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Raad Vorden besluit om Drukkerij Weevers en
Sorbo geen belemmeringen op te leggen
College trekt voorbereidingsbesluit in!
Met uitzondering van de heren H. Tjoonk (VVD), G. J. Bannink (eenmansfraktie)
alsmede de beide wethouders H. A. Bogchelman (VVD) en W. A. J. Lichtenberg
(CDA) besloot de gemeenteraad van Vorden dinsdagavond na langdurige discussie
om de Sorbo/Nedac en drukkerij Weevers geen extra belemmering op te leggen.
Naar aanleiding van de zienswijze van de raad besloot het college het voorberei-
dingsbesluit te aanzien van het industrieterrein bij de Vordense Beek in te trekken.
Het College beoogde namelijk met het voorbereidingsbesluit dat een verdere
grootschalige bebouwing op dit terrein midden in het dorp ongewenst is.

Momenteel is de toegestane hoogte van
de Sorbo-gebouwen elf meter. Een deel
van deze gebouwen heeft deze hoogte
nog niet en zou als zodanig nog uitge-
breid kunnen worden. Zoals direkteur
Jac. H. de Jong in de commissie Alge-
meen Bestuur reeds stelde, voor het
bedrijf van het grootste belang aange-
zien men verder qua uitbreiding geen
kant meer uit kan.
Zoe een voorbereidingsbesluit zijn ge-
nomen dan kan Sorbo uitbreiding van
de bestaande gebouwen naar elf meter
dus wel vergeten.
De heer J. F. Geerken (CDA) vroeg in
eerste instantie om opschorting van het
collegevoorstel. "In deze tijd van neer-
gaande konjuktuur moeten we deze
belangrijke bedrijven niet in haar ont-
wikkelingen gaan belemmeren.
Niet alleen zijn er bij de Sorbo 170 man
aan het werk bovendien levert de bor-
stelfabriek de Havo ook voor 70% aan
de Sorbo, terwijl de Enk ook veel werk
voor dit bedrijf verricht. Sorbo heeft
voor 8 miljoen geïnvesteerd en drukkerij
Weevers voor 1,5 miljoen. De rek zit er
bij deze bedrijven nog goed in. Ook de
toekomst ziet er voor beiden goed uit.
Industriegrond hebben we als gemeente-
bestuur niet te bieden. Ik stel voor ga
met beide direkteuren rond de tafel
zitten en schort het voorstel op", aldus
de heer Geerken.
De heer E. Brandenbarg (VVD) dacht
dat er in Vorden een aktief industrie-
beleid gevoerd zou worden. Als het op
de manier gebeurt zoals het college
voorstelt, dus zonder overleg met de

betrokkenen vooraf, dan vraag je je af
waar gaan we in Vorden naar toe? De
Sorbo kan geen andere kant meer uit .
Moeten wij dan zeggen Sorbo ga
Vorden maar verlaten?" aldus Bran-
denbarg die tegen het voorstel van B&W
was.
De heer J. Bosch (fraktievoorzitter van
de P.v.d.A) vond dat je alleen maar
voorbereidingsbesluiten moet nemen
wanneer er geheel nieuwe ontwikke-
lingen zijn ontstaan. "Het bestem-
mingsplan is in 1976 vastgesteld en het is
wel een beetje zwak om nu te zeggen dat
de zaak terug gedraaid moet worden. Ik
ben verbaasd dat het college de econo-
mische belangen niet tegen de plano-
logische belangen heeft afgewogen. We
zijn hier bezorgd over, mede in aan-
merking genomen dat beide wethouders
uit het bedrijfsleven afkomstig zijn",
aldus Bosch die namens zijn fraktie
tegen het voorstel van het college
stemde.

DURE WONINGEN
De heer G. J. Bannink (eenmansfraktie)
stelde dat geheel Vorden van de hoog-
bouw van de Sorbo is geschrokken.
"Stel je eens voor dat er brand uitbreekt
met al die plastic artikelen. Denk toch
eens aan de mensen die hier dure wonin-
gen gebouwd hebben en nu door deze
hoogbouw gedupeerd worden. Boven-
dien staan er altijd auto's van de Sorbo
in de straten. Waar zijn we toch mee
bezig in Vorden", aldus Bannink die de
Sorbo maar het liefst van de huidige
plek zag verdwijnen.

De heer H. Tjoonk (VVD) sloot zich
min of meer bij de woorden van de heer
Bannink aan. "Wie sluit het uit dat de
Sorbo in de brand vliegt. We moeten
een grens trekken zo kan het niet lan-
ger", aldus Tjoonk.
"Dat hadden we dan maar in 1976
moeten bedenken. De raad heeft toen de
uitgangspunten gehanteerd van een
toegestane hoogbouw van elf meter",
aldus Bosch.
Burgemeester Vunderink deelde de raad
mede dat het college zich wel terdege
had voorgenomen om met beide bedrij-
ven te gaan praten. "Dat overleg kan
nog best gepleegd worden nadat het
voorbereidingsbesluit is genomen", zo
stelde hij.

De heer Vunderink zei dat het college
zich eigenlijk na de laatse verbouwing
van de Sorbo pas gerealiseerd hoe hoog
het gebouw nu in feite wel is. "Dat zie je
pas goed wanneer het klaar is". Wet
houder Bogchelman (VVD) merkte nog
op dat vanuit de Vordens bevolking
klachten over de hoogbouw van Sorbo
bij het college waren binnengekomen.

Burgemeester Vunderink schorste ver-
. volgens de vergadering en zei nadien dat

het college het voorstel, om een voorbe-
reidingsbesluit te nemen, intrekt. "We
zien niets in opschorten van het voor-
stel", aldus burgemeester Vunderink.

Het was overigens wel verwonderlijk dat
de heer Vunderink de handreiking van
de ifl^üeerken, om eerst nogeens met
de cMIP!uren van beide bedrijven te
gaan praten, negeerde. Temeer daar de
heer Vunderink er steeds op had geha-
merd dat wanneer er éénmaal een voor-
bereidingsbesluit zou zijn genomen, er

te praten valt! Maar onder-
den dan zowel de Sorbo als

drukkerij Weevers geen kant meer uit
gekund!

Gemeenteraad van Vorden besluit bouwaanvraag
van Freiherr E. A. S. von Mengden aan te houden
De raad van Vorden heeft zich dinsdagavond geruime tijd bezig gehouden met de
bouwaanvraag van Freiherr E. A. S. von Mengden. Het college adviseerde de raad
namelijk om geen bouwvergunning te verlenen voor het deeltelijk veranderen van
een bergruimte op de landgoedcamping van Von Mengden. Op de camping was
namelijk bergruimte aanwezig die momenteel echter als kantine wordt gebruikt.
En dat is volgens het college in strijd met de Wet.

Burgemeester Vunderink zei begrip te
hebben voor de commissie financiën,
die had gepleit om de gevraagde ver-
gunning toch te verlenen, en betreurde
dat het bestemmingsplan, waaraan men
al ruim elf jaar sleutelt, nog niet gereed
is. Wel handhaafde Vunderink het
collegevoorstel.
De heer B. van Tilburg (P.v.d.A) hield
een warm pleidooi ten gunste van Baron
von Mengden. "Doordat het bestem-
mingsplan zo lang uitblijft staat de

rechtsbescherming te lang op de tocht.
Het besluit van het college om geen ver-
gunning te verlenen is een onjuist be-
sluit. Het bouwplan van de heer von
Mengden is niet in strijd met het plan
dat op het punt staat geboren te
worden. Een en ander is niet in strijd
met het bekende artikel 50", aldus van
Tilburg. Dat wil dus zeggen dat de ver-
gunningaanvraag aangehouden moet
worden. Het voorbereidingsbesluit ein-
digt augustus aanstaande. In die periode

dienen we het ontwerp-bestemmings-
plan vast te stellen. Op dit plan kun je
dan anticiperen", aldus de heer van Til-
burg. De heer J. F. Geerken (CDA)
toonde zich eveneens voorstander om de
heer von Mengden niet de dupe te laten
worden. De heer Tjoonk (VVD) kwam
tot dezelfde konklusie. De heer G. J.
Bannink (eenmansfraktie) schaarde zich
wel achter het voorstel van B&W. "Het
is juist om mensen die iets doen waar-
voor geen vergunning is verleend achter-
af toch te helpen".

De raad besloot uiteindelijk het voorstel
van de heer Tilburg over te nemen en
aan te nemen. Burgemeester Vunderink
zegde toe dat het college er alles aan zal
doen om zo spoedig mogelijk met een
ontwerpplan te komen.

Subsidie voor
voor Vrouwenraad
De raad besloot dinsdagavond om
ƒ 3.483,25 subsidie te verlenen aan de
Vrouwenraad.
De heer Bosch (P.v.d.A) had geen moei-
te met de subsidie maar vond wel dat het
vreemd past in het subsidiebeleid. "Ik
denk hierbij aan de Stichting „De
Opvang" aldus Bosch, die zich verder af
vroeg of de aktiviteiten van de vrouwen-
raad de emancipatie dienen of dat het
meer gezelligheidsbijeenkomsten zijn?
De heer C. Voerman (CDA) kreeg van
wethouder Lichtenberg te horen dat ge-
tracht wordt om ook zoveel mogelijk de
niet aangesloten vrouwen er bij te
betrekken. Deze vallen onder de noemer
"peuterspeelzaal". De heer Bannink
toonde zich niet gelukkig met het
voorstel van het college. "De belasting-
betaler wordt uitgeknepen. Gaarne in
Vorden vrouwelijke raadleden. In
landen met een vrouwelijke premier
moet men de buikriem ook goed aan-
halen! "Ik ben dan ook tegen subsidie"
aldus Bannink. Wethouder Lichtenberg
(CDA) liet duidelijk uitkomen dat nu de
raad tot subsidie heeft besloten men er
niet voor de volle honder procent van

uit kan gaan dat ook subsidie van
"bovenaf" verkregen wordt, al acht hij
de kans daarom wel bijzonder groot.

Toeschouwers
Culturele voorstellingen
Naar aanleiding van een persbericht
over de tegenvallende toeschouwersaan-
tallen bij de culturele voorstellingen van
de Stichting Dorpscentrum informeerde
de heer C. Voerman (CDA) of de we-
thouder de mening is toegedaan dat
Vordense verenigingen bij de program-
ma's ingeschakeld dienen te worden.
Wethouder Lichtenberg gaf hierop een
bevestigend antwoord en zei dat er mo-
menteel onderhandelingen gaande zijn
met het dorpscentrum over "hoe het nu
verder moet".

Subsidie voor verbetering
wegen Delden
De raad besloot om akkoord te gaan
met een voorstel van het college om de
wegen in Delden te verbeteren. Hier-
voor zal subsidie verkregen worden van
het ministerie van Landbouw en Visse-
rij.
De heer J. Bosch (P.v.d.A.) was van
mening dat het allemaal veel te lang
heeft geduurd. "In april 1978 werd de
raad reeds een voorstel tot wegverbete-

ring in Delden voorgelegd. Dat voorstel
werd toen aangehouden. Moet de oor-
zaak van deze vertraging niet in eigen
boezem gezocht worden
Bogchelman?". De heer Tjoonk (VVD)
vond dat de raad zelf ook schuld had,
waarop wethouder H.A. Bogchelman
(VVD) zie dat de trage afkomst van de
subsidieregeling als oorzaak van het ver-
traagde voorstel aan de raad kan wor-
den genoemd, "We hebben rustig afge-
wacht tot we de subsidiebuit voor het
grootste deel binnen hebben", zo zei
hij. Bannink wees erop dat het hier om
een telephonische toezegging gaat.
"Toch wel link", zo vond hij. Burg-
meester Vunderink zeid goede hoop te
hebben dat de subsidie inderdaad af-
komt.

Bestrijding beunhazerij
De raad besloot dinadagavond tot
vaststelling van een bouwregistratieve-
rordening. Via deze verordening wil de
gemeente Vorden de bouwvergunningen
openbaar maken zodat de beunhazerij
kan worden bestreden. De vergunnin-
gen komen in een openbaar register. In
de praktijk komt het er op neer dat de
ambtenaren slechts behoeven toe te zien
of de door de aanvrager verstrekte gege-
vens juist zijn.
Van opsporing van overtredingen of het
toepassen van maatregelen is geen spra-

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaatzaak

KOERSELMAN

ke. De gemeete verstrekt slechts mede-
werking aan de bij de uitvoering van de
economische wetgeving betrokken orga-
nen door middel van het verstrekken
van gegevens.

Plattelandsvrouwen
De N.B.v.Pl.vr. afd. Vorden hield
woensdag j.l. haar maandelijkse bijeen-
komst. De presidente mevr. Ridderhof
kon in haar openingswoord veel dames
welkom heten.
Na het huishoudelijk gedeelte van de
vergadering vertoonde een der eigen le-
den mevr. H. Kern, prachtige dia's over
haar reis naar Zuid-Afrika. Vooral haar
dia's van bloemen en planten maakten
veel indruk.
De volgende bijeenkomsten zijn: 4
maart, Culturele avond samen met de
G.M.v.L. en Jong Gelre.
11 maart, Deze avond wordt verzorgd
door het eendagsbestuur.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Orgelconcerten
in Hengelo Gld.

