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Kranenburgs Belang content met
voorgenomen reconstructie Ruurloseweg
In zaal Schoenaker kon voorzitter P. van den Berg een behoorlijk aantal leden van Kranenburgs Belang
welkom heten op de jaarvergadering. Uit de diverse verslagen bleek dat de vereniging exact 100 leden telt.
Daar de penningmeester de inkomsten en uitgaven in evenwicht had gehouden werd de contributie ongewyzigd vastgesteld.
Bij de bestuursverkiezing werd de
heer B. Wunderink, die niet herkiesbaar was, opgevolgd door de heer
H.J.A. Nijenhuis. De aanwezigen
konden zich goed vinden in de verkeerssituatie verbetering van de
Ruurloseweg. De Ruurloseweg krijgt
terhoogte van de school twee gescheiden rijbanen. Ook zullen de aanvoerwegen worden aangepast. Ook komen
er voorsorteerstroken bij de Banenkamp, terwijl er (eindelijk) lichtpuntten zullen worden geplaatst bij laatstgenoemde weg en de Kostedeweg.
Ir. de Vries van Rijkswaterstaat verhelderde alles aan de hand van enige
dia's. Met de voorgenomen verbeteringen hoopt men de veiligheid van
vooral de kinderen te dienen.

Notaris J hr. Mr. J.J.A. Greven uit Vorden hield op deze avond een causerie
over de "werkzaamheden van de notaris".
De notaris is een openbaar ambtenaar, maar dat ambtelijk is zeer betrekkelijk. Hij wordt als ambtenaar
door de Koningin benoemd, maar is
tevens ondernemer. Immers hij moet
werken voor eigen rekening en risico.
Specifiek aan het ambt van de notaris
is het passeren of ook wel genoemd
het verlijden van een authentieke akte.
Betreft het opmaken van een aan/verkoopakte en een hypotheekakte veelal te gebeuren in een streng zakelijke
sfeer, meer wordt de notaris betrokken in een persoonlijke sfeer wanneer

het betreft het opmaken van testamenten, huwelijkse voorwaarden. De
notaris adviseert veel. Vooral de laatste jaren b.v. hoe wel of juist niet te
handelen bij overgang van onroerend
goed aan de kinderen indien men het
bejaardentehuis of de Bijstand ziet naderen.
De leeftijdsgrens voor notarissen is teruggebracht van 70 naar 65 jaar. De
notaris dient er dus bij het bereiken
van de 65-jarige leeftijd mee op te
houden. De notaris defungeert dan,
zoals het zo netjes heet.
Uiteraard kwamen na afloop van de
causerie van de toehoorders vele vragen. Sommige waren duideliljk toegespitst op de problemen van deze tijd.
Een leerzame causerie.

KEUKENS
Holtslag Ruurlo
Dansmiddag
vijftig plussers
Vanaf heden wordt er iedere dinsdag
middag een dansmiddag voor vijftig
plussers georganiseerd in zaal De Herberg te Vorden. Dit gebeurde al een
aantal weken, maar in een ietwat onbevredigende vorm. De families Borgonjen en Cornegoor zullen nu in samenwerking met de familie Ten Barge
de organisatie op zich nemen. Elke
dinsdagmiddag kunnen vijftig plussers vanaf 14.00 uur met de beentjes
van de vloer op het ritme van polka,
rumba, wals en andere dansen.

een vlot verloop. Mevrouw Brouwer
bracht een uitgebreid jaarverslag.
Aftredende bestuursleden
Mevr. Waarle kon als penningmeeste- Werken om te overleven
bejaardensocieteit
res gewag maken van een klein batig Dat is het thema van de folder voor de
zondag voor het Wereld-diakonaat. In
saldo.
onderscheiden
Als nieuwe bestuursleden werden ge- vele gemeenten is op zondag 5 februaTijdens de in zaal Schoenaker afgelo- De heer Seesing dankte de dames kozen mevrouw Zents-Willemsen en ri j.1. daarvoor een kollekte gehouden.
pen maandag gehouden jaarvergade- voor de inzet en vrije tijd gegeven voor de heren B. Besselink en J. Bleumink. In de Vordense Hervormde gemeente
ring van de Bejaardensocieteit - de be- het bejaardenwerk, inzonderheid dan Tesamen met mevrouw Schoenaker, zal dat a.s. zondag 12 februari gebeujaardensoos - werden de dames me- het vele gedaan voor de soos. In een Mevrouw Helmink en de heer H. Wig- ren, zowel in de Dorpskerk als ook in
vrouw Waarle en mevrouw Haver- bijbehorende oorkonde werd dit vast- gers vormen deze nu het bestuur.
•• de Wildenborchse Kapel.
kamp onderscheiden met de zilveren gelegd.
Na het speJ^van enige bingo's was er
bondsspeld van de landelijke K.B.O. Onder voorzitterschap van mevrouw ook nog ti^Koor het leggen van een In de genoemde folder leze^^e o.a.:
Districtsvoorzitter J. Seesing uit Keij- Schoenaker had de jaarvergadering kaartje.
„Ook bij ons staan werk en werkloosheid midden in de belangstelling.
Maar werken om te overleven, daarvan is bij ons gelukkig geen sprake. In
de derde wereld liggen d^Kenten
doorgaans anders dan bij ms. Daar
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdagvan 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.K
betekent werken leven en leven werGeerken: vrijdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H.A Bogken. Het vinden van werk is vaak een
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.
kwestie van leven of dood. Sociale
1. Militaire oefeningen
Deze bouwplannen liggen tot 25 fe- 6. Bestemmingsplan
"Vorden-Kom voorzieningen /ijn er meestal niet..."
De kerken willen mensen helpen om
Op 8 en 9 februari zal er een verplaat- bruari 1984 ter visie bij de afdeling ge1984 (jeugdcentrum)"
singsoefening te voet worden gehou- meentewerken.
Zoals u in een publikatie elders in dit te leven, door onze gaven, maar dan
den langs de bestaande openbare we- Eventuele bezwaren dienen binnen blad kunt lezen ligt met ingang van vooral door onderwijs, gereedschap,
gen. Door particulieren is toestem- deze termijn schriftelijk aan het colle- aanstaande maandag een bestem- waterputten, ziekenverpleging.
ming verleend hun terreinen te betre- ge van Burgemeester en wethouders mingsplan ter inzage voor het voorWe noemen ook het giro-nummer
den. Tijdens deze oefening zal geen kenbaar gemaakt te worden.
malig jeugdcentrum.
gebruik worden gemaakt van losse
Dit pand is bij raadsbesluit van 25 voor het Wereld-diakonaat: Generale
4. Sneeuwruimen
munitie.
april 1978 door de gemeente Vorden Diakonale Raad van de N.H. kerk, De
In de afgelopen korte sneeuwperiode aangekocht, teneinde - na afbraak - Horst l, 3971 KR Driebergen. Giro2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
hebben velen het trottoir voor hun van het vrijkomende terrein gebruik nummer 8685.
verleende bouwvergunningen
woningen sneeuwvrij gemaakt. Met te kunnen maken voor een mogelijke
De Wet Arob biedt aan derden be- name voor mensen die slecht ter been behoefte aan parkeerruimte. In het Gezinsdienst in Geref. kerk
langhebbenden de mogelijkheid offi- zijn en voor bejaarden is het bijzonder kader van de voorbereidingen voor en Herv. kerk
cieel bezwaar in te dienen tegen be- plezierig als voetpaden begaanbaar het bestemmingsplan "Vorden-Kom a.s. Zondagmorgen 12 februari wordt
1980" werden diverse besprekingen er een z.g. gezinsdienst gehouden,
sluiten van de overheid en wel bij het worden gehouden.
gevoerd waaruit een dergelijke be- een-dienst-voor-alle-leeftijden, zowel
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook Helaas kwam het echter ook voor dat hoefte naar voren kwam.
in de Gereformeerde kerk als ook in de
de door het gemeentebestuur ver- trottoirs niet begaanbaar waren. Aan- Nader onderzoek heeft evenwel ge- Hervormde Dorpskerk. Een gezaleende bouwvergunningen. Een over- gezien dit voor de diverse gebruikers leerd dat de aanwezige parkeervoor- menlijke werkgroep heeft deze gezicht van de verleende bouwvergun- bijzonder lastig is, verzoeken wij een- zieningen in het centrum - behoudens zinsdienst samen mede voorbereid.
ningen treft u onderstaand aan. Het ieder die dit aangaat om het gedeelte incidentele pieken - van dien aard en Het onderwerp is „Jong talent". Geleindienen van bezwaar is aan een aan- van het trottoir waarvoor men verant- omvang zijn dat geen behoefte be- zen wordt de gelijkenis van de talental regels gebonden. Voor nadere in- woordelijk is, goed begaanbaar te staat aan uitbreiding van de parkeer- ten, uit Mattheus 25. Liturgieën worlichtingen kunt u contact opnemen houden. En mochten uw buren niet in voorzieningen aldaar, terwijl dit ook in den uitgereikt.
met afdeling I ter secretarie. Belang- staat zijn om het gedeelte trottoir voor nabije toekomst niet het geval zal zijn.
Iedereen is er hartelijk welkom.
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift hun woning schoon te houden, wees Gezien het toendertijd nog te plegen
nadere
onderzoek
is
in
het
bij
raadsdan
zo
vriendelijk...
BINNEN 30 DAGEN na de datum
besluit van 30 juni 1981 vastgestelde Dienst in de
van publikatie moet worden ingebestemmingsplan
"Vorden-Kom Kapel de Wildenborch
diend.
1980" in l e instantie gekozen voor een a.s. Zondagmorgen 12 februari, de
5. Rattenbestitjding
Zoals bekend is de winteraktie ter be- bestemming "verkeersdoeleinden" tweede zondag van de maand, is er
Verleende bouwvergunningen:
\. Aan de fa. H. Barendsen, Zutphen- strijding van ratten onlangs geëindigd. (voor de eventuele parkeervoorzie- ook een kerkdienst in de Wildenseweg 15 te Vorden, voor het ver- Tijdens deze aktie werd door de ge- ningen) met eventueel de mogelijk- borchse Kapel. De Schriftlezingen
meente kosteloos de bestrijding van heid tot wijziging door burgemeester zijn: O.T.-Spreuken 8:19-30, Epistel-1
groten van het winkelpand aldaar.
2. Aan Bronkhorst Beheersmij. B.V., ratten uitgevoerd. Door slechts een en wethouders in een bestemmings- Corinthe 2:6-16, het Evangelie- MatWehmestraat 4 te Steenderen, voor veertigtal bedrijven (meest agrari- plan "woondoeleinden, al dan niet theus 20:29-34. Tekst voor de predide bouw van een fabriekshal aan de sche) werd hiervan gebruik gemaakt. met winkelbebouwing". Van deze wij- king: l Corinthe 2:7 en 10.
Dit is te weinig, aangezien een derge- zigingsbevoegdheid wordt door burNijverheidsweg 6 te Vorden.
lijke actie pas effect heeft als iedereen gemeester en wethouders nu gebruik Graag wijzen we ook op deze Kapelgemaakt, waarbij wegens gebrek aan dienst, a.s. zondagmorgen 12 februari.
hiervan gebruik maakt.
3. Te verlenen bouw- aanlegvergunninbehoefte geen winkelbebouwing is
gen met gebruikmaking van de algeDe zending
Alleen met een winteraktie kunnen opgenomen.
mene verklaring van geen bezwaar
ratten echter ook niet afdoende be- Conform de daarvoor gestelde eisen in In het Kerkblad voor de Hervormde
van Gedeputeerde Staten van Gelstreden worden. Derhalve maken wij het (moeder)plan "Vorden-Kom Gemeente te Vorden (verschenen
derland
Bouwplannen waar het college van u erop attent dat u de gemeente steeds 1980" geeft het bestemmingsplan vrijdag 2 februari j.1.) is ingevoegd een
Burgemeester en wethouders het kunt vragen om ratten te bestrijden. "Vorden-Kom 1984 (jeugdcentrum)" folder en kollekte-zakje voor de Voorvoornemen mee heeft deze te verle- Hiervoor wordt dan een geringe ver- mogelijkheden voor de bouw van een jaars-zendings-kollekte. In de kerknen met gebruikmaking van de door goeding van ongeveer f3,- gevraagd. tiental woningen voor de huisvesting diensten op zondag 26 februari wordt
Gedeputeerde Staten van Gelderland Iedereen weet dat het beter is om van alleenstaanden en tweepersoons- in de Dorpskerk en in de Wildenborchse Kapel deze zendings-kollekte
afgegeven algemene verklaring van overlast door ratten te voorkomen. huishoudens.
gehouden.
Met
name
is
het
van
belang
om
geen
geen bezwaar.
l. "Het Groot Graffel", Vordenseweg voedselresten op het erf te laten lig- In overleg met de woningbouwvereni- We vermelden het hier nu eeds om
12 te Warnsveld, voor het uitbrei- gen. Hierdoor worden ratten gelokt. ging "Thuis Best" wordt gezocht naar aan de Hervormde gezinnen te vraden van de verpleeginrichting "Vil- Verder is de hygiëne op het bedrijf van mogelijkheden om de woningen zo- gen: Wilt u het kollektezakje voor de
la Nuova", aan de Zutphenseweg het grootste belang om deze plaagdie- veel mogelijk ook geschikt te maken zending bewaren tot het einde van deze maand. Dan worden ze namelijk bij
ren te voorkomen.
voor bejaarden.
73 te Vorden.
enborg reikte deze onderscheiding uit
vanwege het feit dat genoemde dames
onafgebroken vanaf de oprichting tien
jaren deel van het bestuur hadden uitgemaakt.

