTEL
DEKEN
GORDIJNEN

4.75
5.25

2 del g 10,00

6,25
4,25

10,00
7,50

VEST
per vierkante meter Z,Zü

3,00

Gratis halen en bezorgen in het dorp.

's Maandags halen, vrijdags terug.

De aktiviteiten commissie van de •
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje". Dorpsstraat [
Vorden, telefoon 1770

Brood doet leven
En nog lekker ook met dat verse brood in vele
soorten

van uw Echte Bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 1384