Voor het jaar 1981 zijn in de Hervorm-
de kerk te Hengelo Gld. een tweetal or-
gelconcerten vastgesteld. Het eerste
concert vindt plaats op dinsdag 3 maart
a.s. met als gast Peter Eilander. Orga-
nist aan de Gereformeerde kerk te Vaas-
sen. Medewerking verleent het Vordens
Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof.

Zowel Peter Eilander als Bert Nijhof
hebben een resentelijk koperen jubi-
leum herdacht. Resp. als organist en als
dirigent van het Vordens Mannenkoor.
Het programma voor 3 maart is afwisse-
lend samengesteld.

Het tweede concert wordt gegeven op
donderdag 9 juli en als gast Harry Ha-
mer uit kampen.

OPEN TAFEL
Men hoort zo vaak in Vorden: had dit of dat niet beter eerst overlegd
kunnen worden ofha^igtLen ander niet voorkomen kunnen worden.
Men gaat vaak onno^jfkaar voorbij.
Deze week kwam deze kreet weer uit de gemeenteraad. "Waarom eerst niet
overleggen". Ook bij de Vordense Winkeliersvereniging was er ongenoegen
dat de karnavalsvereniging, buiten haar om, een beurs wil gaan organise-
ren. ^^
Uiteraard is dit hun jjjljecht. Maar waarom geen overleg? De Vordense
Middenstand is toch ook altijd bereid om hun te steunen in f eest kranten en
in de vorm van giften e. d.
Wij hebben eens geïnformeerd bij de karnavalsvereniging en in grote
trekken was men het wel met ons eens.

Kan dit niet voorkomen worden? Ons inziens wel. Laten wij in Vorden ook
"open-tafel-gesprekken" houden. In Doetinchem, Winterswijk en Zelhem
blijken de "open-tafel-gesprekken" een sukses te zijn.
"Open-tafel-gesprekken" zijn dan niet alleen voor de industrie en midden-
stand bedoelt, doch voor iedere Vordenaar (ook dames). Om tot opbou-
wende gesprekken te komen. In omliggende plaatsen blijkt het een sukses te
zijn. Er komen allerlei mensen en het blijkt een ontmoetingspunt te zijn
voor iedereen.

Heeft iemand nog ideeën of suggesties, bel 1404. Gezamelijk moet het toch
te doen zijn om in Vorden lx per maand zo'n "open-tafel" te organiseren.

DeRedaktie
L. G. Weevers

Voorjaarsvergadering
Vordense Winkeliers
Vereniging

In zaal Bakker hield de Vordense Win-
keliers Vereniging dinsdagavond j.l.
haar voorjaarsvergadering. Uit de na-
bespreking van de St. Nicolaas-aktie
bleek dat deze aktie bijzonder geslaagd
mag heten. Er werd een flinke om-
zetstijging behaald, het feit dt door alle
winkeliers bewust bonnen zijn uitgege-
ven zal hier mede debet aan zijn.
Over een eventueele zomeraktie en in
welke vorm zal het bestuur zich nog na-
der beraden, de leden ontvangen daar
op korte termijn nadere informatie
over.
De vergadering stond nogal vreemd te-
genover het initiatief van de propagan-
da commissie van de karnavals vereni-
ging "De Deurdreajers" om hier een za-
kenbeurs te organiseren temeer daar
blijkbaar in andere plaatsen reeds in een
veel eerder stadium diverse onderne-
mers benaderd zijn. Schijnbaar is deze
beurs niet bedoeld als "Vorden Promo-
tion maar enkel aangegrepen als middel
om de kas van de vereniging te vullen".
Dit wat althans de mening van diverse
aanwezigen.

Na de pauze gaf de heer van Rijn,
reclame-deskunidge bij uitstek, een
boeiend betoog over verkoopbevorde-
ring d.m.v. reclame en alles wat daar-
mee samenhangt. Op duidelijke wijze
belichtte de heer van Rijn alle facetten
die het gezicht van de ondernemer bepa-
len.

Voorzitter Lammers dankte de here van

Rijn voor zijn medewerking aan deze
avond en sloot hiermede tevens de ver-
gadering.
Voor de niet aanwezigen zij nog ver-
meld dat op woensdag l april er een le-
zing voor de vereniging gehouden wordt
verzorgd door de heer van de Waal van
het C.I.M.K.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: L. van Eek en A.
Stieding
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A. Weenk-Linden-
schot, oud 77 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag l maart: 10.00 uur mevr. ds.
A.C. Fokkema, Doetinchem, Jeugd-
dienst
19.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag l maart: 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra
19.00 uur: ds. C. Mak, Zutphen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 28 februari en zondag l maart
dr. v. Tongeren. 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 TANDARTS
J.H. Slot, Neede, tel. 05450-1300.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
om 11.30 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 28 februari 12.00 uur tot
maandag 2 maart 7.00 uur. dr. Wegche-
laer. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Wegchelaer.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

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

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

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

BEGRAFENISDIENST

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



Te koop: een hok eenjarige
kippen. Volop in de leg.
ƒ5,- per stuk
L. Groot Bramel, Wiersser-
broekweg l, Vorden. Tel.
6639.

Verzamelaar vraagt munten
van voor 1945.
Halve centen vanaf ƒ 4,-;
centen van ƒ 3,-, stuivers
vanaf 7,50 enz.
Tel. 05750-21486 (na 18.00
uur)

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

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

Welk meisje wil 4 of 5 mid-
dagen per week op onze 2 kin-
deren passen.
Reakties onder nr. 40/1 van
dit blad.

SLECHT GAZON?
De oorzaak kan ver vilt ing
zijn.

Huur daarom even een
VERTIKUTEER-
MACHINE.

Vrijblijvend inlichtingen bij
H. Klein Hesselink & Zn. c.v.
Ruurlo. Tel. 05736-278
's avonds 498.

Schoonmaak- en
schoorsteenveeg-

RE|NO

Uw adres
voor

schoorsteen
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

met
Televisie

reparaties
- direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

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

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

Gafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler Tel. 6634

KUNSTHANDEL &
LIJSTENMAKERIJ
Insulindelaan 4

Vorden
Tel.05752-2675

Exclusieve
prenten voor

jachtliefhebbers!
Uit beperkte voorraad kunnen wij u
aanbieden: authentieke, ingelijste
prenten met jachttaferelen. Bijzon-
dere staaltjes van verfijnde prent-

kunst.

onze
bonnenah

Heeft u uw waardebonnen al ingeleverd?
Deze week krijgt u op zes bonnen 2,5 kilogram Golden
Delicious GRATIS. Een geweldige aktie waar onze vaste
klanten dubbel van profiteren. Bij iedere 25 gulden die
u in een van onze zaken aan boodschappen besteedt

ontvangt u een waardebon gratis. Op deze waardebonnen krijgt u
regelmatig GRATIS aanbiedingen. Zoals deze week van 26 februari tot en

met 4 maart 2,5 kg prachtige Golden Delicious appels op zes bonnen.
Winkel Waarde f 3,25. U kunt ook voor uw 6 bonnen f 1,70 aan de kassa krijgen.

Voor een deskundig advies bij het
invullen van Uw aangiftebiljetten
1980 houden wij

SPECIALE
ZITAVONDEN
voor partikulieren op:

- WOENSDAG 4 MAART
- WOENSDAG 11 MAART
- WOENSDAG 18 MAART
- WOENSDAG 25 MAART

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor
Vorden B.V.

Dir. B. H. J.deRegt
B. J. Bloemendaal

Ruurloseweg 21, Vorden - Telefoon 05752-1485

VAKANTIE
Nu vrijdagavond 27 februari
om 21. 00 uur sluiten wij.

Dinsdagmorgen 10 maart om
8.30 uur zijn wij weer geopend.

A.GRCOT KORMEl l N K
norlogerie goud & zi Iver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

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

05752-1314 en 05750-23346

Wees niet passief - wordt aktief
Maak uw eigen kleding
Haal de stof
bij de zaak
met
deskundig
advies

ZUTPHENSEWEG 29 VOflDEN TEL O57b2-1971

onge enever
l literVeluws volkoren brood

800 gram van 1,94 voor_ Kontiki
fles 0,6 7 liter
van 14,95Sesam bollen

zak 9 stuks nu

Theebiskwie
pak van 0,69 voor
Klinkhamer
Groninger Koek
3 soorten van 2,15 voor _ .
Nieuw Kreyenbroek
Zutphen se moppen 1 49
pak 10 st. van 1,69 voor _ JL«
Smith Chipito's
kaas of pinda
van 0,99 voor
Donkers

geldig van 26-2 t/m 28-2-1981
Kotelette Suisse
Dit is een heerlijke rib-
karbonade gevuld met
ham en kaas, 500 gram

Jamaica rumbonen
200 gram van 2,79 voor
Chocolade domino's
pak 150 gram
van 2,89 voor
Dreft afwas

Hamlappen heel kilo

grote flacon 600 gram
van 2,98 voor

Fricandeau 500 gram
Schnitzels
gepaneerd of

Heinz Sandwich Spread
pot van 2,49 voor
Unox Smac
blik 200 gram
van 1,98 voor

ongepaneerd, 1 00 gram

Fonduschotels
diverse soorten vanaf

Zwan Berliner leverworst
100 gram

Remia fritessaus
1000 cc van 3,49 voor

Boterhamworst 1 50 gram

Ardenner Snijworst
100 gram

speklappen
heel kiloAllesknipper

van 2,45 vóór

Hobbyrail met 2 spots
van 69,50 voor
Dames of

verse braadworst
heel kilo

Herenzakdoeken 2 pak a
3 stuks van 6,75 voor
8x4 deodorant

'i 4 geuren gehakt (h.o.h.) de echte
VS kwaliteit ^ ̂

heel kilo
spray van 3,50 voor
Schick pivot apparaat
+ 3 mesjes met schoon-
schuif van 4,15 voor
Schick pivot mesjes
pak 5 stuks
van 3,95 voor

Enka zeem met gratis
spons van 4,35 voor__

Natrena zoetstof
600 tabletten
van 5.75 voor

Natrena vloeibaar
voor

Goudse Kaas

Glorix toilet ver frisser
van l,89 voor

Jolly choco dessert
met room van 139 voor

Coberco fruityoghurt
l liter van 2,02 voor

m

MARKTl
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENLO - GOOR - VORDEN

aanbiedingen zijn geldig van 26-2 t/m 4-3-1981



Met vreugde en dankbaarheid
geven, wij U kennis van de
geboorte van onze zoon en
ons broertje

Mattheus
Henricus
Johannes

Wij noemen hem
MARTIJN
Tonnie en Annie

Bleumink-Niessink
Jeroen - Freddy

Vorden, 22 februari 1981
Kerkhoflaan 7
Hallo, Dick, Jantje en Debbie
heel hartelijk dank voor alles
wat jullie voor Moe hebben
gedaan!

Langs deze weg betuigen wij
onze welgemeende dank voor
het medeleven tijdens de ziek-
te en na het overlijden van
onze lieve man, vader en opa

MAKTEN WANSINK
Fam. Wansink

Vorden, februari 1981
Raadhuisstraat 15
Voor de vele blijken van me-
deleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man, onze vader groot- en
overgrootvader

GERRIT JAN PELGRUM
betuigen wij u hierbij onze
welgemeende dank.

R. Pelgrum-
Meulenbrugge

kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Vorden, februari 1981
„'t Lebbink",
Lindese Enkweg l

Jonge vrouw zoekt werk voor
halve dag per week.
Br.nr. 50/1.

JONG GELRE
Vorden

i.p.v. 20 maart wordt er
op donderdag 12 maart

volleybal gespeeld
in het
Dorpscentrum.

Carnavalsvierders
opgelet!!

Tijdens de carnaval
rijdt de
BORRELBUS

Te koop: l Toshiba cassette-
deck l !/2 jaar oud.
Vraagprijs t.e.a.b.
Tel. 05752-2679.

In onze showroom

fongers
toer-, sport-, trim-, en race-
fietsen.
Barink, Nieuwstad 26, Vorden
Ook voor uw reparaties.

Carnavalsvierders
opgelet!!
Tijdens de carnaval rijdt de
BORRELBUS

Te koop: z.g.o.h. bromfiets
merk peugeot. KI. groen-wit.
Oliehaard + tank.
Ruurloseweg 86, Vorden.
Tel. 05752-6825.

JONG GELRE
Vorden

i.p.v. 20 maart wordt er
op donderdag 12 maart

volleybal gespeeld
in het
Dorpscentrum.

CARNAVAL
FLUITKETELS

in 3 maten, neuzen, oren
wangen, snorren, hoeden
toeters, roltongen,
ballonnen, serpentine
enz.

KLEDINGVERHUUR
weer nieuwe pakken erbij

Dus groot en klein, bij

VAN TONGEREN
moet je zijn.
Raadhuisstraat 29, Hengelo G
t.o. Gemeentehuis

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

Radio/
rv-servlce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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

WILLEM NIEUWENHUIS
en
HANNIEDECANIJE

gaan trouwen op vrijdag 6 maart 1981
om 13.45 uur in het gemeentehuis "Kas-
teel Vorden".