Gemeentenieuws

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

de gezinnen opgehaald door leden
van de Gemeentelijke zendingscommissie en/of door medewerkers/sters
van de Wij k-oude dingen. Secretarispenningmeester van de Gemeentelij.ke zendingscommissie van de Vordense Hervormde Gemeente is: de
heer K. Blom, Nieuwstad 37, Vorden.

Fascisme
De gezamenlijke Evangelisatie-commissie van de Gereformeerde kerk en
van de Hervormde Gemeente houdt
een Welkomst-Dienst op volgende
week zondagavond 19 februari, 's
avonds in de Gereformeerde kerk aan
de Zutphenseweg. Het thema van deze bizondere, gezamenlijke avonddienst luidt: „Fascisme! Anders? Oprotten dus...!". Het onderwerp sluit
aan bij het themanummer van het
evangelisatie-blad „De Open Deur"
voor de maand februari: „Fascisme".
Dit blad wordt ook in enkele delen
van onze gemeente verspreid, ter lezing aangeboden door genoemde
commissie.
In de week volgend op de dienst wordt
er op donderdagavond 23 februari in
het Dorpscentrum een gespreks- en informatie-avond gehouden over: „Fascisme, vroeger en nu." Om het te leren
kennen, tóén en te herkennen, nu.
De heer Hordijk, oud-burgemeester
van Naaldwijk, hoopt het onderwerp
kort in te leiden. Verder is er genoemde avond een klankbeeld over fascisme, samengesteld door de Stichting
Anne Frankhuis te Amsterdam.
Het lijkt ons goed reeds vroegtijdig
aandacht te geven aan de gezamenlijke avonddienst op volgende week
zondag 19 februari in de Gereformeerde kerk en ook aan de daarop aansluitende gespreks- en informatie-avond
over fascisme op donderdagavond 23
februari in het Dorpscentrum. Het is
een actueel onderwerp, helaas, helaas!
Iedereen is er hartelijk welkom.

De volgende leerhuis-avond
De eerstvolgende gezamenlijke leerhuis-avond is gesteld op maandagavond 20 februari, in „Het Achterhuus" (achter de Geref. kerk aan de
Zutphenseweg). Onderwerp: „Kerk
en samenleving". Inleider Ds Mak
(Zutphen).

WEEKENDDIENST HUISARTS
11 en 12 februari dr. Sterringa, tel.
1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 11 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, Tel. 1566. Tevens avond- en
nachtdienst.
WEEKENDDIENST TANDARTS
11 en 12 februari W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.
HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.
Tel. 08340-44192
NOODHULPDIENST
Februari: mevr. Brandenbarg, tel.
2003.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.
TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.
SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEBOREN: Sjoerd te Velthuis
ONDERTROUWD: H.A. Steenblik
OGZO ZIEKENFONDS
en E. Nieuwenhuis.
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
GEHUWD: Geen
Spreekuur iedere donderdag van 17.00OVERLEDEN: H. Fleming, oud 86 18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
jaar.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering
R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 12 februari 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra, gezinsdienst; 19.00 uur: ds.
J.R. Zijlstra, gezinsdienst.
HERVORMDE KERK
Zondag 12 februari 10.00 uur: Ds. J.
Veenendaal, Gezinsdienst i.s.m. Zondagsschool en Jeugdkerk.
KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 12 februari 10.00 uur: Ds. J.C.
Krajenbrink, l Corinthe 2:7 en 10.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di,wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.3021.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder oor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.
POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.

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

Heren klassiek vest

* Alpina, Skil en Solo

Een fantastische wol kwaliteit.
In meerdere kleuren.
De Tuunteprijs is 75,weektopper

Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.

59,50

Meisjes en jongens jacks

Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbokken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheidskleding enz.

Ze zijn er in verschillende modellen.
Allemaal jacks van
minimaal 59,50
De laatsten gaan
nu de deur uit voor slechts • 3f"" ' en

**>'

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

Heren winterjassen

98-

Alle heren winterjassen zijn nu te koop
voor één en dezelfde prijs

&**^

Heren parka's
Deze prachtige Campri parka's gaan
nu weg voor de helft van het geld.
Normaal 98,-

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

nu

49,-

Colsjaals
De grote mode van dit winterseizoen.
De laatste gaan nu de deur uit voor de
helft van de prijs.
Normaal 9,95

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

nu

LET OP: Ook op deze superaanbiedingen ontvangt U de sponsormunten. De aanbiedingen gelden van donderdag t/m
woensdag.
KOOPAVOND op vrijdag tot 9 uur.

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634
700 m 2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.
Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken
Electro Technisch Installatie Buro

Nieuw: Jongens sweatshirts
B.M.X. Cross sweatshirts in diverse
kleuren. Een prachtige kwaliteit

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

^

bij Tuunte slechts

Dames en tiener pantalons
in een polyester katoen kwaliteit.
Kleuren leger en khaki.
Een zeer uitgewerkt model

(Landelijk erkend).

r***

#**

/LQ v\ |1
bij Tuunte slechts ^"31 f W W

Wij steWPbn verenigingen
met onze bekende sponsormunten.
)e aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag

NATUURLIJK

hebben we een grote keuze in

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erkende vakman.

Vloerbedekking

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

en
Gordijnen

TAPNIEUWS!

nou en of, reken maar....
of laat het ons eens voorrekenen. Eén telefoontje en we
komen echt vrijblijvend bij u langs.

