
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vordert - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 28 januari 1988
49e jaargang nr. 43

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 36 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.
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Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

nieuws van 't gemeentehuis
Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur - wethouder J.F. Geerken (afspraken kunnen

huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

op woensdag ook van
J3.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

op afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V.
Slingenberd: donderdag-
morgen op afspraak.

telefonisch worden
gemaakt bij de
receptie van het
gemeentehuis.
Tel. 05752-2323).

1. Bouwvergunningen
Op 19 januari j.1. hebben burgemees-
ter en wethouders besloten om bouw-
vergunningen te verlenen aan:
- de heer E. Thalen, Hoetinkhof 279

voor het bouwen van een schuurtje
op het perceel Hoetinkhof 279;

- de heer J.G. Bosman, Mispelkamp-
dijk l, voor het bouwen van een ber-
ging op het perceel Mispelkampdijk
i;

- de heer G.S. Bijenhof, Wilden-
borchseweg 29 voor het bouwen van
een mestsilo op het perceel Wilden-
borchseweg 29;

- de heer G.H. Letink, de Hanekamp
10, voor het bouwen van een carport
op het perceel de Hanekamp 10.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van de-
ze vergunningen bij het college van
burgemeester en wethouders daarte-
gen bezwaar indienen.

2. Vergunning voor een verloting
Aan de carnavalsvereniging "de Deur-
dreajers" is een vergunning verleend
voor het houden van een verloting op
30 januari 1988.

3. Vocht in huis, doe er wat aan

Goed om te weten

We staan er meestal niet zo bij stil,
maar de lucht om ons heen bevat
vocht. En dat geldt niet alleen voor de
buitenlucht, maar ook voor de lucht in
huis. Nu is dat op zich geen probleem,
sterker nog, we hebben dat vocht no-
dig om ons behaaglijk te voelen. Als
het in huis te droog is, dan krijgen we
al gauw last van prikkende ogen of een
droge keel.
Overigens zorgen we zelf over het al-
gemeen wel voor een bepaalde voch-
tigheid in de lucht om ons heen. Al-
leen al door onze normale transpira-
tie, door het douchen, koken en was-
sen, brengen we per gezin (vier perso-
nen) globaal zo'n 10 liter vocht per dag
ons huis binnen.
In de meeste gevallen verdwijnt dat
vocht wel weer via de normale ventila-
tie-kanalen. Maar toch kan het gebeu-
ren - zelfs al ventileren we op de juiste
manier - dat er vochtproblemen ont-
staan. Die kunnen we dan onder meer
herkennen aan de volgende verschijn-
selen.

Schimmels vindt u bijvoorbeeld voor-
al op spullen die opgeborgen zijn in
meterkasten of gangkasten. Diezelfde
- soms niet zichtbare - schimmels lei-
den vaak tot een muffe geur in huis.
Vocht kan ook ongedierte tot gevolg
hebben. Op vochtige plaatsen voelt
ongedierte zoals pissebedden ("kel-
dermotten") en zilvervisjes zich uit-
stekend thuis.
Een direct gevolg van vocht zijn
vochtplekken of druipstrepen. U kent
ze. De plekken zijn meestal nog voel-
baar vochtig.
Op enkel glas en metalen of kunststof
kozijnen kan gemakkelijk waterdamp
neerslaan. Nu komt dat in de meeste
woningen voor, bijvoorbeeld tijdens
een druk bezocht feestje of vlak na het
douchen of koken. Maar als de con-
dens na korte tijd niet verdwijnt, of
zelfs permanent aanwezig is, dan kan
dat betekenen dat de vochtigheid in
uw woning te hoog is. Ook als het be-
hang loslaat, de verf gaat bladderen of
het hout gaat rotten kan vocht de oor-
zaak zijn.
Daarnaast schept een te vochtig huis
bepaalde omstandigheden waarbij
verschijnselen ontstaan waardoor ook
de gezondheid geschaad kan worden.

Voor sommige vochtproblemen is de
oorzaak direct aan te wijzen. Maar
meestal is het zo dat een vochtpro-
bleem ontstaat door een combinatie
van factoren. Een natte herfst, samen

met bouwfouten van de woning en
onvoldoende ventilatie zal zeker voor
vochtproblemen zorgen. Hoe belang-
rijk juist ventileren is komt verderop
nog even aan de orde.

Door een verbouwing kunnen venti-
latievoorzieningen ontregeld worden
of ventilatie-openingen werden afge-
sloten. Maar ook het huis zelf kan
voor vocht zorgen: dat kan optrek-
kend grondwater zijn, vochtige lucht
uit kruipruimten, lekkage, doorslaan-
de muren, maar ook het bouwvocht in
een nieuwbouwwoning. Een andere
oorzaak is condens. Als warme lucht
langs een koel oppervlak "strijkt"
koelt het af en moet z'n vocht kwijt.
Dat zijn dan die druppels op de ruiten.

Natuurlijk zijn er oplossingen te vin-
den voor een teveel aan vocht. We
gaan er vanuit dat onze vochtproduk-
tie voor het grootste gedeelte onver-
mijdelijk is. Daar staat tegenover, dat
het grootste gedeelte van het vocht
dat we in huis produceren afgevoerd
kan worden door ventilatie. Daar gaat
dan wel wat warmte mee verloren,
maar het blijft noodzaak, al was het
maar voor onze gezondheid. En door
goed isoleren van de koude plekken in
ons huis blijft het warmteverlies be-
perkt en voorkomen we tevens con-
densatievocht op die oude plekken.
Tegen optrekkend vocht is een goe-
de oplossing het aanbrengen van een
scheidingslaag in de funderingsmuur.
En als er water in de kruipruimte staat,
kan dat bijvoorbeeld bestreden wor-
den door een betonlaag of een folie op
de grond.
Als achter meubels, die tegen de bui-
tenmuur aan staan, een condensplek
op de muur ontstaat of de meubels
aan de achterzijde klam worden dan
kan het probleem al grotendeels opge-
lost worden als de meubels een stukje
van de buitenmuur af worden gezet.
Of als er condens op enkel glas zit kan
het water goed afgevoerd worden als
de gaatjes in de aluminium gootjes
goed opengehouden worden.

Juist ventilatiegedrag is niet alleen een
van de oplossingen, maar kan er ook
voor zorgen dat u geen last krijgt van dit
probleem. Daarom tot slot nog enkele
tips.

Bij koken, baden of drogen van de was
kunt u de mechanische afzuiging (als
u die heeft) het beste in de hoogste
stand zetten. Bij windstil weer het
raam in het dichtstbijzijnde vertrek
iets verder openen of de ramen in de
keuken en de badkamer openen. Na
het koken, baden of drogen nog min-
stens een uur de mechanische afzui-
ging aan laten staan. Wanneer in de
keuken de afzuigkap aan staat moet er
ook altijd een klapraampje voor de
toevoer van lucht open staan. Verse
lucht voor woon- en slaapkamers
moet altijd van buiten komen. Voor
de keuken en de badkamer mag de
lucht ook via andere vertrekken bin-
nen komen.
Controleert u ook af en toe of ventila-
tie-openingen en filters schoon zijn.

Ook stoken heeft invloed op de voch-
tigheid in huis, als de verwarming te
laag staat kan er vocht op de ramen en
buitenmuren neerslaan. De nacht-
temperatuur moet dan ook niet te-
laag, minimaal 15° C, worden inge-
steld.

Niet alle oplossingen kunt u zelf doen,
sommige problemen vragen om een
deskundige benadering. Vandaar dat de
brochure ook ingaat op wat de huurder
van de verhuurder mag verbuigen op
het gebied van de vochtbestr\jding.
Maar ook hoe de (eigen)huisbezitter de
problemen kan oplossen.

De folder "Vocht in huis, doe er wat
aan" ligt voor u klaar bij postkantoor

en bibliotheek. Halen dus, als u uw
problemen wilt oplossen of proble-
men wilt voorkomen.

4. Geen troep in de riolering

Belangrijk voor
het milieu

DRUKKERIJ
WEEVERS

ons
nieuwe

telefoonnummer

05752-1010

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Lianne Marlijn Heijenk.
Overleden: J.A. Eijkelkamp-Herm-
sen, oud 94 jaar.

Als u chemische afvalstoffen zoals
verfverdunners, verf, tri, chloor, res-
ten olie, benzine of petroleum en
fotochemicaliën etc. door de goot-
steen spoelt of in het putje gooit, dan
komen deze stoffen via de riolering in
het oppervlaktewater terecht. Deze
chemicaliën kunnen niet door de
rioolzuiveringsinstallaties uit het wa-
ter gezuiverd worden.
In zijn totaliteit gezien bezorgen al de-
ze stoffen grote schade aan het milieu.
De visstand loopt terug, bloemen en
planten sterven af.

Op de Ie en de 3e maandag van iedere
maand tussen 16.00 en 17.00 uur kunt
u al uw chemische afvalstoffen inleve-
ren op het inzameldépöt van de ge-
meente aan de Zutphenseweg 50a.
Het inleveren kost u geen cent.

Toegege^Br de openingstijden zijn
beperkt, vanwege het kostenaspect.
Met een beetje goede wil moet het
echter lukken om uw chemisch afval
in te leveren. Van de kant van de ge-
meente w^dt bezien wat er gedaan
kan wordHRan het verruimen van de
openingstijden of het op een andere
manier inzamelen van chemisch af-
val.

Vervolg gemeentenieuws voorp. 2e blad.

NIEUWS v/d KERKEN

Zondag aanstaande in de
Dorpskerk
Op deze zondag beginnen we te lezen
in het evangalie van Marcus, dat we
volgen tot en met Pasen.
Wie samen met de gemeente inzicht
wil leren in de manier en bedoeling
van de H ere God, kan door vervolg-le-
zing een totaler beeld krijgen van wat
de bijbelse verkondiging is.
Het eerste thema vinden we in Mar-
cus 2: 13-17. In slechts 4 verzen treffen
we twee situaties aan die heel wezen-
lijk zijn voor het volgen van Jezus. Het
eerste is: geroepen worden en op-
staan. Het tweede: zondaars roepen
en samen delen in de viegk van het
Koninkrijk, terwijl anderollwensen
dat ze "gezond" zijn en Jezu» niet no-
dig hebben.
Zo komt weer heel sterk onze eigen
keuze naar voren: opstaan, gehoor-
geven, "beter" willen

WEEKENDDIENSTEN

Jezus volgen is leerling-zijn. Zondag-
morgen willen we ons er weer in ver-
diepen en het oefenen, om het daarna
in de week die wacht weer te beoefe-
nen. Het zondagslied is gezang 344.

R .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 18.30 uur Woord en communie-
dienst.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, m.m.v. de Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 31 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra (H. Avondmaal); 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra (H. Avondmaal).

Weekenddienst tandarts
30 en 31 januari H.F. van Dam, Lochem,
tel. 05730-1684. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
30 en 31 januari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Brandweer bracht burgemeester
Vunderink naar Borne

B una het voltallige korps van de vrijwillige brandweer heeft burgemeester Vunderink vrijdagmiddag uit-
geleide gedaan.
De familie Vunderink maakte de reis naar hun nieuwe gemeente in de twee brandweerauto's. Daar wer-
den de warme en redehjk comfortabele motorwagens ingeruild voor twee landauers die de burgemeester
een juist door een sneeuwstorm geteisterd Borne binnenreden.

De brandweermannen wilden hun voormalige burgervader op een bijzondere manier dank betuigen voor
de goede betrekkingen die ze met hem hebben onderhouden. Hun als grap voorgestelde idee om de "ver-
huizing" in brandweerauto's te regelen werd door de burgemeester opgepakt
Aan de gemeentegrens van Borne droegen de brandweerlieden de familie Vunderink over aan het ge-
meentebestuur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek'is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 30 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor
half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap'1

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

S tankmeldingsnummer
N r. 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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergeo", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12,30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.



Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Ver. Vorden

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

06 juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Zo, zei de ene vriendin tegen
de andere, ik heb er mijn 3 kilo
weer af met Malsovit.

MALS0yiT
Wordt het tijd dat U ook aan de
Malsovit begint? Bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
7UTPHrNSFWFG 18 VORDFN TFl 1384

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

De teken- en schildercursus
voor beginners en gevorderden,

georganiseerd door de
Vrouwenraad van Vorden
begint weer op

maandag 1 februari
in het Dorpscentrum.

Tijd: 20.00-22.00 uur.
Kosten: f 45,- voor 10 lessen.

Opgaven en inlichtingen:
T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637
7251

fons Jansen ™ -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

43DAGEN j
28, 29 en 30 januari

Restanten winterkollektie
voor de halve prijs

Bekijk gelijk onze nieuwe
Voorjaarsmode

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971
Misterstraat 78, Winterswijk.
PARKEREN VOOR DE DEUR.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 28, 29 en 30 januari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
navellina's

1 5 voor

4,95

MAANDAG
1 februari
500 gram

Witte kool
panklaar 75

DINSDAG
2 februari
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
3 februari
500 gram

Rode kool
panklaar 75

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Volkorenbrood, daar zit wat in!
zemelen, voedingsvezel, vitamine, enz.
Koop dat brood bij uw Warme Bakker
die zelf bakt!

WEEKENDAANBIEDING:

Hazelnoot of Bavaroistaartje
van 7,25 voor D,/O

Kruidkoek of Kruidcake nu 2,75
Krentebollen &haien 5 betalen
Gevulde Boterkoek Van5,25voor 4,75

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

BIEFSTUK WEEKEND

Heerlijk mals.

250 gram 6,25

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
Rundergehakt

Magere lkl°9'90

varkenslapjes
1 kilo 6,—

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades

MARKTAANBIEDING

3 Snitzeis 5,-

3 Rib karbonades 5,-

1 kilo dikke Vleesribben 5,-

Panklaar
• •

gekruid + uien

1 kilo 7,95

Slechts 3 dagen: dond. 28 - vri/d. 29 - zat 30 januari
Heren jacks, truien en broeken «met rode stiP>

2 HALEN -1 BETALEN
(U betaalt de duurste)

OP = OP! SPALSTRAAT 7-9 HENGELO - TEL. 05753-1383

NIEUW!

'TISLUCrfflQ'TISLEKKER.

VOLKOMEN
VRUCHTENCAKE

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

U W'WAARDELOZE'
PAN IS TOCH
NOG p 20,-

WAARD! (met dank aan BK),'
Spektakulaire inniilaktie voor roestvrijstalen en email BK pannen.
Een prachtkansom uw gebruikte pan nu in te ruilen voor een echte BK.
LI krijgt bij aankoop van een BK kook ol hapjcspan i 20, retour, bij aankoop
vaneen BK fluitketel t 15, en bij aankoop van een BKsteelpan IK ) .
Deaktie loopt van l februari t m 5 maart ll)HKcn geldt voor de email.series
Holland Potten,1, Patricia, Ak/.ent. l'nique. Allure, Bistro. Siennaen
Blauw Saksen vcx>rde roestvrijstaal series JadeCiold. lade. Diamant.
Karaat. Louvre en Dorcc. •

BK. Je eet tenslotte elke dag!
BAZAR SUETERS DORPSSTRAAT 15 - VORDEN

TEL 05752-3566



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Samantha

Jan, Annie
en Cynthia
Komegoor-Twellaar

Lochem, 25 januari 1988
Galgengoorweg 22.

Opnieuw zijn we vol blijdschap
en dankbaar voor het jonge le-
ven dat de Vader ons gaf.
Voor dit meisje kozen we deze
namen:

Lianne Marlijn

geboren op 20 januari 1988.

zusje van Jeanine,
Wilko en Alma Heijenk

B.v. Hackfortweg 13
7251 XB Vorden.

Op 20 januari 1988 is onze
dochter

Mayke

geboren.

Jaap en Géa
Kettelerij

deGaikhorst 24,
7231 NB Warnsveld.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloem-
stukken en kado's, en de ge-
toonde belangstelling bij ons
45-jarig huwelijksfeest.

Fam. Horstman

Het Jebbink 54, Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij, zowel persoonlijk
als schriftelijk mochten ont-
vangen na het plotseling over-
lijden van mijn lieve man, vader
en opa

Lubartus Gerhard
(Bertus) Lenselink
betuigen wij onze oprechte
dank.

Bemarda Lenselink-te B rake
kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 1988
Mispelkampdijk 50.

Bent U al lid van de
club van honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Vereniging
Vorden

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

Wilt u leren knippen
en naaien of

patroontekenen,
of wilt u opgeleid

worden tot Costumière
of Coupeuse volgens

de Danckearts
methode,

dan kunt u terecht bij

I. Olthof
Het Kerspel 28

Vorden

Voor inl. en opgave:
tel.: 05752-1053

SPIJKER
BROEKEN

\
In plaats van kaarten

j
\
\ Op 2 februari a.s. hopen wij
> met onze kinderen en kleinkinderen

de dag te herdenken
van ons 50 jarig huwelijk

\
\ W. Nijenhuis

W. Nijenhuis-van Zuilekom
>

Gelegenheid
om te feliciteren

^ van 20.00-22.00 uur in
Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.>

i
& Januari 1988,

Kerkstraat 11, 7251 BC Vorden.

$
Op maandag 8 februari a.s.
hopen wij

!
Marinus en Rieki
Oudenampsen-Sieverink J

j
met kinderen, kleinkind en ouders
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

j
Wij houden receptie
van 15.30-17.00 uur in zaal "de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

l
februari 1988
Kruisdijk 4, 7251 RL Vorden.

Op dinsdag 2 februari a.s.
hoop ik 80 jaar te worden,

J. Klein Geltink-Lenderink

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur
in zaal "de Luifel", Dorpsstraat 1 1
te Ruurlo.

februari 1 988, 't Gotink 7,
7261 VE Ruurlo.

j? -j? jy -j? -j? •

Met droefheid geef ik u kennis dat na een liefdevolle
verzorging in Huize "Debora" te Lochem de Heer, na
een geduldig gedragen lijden, tot Zich genomen heeft,
mijn lieve vrouw

Berendina Jannetje Schuurman
ECHTGENOTE VAN A.J. BOSSENBROEK

in de ouderdom van 80 jaar.

Vorden: A J. Bossenbroek

Lochem, 22 januari 1988
Huize "Debora".

Correspondentie-adres:
Wildenborchseweg 15a, 7251 KW Vorden.

De teraardebestelling heeft dinsdag 26 januari j.l.
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Een trouw medelid van onze vereniging
werd ons ontnomen:

Mevr. D. Bossenbroek.

H.V.G. Vorden-Wildenborch

Uitvoering
Sursum Corda

op 5 en 6 februari
in het Dorpscentrum

Aanvang beide avonden om 19.30 uur.

Voor beide avonden nog een klein
aantal kaarten beschikbaar.
Deze kunt u gratis afhalen

op maandagavond 1 februari
tussen 19.00 en 20.00 uur

in het Dorpscentrum.

Het
Bestuur

Dokter Vaneker heeft geen. praktijk
vanaf 30 januari t/m 14 februari.

Patiënten wier achternaam begint
met de letter A t/m K
kunnen zich wenden tot dr. Sterringa,
Schoolstraat 9, tel. 1255.

Patiënten wier achternaam begint
met de letter L t/m Z
kunnen zich wenden tot dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

Hartelijk dank aan iedereen voor de
belangstelling die getoond is.

P. Vaneker

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wi j op stijlvolle wij/e de uitvaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.(i. Herendsen. Strodnk 9. Vorden. 05752-1844

MAAK HET WEEKEND GEMAKKELIJK
MET EEN HEERLIJKE MAALTUDSOEP!

Voor het weekend recept

Runder
poulet
500 gram 7,48

GEMEENTE
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergade-
ring van 26 januari 1988 onder no. 8 heeft besloten dat
voor de percelen plaatselijk bekend Kruisdijk 2, Linde-
seweg 2 en Deldensebroekweg 19 een herziening van
het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het vanaf 5 februari 1988 vigerende voorbereidings-
besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen van-
af vrijdag 5 februari 1988 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage.

De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Tip voor de boterham:

150 g gebr. Gehakt 1,49
250 g KOOkWOrSt (stuk) 2,49

100 g Casselerrib 1,98

Dit weekend extra voordelig:

Balkenbrij per kiio 4,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O, C/ O

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. 1
500 gram 4,98

VLOGMAN
- ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vtecs

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van maandag 1 februari 1988, gedurende
één maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Vorden
1988, nr. 1".
Dit bestemmingsplan beoogt de bouw van een woning
mogelijk te maken op een perceel aan de Overweg, ka-
dastraal bekend, gemeente Vorden, sektie M, nr. 155
(gedeeltelijk).

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder hiertegen schriftelijk bezwaren indienen
bij de gemeenteraad van Vorden, postbus 9001, 7250
HA Vorden.

Vorden, 28 januari 1988.

De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

nieuw binnen!
( super-voordelig geprijsd!)

Kom éérst eens kijken bij

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van ar-
tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede-
werking te verlenen aan een drietal ingekomen aanvra-
gen om een bouwvergunning voor respectievelijk:

-de bouw van een werkschuur voor het landgoed
Hackfort op het perceel Kruisdijk 2;

- de bouw van een werkschuur op een perceel nabij
Lindeseweg 2;

- de verbouw van een voormalige klompenmakerij tot
woning op het perceel Deldensebroekweg 19.

De bouwaanvragen met alle daarop betrekking heb-
bende stukken liggen tezamen met de daarbij behoren-
de situatietekeningen van 5 februari tot en met 19 fe-
bruari a.s. ter inzage ter gemeente-secretarie.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ie-
der tegen genoemd voornemen schriftelijk bezwaren
indienen bij hun college.

Vorden, 28 januari 1988.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

DAMES
TRUIEN

Gevraagd:

kraanmachinist-
trekkerchauffeur

Schriftelijke sollicitaties vóór 5 februari a.s. bij

Coöp. Werkt. ver.

"M.E.D.O.-Ruurlo"
Onsteinseweg 2 te Vorden

NIEUW:

Jogging
Bol

Dat is pas voedzaam!

Echte Bakker
VAN ASSELT
^UTPH^NSfWFG 18 VORDtN TH 1384

uvex
Een dynamische kollektie

ski- en sportbrillen
(zie etalage)

Oö juwelier
siemerink• • ••oo opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden.



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

DANCKAERTS
Modevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen
Tel.: 05750-16204

biedt lesmogelijkheden
voor iedereen
Voor BEGINNERS: patronen uit-
raderen, knippen en naaien, kennis
van stoffen en naaimachinegebruik
in uw eigen tempo.

VoorGEVORDERDEN: de kneep-
jes van het vak! Gepaspoileerde
zakken, moeilijke kragen en wat u
verder maar leren wilt.

PATROONTEKENEN: om uw
eigen ideeën en ontwerpen uit te
kunnen voeren, maar ook om patro-
nen te veranderen. Nu ook: een spe-
ciale cuAsusKINDERPATRONEN!

OPLEIDING TOT COSTUMIÈRE
en COUPEUSE: u leert alles op het
gebied van kleding maken:
patroontekenen, knippen, in elkaar
zetten en afwerken, textielwaren-
kennis, proportieleer, enz.
In september beginnen de cursus-
sen. Vraagt u - geheel vrijblijvend
— informatie.

de Timmerieë «/»
RESTAURANT* CAFÉ JN

Ark Mulderink X^feL
Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsveld - tel. 05751-1336

Speciaal aanbevolen:

Gevulde karbonade
gevuld met: • ham en kaas of

• champignons, spek, paprika
en een schaal Eigen gemaakte Rollade
uiteraard geserveerd met 2 soorten aardappelen,
3 soorten groentes, rauwkost

de prijs: 23,50

Als menu: - Tomatensoep vooraf
- Pudding van de dag als dessert 30,—

Dinsdag1 s gesloten

JACKS
uitzoeken

59.-
69.

J>

In onze opruiming:

Heren corduroy
pantoffel

IQvan 29,95 voor l wj

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - tel. 1342

's Maandags de gehele dag gesloten.
Woensdagmiddag open.

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval
verzekerd van de

geel/zwarte paraplu!
Voetbal Ver. Vorden

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Al zin in de
zomervakantie?

Dan zijn er nu twee goede
redenen om naar de
Rabobank te komen.

De zomerreisprogramma's
1988 en het nieuwe gratis
RabobankVakantieMagazine
liggen voor u klaar.

Kom dus snel eens langs.

Onze reisadviseurs willen u
er graag alles over vertellen.
De keuze is nu nog groot.

RabobankReizen

• ̂ i "X j. ''<?^XZ

•^-«r.-r^X,

Rabobank

vrijetijdskled

Dames/heren
sweatshirt
kleuren: marine

zwart
rood
lila
khaki
wit
oudrose
olijf groen

Focusprijsje

29,95

Dames/heren
collpulli

kleuren: olijfgroen
wit
zwart
rose
mint
aqua

Focusprijsje
19,95

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM

De Zutphense Wgrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NAtAr BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

i

1

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

Op zaterdag 26 maart en zaterdag 25 juni
weer 2 perfekt verzorgde dansavonden voor ge-
zellige mensen met de "Grollico's".
Entree 10,-, incl. koffie en uitgebreid Bittergami-
tuur. Reserveringen in volgorde van binnenkomst.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill J)e Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Opruiming
Behang

Al vanaf f 1,- per rol

Aktie Vinyl, 100%afwasbaar,
al vanaf 19,95 per rol.

Verder mengen wij elke gewenste
kleur met onze verfmengmachine
(850 kleuren) in satin, hoogglans en
muurverf.

Uw verf en behangspecialist
Schildersbedrijf

deco home

barchemseweg l, ruurlo, tel. (05735)-12 87

Bij inlevering van deze bon

Bolussen
van 4,50 voor 3,75

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 28 januari 1988

49e jaargang nr. 43

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur -
huis en gemeentewer- op woensdag ook van
ken: 05752-2323. 13.30 tot 17.00 uur.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot • Spreekuren:
en met vrijdag van loco-burgemeester/

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.

(afspraken kunnen
telefonisch worden
gemaakt bij de

Wethouder Mr. M. A V. receptie van het
Slingenberd: donderdag- gemeentehuis,
morgen op afspraak. Tel. 05752-2323).

Vervolg gemeentenieuw s

5. Meerjarenplan
Wet Stads- en dorpsvernieuwing

Goed om te weten

Beschikbaarheid financiële middelen
Het voeren van een beleid op het ter-
rein van de dorpsvernieuwing kost ui-
teraard geld. Het Rijk stelt daarvoor
(beperkte) financiële middelen be-
schikbaar. Voor een gemeente als Vor-
den geschiedt dit via de provincie Gel-
derland (provinciaal stadsvernieu-
wingsfonds).

Gemeentelijk verzoek om een bijdrage
Om in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit dat provinciale fonds
(jaarlijks maximaal ca. f200.000-)
moet de gemeente een aanvraag in-
dienen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Zo'n aanvraag, in dit ge-
val voor het jaar 1989, dient vergezeld
te gaan van een meerjarenplan.

Een ontwerp daarvan, uitgaande van
het door de gemeenteraad in maart
1987 opgestelde plan, treft u hieron-
der aan.
Het jaar 1988 is daarin niet meer opge-

code projekt

1. WONEN:

1.1 HVAT/Insulindelaan

1.1.2. Woonfunktie school Kranenburg

1.2. Nieuwbouw Insulindelaan

1.3. Woningverbetering (part.)
incl. bijdrage wisselw. bij
dorpsvernieuwing

1.4. Monumenten en rieten daken

Totaal WONEN:

2. WERKEN:

2.1. Gems Metaalfabriek

2.2. Woltering transport

nomen, aangezien de gemeenteraad
daarvoor bij besluit d.d. 23 november
1987 reeds een zgn. volume-besluit
heeft genomen.

Inspraak
Voordat de gemeenteraad een derge-
lijk meerjarenplan vaststelt, bestaat de
gelegenheid tot inspraak:

a. Schriftelijk
Schriftelijke reacties kunnen wor-
den ingediend tot en met maandag
15 februari 1988. (Op die datum
moeten ze dus bij de gemeente
ontvangen zijn.)

b. Mondeling
De mogelijkheid bestaat om voor-
afgaande aan de op 16 februari a.s.
te houden vergadering van de com-
missie voor Algemeen Bestuur c.a.,
waar dit onderwerp op de agenda is
geplaatst, in te spreken.

Mocht u van die gelegenheid ge-
bruik willen maken dan verzoeken
wij u vriendelijk dit uiterlijk 15 fe-
bruari 1988 (telefonisch) te melden
ter secretarie (tel. 05752-2323, tst.
43).

Meerjarenplan (m.j.p.)
Daarbij dienen de volgende kantteke-
ningen te worden bemaakt:

Kanttekeningen bij m.j.p.
- Het ontwerp is cijfermatig vertaald

(genoemde bedragen zijn saldi)
voorzover het betreft projecten/
subsidiemogelijkheden, welke ook
reeds voorkwamen in het door de
gemeenteraad in maart 1987 vastge-
stelde meerjarenplan (inclusief her-
ziening d.d. november 1987);

- Zaken die niet meer op de rol staan
zijn komen te vervallen met vermel-
ding van de redenen;

- Daar waar p.m.-posten zijn opgeno-
men zijn: óf de totale kosten nog
niet bekend of de ten laste van het
(beperkte) stadsvernieuwingsfonds
te brengen kosten (onderverdeeld
per jaar) nog niet bekend;

- Nieuwe activiteiten zijn (nog) niet
opgenomen;

- Duidelijk moet zijn dat er sprake
dient te zijn van een prioriteitenstel-
ling, omdat de bijdrage uit het pro-
vinciale fonds maximaal ca.
f200.000,- per jaar bedraagt.
Voor de goede orde wordt nog opge-
merkt dat voor dringende zaken een
beroep kan worden gedaan op de
provinciale knelpuntenpot.

7583

170.000

vervallen

idem

75.000
40.000

1990 1991 1992 reserve- projektomschrijving
lijst

Bouw wooneenh. op
terr. voorm. jeugdcentr.

Gebrek aan bouwvolume

75.000
40.000

75.000
40.000

75.000
40.000

285.000 115.000 115.000 115.000

vervallen

2.3.
2.4.

3.

4.

4.1
4.1.1

4.1.2.

4.1.3

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.

5.1

5.2

pm

A ra l pompstation

Zuivelfabriek

Totaal WERKEN:

WELZIJN:
Totaal WELZIJN:

OPENBARE RUIMTE/INFRASTRUCTUUR:

Doorgaande weg
R econstruct i e R i j ksweg pm

Omleidingsroute

Herinrichting (verfraaiing) centrum

Marktplein

Komvonderlaan

Vervallen

Parkeerplan

pm

pm

pm

Via subsidieverord. te
verdelen subs. woon.verb.

Via subsidieverord. te
verdelen subs. voor gem.
monum. en rieten daken

Financiering t.l.v. 1988

Onderz. mogelijkh.
verplaatsing

idem

Herbestemmen terr.
Vooralsnog géén beslag
op STADO-middelen

Bomenherstel

pm

pm

pm

vervallen

idem

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Totaal OPENBARE RUIMTE/INFRASTRUCTUUR:

OVERIGE:

Vervallen

Diverse onderzoeken waaronder
opstellen en onderhouden
meerjarenplan/advieskosten/
riolering de Boonk 15.000 15.000

Totaal OVERIGE: 15.000 15.000

Totaal GENERAAL: 300.000 130.000

15.000 15.000

130.000 130.000

Reconstr. Rijksweg
(verkeersveiliger maken)
Kosten route omleiding
zwaar werk
Onderz. mogelijkheden
verfraaiing dorpscentrum

52.000 Reconstr/herstel marktpl.
(ged. t.l.v. 1988)
Doortr. als bevoorr. weg
met parkeermogelijkh.

4.5 Opgen. in plan herinr.
centrum

4.6 in principe t.l.v. 1988

N.B. PM (pro memorie)
Voor deze proj. geldt dat de
(totale) kosten, uitgespl.
over de div. jaren, nog niet
bekend zijn. Bij doorgang
dient evenwel gerekend te
worden met een (fors) be-
slag op de beschik, midd.

Reservelijst
Aan proj. die op de res. lijst
zijn vermeld is geen hoge
prior, toegekend c.q. de fi-
nanc. daarvan zal bij door-
gang financ. uit andere
midd. moeten plaatsvinden

Protestants Christelijke
Ouderenbond een feit
Dezer dagen is in het gebouw "de Voor-
de*1 een plaatseUjke afdeling van de
Protestants Christelijke Ouderenbond
opgericht. Namens het hoofdbestuur
was dhr. van Norden aanwezig.
Hij installeerde tevens het voorlopige
bestuur dat bestaat uit de dames
Snoep-Jager, Yben-Weyland en de
heren Klein Ikkink en de Klerk als
resp. voorzitster, sekretaresse, alge-
meen adjunkt en penningmeester.

Dhr. van Tilburg sprak nog een
woordje namens de Stichting Welzijn
Ouderen. Hij zei blij te zijn met de
komst van de PCOB te Vorden.
Na de pauze hield dhr. Heringa (ge-
westelijk bestuurslid en lid van het
Hoofdbestuur) een voordracht over
de geschiedenis en het wel en wee van
de gezondheidszorg inNederland. Te-
vens belichtte hij het realiseren van
een flankerend beleid door onderlin-
ge zorg.
De volgende bijeenkomst van de
PCOB zal zijn op 24 februari in "de
Voorde".

Mevrouw Vruggink
thans presidente
Plattelandsvrouwen
Tydens de jaarvergadering van de afde-
ling Vorden van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen werd mevr. K. Vrug-
gink (Brinkerhof) benoemd tot presi-
dente van de afdeling. Zjj volgt daarby
mevr. Buunk op.
Laatstgenoemde legde deze avond
haar funktie neer. Als nieuw bestuurs-
lid werd mevr. N. Koop-Sessink geko-

zen. De damesK.Vruggink-Hasselaar
en A. Rouwenhorst-Regelink werden
herkozen.
Uit het jaarverslag van sekretaresse
mevr. Sloetjes bleek dat de afdeling
een goed jaar achter de rug heeft. Voor
alle gehouden bijeenkomsten was de
belangstelling bijzonder goed te noe-
men. De penningmeesteres mevr. Eg-
gink maakte bekend dat de vereniging
gezond is. Nadat in de pauze de fraaie
handwerken van de handwerkclub
waren verloot, werden de dames na de
pauze vermaakt met een optreden
van de dames Groot Wesseldijk. Zij
brachten een programma met liedjes
en sketches.
De volgende bijeenkomst op 3 febr.
zal het vrouwencabaret "Twee recht,
twee averecht" uit Drente het pro-
gramma verzorgen.
Voor het reisje naar de Westfriese Flo-
ra op 23 februari kan men zich nog op-
geven bij mevr. Pelgrum, tel. 1267.

De Deurdreajers
komen naar je toe!
op zaterdag 30 januari a.s.
Traditiegetrouw zullen onder bovenstaand motto "de Deurdreajers"
op zaterdag 30 januari het naderend carnaval binnen de Vordense ge-
meenschap onder de aandacht brengen middels de grote dorps verlo-
ting.

Uiteraard zal dit weer op ludieke wy/e gebeuren, en zal onder leiding
van Prins Henk II en zyn gevolg door geheel V orden "het Leutboek
van de Deurdreajers" worden gepresenteerd.

Dit "Leutboek" zal weer veelomvattend z\jn, met als introductie het
totale 29e Deurdreajerscarnaval in Vorden.

Wethouder Slingenberg
opent donderdag gemeentewerf

£o'n twee jaar geleden heeft de gemeenteraad van Vorden zich met de vraag bezig gehouden of de afdeling
gemeentewerken over diende te gaan op privatisering of om de werkzaamheden in eigen beheer uit te voe-
ren. Naar aanleiding daarvan heeft de raad toen beslist om gemeentewerken in eigen beheer te houden.
Voor onder meer een nieuw te bouwen loods werd een krediet beschikbaar gesteld van f 485.000,-.
In oktober 1986 is men met de bouw van de loods begonnen. Mede door de zachte winter is het gebouw in-
middels klaar gekomen.

Architekt Vaags kreeg de opdracht om
het geheel te realiseren. Hij slaagde
erin om de kosten binnen de perken te
houden.
Om deze nieuwe loods aan de Enk-
weg te realiseren was het noodzakelijk
het stenen gebouw en de houten
loods op die plek te slopen.
Geheel volgens de eisen van deze tijd
staat er nu een loods van 12 bij 40 me-
ter. De bouw geschiedde in nauw
overleg met de medewerkers, arbeids-
inspektie en provincie.
De riante kantine en de sanitaire
ruimte is geheel betegeld en dus ge-
makkelijk te onderhouden. Tweeder-
de gedeelte van het gebouw is geïso-
leerd en verwarmd, zoals onder meer
de magazijnen voor opslag van ver-
keersborden, gereedschappen e.d. Zo
zijn er ook aparte kasten voor bestrij-
dingsmiddelen en makkelijk ontvlam-
bare materialen.
Ook is er een werkplaats met een
smeerkelder gekreëerd voor het on-
derhoud van de machines en traktie-
materiaal. Deze ruimte is tevens te ge-
bruiken voor het monteren van ver-
keersborden en naamborden.
Verder is er de afdelingTraktie I, dat is
het onderkomen voor één vrachtwa-
gen en een graaflaadcombinatie en
voor het overige vorstgevoelig traktie-
materieel zoals de hogedrukspuiten.
Traktie II is het onderkomen voor de
sneeuwploegen, werktuigendrager en
het gereedschap voor de plantsoenen,
afzetmateriaal, dranghekken e.d.

In plaats van de houten loods wordt er
een overdekte zoutopslag gekreëerd
met een capaciteit van 200 ton zout.

Speciaal voor de zoutstrooiers is er
een luifel aangebracht.
Het gehele terrein wordt opnieuw
herbestraat en afgescheiden door een
nieuw groen hekwerk. Ook de inde-
ling van het terrein wordt gewijzigd.
Het afval van straten en plantsoenen
komt verder van de weg af te liggen.
Voor het gebouw wordt in de bestra-
ting een wasplaats gemaakt, voorzien
van een zandvangput en een olieaf-
scheider.

De opening van het nieuwe terrein
plus loods zal plaatsvinden op donder-
dagmiddag 28 januari. Mr. M.A.V.
Slingenberg, wethouder van openba-
re werken, zal zich met deze opening
belasten.

Historie gemeentewerken
De afdeling gemeentewerken van de
gemeente Vorden heeft al een hele
historie achter de rug.
Gemeentewerken is begonnen achter
het oude gemeentehuis waar thans
het dorpscentrum is gevestigd. In die
beginjaren beschikte men nog niet
over veel gereedschap. Een bats en
een bezem, dat waren zo'n beetje de
enige attributen.
In de crisisjaren (dertiger jaren), in de
tijd van de werkverschaffing is er aan
de Enkweg een houten loods ge-
plaatst, waar onder meer de handkar
opgeslagen kon worden. Tevens was
er een mestopslagplaats aanwezig.

Het personeel bestond uit vier man.
De zandopslag voor de gladheidbe-
strijding bestond toen uit een putje in

de grond. Het zout werd er met de
schop uitgehaald en met de handkar
vervoerd. Het strooien geschiedde
met de hand vanuit een zaaivat.
Verharde buitenwegen waren er nau-
welijks. De gladheid op de Wilden-
borchseweg werd toen bestreden
door er op de fiets naar toe te rijden.
Het zand werd uit het naast de weg ge-
legen bos gehaald en met de schop op
de weg gestrooid.
De stenen loods is gebouwd in 1956
en bestemd als onderkomen voor de
aangeschafte wegschaaf en platte wa-
gen. Deze loods is dus inmiddels ge-
sloopt.

Jaren zestig
"In de jaren '60 had de afdeling ge-
meentwerken 17 man in dienst. Mede
in verband met de aanleg van de
hoofdriolering dat in eigen beheer
werd uitgevoerd. Het straatwerk werd
eveneens in eigen beheer uitgevoerd.
Momenteel wordt het grote werk uit-
besteed", zo wist dhr. B. Bekman ons
tijdens de rondleiding te vertellen.
De open loods werd in de jaren '70 ge-
bouwd. Deze loods bestond uit
restanten van het voormalige waagge-
bouw welke bij café "Het Zwaantje"
aan de Hengeloseweg stond. Ook de-
ze loods heeft inmiddels plaats moe-
ten maken voor de huidige nieuwe
loods.

De aannemers van deze loods zijn: fa.
Groot Roessink, hoofdaannemer - fa.
Wiltink, loodgieterswerk - fa. Jansen,
verwarming - Emsbroek, electra - v.d.
Wal, schilderwerk en Vaags, architekt.



Het poortje van "de Wehme"

Toen in het begin van de jaren zestig het Bejaardencentrum in V orde n
gebouwd werd, moest de pastorie, die op die plaats stond, worden af-
gebroken. De naam "de Wehme", die aan het bejaardencentrum ge-
geven werd, duidt nog op dat verleden.

De oude toegangsdeur met omlijsting
in de genoemde pastorie was nog ou-
der dan de pastorie zelf, die in de vori-
ge eeuw gebouwd zal zijn. Geen won-
der dus dat de deskundigen toenter-
tijd besloten dit historisch bouwfrag-
ment te bewaren, in de hoop dat er la-
ter een passende bestemming voor
gevonden zou worden. De verschil-
lende bouwonderdelen werden daar-
toe opgeslagen in het Monumenten-
depot in Valburg, in de Betuwe.

Toen de plannen voor de onlangs ge-
reedgekomen ingrijpende verbou-
wing van het bejaardencentrum vaste
vormen begonnen aan te nemen is,
onder andere door de Werkgroep
Leefbaarheid, aangedrongen op het
herplaatsen van het poortje in de oude
omgeving.
Het Bestuur van "de Wehme" stond
daar welwillend tegenover en de on-
derdelen van het poortje bleken in
Valburg nog beschikbaar te zijn.
Eerst is toen getracht een plaats te vin-
den voor het poortje in de nieuw-
bouw, maar dat bleek architectonisch
niet haalbaar door het verschil in
bouwstijlen. Gelukkig kon in de tuin
wél een aanvaardbare situatie gevon-
den worden. Weliswaar is de funktie
van toegangspoort, niet helemaal haal-
baar gebleken, maar daar staat tegen-
over dat het poortje vaui de ver-
trekken aan de voorzijde van "de

Wehme" en vanaf de Nieuwstad goed
in het gezicht zal komen en tegen een
achtergrond van fraaie bomen komt
te staan.

Toen eind vorig jaar het tijdstip van
uitvoering gekomen was, bleek dat de
"post onvoorzien" uitgeput was en er
daarom geen geld voor het herplaat-
sen van het poortje beschikbaar was.

De Oudheidkundige vereniging
"Oud-Vorden" vond dat zo teleurstel-
lend, dat zij het poortje heeft geadop-
teerd. Spontaan zegden de leden van
Oud-Vorden en diverse ambachtslie-
den uit Vorden en omgeving hun be-
langeloze medewerking toe. Ook de
gemeente Vorden ondersteunt het ge-
nomen initiatief, zodat ook van die zij-
de een bijdrage verwacht mag wor-
den.

De voorbereidende werkzaamheden
zijn al in volle gang. De verschillende
onderdelen zijn al naar Vorden ge-
haald en de natuursteenblokken zijn
al (met veel moeite) van de dikke verf-
laag bevrijd. Gehoopt wordt dat spoe-
dig met de opbouw kan worden be-
gonnen en het poortje, dat velen zich
nog uit eigen aanschouwing zullen
herinneren, een aardig element zal
zijn aan de Nieuwstad, in de tuin van
"de Wehme": een monument van histo-
rie én van onderlinge samenwerking!

Stichting Welzfln Ouderen te Vorden
heeft heel wat pijlen op haar boog
Mevrouw E. Broekhuizen-R ietema die sinds l december vorig jaar de
beroepskracht is voor de Stichting Wel/gn Ouderen te Vorden heeft
ach de afgelopen weken hoofdzakelijk bezig gehouden met het leg-
gen van kontakten met de 21 instellingen die by de Stichting /Un aan-
gesloten.
Nadat de gemeenteraad van Vorden destijds het sein op groen had ge-
zet en gelden beschikbaar stelde werd mevr. Broekhuizen benoemd
voor 20 uur in de week en kreeg zy tot taak om in nauwe samenwer-
king met het Stichtingsbestuur Welzijn Ouderen het ouderenwerk te
coördineren.

De voorzitter van deze Stichting, dhr.
B. van Tilburg, voorziet nu al dat
mevr. Broekhuizen nog wel eens
"overuren" zal maken teneinde alle
werkzaamheden op tijd klaar te krij-
gen. Coördinatie is duidelijk de spil
waar alle werk van de beroepskracht
om draait.
Dhr van Tilburg: "De bij ons aange-
sloten instellingen vervullen elk hun
eigen taak. Toch bestaat er her en der
de behoefte om de zaken meer op el-
kaar af te stemmen. Noodzakelijk,
omdat ook de gelden (lees subsidie,
red.) door de Stichting verdeeld wor-
den. Momenteel zijn we de knelpun-
ten aan het inventariseren."

Vervoersproblematiek
'In eerste instantie hebben we een
werkplan gemaakt van 'kortlopende
projekten'. Er is bijvoorbeeld een dui-
delijk waarneembare behoefte aan
vervoer. Intern binnen de gemeente,
om bijeenkomsten e.d. te bezoeken.
Ook extern, wanneer het gaat om be-
zoek aan ziekenhuizen etc. Je kunt
hier gerust stellen dat er sprake is van
Vervoersproblematiek. Veel ouderen

blijven dikwijls maar thuis omdat ze
toch geen voldoende vervoersmoge--
lijkheden hebben. Dit is nu typisch
zo'n taak voor onze beroepskracht,
om hiervoor oplossingen te zoeken",
zo zegt dhr. van Tilburg.
Een ander punt wat de Stichting Wel-
zijn Ouderen na aan het hart ligt, is de
begaanbaarheid in het dorp. Met na-
me de ouderen hebben nog wel eens
moeite met te hoge stoepranden of
andere obstakels.
Van Tilburg: "Het adviseren aan het
gemeentebestuur in dit soort zaken
behoort ook tot onze taken. Wat de
begaanbaarheid betreft is er momen-
teel een advies van ons in bewerking",
aldus dhr. van Tilburg.

Meer Bewegen
Een ander belangrijk aspekt waar de
Stichting zich mee bezig houdt is het
Meer Bewegen voor Ouderen. Hier is
duidelijk behoefte aan.
Dhr. van Tilburg heeft goeie hoop dat
er in het najaar en demonstratiedag in
de sporthal kan worden gehouden.
Ook is de Stichting bezig op het ge-
bied van de alarmering.

Verder zijn er plannen om in samen-
werking met 'Tafeltje Dekje" een
soort "Open Tafel" op te zetten.
Van Tilburg: "Bij 'Tafeltje Dekje' wor-
den de maaltijden bij de mensen thuis
gebracht. Wij willen graag dat de men-
sen naar de 'Open Tafel' komen. Bij-
voorbeeld in het Dorpscentrum of in
'de Wehme'. Niet allen bespaart het
vervoerskosten, maar nog belangrij-
ker zijn de sociale kontakten die daar-
door ontstaan", aldus dhr. van Til-
burg.
Voor al dit sport aktiviteiten worden
werkgroepen in het leven geroepen.
De Stichting Welzijn Ouderen is druk
bezig om hiervoor mensen aan te
trekken. Mensen die op een bepaald
gebied kennis van zaken hebben en
die de Stichting kunnen adviseren.

De beroepskracht van de Stichting is de
gehele week 's morgens aanwezig in ka-
mer 30 van het Dorpscentrum. Elke
woensdagmorgen houdt zg spreekuur.
Mevr. Broekhuizen is zelf te bereiken
onder tel. 05752-3405.

Loco-burgemeester Geerken
vraagt medewerking raad:

Vlotter verloop
vergaderingen
BÜ de aanvang van de dinsdagavond ge-
houden raadsvergadering vroeg loco-
burgemeester J .F. Geerken aan de raad
om medewerking te willen verlenen aan
een goed verloop van de vergaderingen.
(Zo lang Vorden nog geen opvolger
voor dhr. Vunderink heeft, zal dhr.
Geerken als voorzitter van de raad
fungeren, red.)
"Vooral de laatste twee raadsvergade-
ringen vergden veel tyd. We willen de
vergaderingen 'rationeler* laten verlo-
pen. Stel uw vragen zoveel mogeUjk in
de commissies", aldus dhr. Geerken die
zei niet graag het Reglement van Orde
te willen toepassen.

Volgens mevr. Aartsen (CDA) moet
het niet zo moeilijk zijn om als raad
goed samen te spelen. "Dat hebben
we onlangs ook gedaan toen we als ge-
meentei^l bij een volleybaltoernooi
een prir^|restatie hebben behaald."

Zij onderstreepte haar woorden door
dhr. Geerken een prachtige bokaal
aan te bieden welke door de volleybal-
lende raa^leden was gewonnen.
Overige^^verd dhr. Geerken bij zijn
eerste optreden als voorzitter op de
wenken door de raad bediend. In een
sneltreinvaart werden de agendapun-
ten nl. afgewerkt.
Dhr. M. Groen (WD) spuide kritiek
op de notulist van de laatste vergade-
ringen. Hij somde een hele serie "on-
juistheden" op. Loco-burgemeester
Geerken: "We zullen alles nog eens
goed nalezen." Groen had er moeite
mee dat er op de begroting een post
van 4000 gulden wordt opgenomen.
Geld bedoeld om daarmee het maken
van de raadsnotulen te financieren.
Volgens het college zal dit "na kan-
toortijd", (dus overuren) gebeuren.
Overdag is hier geen tijd voor. "Wel-
licht moeten we ons dan in onze
woordenstroom beperken, zodat er
dan ook niet overgewerkt behoeft te
worden", zo sprak dhr. Groen. Wet-
houder Slingenberg (WD) vond het
eveneens jammer van de centen. "Ik
zou zelf wel met een besluitenlijst
kunnen volstaan", zo sprak hij.

Mevr. Aartsen (CDA) uitte kritiek op
het college dat er opnieuw in één jaar
twee heffingen bij de mensen in de
bus zijn gegleden. Zij drong er bij het
college op aan om de mensen erop te
wijzen dat er in speciale gevallen mo-
gelijkheden voor kwijtschelding zijn.
Wethouder Mr. Slingenberg (WD):
"Het gaat hier om bedragen van bene-
den de honderd gulden. Gespreide
betaling gaat mij wat te ver."
Mevr. Aartsen was het duidelijk niet
met de wethouder eens. "Het is een
verkeerd uitgangspunt van u dat u
maar aanneemt dat iedereen dat wel
kan betalen. Ik bedoel hier mensen
met een AOW van duizend gulden in
de maand. Voor hen is twee keer per
jaar een bedrag van 81 gulden een
boel geld", aldus mevr. Aartsen.
Ook dhr. W. Voortman (PvdA) vond
dat het college tekort was geschoten.
"Voortaan een beter beleid voeren",
zo zei hij.

Het college heeft onlangs getracht te
bemiddelen in een konflikt tussen
buurtbewoners van de Staringstraat
en de Nieuwstad in verband met ge-
luidsoverlast van hanen. Het college
zou alles in het werk stellen om te be-
reiken dat de hanen 's nachts in het
hok blijven.
"Is hier voldoende kontrole op dat het
ook inderdaad gebeurt?" zo vroeg

mevr. Aartsen. "Wel wat moeilijk. Er
wordt momenteel onderzocht of er
via de politieverordening afdoende
maatregelen genomen kunnen wor-
den", aldus loco-burgemeester Geer-
ken. "Heb je geen hinderwetvergun-
ning nodig?" zo vroeg dhr. Lichten-
berg (CDA). "Welnee, man, het zijn
waakhanen", zo gekscheerde dhr.
Brandenbarg (WD).

Mevr. Aartsen (CDA) drong er bij het
college op aan om bij de Spoorwegen
aan de bel te trekken of ook in Vorden,
net als in Ruurlo, de perrons verhoogd
kunnen worden.

Gezellige pronkzitting
"de Deurdreqjers"
Het was zaterdagavond gezellig druk
tijdens de Pronkzitting van de Vor-
dense Carnavalsvereniging "de Deur-
dreajers".
De "Joppetrappers" uit Eefde met
Prins Jan III en Prinses Mieke waren
tijdens deze zitting als speciale gasten
bij hun vrienden in Vorden aanwezig.
Nadat president Johan de avond had
geopend maakte om exakt 20.11 Prins
Henk II en zijn gevolg hun opwach-
ting. Prins Henk maakte bekend dat
de leuze voor het komende carnaval
zal zijn: "Met Deurdreajers vertier
meer plezier".
Alvorens met het programma werd
begonnen vanzelfsprekend ruime
aandacht voor het verlenen van on-
derscheidingen. Carry Helmink, Fred
Pellenberg, Fred Fransen, Gerard
Oosterlaken, B art Nijhof, Wim Tim-
mer en Gerard Eijkelkamp ontvingen
uit handen van Prins Henk II een on-
derscheiding voor bewezen diensten
aan "de Deurdreajers".

Bont allerlei
Hierna een bont "allerlei" dat begon
met een optreden van de junioren-
dansgarde o.l.v. Reina Groenedal en
dat eindigde met het nummer "Dis-
cotrain", een showdans van de senio-
rendansgarde.
Weieens gehoord van navelstaren?
Wel de Raad van Elf had een speciale
act waarbij de heren hun blote boven-
lijven van grappige bestuderingen
hadden voorzien.

:sdul<

Ronald en Sabine, telkenjare goed
voor een optreden, lieten dit keer een
aantal dames en heren uit de zaal hun
playbackzangkunsten vejtanen.

Solo
Geinig was ook het optreden van Pa-
trick Groenendal met zijn blayback
van Jan van Veen's "Candle Light".
De Hofliederentafel, voor het eerst in
de nieuwe bezetting, voorzag het Vor-
dense volkslied van een nieuwe tekst.
Verder nog een optreden van een drie-
tal dames met het liedje van het be-
roemde autootje.
Het dansorkest "Assorti" zorgde er-
voor dat er tot in de kleine uurtjes een
dansje kon worden gemaakt.

• IN VOGELVLUCHT!

• Jaarvergadering Kranenburgs
Belang

Maandag 25 januari hield de buurtver-
eniging haarjaarlijkse bijeenkomst.
De voorzitter P. v.d. Berg opende de
vergadering en heette een ieder van
harte welkom.
De sekretaris H. Wesselink las de no-
tulen van de jaarvergadering 1987 en
gaf een overzicht van de activiteiten
die in het afgelopen jaar hadden plaats
gevonden.

De kaskommissie, bestaande uit de
heren J. Dekker, J. Besselink en H.
Heuvelink, hadden schriftelijk hun
goedkeuring uitgesproken over de fi-
nanciën. Voor de heer H. Heuvelink
die aftredend was, werd de heer J. N ij-
enhuis door de vergadering gekozen.
De tweede penningmeester Mevr. R.
Wolbert gaf een jaaroverzicht en kon
de vergadering mede delen dat er een
batig saldo in kas aanwezig was. Wel
vroeg ze ter zijner tijd een financiële
steun van de leden in verband met het
zilveren jubileum dat op 7 mei a.s. zal
plaatsvinden.
Er vond dit jaar geen bestuursveran-
dering plaats. De heer H. Nijenhuis
die aftredend was stelde zich herkies-
baar en werd onder applaus van de
vergadering weer in zijn functie be-
noemd.
De voorzitter memoreerde in zijn
opening dat 1987 een rustig jaar was
geweest voor de vereniging.
In de rondvraag kwamen wat "kleine"
problemen aan de orde die, zo stelde
de vergadering vast, toch vaak op de
lange baan worden geschoven. De

jaarlijks fietstocht kwam ter sprake. Er
bleek wel belangstelling hiervoor
maar misschien op een andere tydstip.
Voorgesteld werd op begin juli en dan
op zondagmiddag.
Na een korte pauze hielden de heer en
mevrouw Hinke en Pieter de Klerck
van de afd. I.V.N. Lochem een boeien-
de lezing over onze omgeving.
Om het ontstaan van onze kuituur-
gronden, de enken en kampen ging ze
in haar lezing terug naar het ontstaan
hiervan. De conclusie is dat we in de
Kranenburg en omgeving leven op
een heel bijzonder stukje van Neder-
land. Het is het meest gelijkende op
het landklimaat en daardoor heeft het
een vegetatie van soorten planten die
nergens anders voorkomen in Neder-
land.
Door het vertonen van dia's en toe-
lichting krijg je een heel ander zicht op
je eigen omgeving. Na de boeiende le-
zing en een woord van dank werd de
vergadering afgesloten door de voor-
zitter en wenste een ieder wel thuis.

• Vrouwenclub Medler
Op 4 januari werd er weer gestart. Als
traditie werd er nieuwjaarsvisite ge-
vierd met koffie, oliebollen en nieuw-
jaarsrolletjes. Verder werd er die
avond bingo gespeeld onder het genot
van een drankje en een hapje.
11 Januari kwam mevr. Renee Heet-
veld vertellen over voetreflexzóne
therapie. Er werd verteld hoe al de ze-
nuwbanen in de voet samenkomen.
Zo heeft ieder deel van het lichaam
een apart plekje in de voet. Na de pau-

ze konden de dames die dat wilden
het uitproberen en werden er onder-
tussen verschillende vragen beant-
woord. Ook kreeg iedereen nog een
stencil mee naar huis. De voorzitster
dankte Renee voor de uitleg en bood
haar een attentie aan.

Op donderdagmiddag 21 januari ging
men met 21 dames richting Deventer
naar het Kluwer Couranten Bedrijf.
Daar aangekomen werd men welkom
geheten door de heer Sasse. Onder
het genot van een kopje koffie vertel-
de hij eerst hoe alles werkte en een vi-
deoband liet zien wat er aan vooraf
gaat voordat men dagelijks de krant in
de bus krijgt. Daarna ging men de
drukkerij door en kon men zien hoe
alles werkte, van plaatsing van adver-
tenties en gebeuren, tot het drukken
er van. Na die tijd konden er nog vra-
gen gesteld worden, als er iets nog niet
duidelijk was.

• K.P.O. Jaarvergadering
Op 19januarij.l. vond de K.P.O verga-
dering plaats. De voorzitster opende
de vergadering, waarna de verslagen
etc. werden behandeld.

Bij de bestuursverkiezing was Anny
Reintjes aftredend en stelde zich niet
herkiesbaar. Anny Rutgers werd in
haar plaats welkom geheten in het be-
stuur.
Na de pauze werd er bingo gespeeld,
wat een gezellig slot van de avond
was.

Ook in Vorden een Beatrixboom
Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Koningin Beatrix, zal ook in Vor-
den een Lindeboom geplaatst worden.
Het is een idee dat landelijk gelanceerd is door de Federatie van Oranjeverenigin-
gen.
Het Gemeentebestuur heeft in overleg met de Oranjevereniging Vorden besloten
om ook in Vorden hieraan mee te doen. Vermoedelijk zal de boom geplant worden
op het Burgemeester van Arkelplein.
De boom zal in februari gepoot worden, doch op Koninginnedag, 30 april, zal er een
officieel tintje aan gegeven worden.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Maaltijdsoep
met mnderpoelet en witte bonen
Juist in de wintermaanden worden in ons land erg veel maaltijdsoepen
opgediend. Dat het niet altijd erwten- of bruine bonensoep behoeft te
zijn wordt u na het lezen van dit recept duidelijk. Wellicht is dat een goe-
de reden om met deze soep uw huisgenoten te verrassen.

Reken voor 4 personen op: 500 gram runderpoelet(of hacheevlees), 150
gram gehakt (bij voorkeur half om half), 250 a 350 gram verse soepgroen-
ten, l grote pot of blik gare witte bonen, 3 a 4 eetlepels tomatenpuree,
bloem en eventueel enkele eetlepels fijngeraspte oude Goudse kaas.

Zet de poelet op met !3/4 liter koud water. Breng alles langzaam aan de
kook. Schuim het oppervlak daarna met een schuimspaan af. Temper
het vuur en voeg 2 verkruimelde laurierbladeren, l stukje foelie, enkele
licht gekneusde peperkorrels en een met 2 a 3 kruidnagelen "bestoken"
uitje toe. Laat alles, met het deksel op de pan, gedurende 2 uur zachtjes
trekken.
Maak intussen het gehakt aan met wat geweekt en daarna goed uitge-
knepen wittebrood, 2 eetlepels losgeroerd ei en zout, peper en een snufje
nootmuskaat of gemalen foelie. Vorm daarna van het gehakt kleine bal-
letjes.
Zeefde bouillon. Voeg de gehaktballetjes en de soepgroenten er aan toe.
Laat alles gedurende 10 tot 12 minuten zachtjes doorkeken. Doe er de
gehele inhoud van pot of blik witte bonen en het vlees, waarvan de bouil-
lon is getrokken, bij. Laat alles langzaam tot aan het kookpunt komen.
Roer intussen in een kom 2/2 eetlepel gezeefde bloem, tomatenpuree en
4 a 5 eetlepels koud water tot een volkomen glad mengsel. Schenk het
onder voortdurend roeren bij de soep en laat alles daarna nog 5 minuten
zachtjes doorkeken. Voeg er wat zout en/of peper aan toe. Dien de soep
op in voorverwarmde borden of kommen en strooi er aan tafel eventueel
wat fijngeraspte kaas over.

Tip: geef er sneden volkorenbrood bij.

Bereidingstijd: 45 minuten
Energie per portie: ca. 2480 kj (590 kcal)

Gevonden/verloren
Gevonden: zwarte vingerhandschoen - blauwe kinderhandschoen - groene klep
van vrachtauto - rode kater met vlooienband - Eurocheque mapje AMRO bank
met kinderpostzegels - gesloten sierdop van velg "Mazda" - zwart dameshorlo-
ge, Quartz - zwarte sjaal - paraplu met heldere geblokte kleuren - naamloze vis-
vergunning 1988 - groene parkiet - blauw/wit baby sokje/schoentje met wit vi-
nyl van onderen - sleutelbos aan bruin label.

Verloren: bruine portemonnee, envelopemodel f 50,-, rijbewijs en Rabo bank-
pas - serie postzegels 20x f 0,75 en lOx f 0,20 - gouden broche ca. 5 cm in vorm
van blaadje - geel geweven sjaal - grijze valkparkiet (mannetje) - sportbril in
zwart etui - donker blauw gebreide linker handschoen - blauwe regenbroek -
lichtblauwe portemonnee met rits f 15,- - sporttas - half metalen bril in zwarte
koker - f50,- - zwarte pet (zeilpet) - bruine portemonnee "Reisbureau Konings-
brugge Den Helder", inh. sleutel, bankb. f 10,- en los geld.

Inlichtingen: Politieburo Vorden, tel. 1230.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Caravan (de Reu), in z.g.st.
Tel.: 05752-2269.

• AANGEBODEN:
Kosthuis, volledige verzor-
ging. Tel. 05752-6421.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

• TE KOOP:
vers gesorteerde eieren en
slachtkippen. Heijink, Koe-
koekboomseweg 4, Warns-
veld, tel. 05750-21800.

• TE HUUR aangeboden
in Vorden Zit-slaapkamer
met aparte kookr., eig. opg.,
douche en toilet. Tel. 05752-
2031. Tussen 18.00 en 20.00

• TE KOOP:
jonge hondjes. Jack Russell
terriërs, reuen. Lief voor kinde-
ren. A J. Toevank, Scholten-
weg 2, Ruurlo, tel. 05735-
1323.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor
de vrijdagmorgen. Reakties
onder no. 43-1, Bureau Con-
tact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE HUUR gevraagd:
Woonruimte voor ca. 8
maanden in of om Vorden,
m.i.v. 1-3-1988. Tel. 05752-
2335.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, tel. 05753-2524.

• TE HUUR gevraagd:
z.s.m. (evt. te koop) Eenvou-
dig, ruim huis met min. 4
slaapkamers of mog. te ma-
ken. Rustige ligging met ruime
tuin. Brieven onder nr. 43-2,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Kamer sausen?
Wandje sierpleister?

bel dan voor informatie:

Colourplast-Vorden
D. Zelle

05752-3128 of 3330

Wij bakken nu ons

Tarwe
brood

met volkoren meel,
het is zeer voedzaam
en lekker!

Zo uit de oven
in de winkel:
verser is er niet.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VORDEN TEL 1384

In onze opruiming:

Zweedse muil
in naturel en grijs
maten 36 t/m 46

NU SLECHTS 35,-

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags de gehele dag gesloten,
woensdagmiddag open.

de blauwe hand
burg. galleestraat 36 vorden
telefoon 05752-2223.

voor sieraden
aardewerk
interieurdecoraties
kunstnijverheid

open dinsdag t/m vrijdag van
half twee tot zes uur
zaterdag van tien tot
vier uur
of na tel. afspraak.

R.K. Scholengemeenschap
„GROENLO"
School voor 10 - LHNO - LEAO - LAO

Schralenstein 2 - 7141 ED Groenlo
Postbus 54 - 7140 AB Groenlo - Tel. 05440-61710
Dependance: B. van Galenstraat 1

7141 KZ Groenlo - Tel. 05440-61691

Jongens en meisjes van ± 11 tot 15 jaar en
hun ouders/verz. zijn van harte welkom op
onze

OPEN DAG
die wij houden op zondag 31 januari 1988
van 11.30-15.00 uur in onze gebouwen aan
de:

- Schralenstein 2
- Bernard van Galenstraat 1

Wij willen U informeren over o.a.:
- de Brugperiode
- het Individualiserend Onderwijs
- de afdelingen:

Lager Agrarisch Onderwijs
Lager Economisch en Administratief
Onderwijs
Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs

- onze leerlingenbegeleiding en speciale
leerhulp

- wat na IO - LAO - LEAO - LHNO??

donderdag 28-1

10%
extra korting

op alle afgeprijsde winterartikelen

10% korting
op lingerie, ondergoed, BH's

Wit
vrijdag 29-1

20%
extra korting

op alle afgeprijsde winterartikelen

10% korting
op lingerie, ondergoed, BH's

AKTIt
zaterdag 30-1

25%
extra korting

op alle afgeprijsde winterartikelen

10% korting
op lingerie, ondergoed, BH s

Modecentrum

KINDER
TRUIEN

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
4 TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
. dirtc»

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

MIN TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

't winkeltje in brood en banket

Zorgt al 50 j aar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Ned. Ver. tot Bescherming
van Dieren, af d. Zutphen

Ter voorkoming van een veel te groot aantal katten,
houdt de afd. Zutphen e.o. van de Ned. Ver. tot Be-
scherming van Dieren in haar werkgebied een:

Sterilisatie/castratie aktie
in de periode van 22 febr. 1988 t/m 11 mrt. 1988.

Het gebied omvat de volgende gemeenten: Zutphen,
Warnsyeld, Gorssel, Lochem, Ruurlo, Vorden, Hengelo
(G ld.), Steenderen, Brummen en het dorp Voorst.

U betaalt een eigen bijdrage van:

f 50,- per sterilisatie
f 17,50 per castratie
De meerkosten zijn voor onze rekening. De aktie

loopt zolang het budget dit toelaat. De behandeling
wordt verricht door Uw eigen dierenarts. Bel voor infor-
matie en een kortingskaart:

Mevr. D. te Velthuis, tel. 05752-3114,
Mevr. J. Kok, tel. 05750-21671 of
Mevr. G. de Brouwer, tel. 05756-2662.

VALEWEIDE" , bos jrosanjers 5,-
1 bos Tulpen verschillende kleuren 4,50

2 Calanghoë's 5,50

ONWAARSCHIJNLIJK
LAGE PRIJZEN

UIT ONZE OPRUIMINGSKRANT

3-deurs linnenkast met spiegeldeur
—X.x-"'

cYc

Zeer fraaie eiken slaapkamer in honingkleur.
2-persoons ledikant (140 x 200 cm.) en 2 nachtkastjes zonder lade
(nachtkastjes met lade tegen meerprijs).
Ledikant ook leverbaar in de maten 160 x 200 en 180 x 200 cm.
tegen meerprijs.

v
HELMlNK

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514



Piet Veerman en Barry Hughes
naar "de Herberg"
Corry ten Barge van "de Herberg" heeft voor zaterdagavond 23 juli de
bekende Volendamse zanger Piet Veerman gekontrakteerd.

Op Rosenmontag komt een andere entertainer in de grote zaal van
"de Herberg" 4Jn opwachting maken. Dan zal Barry Hughes /yn
"Sparta" even vergeten, teneinde de Vordense carnavalsvierders te
"coachen".

Internationaal Achtkastelenweekend
van "de Graafschaprijders"
voortaan anders van opzet
Twintig jaar is de Kranenburg het middelpunt geweest van het be-
faamde internationale Achtkastelenweekend van de Vordense auto-
en motorclub "de Graafschapryders". Dikwyls met meer dan twee-
honderd deelnemers uit het buitenland.
Gezien het grote deelnemersveld is het niet meer mogehjk een derge-
Ujk evenement op een verantwoorde manier te organiseren. Het ver-
keer is vertienvoudigd en bovendien worden er op het terrein dat "de
G raaf schaprijders" gebruikt, woningen gebouwd. Thans wordt voor
een andere opzet gekozen.