Wij houden receptie in zaal ,,de Her-
berg", Dorpsstraat lOa te Vorden, van
16.00 tot 17.00 uur.

Borculo, Koppeldijk 21
Vorden, Galgengoorweg 7

Ons nieuwe adres wordt:
Hoetinkhof 47, 7251 WL Vorden

(Inplaats van kaarten)

Op woensdag 4 maart a.s. hoop ik de
leeftijd van 80 jaar te bereiken.

Wij willen dat feestelijk vieren op zater-
dag 7 maart a.s.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00
tot 21.00 uur in de zaal van Café-Rest.
,,Den Elter", Emmerikseweg l, te
Wichmond.

H. J. SEESING
Baron van der Heydenlaan 7,
7234 SB Wichmond

Dinsdag 3 maart

ORGELCONCERT
in de Herv. Kerk
te Hengelo Gld.

Aanvang 20.00 uur - Entree f 3,50

Orgelbespeling door Peter Eilander
uit Ugchelen

met medewerking van het
VORDENS MANNENKOOR

TUINCENTRUM
Een centrum voor

prachtir
kamerplante(.

en voor
alle mogelijke
tuinartikelen

Kom gerust kijken

lJselweg 20, Vierakker gemeente Warnsveld
Telefoon 05750-20743

Prettig grasmaaien?
Uw machine moet dan wel
in topconditiezijn.

Breng hem nu

FA. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden -Tel. 1393

SUS
Zaterdagavond 28 februari

KLEINTJE
KARNAVAL
met Prins Stef de Eerste

Zaal open 19.30 uur.
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Altijd makkelijk en lekker warm
zo'n eigengemaakte trui of vest
en die sterke sokken.

Bel. 05752 -2269
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H.H. LANDBOUWERS,
De tijd dat U in de modder uw kuil-
voer uit moest halen is voorbij, als U

laat maken, welke wij geheel kun-
nen verzorgen, zowel het grond-
werk als beton of betonsteen.

Vraag vrijblijvend een offerte.

Beleefd aanbevolen ,
AANNEMERSBEDRIJF

H. J. nuiit;rivcim|j b.v.
Lindeseweg 22, Vorden - Tel. 05752 - 6631

Zwart suède trimschoen
met klitbandsluiting

Normaal ƒ 30,-
Deze week.. 20,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nicuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

:«*«!

In de Bar van 't Pantoffeltje zijn

we zaterdag en zondag weer in

karnavalssfeer
De Prins en zijn gevolg zijn zaterdag om + 4 uur aanwezig.

bodeqaDoaeaa

IMrtoffatfe
vorden -tel. 1770-1519

JUBILEUMPROGRAMMA
KARNAVAL 1981

DE DEURDREAJERS:

KARNAVAL
in het ZWANENEST
Zaterdag 27 februari
Zondag 28 februari
Rosenmontag 1 maart

VRIJDAG 27 FEBRUARI:
SCHOOLKARNAVAL in Kranenburg /Vorden
Bezoek aan oudste en jongste inwoner

ZATERDAG 28 FEBRUARI:

20.00 - 00.45 uur

20.00 - 00.45 uur

vanaf 20.00-00.45 uur

Alaaf Tot ziens in het Zwanenest.
5

Harrie en medewerkers wensen U een
prettige karnaval toe.

10.00 uur

13.30 uur

20.00 uur

SLEUTELOVERHANDIGING
door burgemeester Vunderink aan Prins Emil Een der Deur-
dreajers

KINDEROPTOCHT door centrum Vorden.
Aansluitend feestprogramma voor de jeugd met installatie
jeugdprins en adjudanten en m.m.v. clown Bertiny
in het Dorpscentrum.
GEKOSTUMEERD KARNAVALSBAL in residen-
tie Schoenaker m.m.v. de groep "Survival"

ZONDAG 1 MAART:
14.00 uur

20.00 uur

GEZINSKARNAVAL voor jong en oud
m.m.v. "CANON BALL" in residentie
KARNAVALSBAL (voor gehuwden)
m.m.v. "CANON BALL"

kreatief
centrum

NIEUW NIEUW

De gehele kollektie

£ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

Burda-
knippatronen
Voorjaarswol/stoffen
o.a. Scheepjes en Zareska

MAANDAG 2 MAART:
11.11 uur FRÜHSCHOPPEN aansluitend boerenkoolmaaltijd
20.00 uur ROSENMONTAG gekostumeerdbal

m.m.v. "RENDEZ-VOUS" onze prinsenkapel

DINSDAG 3 MAART:
14.00 uur SENIORENKARNAVAL voor alle bejaarden van Kra

nenburg en Vorden m.m.v. buutreedner Den Droadnagel.
20.00uur Groot Deurdreajers FINALEBAL m.m.v. prinsen

kapel "RENDEZ-VOUS" en trekking grote loterij.

Toegansprijzen: Kinderkarnaval f2,50.
Gezinskarnaval zondagmiddag f 5,- en onder 16 jaar f 3,
Voor alle balavonden dezelfde prijs per avond:
f 11,-voor niet-leden — f 5,-voor leden.

Voorverkoop
toegangskaarten: FA. BARENDSEN en FA. KRUIP

Residentie SCHOENAKER - Kranenburg
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Parel van Vorden 1980
voor Kapsalon Heersink

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden heeft aan de eigenaar van de bekende kapsalon G.J. Heersink, aan de Zutphenseweg 21
te Vorden, het predikaat "Parel van Vorden 1980" toegekend.
De heer Heersink was namelijk winnaar geworden van de door de Werkgroep ingestelde leefbaarheidswedstrijd.
Dit vanwege de fraaie aankleding van zijn woon-winkelpand annex kapsalon met platgebonden planten en fraaie bloembak-
ken.

Maandagavond werd de prijs ten huize
van de familie Heersink officieel uitge-
reikt door de voorzitter van de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden Freiherr E.
von Mengden. Hij prees de goede
smaak van de heer Heersink, die door
de aankleding met planten en bloem-
bakken het dorp Vorden weer een beetje
leefbaarder had gemaakt. Het is een

mooi stukje werd geworden. Hij reikte
de prijs te weten een verguldeplaquette
waarop de inscriptie "Parel van Vorden
1980" uit aan de heer Heersink en zijn
zoon. Benevens werd de oorkonde over-
handigd, waarin de Werkgroep zijn gro-
te erkentelijkheid uitsprak voor de inzet
van de familie Heersink ten dienste van
de leefbaarheid. Mevrouw Heersink

ontving bloemen. Een en ander in het
bijzijn van vertegenwoordigers van de
Werkgroep en het personeel van de kap-
salon.

«heer Heersink dankte mede
familie en het personeel voor
wachte huldiging, waarop hij

zeer trots was.

H. Jansen
(voorzitter culturele commissie
Stichting Dorpscentrum)
"Te weinig publiek
bij voorstellingen"
De heer H. Jansen, voorzitter van de culturele commissie van de Stichting Dorp-
scentrum, betwijfelt ten zeerste of er het komende seizoen nog professionele cultu-
rele voorstellingen in Vorden gehouden kunnen worden. De belangstelling van de
plaatselijke bevolking valt gewoon tegen.

Joodse stemmen in deze tijd

"Als ik dit seizoen bekijk dan zullen we
ongeveer 3000 gulden tekort komen. We
hebben naar onze mening een zuinig be-
leid gevoerd. De situatie is dat wij van
de provincie dertig procent subsidie
krijgen. De gemeente Vorden geeft eve-
neens dertig procent, maar heeft zelfs
meer gedaan (15.000 gld.). De overige
veertig procent moet uit de entree gel-
den komen. Als je dan bedenkt dat zo'n
cabaret VAngrail 77 bezoekers trok, het
concert van Chris Barber 200 dan is het
gewoon duidelijk dat het niet uit kan".

Het is de heer Jansen nog niet geheel
duidelijk wat de oorzaak is van het lage
toeschouwers aantal. "Wellicht ligt het
aan de entourage van het dorpscentrum.
Ja we zitten nu éénmaal in feite in een
soort sportzaal. Kan zijn dat de mensen
één van de zes schouwburgen uit de om-
geving prefereren. Het kan ook zijn dat
de bevolking niet in dergelijke program-
ma's is geïnteresseerd?", aldus oppert
Jansen.

Een andere oorzaak kan zijn dat de cul-

turele programma's een jaar hebben
stilgestaan. In het jaar 78/79 speelde
men "quitte". Een gemiddeld aantal
bezoekers van 230 was juist voldoende
om de kosten te dekken. Een seizoen la-
ter was er geen programma, aangezien
het te lang duurde dat de gemeente met
de subsidie van 15.000 gulden op de
proppen kwam. Het was te laat om toen
nog een programma van de grond te
krijgen. "We zijn dit seizoen dus eigen-
lijk weer opnieuw begonnen; Hoe het
verder moet? De vraag is in de eerste
plaats, willen we zelf als Stichting Dorp-
scentrum meer verantwoordelijkheid
dragen of geven we er de brui aan. Eén
ding is wel zeker, willen we in de toe-
komst verantwoorde culturele program-
ma's brengen, dan zal de gemeente Vor-
den per seizoen toch wel met 18.000 -
20.000 gulden over de brug moeten ko-
men. Mede doordat ook de provinciale
subsidie over een jaar wegvalt.

Binnenkort gaan we alles eerst eens
rustig op een rijtje zetten, aldus de heer
Jansen.

Jeugddienst in de Dorpskerk

De morgen-kerkdienst zal (zo is de
maandelijkse planning) a.s. zondag-
morgen l maart een Jeugddienst zijn. In
deze Jeugddienst in de dorpskerk hoopt
voor te gaan mevr. Ds. A.C. Fokkema,
uit Doetinchem. Het thema voor de
dienst luidt: "Wie is Jezus?" Na elke
Jeugddienst, dus ook a.s. zondagmor-
gen, is er in "de Voorde" gelegenheid
om samen wat na te praten onder het
(zondagse) genot van een kopje koffie.
Iedereen is hartelijk welkom.

Kindercrèche in zaaltje 3
van "de Voorde"
Graag willen we ouders met jongere kin-
deren er nog eens op wijzen dat er elke
zondagmorgen kinder-oppas is in kamer
3 van "de Voorde". Zo kunnen ouders
ook samen ter kerke gaan.

Avonddienst
a.s. Zondagavond l maart wordt er ook
een avonddienst gehouden in de Her-
vormde dorpskerk. In deze avonddienst
hoopt dan voor te gaan ds. J.C. Krajen-
brink. Op deze vijftigste dag voor Pasen
zijn de lezingen: Exodus 3: 1-15 en Lu-
cas 18: 31-43 (De oude, klassieke lezing
op deze zondag Estomihi = Wees mij,
een God van bescherming; naar de
psalm van de zondag: Psalm 31) U bent
ook welkom in de avonddienst.

Dat IWrcTonderwerp voor de leerhuisa-
vond over "Jodendom en
Christendom/Kerk", deze week don-
derdagavond 26 februari. Als inleider
hoopt naar Vorden te komen Dr. S.
Gerssen te Utrecht. Hij is predikant
voor de Raad "Kerk en Israël". Deze
leerhuisavond, waar iedereen zeer wel-
kom is, wordt dit keer gehouden in "de
Voorde'.

De Zending

In het Kerkblad voor de Hervormde ge-
meente (bestemd voor maart) is bijge-
voegd een folder en een kollekte-zakje.
Dit in het kader van de Voorjaars-
zendingsweek 22 februari-1 maart. De
zakjes worden door medewerkers/sters
van de Kerkeraad en van de Gemeente-
lijke Zendings Commissie thuis opge-
haald.
Secretaris-penningmeester (en het cen-
trale inleveringsadres) is de heer H.S.J.
Albers, Zutphenseweg 6, Vorden.

Gast aan tafel
Alle gezinnen die meedoen met de be-
kende Novib-aktie: "Gast aan tafel...",
willen we er graag op wijzen, dat de (ge-
vulde) spaarkartonnetjes ingeleverd
kunnen worden voor en tijdens de
Bidstond voor gewas en arbeid op
woensdagavond 11 maart, in de dorps-
kerk.
Het is de bedoeling van de Diakonie, na
overleg in het geheel van de Kerkeraad
van de Hervormde gemeente, bijzonde-
re aandacht te geven aan de genoemde
aktie tijdens de avondgebedsdienst op
de biddag voor gewas en arbeid, de
tweede woensdag in de maand maart.

Wereldgebedsdag 6 maart
De dienst op Wereldgebedsdag op vrij-
dag 6 maart, in de Geref. Kerk is voor-
bereid door Indiaanse vrouwen als ver-
tegenwoordigsters van stammen uit alle
delen van de Verenigde staten. Men kan
zeggen, dat de oorsponkelijke Ameri-
kaanse inwoners de eerste milieubeheer-
ders waren. Zij spreken in deze liturgie
hun bezorgdheid uit over het misbrui-
ken van Gods schepping. Zij doen dit
op hun eigen manier, een manier die ons
misschien vreemd aandoet, maar al zijn
wij van verschillende volken en spreken
wij verschillende talen, toch bedoelen
wij hetzelfde. "Zijn schepping zoals er
geschreven staat". En God zag dat het
goed was. Waren wij, zijn wij goede
rentmeesters?