Nu van het vat:
Bordeaux superieur -7
zeer goede kwaliteit

per liter

f

VOORDELIG?

f

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Beleefd aanbevelend; uw erkend gasen watertechnisch installateur

Manzanilla sherry
voor mensen die zeer droge sherry
weten te waarderen
per liter

9,25

f. Jansen loodgietersbedrijf

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Italiaanse vermouth r; 91Rood of wit

per liter

Gedistilleerd:
Jonge Hartevelt
Crème de cacao
Bootz.3/4 liter. Bep. voorraad

Zoete Spaanse
Fraai Karaf

Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 057&-2637

\J j^^ ^J

272

FABRIEKSPARTIJ

17,95
9,-

8,95

WAARDEBON

1.- KORTING
op bovenstaande tapwijnen
t/m 15-2-'84

VINOTHEEK SMIT
SLIJTERIJ - TAPPERU
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL. 1391

BREIGARENS
'Eiken landhuis model"

Strengen bouclé
100%acryl. div. kleuren en gemalleerd

Breigarens
per bol a 50 gram

<• rn
vanaf

Sportwol
per bol a 100 gram

vanaf

l f «JU

2/75

Ook hebben wij garen voor lederbewerking.
100%acryl

50 grams bol

3,95

opruimmgsprijs

5.999-

luxe afgewerkte mooie keuken: met krans- en lichtlijsten, glas-in-lood-deur, open regaalhoekkast,
keramische kookplaat met elektrische oven en wasemkap; koelkast; kunststof werkblad met eiken
randafwerking en r.v.s. geïntegreerde spoelbak.

Kunststof - hout - linnenmotief

opruimingsprijs

9.500-

mooi kunststof met eiken omranding, luxe
tegelblad met eiken randafwerking.
kranslijsten; houten voorraadladen. elektrische oven en kookplaat, grote schouwwasemkap; excentrische spoelbak met
kraan; geïntegreerde koelkast.

De hier geschetste en omschreven KCUKClISr zijn er enkele van de vele showroomkeukens, welke
plaats moeten maken voor de nieuwste 1984-modellen. De sterk afgeprijsde, zeer complete keukens kunnen
meteen geleverd worden, maar ook tot naderbericht in onze magazijnen voor U opgeslagen blijven.
Prijzen van f 2250,- f 3600,- f 4999,- enz. tot f 12.999,-. Kom snel kijken of Uw keukenmaten (aan te) passen «ziin, bij deze Zeer «ere |(EUKENAANBIEDINGEN

AUTOSHOP - GOEDERENHANDEL

B. REGELINK
Ruurloseweg 43. Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2266

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - TELEFOON 05735-2000.
Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Vrijdags ook van 19 tot 21 uur. Zaterdags van 9 tot 13 uur.

-

m

__

Met grote blijdschap geven wij
U kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

JOHAN
Wim en Ria Loman
Ingrid
Vorden, 5 februari 1984.
Galgengoorweg 5.

3 beroeps personenvervoer.

Harry en Tonny Wiggers

Opgave voor en inlichtingen over de cursussen
GELDIG VAN DONDERDAG 9/2 t/m ZATERDAG 11/2

5 februari 1984
De Banenkamp 9
7251 LV Kranenburg (Vorden)

HENDRIK FLEMING

FREDERIK WILLEM SILVOLD

Boerengoulash 100 gr.
Gep. Schnitzel 100 gr.

1,55
1,55

gebraden -per 100 gr.

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

L Silvold-Ellenkamp
J.W. Silvold
H. Silvold-Lenselink
Klein- en achterkleinkinderen
7251 AA Vorden
Februari 1984
Raadhuisstraat 17.

Dinsdagmiddag dansmiddag 50+ers

VERHUISD

15 Java' s
Golden delicious 2
Witlof , . ,. ,

3,50
2,25
2,45

BRUNEKREEFT

betekent besparen
Dit doet U ook met onze
kwaliteits voorzet
ROLLUIKEN
Leverbaar in aluminium of
pvc uitvoering.
Voor een goed advies en
vrijblijvende offerte naar
Interieur adviseur

JAN PIETERSE
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517.

SLAGERIJ KRIJT
voor alle huisslachtingen.
hele en halve varkens
diepvriesklaar per kg 5,25
voor- en achterbouten
eerste kwaliteit
diepvriesklaar
vanaf 7,95 per kg.

Autorijschool
„OORTGIESEN"

van de Herberg naar Dorpscentrum.

DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Te koop: een stortkar met
luchtbandên.
Almenseweg 59, Vorden.
Tel. 2963.

openbare lagere school

Wie heeft mijn kleine zwarte
konijntje gezien?
Weggelopen 4 februari.
Martijn Bos.
'tVaarwerk16. Tel. 1936.

*~*
doeltreffend l

De deskundige
vertrouwensman die tijd
voor uw ogen neemt.

DONDERDAGMIDDAG
16 FEBRUARI a.s.

sport en vrijetijdsschoenen.
Normaal f 50,-

Deze week

welkom op school voor een eerste
kennismaking.

Oö juwelier

Supercracks

Kleuters, die met ingang van het
schooljaar 84/85 onze school
zullen bezoeken, zijn op

siemerink

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

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

Bij uw
vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

Kunstgebittenreparatie

KKINK

DROGISTERIJ
TENKATE

ieuwstad 14- Vorden - T e l e f o o n 05752-2386

'utphenseweg 2 - Vorden
elefoon 2219

EEN EIGEN ZWEMBAD?
Schoolstr. 17
Vorden
tel. 05752 2737

O H " Dl VALEWEIDE
Grote keus in bloeiende, groene planten en
snijbloemen

"gele takken"

slechts £-1 «Ju

Azalea

4,95

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Heeft uw kind leerproblemen?
Ervaren onderwijzeres helpt.
G. Marsman-Moser
Telefoon 05755-1718.

HARBERS

Wilt u leren

Baby- en kinderkleding

knippen en naaien

BIEDT U AAN:

en/of patroontekenen?

Nieuwe jogging-pakjes
a 29,Prachtige slaapzak grote maat voor 27,Kinderdekentjes 100/150 cm a 32,-

Hebt u interesse in de opleiding tot COSTUMIÈRE, COUPEUSE enz.?
Voor inlichtingen en opgave:
MODEVAKSCHOOL
T. LEUVERINK-EYKELKAMP
Burg. Galleestr. 4, Vorden.
Telefoon 2733.

TOT ZIENS OP DE VRIJDAGMARKT IN VORDEN

Ruiten kapot?

Jan van Aart van Jan de Bakker p.a. Havenstraat 51, tel. 03499-84046. Spakenburg
Uit eigen bakkerij. Reklame deze week:

Zeeuwse moppen

een

pond

4,-

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de volgende dag geplaatst.

En nog 1 x onze heerlijke

Gevulde koeken

opruiming
MET STUNTPRIJZEN

Couponnen tapijt
6.35 x 4.00 half wol van 882,65 voor O «f of""""

3.05 x 3.80 wol van 1289,- voor

TTÏJOf"~

2.65 x 4.00 nylon van 259,70 voor

l «f Of ~™

Tapijtaanbiedingen van de volle rol

Woonkamertapijt

179-

400 breed. Zuiver scheerwol
van 229,- opruimingsprïjs p.m.

Slaapkamertapijt
400 breed, nylon
opruimingsprijs p.m. + gratis leggen

65-

TIJDENS DE OPRUIMING
20 AANBIEDINGEN VAN DE ROL

Restanten Heuga tegels
voor slechts

p.st.

6,95

Restanten tapijtmatjes
per stuk

Bakkerij 't Stoepje

Te koop: 2 kanteldakramen,
binnendeur + kozijn, r.v.s.
aanrechtblad, twee spoelbakken (nieuw) 150 x 58 cm.
J. Wiekart. Burg. Galleestr. 6.
Tel. 1750.

DE LAATSTE ETAPPE VAN DE

7.20 x 4.00 wol van 1425,60 voor

35,-

De kinderen worden om kwart over
één op school verwacht.
De middag duurt tot kwart over
drie.

Forsythia grote bOS

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Op naar uw
vakman-opticien

KOOPJESTIP

Hackfortfeest

Brinkerhof 82, Vorden.
Tel. 2783

Ook voor beter slijpen

Zutphenseweg - Vorden

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden.
Tel. 05752-1470.

theorie (computer ja/nee)
— ook voor 17 jarigen
— praktijk

Bij ons vindt u kwaliteitsbrillen die ook binnen
uw budget passen.
En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief
aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

GROENTE EN FRUIT

Zelledijk 3, 7251 NB Vorden.

ISOLEREN

Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788.

Een
goede bril
voor
elke beurs

VLOGMAN

mogen wij u door deze oprecht dankzeggen.

RIJSCHOOL GROENEVELD

0,85

KEURSLAGER

echtgenoot van Lamberta Ellenkamp

Namens de familie
J. Fleming

G.H. BLOEMENDAAL
J.B. BLOEMENDAALNIJLAND

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b
1 beroepsgoederenvervoer
2 vervoer van gevaarlijke stoffen

Getroffen door uw hartelijk medeven, welke wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde
man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's, die wij bij ons
40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank.

m

ROB EN MONIEK

Voor de vele blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze
lieve vader, groot- en overgrootvader

7251 EP Vorden,
februari 1984
Julianalaan 5.

•:.

De Keurslager

Lang verwacht maar vlug gekomen,
het is een zoon en dochter van onze dromen.

•• ss- ss- sj -ss- /s- SS- ss-ss- <&-••&••<&'•-&'• 's- s

betuigen wij onze oprechte
dank.

,,,

ioVOOr 4,50

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

59Wollen dekens vanaf 97,50
STUNTAANBIEDING
Draion dekens

vanaf

Flanellen lakens gebloemd
(alléén deze week)
1 persoons

2 persoons

19,95
27,50

slopen
DEZE PRIJZEN ZIJN GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

HELMINK b.v.
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL 05752-1514

Maak keuze uit onze vele
soorten

VOLKOREN
Puur natuur, dat proeft u!
Boordevol energie en
verantwoord voor uw lijn.
U haalt het bij:

CSTROËN RUESINK

CX 2400.

t winkeltje in brood en banket

Burgemeester Galleestraat

Onze pnjs
39.000.-

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN

-

KRANENBURG

7983 GS>A Spec.lpg
1983 GS/A club break
1983BX16TRS
1983 LNA Canelle
1983 CX 2400 G Tl
1982CXAthenalpg
1982 GS/A Break
.1982Dyane6
1982 2CV6 Special
1982 2CV6 Charleston
1982 Peugeot 305 S P

INRUIL-FINANCIERING-LEASING
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

1982
1982
1982
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981

RUURLO HAAKSBERGEN

Opel Kaden 1,3 N
1981 Renault 18 Diesel
Saab 99 GL Ipg
1980 CX 2400 Pallas matic
1980 GSA club
BMW 316 Ipg
CX Pallas IE
1980 Volvo 244 DL Ipg
VisaSuperX
1980 Renault R4GTL
GSA club
1979 GS club matic
GSA Spec.
1979 Visa Special
GSAX3
1979 Opel Ascona
Volvo 244 GL autom. Ipg 1979 Alfa Sud Ipg
Renault R5 TL
1978 CX Pallas Ipg
Renault 18TS Ipg
1978 BMW 518

RUESINK

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hilferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Automaat.

