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De heer B. van Tilburg:

"Verfijningsuitkeringen rioleringen gouden
sprookje"
In Vorden is men momenteel druk bezig een aantal woningen afzonderlijk op de
rioleringen aan te sluiten. Lukt dit voor de datum l januari 1982 dan levert de ge-
meente dit voor elke uitsluiting f. 1100,- op. Dit in het kader van de verfijning-
suitkeringen rioleringen. De betreffende woningen waren voorheen aangesloten
via een scepti-tank. Wethouder H.A. Bogchelman die dinsdagavond deze mede-
deling deed in de openbare vergadering van de commissie financiën omschreef
dit voordeel voor de gemeente als een "donderslag bij heldere hemel".

De heer B. van Tilburg noemde dit buiten-
kansje "een gouden sprookje" in deze tijd.
Volgens gemeentearchitekt de heer J. v.d.
Broek zullen een paar woningen in de Kra-
nenburg niet voor de voorgeschreven da-
tum aangesloten kunnen worden.
Wethouder Bogchelman ging^ti jdens deze
vergadering nog in op de plannen van de Ga-
mog om nota 6 af te werken.
De heer B. van Tilburg (P.v.d. A.) vond wel
dat de winstuitkeringen die de gemeente van
de Gamog ontvangt meer doelgericht ge-
bruikt moeten worden. "Dus niet zoals bij
de behandeling van de begroting 1981 werd
besproken om deze als struktureel dekkings-
middel te gebruiken, aangezien de winsten
van de Gamog in de komende jaren wel te-
rug zul len lopen.

De commissie financiën hield zich dinsda-
gavond uitvoerig bezig met het vaststellen
van de verordening afvalstoffenheffing.
Het vast recht bedraagt voor iedereen f. 40,-.
Volgens wethouder Bogchelman is het
geenszins de bedoeling van B&Wom parti-
culieren ontheffing te verlenen.
De heer B. van Tilburg kreeg te horen dat de
bestaande regeling voor het buitengebied
(het huisvuil wordthiereens per veertien da-
gen opgehaald) gehandhaafd blijft. Hij te-
kende hiertegen bezwaar aan. "Ik geef maar
als voorbeeld de zelfstandige zomerhuisjes.
Hier staat het hu i svu i l dan zo'n 2 weken in
het bos. Dit is in strijd met het milieu. Hon-
den, kattenen konijnen vreten de zakken ka-
pot en niemand neemt deze zakken mee".
De heer van de Broek vond dat dit soort din-
gen niet zijn te voorkomen. "Je kunt nu een-
maal niet van de bestaande ophaaldagen af-
wijken".
De commissie ging akkoord met het voor-

stel om de prijs van de huisvuilzakken op 50
cent te brengen (voorheen 40 cent).
De heren W.A. Kok en R.J. van Overbeeke
(beiden CDA) waren van mening dat leges-
heffingen e.d. één maal per jaar bekeken
moeten worden of een verhoging noodzake-
lijk is.
De heer B. van Tilburg (P.v.d.A.) was meer
voorstander van een trendmatige verhoging
met als r icht l i jn het percentage dat van de
Staatssckrctaris mag.

De heer B. van Tilburg kreeg de gehele com-
missie op zijn nek toen hij gewag maakte van
een opmerking van een inwoner uit plan
Boonk die vond dat deze wijk aan het ver-
pauperen is. "Niet wat de woningen betreft,
het gaat meer om de "aankleding". De heren
Kok en van Overbeeke alsmede de heer van
de Broek (allemaal in plan Boonk wonend)
waren het met deze opmerking volstrekt niet
eens. De heer Kok: "Ik vind dat gemeente-
werken het juist erg goed doet. Wellicht gaat
het over wat privé-gronden. De heer van
Overbeeke: "Het lijken mij meer geruch-
ten". Wethouder Bogchelman vond wel "dat
we bij ons zelf te rade moeten gaan" maar
dat degene die deze opmerking tegen de
heer van Tilburg heeft gemaakt zich met
konkrete gevallen tot de gemeente moet
wenden. De heer B. van Tilburg merkte aan
het slot van de vergadering op dat hij altijd
onaangenaam wordt getroffen door de k i l l e ,
koele zaalaankleding van het dorpscentrum.
"Dit weerhoudt toch verschillende mensen
ervan om er naar toe te gaan. Met betrekke-
lijk eenvoudige middelen b.v. een leuk gor-
dijn, kan er best een andere sfeer gekreeërd
worden". De opmerking van deheer van Til-
burg zal naar het bestuur van het Dorpscen-
trum worden doorgespeeld.

Commissie Sport en Cultuur akkoord met
subsidie aan het Dorpscentrum
De commissie Sport & Cultuur heeft zich dinsdagavond lovend uitgesproken
over het bestuur van de Stichting Dorpscentrum dat er volgens de commissies
alles aan doet om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Weliswaar sluit de be-
groting van het dorpscentrum met een nadelig saldo van f. 151.825,-. Er is echter
goede hoop dat dit nadelige saldo tot f. 144.825,- kan worden terug gebracht.
De commissie ondersteunde het voorstel van B&W om dit bedrag als subsidie
beschikbaar te stellen.

Wethouder J.F. Geerken deelde mede dat
hij vorige week een positief gesprek heeft ge-
had met de Vordense Sportfederatie. Het
verzoek van de V.S.F, om een subsidie van f.
1000,- (de sportfederatie moet wat middelen
hebben, zo vond ook de commissie) kreeg
de instemming van B&W, zo vertelde Geer-
ken. De VSF zal nu een begroting indienen,
waarna het college met een voorstel aan de
raad komt. In januari zal de commissie
Sport en Cultuur met het bestuur van het
zwembad gaan praten.

De Vordense Sportfederatie is gevraagd om
advies u i t te brengen inzake verplaatsing van
het trapveldje nabij het tenniscomplex en
om voor Vordens Tennis Park al dan niet
een vijfde baan aan te leggen. Verder werd
medegedeeld dat er in 1982 een afgevaardig-
de van de Volksuniversiteit bij de commissie
op bezoek zal komen om wat ,te vertellen
over de werkzaamheden en doelstellingen
van deze V. U.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de Redaktie.

Handtekening-aktie voor
Russische Joden
Van 15 december tot eind januari 1982 zal in
Nederland de aktie"l Miljoen handtekenin-
gen voor russische joden" gehouden wor-
den, georganiseerd door het Solidariteitsco-
mité voor joden in de Sovjet-Unie en de
Stichting tot steun aan joden in Arabische
en Oosteuropese landen.
Doel van de aktie is om één miljoen handte-
keningen te verzamelen (of meer) ten bate
van de in Rusland wonende joden, die al ja-
renlang vragen om een uitreisvisum.
Het aantal uitreis-visa voor Russische joden
is de laatste jaren dramatisch teruggelopen,
namelijk van 4000 per maand in 1979 tot
nog geen 400 per maand nu. Het aantal pro-
cessen tegen joden in de Sovjet-Unie neemt
toe en de intimidatie van bij voorbeeld jood-
se leraren door de KGB, de Russische gehei-
me dienst, groeit.
De handtekeningen-aktie is bedoeld als pro-
test tegen deze situatie.
Het ligt in de bedoeling de l miljoen (of
meer) handtekeningen in het voorjaar 1982
aan te bieden aan de commissie mensen-
rechten van het Europese Parlement. Bij de
aktie wordt samengewerkt met andere Euro-

pese organisaties die zich inzetten voor jo-
den in de Sovjet-Unie.
Medewerking aan en ondersteuning van de
aktie is reeds toegezegd door de Nederland-
se Hervormde Kerk, de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland, de Christelijke Gerefor-
meerde kerken, de Evangelisch Lutherse
kerk en de Unie van Baptistengemeenten in
Nederland.

Deze aktie heeft, behalve de ondertekenda-
gen binnen de kerken op 31 december en
zondag 3 januari en voor de joodse organisa-
ties tijdens de Chanoekafeest, als hoogte-
punt de manifestatie op 15 december in het
Congresgebouw in Den Haag.
Graag brengen we in deze tijd van Advent en
van Kerst — de verwachting en de viering
van de geboorte van Messias Jezus, de Jo-
denman, deze aktie in uw aandacht, in uw
hart.

J.C. Krajenbrink
Ruurloseweg 19

Vorden

Kerstrit
Tweede Kerstdag organiseert de rijvereni-

'ging "De Graafschap" een Kerstrit. Tevens
wordt er deze winter een toiletteercursus en
een cursus theorie van het rijden gegeven
door de heren Groot Nuelend en van Willi-
gen.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de Redaktie.

Ik, wy.... wat doen we met
Kerst?
Nog een paar weken en het is al weer Kerst.
De tijd vliegt voorbij....
'k Denk dat velen met blijve verwachting
naar de feestdagen rond Kerst en ook rond
Oud en Nieuw uitzien. Gelukkig maar.
Velen echter zien-tegen-deze-(feest)dagen-
op.
Laten we, allereerst in eigen familie en
buurt, naar-elkaar-omzien, elkaar eens uit-
nodigen.
Graag wil ik hier ook wijzen op:
1. KERST-G ASTEN DAGEN die in ver-
schillende Vormingscentra (b. v. Kerk en
Wereld te Driebergen) gehouden worden.
Informatie kunt u verkrijgen bij: Federatie
van Vormingscentra, Postbus 36, 3970 AA
Driebergen.

2. KERST-GASTENDAGEN die van 24-27
december gehouden worden in Lievelde,
Huis ter Heide, Arnhem. Inlichtingen geeft
u graag: Algemeen diakonaal bureau, Post-
bus 221 1, 3830 AH Leusden. Telefoon 033-
943244.

3. De Kerst-cursus in het vormingscentrum
Den Alerdinck (vlak bij Heino, aan de weg
naar Zwolle) van 24-27 december.
Het thema luidt: Kerstfeest samen, hoop
doet (over)leven.
Hoe stellen we ons te weer tegen: doemden-
ken, pessimisme, angst, onverschilligheid?
(met motieven van Dasberg en Sölle).
Kinderen zijn met ouders ook welkom.
Informatie: Den Alderdinck, Alerdinckweg
2, 8055 PE Laag Zuthem (Zwolle). Tel.
05290-541.

Er valt m^^rst inderdaad wat te vieren.
En we krijgen tijd van leven.
En elke tijd is lééf-tijd.
1981, 1982 .....