Een zanggroep zal aan deze bijeenkomst
medewerking verlenen. De liturgiën
worden bij de ingang gratis uitgereikt.
Iedereen is van harte welkom.

Advies commissie
kan bedrijfsleven duperen
De commissie Algemeen Bestuur te Vorden zal de raad voorstellen een voorberei-
dingsbesluit te nemen zodat op het industrieterrein bij de Vordense Beek geen ver-
dere grootschalige bebouwing meer kan plaatsvinden. Dit betekent dat bij drukke-
rij Weevers en de Sorbo geen hoogbouw meer kan worden gepleegd. Deze bedrij-
ven worden dan aan banden gelegd en kunnen uitbreiding op de huidige plek in de
toekomst wel vergeten.
De d i rek leur van de Sorbo de heer Jac H. de Jong kwam tijdens deze commissie-
vergadering flink tegen de voorstellen van het college in het geweer.

"Uw voornemen is bij onze onderne-
ming als weinig positief en zelfs veron-
trustend over gekomen. Hier zou een
vorm van gelegenheidswetgeving kun-
nen ontstaan, die fnuiken kan zijn voor
het bedrijfsleven en zelfs voor de daar-
bij behorende rechtszekerheid ten aan-
zien van de betrokken bedrijven". De
heer de Jong wees op een voorval in de
gemeente Zevenaa waar een onderne-
mer ten onrechte werd geblokkeerd bij
de uitoefening van zijn funktie. De ge-
meente Zevenaar diende 4 miljoen gul-
den schadevergoeding te betalen omdat
het motief dan het bedrijf "horizonver-
vuilend" zou werken niet opging.
De heer de Jong beklemtoonde dat het
Sorbo bedrijf het beste als milieu vrien-
delijk omschreven kan worden.

Hij wees hierbij op de historische ach-
tergronden. Voordat de Nedac/Sorbo
zich in 1969 in Vorden vestigde was op
fde plek een leerlooierij gevestigd. "Op
geruime afstand ruikbaar en door de
walm uit de schoorsteen kon men het
wasgoed niet buiten hangen". Enkele
jaren geleden kocht de Nedac/Sorbo de
gebouwen en terreinen van de firma Al-
bers. "Ik wijs hier op de antrekkings-
kracht die de silo's en schuren uitoefen-
den op ratten en ander ongedierte", al-
dus de Jong.
Hij wees erop dat dringende reden tot
wijziging van het bestemmingsplan af-
wezig is, omdat nu reeds het toegesta-
nen bebouwingsplan afwezig is, omdat
nu reeds het toegestane bebouwingsper-
centage is bereikt.

Alleen kunnen nog bepaalde bestaande
gebouwen in hoogte tot :-igfcimaal 11
meter worden aangepast. ^Bze enige
aanpassings- en expansierfrogelijkheid.
En dit op plaatsen waar niemand daar
werkelijk hinder van zou ondervinden.
De beperkende bepalinge* /uilen de
waarde van het complex dr^fcrhe verla-

gen. Ik zal niet aarzelen deze schade ten
laste te doen brengen van de gemeente.
Zelfs kan door een minder zorgvuldig
beleid de toekomstige werkgelegenheid
in gevaar komen, aldus Jac. H. de Jong.

De heer J.F. Geerken (fraktievoorzitter
CDA) had erg veel moeite met het voor-
stel van het college. "In dit geval geen
Sorbo hier, Sorbo-daar maar Sorbo wil
op één terrein zitten. Laat Sorbo daar
zijn gang gaan. We hebben daar een
schone industrie. Bovendien geen la-
waai. We moeten een keus maken, wil-
len we werkgelegenheid of willen we
huizen? De werkgelegenheid telt bij mij
zwaar", aldus Geerken die als enige van
de commissie Algemeen Bestuur om op-
schorting van het college-voorstel
vroeg. De heer Bosch (PvdA) vond het
gek dat dit soort besluiten noodzakelijk
is. "Je keert hiermede een zekere recht-
sonzekerheid". Voorzitter Vunderink
stelde nogeens duidelijk dat de hoogte
van het Sorbo-gebouw elf meter niet
past in een woonwijk. "Ik ben tegen dat
het industrieterrein daar wordt uitge-
breid. Het voorbereidingsbesluit sluit de
mogelijkheid voor overleg niet uit", al-
dus Vunderink.

Jac. H. de Jong stelde van de publieke
tribune: "ik wil de commissie en de raad
de hand reiken door binnen één jaar
geen uitbreidingsplannen in te dienen".
Met andere woorden neem nu geen voor
bereidings besluit. De heren Bosch
(PvdA) en Tjoonk (VVD) begrepen hem
niet en zuiden dat in dit geval dan wil
een voorbereidingsbesluit genomen kan
worden. De heer Geerken vroeg dus om
opschorting, terwijl de heer Bannink
zich achter het voorstel van het college
schaarde.
Inmiddels heeft dinsdagavond j.l. de
raadsvergadering plaatsgevonden en
leest U elders in dit blad hoe uiteindelijk
de zienswijze van de gemeente raad is.

Raadsman bouwonderneming
Blom: "Gemeente Vorden heeft
bestemmingsplan Kamphuizen
niet goed ingevuld"
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Algemeen Bestuur werd Mr.
J.H.A. Linskens uit Leiden "gehoord" in verband met het beroepschrift dat bou-
wonderneming Bloem B.V. uit Eenmes heeft ingediend tegen de weigering van een
vergunning voor de bouw van 22 landhuizen en 2 dienstwoningen op het landgoed
"Kamphuizen".

De heer Linskens wees erop dat bebou-
wing met landhuizen op "Kamphuizen"
is toegestaan. "U moet mijn cliënte niet
beschouwen als een slimme planstroper
maar gewoon als een ondernemer die
gebruik maakt van een vacuüm in het
huidige bestemmingsplan. "De gemeen-
te Vorden heeft namelijk verzuimd om
binnen de daartoe gestelde termijn van
2,5 jaar wijzigingen in het bestem-
mingsplan aan te brengen". Kamphui-
zen mag dus meerdere landgoederen

omvatten, aldus Mr. Linskens. Hij stel-
de duidelijk dat mocht de bouwvergun-
ning worden afgewezen de zaak voor de
bouwonderneming Blom daarmede niet
is afgedaan. Hij haalde in dit verband
eveneens de kwestie in Zevenaar aan
waar de gemeente een fors bedrag aan
een ondernemer op tafel moest leggen
wegens schadevergoeding. De commis-
sie Algemeen Bestuur zal de raad advi-
seren de beslissing omtrent het beroep-
schrift van bouwonderneming Blom te
verdragen.

Krato
speelde uitstekend toneel
oudpapierleveranciers
TTV Vorden

De Toneelvereniging Krato speelde za-
terdagavond voor een "volle bak", het
vierbedrijvige blijspel "Boer Teun is
dood". Genodigden waren de leveran-
ciers van oud-papier van de touwtrekve-
reniging Vorden, de donateurs en hun
gezinsleden. Allen kregen vrije toegang
en hen werd gratis koffie aangeboden.

Gerrit Barink, sinds kort de nieuwe
voorzitter van de TTV Vorden, sprak
een kort welkomstwoord. Hij dankte al-
le papierleveranciers, een kleine duizend
in de gemeente Vorden, voor hun trou-
we bijdrage. De vereniging kan dank zij
de opbrengst van het oude papier diver-
se aktiviteiten ontplooien en het zelfge-
bouwde clubhuis in stand houden. De
voorzitter deed een beroep op de aanwe-
zigen om nieuwe leden, jeugdleden en
donateurs te werven.

Binnenkort hoopt de vereniging dertig
jaar te bestaan. Dit zal niet onopge-
merkt voorbij gaan.

Hierna werd Antoon Steenbreker, die al
vele jaren de grote "motor" is van de

oud-papieraktie, in het zonnetje gezet.
In 1968 haalde hij 12 ton bij elkaar, in
1978 243 ton. Men hoopt over enigie
tijd het tweemiljoenste kilogram papier
op te halen. Steenbreker kreeg een blij-
vende herinnering van de voorzitter
aangeboden.

Krato kwam hierna op de planken met
Boer Teun is dood. Het werd met veel
verve gespeeld en zonder haperen tot
een goed einde gebracht. Ieder was vol
lof. De voorzitter dankte de spelers en
speelsters voor hun puike spel, waarna
Frans Berendsen allen bloemen aan-
bood, tevens regisseur Harry Heuve-
link, de grimeuse en andere medewer-
kers(sters). De in de pauze gehouden
verloting werd een groot succes.

Geen succes voor school
"Het Hoge"

Het damteam van de Bijzondere school
Het Hoge heeft geprobeerd zich te
plaatsen voor de Gelderse finale. Dit
lukte echter niet. In de voorronde ein-
digde het team uit Vorden onderaan. In
de laatste finalegroep werd de tweede
plaats bereikt, waardoor Het Hoge in
het eindklassement op een 14e plaats
eindigde.

Mevrouw Feith besprak
bloemen en planten op
KPO-avond
Op een drukbezochte KPO-ontwikke-
lingsavond van de KPO afdeling Kra-
nenburg/Vorden besprak mevrouw
Feith uit Lochem bloemen, planen en de
natuur. Zij deed dit met behulp van dis-
cussiegroepen, die per groep allerlei vra-
gen over dit onderwerp moesten invul-
len. De beantwoording geschiedde na de
pauze.

De nieuwe KPO-voorzitster Hermien
Wiggers dankte mevrouw Feith voor
haar medewerking en bood een attentie
aan. Op 6 maart aanstaande wordt in
het kader van de Wereldsgebedsdag in
de Gereformeerde kerk in Vorden een
bijeenkomst gehouden. Op dinsdag 24
maart houdt de KPO de eerstvolgende
bijeenkomst in zaal Schoenaker; pater
van Heusen uit Arnhem komt dan spre-
ken over homofilie. Op woensdag 25
maart wordt in zaal Winkelman in key-
enborg de jaarlijkse kringavond van De
Graafschap gehouden (KPO) met onder
meer een toneelstuk. Het jaarlijkse reis-
je van de afdeling is nu vastgesteld op 26
mei; men gaat naar Volendam en Mar-
ken.

Definitief bestuur
'' Achtkastelenrijders"

De vereniging de Achtkastelenrijders
heeft tijdens de jaarvergadering, onder
leiding van de heer Joh. Pardijs, defini-
tief het nieuwe bestuur gevormd.

Voorzitter blijft Joh. Pardijs, B. Menk-
veld sekretaris; A. Eskes, penning-
meester en de leden W. Zuurveld en W.
Bargeman. ,

De heer Menkveld ging tijdens het jaar-
verslag in op de diverse aktiviteiten. De
vereniging telt 40 leden. Penningmeester
A. Eskes maakte melding van een batig
saldo. Besloten werd dat alleen jeugdle-
den worden toegelaten bij een leeftijd
van 14 jaar en ouder of ze mogen zich
aanmelden in het jaar dat men 14
wordt. De vereniging heeft voorts plan-
nen om zich aan te sluiten bij de toeraf-
deling van de KNWU. De avondfiets-
vierdaagse zal worden gehouden van 2
t/m 5 juni.

27 febr. Karnaval
28 febr. Karnavalsavond Jeugdsoc.
28 febr. Karnaval

20 maart Uitvoering Sursum Corda
21 maart Uitvoering Sursum Corda
28 maart Uitvoering Sursum Corda

1 mrt. Karnaval
2 mrt. Karnaval
3 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
5 mrt. Bejaard.kring Dorpscentrum
9 mrt. Modeshow Visser in zaal Bakker

17 mrt. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
18 mrt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.
19 mrt. Bejaard.kring Dorpscentrum
24 mrt. K.P.O.
31 mrt. Bejaard.soos Kranenburg

I april Vordense Winkeliersvereniging
Lezing van het C.I.M.K., Zaal
Bakker

2 april Bejaard.kring Dorpscentrum
3 april Modeshow Modehuis Lammers
4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta

I1 april Jaaruitvoering Concordia
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
16 april Bejaard.kring Dorpscentrum
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
28 april Bejaard.soos Kranenburg
30 april Sim Salla Bim,

Stichting Jeugdsociëteit

7 mei Bejaard.kring Dorpscentrum
reisje

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

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

20 juni Uivoering Nuts blokfluit-
en melodicaclub

16 sept. Filmavond Stichting Jeugdsoc. |

14 okt. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

18 nov. Filmavond Stichting Jeugdsoc.

16 dec. Filmavond Stichting Jeugdsoc.



R. K. School voor techniek en ambacht
SCHOOL VOOR TECHNISCH ONDERWIJS D152, 7271 RJ BORCULO

Afdelingen:
Bouwtechniek: (metselen, schilderen, timmeren).
Mechanische techniek: (mechanische metaalbewerking, konstruktie bankwerken, lassen).
Algemene Consumptieve techniek: (brood- en banketbakken, koken en serveren).