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1 -dag-service.

KOMIJNE
KAAS

JIF VLOEIBAAR
SCHUURMIDDEL
9 VOOR
flacon 300 ml. Mm

BRUTAAL
259 PRDS VAN
BINÏÏESEN
BNEN

VILEDA ZEEM

formaat 35x40 cm

SCHUURSPONSJES
pak 10 stuks

MULTY DWEIL
formaat 55x65 cm

BRILLO SOAPPADS
doos 10 stuks

CHIF-0-NET

't duizend-dingendoekje, 5 stuks

199
199
199
239
129

199
199

kuip 500 gram
3/4 pot.

ROSE D'ANJOU

A.C., fles 0,7 liter

HARING IN TOMATENSAUS1QO
blikje 4003 gram
l t i
SIGNAL FLUOR
TANDPASTA

199

tube 75 ml.

DOUCHE-/
BADSCHUIM

Verkrijgbaar m filialen met een slagerij
Prijzen geldig t/m 11 februari a.s.

Verkrijgbaar in filialen met een groenteafdeling.
Prijzen geldig t/m 11 februari a.s.

RIBKARBONADE
WINSTON HANDAPPELEN ]AQ

VARKENSFII

KILO 11/

SPAANSE
NAVELSINAASAPPELEN

SHOARMAYL ES

HOLLANDSE
KLEIBINTJES

GEBROKEN
SPERZIEBONEN

AUGURKEN C
zoetzuur, 3/4 pot
PIZZA MARGHERITA

BORDEAUX WIT
demi-sec, fles 0,7 liter
ZUURKOOL

diepvries, 300 gram

pak 500 gram

ROZEBOTTELSIROOP

fles 0,6 liter, Vrij Produkt

HALFZWARE OF
ZWARE SHAG
pakje 50 gram, Vrij Produkt (nog voor oude prijs)
DIEETMARGARINE
_]9
kuipje 250 gram, Vrij Produkt

Het treft als u door de aardappelen heen bent. Want nu kunt u extra voordelis een
voorraad inslaan: 5 kilo bovenste beste bintjes voor maar 2.99. En als u dan toch bezig
bent een wintervoorraad aan te lessen profiteer dan ook van onze bonenaanbieding.
Literblik sperziebonen voor slechts 79 cent! Da's toch'n peuleschil voor zo'n kwaliteit.
Waarmee maar weer bewezen is dat wij er alles aan doen de prijzen klein te houden.
En dat is precies wat uw portemonnee nodig heeft. Zes nou zelf...

RODE KOOL MET
APPELTJES
diepvries, pak 450 gram
DIEPVRIES SPINAZIE
pak 450 gram, Vrij Produkt

DIEPVRIES BOERENKOOL &Q
pak 450 gram, Vrij Produkt

W

f

WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

NIEUWSTAD 5, VORDEN

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

TWEEDE BLAD

Jubilerend „Concordia"
presenteerde zich in het nieuw

Politienieuws
Alcoholcontrole
Tijdens een afgelopen vrijdag gehouden alcoholcontrole bleken alle automobilisten clean te zijn. Wel werden
processen-verbaal uitgereikt wegens
hel rijden met een verlopen rijbewijs,
het voeren van een meertonige hoorn,
en het voeren van een verkeerde verlichting.

Diefstal klopboor
Onbevoegden hebben zich middels
het forceren van een slot toegang weten te verschaffen tot een werkplaats
van het waterschap van de Deldensebroekweg. Er wordt een klopboor terwaarde van f 830,- vermist.

Dragende ooi
De op 14 januari uit een weiland aan 't
Lekkcbekje ontvreemde ooi is gevonden. Althans de resten van het dier.
l Iet werd geslacht in Bronsbergen bij
de Ussel. Aan de hand van oormerken komt men tot deze conlusie.
Er klonk zaterdagavond na de pauze in het dorpscentrum een klaterend applaus op toen het doek
openging en de muziekvereniging „Concordia" zich in haar nieuwe uniformen presenteerde. Een
bijzonder fraai gezicht het korps in deze donkerblauwe pakken met rood afgezette biezen, rode
stropdas en de minirettes en majorettes in het rood. Dank/ij de inzet van de leden en dankzij de
medewerking van het bedrijfsleven in Vorden heeft „Concordia" de benodigde 35.000 gulden byeen gekregen.
„Vergeleken bij de oude uniformen
een verschil van dag en nacht," zo
sprak voorzitter Wim Barink die zei
dat hem toch even een rilling over de
rug was gelopen toen men voor de
pauze voor de laatste keer in het oude
tenue musiceerde. Concordia kijkt nu
al reikhalzend uit naar de dag waarop
men zich in het dorp kan gaan manifesteren. In ieder geval op Koninginnedag. Op dat tijstip heeft het korps
dan ook het inmiddels bestelde nieuwe vaandel aangeleverd gekregen.

heer D. Wolters. Hij heeft „Concordia" een enorme duw gegeven," aldus
voorzitter Barink.

Prima uitvoering

Bij al deze feestelijkheden rondom
het 115-jarig bestaan en rondom het
presenteren van de nieuwe uniformen
zou je bijna geneigd zijn te vergeten
dat „Concordia" deze avond haar
jaarlijkse uitvoering gaf. En een prima
uitvoering met als muzikale hoogtepunten „De Mars der Medici" van de
Ups en downs
marsenkoning Joh. Wichers; de „CoVoorzitter Wim Berink stond deze lonel Bogey on Parade" van Kenneth
avond nog een poosje stil bij het 115- J. Alford en niet te vergeten de mujarig bestaan van deze oudste culture- ziek uit de gelijknamige film „Jesus
le vereniging in Vorden. "In zo'n 115 Christ Superstar" van Webber-Hautjaar blijven de ups en downs niet weg. vast. Dirigent H. Wendt had zijn korps
De kracht van een vereniging is dan goed geïnspireerd zodat de overbezetom de downs weg te werken. Wij als te zaal van het dorpscentrum kon ge„Concordia" hebben tijdens ons be- nieten van de verschillende muzikale
staan een enorme steun gehad aan de hoogstandjes.

De toekomst van het korps trad deze
avond voor het eerst voor het voetlicht. Dit leerlingenorkest eveneens
onder leiding van de heer Wendt
bracht enkele eenvoudige nummers.
De majorettes onder leiding van de
heer J. Schot en de minirettes onder
leiding van Riet v.d. Meene en Ingrid
Hoenink ontbraken evenmin op deze
uitvoeringvan „Concordia".
Voorzitte^arink deed nog een beroep op de aanwezigen in de zaal of er
nog meisjes zijn die mee willen doen.
„Wij kunnen er nog een aantal gebruiken," zo a^jak hij.
De drun^wd onder leiding van instructeur LPapperse en met Tonnie
Meyer als tamboer-maitre trad tweemaal voor hel voetlicht.
De avond werd besloten met de mars
„Saint Triphon", uitgevoerd door alle
medewerkenden van de verschillende
onderdelen van „Concordia".

L ; en foto uit de beginjaren van Concordia, beschikbaargesteld door 11. Lettink. Staande van links naar rechts: Hondelink,
Hassink, Oolthuis, Wansink, Fnsink, Rouwenhorst-van Bicsterveld, van de Wal, niet bekend, Barendsen.
Zittend van links naar rechts: Ensink, Ensink, Uenk, Schut, niet bekend.

Het kan gewoonweg niet missen. Wanneer een vereniging een zo lang leven
achter de rug heeft als „Concordia" er
ook leden /ijn die jarenlang hun hart
aan de mu/iek en het korps hebben verpand. Zaterdagavond werden niet minder dan negen leden op het podium gegeroepen om te worden gehuldigd.
De wethouder van sport en cultuur, de
heer J.F. Geerken, deze avond byzon-

der druk met o.a. ook huldigingen bij de
plaatselijke motorclub, was speciaal
naar het dorpscentrum getogen om dezejubilarissen in het zonnetje te zetten.
Wim van Til en Herman Weustenenk
werden gehuldigd vanwege hun 60-jarig
lidmaatschap van „Concordia"; J.G.
Schuppers en F. Wansink 50 jaar; J.
Schotsman, H.J. Ligtenberg en J.
Lauckhart 40 jaar; terwijl de heren J.

Nijhuis en B. Oonk voor hun zilveren
jubileum werden gehuldigd.

De heer Geerken overhandigde de jubilarissen een certificaat, waarbij de gebruikelijke bloemen evenmin ontbraken. „Met deze 115 jaren heeft „Concordia" muzikale geschiedenis gemaakt. Deze mensen zyn de pijlers
waarop een vereniging haar bestaan
bouwt. Concordia zit in de lift en ik ben
blij met de zelfwerkzaamheid die hier
aan de dag is gelegd," aldus wethouder
Geerken.

ning te verlenen. Een te klein gedeelte
van de bevolking van Vorden is bij de
uitwisseling met de Amerikanen betrokken, wat voor B&W ook reden was
om een afwijzing te sturen.
Het initiatief om een actie te houden
ondervond wel waardering van B&W.
Operation Friendship had gehoopt
met de opbrengst van deze actie een
gedeelte te kunnen bekostigen van de
kosten van het programma deze zomer.
Het bestuur van Operation Friendship is teleurgesteld over deze beslissing, omdat het nu zeer moeilijk wordt
het benodigde geld bij elkaar te krijgen.
Men overweegt dan ook om een bezwaar schrift in te dienen bij B&W tegen deze beslissing.
Voorts gaan ze zich bezinnen op nieuwe plannen en acties.