J.C. Krajenbrink
Ruurloseweg 19

Vorden

5e Trekking Vordense
Winkeliersvereniging
Vleespakketten:
1. G.J. v. Zetten, Tollenstraat 8, Zutphen; 2.
G. Bultman, H. K. v. Gelreweg 35, Vorden;
3. J. W. Golstein, Enkweg 8, Vorden; 4. D.
Reintjes-Wolsing, Raadhuisstraat 24, Vor-
den; 5. B. de Bruijn, het Vaarwerk 13, Vor-
den; 6. A.M. Akkerman, Zuivelweg l, Vor-
den; 7. J. Opdam, Postbus 33, Vorden; 8.
Annet Nijkamp, Korenstr. 25, Baak; 9. J.
Besselink, 't Hoge 8, Vorden; 10. Straatman,
Lankorsterstr. 3 1, Vorden; 1 1 . W. v. Linden,
Hamveldsezijweg 4, Vorden; 12. H. v. Heer-
de, Molenweg 9, Vorden.

Verrassingspakketten:
1. H. J. Arendsen,Insulindelaan 24, Vorden;
2. J. Wissels, H. K. v. Gelreweg 28, Vorden;
3. R. W. de Jonge, Brinkerhof 89, Vorden; 4.
J.G. v. Druten, Ruurl.weg 61, Vorden; 5.
Mevr. R. Vruggink, Wiersserallee9, Vorden;
6. H. Boesveld, Strodijk 5, Vorden; 7. A.
Uenk, Almenseweg 39; 8. Fam. Schoo, het
Vaarwerk 15, Vorden; 9. J.C. ten Pas, de
Haar 8, Vorden; 10. H. Groot Roessink,
Hengeloseweg 7, Vorden; 11. D. Holtslag,
Hilverinkweg l, Vorden; 12. W. ten Pas, Ei-
kenlaan 12, Vorden; 13. B. Bartelds, Almen-
seweg 25, Vorden; 14. J. W. te Linde, Ruur-
loseweg 7, Vorden; 15. G.H. Sterringa,
Schoolstraat 9, Vorden; 16. Leeflang,
Schoolstraat 17, Vorden; 17. Overbeek,
H.K. v. Gelreweg 3, Vorden; 18. G. V. Veld-
huizen, Smidsstraat 11, Vorden; 19. D. J.G.
Harmsen, Schimmeldijk 4, Vorden; 20.
Adri van Ark, Dokter Lulofsweg l, Vorden;
21. D.B. Eskes, Kerkhoflaan 2, Vorden; 22.
C.J. Hiddink, Uilebesterstr. 6, Keijenborg;
23. G. Hakvoort, Brinkerhof 105, Vorden;
24. S. Heuvelink-Braam, Wilhelminalaan 7,
Vorden; 25. A.J. Wullink, B. v. hackfortweg
39, Vorden; 26. H'. Groot Roessink, Almen-
sewg 18, Vorden; 27. José Wissink, H. K. v.
Gelreweg 31, Vorden; 28. H.I. Boudri, Sta-
ringstr. 5, Vorden; 29. W.R. Rosmuller, Het
Hoge 72, Vorden- 30. W.J. Oosterman, Zut-
phenseweg 118, Eefde.

Reis Parijs
Fam. Brandenbarg, Kerkstraat 5, Vorden.

Uitslag puzzel
St. Nicolaaskrant
Ie prijs f. 100,- G. Hendriksen, Wiersserallee
4. Vorden; 2e prijs f. 50,- M. Teunissen-Wul-
link, Vordenseweg 11, Warnsveld; 3e prijs f.
25,- A. Donken, Het Hoge 74, Vorden.
Prijzen kunnen worden afgehaald bij Wul-
link-schoenhandel, Dorpsstraat 4.

Prijzen van de Kleurplaat worden in "Con-
tact" van volgende week bekendgemaakt.

Politie te gast bij
standsorganisaties .
"Ik ben blij dat we hier zijn uitgenodigd en
dat er zoveel mensen aanwezig zijn. De rela-
tie tussen burger en politie kan echt nog wel
verbeterd woden", aldus sprak de Groep-
scommandant van de Rijkspolitie de heer E.
Thalen.
Dit gebeurde tijdens een gezamenlijke ver-
gadering van de afdeling Vorden van de
ABTB, CBTB en GmvL, welke maandaga-
vond gehouden werd in het Dorpscentrum.
De heer Thalen benadrukte de taak van de
politie als hulpverlener. Vervolgens vertelde
hij het één en ander hoe de groep Vorden
funktioneert. Deze groep omvat de gemeen-
tes Vorden, Warnsveld, Hengelo en Steen-
de»en. In totaal werken in de groep Vorden
37 politiemensen.
De heer Thalen attendeerde de aanwezigen
op de open dag van het distriktsbureau in
Apeldoorn, welke in 1982 gehouden zal
worden. "Beslist de moeite waard hier een
kijkje te nemen", aldus de heer Thalen.
De Rayonskommandant Opper Wacht-
meerster M.H.M. Gabriël hield vervolgens
een inleiding over het onderwerp "De land-
bouw en het Verkeer". Hij wees op de ge-
kompliceerdheid van deze materie. Vandaar
dat hij zijn betoog toespitste op de tractor.
Hierbij bleek dat de gebruikers van tractoren
in feite aan een fikse aantal bepalingen moe-
ten voldoen. De heer Gabriël liet ze één voor
één de revue passeren, waarbij hij een groot
aantal vragen vanuit de aanwezigen diende
te beantwoorden.

Jaarvergadering Byen
Vereniging
De Machtvan het Kleine hield haar jaarver-
gadering op 3 december 1981 in zaal Schoe-
naker.
Nadat de voorzitter om 8
zochte vergadering geopend had werden de
ilaarna voorgelezen notulen zonder op of
aanmerking goedgekeurd. Uit het na vol-
gendejaarverslag van de secretaris bleek dat
hoewel 1981 wat bijen en honii^betreffen-
de niet zo geweldig was gewee^P>ordat de
winter '80-'81 nogal wat verlies van volken
had opgeleverd en daardoor met veel min-
der volken naar koolzaad en heide kon wor-
den gegaan en ook de zomerdracht door
slecht weer tegenviel gaf dit toch geen leden-
verlies en toen daarna de penningmeester
ook nog een batig saldo kon melden kon
1981 toch nog een bevredigend jaar worden
genoemd.
In de nu volgende bestuursverkiezing wer-
den de heren van Bruggen, Kamperman en
Pardijs bij aclamatie herkozen.
Na een korte pauze werd door de kascom-
missie verslag uitgebracht en de penning-
meester bedankt voor zijn werk, werden de
afgev. voor de jaarvergadering 1982 der
AN.I. benoemd en werd bij monde van de
heer Banda verslag uitgebracht van de jaar-
vergadering van A.N.I. 1981. Nadat hiero-
ver uitgebreid was gesproken werd besloten,
mede omdat thans voor reizen met de bijen
nogal wat vergunningen nodig zijn.
Het bestuur te machtigen om op korte ter-
mijn voor 1982 een zomerprogramma sa-
men te stellen en dat begin 1982 aan de le-
den voor te leggen. Zodat dan de vereiste
vergunningen konden worden aange-
vraagd. Bij de rondvraag kwaen nog enkele
interessante tips voor de dag, waarvan het
bestuur meende dat zij die zeer goed in het
zomerprogramma zou kunnen gebruiken
en die dan ook in de komende voorjaarsver-
gadering uitgewerkt ter tafel brengen.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voor-
zitter de vergadering en wenste allen prettige
Kerst en jaarwisseling en hoopte dat 1982
weer eens een jaar mocht worden overlo-
pende van honing.

St. Nicolaasfeest
Openbare Dorpsschool
Vrijdag 4 december j.1. was een dag vol ver-
rassingen voor de leerlingen van de Openba-
re Dorpsschool.
's Morgens om half negen kwamen Sint en
Piet de school met een bezoek vereren. Lan-
gere tijd verbleven zij in de klassen l en 2 en
zij hadden voor alle leerlingen een cadeautje
meegebracht.
's Middags trokken de kinderen in een lange
rij naar het Dorpscentrum, waar door het
onderwijzend personeel van de Openbare
Dorpsschool en de twee kleuterscholen het
Kwetternest en de Kroezetulp het toneelstuk
"Arie Graai en Mau Mau" werd opgevoerd.
Een spannend stuk, waarin de vingervlugge
dief Arie Graai heel wat lelijke streken ui-
thaalde. Het valt niet mee Arie gevangen te
nemen, maar uiteindelijk lukt dat toch door
de toverkracht van Prins Mau Mau. Arie
heeft spijt van zijn daden en belooft eind
goed al goed zijn leven te zullen beteren.
Nadat de kinderen de jufs en de meesters
hadden bedankt voor hun spel, gingen zij
voldaan huiswaarts.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NCVB afdeling Vorden
De vergadering van de NCVB afdeling* Vor-
den stond ditmaal in het teken van Asha-Sa-
dan. Het is een projekt van de Stichting We-
reldkinderen. De familie Sollie uit Dedems-
vaart is vanaf het begin in 1973 hierbij be-
trokken. De dames vonden het fijn om te
zien en te horen, dat er mede dankzij een ge-
ringe bijdrage van f. l,- per maand al zovel in
de loop der jaren tot stand is gekomen. Daar-
naast is het verschrikkelijk triest om te horen
hoeveel ellende er nog is. Informatie over
een jaarlijkse bijdrage of financiële adoptie
van een kind kan men krijgen bij mevr.
Bosch (tel. 2215) of mevrouw Rigterrink
(tel. 2933). De NCVB afdeling Vorden hoopt
op 15 december de Advent te beleven.

Kerst-aktie Raad van Kerken
De Raad van Kerken Vorden-Kranenburg
houdt deze week een kollekte, een rondgang
om o.a. de gezamenlijke Kerst-attentie te
kunnen verzorgen voor zieken en hoogbe-
jaarden. Evenals vorig jaar zullen ongeveer
550 kerst-attenties gereed gemaakt en be-
zorgd worden in de dagen vlak voor Kerst.
Altijd weer een "gezellig en dankbaar werk".

Gezinsdienst Kapel de
Wildenborch
De kerkdienst in de Kapel de Wildenborch
zal a.s. zondagmorgen 13 december, de
tweede zondag van de maand en de derde
Adventszondag, een gezinsdienst zijn met
medewerking van de Wildenborchse
school.
Liturgieën worden gestencild.
Iedereen, jong en oud, heel het gezin is er
hartelijk welkom.

Kollekte oecumenisch werk
De kollekte bij de uitgang is a.s. zondag 13
december in de Vordense dorpskerk en ook
in de Wildenborchse Kapel bestemd voor
het oecumenisch werk: voor al het werk dat
de kerken in onze tijd, gelukkig, meer en
meer samen doen, o.a. in de landelijke Raad
van Kerken, die via verschillende sekties op
vele terreinen van het leven zich laat horen
en terecht: het Evangelie is immers een
Boodschap voor alle terreinen van het leven,
voor heel de mens in zijn totale leven op aar-
de.