Aanmelding van leerlingen
voor het (cursusjaar 1981 -1982
A. Rechtstreeks aan de school (tel. 05457 -1413).
B. Via hoofd of direkteur van de school waarop de leerling zich

thans bevindt.

Toegelaten kunnen worden:

a. Tot eerste leerjaar (brugklas)

b. Tot tweede leerjaar

: Leerlingen, die het 6e leerjaar van de basisschool doorlopen
hebben.

: Leerlingen, die de brugklas van een school voor beroepsonder-
wijs of ander voortgezet onderwijs doorlopen hebben.
Plaatsing geschiedt in overleg.

c. Tot derde beroepsgerichte leerjaar: Leerlingen, die het 2e leerjaar van een school voor beroeps-
of ander voortgezet onderwijs met goed gevolg hebben door-
lopen. Plaatsing geschiedt in overleg.

d. Tot vierde beroepsgerichte leerjaar: De meeste leerlingen die in het bezit zijn van een diploma voort-
gezet onderwijs. (Soms is plaatsing in het derde leerjaar gunsti-
ger). Plaatsing geschiedt in overleg.

C-programma's.
Voor leerlingen die op grond van hun capaciteiten de theoretische vakken volgens C-programma
kunnen volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van Middelbaar Beroeps-
onderwijs.

Voor nadere inlichtingen kan men zich tot de school wenden.

De direkteur,

E. Th. J. van der Velden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaam-

heden zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der \tyal b.v.
Leo Westerhof, Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden, Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

1 ' ~—^^- •"™™™~>—•

PEDIKURE Te ko°P: R°ggestro.

Mevr. A. Leeflang S ' ' °SSel> Deldensewe8 6a>
Het Gultk l, tel. 2737 Te

Korenaer jonge jenever .......... U, "5

Vlierbessenjenever
BOOMSMA ^A14,

Florijn Vieux .................. 14,95

SLIJTERIJ — WIJNHANDEL

SMIT

T IS EENVOUDIG
T WERKT SUBLIEM

De Husqvarna
boomzaagmachine

ALGEZIEN?

Demonstratiemachines aan-
wezig.

Fa. KUYPERS
Dorpsstraat 12, Vorden - Tel. 1393

CAFÉ-RESTAURANT

DE LUIFEL
Dorpsstraat 11, Ruurlo

ZATERDAG 28 M A ART

BAL
Aanvang 8 uur

voor gehuwden

Groepen reserveren

mode-show

ANS EN WIM BRUGGINK

We hebben enkele prinselijke
aanbiedingen. Opgelet dus:
Boerenkielen per stuk vanaf

Boerenpetten diverse maten per stuk . . .

Rode Zakdoeken per stuk vanaf

Karnavalsstoffen per meter

STRETCH JEANSSTOF nu per meter

Diverse aktuele stoffen nu met. 20% korting

Een groot gedeelte van de
nieuwe voorjaarskollektie
is binnen!

• NEVEDA BREIWOL

• DURABLE KATOEN

• DMC BORDUURGAREN

Plezierig karnaval gewenst!
Prins Willem 1 en Prinses Ans

DORPSSTRAAT 29 - RUURLO

po/tunette

Mcmphis

Pantylet van kant en
lycra superfit satin stitch
f79,50
In skin, cups A-D.
art. nr. 869-10

Helmink b.v,

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

op maandag 9 maart a.s.
's avonds 8 uur

in zaal Bakker

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386 VORDEN - TEL (05752) 1381

Vijf wijdtematen.
Dat is Piedro voor
élke kindervoet.

MCMK)

Wullink
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden

Knollendarpskarnaval
in residentie CONCÖRDIA Hengelo Gld.

ZATERDAG 28 FEBRUARI:

Gekostumeerd bal
voor leden van Hoest Meugeluk
en introduce's

ZONDAG 1 maart

Dansen
in carnavalssfeer
Orkest: TRAMPS

MAANDAG 2 MAART

Groot
KARNAVALSBAL
voor iedereen

o.l.v. Prins DAVID DE EERSTE

Orkest Tramp S Entree f 5, -

Dancing-Diskotheek CONCÖRDIA
WENST IEDEREEN VEEL KARNAVALSLEUT

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Kaarten verkrijgbaar bij genoemde zaken

Al ligt er sneeuw
Wullink heeft toch al heel veel nieuwe

VOORJAARSMODELLEN
binnen o.a. JACOBS en ANITA

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 1342



YOGHURT QQ
Liter van 150 voor . WW

GORTPAP RH
Halve liter WW

JONG BELEGEN
KAAS
Kilo van 9,90 voor

BRAAD
KUIKEN
900 gram - 2 voor

SPINAZIE
450 gram

CHIPOLATA
PUDDING 1QQ
4 e r s l VU

NIEUWSTAD 5 — VORDEN
IT

California soep
Tomaat- kip of groente

SPRUITJES 500 gram

CHAMPIGNONS Bakje

BINTJES 5 kilo

Dessert pudding
INSTANT - 7 smaken

BANANEN Kilo

Spaanse SINAASAPPELS 2 kilo

Macaroni
500 gram •'

ardbeien JAM
H.H. kwaliteit

Donderdag -
Vrijdag - Zaterdag

KUIKENBOUT OF BORST BOOgram

SUCADELAPPEN 500 gram
^^ •̂̂ ^^ •̂•«^ •̂̂ •̂••̂ ^^ •̂̂ ^^^^ •̂̂ •̂ •̂•̂ ^^H

MAANDAG 2 maart 1981

CACAODRANK
Literfles

¥BI
WIT

RODE KOOL
Panklaar
500 gram

Hamburgers QQR
5 voor . . WWW

BAK- OF BIEFLAPPEN 500 gram

VARKENS FILET 500 gram

BAKKER ZURE ZULT 150 gram

Coveco SCHOUDERHAM 150 gram

OF TARWE
Altijd

BOEREN
BRUIN
Van 215 voor

KRENTEN
BROOD 650 gr
Van290voor .....

HOY
ROOKWORST

^^ •̂••̂ ^ •̂̂ •̂•̂ ^^ •̂•̂ ^^ •̂̂ ^^ •̂••̂ ^ •̂•M

DINSDAG 3 maart 1981

Stegeman Slagersleverworst 200
gram

Johma SELLERY SALADE bakje

ZUURKOOL
uit het vat
500 gram __

Verse worst 9QQ
FIJNE -500 gram ... faWlfFIJNE-500 gr

AFWAS
MET CITROEN
Liter

WOENSDAG 4 maart 1981

Gekookte
BIETJES RQ
500 gram WW500 gram

GEHAKT
H.O.H.-kilo.

Sneeuwster-
TAART
Van 550 voor .....

5TOM-
POUCEN
Van 425 voor . 375

*syjT
Florijn CITROEN BRANDEWIJN

Van 11,95 voor

I I

VIEUX KENBORCH Van 16 95 voor 15,45
DAMESSLIPS wit

Kinder- en Teener-sportkousen 198

LADY MINI-PANTY'S 2v00r 210



Op onze speciaal voor u
ingekochte reizen
zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar:
1. Driedaagse Göteborg.

'Lekkere' tussendoorvakantie.
Vertrek 31 maart 1981; Prijs f 300,- p.p.
Incl. volledig pension, overtocht Kiel-Göteborg, rondrit
Zweden met speciale gids, al uw verzekeringen.
Vertrekplaatsen: Brummen, Zutphen, Vorden, Lochem
e.a.

2. Speciale tiendaagse reis voor
ALLEENSTAANDEN
naar Ried, Zillertal in Tirol.
Vertrek: 18 mei 1981: Prijs f 645,- p.p.
(douche/toilet/balkon toeslag f 30,- p.p.)
Incl. volledig pension, excursies, 2Tiroleravonden,
annuleringsverzekering (reis-bagage-
ongevallenverzekering f 16,50é f 21,50 extra).
Vertrekplaatsen: Dieren, Brummen, Zutphen,
Warnsveld, Lochem, Vorden e.a.

3. Speciaal uitgevoerde negendaagse:
Wörgl, Brixenthal in Tirol.
Vertrek: 23mei 1981; Prijs f 620,-p.p.
Incl. volledig pension, alle excursies, alle verzekeringen,
kamers met douche en toilet.
Vertrekplaatsen: Dieren, Brummen, Zutphen,
Warnsveld, Lochem, Vorden e.a.

Weer een extra service

van ons reisbureau:

Vanaf heden kunnen Uw routes (voor reizen met
eigen auto) en plaatselijke
tourgidsen
verzorgd worden.

v^

o6

1 maart bestaat

AUTO-en MOTORRIJSCHOOL

Gerrit Schot 1 jaar
Ter gelegenheid hiervan kunt u nu extra voorde-
lig beginnen met

auto- of motorrijles
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Insulindelaan 23, Vorden
Tel. 1276 of 05750 -16403

M. l. -rijksgediplomeerd

ar-
-*&

o6

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

Maandagsmorgens gesloten.

Wij wensen alle carnavalsverenigingen
veel sukses toe met hun optochten en
verdere festiviteiten

In de Tuunte zal het ook carnaval zijn met

SPORTSOKKEN
Voor tennis en andere sporten.
Voor dames en heren. Kleuren wit- blauw -
marine - rood met
gestreepte rand.
Normale Tuunteprijs 2,50

CARNAVALSSTUNT .

GLADDE GEBLOKTE
KEUKENDOEKEN
Een ijzersterke ouderwetse keukendoek in de
kleuren rood/wit
blauw/wit

Normale Tuunteprijs 3,50

CARNAVALSSTUNT 2 st..

BLACK EN DECKER
KRUIMELDIEF
Een handige stofzuiger voor kleine klusjes
welke zonder snoer gebruikt kan worden.
Hij is meerdere keren op
de T.V. geweest.

De Normale winkelprijs is 109,

CARNAVALSSTUNT..

BRABANTIA
STRIJKTAFELS
Normale afmeting. Overtrek met blauw decor.
Een betere strijktafel
is niet denkbaar.
De normale Tuunteprijs is 45,

CARNAVALSPRIJS . 37,50

&

xM0

*£
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reisbureaus

• jsjf^

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

OOOOOOOOOOQOOQQBBBCBOffC

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Eigen watervoorziening

veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud • binnen 11/2 jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

pull Gea f 49,95

vest Gisela f 69,75

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

KARNAVALSVERENIGING

„DE PLAGGENSTEKKERS" i
organiseert op vrijdag en zaterdag 27 en 28 februari

groot karnavalsbal l
Aanvang 20.00 uur

Zondag 1 maart

Kindermiddag
Aanvang 14.00 Uur. (voor kinderen van O t /m 12jaar.

Maandag 2 maart

Groot karnavalsbal
Aanvang 20.00 uur.

Alle drie avonden wordt verzorgd door het

CITY COMBO
in zaal

DE BOGGELAAR
Vordenseweg 32, Warnsveld. Tel. 05752 -1426

UITSCHIETER VAN DE WEEK!!
PlisséWitte blouse
in 3 dessins

Maten 36 - 46

Mar/wit

Mar/rood/wit
rood/ecru/
marine

L/M alle maten

met borduur

op borst-

zakje.

Nu .



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 26 februari 1981

42e jaargang nr. 50

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

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Arbeidskrachtentelling 1981.
2. publicaties ingevolge de wet Arob
3. Studietoelagen cursusjaar 1981/1982
van het Provinciaal Studiefonds Gelder-
land.

Arbeidskrachtentelling 1981
Dit jaar in de periode maart t/m mei
wordt door het Centraal Bureau voor de
Statistiek weer een Arbeidskrachtentel-
ling gehouden. De bedoeling ervan is
dat meer bekend wordt over de sa-
menstelling van de beroepsbevolking,
de werkloosheid en de positie van be-
paalde groepen van de bevolking zoals
gepensioneerden, gehuwde vrouw en
jongeren. Deze gegevens zijn van het
grootste belang voor de regering en het
parlement, daarnaast zijn ze eveneens
van belang voor de direct bij de werkge-
legenheidsvraagstukken be t rokken
werknemers, werklozen en werkgervers

Aan mensen zonder werkkring wordt
onder meer gevraagd of men vroeger
een werkkring had, waarom men met
werken is opgehouden, wat voor werk
men vroeger deed, of men werk zoekt,
wat voor opleiding men gehad heeft en
of men nog een opleiding volgt. Aan
personen met een werkkring worden on-
der andere vragen gesteld over het werk
dat men doet, het bedrijf waarin men
werkt, de gevolgde opleiding en of men
nog een opleiding volgt.

In de gemeente Vorden zijn uit de
adreslijsten van de P.T.T. steekproefs-
gewijs zo'n 110 woonadressen aangewe-
zen. In totaal zijn er in Nederland
240.000 woonadressen aangewezen.
Wanneer uw adres aangewezen is ont-
vangt u van te voren van het Centraal
Bureau voor de Statistiek een circulaire.
Kort daarna zal een gemeentelijk enquê-
teur u bezoeken om u de vragen te stel-
len. De vertrouwelijkheid van de gege-
vens is op verschillende manieren ge-
waarborgd. Elke enquêteur beschikt
over een speciaal-legitimatiebewijs en is
tot geheimhouding verplicht. Op de vra-
genlijst zullen geen namen of adressen
worden vermeld. De gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor statistische
doeleinden en zijn voor geen enkele
controlerende instantie toegankelijk.