Jong Gelre
Voor maandag 13 februari heeft de
agrarische commissie van Jong Gelre
Vorden een avond belegd met als thema "Bemesting". Het thema zal in
twee gedeelten behandeld worden,
ten eerste met betrekking tot de Hinderwet en ten tweede zal de mest problematiek worden besproken. Voor
deze avond is de heer H.J. Wullink,

hoofdvoorlichter van de Geldersche
Maatschappij van Landbouw, uitgenodigd. De avond /al in Hotel Bloemendaal plaatsvinden.
Om alvast wal te oefenen voor de regio volleybal-wedstrijden organiseert
Jong Gelre vrijdagavond 10 februari
in het Dorpscentrum een vollcyhalavond. De regio-wedstrijden vinden
plaats op 17 en 24 februari tegen de afdelingen Steenderen, /elhem, Hengelo en Laren.
Op 23 februari verzorgt de provinciale
vormingsgroep van Jong Gelre een
avond over het jaarthema "Relaties en
sexualiteit".
De gezamenlijke culturele avond van
Jong Gelre, de Gelderse Maatschappij van Landbouw en de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen vindt 8
maart plaats in /aal De Herberg. Op
de/c avond zal het "Wereld Natuur
Fonds" enkele natuurfilms vertonen
en over haar bezigheden spreken.

Geslaagd
Op 3 februari j.1. slaagde onze plaatsgenote A. vanHoute-Dierx in Utrecht
voor het diploma Costumière van de
Dauckaerts Modevakschoolvereniging. Zij werd hiervoor opgeleid door
modevakschool Leuverink te Vorden.

Rijden zonder licht
Een drietal scholieren kregen een proces-verbaal wegens het rijden zonder
licht op de fiets. Ook werd tijdens deze
controle een vrachtwagenchauffeur
verbaliseerd. Zijn vrachlwagen was
overbeladen met 2000 kg. Een andere
automobilist voerde een lekke uitlaat
en kreeg ook een bon.

'N PATENT

SPAAR-IDEE:

Twee auto's
naar de schroothoop
Doordat de heer H.J.O. uit Wisch toen
hij van de Rondweg kwam en naar
Zutphen wilde geen voorrajt gaf aan
de uit de richting ZutpheJ^omende
auto van de heer P.B. uit Vorden, ontstond een fikse botsing. De inzittende
van de Vordense auto werden licht gewond. Beide auto's werden geheel
vernield afgevoerd.

Oud papier
De Rijkspolitie verzoekt de inwoners
van ons dorp het oud-papier dat met
goede bedoelingen wordt verzameld
voor diverse verenigingen in ons dorp
niet aan de straat te plaatsen, maar tegen het huis. Ook het papier niet dagen tevoren plaatsen. Het papier verregend niet alleen in deze tijd, maar
waait weg. Dat geeft een slordig gezicht en overlast.

Vordens
huisvrouwenorkest

Huldiging diamanten en gouden
leden „Concordia"

Donderdag 9 februari 1984
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Het Vordens Huisvrouwenorkest dat
in maart 1983 opnieuw van start ging
manifesteert zich uitstekend. Elke
maandagavond reperteert men in het
Dorpscentrum en de dames blazen er
lustig op los. De leiding is in goede
handen bij de heer Hilverink. Vele optredens zijn er de afgelopen maanden
geweest en a.s. vrijdag is er weer een
optreden in het Bondsrestaurant in 't
Joppe. Voor het flessenrek is er altijd
nog een plaats vrij. Dus als iemand dit
wil proberen kunt u zich melden bij
het bestuur. Het voornemen bestaat
om 10 maart een contactavond te geven in het Dorpscentrum. Er zullen
die avond enkele andere huisvrouwenorkesten optreden uit de Achterhoek en verdere medewerking verleent de Egelander Kapel, de Achtkaslelendarpers van de muziekvereniging Concordia. Hebt u interesse deze
avond te bezoeken kunt u daar dus rekening mee houden.
Nadere bijzonderheden volgen later
in dit blad.

Operation Friendship
krijgt geen vergunning
De afdeling Vorden van Operation
Friendship heeft van het College van
B&W een afwijzing ontvangen op hun
aanvraag voor een vergunning voor
het huis-aan-huis verkoop van bosjes
narcissen in maart.
Door een te vol programma van collectes, waarbij vaak een beroep wordt
gedaan op de burgerij van Vorden om
wat te geven, heeft B&W besloten om
Operation Friendship geen vergun-

DEMENlREKENING
'N GEWELDIG GOEIE SPAARREKENING VAN DE

bondsspaarbank s
voor Twente en Oost-Gelderland

Bfj ons in (Tn Achterhook
Now, a'w onzen börgemeister meugt gleuven (en den kan 't weten want
hee hef un fletse) dan komp t'r nog golden jaorn veur de "Werkgroep
Leefbaarheid" en de ver. "Oud-Vorden". Wat kont ze zich nog mooier
veurstelKn as heel Vorden un museum! Gin smerugge loch meer, gin lawaai van juke-box of brulfte en gin knallende transistors. Allene maor un
darp met volle olde huuze en zitbanken wao'j ow op zoll'n können neerzetten at neet de kraaien, net as now, zorgen dat ze vol mest zit.
Un darp met luu die allemaole un grieze kop heb, die loop t'r now ok al
wel maor die heb 't van de zörge en dan van de olderdom.
De enkelingen die van eur kapitaalljen rond kont kommen heb hier un
goed leaven, die 't van 't pensioen of aow mot hemmen bunt allange vehongerd want daorveur is de reserve al op. De naozaten van schilder Rubens zölt de mooiste plekskes hier in 't darp op 't linnen doek vaste leggen en de kinder van Jan en Piet bakt weer brood in 'n aoven die ze met
tekkebusse uut 't Vordense bos stokt.
Gelukkug wöd de soep nooit zo heite egett'n as ze opediend wöd en de
börgemeister hef t'r allene maor met willen zeggen da'w in Vorden toch
wel op mot passen, wil een en ander gin warkelukheid wodd'n.
Now kan ons gem. bestuur daor zelf natuurluk ok heel wat an doen. At
zee alles, wat ze eur vanuut 'n Haag veurschrieft, nao de letter uutvoert
zal't h i e r i n ieder geval un dooie boel wodd'n. Maori'j kont t'r ok tegenin
gaon en laot'n heur'n da'j daor andere gedachten oaver hebt. Stapp'n
maor 's un keer nao de menister en zeggen um hoe'j d'r oaver denkt.
Kont ze ow wel un laspos vinden, maor zee wet in ieder geval da'j d'r ok
nog bunt.
Un andere meniere umme Vorden wat meer onder de andach van 't grote publiek te brengen en de luu hier nao too te haal'n is de vvv. Te weinug
hef't gem. bestuur in 't velejen zich hieran geleagen laot'n liggen.
Meschien wel umdat de vvv te volle de "economische belangen" van un
deel van de lejen zol behartuggen. Lao'w d'r metene maor bi'j zeggen dat
t'r gin enkele vvv zonder geldeluk veurdeel veur de lejen, 'n enkel lid
meschien uutezonderd, van de grond te kriegen is. 't Geet umme de centen van de toerist, hoe'j 't ok bekiekt. U m die centen te kriegen mo'j d'r
eers zelf wel wat tegenan gooien. En de gemeente mag daor bes wat an
bi'j dragen, dat kriegt ze later wel met rente weer.
Wat neet wegnemt da ok de lejen zelf van de vvv deur 't toerisme noual
wat umzet extra draait ok eur bijdrage bes op un wat hoger plan mcugt
brengen. Veur wat, heurt wat!!
Da'j in veband met 't boavenstaonde de vekeersumleiding met fluweel'n
hansenan mot pakken sprek veur zich. U n kleinugheid kan'r al oorzaak
van wean da'j van Vorden al wiel veur 2033 un museum maakt. En da's
toch zeker neet de bedoeling van de luu bi'j ons in d'n Achterhook.
H. Leestman

Damcompetitie

CONTACT/SPORTOVERZICHT
Jan Hendriksen
nieuwe trainer
"Vorden"
Het bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden" heeft dezer dagen als opvolger van Ruud Gerritsen de huidige oefenmeester van Ajax B redebroek. Jan
Hendriksen gekontrakteerd. Hendriksen voormalig speler van "De Graafschap" is geen onbekende in Vorden,
want circa tien jaar geleden kwam Jan
Hendriksen als speler voor de geelzwarten uit.

Zaterdagvoetbal
Ratti l - Wilp l 2-1
Nadat het competitievoetbal 2 maanden stil had gelegen, kon er afgelopen
zaterdag eindelijk weer gevoetbald
worden.
S.v. Ratti trad aan tegen Wilp dat l
punt meer had vergaard en het was
dus zaak 2 punten te verorberen in de
thuiswedstrijd.
Een in de beginfase sterker spelend
Wilp verzuimde te doelpunten. Ook
aan Ratti-zijde werden enkele kansjes
om zeep geholpen.
In de 40e minuut waren het toch de
Vordenaren die via Wim Stokkink op
voorsprong kwamen via een afstraffen
van een grove verdedigingsfout aan de
kant van de bezoekers.
In de 2e helft waren het de gastgevers
die het spel in handen namen, maar
na een omstreden penalty door een
overtreding van doelman Herbert
Rutgers een tegendoelpunt kregen te
verwerken 1-1.
De Kranenburgers gooiden alles op
alles en creërden enkele goeie kansen.
Jan Nijenhuis verzuimde te scoren en
Harry Klein Ikkink zag zijn schitterende kopbal goed gepareerd door de
Wilp-doelman. Harry Rothman werd
vervangen door Henk Albers en Reinier Gosselink nam de plaats in van
Harry Klein Ikkink.
Vijl minuten voof tijd nam Ratti de
volle winst in huis door een doelpunt
vanaf de zestien gescoord door Reinier GosseJink, omdat de Wilp-defensie niet attent reageerde.
Al met al wonnen de Rattianen verdiend en draaien nu goed mee in de 2e
klasse van de GVB met 11 punten uit
11 wedstrijden. Zaterdag a.s. zal s.v.
Ratti l aan moeten treden tegen medekoploper F.C. Overstegen l uit
Doetinchem.