Vervolg leerhuisavond
liturgie
De vervolg-avonden over de Liturgie/de
Eredienst zijn gesteld op deze week donder-
dagavond 10 december en op donderdaga-
vond 7 januari 1982.
Plaats: "Het Achterhuus", achter de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphenseweg.
U bent er welkom!

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.
\ t

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 december 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 13 december 10.00 uur ds. J.C. Kra-
jenbrink, Gezinsdienst m.m.v. De Wilden-
borchse school

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 13 december 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J.G. v. Dijke, Hengelo Gld. tel. 05753-1370

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 12 december en zondag 13 decem-
ber dr. Vaneker. 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.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 12 december 12.00 uur tot maan-
dag 14 december 7.00 uur dr. Warringa. Ko-
mende week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

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

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9
uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS

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

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



Ga
Roomboter
amandel-
kransjes
pak nu

169
Donkers
kerstfruit
assorti pak 200 gr.

139
Boeren-
tulband
400 gr.

298
Calvé borrel-
noten 4 soorten
van 2,09 voor

179
Croky chips
zout of paprika
grote zak 120 gr.
van 0,79 voor O.69

Robijn
wasverzachter
flacon 1,5 liter, nu

Dreft afwas
flakon 400 gr.
van 1,98 voor

Hak
bruine bonen 1/1 pot
van 2,10 voor

Braadkuikens
1300 gr.
van 6,45 voor

Remia
fritessaus
emmer 1000 cc
d va n 3,49 voor

Classe Royal
bier, krat 24 pijpjes
van 8,25 nu voor

Chivers
OldEnglish
marme/ade
van 2,98 voor

Flip
varkenssateh, of
A d van Geloven
kipsateh
pak van 1,39 voor

]enkun
eer uit
<etckin

naar uw VS
Scottex
tissue

toiletpapier
pak a 4 rol
van 2,09 voor

J89

Kerstboomstandaard
met

wa terreservoir

geldig van 10 t/m 12 december

Magere
varkenslappen
kilo 9?8

Voor de Snert/
Hips of
bovenbeen
kilo

ASO
Zigeuner-
rollade
kilo 9?8

Tartaar
250 gr.

Uit eigen slagerij!

VAN 10-12 t/m 12-12 1981.
ze zijn er weer volop van die heerlijke
Maroc
Clementines
Mandarijnen
nu 25 stuks voor

450
goudgele
Krop
Andijvie
1 kilo
supermooie handperen
Doyenne
du Comice
iets fijn s 1 kilo

1?8

Bleekse/derij
struik heerlijk bij de
borrel met wat zout,
whiskysaus of vullen met smeerkaas,
of als groente 20-30 min. laten koken
serveren met botersaus.

Graanstoet
verpakt of
onverpakt, 800 gr.

179
Amsterdamse
rozijnenslof
800 gr.

Harde punt
broodjes
zak 9 stuks, nu

198
Carnaby
grote slagroomtaart
1 kilo, van 9,95 voor

Coppe/stock
jonge jenever
1 liter
van 14,95 voor 13?5
Coppe/stock
beerenburg
1 liter
van 14,25 voor

Coberco
dagverse vla
naturel, pak 1 liter

159
Rambol
babywalnootkaas
125 gr.
van 3,98 voor

2?8
Mona
magere fruityoghurt
0,5 liter
van 1,55 voor

135
CrOX halvarine
kuip 500 gr.
van 0,89 voor 079
Becel
dieetmargarine
250 gr., nu voor

110
Du Jardin
blauw Vieux liter
van 16,75 voor 15?5Kerst- en

Nieuwjaars
kaarten
pak 8 stuks

prachtige
Cox's orange
3 x % kilo

Bami of Nassi
kilo Sandeman

Sherry
per fles nu

MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG
M| panklare

Boerenkool

heerlijke

Stoofschotel
500 gram

Leverkaas
150 gr.

Tafelkaarsen
pak a 6 stuks 1 7 cm
van 2,25 voor Geha

gebraden
pracht

Kerstster
L i ma ra
deo spray's
3 geuren
van 4,50 voor

bos Trosanjers
10 tak met groen
met gratis zakje •»

Speklappen
kilo

M A D
^^•^^'^W^^if^^^^^^

Verse worst
kilo

Gotische
kaarsen
met motief, pak 3 st. Gehakt

(50% rund -
50% varkensvlees)
kilo

Stompkaarsen
19x5 cm, div. kl.
van 1,59 voor

Unox
rookworst 250 gr.
van 2,69 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR VOROENRt-klames geldig van 10/12- 16/12



HALLO!
Daar ben ik dan. Om precieste
zijn op 7 december 20.01 uur.
Mijn ouders en mijn zusje zijn
dolblij en gelukkig met mij.
Alsje me wilt zien moet je op de
Bongèrd 3 langskomen en wil je
met me praten moet je

ANOUK

tegen me zeggen.

Marie, Sandy en Fred Fransen.

Wij willen iedereen hartelijk be-
danken voor de vele felicitaties,
cadeaus en bloemen die wij
mochten ontvangen ter gele-
genheid van ons 25-jarig huwe-
lijksfeest

D. BOSCH

H. BOSCH-BOUWMEE-
STER

7251 BLVorden
Het Jebbink 14

Dankbetuiging

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank aan buren, fami-
lie en bekenden voor de vele fe-
licitaties, bloemen en kado's die
wij bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen

K. SPIEGELENBERG

D. SPIEGELENBERT-

NIJHUIS

Willem Alexanderlaan 8. Vor-
den

Nu opgave voor orgellessen te
beginnen in januari.
Draayer's Orgelstudio
Holterweg 14, Laren
Tel. 05738-1252

Flits kinderfietsen
kwaliteit en degelijkheid én vei-
ligheid: v.a.f 251,-van Fongers
Barink

Kamers te huur. begane grond,
vrije opgang, met gebruik van
keuken etc.
Harrie Mentink. St. Jansstraat
69. Keijenborg. Tel. 05753-
1329.

16 december klaverjassen en
jokeren in clubgebouw van v.v.-
Vorden aanvang 20.00 uur.

Sprint-Tour Hr 5 vs. zilvergroen
mod. 1982. U moet hem zien.
'n Fongers, Barink

Met dit gure weer een lekkere
trui of pantalon van

ZirfPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Fongers-Racefietsen
Barink, Nieuwstad 26

Jonge man, 21 jaar, werkzaam
in Vorden zoekt met spoed ka-
mer in Vorden/Warnsv. of omg.
met gebruik van keuken en sa-
nitaire voorz.
Brieven onder nr. 39-1
Bureau Contact

Te koop: mooie kerstbomen
met of zonder kluit vanaf f 5,-
en eetaardappelen.
bij W.M. Hissink. Rietgerweg 3.
Vorden Tel. 05752-1705

Te koop: 1 paar witte kunst-
schaatsen, maat 38. Zo goed als
nieuw. Prijs n.o.t.k.
Adres: H. Kettelerij.Zutphense-
weg 64. Vorden.

OOKGOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Occasion peugeot 5 vs. f 150,-
Barink, Nieuwstad 26.

Te koop: vierdels van een dikke
pink.
Th. Zents. Tel. 1924

Lerares Engels M.O. geeft bijles
aan scholieren.
Ook les aan volv. (beginners en
gevorderden)
Inl. 05753-2107

Te koop: 1 CV kachel, cap.
24000 kcal. in g. staat. rend.
72% Klein Ikkink. Oude Zut-
phenseweg 5. Vorden

ANDREDEBRUIJN
en

IDA OLTVOORT

willen u graag, mede namens wederzijdse |
ouders, kennis geven van hun voorgenomen |
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats- <>
vinden D.V. op donderdag 1 7 december a.s. *
om 11.45 uur in het gemeentehuis te Vor- *
den. <>

*Om 1 5.45- uur wordt ons huwelijk ingeze- ^
gend doords. J.R. Zijlstra in de Gereformeer- §
de Kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 1 7.00 uurtot 1 8.30uurinzaalSchoena-
ker, Ruurloseweg 64, Kranenburg.

Vorden, december 1981
Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg 62, 7251 XD Vorden.

MARTIN HEIJENK
en

RITA BRUMMELMAN

nodigen u uit op onze trouwdag, donderdag
17 december 1981

aan wezig te zijn: in het gemeentehuis te
Vorden waar om 13.45 uur ons huwelijk
wordt gesloten en/of in de Gereformeerde
kerk te Vorden, waar de kerkelijke inzege-
ning door ds. J. Zijlstra, om 14.30 uur zal
plaatsvinden en zeker op onze trouwreceptie
tussen 16.30 en 1 7.30 uur in café-rest. „De
Boggelaar", Vordenseweg 32 te Warnsveld.

Toekomstig adres:
Veenhuizerweg 25, 7321 CV Apeldoorn.

l
Op maandag 14 december hopen wij met '
onze kinderen, kleinkinderen en moeder |
ons dertig jarig huwelijk te vieren

H. BARGEMAN
H. BARGEMAN-MAANDAG

Wij geven receptie van 15.00 tot 16.30
uur in zaal „Den Bremer", Z.E.-weg 37 te
Toldijk.

Wichmond, december 1981
Lankhorsterstraat 20

t
Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe

Heden overleed heel vreedzaam, na een langdurige ziek-
te voorzien van de Sakramenten van de Kerk, in de geze-
gende leeftijd van 84 jaar onze lieve moeder en oma

ANNA MARIA VAN DIJK
weduwe van Hendrik Wolf Kussy

Wij vragen uw gebed voor haar

B.LM. Kussy
MA. Kussy-Bierlee
Hans, Carla, Ines en Ramon
Reyn, Riet, Stefan
Leo, José, Patousch
Monne, Henny, Frank
Winny, Martin, Danny
Hedy, Johnny, Patricia en Maurice

W. Kussy
l.M. Kussy-Kaufhardt
Egon, Anouska, Prisca

B. van Lingen-Kussy
F.H. van Lingen
Theo, Wilhelmien, Maikel
Peter en Anita
Paul
Erna en Coen

6 december 1981
Hertog K. van Gelreweg 18
7251 XJ Vorden

Moeder ligt opgebaard in het rouwcentrum. Het Jebbink
4 te Vorden.
Avondwake op woensdag 9 december om 19.00 uur in
de Christus Koning kerk. Het Jebbink 8 te Vorden. Waar-
na gelegenheid tot afscheid nemen.
Donderdag 10 december is er voor hen die van verre zijn
gekomen gelegenheid om afscheid te nemen in voor-
noemd rouwcentrum van 13.00 tot 13.1 5 uur.
De uitvaart wordt gehouden donderdag 10 december
om 13.30 uur in de Christus Koning kerk, waarna de be-
grafenis om 14.45 uur op de Algemene Begraaf plaats te
Vorden zal plaats hebben.
Condoleren na de begrafenis in Het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6.
Geen bezoek aan huis.