Zoals u zult begrijpen is uw medewer-
king van grote betekenis om het nood-

zakelijke inzicht in de vraagstukken
rond de werkgelegenheid te verruimen.

Studietoelagen cursusjaar 1981/1982
van het Provinciaal Studiefonds Gelder-
land

Evenals voorgaande jaren bestaat er
voor studerende, die woonachtig zijn in
Gelderland, ook voor het cursusjaar
1981/1982 weer de gelegenheid een stu-
dietoelage aan te vragen bij het Provin-
ciaal Studiefonds van Gelderland.

Studietoelage kan worden aangevraagd
voor het volgen van een studie of een ge-
richte beroepsopleiding waarvoor geen
rijksstudietoelage kan worden verkre-
gen, (o.a. opleidingen aan particuliere
onderwijsinstellinen en part-time onder-
wijs). Voor een opleiding in het buiten-
land kan in bepaalde gevallen eveneens
een studietoelage worden verstrekt.

Geen toelage wordt verleend voor:
- het volgen van kleuter- en lager onder-
wijs
- het volgen van opleidingen aan een
Hogeschool of Universiteit in Neder-
land
- het volgen van onderwijs waarvoor
een rijksstudietoelage is of kan worden
verleend, zoals hierboven al is vermeld.

Indien echter een aanvraag om rijksstu-
dietoelage is afgewezen op grond van:
- studieresultaten
- stageperiode
- nationaliteit

kan alsnog een aanvraag bij het Provin-
ciaal Studiefonds worden ingediend.

Aanvraagformulieren zijn op de ge-
meentesecretarie, afd. Financiën c.a.,
alhier, verkrijgbaar. Deze dienen zo
spoedig mogelijk, maar in elk geval
voor l oktober 1981, weer op de ge-
meentesecretarie te worden ingeleverd.

In de gevallen waarbij een aanvrage om
rijksstudietoelage op eerdergenoemde
gronden is afgewezen kan echter ook na
l oktober 1981 nog een aanvraag wor-
den ingediend, met dien verstande, dat
dit dient te geschiedenis binnen één
maand nadat de afwijzing van het Rijk
is ontvangen.

Indien de opleiding in deloop van het
cursusjaar 1981/1982 begint moet de
aanvraag voor de aanvang van de oplei-
ding plaatsvinden.

Studietoelagen worden telkens voor één
jaar verstrekt en wel in de vorm van een
renteloos voorschot. Voor een studie die
langer duurt dan één jaar dient dus ieder
jaar opnieuw een aanvraag te worden
ingediend.

Voor inwonende studerende worden al-
leen de directie studiekosten en eventue-
le reiskosten vergoed. Voor uitwonende
studerende worden de noodzakelijke
kosten van levensonderhoud en de di-
recte studiekosten tot een maximum van
49% vergoed.

Ter bepaling van de studietoelage stellen
Gedeputeerde Staten jaarlijks normen
vast, welke zijn afgeleid van de normen
die door het Rijk worden gehanteerd bij
de bepaling van de rijksstudietoelage.

Nadere inlichtingen kunnen worden ver-
kregen bij het Provinciaal Studiefonds,
Huis der Provincie, Marktstraat l te
Arnhem, tel. 085-457411, toestel 2159
(medio maart a.s. 085-599111, toestel
2159).

Publikaties ingevolge de wet Arob

De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.

Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden in-
gediend.

Verleende CHW^vergunmngen:
1. Aan de hevt^L. Groot Bramel, Wiers-
sebroekweg l te Vorden, voor het bou-
wen van £JÉ9- -chuilgelegenheid voor
koeien aao|^pffamelandweg te Vorden.
2. Aan d^^Fr J. Dekker, Zutphense-
weg 8 te Vorden, voor het vergroten van
een winkelpand aldaar.
3. Aan mevrouw A. Stieding, Smids-
straat 6 te Vorden voor het bouwen van
een schuurtje aldaar.

Vordenaren Wesselink en
Grotenhuis ten Harkel
plaatsten zich

De laatste ronden van het Gelders kam-
pioenschap voor senioren is uiterst ver-
rassend verlopen. Doordat de koplopers
verloren had Henk Grotenhuis ten Har-
kel bij winst op een gedeelde eerste
plaats gestaan met nog drie man. Hij
speelde echter remise tegen Kemperman
zodat hij met een vierde plaats genoegen
moest nemen. Grotenhuis ten Harkel
heeft zich hierdoor wel geplaatst voor
de kwartfinales van Nederland welke in
maart en april worden gehouden.
Bij de aspiranten bleek Wieger Wesse-
link een klasse apart. Hij eindigde met
21 punten uit elf wedstrijden op de
eerste plaats met maar liefst 8 punten
voorsprong op nummer twee. Wesselink
plaatste zich daarmede voor de halve fi-
nale om het kampioenschap van Neder-
land .

August Koster uit Vorden
trainer van EHTC
De Vordenaar August Koster zal in het
komende zomerseizoen fungeren als
nieuwe trainer van de EHTC (Eerbeek-
Halse-Touwtrek Club). Dit is besloten
op de jaarvergadering van de vereni-
ging. Koster slaagde vorig jaar voor de
l a n d e l i j k gehouden cursus
trainer/coach van de Nederlandse/
Touwtrekkers Bond.

Onderlinge damcompetitie
DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden bij
de jeugd de volgende wedstrijden
gespeeld: groep 1. M. van Burk - E. te
Velthuis 2-0; J. Slütter - E. Brummel-
man 1-1; W. Berenpas - E. Hengeveld 2-
0; R. Slütter - F. Rouwenhorst 2-0; M.
Boerkamp - A. Plijter 2-0; G. Brinkman
- M. Boersbroek 0-2; H. v.d. Kamer -
W. Hulshof 1-1; W. Berenpas - J. v.d.
Kamer 2-0; J. Dijk - R. Bulten 2-0; M.
Boerkamp - G. Brinkman 2-0. Groep 2.
H. Norde - E. van Est 1-1; H. Berenpas -
G. Wenneker 1-1; B. van Zuylekom - H.
Wilgenhof 2-0; H. Hoekman - J. Bran-
denbarg 1-1; S. Verhoeven - P. Holsbee-
ke 0-2; B. Huetink - H. Hissink 2-0; G.
Wenneker - H. Hissink 2-0; H. Beren-
pas - J. Kuin 0-2; E. van Est - B. Hue-

tink 2-0; H. Wilgenhof - H. Norde 0-2.
Voor de bekercompetitie bezoekt een
viertal van DCV aanstaande vrijdag
Groesbeek. Deze competitie is zo geor-
ganiseerd dat wie verliest eruit ligt, ter-
wijl bij een gelijkspel het lager spelende
team (in dit geval Groesbeek) doorgaat.

Gelijkspel Vorden dames
tegen DDD
Het damesteam van Vorden heeft de
competitiewedstrijd tegen DDD uit
Doetinchem met 4-4 gelijk gespeeld. De
ploegen wogen in een goed gespeelde
wedstrijd uitstekend tegen elkaar op.
Vorden nam de leiding met 1-0 door een
doelpunt van Anneke Sikkens. Nadat
DDD gelijk had gemaakt was het Diseré
Westerveld die Vorden opnieuw aan een
voorsprong hielp. DDD kwam evenwel
weer op gelijke hoogte, hetgeen zich bij
de stand 3-2 (doelpunt van Henriet Ha-
zekamp) herhaalde. In de laatste perio-
de kwam DDD voor het eerst voor 3-4.
Ans Hietstand zorgde uiteindelijk voor
4-4.

De Graafschap nam afscheid
van bestuurslid
Ben Wagenvoort

De Vordense Rijvereniging De Graaf-
schap heeft tijdens de jaarvergadering
onder voorzitterschap van de heer Joh.
Pardi js afscheid genomen van
bestuurslid Ben Wagenvoort. De heer
Norde bedankte hem voor de grote inzet
die hij altijd voor de vereniging aan de
dag heeft gelegd en overhandigde hem
een cadeau. De heer W. Groot Nuelend
werd in zijn plaats gekozen.

Voorafgaande aan de jaarvergadering
werd eerst een praatje gehouden met
jeugdleden van de ponyclub, waarbij
ook de ouders aanwezig waren. Uit het
jaarverslag van de heer G. Vlogman
bleek dat de vereniging totaal zo'n 50 le-
den telt. Voorts ging de heer Vlogman
op de verschillende gebeurtenissen van
het afgelopen jaar in. Individueel kwa-
men verschillende rijders en rijdsters het
afgelopen jaar tot goede prestaties. Pen-
ningmeester W. Groot Nuelend maakte
bekend dat de vereniging op financieel
gebied quitte heeft gespeeld. Voorts
werd bekend gemaakt dat de Kring-
wedstrijden voor B-paarden op 4 april
in Vorden zal worden gehouden.

Bowlingavond
de Graafschaprijders
Aan de door "De Graafschaprijders"
georganiseerde bowlingavond in "Ruig-
henrode" te Lochem werd door 45 per-
sonen deelgenomen.
Bij de dames werden de prijzen gewon-
nen door: 1. mevr. D. Memelink 308
punten; 2. mevr. M. Hoftijzer 300 pun-
ten; 3. mevr. E. Regelink 298 punten.
Heren 1. G. Verstege 329 punten; 2. D.
Regelink 320 punten; 3. B. Regelink 309
punten; 4. J. Wuestenenk 307 punten;
Poedelprijs bij de dames mevr. G. Arf-
man 174 punten. Bij de heren G. Arf-
man met 134 punten.

Zaalvoetbalvereniging
Vorden is er

Aan de oproep van Fred Fransen om in
Vorden een zaalvoetbalvereniging op te
richten is goed gehoor gegeven. Daartoe
zal er vrijdagavond 6 maart in Hotel
Bakker een oprichtingsvergadering wor-
den gehouden, met als agendapunten
naam van de vereniging, verkiezing
bestuur, financiën etcetera. Alle spelen-
de, niet spelende leden, donateurs en
sponsors worden uitgenodigd deze ver-
gadering te bezoeken.
Het is nu al zeker dat me minimaal één
team aande zaalvoetbalcompetitie van
de KNVB zal deelnemen. Het hangt van
de inschrijvinen af ook ook nog een
tweede en/of derde team in competitie-
verband zal uitkomen.
Wil men nog lid worden of informatie
hebben over de zaalvoetbalvereniging
dan kan men terecht bij Fred Fransen.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense tafel-
tennisvereniging "Treffers '80" kreeg
thuis bezoek van het ongeslagen Grol
uit Groenlo. Dat het een moeilijke
wedstrijd werd ondervonden S. Hoven-
kamp en D. de Heus die elk slechts één
keer tot winst kwamen. A. Evers (inge-
vallen voor Voortman) was daarentegen
uitstekend op dreef en won al zijn parti-
jen. Het dubbelspel werd gewonnen
door A. Evers en S. Hovenkamp zodat
de winst (6-4) in Vorden bleef met daar-
bij kans op promotie. Het tweede team
won gemakkelijk van MVR uit 's Hee-
renberg. A. Evers en R. de Heus won-
nen hun drie partijen. Ook het dub-
belspel werd gewonnen, zodat ook de
Treffers 2 ongeslagen bleven.

Sporttenues Treffers '80
De kersvers opgerichte tafeltennisvere-
niging "Treffers '80" heeft onder luid
applaus de sporttenu's in ontvangst ge-
nomen welke werden aangeboden door
H. Mokkink, schoenmode.

Nederlaag heren poloërs
Het eerste zevental van de Vordense po-
loclub heeft de competitiewedstrijd te-
gen Octopus verdiend met 3-6 verloren.
Het was voor Vorden een thuiswedstrijd
welke in Zutphen werd gespeeld. Gerrit
van'Bemmel 2x en Frans Karmiggelt
scoorden de Vordense doelpunten.

Voorlichters
tijdens vergadering
standsorganisaties:
"toekomst niet al te
optimistisch"
Onder voorzitterschap van de heer H.
Havekes (CBTB) belegden de afdelin-
gen Vorden van de GMvL, ABTB en
CBTB in zaal de Herberg een gezamen-
lijke vergadering, waarvoor een goede
belangstelling bestond.
De organisatoren hadden de heer J. Ke-
velam, bedrijfsvoorlichter, uitgenodigd
een uiteenzetting te geven over de toe-
komst van de rundveehouderij. De heer
Kevelam zei dat de inkomens in deze
rundveehouderij de laatste acht jaren
(en dan de nadruk op het laatste jaar)
flink zijn teruggelopen. Wil men een
rieel inkomen halen in deze sektor dan is
een kapital vereist van ƒ 850.000,-. Voor
de pluimveehouderij is dat ƒ 450.000,-;
mestvarkens ƒ 900.000,- en fokzeugen ƒ
450.000,-. De heer W. Neerhof voor-
lichter varkenshouderij, liet al evenmin
optimistische geluiden horen. Ook hier
verklaren veel varkenshouders in de
problemen. Produktieverhoging en te-
rug dringen van de kosten luidt het de-
vies.
De standsorganisaties in Vorden gaan
op 5 maart een excursie maken naar het
proefbedrijf "De Schothorst" te Le-
lystad. Men kan zich hiervoor nog opge-
ven bij de afdelingssekretaris. Op 9
maart wordt een bijeenkomst J ^ d in
wegrestaurant De Bo
gesproken zal worden over de •teelt.

INGEZONDEN MEDEDEL

Buiten verantwoording var M EiktieiH[
Betreft: Artikel over "Cabarer Van-
grail"
In een artikel in Contact van 18 februari
werd vermeld, dat er bij een optreden
van cabaret Vangrail zeer weinig pu-
bliek aanwezig was. Tevens werd ge-
schreven dat het publiek de liedjes en
sketches "gelaten" aanhoorde. Ook
wist "Contact" te melden, dat het "pu-
bliek" toch niet voldaan naar huis ging.
Wat het weinige publiek betreft, ben ik
het met het artikel eens, maar wat be-
treft de "gelatenheid" van het publiek
aangaat, ben ik het helemaal niet met de
inhoud van het artikel eens. De weinige
mensen, die er waren, hebben, volgens
mij wel degelijk een goed en vrolijk stuk
cabaret gezien. Om mij heen, heb ik
mensen met tranen op de wangen ge-
zien, niet van het huilen, maar, uite-
raard van het lachen. Zelf heb ik mij
prima geamuseerd, en ben wel voldaan
naar huis gegaan.
Ik hoop en denk, dat ik ook namens an-
deren heb kunnen schrijven, dat "Van-
grail" wel degelijk leuk was.

Peter Pijnappel
De Steege 42

Vorden

"Open huis"
drukkerij Weevers

Velen uit Vorden en omstreken weten nu hoe Weevers drukwerk maakt. Vrijdag
j.l. had drukkerij Weevers haar deuren geopend voor ieder die dat wilde om iets te
zien hoe vandaag drukwerk wordt vervaardigd met uiterst moderne apparatuur.
Jong en oud had gehoor gegeven aan deze uitnodiging.
Het is niet mogelijk om geregeld groepen of scholen te ontvangen, in verband met
de produktie vandaar dit "open huis".
Drukkerij Weevers wordt meestal in verband gebracht met het weekblad "Con-
tact", daarom was het voor velen iets nieuws, dat er naast Contact zoveel ander
drukwerk vervaardigd wordt.
Men liet zich uitgebreid informeren over de moderne totozetapparatuur. L>e
nieuwste Berthold fotozetter was net een week geleden geplaatst. Dit is een foto-
zetter waarop eerst gezet wordt op floppy-disc via beeldscherm en opmaakscherm
en daarna de tekst afdraait op fotopapier of film. Ook was er veel belangstelling
voor de vergaarmachine met vouw- en hechtunit en de snijmachine met magneet-
band waarop 46 snijprogramma's aangebracht kunnen worden.
Drukkenj Weevers is aspirant-lid van Je Veieniging Produktbewaking v
Industrie, dat wil zeggen dat het door hen vervaardigde drukwerk gekontroleerd
wordt op kwaliteit, levertijd en prijs. Als men hieraan voldoet is het mogelijk om
na verloop van één a twee jaar het door deze vereniging uit te geven "Certifikaat
Produktbewaking" te verkrijgen. Dit certifikaat is voor de klant een garantie dat
er aan zijn drukwerk veel zorg besteed wordt, men op tijd levert tegen een redelij-
ke prijs. Al met al een geslaagde dag zowel voor de bezoekers als voor Drukkerij
Weevers, zeker de moeite waard om dit over een paar jaar te herhalen.



Pastoor van der Werf

Toch nog vrij onverwacht kwam in het afgelopen weekeinde het bericht door, dat
pastoor M. J. van der Werd ofm zijn taak als parochieherder van Vorden en Kra-
nenburg wilde beëindigen. Reeds een half jaar geleden had hij te kennen gegeven
te willen vertrekken, maar omdat nog geen opvolger was gevonden wenste hij hier-
aan geen verdere ruchtbaarheid te geven. Hij was echter zo bereidwillig om als
pastoor te blijven fungeren totdat er een oplossing was gevonden. Om zijn belan-
gen en zijn toekomstmogelijkheden niet langer te negeren en blokkeren, is danook
met instemming van zowel het kerkbestuur als deken P. IJlst van Zutphen beslo-
ten, het aangekondigde ontslag met ingang van 2 maart aanstaande te doen in-
gaan.

land van Maas en Waal (vanuit Megen),
d a a r n a twee j aa r gevangen i s -
aalmoezenier in Veenhuizen en op di-
verse plaatsen in ons land (Drachten,
Amsterdam, Leiden) werkzaam in de
practische basis-zielzorg.

Op 3 mei 1969 werd hij benoemd in
Lichtenvoorde aan de St. ludgerparo-
chie (als pastoor) en was hier negen jaar
vruchtbaar werkzaam. Na drie jaar ver-
trekt hij uit Vorden en Kranenburg.
Hij heeft het hier niet kunnen vinden
wat hij had verwacht. "Om anderen ge-
lukkig te maken, moet je wel zelf geluk-
kig zijn", zegt hij. "Toch verlaat ik de
Vordense gemeenschap met pijn in mijn
hart, vanwege het vertrouwen van allen,
voor die ik iets heb mogen betekenen.
Echt hartelijk dank daarvoor. Hartelijk
dank ook aan allen, die voor mij zoveel
zijn geweest. Daarbij Denk ik aan de
volle inzet van "Tafeltje-dek-je", de
zorgzame toewijding van mevrouw M.
Mullink-Jansen, de sympathie van De
Vordering (basis- en kleuterschool),
groot en klein en vele anderen".
De scheidende pastoor, die vanwege het
betere contact met zijn parochianen al-
tijd per fiets ging, heeft toch een aantal
van zijn wensen in vervulling zien gaan.
De kindernevendienst en de kinderbibli-
otheek kwamen van de grond en veel
voorbereiding vergden ook de projecten
bij De Vordering. Naast zijn drukke
zielzorgwerkzaamheden had hij contac-
ten met het Sociaal Café, de Raad van
Kerken enz. Jammer dat hij niet de slo-
gan van de laatste jaren "om de weg
naar de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voor te bereiden voor de
toekomst" heeft kunnen realiseren.
Opvolger van pastoor v.d. Werf wordt
pater J.A. van Zeelst (oud 45 jaar) fran-
ciscaan en momenteel nog werkzaam op
het provincialaat te Weert. Deze zal ech-
ter niet eerder dan in mei met zijn taak
kunnen beginnen.

In het komende weekeinde zal hij voor
de laatste keer de Eucharistieviering in
Vorden en Kranenburg verzorgen.
Pastoor v.d. Werf wilde geen officieel
afscheid. Na afloop van de diensten van
zaterdag en zondag aanstaande kan er
persoonlijk afscheid van hem worden
genomen in de Christus Koningkerk
(dorp Vorden) en de Antonius van Pa-
duakerk Kranenbrug.
Pastoor v.d. Werf werd medio februari
1978 in Vorden-Kranenburg benoemd
als opvolger van wijlen pastoor H. Su-
torius ofm. Hij heeft een vruchtbaar
priesterleven achter zich. Geboren op 9
mei 1921 in Reeuwijk bij Gouda, deed
hij op 7 september 1942 zijn intrede bij
de paters Franciscanen (Minderbroe-
ders) in Hoogcruts (Z.-L.). Op 27 maart
1949 werd hij in Weert door mgr. Lem-
mens tot priester gewijd. Hierna was hij
enkel jaren assistentpredikant in het

Ledenvergadering Oranjevereniging
Maandagavond hield de Oranje Vereniging haar ledenvergadering in 't Pantoffel-
tje. De voorzitter de heer Schipper heette allen welkom. Met genoegen kon wor-
den teruggeblikt op het Oranjefeest 1980, vele positieve reakties zijn binnengeko-
men. Jammer is echter dat zich niet veel nieuwe leden hebben aangemeld, aldus de
voorzitter. Toch heeft de vereniging goed gedraaid dank zei de vrije giften, welke
vorig jaar zijn binnen gekomen en de subsidie van de gemeente.
Uit de zaal kwam een leuke opmerking om een slagzin te hanteren als: "Kijk niet
naar de versiering die een ander heeft betaald", doch dit zal wel niet veel helpen.
Wel werd voorgesteld om leden van de Oranjevereniging reduktie te geven op de
entree-gelden, dit jaar zal dit gegeven worden op de toneelvoorstelling.

De penningmeester de heer Bloemen-
daal vond het beter dat hij gekontro-
leerd werd en vroeg om een kaskommis-
sie te benoemen. De heren Bekman en
Bielderman zullen deze taak op zich ne-
men. Om de vergaderkosten zo laag mo-
gelijk te houden werd besloten om lx
per jaar te vergaderen en het werk meer
te verdelen over kommissies.

Versiering.
De versiering in het dorp wordt uite-
raard niet zo groots opgezet als vorig
jaar. De versieringskommissie bestaan-
de uit mevr. Vreeman-Dekker en de her-
en Bekman, Wiekart, Harmsen. Bleu-

mink, H. te Velthuis, J. Kettelerij en
Weevers zullen met beperkte financiële
middelen toch proberen aan het dorp
een feestelijk aanzien te geven.

De secretaris de heer te Velthuis had het
voorlopige programma reeds keurig la-
ten uit tikken. Woensdag 29 april start
men met een toneeluitvoering van het
Vordens Toneel in het Dorpscentrum.
Opgevoerd zal worden het toneelstuk
„Jong... zijn we maar éénmaal".

30 april start als gewoonlijk met kloklui-
den en vlaghijsen. De Stichting Jeugd-
sociëteit organiseert een jeugdprogram-

ma voor de kleuters en klassen l, 2, 3 en
4 van de lagere scholen.

Christiaan Rémark zal optreden met
„Sim Sala Bim". Voor de oudere jeugd
wordt een oriënteringsrit per fiets ge-
houden. Het terrein aan de Horster-
kamp wordt weer het traditionele vogel-
en buksschieten gehouden. Aan de Sta-
tionsweg organiseerd „In de Reep'n"
ringsteken per dogkar voor dames en
heren.

Het middagprogramma wordt verzorgd
door de V.A.M.C. „De Graafschaprij-
ders". Men heeft bekende Trial-rijders
uitgenodigd uit geheel Nederland,
waaronder de jeugdkampioen. De trial
is een behendigheidswedstrijd op specia-
le motoren. Deze trialrijders zijn in
staat met hun motoren over auto's te
rijden, een vrachtauto op en af te rij-
den, een container in te rijden en aan de
zelfde zijde er weer uit en vele andere
spectaculaire hindernissen te nemen.

Vordense jeugd.
In de pauze van de trial wordt een
wedstrijd georganiseerd voor de Vor-
dense jeugd tot 16 jaar, wie het verste
alleen op het achterwiel van zijn fiets
kan rijden (dus jongens en meisjes begin
alvast te oefenen).

In diverse zalen is 's middags en 's
avonds dansmuziek, terwijl 's avonds
nog een optreden is voor de wat oudere
jeugd van de enige echte Son of Tarzan,
welke rechtstreeks uit de oerwouden van
Amsterdam komt. Deze heer vormt in
zijn eentje een gehele rock-band welke
een show geeft waar je warm en koud
van wordt.

Ter zijner tijd wordt het volledige pro-
gramma afgedrukt in de speciale Oran-
jekrant, welke huis aan huis zal worden
verspreid. U ziet het is toch een echt
leuk programma geworden voor jong en
oud.

De Oranjevereniging zit nog met een
probleem: wie zorgt dat het terrein ach-
ter de O.L.-school, waar de trial-
demonstratie wordt gehouden donder-
dagavond weer schoon opgeleverd
wordt. Welke vereniging wil hier eens
een goede beu r t m a k e n , de
"Graafschaprijders" zorgen 's middags
voor een daverend programma, maar
deze mensen kunnen ook niet alles. Op-
gave bij de bestuursleden van de Oran-
jevereniging. Misschien kan ook de
groep Leefbaarheid helpen het terrein
weer leefbaar te maken, maar dit was
maar een suggestie vanuit de zaal. In ie-
der £g£l zal het schoolterrein schoon

' De sportverenigingen zullen
niet laten kennen en dit kar-
n opknappen.

mo

finale voor
t/et onderwijs

Aan de Gelderse damfinale voor het
voortgezet onderwijs zal een team mee-
doen van het Baudartius College uit
Zutphen, waarina allemaal spelers zitten
van DCV uit Vorden te weten Harry
Graaskamp; Wieger Wesselink; Johan
Krajenbrink en Eric Postma. Zij nemen
het op tegen Ede, Harderwijk en Doe-
tinchem. Laatstgenoemde is de grootste
concurrent. De eerste twee gaan over
naar de halve finale van Nederland.

Winst voor apirantenviertal
Het Vordense aspirantenviertal blijft
winnen. In Dinxperlo werd "Denk &
Zet" met 8-0 opgerold. De uitslagen wa-
ren: E. Vruggink - W. Wesselink 0-2;
M. te Grotenhuis - H. Hoekman 0-2; T.
van Donk - P. Eckringa 0-2; M. Wester-
veld - J. Krajenbrink 0-2.

EMSBROEK installatietechniek is aktief op het gebied van cen-
trale verwarming/luchtbehandeling/enz. Binnen de organisatie
neemt de afdeling Service & Onderhoud een belangrijke plaats
in. Voor uitbreiding van deze afdeling zouden wij graag in kón-
takt komen met

C.V.-SERVICE MONTEURS

De monteurs die wij zoeken hebben ervaring in een soortgelijke
funktie en zijn in het bezit van een LTS-diploma en/of het ACI-
diploma voor service monteur.

Voor nadere inlichtingen betreffende het werk en de gunstige
arbeidsvoorwaarden kunt u kontakt opnemen met de heren
Jeeninga (bedrijfsleider, toestel 21) of Lubbers (hoofd S & O,
toestel 27)

Losse verkoop:

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

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

Carnavalsvierders
opgelet!!
Tijdens de carnaval rijdt de
BORRELBUS

Brief: Antwoordnr.16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

Adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

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.

Vorden van toen
Reakties op de foto's kunt u schriftelijk indienen bij de heer G. Koerselman,
Postbus 14, 7250 AA Vorden.

Deze week een foto van de Nieuwstad. Links ziet u het woonhuis van de fam.
Weevers, die het huis enkele jaren geleden hebben opgeknapt. Jammer is het dat
de vooringang niet meer bestaat. Door wisseling van eigenaars is toendertijd een
dubbele woning van gemaakt, zelfs een klein winkeltje, de fa. Pongers, heeft er
voor gestaan. Gelukkig is dit afgebroken want dit onsierde het huis.
Rechts ziet u het woonhuis waar de fam. Albers heeft gewoond, waar nu de super-
markt is.

KNMV trial voor de jeugd
uitstekend geslaagd
In de prachtige omgeving van het mili-
tair oefenterrein werd zondag een
KNMV jeugdtrial gehouden welke mee-
telt voor het kampioenschap van Neder-
land.
Aan deze door de V.A.M.C. De Graaf-
schaprijders georganiseerde trial namen
44 jongelui uit geheel Nederland deel. In
totaal moesten er 4 ronden worden afge-
leg. Met in elke ronde 10 non-stops.
Het was verbazingwekkend om te zien
hoe deze jongens erin slaagden hun mo-
torfiets over gladde boomstammen,
haakse bochten; diepe kuilen etcetera in
bedwang te houden. Speciaal Eddy
Moerman uit Haler-Hunsel bleek een
vakman en deed de toeschouwers ver-
steld staan van zijn beheersing op de
motor.

Heren l halen punten
tegen ABS
In Bathmen heeft heren l van Dash za-
terdag zich van de goede kant laten zien.

ABS dat nog geen enkel punt kon beha-
len in de competitie, kon het nu ook niet
bolwerken. In de Ie en 2e set overtuigde
Dash, hetgeen in de setstanden 8-15 en
7-15 duidelijk is af te lezen. In de 3e set
had Dash het geluk aan zijn kant. Bij de
stand 14-11 voor ABS, meende de
scheidsrecher een opstellingsfout van
ABS op te merken, hetgeen Dash aan de
opslag bracht. Dash profiteerde van dit
voorval en kwam met de stand 15-17
tenslotte tot een 0-3 overwinning een be-
langrijke psychologische overwinning.

De uitslagen waren als^^KF: Klasse C
10 t/m 12 jaar: 1. Rene ^pstals, Baarlo
28 straf punten; 2. Marco Reit, Rijsber-
gen 38 str.; 3. Peter Lin^n, Blerick 69
str.; 4. Paul Verheven, |^«^enbeek 70
str.; 5. Erik Peters, Venjj^Bstrafpun-
ten. Klasse B aspirantenklaSe 12 t/m 14
jaar: l. Silvain van Venrooy, Heesch 48
strafpunten; 2. Henk Netten, Kaatsheu-
vel 64 str.; 3. Erik v.d. Pol, Druten 67
str.;4. Stephan van Dam, Eerde 71 str.;
5. Maurice van Dam 71 strafpunten. A-
klasse 15 t/m 18 jaar: 1. Eddy Moer-
man, Haler-Hunsel 16 strafpunten; 2.
Frank Polman, Arnhem 48 str.; 3. Han
v.d. Veen, Ommen 52 str.; 4. Marcel
van Hukkelhoven, Ommen 53 str.: 5.
Edwin Aalderink, Toldijk 54 strafpun-
ten.

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:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEM ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Bi'j ons in d'n Achterhook
' 't Zal mien beni'jen of t'r venaovund nog un betjen volk kump". Toon

van de Spitsmoes slof'n zaoterdagaovund, in gezelschap van Doeven
Harm op 't Dorpscentrum an. De vrouwluu waarn eur al zo'n tachtug
trad veur, die waarn bange dat ze gin plaatse zoll'n kriegen. "At 't net zo
druk is as veurrugge wekke kö'w allemaole wel de bene op 'n stoel legg'n,
zovölle ruumte ha'j dan wel". "Maor too was t'r toch nog wel un gezel-
schap van name", menen Doeven Harm. "Jao, dat was 't ok maor wi'j
waarn nog neet met zeuventug mag".

Maor now, bi'j 't Vordens Toneel, veel 't geweldug met. Goed d'r hadd'n
d'r meschien nog wel un paar bi'j in ekönt maor al met al was 't toch goed
vol. Allemaole mensen die zich met dit amateurtoneel heel bes vemaakt
heb en volle waardering zölt hemm'n veur 't geen d'r ebrach wier.
"Wonder eigenluk", von Toon nao de veurstelling, "Wonder eigenluk
dat veur zo'n veurstelling van veurrugge wekke kruuwagens vol subsidie
wod egeven en dat zo'n gezelschap van venaovund 't haos zonder^ot
doen. Tewiel daor toch volle meer mensen plezier an hebt". Zoll'n ze da-
or neet wat verandering in könn'n brengen?".

"Dat ha'j dan better an de börgemeister könn'n vraogen, den was t'r jao
ok", von Doeven Harm. "En anders an de wetholder, den wet t'r me-
schien ok wel wat af". "Jao maor, dat doe 'j toch maor zo neet op zo'n
aovund. Dan ha'k um trouwens ok nog wel oaver wat anders will'n
sprekk'n, zei Toon. "Waoroaver dan?".
"Now oaver die ni'j bestemming van 't febrieksterrein an 'n Ni'jstad
want daor snap ik niks van".
Doeven Harm snapp'n 't wel: "Woll i'j daor dan nog meer van die beton-
klösse neerpott'n, 't is goed dat ze dat vebied".
"Dat kan bes wean, maor dan hadd'n ze dat al volle eerder mott'n doen,
al in de tied too ze daor nog moss'n beginn'n te bouwen.
Now heb de luu daor al flinke bedrieve op peute ezet. Wilt ze nog wieter
greujen (en da's dan allene maor goed veur Vorden) dan wod ze deur de
ni'je bestemming zo an handen e vuuten ebonn'n dat ze gin kante meer op
kont. Of toch nog wel un kante uut bev. Zutphen of Durkum waor ze met
zukke bedrieve bli'j zolPn wean. Bedrieve die al met al an zo'n honder-
vieftug man werk geeft, meschien bunt 't t'r ondertussen al wel un paar
meer. A'j dan ok nog wet dat t'r op 't industrieterrein gin meter grond
meer te koop is begriep i'j wel da'j ze op 'n Ni'jstad toch wel un betjen de
ruumte mot geven.
Maoe meschien he'w nog wel un wieze Raod die dit alles nog tot un goeie
oplossing wet te brengen. Die de consequenties van un eerder genomm'n
besluut op zich dörft te nemm'n. Besturen op un meniern die ow zelf 't
beste past, is gin besturen bi'j ons in d'n Achterhoek".

H. Leestman.

Vordens Toneel
De zaal van het dorpscentrum was za-
terdagavond tijdens de uitvoering van
"Vordens Toneel" goed gevuld. De to-
neelvereniging had ditmaal gekozen
voor een ernstig stuk getiteld "Jong zijn
we maar eenmaal". Het was een spel in
drie bedrijven geschreven door C. van
Bommel-Kouw en Henk Bakker.
Onder regie van H. Holsbeeke maakte
"Vordens Toneel" er een boeiend ge-
heel van waarbij de tekstvastheid van de
spelers en speelsters opviel. Bovendien
zeer duidelijk in de zaal te verstaan. Het
was jammer dat er veel tekst "zittend"
werd gesproken. Met andere woorden
wat meer spel zou beter op zijn plaats
zijn geweest. Voor het overige een goed
gebracht toneelstuk waar de zaal ge-
boeid naar keek en luisterde.
Opvallend was het spel van mevrouw G.
Lenselink-ten Have in haar rol als Nel,
de vrouw van Lex Arko (H. Hilferink).
Ook de rol van L. Lodder, die de zoon
van Mona Mansfeld (mevr. M. Schup-
pers-Roozendaal) speelde, kwam goed
uit de verf. De andere medespelenden te
weten mevrouw J. Peppelman-Schup-
pers; N. Hengeveld; D. Tromp; J.
Schuppers en mevr. A. van Zeeburg-
Janssen kweten zich eveneens zeer goed
van hun taak. Vordens Toneel deed ook
nu weer veel aan zelfwerkzaamheid, to-
neelaankleding, kostuums en decor wer-
den door de leden zelf verzorgd. Voor
de grimering zorgde de heer Jurriens uit
Arnhem. Voorzitter H. Hilferink wekte
in zijn dankwoord de Vordenaren op
om lid te worden van Vordens Toneel.
"We kunnen nog best wat nieuwe leden
gebruiken", aldus Hilferink.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen: Baantjes, A. Rechercheur
Baantjer van bureau Warmoesstraat;
Green, H. En Sarha lachte; Green, H.
Met hand en hart; Hoorn, M.van. Later
lachen we anders;Lytton, E.B. De
laatste dagen van Pompeij; Söderberg,
H. Dokter Glas; Waterhouse, K. Een
geboren leugenaar;Ludlum, R. The
b o u r n e d e n t i t y ; W a p e n f e i t e n
1980;Help, ik (ver)zuip; Gerritse, A. M.
Frankefort en M. Vosters. Textiele
werkvormen in de praktijk 1; Vloe-
mans, A. Nietzsche.
Jeugd: Delden, H. van. De overwinte-
ring op Nova Zembla; Doneelly, E. De
rode kous; Dorrestein, M. De belofte
van de lange haren; Prins, Piet. Vier
vrienden en de grauwe griezel; Prince,
A. Laat ze maar praten; Schouten, A.
Het pad van de Wildeman; Verroen, D.
Hoe weet jij dat nou?

Dames-reserves
moeten in Hansa
meerdere erkennen
In de eefde Sporthal moest het eerste
damesteam van Hansa tegen de reserves
van Dash in het veld komen. In de eerste
set kon Dash tegen het spel van Hansa
niets uitrichten, het werd snel 15-2. In
de tweede set kwam er herstel. De passes
en aanvallen liepen beter, het geen resul-
teerde in een 11-15 overwinning voor
Dash. In de 3e en 4e set liepen de kansen
gelijk op. Hansa imponerde niet. On-
danks de routine bij Dash kon men niet
doordrukken. Het werd tenslotte met de
set standen 15-10 en 15-11 een 3-1 over-
winning voor Hansa 1. Dash speelde
met 2 jeugdspeelsters. Edith v. Houte en
Elly Nijenhuis - die best partij hebben
gegeven. Een grotere portie lef zou tot
meer resultaten kunnen leiden.

Overige uitslagen: m.asp. Wilh. - Dash
0-3, Wilh. l - Dash 22-1, Colmschate -
Dash 22-1, DSC - Dash 42-1, j.asp.
WIK - Dash l 0-3, Dash 2 - SVS 3-0,
j.jun. Dash - Hansa 0-3, Hansa - Dash
2-1, m.jun. Dash - V en K 0-3, hr.2e kl.
DVO 4 - Dash 2 3-0, Dash 3 - Vios 3 3-0,
Ds.Ie kl. Bruvoc 3 - Dash 3 1-2, ds.2e
kl. Dash 4 - Wilh. 5 1-2.
In verband met carnaval geen wedstrijd-
programma.
Uitslagen mini-volleybalcompetitie die
op zaterdag 21 februari j.1. in de Hanze-
hal te Zutphen is gehouden,
jongens: Dash - Bruvoc 15-5 en 15-6.
Dash - Isala A 15-0 en 15-0. WSV -
Dash 9-15 en 15-7. Meisjes A: SVS B -
Dash A 8-15 en 15-0, Dash A - Wilhel-
mina B 15-7 en 15-4. Meisjes B: Dash B -
SVS E 15-2 en 15-4, SVS E - Dash B 9-
15 en 15-11, Dash B-Isala C 15-3 en 15-
1.
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