Zaalvoetbal
Velocitas l - Sp. Polacel l
(vriendschappelijk)
Maandagj.l. oefende Velocitas I tegen
le-klasser Sp. Polacel uit Doetinchem. Het tempo in deze wedstrijd lag
aanmerkelijk hoger dan dat de Vordenaren in de tweede klasse gewend
zijn.
Desondanks konden ze goed meekomen, waardoor een aantrekkelijke
wedstrijd ontstond met een eerste
helft, waarin Velocitas zelfs de betere
kansen had. Toch brak de rust met
een dubbel blanke stand aan.
Sp. Polacel opende in de tweede helft
de score met een geraffineerd hakballetje, maar Velocitas had het antwoord direkt klaar met een daverend
schot van Richard Bargeman (1-1).
Uit een inworp van Alfons Haverkamp kopte Mark Rouwen prachtig
raak, waardoor Velocitas een 2-1 voorsprong nam. Twee uitstekende goals
deden de balans weer in het voordeel
van Sp. Polacel uitvallen. Vlak voor
tijd was het echter Richard Bargeman,
die met een lage schuiver Velocitas
verdiend weer op gelijke hoogte
bracht (3-3).

Uitslagen
Velocitas l - Sp. Polacel 1:3-3; Oldenkotte l - Velocitas 2: 2-7; Velocitas 3 Hamba Raya 3: 3-3.

Programma
Maandag 13/2 Veldhoek: Halfweg '78
3 - Velocitas 1; Vorden: Velocitas 2 S.S.S.E. 2.

Volleybal
Zware blessure voor Dash
aanvoerder Gerrit Limpers
Het eerste herenteam van de Vordense volleybalvereniging Dash zal het de
komende maanden zonder haar aanvoerder Gerrit Limpers moeten stellen. De spelverdeler van Dash liep in
de bekerwedstrijd tegen Isala II een
zware enkelblessure op. Deze bekerwedstrijd tegen het één klasse hoger
spelend Isala eindigde in een 3-2 zege
voor de ploeg uit Deventer. Setstanden 8-15, 15-12, 15-11, 14-16 en 15-8.
De competitiewedstrijd tegen SVS III
uit Schalkhaar werd met 0-3 door
Dash gewonnen. Na een moeizame
eerste set 14-16; liep het vervolgens
op rolletjes voor de Vordenaren. Via
5-15 en 7-15 werd het 0-3.
Het tweede team staat momenteel
fraai bovenaan. De strijd tegen medekoploper Boemerang II uit Olst werd
vrij gemakkelijk met 0-3 gewonnen.
Setstanden 9-15, 3-15 en 8-15.
Tegen Bruvoc III werd eveneens met
3-0 gewonnen via de setstanden 15-3,
15-9 en 15-5. Deze week spelen de
heren I thuis tegen koploper Hansa
III. De heren II spelen tweemaal en
wel tegen SP. Deventer l en thuis tegen Wilp 1.

Dash dames thuis met
1-3 ten onder tegen
Set Up Ootmarsum
De dames l van Dash hebben zaterdagmiddag thuis een verdiende 1-3
nederlaag geleden tegen Set Up uit
Ootmarsum.
In de eerste set speelde de thuisclub
goed en werd een verdiende 15-12 setoverwinning behaald. In de tweede
set liep Dash een 0-8 achterstand op.
Men kwam goed terug tot 8-8. Dit
kostte echter zoveel energie dat de set
tot met 8-15 verloren ging.
Set Up verzamelde hierdoor zoveel
moed dat Dash in de derde set naar
een 10-15 nederlaag werd gespeeld.
In de laatste set "knoeide" Dash nogal
met de serve. De dames uit Ootmarsum maakten hier uitstekend gebruik
van zodat de eindstand 9-15 werd bereikt.
Zaterdag gaan de dames van Dash op
bezoek bij ATC Almelo.

WATERPOLO
Vorden-Duikelaar 2-7
De dames van Vorden hebben zaterdagavond een verdiende 2-7 nederlaag geleden tegen De Duikelaar. In
de eerste periode namen de dames
van de Duikelaar een 1-0 voorsprong,
dat in de tweede periode tot 4-0 werd
uitgebreid.
In de derde periode scoorde Diseree
Westerveld tegen. Dit gebeurde in de
laatste periode nogmaals toen Hermien Tiessink bij de stand 5-1 tegen
scoorde 5-2.
De Duikelaar scoorde tweemaal zodat
de eindstand 2-7 werd bereikt.

Gelders Kampioenschap
Johan Krajenbrink moet na zijn remise tegen Jos Swinkels weer Geert van
Aalten naast zich dulden op de eerste
plaats. Die remise kwam overigens
nogal vreemd tot stand: eerst stond hij
gewonnen, maar door een taxatiefout
moest hij een afwikkeling toelaten
waarna de bordjes verhangen werden.
Op de eerste zet na de tijdkontrole zag
Swinkels echter enkele spoken en kon
Krajenbrink nog met een finesse de
remise binnen halen. Wieger Wesselink won gemakkelijk van Frits Zegelink en ook Henk Hoekman had goede kansen tegen Emiel Leyser. Aan de
afwerking van Hoekman mankeerde
echter het een en ander en het liep remise. Jurgen Slutter kwam in een nadelig eindspel, maar wist de remise
tegen Frank Coenders nog binnen bereik te houden. De volgende ronde is
op 25 februari.

"De Graafschaprijders"
huldigde kampioenen

Treffers '80
Voor de competitie tafeltennis heeft
het eerste team van de treffers een gemakkelijke overwinning behaald op
E.T.T.V. F. Evers en S. Hovenkamp
behaalden de volle winst en M. Knippen verloor een partij, zodat de eindstand 9-1 werd voor de Treffers.
Het tweede team deed het nog beter
en behaalde een 0-10 overwinning op
E.T.V.V. Dit dankzij de overwinningen van R. Ilbrink, R. Böhmer en R. de
Heus.
Het derde team leed een nederlaag tegen B redevoert. Er werden twee partijen door W. Jansen gewonnen en
één door H. Dieters. Dit leidde tot een
7-3 nederlaag.

Jeugd
Het eerste jeugdteam leed een zware
nederlaag doordat E. Nijenhuis en R.
Bruinsma al hun partijen verloren. G.
Weevers wist de eer nog te redden
door één partij te winnen. De overwinning was voor Litac-Zeiler die negen partijen wonnen. Treffers II - Litac-Zeiler 6-4. Ondanks verlies van alle partijen door M. Kempen wist het
tweede team toch de wedstrijd te winnen door zeges van F. Hovenkamp en
R. Wiekart.

Programma
Jeugdtoernooi op 11 februari in de
Sporthal. Treffers III - Noad; Treffers
II - ATAK.

Veldtoertocht
"AÉkkastelenrijders"
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders" organiseerde zondag een veldtoertocht over een afstand van 45 kilometei^Mede vanwege de slechte
wee«listandigheden trok deze toertochtipirn. 60 deelnemers.
Voor deze deelnemers was het een bijzonder zwaar traject, want de paden
en wegen waren nu niet bepaald "geëgaliseerd".
Onder de deelnemers verschillende
crossers die deze veldtoertocht zuiver
als een trainingsrit zagen.
Start en finish waren nabij de kantine
van het gemeentelijk sportpark.

Klaverj as-drive
In zaal Schoenaker vond afgelopen
vrijdag wederom een klaverjas-drive
plaats. Ditmaal gingen de gebroeders
Laurens en Leo Bleumink met de
hoogst aantal punten strijken. Laurens behaalde 5782 punten, Leo 5699
punten. Derde werd Rinus Doornink
met 5506 punten. De poedelprijs ging
ditmaal naar mevr. de Beus met 3526
punten. Vrijdag 2 maart wordt wederom gekaart voor het halve varken. Dat
is dan de voorlaatste avond.

B.V. Kranenburg
Het eerste team moest in Baak tegen
Ons Genoegen II aantreden. Het gelukte het eerste team niet de lange
reeks overwinningen te continueren.
Met 39 tegen 30 werd verloren.
Kranenburg II leed een nipte 38-37
nederlaag tegen De Zwaan II uit Hengelo.
Het derde team blijft van slag. Weliswaar is van enig herstel sprake, maar
toch ging de Keu 4 met een 33-34
overwinning naar Hengelo terug. Kranenburg 4 tenslotte kreeg thuis De
Druif II op bezoek. Ook op eigen laken mocht het vierde niet het zoet der
overwinning smaken. Uitslag 28-40.

Distriktskampioenschappen

In Doetinchem zijn de voorrondes
voor het distriktskampioenschap van
start gegaan. Gerrit Wassink begon in
de Hoofdklasse slecht door een verdiende nederlaag tegen Anton Holterman. Harry Graaskamp, die eveneens
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrij- in de Hoofdklasse uitkwam speelde
ders" belegt op maandagavond 13 fe- een gelijkwaardige remise met Gerbruari haar jaarvergadering in clubca- hard van Kampen. Bij de junioren verfé het Zwaantje. Aanvang 20.00 uur. loor Martin Boersbroek van de sterke
Bij de bestuursverkiezing stellen de Arjan van de Berg en speelde Wim
aftredende leden J. Pardijs en W. Berenpas remise tegen Kees Spruyt.
Zuurveld zich niet meer herkiesbaar. De volgende ronde is 18 februari.