A.s. donderdag zijn wij wegens Huwelijksfeest de hele
dag

GESLOTEN
Interieurverzorging

HELMIIMKb.v.

9-̂ ^

Bedroefd, maar in de wetenschap dat zijn bij haar Heer is,
geven wij u kennis dat na een moedig gedragen lijden
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw en onze lieve
moeder

ANNA MARIA WIJERS-EGGINK

op de leeftijd van 45 jaar.

Dick Wijers
Caroline

Paul
Marco

Vorden, 8 december 1981
Mispelkampdijk 6

De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden op vrij-
dag 11 december 1981 om 11.00 uur in aula 1 van het
crematorium te Dieren.

Liever geen bloemen en geen bezoek aan huis.

Op 5 december 1981 is rustig van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en grootvader, zwa-
ger en oom

RUDOLPH CHRISTIAAN DWARS
rustend arts

op de leeftijd van 83 jaar.

Namens de gehele familie,
P. J. J. Dwars-Lu lof s

6881 TK Velp (Gld.), 5 december 1981
Naeff flat, Hoofdstraat 162

De crematie heeft in besloten familiekring plaatsgevon-
den.

m

Op vrijdag 18 december a.s. hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te herdenken.

A. WOLSHEIMER
H.J. WOLSHEIMER-KUENEN

Gelegenheid tot feliciteren van 15 tot 16.30 uur in zaal
„Schoenaker", Ruurloseweg 64 te Kranenburg, Vorden.

Vorden, december 1981
Larenseweg 2

Modieus op pad
Sierlijke enkellaarsjes met een
maximaal aan komfort

f90-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Dorpsstraat 10a, Vorden

Uitslag Sint Nicolaas puzzel
Wij waren aangenaam verrast door de inlevering van
maar liefst ruim 300 inzendingen op de betreffende puz-
zel. 21 personen hadden de juiste oplossing.

Het aantal ..... betekende het aantal letters
van het woord.
Alternatieve woorden met het juiste aantal
letters zijn goed gerekend.

Oplossing:
Wij zijn zeer tevreden met de vele zaalreserveringen die
wij nu al mochten ontvangen voor het jaar 1 982 en
1 983. Hieruit blijkt dat de inwoners van Vorden en om-
streken tevreden zijn met de gang van zaken in de Her-
berg. Ten Barge (de Herberg ook goed gerekend) aan de
Dorpsstraat 1 0a, te Vorden houdt zich gaarne aanbevo-
len om ook uw receptie, bruiloft, diner of personeels-
avond te verzorgen.
Kom eens langs voor vrijblijvende informatie.

Na loting gingen de prijzen naar:
Salade f 30,- GA. Kamphuis, Nieuwstad 32B
Salade f 25,- Jeanet Sessink, Almenseweg 26
Salade f 20,- A. Stokkink, Julianalaan 10
Salade f 1 0,- S. van der Heide, De Boonk 21

Zaterdag 12 dec.
organiseert de voetbalvereniging Vorden
een

huis-aan-huis-aktie
van diepvrieshaantjes, verse worsten etc.
t.b.v. de Jeugd

BONNY

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Alleen onzeTèchnics orgels
hebben een ingebouwde leraar.

Vooral goed in de juiste
ritmen leren spelen kan alleen
op een Technics. Want de
Program-Chord-Computer (uw
leraar) wijst u heel nauwkeurig
op uw fouten, op elk gewenst
tijdstip en verliest nooit zijn
geduld.

Deze nieuwe ontwikkeling
vindt u exclusief op Technics
orgels. Zo is er meer nieuws,
bijvoorbeeld de ongeëvenaarde
orchestrale toon, het Technic
Chord, de door u zelf in te
stellen voorkeuze knoppen
(presets), een ritme groep-
violen en blazersgroep, die van
uw orgel een kompleet orkest
maken.

Door middel van de
Orchestral Conductor bent u zelfde dirigent van uw eigen groot of
klein orkest. Komt u nu eens luisteren en spelen, u zult uw oren niet
geloven. Er zijn 7 Technics modellen in iedere prijsklasse.

Technics een orkest van een orgel.

Demonstratie 10 Dec. vanaf 14.00 uur in onze zaak.

DRAAYER'S ORGELSTUDIO
Holterweg 14. Tel. 05738-1252 Laren Gld.

Nu ook weer opgave orgelles begin januari.

als u piekfijne
kerstversiering

Kerstballen en pieken,
slingers en kaarsenhouders,
kandelaars en engelenhaar . . .
wat u ook zoekt om gezellige
kerstdagen nóg sfeervoller
te maken

GA NAAR

/.Litphenscweg 15, Vorden
Telefoon 1261

Zaterdag 12 december speelt

EARTH AND FIRE
in zaal

de Engel
in Steenderen

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



Café rest. 't Wapen van 't Medler
1e Kerstdag GESLOTEN

2e en 3e Kerstdag verzorgen wij graag uw

KERSTDINER
U kunt ook eten a la carte

Ook dranken en hors d'oeuvre's

kunt u bestellen.

Wilt u s.v.p. tijdig bestellen

A.J. Eijkelkamp
Ruurloseweg 114. Vorden.
Tel. 05752-6634

ft

meubels,
stofferen !!
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

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

De "eeuwige jeugd"
van ten Cate Certiform
elastische katoen!
Het grote voordeel van Certiform elastische
katoen voor kinderen is de lange levensduur.
Omdat het blijvend elastisch is, groeien ze er
mindersnel uit!
De pasvorm geeft geen krimp, de kleuren
blijven jeugdig, de was is geen probleem
(tot 95 °C met het witgoed mee).

Ideaal dus, ten Cate Certiform. Stoer ondergoed
voor jongens. Leuke modellen voor meisjes. En
ze hebben er jaren plezier van!

ten Cate Certiform is verkrijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

De veelzijdige kwaliteit
van ten Cate.

C8168A

Tuunte Winterswijk
50 jaar oud en nog springlevend

Wij vieren samen met onze klanten feest

Het wordt een "FEESTWEEK" met
super feest aanbiedingen. Tevens ont-
vangt iedere klant een leuke attentie.

DAMES

BLOUSES
geschikt voor de oudere

dame

JUBILEUMPRUS

DAMES

LUREXTRUIEN
de grote mode van dit

najaar

JUBILEUMPRUS

DENIM

SPIJKERBROEKEN

zware 14 1 /2 oz kwaliteit

voorgewassen den i m

JUBILEUMPRUS

39,50
UNI

DAMESVEST
in een speciaal mooi breisel

JUBILEUMPRUS

12,50

SPENCERS
voor dames en heren een

zware uni spencer in

bordeaux en marine

JUBILEUMPRUS

KERST

TAFELLAKENS
maat 130 x 160 een

sfeerbrenger in Uw kamer.

JUBILEUMPRUS

•15,-

29,50,
KINDER

JACKS
Gewatteerd en teddy

veel modellen en kleuren

JUBILEUMPRUS

/ \

19,5Q
SET

MISTLAMPEN
met twee halogeenlampjes

en schakelaar

JUBILEUMPRUS

29,50

39,50

NOORSE

KINDERTRUIEN
een dikke noorse trui

in meerdere dessins.

JUBILEUMPRUS

19,50
AUTOPLAID

in vele prachtige ruiten

maat 130x 170

Polyacryl

JUBILEUMPRUS

49,iO 9,95

Te koop: Honda 125 cc Cross
bj. 1980, 2 x half seizoen bere-
den. Wedstrijd klaar, frame en
motor speciaal geprepareerd.
W. Zweverink. lekink 8, Henge-
lo Gld. Tel. 2888

Te koop: Fiat 127 A Fiorino
"okt. 1979, 8800 km.
Telf. 05753-1934.

Te huur: elektrische ketting-
zaag
Tel. 05735-2572

Bouwk. tekenwerk
Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG

ARCHITECTUUR

VOORDELIGE KINDERMODE

Manteltjes nuv.a. 69,-
Jacks 39,- 69,- en 89,-
Rokjes en jurkjes 10,- en 15,-
Pantalons, 25,-

Spijkerbroeken 79,50Gewatteerde'

RUURLO

Vrijdags doorlopend open tot 9 uur

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

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

Radio/
TV-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Sint is weer geweest
en wij denken al weer aan 't Kerstfeest

Nu wij daar zijn aangeland
Hebben wij onze Kerstbomen
ook voor U in een pot geplant

Ons advies is, tijdig komen
voor een goede keus in Kerstbomen
Ook zonder wortel of met kluit
bent U bij ons goed uit.
Goed gesorteerd in onze plantenkas
is iets wat bij U al wel bekend was
Zie uit naar de volgende courant
Dit is van belang voor U als klant.

Als vanouds:

Fa. Kettelerij
Uw bloemisterij

Zutphenseweg 64

Welkoop,weldaad die lage prijzen!
Rexet Borenset
3 steenboren en 6 HSS
staalboren in doos.
Van f 27,75 voor

Sandvik
verstekgeleider

Precisie-gereedschap voor
zagen onder 7 verschillende

hoeken, snel instelbaar.
Van f 28,- voor

Cometra
looplamp

.Makkelijk om 'm bij de hand
ite hebben. Kompleet met
tien meter snoer en stekker
Van 27.25 voor

we l koeprijzen incl. BTW geldig t/m 24/12-1981

_

doet zf n naam eer aan!
HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 10 december 1981

43e jaargang nr. 39

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Behandeling begroting door de gemeen-
teraad in de vergadering van 15 december
a.s. voor het jaar 1982.
2. Vergadering van de gemeenteraad op 15
december a.s.
3. Verleende vergunning voor een huis-aan-
huis aktie.
4. Publicaties ingevolge de Wet Arob. Ver-
leende bouwvergunningen.

Behandeling begroting door de ge-
meenteraad in de vergadering van 15
december a.s. voor het jaar 1982, en
de behandeling van het investerings-
schema voor dat jaar.
Op 15 december 1981 zal de gemeenteraad

de begroting voor het jaar 1982 gaan behan-
delen. In deze begroting wordt het beleid
voor het jaar 1982 uitgestippeld. De be-
groting is sluitend. Dit komt vooral doordat
op verschillende onderdelen behoorlijk de
broekriem is aangetrokken. De tarieven van
de sportaccómodaties zijn verhoogd. Te-
vens zullen de leges over het algemeen met
4% worden verhoogd en de belasting voor
het ophalen van huisvuil met ruim 8%. In de-
zelfde vergadering wordt ook het investe-
ringsschema voor 1982 en volgende jaren
behandeld. Uw politieke vertegenwoordi-
gers in de raad houden dan hun algemene
beschouwingen over het te voeren beleid.
De vergadering begint om 16.00 uur en zal
waarschijnlijk worden geschorst van 17.00
tot 18.00 uur. U bent van harte welkom.