"Eind mei wordt nabij camping "de
Reehorst" een nieuw weekend geor-
ganiseerd. Wij beginnen bij "af". Wij
nodigen zelf de deelnemers uit. Qua
deelname gaan we er dan bewust op
achteruit maar qua sport op vooruit",
aldus Wim Bielderman, voorzitter
van "de Graafschaprijders", tijdens de
woensdagavond gehouden ledenver-
gadering in Hotel Bloemandaal.
Met het oog op het 40-jarig bestaan
dat "de Graafschaprijders" in 1990 zal
gaan vieren zal er te zijner tijd een
boekje worden uitgegeven met aller-
hande wetenswaardigheden over de
jubilerende vereniging.
De Vordense bevolking zal in dat jaar,
in de vorm van enkele evenementen,
ook wat aangeboden worden.
Bij de bestuursverkiezingen werden
de heren J. Wuestenenk en W. Biel-
derman bij akklamatie herkozen. Dhr.
B. Regelink zal voortaan als penning-
meester gaan fungeren, terwijl dhr M.
van Dongen als adviseur aan de vere-
niging verbonden zal blijven.

De secretaris van "de Graafschaprij-
ders" maakte in zijn zeer uitgebreide
jaarverslag melding van het feit dat
het afgelopen-jaar de clubteams van
"de Graafschaprijdes" Nederlands
kampioen Enduro in de categorie Na-
tionaal en Senioren zijn geworden.

De vereniging telt thans 343 leden.
Ook ging hij uitvoerig in op de festivi-
teiten rondom het 25-jarig bestaan
van het crosscircuit 'Delden".
Het eerste regioweekend van de toer-
rijders met als deelnemers de rijders
van de motorclubs Ruurlo, Borculo,
Eefde en Vorden is een succes gewor-
den.

Ook het 40 PlusToertreflfen, georgani-
seerd door het echtpaar Horsting, is
een schot in de roos gebleken.
Bij de verschillende landelijke en pro-
vinciale oriëntatieritten kwamen le-
den van "de Graafschaprijders" tot
goede resultaten.

De verschillende kampioenen van de
vereniging zullen op de feestavond, za-
terdag 6 februari in "de Herberg", wor-
den gehuldigd.

De financiële positie van de vereni-
ging werd uit de doeken gedaan door
penningmeester B. Regelink. Hieruit
bleek dat "de Graafschaprijders" een
klein nadelig saldo hebben, maar dat
heeft mede zijn oorzaak in het feit dat
er gelden zijn uitgegeven voor het
opknappen van het clubhuis en aan
het opknappen van een loods in het
buurtschap Linde, waar de crossers
hun attributen hebben opgeslagen.

Fietscrossgebeuren "de Graafschapryders"
voltooid verleden tijd
De afdeling fietscross van "de Graafschapryders" heeft de afgelopen
jaren veelvuldig gebruik gemaakt van de fietscrossbaan aan de Joos-
tinkweg. Een baan die door de leden zelf en ouders van fietscrossers
was ingericht en werd onderhouden.
Woensdagavond maakte de sekretaris van "de Graafschapryders"
Jan Slagman bekend, dat het bestuur na ry p beraad heeft moeten be-
sluiten om met ingang van dit jaar het fietscrossgebeuren op te hef-
fen.

Jan Slagman: '.Het ledental van met
name de aktieve crossers uit de ge-
meente Vorden is te gering. Boven-
dien loopt binnenkort het huurkon-
trakt af. De grondeigenaar wilde dit
kontrakt niet verlengen, waardoor wij
voor de keus stonden óf kopen of
stoppen.
Na vele gesprekken met het gemeen-
tebestuur kwamen wij uiteindelijk tot
de.konklusie dat met een dergelijke
investering het financiële plaatje niet
was rond te breien.
De rentelast is voor ons een te hoge
kostenfaktor dat met 32 leden onmo-
gelijk is op te brengen.

Bovendien lijkt het dat het aantal ak-
tieve leden eerder daalt dan stijgt. De
rek is er duidelijk uit", aldus Jan Slag-
man.
Hij voegde er nog aan toe dat het be-
stuur van "de Graafschaprijders" het
niet reëel vond om de gemeente Vor-
den grond te laten kopen met de mo-
gelijkheid om over een aantal jaren,
gezien het toekomstbeeld van de
fietscross, te moeten afhaken.

"Met pijn in ons hart hebben wij he-
laas moeten besluiten tot sluiting van
de fietscrossbaan", aldus sekretaris
Jan Slagman.

Geslaagd
Onze plaatsgenote mevr. Carien
Vruggink slaagde voor het diploma
Moderne Bedrijfsadministratie (Ned.
Ass.). Zij ontving haar opleiding bij
dhr. Luichies te Gorssel.

• De Macht van het Kleine
De Imkers vereniging "de Macht van
het Kleine" hield op 19 januari j.l. haar
ledenvergadering bij "de Smidse".
De voorzitter opende de vergadering
en deelde mede, dat 5 leden wegens
ziekte verhinderd waren, waarna de
notulen van de vorige vergadering
werden voorgelezen en goedgekeurd.
Het jaarverslag 1987 van de secretaris
werd zonder aanmerkingen goedge-
keurd; ook het verslag van de pen-
ningmeester, die een klein batig saldo
kon melden, gaf geen aanmerkingen
en hij werd bedankt voor zijn werk.

De aftredende bestuursleden werden
bij acclamatie herkozen en de heren v.
Bruggen, Pardijs en Kamperman na-
men hun benoemingen aan.
Tijdens een korte pauze werd de con-
tributie geïnd, waarna de afgevaardig-
den voor de Jaarvergadering 1988 van
de Landelijke bond benoemd werden.

In de nu volgende bespreking, bestrij-
ding Varroa-mijt, was men het er over
eens, dat deze noodzakelijk bleef,
daar er anders onherroepelijk aan de
bijenhouderij een einde zou komen
en hoopte men op een verbetering
van het bestrijdingsmiddel Perizin,
dat voor Nederland als enig middel
gebruikt mag worden, dat een resul-
taat van 80 tot 95% dode mijten te
zien geeft.
Daar in de rondvraag geen vragen
werden gesteld, sloot de voorzitter de
vergadering en wenste allen een wel

thuis en hopelijk eindelijk weer eens
een goed Bijenjaar 1988 toe.

Ook werd tijdens deze vergadering be-
sloten, dat, om meer mensen te bewe-
gen het byen houden als hobby te gaan
beoefenen, de gezamenlijke imkers al-
hier een cursus "Bijen houden" gaan
geven, teneinde de mensen hierover in
te lichten.
Men kan zich hiervoor opgeven, tot 8
februari, by de heren W. Kamperman,
Ruurloseweg 33 of J.W. Pennings, van
Lennepweg 2.

De cursus begint op 11 februari en
wordt gehouden in de Landbouw-
school aan de Hengelose weg.

• Jaarvergadering C.B.T.B.
Woensdag 20 januari heeft de
C.B.T.B. haar jaarvergadering in zaal
Schoenaker gehouden, waarbij ook de
echtgenote's van de leden waren uit-
genodigd.
Voorzitter H. Graaskamp heette ie-
dereen van harte welkom.
Bij de bestuursverkiezing waarbij H.
Graaskamp herkiesbaar was, werd de-
ze herkozen. In de plaats van H. Bos-
man, die niet herkiesbaar was, werd
H. van Tellegen gekozen. De voorzit-
ter bedankte H. Bosman voor het
werk dat hij gedaan heeft en bood
hem een attentie aan.

De sociaal economisch voorlichtster
Mevr. N.A. Vreugdenhil vertoonde de
videofilm "Boeren tussen de regels
door", waarbij de vraag werd gesteld
of er nog wel te leven is met de huidige
regel en wetgeving van de overheid.
Er ontstond een levendige discussie
waarbij naar voren kwam om te blij-
ven zoeken naar oplossingen en posi-
tief te blijven denken over het voort-
bestaan van de landbouw.

SPORTNIEUWS

Gelijkspel Velocitas tegen
Olympic 5-5

Het zaalvoetbalteam van Velocitas
heeft de^fcvedstrijd tegen Olympic 3
met 5-5 ̂ fijk gespeeld. Velocitas had
bij rust een 1-2 voorsprong door doel-
punten van F. Barendsen. In de twee-
de helft kwamen de Vordenaren op-
nieuw aande leiding door goals van
opnieuv^fcarendsen en Wentink.
Olympic^ram het initiatief over en
kwam op een 5-4 voorsprong, waarna
R. Golstein de gelijkmaker liet aante-
kenen.

Tegen DOCD werd thuis dankzij pri-
ma keeperwerk van E. Bekker even-
eens door Velocitas I een gelijkspel
behaald: 2-2.
Barendsen werkte een 0-1 achterstand
weg, 1-1, waarna R. Golstein voor 2-1
zorgde. Na rust een blunder in de Ve-
locitas-defensie, hetgeen 2-2 beteken-
de. Tevens de eindstand.

• Velocitas (dames)-AZC 4-0
De dames van Velocitas waren veel
sterker dan AZC. Via G. Rouwen en
S. Bulten werd een 2-0 voosprong ge-
nomen. In de tweede helft schoten R.
terHuerne en A. Bijenhof de Vorden-
se dames naar een 4-0 zege.

Tijdens een zaalvoetbaltoernooi in
Gorssel behaalden de Velocitas da-
mes een 4e plaats. In de poule werd
een tweede plaats bereikt via overwin-
ningen op Gorssel (2-1), Oene (2-0),
Teuge (0-0) en een nederlaag tegen
Dierense Boys (0-1).
In de strijd om de derde en vierde
plaats verloor Velocitas met 1-0 van
Teuge.

Op maandag 8 februari worden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: Velocitas
I-Aambeeld 2 en Velocitas 2-Aam-
beeld 1.

• PKV nieuws
Op de regionale Lustrumshow van
NPV die gehouden werd in "de Spil-
broekhal" te Neede wisten de leden
van PKV mooie predikaten te beha-
len. Hier zijn de uitslagen:
Trio's Dwerghoenders
Hollandse Kriel patrijs, Arnold Dijk-
stra lx G - Minorca zwart, G.W. Trag-
ter lx G;
Grote Hoenders
Hollands Hoen goudpel, HJ. Riet-
man lx G - Barnevelder dubbel ge-
zoomd, André S nellink lx G -Twents
H oen zilver, H J. Rietman lx G -Sus-
sex, H J. Rietman lx G;
Dwerghoenders
Faverolle, mej. G. Sanders, 2x ZG -
Minorca zwart, G.W. Tragter 2x ZG,
lx G - Wyandotte goud gezoomd,
H J. Rietman lx ZG, lx G;
Konijnen groot

Vlaamse Reus konijngrijs W.H.
Arends lx ZG, lx G - idem H J. Riet-
man lx ZG - idem ijzergrauw, W.H.
Arends lx F, lx G - idem wit, H J.
Rietman lx ZG - idem Arnold Dijks-
tra lx ZG;
Konijnen middenrassen
Witte Nieuwzeelander, H. Verstege
IxZG, IxG - idem H J. Rietman IxG
- Wener blauw, W.H. Arends lx F, lx
G - idem André Snellink 2x ZG -
idem wit, André Snellink lx ZG, lx G
- Rode Nieuwzeelander, H. Bakering
lxF,3xZG,2xG-idemHJ.Rietman
IxZG;
Konijnen kleine rassen
Hollandezwart,H J.Rietman IxZG -
idem grijs, H J. Rietman lx ZG - Rus
zwart, W.H. Arends 4x ZG;
Konijnen dwergrassen
Nederlandse Hangoordwerg mada-
gascar, H. Kosterman lx ZG - Kleur-
dwerg blauw grijs, mej. G. Sanders 2x
ZG, lx G - Middenblauw marter, H.
Sanderman lx ZG, 2x G;
Sierduiven
Vooburgse Schildkropper, mej. G.
Sanders lx ZG, lx G - Duitse Mode-
na schietti, mej. G. Sanders 2x ZG, lx
G.