Achtkastelenrijders

Voor de onderlinge damcompetilie
van DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld:
M. Baakman - H. Boerkamp 1-1; P.
van Arregon - H. Berenpas 0-2; Y.
Baakman - F. Ibrahim 0-2; R. Slütlcr E. van Arregon 0-2; J. Kuin - M. Kuin
2-0; B. Maas - M. Bouwman 2-0; A.
Bouwman - M. Boersbroek 1-1; J.
Brandenbarg - W. Hoenink 0-2; B. van
Zuylekom - E. van Arregon 2-0; J.
Kuin - R. Slüttcr 1-1; W. Hoenink - F.
Ibrahim 2-0; M. Kuin - G. Brinkman
2-0; Y. Baakman - H. Boerkamp 2-0;
B. Haas - M. Baakman 0-2.

GOED GESLAAGDE FEESTAVOND

Buurtver. Delden
ontplooit
aktiviteiten
De buurtvereniging Delden organiseert de komende tijd een aantal activiteiten voor haar leden. Op woensdag
15 februari is er de algemene ledenvergadering in café Het Zwaantje, die
om 20.00 uur begint.
Zaterdag 25 februari verzorgt men

Men "knalde" er zaterdagavond in zaal de Herberg tijdens de jaarlijkse feestavond van de
motorclub "De Graafschapryders" weer behoorlijk tegenaan. Een gezellig feest met medewerking van het showorkest "Take it Easy" en met ditmaal een groot aantal jeugdige leden,
zodat de toekomst van de club wel verzekerd is.
Voorzitter Wim Bielderman bracht in
zijn openingswoord dank aan de gemeente, EHBO, grondeigenaren,
VW etc. voor de medewerking die
"De Graafschaprijders" bij de uitoefening van hun sport van hen ontvangen. Voorts wees hij op de opgerichte
fietscrossafdeling, een nieuwe loot
aan de stam van deze club.
Hoogtepunten op deze avond waren
de vele huldigingen. Allereerst moesten Jan Rouwenhorst en Jan Lenselink naar voren komen. Jan Rouwenhorst voor het feit dat hij de oprichter
is geweest van de befaamde "OostGelderlandrit".
Gedurende de twintig jaren dat deze
rit wordt gehouden heeft Jan Rouwenhorst het sekreti^^tschap vervuld, terwijl Jan Lenseünk al die twintig jaren de rit heeft meegereden. Zij
ontvingen een medaille van de feestcommissie, terwijl de echtgenotes
bloemen in ontvangs^riochten nemen. Hierna werden d^pbrschillende
kampioenen gehuldigd door de wethouder van sportzaken de heer J.F.
Geerken.
een dia avond in café Het Zwaantje,
waar de dia's van de praalwagens van
de afgelopen optochten in Wichmond
zullen worden vertoond.
18 Maart houdt men een kleintje bingo voor de ouderen onder de leden.
Deze middag begint om twee uur in
Het Zwaantje. Uit een enquête onder
de buurt is gebleken dat ruim 70 mensen mee willen op 18 april naar Prikkenhof in Duitsland. De geplande datum 25 april heeft men in verband met
de school vakanties een week verschoven.
De gehouden dropping is ondanks het
slechte weer toch goed verlopen. Zo'n
vijftig personen werden gelost in het
Hengelose zand, eindpunt was café
Evers in de Velswijk. Onderweg kregen de deelnemers boerenkool met
worst aangeboden. Als eerste eindigde de familie Hummelink, tweede
werd de heer Nijenhuis sameji met
mej. Steenman en derde eindigde de
groep Bannink/Groot Enzerink. De
poedelprijs was voor de groep jongens
Vruggink.

Paasvuur
Zaterdag 4 februari hebben de padvinders van de David I Alfordgroep
een paal opgericht in de hoek van de
Brinkerhof tegen de Rondweg.
Om die paal is een begin gemaakt met
de aanleg van een paasvuur. De werkgroep „Leefbaarheid Vorden" hoopt
in 1984 voor de derde maal een goed
brandend paasvuur te hebben. Dit zal
worden ontstoken op tweede paasavond onder trompetmuziek van Dick
Boerstoel. Dit jaar valt deze avond op
23 april, een gelukkige bijkomstigheid
is dat de feestdag van de padvinderij
ook op 23 april valt (St. Jorisdag). In
1982 en 1983 is er veel hulp van hen
geweest evenals die van de gemeente
en van de brandweer. Het materiaal
bestond grotendeels uit snoeihout en
gerooide heesters uit tuinen en plantsoenen en aangevoerd door de fa. Kettelarij en de gemeente. Een kleiner gedeelte bestond uit hetzelfde uit particuliere tuinen door henzelf aange-

Alvorens hij hiertoe overging wees hij
op de plaats die "De Graal scha p rijders" binnen de gemeenschap inneemt. "De club staat bekend om haar
vele aktivileiten binnen en buiten de
gemeentegrenzen. Als gemeente onderhandelen wij altijd zeer serieus
over allerhand zaken", aldus de heer
Geerken die vertelde dat hij van iemand die aan een slechte zandweg
woont, had gehoord, dat deze blij was
dat de motorclub van de zandwegen
gebruik maakt, omdat de wegen er
dan na een wedstrijd beter uitzien dan
voorheen.
Dat de heer Geerken voor deze uitspraak een daverend applaus in ontvangst mocht nemen, behoeft geen
nader betoog!
Vervolgens werden de verschillende
kampioenen gehuldigd. Dit waren:
Kampioen van Nederland klasse Enduro: solo 250 cc junioren Jan Willems;
solo 125 ccjunioren Erik Wullink.
Nederlands kampioen clubteam junioren Enduro bestaande uit Herman
Groot Nuelend, Joop Wuestenenk,

Jan Willemsen en de manager Gerrit
Arfman.
Clubkampioen Motorcross "Delden":
A-klasse Rol f Oosterink; B-Klassc Jan
H a r k i n k ; Klasse jeugd 125 cc Tjeerd
Stapelbroek; Klasse Jeugd 80 cc l lans
Berendsen; Klasse bromfietsen Laurens Bouwmeistcr.
Enduro: Junioren Herman Groot
Nuelend; Senioren Jan Harkink.
OrientatieriUen: Auto's A Klasse;
W.D. Wisselink; Auto's B-klasse Joh.
Mennink; Auto's toerklnsse Mevr.
T.A.B. Enzerink-Hummelink; Auto's
A/B niet leden G. Kranenbarg, BorCLlk).

Toer-binnenland: Geert Hartman;
idem buitenland Gerrit Bloemendaal.
Delden-Trophee: Joop Koop
Okhorst-drasbaantrophee:
Walter
Arendsen; wisselbeker beste toerrijder Geert I lartman; wisselbeker beste orientatierittenrijder Mevr. T. Enzerink-Hummelink.
Geert Harman werd gekozen tot motorsportman van het jaar; terwijl
Tjeerd Stapelbroek de titel voor de
jeugd in de wacht sleepte.

voerd en overtolligheden uit kelders,
schuurtjes en van zolders.

Brandbare afval
Is altijd welkom. Alstublieft maak het
de jongens niet te moeilijk: het opbouwen van de stapel is ontzettend
zwaar werk voor hen. Graag het afval
binnen de ring brengen en zo hoog
mogelijk weggooien. Nog een verzoek, in het belang van ons aller gezondheid en veiligheid, stort geen
GLAS en spul dat bij branden giftige
gassen verspreid.
Van piepschuim en de meeste plasticartikelen komt chloorgas vrij bij verbranden. Ook winkelwagens en gaspijpen zijn onbrandbaar (historisch!).
Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!

Adverteren
kost geld...
niet adverteren
kost meer!

Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscöntrum.
Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
Iedere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

9 febr. Bejaardenkring
Dorpscentrum
13 febr. VRTC jaarvergadering
19 febr. Welkomst-dienst in de G e re f.
kerk.
20 febr. Leerhuisavond "Kerk en
Samenleving"
21 febr. KPO
21 febr. NCVB jaarvergadering
23 febr. Bespreking kerkdienst "fascisme". Dorpscentrum
23 febr. Bejaardenkring
Dorpscentrum

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw

a-

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

r
wij zetten
niemand
onder druk.

FABRIEKSVERKOOP
ELKE VRIJDAG
VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UU R

Coupons - Kleding
Carnavals-artikelen
ZEER SCHERPE PRIJZEN!

UNIFORMEN

met
Televisie
reparaties
-i- direct
i ' naar

u bent vrij om uw drukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemaakt wordt.

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

St Janstraat 38
KEIJENBORG
Tel. 05753-1641

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van maandag 13 februari 1984, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan (wijzigingsplan ex. artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening): "VORDENKOM 1984 (JEUGDCENTRUM)".

Vorden, 9 februari 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris,
^^
De burgemeester,
J. Drijfhout.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Vorden; gelet op artikel 40 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij de door hen op 6 mei 1980 nr. 22
aan de heer C.M. Bouwmeister, Haesebroeckstraat 52
te Zutphen verleende vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een herstellingsinrichting voor motorvoertuigen, gelegen aan de Hamelandweg (ongenummerd) te Vorden hebben gewijzigd.
De wijziging houdt in toevoeging van voorschriften ter
voorkoming van ernstige landschappelijke/visuele
verontreiniging van het gebied waarde inrichting is gelegen welke voorschriften eerder waren opgenomen in
de vergunning op grond van de verordening tegen landschapsontsiering d.d. 3 augustus 1981 nr. AB 465/5
ABEZ/BT van de provincie Gelderland, welke vergunning is komen te vervallen op grond van de per 1 november 1981 in werking getreden gewijzigde Hinderwet.
Een exemplaarvan de beschikking ligt vooreen iederter
inzage op af del ing 1 ter secretarie van de gemeente Vorden en wel vanaf 10 februari 1984 tot en met 9 maart
1984, elke werkdag op 08.30 uur tot 12.00 uur en van
14.30 uur tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in
het Dorpscentrum te Vorden om 18.00 tot 21.00 uur.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de beschikking gekregen worden.
Ingevolge artikel 49, tweede lid staat tot 10 maart 1984
beroep open bij de Kroon voor:
1. diegene, tot wie de beschikking is gericht;
2. de betrokken adviseurs;
3. degenen die overeenkomstig artikel 38 van de Wet
algmene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de bekendmaking van het voornemen;
4. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 38 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.

verschenen
:;
. ;.';;/ :<dènieuwe
kollektie.