Begroting 1982
De uitgaven van de begroting belopen een bedrag van 14 miljoen. Waar dat geld aan uit-
gegeven wordt, blijkt uit het onderstaande overzicht.

Algemene beheerkosten, o.a. de jaarwedden, van gemeente-
bestuur, de salarissen van het secretariepersoneel, bestemmings-
plannen, kosten gemeentehuis, drukwerk, porti, bijdrage gewest, f 1.670.000,-
Openbare veiligheid, o.a. brandweer, verkeersveiligheid, 347.000,-
Volksgezondheid, o.a. schoolartsendienst, keuringsdienst van
waren, 88.000,-
Volkshuisvesting, o.a. sociale woningbouw, woningverbete-
ring, huisvesting van gehandicapten, 1.787.000,-
Openbare werken, o.a. salarissen, kosten bureau gemeente-
werken, onderhoud wegen, gladheidsbestrijding, riolering reini-
gingsdienst, 2.997.000,-
Onderwijs, o.a. salarissen onderwijzend personeel, instandhou-
ding kleuter- en lagere scholen, 1.438.000,-

Cultuur en Recreatie, o.a. bibliotheek, sportaccómodaties,
dorpscentrum, zwembad, subsidies aan verenigingen, monu-
mentenzorg, 1.259.000,-
Sociale Zorg, uitkeringen op grond van diverse regelingen b.v.
bijstandsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, algemeen
maatschappelijk werk, 3.287.000,-
Economische aangelegenheden 28.000,-
Onvoorzien 227.000,-
Diversen 872.000,-

14.000.000,-

Hoe komt de gemeente aan haar geld?
Van het rijk wordt ontvangen:
algemene uitkering uit het gemeentefonds f 4.834.000,-
voor kosten onderwijs 1.367.000,-
voor kosten sociale zorg 2.925.000,-
voor kosten volkshuisvesting 1.720.000,-
voor sociaal-culturele aktiviteiten 35.000,-
In totaal H0.890.000,-

Van de provincie voor het onderhoud van wegen 197.000,-

De inkomsten van de gemeente uit haar bezittingen zijn:
verhuur van woningen, rente van reserves 192.000,-
verhuur van sportaccómodaties 68.000,-

De inkomsten uit belastingen zijn:
onroerend-belastingen 491.000,-
reinigingsrechten 138.000,-
hondenbeiasting 28.000,-
leges burgelijke stand, leges bouwvergunningen 78.000,-
In totaal f 735.000,-

Diversen, o.a. doorberekening van kosten aan het grondbedrijf en
aan gemeentelijke diensten en funkties 1.91 8.000,-

14.000.000,-
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Het investeringsprogramma voor 1982 en volgende jaren.
Uit het investeringsschema voor het jaar 1982 blijkt dat het college van burgemeester
en wethouders de volgende investeringen wil gaan aanpakken.
lijst A
1. Vervanging

brandweerauto
2. Sporthal
3. Isolatie gemeente-eigen-

dommen
4. Investeringen t.b.v. het

onderwijs
5. Renovatie van de

We h me
6. Consequenties welzijns-

planning en sportvoor-
zieningen

7. Logopedie
8. Materieel gemeente-

werken
9. Bestemmingsplannen

10. Werkzaamheden voort-
vloeiende uit de
verkeersstudie

11. Reservefonds onrenda-
bele gasaansluitingen

Investering

125.000,-
1.565.000,-

p.m.

25.000,-

Reserve

125.000,-
1.626.000,-

58.000,-
144.000,-

293.000,-

p.m.

58.000,-

293.000,-

p.m.

Budgettaire
lasten

65.000^-

p.m.

5.000,-

50.000,-

15.000,-
p.m.

30.000]-

2.210.000,- 2.102.000,- 165.000,-

Wethouder Geerken stelt voor f30.000,- te ramen voor subsi-
die aan de Stichting Sociaal Cultureel Werk. Ten aanzien van
consequenties van de Welzijnsplanning en sportvoorzieningen
wordt er door deze wethouder voorlopig van uitgegaan dat hier
voor de komende jaren geen extra financiële middelen be-
schikbaar hoeven te komen. Onder punt A6 is reeds een be-
drag geraamd van f 15.000,-, zodat er door hem aanvullend
wordt geraamd. 15.000,-

180.000,-

Dekking.
De budgettaire ruimte bedraagt f 175.000,-. Het voorstel van de meerderheid van het
college kan geheel uit de aanwezige budgetruimte worden gedekt, terwijl er nog een
bedrag beschikbaar blijft van f 10.000,-. Het voorstel van wethouder Geerken kan na-
genoeg geheel uit de budgetruimte worden gedekt.
Het college gaat er unaniem van uit dat tenminste voor de op lijst B vermelde onver-
mijdelijke uitgaven (nrs. l en 2) in 1983 dekking zal moeten worden gevonden op een
wijze zoajAit bij lijst B is aangegeven. 4fc

Lijst B; voor 1983 en volgende jaren onvermijdelijke en nood/akelijk geachte investeringen.

Investering ReserveOnvermijdelijk

1. KostenJ^temmings-
plannen ̂ f\ buitenge-
bied)
2. Kosten
werkvoorzieningsschap

Noodzakelijk

3. Planologie
(overige kosten)

4. Ruilverkaveling
Hengelo G.

5. Regionale
Vuilnisstortplaats

6. Onderhoud zandwegen
7. Uitvoering komplan
8. Regionale geluidmeet-

dienst

50.000,-

50.000,-

499.250,- 499.250,

p.m.

Budgettaire
lasten

10.000,-

36.000,-

10.000,-

16.000,-
10.000,-

p.m.

p.m.

599.250,- 499.250,-
Dekking:
restant budgettaire ruimte lijst A
bezuinigingen op bestaande uitgaven
tenzij er andere dekkingsmiddelen worden gevonden, wordt in
principe voorgesteld de onroerend-goedbelastingen gedurende
een periode van vier jaar te verhogen met ca. 3%. Deze verhoging
/.al voor het eerst plaats moeten vinden in 1983 enjaarlijks worden
bijgesteld. De opbrengst over 4 jaar is

82.000,-

10.000,-
20.000,-

60.000,-

90.000,-

Een definitieve beslissing hierover zal bij de behandeling van de begroting 1983 en de
daarbij behorende jaarlijkse herziening van het investeringsschema moeten worden ge-

Tevens bestaat er nog een lijst van overige investeringen. De belangrijkste daarvan zijn:
- de verbetering van wegen in Delden 2e fase;
- verbetering van de Schuttestraat;
- verbetering van de Oude Zutphenseweg;

Vergadering van de gemeenteraad op 15 de-
cember a.s.
In tegenstelling tot de andere vergaderingen
zal deze niet om 18.30 uur beginnen maar
om 16.00 uur. Uiteraard wordt deze verga-
dering gehouden in het gemeentehuis. Be-
halve het bij punt l behandelde zullen on-
der meer de volgende onderwerpen aan de
orde komen:

Vaststelling Verordening Afvalstoffenhef-
fing en verhoging prijs van de huisvuilzak-
ken;
Wijziging Verordening Onroerendgoedbe-
lasting;
Goedkeuring jaarrekening 1980 en be-
groting 1982 van de Stichting Dorpscen-
trum;
Vaststelling nieuwe Verordening op de hef-
fing en invordering van leges;
Vervanging van rioolaansluitingen voor
meerdere woningen door afzonderlijke
aansluiting per woning;
Begrotingswijziging.

Verleende vergunning voor een huis-aan-huis
aktie.
Het college van burgemeester en wethou-

ders heeft aan de Voetbalver. Vorden ver-
gunning veleend om op 12 december aan-
staande een huis-aan-huis aktie te houden
met diepvriesprodukten.

Publicaties ingevolge de Wet Arob. Verleende
Bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in
te dienen tegen besluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is aan
en aantal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen met af-
deling I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van publikatie moet wor-
den ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H. Waenink, Enzerinkweg 6
te Vorden voor het uitbreiden van de wo-
ning aldaar.

Open avond
stichting jeugdwerk
Vorden/Kranenburg
De Stichting Jeugdwerk Vorden/Kranen-
burg houdt op donderdagavond 10 decem-
ber in het Dorpscentrum een "open avond".
Deze avond is toegankelijk voor een ieder
die zich bij jeugdwerk betrokken voelt. De
Stichting wil met deze open avond belang-
stellenden duidelijk maken hoe de Stichting
werkt, hoe ze wil werken en wat daarvoor
noodzakelijk is.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Smeyers, J. Archipel van de eenzaamheid;
Nederland in stukken; Vos, Jacques, Feit en
fictie; Paashuis, M, Vos-groepen; deelne-
men en begeleiden; Burgelijk wetboek; Sa-
gan, C. Cosmos; Autotest '82; Röttger, E.,
en D. Klante. Punt en lijn; Beets, N., De ver-
re oorlog; Cramer, M. H. van Grieken en H.
Pronk, W. M. Dudok; enge Amis, K. Rus-
sian hide-and-seek.

Gelderse landschappen in de
bibliotheekgalerie
Vanaf heden tot l januari is er weer een nieu-
we expositie in de galerie te bezichtigen.
Ditmaal betreft het een reizende tentoon-
stelling van de tentoonstellingsdienst te
Arnhem.
Tien Gelderse kunstenaars laten ieder hun
eigen visie op het landschap zien.
Gelderland is uniek in haar verscheidenheid
naar landschap. De Veluwe met z'n zand-
grond, gedeeltelijk begroeid met bossen en
hier en daar oorspronkelijk heidevelden en
zandverstuivingen. Het Rivierenland met
uiterwaarden. De Achterhoek met zijn vele
beken en geboomte, zijn IJssel en heuvels
van Montferland.
De deelnemende kunstenaars zijn:
Corrie Bos, Jan Bos, Chris ten Bruggenkate,
Harrie Gerritz, Joop Kruip, Johan Mekkink,
Joop Nijdam, Willem den Ouden, Jan Hein
van Rooy en Paulien Wittenrood.
De expositie is te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek.

Pannekoekenrit
"De Graafschapitjders"
De Vordense motorclub "De Graafschaprij-
ders" organiseert zondagmiddag 13 decem-
ber de traditionele "Pannekoekenrit". Een
puzzelrit met onderweg diverse spelletjes en
speciaal voor kinderen. De start is bij 't Pan-
toffeltje waar de pannekoeken na afloop
klaar staan. De rit is uitgezet door de dames
Wisselink, Verstege, Mennink en Horsting.