• Kurkhiy arten
Hans Bos won zondagavond jl. de eer-
ste prijs bij het kurkbiljarten. Hij
mocht de radio-cassette mee naar huis
nemen.
De tweede prijs werd gewonnen door
H. Schroër en de derde prijs werd ge-
wonnen door H. Eskes.
Bij de dames won Saskia Peters de eer-
ste prijs en H. Eenink de tweede.
Het balerospel werd gewonnen door
R. Eggink.

• Volleybal
Dash/Sorbo dames met lege handen te-
rug uit Bedum.
Of het wellicht kwam door de lange
reis naar Bedum, in de kop van Gro-
ningen of dat er sprake was van onder-
schatting, feit is dat de Dash/Sorbo
dames tegen Dio een 3-1 nederlaag le-
den.
Dit gebeurde in een wedstrijd waarbij
de Vordense dames beduidend bene-
den hun kunnen speelden.
Coach Jaap Sanders sprak na afloop
zelfs van het zwakste optreden in dit
seizoen. Doordat de con^pntie wel
won kregen de aspiratatra^an Dash
(bezetting tweede plaats red.) voorlo-
pig een flinke knauw.
In de eerste set kwam Dash in Bedum
al vry snel op een 6-0 achterstand.
Kwam daarna terug tot iMfe om ver-
volgens met 11-15 de setwmst binnen
te halen.
Hiermee had Dash/Sorbo dan ook ge-
lijktijdig al haar kruit verschoten. In de
tweede set werd dankzij een prima
opslag van Emmy Jansen een opgelo-
pen achterstand nog ongedaan ge-
maakt 11-11, maar helaas voor Dash
waren een paar ongelukkige momen-
ten in de verdediging er de oorzaak
van dat de set alsnog verloren ging 15-
11.
De laatste twee sets waren nu niet be-
paald om over naar huis te schrijven.
Zowel aanvallend als verdedigend
werden diverse fouten gemaakt. Ook
de passes kwamen niet goed uit de
verf.
Dash ging zo'n beetje "slapend" met
resp. 15-12 en 15-9 ten onder. Jammer,
was niet nodig geweest. Het enige ver-
schil met Dio uit Bedum was dat deze
ploeg juist "iets minder slecht" speel-
de!
Voor Dash/Sorbo een wedstrijd om
maar heel snel te vergeten. Wellicht
neemt de ploeg zaterdag in de thuis-
wedstrijd tegen Set Up uit Ootmar-
sum revanche op zich zelf.

Heren Dash winnen na spannende
strijd met 3-2 van WIK

De heren van Dash hebben zaterdag-
middag na een uitermate spannende
strijd met 3-2 van het bezoekende
WIK uit Steenderen gewonnen.
In de eerste set gaf Dash een 7-3 voor-
sprong uit handen. WIK kwam tot 13-
13 terug. Met een uiterste krachtsin-
spanning gelukte het de thuisclub om
met 16-14 te winnen.
In de tweede set holde Dash voortdu-
rend achter de feiten aan. WIK nam al
vry spoedig een 1-6 voorsprong. De
Vordenaren kwamen nog wel terug
maar konden een 12-15 setnederlaag
niet ontlopen.
In de derde set een zeer ontspannend
spelend Dash dat resulteerde in een
15-7 zege. De vierde set verliep weer
zeer spannend. Bij de stand 11-12
raakte Dash door een beoordelings-
fout van de scheidsrechter een tikkel-
tje geïrriteerd waardoor WIK kon pro-
fiteren 12-15.
De uiteindelijke 3-2 zege kwam in de
vijfde set tot stand. Een set die Dash
vrij eenvoudig met 15-11 wist te win-
nen. Door deze overwinning is Dash
voorlopig uit de degradatie zone verd-
wenen.

Uitslagen Volleybal Dash
Dames: DVO l - Dash 2:1-3; Dash 3 -
Colmschate 2:2-1; Dash 4 - Epse 2:3-
0; Almen 2 - Dash 5:0-3; Voorwaarts 5
• Dash 6:0-3; Socii 3 - Dash 7:0-3; So-
cii 2 - Dash 8:0-3; Wilhe Imina 4 - Dash
9: 1-2.
Meisjes: Dash Al - DVO A2: 3-1.
Heren: Dash l - WIK 1: 3-2; Wilp l -
Dash 2: 2-2; Dash 3 - Aktief 1: 3-0;
Dash 4 - WIK 3: 1-2.
Jongens: Vios Cl - Dash Cl: 0-3.

• Waterpolo
Vordense dames winnen met 9-7 van de
Berkel
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond in een doelpuntrijke wed-
strijd met 9-7 van de Berkel 2 uit Lo-
chem gewonnen.
De eerste periode werd met 2-2 afge-
sloten. Grietje Wellerweerd en Disere
Westerveld scoorden de Vordense
doelpunten. Hermien Tiessink, Dise-
re Westerveld 2x en Marjan Pardijs be-
zorgden Vorden in de tweede periode
een 6-4 voorsprong.
In de derde periode verkleinde de Ber-
kel tot 6-5, kwaipi in de vierde periode
op gelijke hoogte 6-6. Marjan Pardijs,
Hermien Tiessink en Disere Wester-
veld "loodsten" Vorden tenslotte in
veilige haven 9-7.
De jongens van Vorden '64 haalden
zaterdagavond tegen Natara fors uit.
Vorden won nl. met 15-3 dankzij doel-
punten van Micha Westerik; André
Karmiggelt 5x; Arjan Wilgenhof 2x;
Harold Kolkman 5x; Ronald Vis-
schers 2x.
De meisjes van Vorden '64 leden een
6-3 nederlaag tegen Thetis. Karin
Rjouwenhorst scoorde de Vordense te-
gendoelpunten.

Heren Vorden -DWL Westervoort 7-10
De heren van Vorden kregen zater-
dagavond tegen DWL uit Wester-
voort een verdiende 7-10 nederlaag te
slikken.

De eerste periode werd afgesloten
met een 1-2 voorsprong voor DWL.
Frans Karmiggelt scoorde het Vorden-
se doelpunt. In de tweede periode liep
DWL uit naar 1-5 waarna Martin Sie-
belink tot 2-5 verkleinde.
De derde periode werd afgesloten
met de stand 4-8. De tegentreffers
kwamen op naam van Mark Karmig-
gelt en Riek Groot Roessink.
In de laatste periode vielen de goals
over en weer. Mark Karmiggelt 2x en
Han Berenpas zorgden voor de eind-
stand 7-10.

• Tafeltennis-
kampioenschappen van
Vorden

Michiel Volkers werd kampioen
Michiel Volkers van "Torenstad" is er
in geslaagd om in de categorie "com-
petitiespelers" tafeltenniskampioen
van Vorden te worden, waardoor hij in
het bezit kwam van de "Herbergtro-
phee".

Tweede werd S. Hovenkamp, 3. Z.
Heyink, 4. Jan van Es.
Bij de rekreanten klasse A ging de titel
naar R. Schouten; 2. G. Krajenbrink;
3. R. Lichtenberg.
Rekreanten klasse B: 1. G. Wassink; 2.
T. de Jonge; 3. R. de Heus.
Bij de meisjes slaagde Joanna Wichers
erin om de titel te behalen; 2. Ingrid
Oostenenk; 3. Ellis Koerselman; 4. El-
len Dieters.
Bij de jongens werd Christiaan Wi-
chers kampioen; 2. P. van Zeeburg; 3.
F. van Zeeburg; 4. K. Stoltenborg.
De organisatie van dit toernooi was in
handen van de Vordense Tafeltennis-
vereniging "Treffers '80".

• Treffers wint van Reflex III
De Treffers l heeft de eerste competi-
tiewedstrijd tegen Reflex III met 8-2
gewonnen. S. Hovenkamp won 2 par-
tijen; Fr. Schoenaker won 2x; Zwier
Heijink won driemaal terwy'l het dub-

bel eveneens in een Vordense Over-
winning eindigde.
Treffers II won met 7-3 van Grol 4. Fr.
Hovenkamp, R. de Heus en R. Gasper
wonnen elk twee partijen. Ook het
dubbel werd door de thuisclub ge-
wonnen. Treffers III verloor met 1-9
van RTTV 2.
Programma: 27 januari Gentac 4 -
Treffers 1; Litac 4 - Treffers 2; Treffers
3 - Dropshot 3.
Jeugd 30 januari: Winterswyk 3 -Tref-
fers 2 en Gentac 5 - Treffers 1.

• Dammen
Distriktskampioenschap persoonlijke
wedstrijden
In d'Olde Smidse zijn zaterdag de
door DCV georganiseerde voorron-
den voor het persoonlijk damkam-
pioenschap van distrikt Oost van start
gegaan. Per groep, van 4 plaatst de
nummer l zich voorde distriktsfinale,
die eveneens in Vorden zal worden ge-
houden. De 10 DCV-deelnemers heb-
ben de eerste speeldag goede resulta-
ten geboekt. Henk Ruesink won van
Erik Oonk (Winterswyk), en Gerrit
Wassink won van klubgenoot Bennie
Hiddink. Simon Wiersma boekte een
(vooruitgespeelde) remise tegen
Henk Hoekman en tegen Johny van
Laarhoven; Henk Hoekman zelf sloot
zijn tegenstander Wim Postma uit
Warnsveld geheel op op zijn rechter-
vleugel. Deze moest zijn toevlucht
zoeken op de linkerkant van het bord,
maar ook daar zette Hoekman de zaak
op slot, zodat niets anders restte dan
te offeren en later op te geven. Bertus
Nijenhuis boekte een prima remise te-
gen hoofdklasse r Wout Buesink (Doe-
tinchem), evenals Chris Grevers te-
gen Henk Sonderen.
Tonny Janssen verloor van Han Sien-
horst na een geniepig offer overzien te
hebben.
In de tweede klasse moest Ordelman
zijn meerdere erkennen in Schutte
(Laren) en had Henk Lenselink zeer
weinig moeite met Fred Hartjes
(Ulft).
Uitslagen: hoofdklasse: Oonk - Rue-
sink 0-2; Nengerman - Saman 1-1;
Wassink - Hiddink 2-0; W Sonderen -
Achterstraat 2-0; Wiersma - Hoek-
man 1-1; Hoekman - Postma 2-0; Van
Laarhoven - Wiersma 1-1; Nijenhuis -
Buesink 1-1; H. Sonderen-Grevers 1-
1; Penterman - Spruyt 0-2; Janssen -
Seinhorst 0-2. Eerste klasse: Ebben -
H. Groen 0-2; Berkenbosch - Robben
2-0; Kupers - Brasser 2-0; K. Groen -
Fokkink 2-0; Huls - Edink 0-2; v.d.
Boor- Schoneveld 1-1.Tweede klasse:
Keurentjes - Botzel 0-2; Schutte - Or-
delman 2-0; Lenselink - Hartjes 2-0;
Roeterdink - Tuenter 0-2.

Onderlinge kompetitie
H. Wansink - J. Slutter afg.; T. Jansen -
H. Ruesink 1-1; M. Walraven - B. Hid-
dink 2-0; G. Hulshof- M. Boerkamp 2-
0; J. Masselink - H. Klein Kranenbarg
2-0; H. Ordelman - B. Wentink 0-2; J.
Hoenink - H. Lenselink 1-1; R. Slutter
-G.Brummelman2-0;B.Breuker-M.
Boersbroek 2-0; G. ter Beest - H.
Graaskamp 0-2; H. Esselink - B. Ros-
sel 2-0.
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