Wij stofferen snel
en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uitgebreide kollektie meubelstoffen.

Boekhouder heeft nog tijd
voor het invullen van uw belastingaangifte.
Tel. 05753-2268.

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

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET
terinzagelegging beschikking (artikel 31, lid 2 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 10
februari 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage de beschikking van de volgende verzoeken om een vergunning ingevolge de Hinderwet:
1. N.V. GAMOG, Bolwerksweg 35, 7202 AH Zutphen
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een gasreduceerstation, datum verzoek
27 oktober 1983, adres inrichting hoek Zomervreugdweg/Slotsteeg, kadastraal gemeente Vorden,
sectie G, nummer 1371;
2. N.V. GAMOG, Bolwerksweg 35, 7202 AH Zutphen
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een gasreduceerstation, datum verzoek
26 oktober 1983, adres inrichting Mosselseweg nabij perceel Ruurloseweg 79, kadastraal gemeente
Vorden, sectie B, nummer 2061;
3. Bouwbedrijf Rondeel, Ruurloseweg 42, 7251 LK
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning vooreen inrichting voor machinale
houtbewerking, datum verzoek 4 november 1983,
adres inrichting Ruurloseweg 42, kadastraal gemeente Vorden, sectie B, nummers 2020, 2079,
2099 en 2188;
4. Aral Nederland N.V., Nassaulaan 11, 2514 JS's-Gravenhage om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor de ondergrondse opslag
van motorbrandstoffen en de verkoop hiervan aan
het wegverkeer door middel van zelf-tanken, alsmede het verrichten van lichte garagewerkzaamheden
en autowassen, datum verzoek 27 september 1983,
adres inrichting Zutphenseweg 30, kadastraal gemeente Vorden, sectie M, nummer 640;
5. dhr A.W.M. Wolbrink, Wolfstraat 2, 7223 DP Baak
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een inrichting voordefabrikage, opslag
en handel van stalinrichtingen en voerinstallaties,
datum verzoek 1 juni 1983, adres inrichting Industrieweg 10, kadastraal gemeente Vorden, sectie M,
nummer 818;
6. dhr H. Regelink, Warkenseweg 4, 7251 HG Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag alsmede een propaangasinstallatie, datum verzoek 23 november 1983, adres inrichting Warkenseweg 4, kadastraal gemeente Vorden, sectie L,
nummer 90;
7. Fa Vos Verfverwerking, Kerkhof laan 1,7251 JW Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het spuiten, moffelen en staalstralen van alle ter behandeling aangeboden artikelen, datum verzoek 26 oktober 1983, adres inrichting Kerkhoflaan 1, kadastraal gemeente Vorden,
sectie M, nummer 168.
De strekking van de beschikking luidt: voor zover t hans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de inrichting is/zal zijn gelegen te verwachten toekomstige
ontwikkelingen in de omgeving, is de vergunning verleend onder de voordat soort inrichtingen gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 2001 9, 2500 EA 's-Gravenhage.

Een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening
kan worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

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
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen ^.n bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-G raven hage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 9 februari 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Drijfhout.
Mr. M. Vunderink.

Datum: 9 februari 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris.
De burgemeester,
J. Drijfhout.
Mr. M. Vunderink.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad
van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.

iiitcrcaril
P. S. Zojuist

Uw
meubels
versleten?

de machine met de
goede resultaten

Belanghebbenden kurigfc gedurende bovengenoemde
termijn hun eventuele I^Rvaren tegen dit ontwerp-plan
schriftelijk bij het college kenbaar maken.

Nieuwstad 12
Vorden
Telefoon 1404

HET HOGE 20-VORDEN

Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Genoemd plan omvat de mogelijkheid om op het terrein
van het voormalige jeugdcentrum de bouwvan een tiental woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens
te realiseren.

Drukkerij
WEEVERS

J.H. WILTINK

ook voor uw
gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

GEMEENTE VORDEN

gebreide kollektie voor u ter inzage. De
nieuwste ontwerpen van traditioneel tot
modern. Komt u eens langs. Ook
de tekst kunnen wij
samen met u
opstellen.

LOODGIETERSBEDRIJF

Jan Pieterse

CERTIFICAATHOUDER

N9EUWÜ
Voor deze grote dag hebben wij een uit-

naar de vakman, met gratis advies

TAPIJTREINIGEN

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Laarstraat 53, tel. 05750-12306

voor ai uw loodgietersmaterialen

Eervolle
vermelding
voor
kastelenkalender
van Drukkerij
Weevers bv
te Vorden

l tijdschriften bv

GRAFICUS Kalender Trofee '84
Juryrapport Kastelen Kalender

Elk jaar wordt door grafisch vakblad 'Graficus' een kalenderbeoordelingswedstryd georganiseerd met als
wisselprijs de Graficus Kalender Trofee. Aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door lithografen, fotografen, uitgevers en drukkers uit geheel Nederland, welke hun opdrachten op deze wyze laten toetsen door
een bijzonder vakbekwame en kritische jury.
Drukkery Weevers BV had de door haar vervaardigde kastelenkalender 1984 ingezonden in de kategorie
'Grafische kalenders'. Het gekozen onderwerp ligt voor de hand, daar rondom Vorden de bekende acht
kastelen liggen. Ontwerper Rob de Wilde uit Zelhem, welke in opdracht van Drukkery Wee vers de foto's
en lay-out verzorgde, is er op een bijzondere wyze in geslaagd een goede kompositie van beeld en kalendarium te kreeëren. Door de jury werii nl. aan het piodukt een 'Eervolle vermelding' toegekend. Een zeer
goede prestatie, gezien het aantal inzendingen van gerenomeerde bedryven.
Het door Drukkery Weevers BV in 1982 behaalde certifikaat van de Vereniging Produktbewaking Grafische Industrie blykt mede door dit resultaat zyn vruchten af te werpen. Immers een gedegen stuk vakwerk
vervaardigen op moderne apparatuur tegen konkurrerende prij/en volgens de normen van het VPGI heeft
by Drukkerij Weevers BV tot dit resultaat geleid.
Wy feliciteren het Vordense bedryf met dit sukses, temeer daar zij in 1984 voor het 50e jaar het weekblad
'Contact' uitgeven welke een bekende naam heeft verworven in deze regio.

Namens redactie Graficus

A. J. Koesen
hoofdredacteur

Beroemd biiitenspcllctje
voor bin£n, maar ook
voor buiten

De heer Weevers in gesprek met de heer Rob de Wilde tijdens de kalender-expositie te Alkmaar.

Iedereen kent hem, de hinkelbaan op
straat. Snel getekend door een enthousiaste kinderhand met een stuk
krijt of een stuk van een dakpan. Een
spel dat alle kinderen graag spelen, alleen... je moet er wel altijd voor naar
buiten. Dat is nu echter niet meer nodig.
De originele hinkelbaan is een puur
Nederlands produkt en keurig gedrukt op een vrolijk, groen en slijtvast
stuk polyetyleen. Hierdoor kan de hele hinkelbaan in een wip worden opgerold of gevouwen en overal worden
gebruikt. Binnen in de gang of in de
kamer, maar ook buiten op het grasveld of aan het strand.
De hinkelbaan is verpakt in een handige plastic draagtas en dit geheel is
een fleurig bedrukte kartonnen doos.
In heel Europa is deze Nederlandse
hinkelbaan een groot succes. Bij de
warenhuizen en speelgoedzaken kost
deze hinkelbaan tussen de 12 en 13
gulden.

FOTOSTRIPVERHAAL

over die
fotogenieke
honden
ijn volgens deskundigen /o'n twee miljoen honden in Nederland. Herdershonden en doggen, jachthonden en terriërs en hoe al
die honderassen verder heten. De mens koos de hond als hulp bij de
jacht, als bewaker of gewoon als aardige metgezel en huisgenoot. En het
is begrijpelijk dat die huisgenoot ook regelmatig een plaats krijgt op de
foto's die een mens maakt. Want honden hebben naast de vele voortreffelijke eigenschappen die ze al bezitten nog een pluspunt: ze zijn ook
erg fotogeniek. Dat blijkt uit de drie foto's die hierboven zijn afgebeeld:
wie honden op de plaat /et is bijna altijd verzekerd van een goed resultaat. Als die fotograaf of fotografe tenminste een paar spelregels in acht
neemt.

En de eerste spelregel is: ga voor uw hond op de
knieën, want "luchtfoto's" geven vaak een vertekend
perspectief, waardoor het beest niet op z'n voordeligst
uitkomt. Dat kiezen van een laag standpunt heeft nog
een ander voordeel: u krijgt er vaak ook een rustiger
achtergrond door. Want ook dat is een belangrijke factor als u graag boeiende foto's wilt maken van uw
hond: kies een zo mogelijk contrasterende of in elk geval rustige achtergrond. Foto l en 2 laten dat duidelijk
zien.

Als u de achtergrond niet zelf kunt kiezen dan is het
plezierig als u kunt beschikken over een bescheiden
telelens. Die zorgt er - door zijn beperkte scherptegebied - voor dat u kunt scherpstellen op het dier terwijl
de achtergrond onscherp wordt, waardoor de hond
"vrijstaand" in beeld komt. Bij het fotograferen in huis
zal vaak een flitser nodig zijn om snelle bewegingen te
"bevriezen". Een flitser zorgt namelijk niet alleen voor
voldoende licht maar ook voor zo'n korte lichtflits dat
bewegingsonscherpte wordt voorkomen.