Wintercompetitie
lichtgewichtklassen start
Zondag 13 december in
Bathmen
Bekveld en Vorden favoriet
Evenals andere jaren heeft de Nederlandse
Touwtrekkers Bond gewest Oost voor de
lichtgewichtklassen een wintercompetitie
op touw gezet. Op zondag 13 december zal
in Bathmen de spits worden afgebeten; in
manege 't Ruitenkamp zal dan 's morgens
de stijd beginnen.
In totaal zijn er drie klassen te weten, tot en
met 350 kg, tot en met 450 kilogram en de
zgn. overgangsklasse met een onbeperkt ge-
wicht.
Er zullen in het winterseizoen 198T1982 in
totaal drie toernooien voor de lichtgewich-
ters worden gehouden. Het tweede is op
zondag 10 januari in manege Marhulze te
Groenlo (organisatie TTV Eibergen). Het
derde en laatste toernooi is op zondag 14 fe-
bruari in manege de Dalenk te Loenen,
organisatie TTVEHTC (Hall-Eerbeek). Ook
zal dit seizoen weer de fairplaycup beschik-
baar worden gesteld die bedoeld is voor de
ploeg die qua sportiviteit, gedrag, kleding
enz. de meeste punten scoort.
De indeling voor de verschillende klassen is
als volgt: 350 kg: Bekveld, EHTC, Erichem,
Vorden l en Vorden 2. 450 kg: Bekveld, Ei-
bergen, Oosterwijk (Zelhem), Bisons, Heu-
re en Bathmen. Overgangsklasse: Bekveld l,
Bekveld 2, Oosterwijk en Vorden.
De verwachting is dat de strijd in alle klassen
zich zal afspelen tussen de teams van Vor-
den en Bekveld.

Dammen
Het derde 7-tal van DCV heeft afgelopen
week de kompetitie afgesloten met een 6-8
overwinning in Beltrum op DIOS 3. Er zijn
nog kansen op het kampioenschap, maar die
hebben ze uiteraard niet meer in eigen hand.
De kansen komen opdagen wanneer DIOS
4 punten verspeelt tegen WDV 2 Winters-
wijk.
De individuele uitslagen zijn: L. Ribbers - B.
Wentink 2-0; J. Lippinkhoff- S. Buist 1-1; T.
Scharenborg - H. Hoekma 0-2; T. Baks - W.
Sloetjes 2-0; J. Maarse - J. Lamers 1-1; H.
Harenberg - H. Esselink 0-2; W. Ribbers - B.
Hiddink 0-2. Topscorer van het 3e was dit
seizoen Henk Hoekman: hij behaalde 10
punten uit 6 wedstrijden. Hierna volgen
Esselink (8 uit 4), Buist (8 uit 5), Wentink (8
uit 6), Lamers (6 uit 6), Eckringa (2 uit 1),
Sloetjes en Hiddink (2 uit 2), Brummelman
(2 uit 5), Rossel (l uit 4), Dijk (O uit l ) .

Het tweede heeft wederom verloren eri wel
tegen WDV uit Winterswijk. De heren gin-
gen met 8-12 de boot in. De individuele uit-
slagen zijn: B. Nijenhuis - H. Sonderen 1-1;
G. Dimmendaal - K. Jetten l -l; B. Breuker -
C. Vos 0-2; J. Lankhaar- H. v.d. WalleO-2; S.
Wiersma - J. v. Laarhoven 2-0; G. Hulshof -
B. Rhebergen 2-0; G. ter Beest - J. Freriks 0-
2; H. Klein Kranenbarg - F. Zegelink 1-1; J.
Hoenink - E. Oonk 0-2; H. Wansink - W.
Sonderen 1-1.

In de onderlinge kompetitie werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: B. Rossel - H.
Hoekman 0-2. (voor groep 2), S. Buist - T.
Slütter 1-1; H. Esselink-W. Sloetjes 1-1 (fi-
nalegroep 2).
Jeugd groep 1: E. Brummelman - M. Boer-
kamp 2-0; M.v. Burk - J. Slütter 2-0. Groep
2: H. Berenpas - E.v. Est 2-0; A. Plijter - A.
Sloetjes 0-2; R. Bielawski - B. Voortman 0-2;
R. Bulten - J. Kuin 2-0; M. Ruesink - G.
Brinkman 0-2; B. Voortman-J. Kuin 1-1; R.
Slütter - R. Bielawski 2-0; A. Plijter - R. Slüt-
ter 2-0; H. Berenpas - R. Bielawski 2-0; J.
Kuin - A. Sloetjes 0-2; G. Brinkman - R. Bie-
lawski 2-0.

Rijvereniging De Graafschap
De rijvereniging en ponyclub "De Graaf-
schap" uit Vorden hield op het terrein aan de
Hamelandweg een onderlinge samengestel-
de wedstrijd in dressuur, springen en de
cross.
De uitslagen waren: Pony's: L-klasse: 1. Ri-
ta Kornegoor met Ella; 2. Ina Sloetjes met
Helenius.
Idem B-klasse: 1. Irma Woltering met
Moonlight; 2. Carolien Weyers met Sonja;
3. Gitte van de Hoek me Patrick.
Paarden L-klasse: l. Erik Pardijs met Mario;
2. Ina Arfman met Prisca; 3. Martin Roeter-
dink met Ulex.
Idem B-klasse: 1. Janny Jebbink met Mr.
Ed; 2. Henny Lenselink met Pauline- 3. Di-
ny van Ark met Leni.

Klootschietcompetitie AKF
De IJsselstreek
De afdeling De IJsselstreek van de Achter-
hoekse Klootschieters Federatie (AKF)
speelde zijn zesde competitietoernooi. TKV
bleek zeer sterk in de eerste klasse, terwijl de
Boggelaar (Warnsveld) en Trefpunt (Steen-
deren) nieuwe lauweren oogstten in de
tweede en derde klasse.
De uitslagen waren als volgt:

Eerste klasse: 1. TKV l (Teuge) 59 schoten
45mtr.;2.RodeHertenl(Gorssel)59-10;3.
't Haagje l (Eerbeek) 60-31; 4. 't Haagje 2 65-
33; 5. EDKV l (Deventer) 66-81; 6. TKV 2
72-59; 7. TKV 3 7644; 8. 't Haagje 3 76-10.

Tweede klasse: 1. De Boggelaar l Warns-
veld 67 s. 61 m.; 2. EDKV2 69-13; 3. Rode
Herten 2 7044; 4. TKV4 7044; 5. 't Woud-
huis l 71-29; 6. EDKV 3 77-52; 7. 't Woud-
huis 2 78-65; 8. TKV 5 82-3.

Derde klasse: 1. 't Trefpunt l Steenderen 62
s. 25 mtr.; 2. 't Trefpunt 2 75-18; 3. 't Woud-
huis 3 78-39; 4. TKV6 79-27; 5. EDKV4,82-
16; 6. EDKV6 83-52; 7. De Boggelaar 2 83-
29; 8. 't Haagje 4 85-70; 9. EDKV5 88-2; 10.
EDKV 7 94-21.

Vierde klasse: l. Rode Herten 4 72 s 19 mtr.;
2. Rode Herten 3 79-16; 3. 't Woudhuis 4 83-
1; 4. 't Trefpunt 3 791-6; 5. 't Woudhuis
(rekr.) 8547; 6. 't Trefpunt 5 8542; 7. TKV7
86-21; 8. 't Trefpunt 4 9-71; 9. TKV 8 96-25;
10.'t Woudhuis 5 107-34; 11. EDKV 8 112.

Standen na zes toernooien:
Eerste klasse: l. TKV 1,2. Rode Herten 1,3.
't Haagje l , 4. 't Haagje 2,5. EDKV l, 6. TKV
2, 7. TKV 3, 8. 't Haagje 3.

Tweede klasse: 1. De Boggelaar l, 2. 't
Woudhuis l, 3. EDKV 2,4. Rode Herten, 5.
TKV 4, 6. 't Woudhuis 2, 7. EDKV 3.

Derde klasse: 1. 't Trefpunt l, 2. 't Woud-'
huis 3,3. 't Trefpunt 2,4. EDKV4,5. TKV6,
6. EDKV 5,7. De Boggelaar 2,8, 't Haagje 4,
9. EDKV 7, 10. EDKV 6.

Vierde klasse: 1. 't Trefpunt 3, 2. Rode Her-'
ten 3, 3. Rode Herten 4, 4. 't Woudhuis 4,5.
't Trefpunt 4, 6. 't Trefpunt 5, 7. TKV 7, 8.
TKV 8, 9, 't Woudhuis 5, 10. Woudhuis
(rekr.); 11. EDKV 8.
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Doe het Zelf centrum
HARMSEN
Vorden

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artikel 1 2 van de Wet ABM ligt
vanaf heden op de secretarie van de gemeente Vorden op
werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot
16.30 uur, alsmede op de maandagavonden van 18.00
tot 21.00 uur in het Dorpscentrum te Vorden ter inzage
een verzoek met bijlagen van:

1. mw. B. Gotink-Rouwenhorst, Lankampweg 4, 7251
PM Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrich-
ting Lankampweg 4, kadastraal sectie N, nummer 195,
om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een veehouderij met mestop-
slag, alsmede opslag van propaan, openbare zitting ge-
pland op 30-12-1981 om 10.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden;
2. Firma Oldenhave, Spiekerweg 6, 7251 RA Vorden,
datum verzoek 31 oktober 1981, adres inrichting Spie-
kerweg 6, kadastraal sectie N, nummers 82, 84 en 86,
om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een constructiewerkplaats en
een smidsbedrijf, openbare zitting gepland op 30-12-
1981 om 10.15 uur in het gemeentehuis te Vorden;
3. dhr. W.L Winkel, Almenseweg 33,7251 HN Vorden,
datum verzoek 27-10-1981, adres inrichting Almense-
weg 33, kadastraal sectie N, nummer 20, om een nieu-
we, de gehele inrichting omvattende vergunning tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een veehouderij met mestopslag, openbare zitting ge-
pland op 30-12-1981 om 10.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden;
4. dhr. Th:J.M. Schoenaker, Ruurloseweg 64,7251 LV
Vorden, datum verzoek 30 oktober 1981, adres inrich-
ting Ruurloseweg 64, kadastraal sectie D, nummer 64,
om een vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een café, restaurant en levens-
middelenbedrijf, waarin elektromotoren worden gebe-
zigd, openbare zitting gepland om 10.45 uur in het ge-
meentehuis te Vorden op 30-12-1981;
5. Fa. G. Bargeman en Zn, Ruurloseweg 53, 7251 LB
Vorden, datum verzoek 28 oktober 1981, adres inrich-
ting Ruurloseweg 53, kadastraal sectie B, nummer
1721, om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een aannemersbedrijf
waaronder een machinale houtbewerkingsinrichting,
openbare zitting gepland op 30-12-1981 om 11.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden;
6. dhr. H. Groot Roessink, Hengeloseweg 9, 7251 PA
Vorden, datum verzoek 28 oktober 1981, adres inrich-
ting Hengeloseweg 9, kadastraal sectie N, nummers 301
en 302, om een vergunning tot het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een houtzagerij, tim-
merwerkplaats en een houtopslagplaats, openbare zit-
ting gepland om 11.1 5 uur op 30-12-81 in het gemeen-
tehuis te Vorden;
7. dhr. H.J. Groot Enzerink, Deldenseweg 13, 7251 PN
Vorden, datum verzoek 30-10-1981, adres inrichting
Deldenseweg 13, kadastraal sectie N, nummer 190, om
een vergunning tot het oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een herstelinrichting voor land-
bouwmachines, openbare zitting gepland om 11.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden, op 30-12-1981;
8. dhr. J.W. Krijt, 't Heegken 5,7251 JW Vorden, datum
verzoek 28-10-1981, adres inrichting 't Heegken 5, ka-
dastraal sectie N, nummers 65, 311 en 312, om een nieu-
we, de gehele inrichting omvattende vergunning tot het
oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een varkensfok- en varkensmestbedrijf waarin elektro-
motoren en lasapparatuur worden gebezigd en mestop-
slag plaatsvindt, openbare zitting gepland op 29-12-
1981 om 15.00 uur in het gemeentehuis te Vorden;
9. dhr. DJ. Norde, Ruurloseweg 48, 7251 IM Vorden,
datum verzoek 30 oktober 1981, adres inrichting Ruur-
loseweg 48, kadastraal sectie B, nummers 2095 en
21 74, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een fok- en mestvarkensbedrijf met
mestopslag, openbare zitting gepland op 29-12-1981
om 1 5.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen kunnen door een ieder gedurende een maand
na de dagtekening van deze kennisgeving schriftelijk
worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingeko-
men bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indienen niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.
Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemach-
tigde bezwaren inbrengen enwel in een openbare zitting,
waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwis-
seling over de aanvraag.
Ten aanzien van de data en tijdstippen van die zittingen
wordt verwezen naar bovengenoemde aanvragen 1 tot
en met 9.

Beroep tegen de op de verzoeken genomen beschikkin-
gen kan later, behalve door aanvragers en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degenen die binnen de
gestelde termijn schriftelijk of mondelinge bezwaren
hebben ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat iemand
redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren
in te dienen.

Datum 10 december 1981
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, de burgemeester,

• J. Drijfhout. M. Vunderink

Als u zuinig bent op uw
lichaam, met meer plezier
sport wilt beoefenen en
zorgeloos de seizoenen
tegemoet wilt treden.
Schaf u dan Thermolana
gezondheids-ondergoed aan.
Uw textielmodezaak adviseert u graag de
kompleteAscona gezins kollektie.

THERMOLANA
WARMTE-ISOLEREND EN ENERGIE-BESPAREND

ONDERGOED BIJ

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

Ingevolge het bepaalde in artik^r2/29 van de Wet
ABM ligt vanaf heden op de secretarie van de gemeente
Vorden 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 ter inzage een verzoek met
bijlagen van: ^^

A. Ldhr.J.H.Nijenhuis, Kostedeweg 1,7251 MZ Vor-
den, datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting Ko-
stedeweg 1, kadastraal sectie D, nummer 1672;
2. dhr. W. Klein Bramel, Reeoordweg 2, 7251 JJ Vor-
den, datum verzoek 28-10-1981, adres inrichting
Reeoordweg 2, kadastraal sectie A, nummer 2476;
3. dhr. MA. Reinders, Zomervreugdweg 2, 7251 NX
Vorden, datum verzoek 29-10-1981, adres inrichting
Zomervreugdweg 2, kadastraal sectie F, nummer 2864;
4. dhr. J. Eskes, Zutphenseweg 99, 7251 DN Vorden,
datum verzoek 30-10-1981, adres inrichting Zutphense-
weg 99, kadastraal sectie L, nummer 178;
5. dhr. G.J. Haneveld, Eikenlaan 24, 7251 LT Vorden,
datum verzoek 24-10-1981, adres inrichting Eikenlaan
24, kadastraal sectie D, nummer 1740;
6. dhr. B.G. Reintjes, Mosselseweg 16,7251 KTVorden,
datum verzoek 25-10-1981, adres inrichting Mosselse-
weg 16, kadastraal sectie D, nummers 68,1454,1455
en 1709;
7. dhr. D. Pardijs, Ganzensteeg 3, 7251 LC Vorden, da-
tum verzoek 30-10-1981, adres inrichting Ganzensteeg
3, kadastraal sectie D, nummers 1968 en 2041,

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

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

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

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de
door ons opgestelde ontwerp-beschikkingen tegelijker-
tijd met de verzoeken om vergunning ter inzage gelegd.

Strekking van het ontwerp van de beschikkingen is die te
verlenen onder de gebruikelijke voorwaarden ter voor-
koming van gevaar, schade of hinder van ernstige aard
buiten de inrichtingen.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of de ontwerp-beschikkigen kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij het ge-
meentebestuur . De ingekomen bezwaarschriften wor-
den mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtig-
de mondelinge bezwaren te mogen inbrengen. Dit moet
plaatsvinden voor 3 januari 1982. U gelieve daarvoor
een afspraak te maken. Indien men dat wenst, worden de
persoonlijke gegevens van degene die een bezwaar-
schrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe
dient tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

Datum: 10 december 1981
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink

Voor een bijzondere

Kerstgroep
moet u onze kollektie komen zien. Net even anders.

Volop Kerstkaarten

Bazar Kranenburg
H.J. Sueters

Te koop in Vorden
Voor handige doe het zelver:

Vrijstaand woonhuis met ruime tuin en grote
garage, 70 vierkante meter.
Ind: kelder, hal, toilet, douche, keuken, ka-
mer en 3 slaapkamers.
1 e verd. : grote zolder, de kap isged. bescho-
ten.

Direkt te aanvaarden.
f 138.000,- k.k.

Makelaarskantoor o.g. V9I1
tel. 1531

Voor de komende feestdagen
Huzarensalade
Russische eieren
Zalmsalade
Chipolatapu^kng
Diverse bavarois
IJstaarten
IJsschotels

ïis

Gaarne vroegtijdig

Restaurant de BOGGELAAR
ook voor wild eten.

1 ste Kerstdag gesloten, 2de Kerst-
dag geopend
Vordenseweg 32, Tel. 05752-
1426, Warnsveld

Bonbons van Leonidas
zijn overheerlijk. Omdat
aan de bereiding van
elke bonbon de uiterste
zorg wordt besteed.
Dat heeft ons beroemd
gemaakt.

Als u een bonbon
van Leonidas heeft
geproefd zult u net als
monsieur Leonidas
zeggen: "Oui c'est tres
bon, Les Bonbons
Leonidas".

De alleen verkoop van deze Bonbons in Vorden

Bij Banketbakkerij J. WIEKART

Tel. 1750

De winter heeft tenminste één
voordeel

U krijgt n.l. v.a. 23 november f 50,- korting
per man per dag op binnenschilder- en be-
hangwerk.
Wij regelen de aanvraag voor U.

De winterschilder uitgerekent
nu

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28

Vierakker

Tel. 05754-361

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

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

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

Graag tonen wij u de uitge-
breide <&~^ kollektie.

Desiree
verlovingsringen

uw juwelier

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Bericht van inzet
Notaris H. van Hengel te Hengelo (Gld.) bericht, dat hij
de veiling van het vrijstaand woonhuis met garage en
tuin Hackforterweg 9 te Wichmond, groot ongeveer
14.03 are, het perceel is ingezet op f 95.000,-.

-Betaling uiterlijk 12 januari 1982. Bij betaling ontruimd
te aanvaarden.
Bezichtinging maandag 2-5 uur, dinsdag 2-3 uur.
Gegadigden moeten desgewenst op de veiling een ver-
klaring van hun bankrelatie overleggen inzake huttf inan-
ciële gegoedheid.
Toeslag: dinsdag 1 5 december 1981, n.m. 3 uur, in café
't Wapen van Warnsveld te Wichmond.
Nadere inlichtingen ten notariskantore te Hengelo
(Gld.), Groene Kruisstraat 19, telefoon 05753-1273.

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

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Donderdag, vrijdag, zaterdag

HutSpOt 500 gram 75

10 grote sinaasappelen 3,95

Ook voor reform artikelen

BRUNEKREEFT groente en fruit

Dorpsstraat 17. Tel. 1617



l
PEDICURE

Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Te koop: volkswagen 1300
f 400,-
H. Tijink. Onsteinseweg 3, Vor-
den. Tel. 6481

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
- direct
:L naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: mooie kerstbomen
alle maten, met of zonder kluit.
J. Peppelman, Kerkhoflaan 3,
Vorden, Tel. 2728

Jowé Keijenborg land- en tuin-
bouwmechanisatie geeft show,
en demonstratie op donderdag
17 dec. n.m. vrijdag 18 dec en
zaterdag 19 dec.

VOMUUUW

Wapen- en Sporthandel

Martens
tleeds dotltrefftndl

Zutphenseweg Vorden

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

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
Maandag 1 4 december

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij cafó Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef .
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden, 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven. 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

SNOWDOOT
JOSÉ
De wintersport en de wintei sUian voor de
deur Geniet met volle teugen van dit
winterse ple/iei. Ook 'n plezier voor uw
budget - vnoi 49.9b een paai'echte
snowboots1 Maten 27-46

49.95

Wij presenteren: Club 8 jeugdmeubelen
waarop men kan voortbouwen.

VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?

gezellige Kerstdagen
beginnen bij Barendsen

Mensen wat een sortering!
• KERSTBOOMVERSIERING EN
KERSTVERLICHTING • KERST-

BALLEN EN SLINGERS • SNEEUW
& EN KAARSEN • GROTTENPAPIER

EN WAT U OOK ZOEKT

barei\dsei{
Zutphenseweg 15 - Vorden

tel. 05752-1261

U hebt gedegen
redenen om hetbin-
nenonderhoud uitgere-
kend deze winter te
laten plaatsvinden. *•
Want nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f 50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak

voor een vrijblijvende
offerte.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER

Ruurloseweg 35. Vorden.
Tel. 05752-1523

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, UITGEREKEND NU.

Speelgoed, hobby
en kadoartikelen
Kerstartikelen

in een ruime sortering van kaars tot en met kerstboom

POELMAN v/h Koerselman
Burg. Galleestraat 12 Vorden.

JOWE-KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 -TEL 05753-2026

SHOW, DEMONSTRATIE OP DONDERDAG 17 DEC. N.M,
VRIJDAG 18 DEC. EN ZATERDAG 19 DEC.

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

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

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

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

WINTERWARM GELAARSD
Charmante nappa laars
met een hak van 6 cm,
een eindeloos model met
perfecte pasvorm

f 110-

In suede

f105.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Mogen wij Club 8 aan U voorstellen - een aanbouw-
systeem voor de jeugd, dat meegroeit en zo onder de
arm mee te nemen is.

Wij hebben in onze zaak een Club 8 studio op-
gebouwd, waar wij U graag enkele van de vele toe-
passings mogelijkheden laten zien, van een solide
speelkamer tot een gezellige studentenkamer zonder dat
het U een vermogen kost.

De jonge stijl met oog voor de toekomst

INTERIEURVERZORGING

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kerstaanbieding in mode
Mantels v.a.
Lange lamacuiTs nu

Bontjasjes v.a.
3/4 lamacurl's nu

Ski-jacks
Japonnen en pakjes

Veel kombinatie mogelijkheden met

Rokken - Blouses en Spencers.

v.a

89-
629-
98-

540-
87.50

49,- en 69,-

RUURLO

Vrijdags doorlopend open tot 9 uur

600 pagina's met
reparatie en onder
houdstips. Kost in de
winke l f 78,90 maar
u kr i jg t 'm kadoals
u Hatema woning
textiel koopt.'

liatéma,

[•r gelden m i n i m u m aan
km i p b r d r u i j e i i ! Een k o i t m i ;
v u n f V > . ó kun ook l l i - t
hoek k.m ook l e r h i M r e e k s
beMekl \ \o rden hi| l l .uemu
l l ' r i j s r ~ H . ' ) ( ) ' .alm en
pon ikos len) Ak t i epe r iode :
l ') ' K I i ui 3M2 ' S I

Mensen die kiezen voor kwaliteit en versheid, kiezen
voor brood van de Warme Bakker
Zo uit de oven in de winkel.

Weekend Reclame:

SNEEUWSTER
P.S. komt u a.s. zaterdag ook onze heerlijke kerststol
proeven?

Warme Bakker OPLAAT
Bakt het voor u

Danslessen
Herscholing
Clubs voor
verloofden en
gehuwden

Inschrijven 12 en 19 december van 5 tot 6 uur:
Dorpscentrum.

Zaal Eijkelkamp 15 en 22 december van 7 tot 8 uur.

Dansschool Houtman
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Aktiviteiten kuiture Ie verenigingen g e m. Morden
1981/1982

1 2 december

1 9 december

3 januari

1 6 januari

30 januari

13-1 4 februari

20-23 februari

5, 6, 13 maart

20 maart

29, 30 april

verenigingen

toneelvereniging Krato Kranenburg

muziekvereniging Concordia

muziekvereniging Concordia

karnavalsvereniging De Deurdreajers

Vordens Toneel

muziekvereniging Concordia

karnavalsvereniging De Deurdreajers

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

Oranjevereniging Vorden

lokaliteit

zaal Schoenaker

Vorden

Dorpscentrum

zaal Schoenaker

Dorpscentrum

Dorpscentrum

Schoenaker/Herberg

Dorpscentrum

Dorpscentrum

Dorpscentrum/dorp

omschrijving aktiviteit

toneelvoorstelling

jaarlijkse oliebollenaktie

N ieuwjaarskoff ieconcert

Pronkzitting, buut/dans/zang/enz.

toneelvoorstelling

zaalkermis

karnavalsaktiviteiten

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

toneel/Oranjeprogramma

f"

Loten we zocht zfin voor eikoor.
W (EnvooronsuHX

KASTELENKALENDER
1982

Evenals voorbijgaande jaren geeft Drukkerij Weevers weer een kastelen-
kalender uit. De kalender bevat afbeeldingen van kasteel „Hackfort", kas-
teel „Den BrameP, kasteel „De Wildenborch", kasteel „Medler", kasteel
„De Wiersse", kasteel „Het Onstein", kasteel „De Kieftskamp", kasteel
„Vorden", Huize „'t Zelle", kasteel „Verwolde", kasteel „'t Velde" en kas-
teel „Ruurlo".

Dit jaar zijn de afbeeldingen verzorgd door de Vordense kunstenaar Jan
Rozeboom; de beschrijving van de kastelen is verzorgd door de bekende
schrijfster Annet Tengbergen uit Eefde.
De originele etsen zijn te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek.

de kalender verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Boekhandel Hassink, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Loga, Raadhuisstraat, Vorden

Boekhandel Hoytink, Borculoseweg, Ruurlo

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat, Hengelo (G.)

Drukkerij Wevo Druk, Laarstraat, Zutphen

Drukkerij Weevers, Nieuwstad, Vorden

De vastgestelde verkoopprijs van deze kunstkalender is
(inclusief BTW).

Vorden
van
toen.

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

Dit weekend zijn ze er weer

Oliebollen
Appelbeignets
KerstbiBod

Neem vast een voorproefje.

Banketbakkerij WIEKART
Tel. 1750

Specialiteit zwanenhalzen

ATTENTIE!
a.s. zaterdag 12 dec. speelt

KRATO

ATTENTIE!

het blijspel in dialect „'t Ismaartijdelijk" in zaal Schoena-
ker, aanvang 20.00 uur precies!

's Middags om 14.00 uur opvoering voor be-
jaarden van Kranenburg en Vorden.

Deze hebben gratis toegang.

KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!

KNIPTIP Foto's maken van héél dichtbij'?
Met de meeste kamera's kan
het als u een voorzetlensje
hebt. Vraag er eens
naar in uw fotozaak. f7

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

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 7,50

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

Tafeltennisvereniging
Treffers '80
Het eerste team van de Vordense tafeltennis-
vereniging Treffers won ditmaal met 8-2 van
Smash uit Borculo. F. Evers en F. Schoena-
ker wonnen ieder drie partijen. Zij verloren
het dubbel. F. Schoenaker won twee parti-
jen. Treffers heeft nu nog aan één punt vol-
doende om de kampioensvlag te kunnen hij-
sen.
Het tweede team won met 8-2 van NOAD
uit Halle. S. Hovenkamp en W. Voortman
wonden ieder drie partijen, terwijl R. de
Heus 2 X zegevierde. Het dubbel ging verlo-
ren. De jeugd van Vorden verloor met 10-0
van Taverdo uit Doetinchem.

Waterpolo

Vorden - Proteus 7-0
De dames van Vorden hebben de competi-
tiewedstrijd tegen Proteus uit Twello met 7-
0 gewonnen. Vorden nam in de eerste perio-
de via Marieke Velhorst een 1-0 voorsprong.
Hermien Tiessink en Diseré Westerveld
brachten in de derde periode de stand op 3-
0. In de laatse periode bepaalden deze speel-
sters tevens de eindstand op 7-0.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Sinterklaos hef't vanjaor maor goed bekekk'n, veur de eerste sneevlokk'n umme
neer komp is e weer vetrokk'n nao zien warme land. De pruiken en baarden kö'w
now inruil'n veur kerstball'n en keersen.
De kedootjes die achteraf toch neet zo in de smaak veel'n bunt weer nao de winke-
liers weerumme ebrach of eruild veur iets anders, 't Volt tegeswoordug ok neet
met 'n ander bli'j te maak'n. Warkeluk neudug hef t'r gin mense iets want dat heb
ze zich allange zelf tooesteld.
Vake mo'j 't dan ok zuuken in klungelderi'je die ze meschien ooit nog wel 's un
keer gebruuk'n kont of in un kaste of deuze trechte kump en gin hond t'r meer nao
umme kik. Maor de wineklier is 't in ieder geval kwiet en hef zien geld t'r an ve-
dient. Zo blif de weald teminsten an 't draaien. A'w alles oppot is de ellende ok
neet te oaverzeen. Dan kö'w oaver un paar jaor de a.o.w. wel vegett'n en mo'j
bliev'n warken tö'j d'r bi'j neervalt, at t'r teminsten nog wark is.
Dat 't, ondanks alle zörge die'j an de kedoo's besteed, toch nog wel 's tegen.kan
vall'n, ondervonn'n ze bi'jde Vossenbelt. Alhoewel d'r gin kleine kinder meer oa-
ver de vloer bunt, wöd 't sinterklaosfees daor ok altied nog in ere eholl'n.
'n Oldsten van de jonges, Jan Willem, zo'n opschötteling van un jaor of vieftien,
zestien, had 't hele jaor al zitt'n dramm'n oaver un stereokombinasie. Zien vader
of mooder had e nog nooit zo wiet könn'n kriegen zo'n ding te koop'n, ok al um-
dat zee 't geld t'r haos neet veur könn'n miss'n. Now wol 't geval dat de olde luu,
die in un bunalootjen d'r naöst wonn'n, half december veertug jaor etrouwd
waarn. Umdat de drie kleinkinder op de Vossenbelt eur enugsten waarn woll'n ze
die met Sinterklaos wel 's un keer wat ekstra's geven. Zee hadd'n uutendeluk de
bokse neet vebrand en eewug bleef i'j d'r toch neet loop'n. Zodoende wodd'n d'r
veur Jan Willem un stereokombinasie ekoch. 't Was wel un iets andere as dat Jan
Willem op 't velangliesjen had staon maor volgens de winkelier was dizzen, veur
die paar cent meer, volle better.
Zo gebeurn 't dat op Sinterklaosaovund ok Jan Willem zien kedootjen uutpakk'n.
An 'n umvang kon e al wel zien dat zien wensen vevuld zoll'n wodd'n. Maor Jan
Willem had een gebrek: hee kon zich um kleine dinge die um neet anstonn'n ge-
weldug giftug maak'n. Zo ok now. Too hee 't pepier van 't geval af hadde zei e:
"En ik heb nog wel zo ezeg da'k un Tossiba wo hemm'n, 'n zelfden as mien kam-
meraod". Metene schaof e 't geval van zich aover de taofel. Maor net iets te wiet,
met un gekraak kwam 't op de.potlander vloer trechte woar 't in stukken veel. Weg
kedootjen, weg geld en weg 't plezier.
Met traöne in de ogen bunt de olde luu den oavund noa eur bungaloo egaon,
waor zee nog wel un tiedjen oaver 't geval zölt hemm'n epraot.
En Jan Willem zal nog wel effen mott'n wachten veur e weer un stereokombinasie
krig. Maor zo'n ding, och daor kö'j ok bes buuten, ok bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman


