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De heer G.J. Bannink nam afscheid van de school voor Algemeen
Vormend Biologisch en Agrarisch Onderwijs

Tijdens een druk bezocht receptie heeft de heer G.J. Bannink donderdag afscheid genomen als direkteur van de School
voor Algemeen Vormend Biologisch en Agrarisch Onderwijs.
Vele collega's, college van B&W, afgevaardigden standsorganisaties, leerlingen en oud-leerlingen waren naar "de Her-
berg" getogen om Bannink, die in de VUT gaat, de hand te schudden. Namens het schoolbestuur werd het woord gevoerd
door de heer A. Schouten. Hij memoreerde in zijn toespraak het overlijden van de heer A.J. Lenselink, de man die destijds
de stoot heeft gegeven tot oprichting van de landbouwschool.
De heer Schouten prees de heer Bannink voor de wijze waarop hij zijn taak voor de school heeft vervuld. Ook mevrouw
Bannink werd in zijn dankwoord betrokken. ^̂

Bewondering
"Ik heb altijd veel bewondering gehad voor
de wijze waarop u Uw gemeentebestuurlijke
zaken hebt kunnen combineren met uw
schoohoofdfunktie. Vooral in de tijd van

Uw wethouderschap. Langs die route voel ik
mij nu ook betrokken bij dit afscheid". Dit
zei burgemeester M.R.M. Vunderink die de
scheidende direkteur namens het gemeente-
bestuur toesprak. De heer Vunderink me-
moreerde de belangstelling van Bannink

Korrespondent
Voor de buurtschappen Linde, Mëdler en Kranenburg hebben hebben we de heer A.M.
HULSEBOS, Ruurloseweg 112 Vorden, Telf. 6478 bereid gevonden de taak van wylen
de heer W. Wolbert over te nemen. De heer Hulsebos heeft voor dag- en weekbladen
geschreven en is tevens ANP korrespondent.
Hebt u berichtjes voor contact, belt u dan even. Vaak wordt ge/egd dat heeft niet in Con-
tact gestaan maar... als de de heren sekretarissen onze mensen geen bericht of uitnodi-
ging sturen kunnen wij niet aanwezig / i jn .
Voor het dorp Vorden en Wildenborch is onze korrespondent de heer A. Velhorst, 't
Wiemelink 35, telf. 1688. Uiteraard werken bovengenoemde korrespondenten nauw
samen.
U kunt ook hij het redactieadres terecht Nieuwstad 12. Telf 1404.

De Redaktie.

voor de landbouw. "U was altijd een warm
pleitbezorger voor de landbouwbelangen".
De heer Vunderink sprak de hoop uit dat de
leerlingen van de landbouwschool, vanui t
de opleiojÉfcjie ze gekregen hebben een bij-
drage kun^W leveren aan een harmonieuze
ontwikkelingvan landbouw-natuuren land-
schap. Tot slot zei de heer Vunderink tot
Bannink: "U behoort tot een selekte groep
personen, wier namen in de Vordense ge-
schiedenis een belangrijke plaats zullen blij-
ven innemen".
De heer Bannink mocht vervolgens een
boek van Vordens eerste burger in ontvangst
nemen. Burgemeester Vunderink wendde
zich in zijn toespraak tevens tot de nieuwe
direkteur van de school te weten de heer E.
Snoeijink.

Vervolgens werd het woord gevoerd doorde
heer Ing. Smeerdink, inspekteur bij het
landbouwonderwijs. "In mijn relatie met U
kan ik niet anders konstateren dat deze heel
plezierig isgeweest. Ik heb U nimmer op Uw

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

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob (ver-
leende bouwvergunningen)
2. Gewijzigde procedure verkeersstudie
3. Inschrijving naam politieke groepering
m.b.t. de verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad

Wet Arob publikaties
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
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met afdeling l ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum van pu-
blikatie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de heer J.M. Versluis, Larenseweg 7
te Vorden voor de verbouw van de woning
aldaar.
2. Aan mevrouw E.M. Berg, Hengeloseweg
11 te Vorden voor de bouw van een berging
ter vervanging van 2 bergingen aldaar.
3. Aan de heer G. Kleine, Bleuminkmaat-
weg 2 te Vorden voor het vergroten van een
wagenloods aldaar.

4. Aan de heer C. Clement, Boulevard Heu-
velink 108 te Arnhem, voor de verbouw van
het postkantoor aan de Zutphenseweg 20-22
te Vorden.

Gewijzigde procedure verkeersstudie
Ten aanzien van het verkeersplan moeten
als gevolg van de gehouden inspraakavond
en de daarop volgende behandeling nog
enkele essentiële vragen onder meer door
externe deskundigen worden beantwoord.
In verband hiermee en teneinde de discussie
vereenvoudigen heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten het ver-
keersplan in twee delen te splitsen:

a. te treffen maatregelen in woonbuurten
voor zover die niet afhankelijk zijn van een
gehele of gedeeltelijke omleiding van het
doorgaande verkeer;
b. de gehele of gedeeltelijke omleiding van
het doorgaande verkeer.

De bestuurlijke behandeling daarvan vindt
zo mogelijk plaats:
voor de maatregelen genoemd onder a in fe-
bruari in de raadscommissie voor Algemeen
Bestuur en in de raadsvergadering van
maart;

voor de maatregelen genoemd onder b en
maart in de raadscommissie voor Algemeen
Bestuur en in de raadsvergadering van april.

Bovenstaande wordt uiteraard onder voor-
behoud vermeld. Voor de exacte data dient
u de agenda's van de raadscommissies en de
raadsvergaderingen die altijd onder deze ru-
briek geplaatst worden, te raadplegen.

Inschrijving naam politieke groepering
m.b.t. de verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad.

Politieke groeperingen kunnen verzoeken
ten behoeve van de op 2 juni 1982 te houden
stemming ter verkiezing van de leden van de
raad dezer gemeente, waarvoor de kandi-
daatstelling /al plaatshebben op 20 april
1982, hun naam, een aanduiding daarvan of
beide in te schrijven in een register, dat door
het centraal stembureau voor die verkiezing
wordt aangelegd.

Het verzoek daartoe moet schriftelijk wor-
den gericht tot het centraal stembureau voor
de verkiezing van de leden van de raad dezer
gemeente, gevestigd ter secretarie dezer ge-
meente, binnen acht weken doch uiterl i jk
zes weken voor de dag der kandidaatstelling
(dus na 23 februari 1982 en voor 9 maart
1982).

Wanneer een politieke groepering de in-
schrijving verzoekt van een naam of aandui-
ding welke bij de kiesraad is geregistreerd
moet bij haar verzoek een verklaring worden
overgelegd vanwege de rechthebbende
groepering, dat de eerstgenoemde groepe-
ring gemachtigd is, de inschrijving aan te
vragen.

Formulieren hiervoor zijn ter secretarie, afd.
Burgerzaken, verkrijgbaar.

(Wij wijzen u er overigens op dat elders in dit
blad hierover nog een advertentie geplaatst
is).

plichten behoeven te wijzen. Er was altijd
een goed beraad tussen Bannink en de
inspektie", aldus de heer Smeerdink die een
geschenk onder couvert aanbood.
De nieuwe direkteur van de school de heer
E. Snoeijink stelde dat het voor hem geen
gemakkelijke taak zal zijn om een persoon
als Bannink op te volgen. "Maar met een
heel team om mij heen zal het wel lukken".
Hij noemde Bannink een man van de tijd.
"Bij de tijd gebleven door bijscholing",
aldus de heer Snoeijink.
Tussen de bedrijven door kreeg de heer Ban-
n i n k van het schoolbestuur, collega's, leer-
lingen, oud-leerlingen en uders van leerlin-
gen een tien-daagse vakantiereis aangebo-
den naar Noorwegen.
De heer A.G. Mennink voerde het woord
namens de oud-bestuursleden van de
school. "De heer Bannink beschikt over een
bijzondere gave van hoofd en hart". Hij
bood eveneens een enveloppe met inhoud
en bloemen voor mevrouw Bannink aan.
Mevrouw L.A. Nijhoff, direktrice van de
huishoudschool vond het jammer dat de
heer Bannink de landbouwschool gaat ver-
laten. "Wij zullen het persoonlijke kontakt
missen", aldus mevrouw Nijhoff, die een
boek over de Achterhoek aanbood.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De heer G.W. Brinkman, hoofd van de
openbare dorpsschool sprak namens alle
plaatselijke basisscholen. Namens deze
scholen ontving de heer Bannink een ge-
schenk onder couvert.

Verdere sprekers waren de heer J. W. Abbink
namens de plaatselijke landbouworganisa-
ties. Hij overhandigde Bannink een "work-
maid" en mevrouw Bannink een plant. De
heer Rikkers vertegenwoordigde op deze re-
ceptie het landbouwconsulentschap, terwijl
de heer G.J. Eskes, sprekende namens de
plaatselijke coöperatieve instellingen, wat
oude herinneringen ophaalde.

Verpleeginrichting „Het Enzerinck" gaat
samen werken met „Het Groot Graffel"
De eigenaar-directeur van de verpleeginrichting „Het Enzerinck" te Vorden,
de heer Otten, heeft reeds in het begin van de zeventiger jaren aansluiting ge-
zocht by een grote organisatie met eenzelfde of vergelijkbare doelstelling.
Hij zag reeds toen in dat /ijn relatief kleine particuliere verpleeghuis in /ijn
bestaan zou kunnen worden bedreigd door wettelyke maatregelen of anders-
zins. Daardoor zouden huisvesting en verzorging van de ca. 120 in hoofdzaak
patiënten met psychische stoornissen in gevaar komen.
Deze bedreigen moest wijden afgewend.

In juni 1977 richtte de heer Ottens zich dan
ook per brief tot het bestuur van de Stichting
Oude en Nieuwe Gasthuis met het verzoek
de mogelijkheden te doen onderzoeken tot
een fusie van zijn organisaügfcaet die van
Het Psychiatrisch CentrurWPlet Groot
Graffel", dat door genoemde stichting be-
heerd wordt.
In datzelfde jaar nog zijn gesprekken ge-
voerd tussen de inspectie voor de geestelijke
volksgezondheid in Arnhem, de heer Ot-
téns en /.ijn naaste medewerkers en de direc-
tie van „Het Groot G raffel" om een onder-
zoek voor te bereiden en te beginnen.
Met enthousiasme zijn door medewerkers
van beide organisaties gedurende de jaren
'78, '79 en '80 de problemen en mogelijkhe-
den van samengaan op een rijtje gezet.
Dit zonder hulp van buiten opgezette onder-
zoek mondde uit in een rapport dat zich po-
si t ief over de fusie uitsprak.
Genoemd rapport is in november 1980 naar
het Ministerie van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne verzonden met het verzoek het
samensmelten van beide organisaties goed
te keuren.

Op 18 januari j.1. verklaarde de Ministervan
Volksgezondheid en Milieuhygiëne geen
bezwaar te hebben tegen de opneming van
,.1 let Enzerinck" in de organisatie van „I let
Groot Grafie!". Hierdoor moet de capaciteit
van genoemd psychiatrisch centrum tijde-
lijk — voor de duur van 10 jaren — tot 580
bedden worden verhoogd. De minister stelt
voorts als eis, dat bouwkundige aanpassin-
gen van „Het Enzerinck" beperkt van om-
vang moeten blijven en dat eventueel ver-
vangende nieuwbouw in het kader van de
door de provinciale overheid voorgestane
spreidingsplannen niet in Vorden mag wor-
den gerealiseerd.
De panden die tot patiëntenhuisvesting die-
nen zullen van de heer Ottens worden ge-
huurd.
Het ligt in de bedoeling van de heer Ottens
en de directie van „Het Groot Grafici" een
aantal werkgroepen te vormen, die plannen
moeten maken en voorstellen moeten doen
om de fusie daadwerkelijk te realiseren.
Zij verwachten dat er nog heel wat werk aan
de winkel is om de twee organisaties tot een
goed lopend geheel samen te doen gaan.

"Heb je al eens een nor-
maal mens gezien...?"
Dat is een deel van het thema voor de maan-
delijkse JEUGDDIENST op a.s. zondag-
morgen 7 februari in de Vordense Dorps-
kerk: "Heb je al eens een normaal mens ge-
zien...?" En zo ja: Hoe zag hij er uit?".

Ds A. Mol uit Varsseveld (hij heeft ook in
Steenderen gestaan) hoopt deze jeugd-
dienst te leiden.
De Zanggroep "FREEDOM" uit Raalte
heeft medewerking toegezegd aan deze
dienst. Iedereen is er zeer welkom.

Ook een avonddienst
Op de eerste zondag van de maand is er 's
avonds ook kerkdienst in de Hervormde
dorpskerk a.s. zondagavond hoopt Ds. Vee-
nendaal in de dienst voor te gaan.
U bent er welkom, zondagavond 7 februari.

Gezamenlijke
Leerhuis-avond
Er bestond een grote, goede belangstelling
voor de leerhuis-avond onver de Islam, vori-
ge week donderdagavond.
Nu richten we ons op de volgende gezamen-
lijke leerhuisavond op Donderdag 25 fe-
bruari met als thema: "Oostwaarts-Oosterse
religies." Ds Schuurman uit Arnhem hoop
deze leerhuisavond in te leiden, in "het Ach-
terhuus", de zalen achter de Gereformeerde
kerk aan de Zutphenseweg.
Iedereen is welkom.

Op volgende week donderdagavond 11 fe-
bruari hoopt Ds Zijlstra de serie bijbelezin-
gen over het Marcus-evangelie voort te zet-
ten, in "de Voorde". De twee nog resterende
data voordeze gezamenlijke Bijbelkring zijn
namenlijk donderdag 11 februari en donder-
dag 4 maart.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

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

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 7 februari 10.00 uur Ds. J.R. Zijlstra
19.00 uur Ds. A. Buys, Silvolde.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 7 februari - 10.00 uur Ds. A. Mol
(Varsseveld). Jeugddienst. m.m.v. Zang-
groe "Freedom" uit Raalte.
19.00 uur Ds. J. Veenendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 6 en zondag 7 februari dr. Sterrin-
ga. 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.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 6 en zondag 7 februari M.H. van
Muiswinkel, Borculo, Tel. 05457-1981.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

WEEKEND-, AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 6 februari 12.00 uur tot maandag 8
februari 7.00 uur dr. Warringa tevens avond-
en nachtdienst.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Wolters. Telefoon 1262.
C j raag bellen voor half negen.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg. Tel. 2003
Graag bellen tussen 8.30-9.30 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
vrydag 8.30-9.30 uur. Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

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

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS

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

BEGRAFENISDIENST

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

MONUTA STICHTING

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

STANKMELDINGSNUMMER

Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



Rechtsreeks van de veiling
in Aalsmeer via uw VS MARKT
in uw huiskamer en
stukken voordeliger!

bloemen houden
van u enlMwVSmarKt

zorgt dat ze vers zijn
Geldig van 11/2 t/'m 13/2 Coderco

vanille vla
dagvers
1 liter

geldig van 4/2-6/2

Magere
Varkenslappen

Boeren bruin
gratis gesneden
800 grpm

8 gr ui t •
Ruby red
grape fruits

Melkbollen
9 stuks nu

Era
halvarine
kuip 250 yrum
vu n 0.95 voor

Hipsof
bovenbeen
kilo W middelgrote witvlezige J§ (j

Grape fruitsZigeuner
rollade Coppelstock

jonge jenever
fles 1 liter Goudse haas

volvet
jong belegen
kilo

Bloemen en planten met een speciaalzaaksortering
tegen kruideniersprijzen. Kom breng eens
vaker een bloemetje van uw VS MARKT mee
voor de prijs hoeft u het niet te laten!

I

Harde uien
2 kilo

Braadsaucijzen
500 gram 4.29
kilo Gordon gin

f les deze week
Verse
kuikenbouten
kilo

VERSGEBRAND!
Witte
jumbo pinda's
250 gram

Maandag:
500 gram uit het vat
Zuurkool Florijn

citroen
brandewijn
fles 1 liter

Dinsdag:
3 kilo
Golden delicious

Ardenner
b o te r ha m worst
150 gram

Prince fourree
vanille of chocolade
per rol nu

Hanky
Bannister
whisky
fles 0.7 liter
van 14.95

Shanghai mix
250 gramWoensdag:

500 gram panklare
Rode kool

Champignon
gehakt
150 gram

Achterham
100 g ramFrutella

pak 3 rol
van 1.49 voor

Prachtige grote
(vingerplant), standplaats vol
licht, maar verdraagt ook
schaduw, potgrond matig
vochtig houden, regel-
matig biimesten.

Smarius
beschuit

j pak 2 rol
,:i van 1 49 voor

09

Stegeman
saks
200 gram

Nobo sprits
pak 1. 5 stuks
van 1.75 voor

Kaugom
sigaretten
trio pack Riedel

appelsientje
pak 1 liter

Superunie
koffie
dubbelpak 500 gr.
van 5.69 voor

Verse worst
kilo

Gehakt
50% rund
50% varkens
kilo

Biotex
groen of blauw Roosvicee

rozebottel
confiture

koffer 2 kilo
van 9. 49 voor

pot van 2.09 voorKlok
hagelwit
koffer 2 kilo
van 4.95 voor

Coteaux du
Tricastin 1980
een voortreffelijke rode w i] n per fles
van 4.25 voor 3.95

i Vissticks
•10 V»**0"-1 l pak 10 stuks

i deze week

Deze week
3 flessen
voor slechts. . .
Siebrand
pikeurtje

erwtensoep
1 liter blik

1 liter fles
van 3.95 voor

Iglo
boerenkool
pak 750 gram
van 2. 69 voor

Reklames geldig van 4/2-10/2

Substral
vloeibare planten of

, snijbloemenvoeding
250 ml.
van 2.80 voor

Bloemengieter
inh. 2 liter

met sproeikop
van 5.50 voor

Bloemenkaas
"scheunlich"

assorti aardewerk
van 7.95 voor

Oase blok
voor 't opmaken van stukjes
van 1.75 voor

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) - RUSSEN - GROENLO GOOR VORDEN
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Onze hartelijke dank aan ieder-
een voor de vele attenties die
wij ontvingen rond de geboorte
van onze zoon en broertje

PAUL

P. Vaneker
G. Vaneker-Pahlplatz
Michiel
Frank

Tot vrijdagavond 18.00 uur
kunt u nog inschrijven voor het
tafeltennistournooi in de Her-
berg,
zie adressen op het raambiljet.

Old Fashion uit de jaren '30 op
basis hedendaagse techn. ver-
nuft gebouwd f 539,-
'n Fongers - Barink

RIJDT FONGERS
een toer-, sport-, trim-, of race-
fiets haalt u bij:
Barink, Nieuwstad 26

Flits kinderfietsen
Barink, Nieuwstad 26

Te koop: trekhaak voor Opel
Ascona. Evt. gemonteerd en
Verwarmingsradiator.
Brinkerhof 82. Vorden.
tel. 2783

Wie wil gedurende enkele uren
per dag op ons dochtertje pas-
sen en tevens de voorkomende
huishoudelijke werkzaamhe-
den verrichten.
A. Stapelbroek-te Braake
Ruurloseweg 34, Tel. 1359.

Meisje, 20 jaar, zoekt kamer,
in Vorden of omgeving, met ge-
bruik van douche en w.c.
Brieven onder nr. 47-1
Bureau Contact.

Te koop: 5 mnd. oude stereo
platenspeler + boxen.
Na 18.00 uur. J. Hendriksen,
Brinkerhof 71, Vorden.
Tel 05752-2370»

Yoga in Vorden.
Cursus voor beginners en ge-
vorderden, o.l.v. Theo de Gans.
Leraar Yoga Vedante
Inl. tel. 08338-3143
(na 18.00 uur)

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Tot vrijdagavond 18.00 uur
kunt u nog inschrijven voor het
tafeltennistournooi in de Her-
berg,
zie adressen op het raambiljet.

met
Televisie

reparaties
- direct
il naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld..
Telefoon 05738-1533

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

OOKGOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

BERTWUNDERINK
en

INEKE WASSEVELD

gaan trouwen op vrijdag 5 februari a.s.

Kerkelijke inzegening om 12.15 uur in de
Hervormde kerk te Vorden.

Receptie van 15.00-17.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg. Gem. Vorden.

Ruurloseweg 85, Vorden
Schuttestraat 28, Vorden

Toekomstig adres:
B. v. Hackfortweg 64, 7251 XD Vorden.

>--&"*&-'^'-^?' •^•4? •-&~'~0'-^?'*^?' •*& •-

Op vrijdag 12 februari 1982 hopen

GERRITENZERINK
en

TREES HUMMELINK

elkaar het ja-woord te geven om 11.45 uur §
in het gemeentehuis te Vorden.

<>
Om 1 2.45 uur zal ons huwelijk worden inge- <>
zegend door pastoor AA Kemperman en ds. ^
J.P. Kabel in de R.K. kerk te Vierakker. <,,

j
U bent van harte welkom op onze receptie j?
van 1 5.00 tot 16.30 uur in "De Herberg" ^
Dorpsstraat 10a, te Vorden. j

Ons toekomstig adres is:
Papaverstraat 26
7021 ZLZelhem.

In plaats van kaarten

Op maandag 1 5 februari hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijkte herdenken

DRIEKUS GROOT JEBBINK
en

GERDA GROOT JEBBINK-BULTEN

Vorden Februari 1 982
Rondweg 2

Gelegenheid te feliciteren van 1 5.00 tot
16.30 uur in „Bodega 't Pantoffeltje" Dorps-
straat 34 Vorden of vanaf 20.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36, Hengelo Gld.

',̂

Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden van

AJ. LENSELINK

Oud voorzitter van de C.L.V. „De Eendracht" GA te Vor-
den.

Zijn markante persoonlijkheid strekte velen tot een voor-
beeld.

Bestuur en direktie
V.L.C. „De Graafschap" BA
te Ruurlo.

Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden van

AJ. LENSELINK
oud ere voorzitter

Dankbaar gedenken wij hem voor het vele werk, en alles
wat hij voor ons als voorzitter en vereniging heeft bete-
kend.

26 januari 1982
Bestuur C.B.T.B
afd. Vorden

Mede namens mijn kinderen wil ik allen die wij niet per-
soonlijk hebben kunnen bereiken, bedanken voor uw
hartelijk medeleven bij alle verdriet.

Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
vrouw en onze lieve moeder

ANNA MARIA WIJERS-EGGINK

voelden wij ons omringd door een beschermende kring
van familie en echte vrienden.

Dick Wijers
Caroline
Paul
Marco

Vorden, februari 1982
Mispelkampdijk 6

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

HECO VORDEN
Kerkhof laan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

GEMEENTE VORDEN
Verkiezing van de leden van de gemeenteraad

Inschrijving naam politieke groepering

De burgemeester van Vorden
brengt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1 van
de Kieswet ter openbare kennis, dat politieke groeperin-
gen kunnen verzoeken ten behoeve van de op 2 juni
1982 te houden stemming ter verkiezingen de leden
van de raad dezer gemeente, waarvoor de kandidaatstel-
ling zal plaatshebben op 20 april 1 982, hun naam, een
aanduiding daarvan of beide in te schrijven in een regis-
ter, dat door het centraal stembureau voordie verkiezing
wordt aangelegd.

Het verzoek daatoe moet schriftelijk worden gericht tot
het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden
van de raad dezer gemeente, gevestigd ter secretarie van
deze gemeente, binnen acht weken doch uiterlijk zes
weken voor de dag der kandidaatstelling (dus na 23 fe-
bruari 1982 en vóór 9 maart 1982).

Wanneer een politieke groepering de inschrijving ver-
zoekt van een naam of aanduiding welke bij de kiesraad is
geregistreerd moet bij haar verzoek een verklaring wor-
den overgelegd vanwege de rechthebbende groepering,
dat de eerste groepering gemachtigd is, de inschrijving
aan te vragen.

Formulieren hiervoor zijn ter secretarie afd. Burgerzaken
verkrijgbaar.

Vorden, 4 februari 1982,
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
maken bekend dat vanaf heden ter secretarie, afdeling
Algemene Zaken ter inzage ligt de "Verordening Open-
baarheid van bestuur gemeente Vorden", zoals vastge-
steld door de raad van deze gemeente in de vergadering
van 26 januari 1 982. Deze verordening treedt in werking
op 5 februari 1982 (de eerste dag volgende op die van
afkondiging).

Exemplaren van deze verordening kunnentegen betaling
der kosten verkregen worden.

Vorden, 4 februari 1982,
burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. • M. Vunderink.

SlflHLNflREN

Du DE VHKMRN

Ook foor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wij 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 <»-w kollektie.

Desiree
verlovingsringen

uw juwelier

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden •

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:

pfS
heerlijk^Hbrood
... zo uit de
oven van
de warme
bakker... / Rozijnen bollen

Speciaal aanbevolen
voor het weekend:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

PREMIE A WONING?

haalt u bij:

en bij de koffie, die
echte achterhoekse

Bolussen

't winkeltje in brood en banket

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR Burg Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752-1877

Sport- en trimschoenen

zijn deze week ekstra voordelig
bij Wullink. Ze zijn er al
v.a. f 19,-. Kom ze maar eens bekijken.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Tel. 1342

Tijd van Maaien nadert
Laat nu uw HANDMAAIER

MOTORMAAIER

vakkundig
slijpen en reviseren

. . . TELEFOON
Vorden 05752 1201

JOWÉ-KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL. 05753-2026
verkoopt-repareert-verhuurt

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.

Wees Wijs en kijk bij onze

Warme mantels en jacks v a 49,
Coats en parka's v.a. 98,
Kinderjacks en mantels v a 39,- en25.
Bontjasjes 59,- : 120,- en138,

Vrijdags grote koopavond tot 9 uur

ook open tussen 6 en 7 uur.

RUURLO



Niks koffieprijs
Overal gaat de koffieprijs om hoog. Door scherp
in te kopen kunnen wij voorlopig de oude prijs handhaven.
Zo zorgen wij ervoor dat u meer boodschappen kunt
doen met hetzelfde huishoudgeld.
Dat geeft u een rijk gevoel.

Metropool kof f ie 25ogr J99 Nescafé extra 200 gram,

Roodmerk koffie
(ondanks de
lage prijs geen
geknoei met
kwaliteit)

Zilvermerk koffie
Vrij Produkt
(merkkwaliteit
simpel verpakt
heel goedkoop)

Bambix,
pak 180 gram Haring

in tomatensaus, 400 gram,

Slasaus
Gouda's Glorie, 0.75 Itr.,

Havermout
H.O., 500 gram,

Boterhamkorrels. 300 gram,
melk of puur

Theebiskwie
175 gram,

Pinda's
Duyvis zoute,.

Rozebottelsiroop,
fles 0,6 liter, Vrij ProdukL__
Billies compactluiers, Anf\
pak 30 stuks 433
Lassie toverrijst, 10Q
pak 400 gram___ _ l £3
Mosterd, yn

Shampoo
7-Kruiden,300ml.,.

Filterzakjes
80,nr.2, 99
Huisvuilzakken
Komo, 20stuks,

Nieuwstad 5, Vorden

Hazelnootpasta, 10Ü
pot 400 gram__ . l OO
Choca
boterhamvlokken, . Qü
pak 200 gram__ Oo
Extra jam confiture,
pot 450 gram, aardbeien,
kersen of abrikozen, n* r\
Vrij Produkt_„ L \ O
Knorr soep, CQ
groente, kip of tomaat zakje D"

Stevige bouwemmer, ,,, „• .,

Keukenmandje>9 plastic. 199
DCSKKD3Kj plastic, bruin of beige.

Emmer, plastic. 10 liter

AlW3Su<lk9 plastic, rond, doorsnee 32 cm 199
Afdruiprek, 399
Flair naaibox, 1135

Ananasstukjes,
heel blik

Halfvolle melk,
houdbaar, literflacon

Cornflakes,
pak 375 gram .

149
89

189

Groente & Fruit
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
groente- en fruitafdeling. Prijzen geldig
t/m 6 februari a.s..

Sla,
per krop_
Tomaten,
500 gram
Colden Delicious,
2 kilo _
Bananen,
"Delmonte," kilo_

49
149
299
199

Slagerij

Colgate bi-fluor tandpasta,
3 grote tubes

AHéén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij. Prijzen geldig tot en met
6 februari a.s..

Borstlappen,
mals, 500 gram^
Peppersteak,
500 gram _

528
590

Minervois, -mnn
fles 0,7 liter VD.Q.S._5 voor l U,UU
Dom Ra mos sherry,
met Spaans garantiezegel,
0,7 liter, medium, cream, fino
ofmanzanilla
Winzerdank,
fles 0,7 liter 'n frisse Duitse ^ *\ ^w*
wijn _ 3 voor IU,UU
Toiletzeep,
3 stukken a 90 gram,
Vrij Produkt. 129

Speculaas,
pak 400 gram, Vhj Produkt_
Doperwten zeer f ij n,
half blik
Page papieren
zakdoekjes,
18 pakjes a 10 stuks
Lux badzeep,
150 gram
Remo kruiden-
shampoo,
flacon 200 ml
Nivea cremebad,
flacon 500 ml
Prodent tandpasta,
grote tube _

99

269
99

119
399
89

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS
Stationsplein 31, Zut|
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CONTACT/SPORTOVERZICHT

Volleybal
Dash dames - Schayk 0-3
De dames van Dash uit Vorden hebben za-
terdagavond in de sportzaal te Vorden de
competitiewedstrijd tegen Schayk uit
Noord-Brabant met 0-3 verloren.
De Brabantse dames startten in de eerste set
met een felle explosie dat een flinke voor-
sprong opleverde. Dash kwam uitstekend
terug en had zelfs op gegeven moment met
14-12 de leiding. Toen echter stokte de Dash
aanvalsdrift. Zeven keer trok Dash de opslag
naar zich toe, maar zeven keer faalde de
ploeg, zodat Schayk uiteindelijk nog met 14-
16 aan het langste eind kon trekken. In de
tweede helft was Dash zodanig terneergesla-
gen dat het een 6-15 nederlaag werd. In de
derde set werd het 11-15, waardoor Schayk
met een 0-3 zege het Brabantse land weer
kon opzoeken.

Waterpolo
Gelijkspel Vorden-De Bevers
De heren van Vorden hebben zaterdaga-
vond de competitiewedstrijd tegen De Be-
vers uit Dieren met 2-2 gelijk gespeeld. Een
gelijkopgaande strijd die in de eerste periode
met 0-0 werd afgesloten.
In de tweede periode nam Vorden door Ar-
jan Mengerink een 1-0 voorsprong. De Be-
vers zetten deze achterstand in een 1-2 voor-
sprong om door tweemaal achtereen een
strafworp te benutten. Arjan Mengerink
zorgde uiteindelijk voor de 2-2 eindstand.

Dames Vorden - Berkel 0-8
De dames van Vorden hebben zondagmid-
dag in Eefde de competitiewedstrijd tegen
de Berkel uit Lochem met niet minder dan
8-0 verloren.
Vorden was gehandicapt door het niet mee-
spelen van doelvrouwe Antoinet Weyen-
berg. De doelpunten van de Lochemse da-
mes werden met de regelmaat van de klok
gescoord.
Eerste periode 0-3; tweede periode 0-5; der-
de periode 0-6; vierde periode 0-8.

Vorden -AD (Aalten) 1-3
Op een zwaar bespeelbaar veld heeft Vorden
l zondagmiddag thuis met 1-3 verloren van
AD uit Aalten. Het was een matige wedstrijd
waarbij de Aaltenaren in de eerste helft het
beste van het spel hadden.
Vorden-doelman Wim Harms was echter in
goede vorm en voorkwam met enkele fraaie
reddingen een AD doelpunt. Vier minuten
voor de rust nam Vorden onverwacht een 1-
0 voorsprong. Na aangeven van Marcel

Mölders scoorde Eddy Hiddink van dichtbij
1-0.
In de tweede helft had de thuisclub het eer-
ste ha l fuur weinig moeite de AD aanvallen
te pareren en leek een zege in het verschiet.
Het pakte echter geheel anders uit en door
doelpunten van Schuurman, Keizer en Riet-
berg greep AD in het laatste kwartier, zij het
geflatteerd, toch de volle winst 1-3. Boekin-
gen waren er deze wedstrijd voor A. te Vel-
thuis en R. Teerink van Vorden en voor J.
van Braak van AD.

Tafeltennisver. Treffers '80
Het eerste team van de Vordense tafelten-
nisvereniging Treffers '80 heeft thuis een 10-
0 nederlaag geleden tegen TTVD uit Dinx-
perlo. Knippen, Schoenaker en Everts wi-
sten ditmaal niet tot winst te komen.
Het tweede team won met 8-2 van Favendo
uit Doetinchem. Hovcnkamp 3x, Voortman
2x en Blijderveen 2x zorgden voor zeven
punten, terwijl het dubbel eveneens in een
Vordense zege eindigede.
Het derde team verloor met 6-4 van Heen en
Weer uit Silvolde. De Heus won 2x, terwijl
de Beus één maal zegevierde. Het dubbel-
spel werd door de Heus en de Beus gewon-
nen. Het jeugdteam speel met 5-5- gelijk te-
gen Litac uit Lichtenvoorde. Peter van der
Wal en Ronnie Kram wonnen ieder twee
partijen, terwijl Peter Oplaat eenmaal tot
winst kwam.

Eerbeekse boys l - Ratti l
Ratti ging met een sterk gehavend elftal naar
Eerbeek toe. Met maar liefst 4 invallers werd
precies half drie afgetrapt op een goed
bespeelbaar veld. Met de wind in de rug trok
Eerbeek ten aanval, maar zij konden hun
kleine meerderheid niet in doelpunten .uit-
drukken. Met rust was het dan ook 0-0. Di-
rect na het fluitsignaal na rust van scheids-
rechter van Weenum, die een uitstekende
wedstrijd leidde trok Ratti ten aanval. Ratti
had de voorhoede iets gewijzigd, waarop
Eerbeek eerst geen vat op had. Tot twee-
maal toe kreeg H. Eggin een scoringskans,
waarbij het eerste schot hard naast ging. Bij
de tweede kans treuzelde hij te lang met
schieten. Ook Oosterlaken kreeg een kans,
welke ook op niets uitliep. Het laatste kwar-
tier ging Eerbeek meer druk uitoefenen op
het Ratti doel. Wassink tipte een hard schot
van een eerbeekspeler net over het doel. 3
minuten voor tijd werd er door een Eerbeek-
speler gescoord, maar het doelpunt werd te-
recht afgekeurd, omdat deze speler een trap-
pende beweging mete een gestrekt been het
doelpunt maakte. Gezien het spelbeeld (er

werd van weerskanten slecht gespeel) een
goede verdeling van de punten.

Uitslagen Eerbeekse boys - Ratti 0-0.
Programma 6 en 7 febr. afd. jeugd: Eric '76 a2
- S.V. Ratti a l ; Noordijk b l - S.V. Ratti b l ;
Sp. Neede c3 - S.V. Ratti cl.
afd. zaterdag: S.V. Ratti l - TC Overstegen l ;
S.V. Ratti 2 - Sp. Haarlo 2; De CJV'ers - S.V.
Ratti 4
afd zondag: S.V. Ratti l - Vorden 4; Witkam-
pers 5 - S.V. Ratti 2; S.V. Ratti 3 - Steenderen
4; Sp. Lochem - S.V. Ratti 4.
afd. dames. S.V. Ratti l - Zutphen 2

Dammen
Afgelopen zaterdag werden weer de di-
striktssncldamwedstrijden afgewerkt in La-
ren. Bij de pupillen won Odin Mol uit Doe-
tinchem gevolgd door de DCV-ers Niels
Roelofsen en Jurgen Slutter. Rik Hesselink
en MIchiel Boerkamp plaatsten zich in de
middenmoot.
Henk Hoekman moest bij de aspiranten de
eer laten aan Arjen van de Berg, die l punt
meer scoorde en kampioen werd. Ersnt Jan
Weustenenk werd hier 7e Arne Hiemcke 8e
en Wim Berenpas 9e.
Saskia Buist deed mee in de Ie klasse en be-
reikte met een 9e plaats de middenmoot.
In de hoofdklasse, waarvoor 19 spelers had-
den ingeschreven, zegevierde uiteindeoij
Tjeerd Harmsma (Borculo) met 31 punten.
Tweede werd Johan Krajenbrink op l punt.
Meer Vordenaren op de 5e plaats (Henk
Grotenhuis ten Harkel) , 7e Henk Reusink
en 8e Jan Masselink. Harry Graaskamp,
Herman luimes, Freddy Hofman en Bertus
Nijenhiis eindigeden in de middenmoot.
Het juniorenviertal van DCV won met 5-3
van DIOS (Eibergen). De induviduele uits-
lagen zijn: B. Hiddink - Th Helmers 0-2; J.
Krajenbrink - L. Otten 2-0; W. Wesselink -
Th. de Groot 2-0; G. Brummelman - M. kon-
niger 1-1.
Ook het Ie aspirantenteam van DCV won
met 5-3 van DIOS 1. Hier zijn de uitslagen:
H. Hoekman - H. Bennink 2-0; A. Hiemcke -
M. Koster 0-2;E.J. Weustenenk - D. Kroos-
hof 1-1 ; S. SLutter - L. Roelofsen 2-0. Het 2e
team kreeg met 2-6 om de oren van DIOS 2.
uitslagen: H. Tekelenburg - M. Jacobs 2-0; J.
Dijk - H^oelofsen 0-2; W. Berenpas - H.
Wassirj^Z; E.J. te Veldhuis - B. v.d. Spoel
0-2.
Uitslagen onderlinge competitief H. Gro-
tenhuis-J. Krajenbrink 1-lJl.Graask:
H. Ruesink 0-2, H. Wansink - G. Wassink 0-
2, G. Dimrnendaal - B. Ni jenhuis 0-2, Eerste
klasse (Ar Beest-G. Hulshof2-0, B. Breu-
ker-WTloetjes l - l , S. Buist -H. Klein Kra-
nenbarg 0-2, B. Rossel - H. Esselink 1-1; J.
Hoenink - B. Wentink 1-1.
Jeugd: E. Brummelman - W. Hulshof 0-2, J.
Slutter - N. de Klerk 2-0, M. Boerkamp - M.
v. Burk 2-0 groep 2. E. v. Est - B. Voortman 2-
0, B. v. Zuylekom - A. Sloetjes 2-0, M. Boers-
broek - M. Ruesink 2-0, G. Brinkman - H.
Berenpasl- l , J .Kuin-A.Pl i j ter2-0,R.BUl-
tren - R. Bielawski 2-0, R. Slutter-J. Brande-

Aktiviteiten kult u re l e verenigingen g e m. V orde n
1982 verenigingen lokaliteit omschrijving aktiviteit

13-14 februari muziekvereniging Concordia

20 febr. middag karnavqlsvereniging De Deurdreajers
20 febr. avond karnavalsvereniging De Deurdreajers

21 febr. middag karnavalsvereniging De Deurdreajers
21 febr. avond karnavalsvereniging De Deurdreajers

Dorpscentrum

22 febr. morgen karnavalsvereniging De Deurdreajers
22 febr. avond karnavalsvereniging De Deurdreajers

23 febr. middag karnavalsvereniging De Deurdreajers
23 febr. avond karnavalsvereniging De Deurdreajers

5, 6,13 maart

20 maart

29, 30 april

Dorpscentrum
zaal/café Schoenaker

zaal/café De Herberg
zaal/café De Herberg

zaalkermis

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

muziekvereniging Sursum Corda

muziekvereniging Concordia

Oranjevereniging Vorden

café Schoenaker
zaal/café De Herberg

zaal Schoenaker
zaal/café Schoenaker

Dorpscentrum

jeugdkarnaval
café-karnaval

Dorpscentrum

Dorpscentrum/dorp

frühshoppen m.m.v. Prins en gevolg
karnaval m.m.v. Prins en gevolg/Miggy

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

jaarlijkse muziekuitvoering

jaarlijkse muziekuitvoering

toneel/Oranjeprogramma

nborg 2-0, M. Boersbroek - R. Bielawski 2-0,
J. Kuin - E.v. Est 2-0, R. Ruesink - B. Voort-
man 0-2, J. Sluiter - A. SLoetjes 2-0

Grandioze dropping van
S.V. Ratti zeer goed
geslaagd
Maar liefst 71 personen vertrokken voor de
prachtige uitgezette dropping door de
mooie natuur die Vorden kent.
Het weer van de laatste dagen had enkele
wegen tot een moddergeul omgezet, maar
dit kon de deelnemers niet weerhouden om
de tocht geheel uit te lopen.
Er moesten enkele opdrachten uigevoerd en
vragen beantwoord worden, er was niemand
die dit foutloos deed, want een valse contro-
le was vaak een struikelblok.
Na ongeveer 2 1/2 uur kwamen de eersten
binnen. Nadat ieder zijn meegebrachte arti-
kelen hadden ingeleverd (l gekookt ei - l
veer -1 noot), kon men zich tegoed doen aan
de voortreffelijke boerenkool met worst die
was bereid door de fam. B. Hoebink. Hier-
voor onze hartelijke dank^tom het is geen
gamakkelijke opgave om ^Bf80 personen
dit klaar te maken. Nadat al le formulieren
waren gecontroleerd werd er tot de prijsui-
treiking overgegaan. Alle deelnemers
mochten een prijs mee n^|^uis nemen.
Hartelijk dank aan de V^Bnse Midden-
stand die vele prijzen beschikbaar hadden
gesteld, daarna ging iedereen zeer tevreden
naar huis, met de wens dat er volgend jaar
weer een dropping zal worden uitgezet door
de commissie: W. Sloetsje-G. Lubbers - I I .
SLoetjes - G. jr. Zeeburg - L. Bleumink.
De prijzen werden als volgt verdeeld. We
noemen gemakshalve alleen de groepslei-
der,
l. B. Overbeek; 2. M. Seuters; 3 F. Lebbink;

Mededelingen
koördinatiegroep
aktie Polen
Onze konta kt persoon uit Lelystad, die een Pool van geboorte is een be-
kend is in Lwasin, is terug van zijn bezoek aan Polen. In Polen staat nu
een comité klaar om onze goederen te ontvangen er is een comité ge-
vormd door artsen, dierenartsen, kerkelijke autoriteiten en mensen van
het Poolse Rode kruis, maar het is niet mogelijk om 5 februari te ver-
trekken.
Daar de Poolse militaire gouverneur in de betreffende streek niet eer-
der toestemming kon verlenen dan voor het weekend van 12-13 fe-
bruari, is het transport één week uitgesteld.

Vanaf de Poolse grens is ons alle medewerking toegezegt en hebben
wij vrije doorgang. U zult begrijpen dat dit voor onze vervoerders de fa.
Eijgenhuizen en Woltering een hele klus wordt, daar alles al geplant
was voor 5 februari, om maar enig risico te vermijden is toch besloten
om 12 februari te vertrekken.

Ook wij willen verzekerd zijn dat alles op de juiste plaats terecht komt.
Wij hopen dat onze vervoerders een oplossing zullen vinden, anders
zullen wij meerdere kleine vrachtauto's moeten laten rijden.

Momenteel is het totaal een bedrag van 52.300 gulden binnengeko-
men en nog steeds komen bedragen binnen via de banken, indien mo-
gelijk zullen nog meer wegwerpspuiten worden aangekocht, omdat
daarom is gevraagd door onze kontaktman.

Alles staat nu klaar voor verzending, keurig omschreven wat er in de
dozen zit in het Nederlands en in het Pools een ruwe schatting aan war-
me kleding en voedsel zal het zeker 1 50.000 gulden zijn, toch een
prachtig resultaat. De bekende briefkaarten voor een ieder zijn naam
en adres heeft opgezet gaan ook mee, mocht u t.z.t. een reaktie krijgen
vanuit Polen dan zou het leuk zijn dat u ons dat berichtte, dan zullen wij
het in Contact afdrukken.

Volgende week hopen wij u weer op de hoogte te houden van de stand
van zaken.

Op de foto bg dit bericht staan twee heren die misschien verschillende
Ruurlose agrariërs bekend voorkomen: ze hebben namelijk als prakti-
kanten in de Ruurlose dierenartsenpraktijk gewerkt. Het zijn de heren
Wojciech Czapiewski (rechts) en Jan Sróbka (links). Ze wonen in de
streek waarop het transport gericht is (Lwasin) en zullen samen met ker-
kelijke en medische funktionarissen voor de verdeling ter plaatse zorgen.

4. J. Waarle; 5. B. Nijhof;6. Mevr. Dostal;7.
Diane Lichtenberg; 8. F. Bleumink; 9. J.
Harmsen; 10. P. v. Rooyen; 11. H. Rutgers;
12. M. v.d. Linden; 13. Mevr. Lichtenberg;
14. Mevr. de Beus; 15. Lena Wissink; 16.
Mevr. v. Oosten.

Graafschapryders
huldigen kampioen
De V.A.M.C. „De Graafschaprijders" uit
Vorden zal zaterdavond 6 maart in zaal "De
Herberg" tijdens de jaarlijkse feestavond de
verschillende kampioenen huldigen.
Twee leden werden kampioen van Neder-
land. Rob van de Straat in de categorie En-
duro Senioren 125 cc; Gerard Seesing in de
categorie Enduro Junioren 250 cc.
Harry Stapeöbroek en passagier Hans Wa-
genvoort zullen worden gehuldigd in ver-
band met het behalen van de Juniorcup zij-
spannen.
De andere kampioenen die in verband met
het behalen van de clubtitel gehuldigd zul-
len worden zijn: Rolf Oosterink; Bert Sloot;
Gerrit Hoftijzer; Marcel Bulten; Jan Arf-
man; Rob van de Straal; Jan Luiten; M.
Baakman; S. Schilstra.
B. Horsting en G. Bloemendaal. Tevens zal
op deze feestavond de motorsportman van
het jaar en de jeugdsportman vana het jaar
bekend worden gemaakt.(/.ie adv.)

Gymnastiekvereniging
Sparta
Op dinsdag 26jan. hield de gym. ver. Sparta
haar jaarvergadering.

Na de opening werden notulen en jaarver-
slag goedgekeurd. Het f inanciële gedeelte
werd besproken en ook in orde bevonden.
De ledenadministratie zal verzorgd worden
door mevr. van Royen.

Vanaf 1982 zal de Bondscontributie één
maal per jaar betaald gaan worden en wel
voor l maart .

Met ingang van het nieuwe seizoen zal er
een nieuwe leiding komen bij sparta, door
het vertrek van de heer Groot Wassink na 27
jaar trouwe dienst. De aktiviteiten agenda
voor het komende seizoen werd ook doorge-
nomen. Aan het eind van de vergadering be-
dankte Dhr. Bas iedereen voor/'n komsten
inbreng en wenste allen wel thuis.

*

Tafeltennistoernooi
liet tatcltennistoernoni dat „TretVers

'80) zaterdag in zaal De Herberg organiseert
kan men zich nog tot vrijdagavond bij het
bestuur opgeven.

Bi'j ons in d'n Achterhook
„Wat veur pak wo'j vanaovund antrckk'n?"
Dark Reesink kwam, zo van de varkes, de kokken inlopen umme te zeen
of e al vespern kon. 't Etten van vanmeddag had um neet al te bes
esmaakt, daorumme had e now, um goed vief uur, al weer honger.
„Mo'w d'r dan vanaovund nog uut?"
„Jao, dat we'j toch wel, meister Bannink schei t'r met uut an de schole,
den wod vanaovund uuteluud". Daor zö'j toch nog wel iets redeluks veur
an de hoet mott'n trekken, 'k Bun toch nog an 't striekcn, dan kan ik de
bokse van ow metene doen, daor zö'j toch wel gin vole meer in hemmen
zitten nao die brulfte".
„Striek den blauwen dan maor op, daor he'k dat bi'jpassende sporthemp
toch nog halfzwat van in de kaste hangen. Wat mo'w die goeie man wie-
ters nog metbrengen, met laöge hande kö'j daor ok neet ankomm'n".
"Oh ja, da's waor ok, kö'j efTen nao darp gaon en haal'n 'n kedobon, van
de VW is dat gleuf ik, zo ene wao'j oaveral met trechte kont".
Dark haal'n 'n auto maor metene van stal en soezen op darp an. Riek had
um neet ezeg waor e die kon koop'n maor dat zol wel bi'j de schoewinkel
midden in 't darp wean, daor hing teminsten zo'n bord buuten met VW
d'r op. In de winkel waarn un paar klanten an 't schoene passen. Dark
zaog wel dat ze daor nog efTen zuute met zoll'n wean.
„Zö'j mien meschien effen un kedobon können geven, dan bun ik weer
weg", vroog Dark, „ene van viefentwintig gulden".
„Daor ha'w ow graag an eholpen, maor die vekope wi'j neet meer, daor
mo'j now veur bi'j de bondsspaorbanke wean waor ze 't andere VW
wark now ok doet. Maor vandage krie'j d'r ginne meer, 't is twintig oaver
vief en dan zit ze daor dichte".
„Da's mien ok wat, maor noe'j 't zekt, wi'j heb 't ok in de krante ezeen".
Met un „mo'w maor wat anders prakkezeern" leep Dark de winkel uut.
Riek nom 't nogal gemuudeluk op. „Dan doe'w maor geld in un envelop-
pe". Dat Dark tien menuten mos zuuken veur hee un enveloppe had
evonnen is 't vetell'n haos neet weerd, wel a'j wet wat t'r wieter gebeurn.

Knap op tied reen ze nao darp. „'t Schient t'r druk te wean, 't hele mark-
plein steet al vol auto's". Nao effen zuuken von Dark nog un plaatse waor
hee 'n zienden kwiet kon. Zee schoaven maor bi'j de riege an die buuten
ston te wachten umme nao binnen te kommen.
Tien menuten, un ketier, twintug menuten wachten ze now al en 't schot
nog maor niks op. 't Duurn zo lange dat 't Dark op 't leste begon te ve-
vealn. „Wet i'j wa'w doet Riek, wi'j gaot nao huus, 'k belle de meister mar-
gen wel op, hee hef now volk zat". En met eur stappen d'r meer op huus
an zonder de meister te hemmen ezeen.

Meister Bannink hef daor gelukkug den aovund niks van emarkt. Den
was maor druk an 't hande geven, zo'n 700 ongeveer. Hande van luu die
volle met 'm op hadd'n. Die zien meniere van leaven, recht op de man af
en gin vedoezelderi'je wissen te waardeern. Un meister die weinug pro-
blemen op schoole had umdat e wis hoe'j met jonges en kollega's umme
mot gaon. Dat e now nog maor 'n helen tied zelf mag boem (al is 't in 't
klein), argens in 'n buurtschap bi'j ons in d'n Achterhook.

H. LEESTMAN



In een serie artikelen willen wij onze lezers
in beknopte zin uitleg proberen te geven wat
kernenergie is. Het voor of tegen zijn speelt
hierbij geen rol. De lezers blijkven vaak ge-
heel niet te weten wat kernenergie is.
Wat er met het afval bedoeld wordt en wat er
mee gebeurt enz. enz.
Wij brachten onlangs een bezoek aan de
kerncentrale in Dodewaard en hebben een
en ander van dicht bij kunnen waarnemen.
In overleg zijn er een serie artikelen samen
gesteld.

Waarom kernenergie?
Omdat kernenergie een middel is om ener-
gie te produceren. Wij, Nederlanders, maar
ook alle buitenlanders gebruiken energie.
Energie voor de verwarming van onze hui-
zen, energie om het douchewater te verwar-
men, energie voor ons transport met tram,
bus of auto, energie voor de industrie, voor
scholen, ziekenhuizen en zeesluizen. Om in
die energiebehoefte te voorzien gebruiken
we in Nederland voornamelijk aardgas en
aardolie. In de helft van ons energieverbruik
voorzien we op het ogenblik door aardgas te
gebruiken. Veilig, schoon en in eigen bo-
dem voorradig. Niet goedkoop, want de
prijs van aardgas wordt bepaald door de prijs
van olie en olie is duur. Met die dure olie
voorzien we zo ongeveer in de andere helft
van onze behoefte aan energie.

Nederland gebruikt dus vooral dure brand-
stoffen voor zijn energievoorziening. Eigen-
lijk moeten we daar van af. Maar dat is niet
zo gemakkelijk. Voor de verwarming, de
warmwatervoorziening en het koken is Ne-
derland ingericht op het verstoken van aard-
gas. De petro-chemische industrie heeft olie
nodig. Ook voor het transport zijn oliepro-
dukten voorlopig onvervangbaar.
Eigenlijk biedt alleen de elektriciteitspro-
duktie de mogelijkheid om op korte termijn
over te gaan op andere brandstoffen dan gas
en olie.

Olie en gas steeds duurder
In 1980 moest voor de brandstof die in de
Nederlandse elektriciteitscentrales werd ge-
bruikt liefst 42 procent meer worden betaald
dan in 1979. U heeft dat gemerkt door de
verhoging van de stroomprijs die daar het
gevolg van was. Deze prijsstijging wordt ve-
roorzaakt doordat olie op de wereldmarkt
steeds duurder wordt. En de prijs van ons
Nederlandse aardgas is daaraan gekoppeld.
Omdat de Nederlandse elektriciteitsproduk-
tie voor 80 procent afhankelijk is van olie en
gas tikt zo'n olieprijsstijging wel aan.
Dat merken we allemaal in onze eigen porte-

Onze afhankelijkheid van olie neemt nog
steeds toe.
Zoals de zaken nu liggen zal Nederland van
alle landen in de Europese Gemeenschap
over tien jaar de minste kolen en kernener-
gie gebruiken. Nederland blijft dus afhanke-
lijk van olie. Die afhankelijkheid neemt /elfs
nog toe. Nederland zal het enige land in de
EEG zijn waar het olieverbruik toeneemt.
Dat betekent hoge energie- en elektriciteit-
sprijzen en dat is slecht voor onze concur-
rentiepositie, dus voor onze nationale eco-
nomie. Ook dat voelen we in onze eigen por-
temonnaie.

Alternatieve energiebronnen, een onzekere
factor
Iedereen zou graag zien dat het aandeel van
alternatieve energiebronnen als zon en wind
in onze energievoorziening zou toenemen.
Maar zelfs de grootste optimisten verwach-
ten daarvan niet meer dan enkele procenten
aan het eind van deze eeuw. Voor het over-
grote deel van onze energievoorziening zijn
we dus aangewezen op andere energiebron-
nen. En dat zou dan, vanwege de prijs, geen
gas of olie moeten zijn. Blijven over kolen en
kernenergie. Er moeten dan wel centrales
worden gebouwd waarin die brandstoften
kunnen worden gebruikt.

Besparing van 300 miljoi-n door kernenergie
Over de prijs van kernenergie doen veel
sprookjes de ronde. De werkelijkheid echter
is dat in 1980 in Nederland 300 miljoen gul-
den werd bespaard doordat voor de acht

Wat is kernenergie?
procent van het elektriciteitsverbruik die in
dat jaar door de beide kerncentrales werd ge-
leverd geen olie of gas hoefde te worden ge-
bruikt. Bewijzen we de Nederlandse econo-
mie dan een dienst door kernenergie volle-
dig af te wijzen?

De veiligheid van kerncentrales
Vanaf het begin van de ontwikkeling van
kernenergie heeft men zich gerealiseerd dat
bij het proces radioactieve stoften ontstaan
die met grote zorg moeten worden omringd.
Vanaf het begin, al bij het plannen maken
voor de bouw van een kerncentrale, wordt er
op toegezien dat de centrale een veilige cen-
trale is. Heel wat overheidsinstanties zien er
op toe dat de gebruikte materialen en de toe-
gepaste constructies geen onveilige situatie,
noch voor het personeel, noch voor de om-
geving, opleveren. Pas als al die deskundi-
gen tezamen tot de conclusie komen dat de
centrale veilig kan werken wordt vergun-
ning gegeven om de centrale in bedrijf te
stellen.

via de ventilatieschacht en met het koelwa-
ter. Aan heel wat overheidsinstanties moet
voortdurend rekening en verantwoording
worden afgelegd over wat er in de centrale
gebeurt. Ook doet de overheid zelf metin-
gen. Door het Rijksinstituut voor de Volks-
gezondheid worden b.v. in de wijde omge-
ving metingen gedaan om het stralingsni-
veau en de hoeveelheid radioactiviteit in de
lucht vast te stellen. Natuurlijk meet de cen-
trale dat ook zelf. Er worden b. v. regelmatig
grasmonsters genomen en gecontroleerd.

Melkmonsters worden geanalyseerd en het
oppervlaktewater wordt in de gaten gehou-
den. Nooit is er enige verhoging van straling
of radioactiviteit gemeten die aan de centrale
kon worden toegeschreven. Wel zorgt af en
toe een proefexplosie van een kernwapen in
de atmosfeer aan het andere eind van de we-
reld voor enige verhoging. Alhoewel het be-
ter zou zijn wanneer die proefexplosies er
niet waren, tonen ze wel aan hoe gevoelig de
meetapparatuur werkt.

Opslagruimte voor verse splijtstofelementen. In de metalen pijpen waaruit een
splijtstofelement is opgebouwd /ijn splijtstoftabletten opgestapeld. In de splijt-
stoftabletten speelt zich het kernsplijtingsproces af. In de splijtstoftabletten
wordt de warmte ontwikkeld die gebruikt wordt om water te verhitten tot stoom.
In de splijtstoftabletten ontstaan de radioactieve afvalstoffen die daarin blijven
zitten. Ongeveer 40 splijtstofelementen zijn voldoende om in de centrale in Do-
dewaard een jaar lang stroom te produceren.

Voortdurende controle
Ook als de bedrijfsvergunning is verleend
blijft de controle.

'Controle op het goed functioneren van de
onderdelen van de centrale, controle op de
lozing van radioactiviteit door de centrale

De veiligheid verzekerd
Het hart van de kerncentrale is de kernreac-
tor waarin het uranium gespleten wordt,
waardoor de warmte ontstaat die nodig is
om water te verhitten tot stoom. Bij het pro-
ces ontstaan radioactieve stoften die, wan-
neer ze buiten de reactor komen, gevaarlijk

Dit is een splijtstoftablet, bestaande uit uranium, dat in een kerncentrale de brandstof vormt. Twee van deze tabletten die
per stuk 7 gram wegen, /ijn voldoende om een huishouding van 4 personen gedurende een jaar van stroom te voorzien.
Wanneer dat met olie zou gebeuren zou daarvoor 800 liter nodig /ijn.

zijn. Er wordt daarom voor gezorgd dat die
radioactieve stoften goed „verpakt" worden.
Tussen die radioactieve stoften en de buiten-
wereld zijn een zestal barrières aangebracht
die, willen de radioactieve stoften naar bui-
ten komen, allemaal tegelijk kapot zouden
moeten gaan. De eerste barrière is de splijt-
stof, het uranium zelf. Deze houdt de ge-
vormde radioactieve stoffen vast. Die splijt-
stof zit in tabletvorm opgesloten in dichtge-
laste metalen pijpen, de tweede barrière.
Die metalen pijpen bevinden zich in water
in het dikwandige stalen reactorvat, de derde
barrière. Hieromheen bevindt zich als vier-
de barrière een tweede stalen vat, het zgn.
insluitsysteem. De vijfde barrière wordt ge-
vormd door een paar meter dikke betonnen
cilinder, die vooral dient om de straling van
de radioactieve stoffen in de reactorkern
naar buiten te stoppen. Ten slotte is om dat
alles heen als zesde barrière het reacttorge-
bouw gebouwd. Dat reactorgebouw is gas-
dicht en de luchtdruk in het reactorgebouw
is lager dan daarbuiten. Als er lekkages zou-
den zijn, gaan die van buiten naar binnen.
Tot nu toe is er bij ongelukken met kernreac-
toren nooit meer gebeurd dan dat de eerste
twee barrières gedeeltelijk kapot zijn ge-
gaan. Die ongelukken hebben wel veel ge-
leerd over de werking van de voorzieningen
die zijn getroffen om de gevolgen van een
ongeluk te beperken. En ze hebben veel ge-
leerd over de manier waarop de radioactieve
stoffen zich feitelijk verspreiden. Gebleken
is daarbij dat deze verspreiding minder ge-
makkelijk gaat dan werd verondersteld. Zo
blijken de radioactieve stoffen gemakkelijk
te blijven „plakken" aan de installatie en ko-
men daardoor in veel mindere mate naar
buiten dan bij de berekeningen is veronder-
steld.
Deze nieuwe gegevens hebben grote
invloed op de gevolgen die berekend zijn
voor een ernstig ongeluk met een kernreac-
tor. Zelfs indien het onwaarschijnlijke geval
zich voordoet dat alle barrières kapotgaan,
dan nog zal er nauwelijks sprake zijn van do-
delijke ongelukken, terwijl ook het aantal
ziektegevallen zo gering is dat dit niet terug
te vinden zal zijn tussen de ziektegevallen
die om allerlei andere redenen optreden.
Vergeleken met allerlei andere activiteiten
die wij ondernemen, blijkt een kerncentrale
een veilige installatie te zijn.

Hoe ontstaat radioactief afval en WV blij-
ven we ermee? ^̂
Waar gewrkt wordt ontstaat afval. Dat is
thuis zo, dat is in iedere werkplaats of fabriek
het geval. Dat is ook zo in kerncentrales.
Waar gewerkt wordt met radioactieve stof-
fen ontstaat radioactief afval. In labauoria,
ziekenhuizen, kerncentrales. In r^Jmand
bij elkaar op zo'n 130 plaatsen.

We willen het nu hebben over het radioac-
tief afval dat in kerncentrales ontstaat. In fei-
te ontstaan daar twee soorten radioactief
afval: licht-radioactief afval en hoog-ra-
dioactief afval of kernsplijtingsafval.

Het licht-radioactief afval
Daartoe behoren bijvoorbeeld de filters uit
de filterinstallatie die radioactieve stoffen uit
de ventilatielucht haalt, voordat deze door
de schoorsteen naar buiten gaat. Of radioac-
tief afval dat overblijft na de reiniging van
het afvalwater van de centrale. Ook hand-
schoenen, poetsdoeken, gereedschappen
waar radioactieve stoffen op zitten, die er
niet goed meer af te krijgen zijn, behoren tot
het radioactief afval.

Goed verpakken
De centrale beschikt over een installatie om
het radioactief afval waar het hier om gaat te
verwerken en het zo te verpakken dat het vei-
lig kan worden weggeborgen. Het gevaar
van radioactieve stoffen zit hem in de stra-
ling die ze uitzenden. De verpakking moet
zo zijn, dat de buitenwereld geen last van de
straling ondervindt. Daarom wordt het ra-
dioactief afval getransporteerd in stalen en
betonnen vaten. Het beton houdt de straling
voor het grootste deel tegen en is op zo'n
manier aangebracht, dat de vaten niet kapot-
gaan.
Het radioactief afval dat in de centrale ont-
staat, wordt verzameld. Daartoe is er een
opslagmogelijkheid, zowel voor het droge
afval als voor het afval dat in vloeibare vorm
ontstaat. Dat laatste wordt in grote tanks
opgeslagen die - om de straling tegen te hou-
den - stuk voor stuk in betonnen cellen zijn
ondergebracht.
Het droge afval uit de centrale wordt ge-
scheiden in brandbaar en niet-brandbaar
afval. Het brandbare afval wordt in stalen
90-liter vaten verpakt en afgevord naar het
energiecentrum in Petten, dat door de over-
heid met het inzamelen van radioactief afval
is belast. Door verbranding wordt het volu-
me van het afval sterk verkleind.

Het niet-brandbare afval wordt, indien mo-
gelijk eerst samengeperst, eveneens in stalen
90-liter vaten gedaan en ook naar het ener-
giecentrum in Petten afgevoerd. Daar wor-
den deze vaten nogmaals samengeperst en
dan ook in betonnen vaten verpakt.
Het 'natte' afval uit de centrale wordt met ce-
ment vermengd en in stalen 200-liter vaten
gestort. Dit stalen vat, afgedekt door een sta-
len deksel, wordt in een betonnen vat met
een inhoud van 1000 liter geplaatst. De over-
blijvende wapening wordt boven op het sta-
len vat gelegd, waarna op het geheel een be-
tonnen deksel komt.
Al deze handelingen worden In Dodewaard

in de afvalbehandelingsinstalltie volauto-
matisch verricht.
Als zo'n betonnen kolos, die 2300 kilo
weegt, goed is uitgehard wordt deze opgesla-
gen in een opslagruimte tot het transport,
meestal eenmaal per jaar, plaatsvindt. Op
deze manier worden in Dodewaard jaarlijks
zo'n 200 betonnen vaten en ruim 300 stalen
90-liter vaten voor transport gereedgemaakt.
De afvalbehandelingsinstallatie in Dode-
waard zorgt ervoor dat het radioactief afval
uit de centrale, overeenkomstig de regels die
de overheid stelt, wordt verpakt. De installa-
tie is zo opgezet dat een perfekte kwaliteit
van het beton en van de uiteindelijke toe-
stand waarin de vaten worden afgeleverd, is
verzekerd. Tijdens de opslag van het afval
wordt de radioactiviteit ervan voortdurend
minder. Immers, het is een eigenschap van
radioactieve stoffen dat de straling ervan in
de loop van de tijd afneemt. Doordat het
afval enige tijd wordt opgeslagen voor het
wordt afgevord, wordt van deze eigenschap
geprofiteerd. Het afval dat naar Petten gaat,

in de diepzee vrijkomen op het ogenblik dat
het in beton verpakte afval de zeebodem be-
reikt. Bovendien zijn de voorschriften zo
opgesteld dat, wanneer met het dumpen van
het afval 40.000 jaar zou worden doorge-
gaan, dat dan nog de meest bedreigde groep
mensen - en dat zijn die mensen die voor een
belangrijk deel voor hun voedselvoorzie-
ning zijn aangewezen op vis die afkomstig is
uit het stortingsbeleid - aan niet meer stra-
ling wordt blootgesteld dan toelaatbaar is
volgens de internationale normen die daar-
voor gelden.
Het zal lange tijd duren voordat misschien
radioactieve stoffen uit de vaten komen. In
die tijd is al een groot gedeelte van de ra-
dioactiviteit verdwenen. De overblijvende
radioactiviteit valt in het niet bij wat er van
nature aan radioactieve stoffen in het
oceaanwater voorkomt.

Het kernsplijtingsafval
Het kernsplijtingsafval, hoog radioactief
afval, ontstaat bij het kernsplijtingsproces.
Dit afval wordt niet in de centrale behan-
deld.
Er zijn speciale fabrieken voor nodig om het
hoog radioactief afval te voorschijn te halen
en te behandelen. In Nederland bestaat zo'n
fabriek niet. In Frankrijk en Engeland staat
zo'n zgn. opwerkingsfabriek. In Mol in Bel-

De splijtstofelementen worden na gebruik in de centrale in zware containers
afgevoerd naar een opwerkingsfabriek.

is dus al minder radioactief dan toen het ver-
pakt werd.
Via Petten wordt het afval verscheept naar de
oceaan om gedumpt te worden. Dankzij de
automatisering is de hoeveelheid straling
waaraan het bedienend personeel daarbij
wordt blootgesteld, minimaal.
De dumping van radioactief afval in de
oceaan gebeurt op een speciaal daarvoor uit-
gezochte plaats op een diepte van 3000 tot
4000 meter onder toezicht van het Interna-
tionaal Atoomagentschap, een organisatie
van de Verenigde Naties.
Deze organisatie heeft voorschriften opge-
steld voor het dumpen van dit radioactief
afval in zee.
Daarbij is uitgegaan van de niet-realistische
veronderstelling dat alle radioactieve be-
standdelen van het afval in opgeloste vorm

gië staat een proeffabriek die een zestal jaren
gewerkt heeft, maar sinds 1972 uit bedrij! is.

In Karlsruhe in Duitsland staat een kleine
opwerkingsfabriek. Plannen voor de bouw
van een groter zijn in Duitsland in een verge-
vorderd stadium.

Hoe ontstaat het kernsplijtingsafval?
In een kerncentrale wordt warmte geprodu-
ceerd door uraniumatoomkerken te splijten,
in twee brokstukken uit elkaar te laten val-
len. Dit twee brokstukken zijn weer atoom-
kernen. Er ontstaan dus twee andere stoffen
uit het uranium. Die andere stoffen - en dat
kunnen heel verschillende stoffen zijn - / i j n
hoog radioactieve stoffen. Het zijn stoffen
die straling van hoge intensiteit uitzenden.

LAND

Nederland
Verenigde Staten
Frankrijk
Sovjet Unie
West Duitsland
Japan
Canada
Spanje
Engeland
Zweden
België
Korea
Italië
Zwitserland
Oost Duitsland

AANTAL KERNCENTRALES

IN BEDRIJF
2

71
16
29
15
23
12
3

33
6
4
1
4
4
4

IN AANBOUW
OF BESTELD

_
170
52
29
15
7

14
14
8

12
4
6
5
3
5

PRODUCTIE VERMOGEN
IN MEGAWATT

IN BEDRIJF
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51 800
8400

10800
8700

14500
6300
1 100
8 100
3800
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600
1400
2000
1 400

IN AANBOUW
Of BESTELD

_
186400
56700
27300
16600
8700
9300

13 100
4900
5700
3900
4800
3900
2800
2200
'r



Hoe wordt het kernsplijtingsafval in de cen-
trale opgeborgen?
Omdat het radioactieve stoffen zijn, moeten
deze stoffen zo zorgvuldig worden opgebor-
gen dat de straling geen mensen kan treffen.
Deze radioactieve stoffen mogen niet ver-
spreid raken in het leefmilieu. Het uranium
dat gebruikt wordt voor het kernsplijting-
sproces, bevindt zich in de kernreactor in de
vorm van kleine tabletjes. Die tabletjes zijn
weer opgestapeld in lange metalen pijpen
die aan weerskanten hermetisch zijn dihtge-
last. Een aantal van die metalen pijpen
wordt gebundeld en heet dan een splijtstofe-
lement. In Dodewaard bevinden zich in de
kernreactor 164 van die splijtstofelementen.

Het kernsplijtingsproces speelt zich af in de
uraniumtabletjes. De brokstukken die daar-
bij ontstaan, de hoog radioactieve stoffen
die het kernsplijtingsafval vormen, blijven
in de uraniumtabletjes zitten. Een uitzonde-
ring vormen de gasvormige hoog radioactie-
ve stoffen die in de hermetisch afgesloten
metalen pijpen terechtkomen en daar opge-
borgen blijven. De splijtstofelementen zijn
in het dikwandige stalen reactorvat opgeslo-
ten.
Dat reactorvat is omgeven door een wand
van 2,5 meter dik beton, dat de straling
afkomstig van het kernsplijtingsafval tegen-
houdt.
Wanneer eenmaal per jaar een gedeelte van
de splijtstofelementen uit het reactorvat
wordt gehaald, worden die elementen met
daarin de hoog radioactieve stoffen geplaatst
in wat in de centrale heet 'splijtstofopslag-
bassin' heet. In dit met water gevuld bassin
worden de splijtstofelementen bewaard
onder een ruim zes meter dikke waterlaag,
die weer de straling afschermt.
Vandaar trit worden de splijtstofelementen
in een minstens 20.000 kg zwaar loden of
stalen vat vervoerd naar de al eerder ge-
noemde opwerkingsfabriek. Daarmee heeft
het kernsplijtingsafval de kerncentrale goed
verpakt verlaten.

Wat doen we uiteindelijk met het hoog ra-
dioactief afval?
In de opwerkingsfabriek zal het kernsplij-
tingsafval gescheiden worden van het nog
bruikbare uranium en plutonium. Dat ge-
beurt d.m.v. een chemisch proces. Daar
komt het kernsplijtingsafval in vloeibare
vorm uit te voorschijn en wordt in dubbel-
wandige tanks opgeslagen. Hierin moet het
een aantal jare bewaard worden om de
warmteproduktie die het gevolg is van het
uitzenden van straling, te laten verminde-
ren. Hierdoor neemt ook de radioactiviteit
van het afval af. Na vijf of tien jaar in tanks
opgeslagen te zijn geweest, kan het kerns-
plijtingsafval met reeds bekende procédé's
worden verwerkt tot cilinders van bijvoor-
beeld glas. Omdat glas heel moeilijk oplos-
baar is, kunnen de radioactieve stoffen niet

in het milieu vrijkomen. Om de glazen cilin-
ders tijdens transport tegen beschadiging te
beschermen, worden deze in stalen cilinders
verpakt.

De opberging van deze stalen cilinders, die
voor Dodewaard bij elkaar minder dan een
kubieke meter ruimte per jaar in beslg zullen
nemen, kan vooralsnog in bovengrondse
betonnen bunkers plaatsvinden. Uiteraard
moet de toestand waarin die bunkers verke-
ren, goed worden gecontroleerd. Voor de
definitieve opberging van het hier beschre-

ven hoog radioactief afval denkt men aan
opberging in stabiele zout-, graniet-of kleila-
gen diep in de aarde. Nederland lijkt over
zoutlagen te beschikken, waarin op een
diepte van 500-700 meter opbergen van afval
mogelijk is. Nader onderzoek ter plaatse in
het zout zal moeten aantonen of deze moge-
lijkheid ook feitelijk aanwezig is. Proeven
die bijvoorbeeld in Duitsland gedaan wor-
den met betrekking tot de opslag van het
kernsplijtingsafval in zout, tonen aan dat de
voor deze wijze van opbergen noodzakelijke
technieken aanwezig en bruikbaar zijn.

Zutphens Majorette Show Peloton Foto Dinius-Zutphen

splijtstof

reactorvat '

betonnen
afscherming

splijtstofelemcntcn

insluitsysteem

Zes barrières scheiden de radioactieve stoffen van de buitenwereld.

Volle bak by Vordens Toneel
De zaal van het dorpscentrum te Vorden
was zaterdagavond bij de uitvoering van
"Vordens Toneel" vrijwel uitverkocht.
Onder regie van Henk Holsbeeke bracht het
Vordens Toneelgezelschap het blijspel "Zo
heeft Meu Gerre het gewild". Alvorens met
de uitvoering werd begonnen werd het pu-
bliek aangenaam bezig gehouden door de
Boerenkapel van de muziekvereniging
"Concordia". Onder leiding van Joop
Lauckhart werd populaire Egelander mu-
ziek gespeeld. Ook in de pauze trad de kapel
op.
Het blijspel dat door Vordens Toneel werd
opgevoerd bleek goed te zijn ingestudeerd.
Er werd vlot gespeeld, terwijl kostuums en
decors door de vereniging zelf werd ver-
zorgd. Het zag er allemaal keurig uit. Het
stuk op zich handelde over een erfeniskwes-
stie. De heerseres van de "Garvershof Meu
Gerre overleed op 92 jarige leeftijd.

Zij liet als erfenis een kapitale boerderij na,
die na velerlei verwikkelingen uiteindelijk in
handen kwam van Gre de Vos, huishoudster
op de Garvershof (en uitstekend gespeeld
door J. Peppelman-Schuppers)en Bernhard
Dolfmg, bedrijfsleider (op de planken gezet
door H. Wullink). Verdere medespelenden
waren L. Lodder, A. van Zeeburg-Janssen;
G. Stapper, G. Lenselink-ten Have, H. Hil-
ferink, M. Hengeveld en A. Krijt-v.d.Mee-
ne. Na afloop bood mevrouw Hilferink-
Kreunen alle medewerkenden bloemen
aan.

Eind 1969 werd het Zutphens Majorette Show Peloton opgericht en werd gestart met 5 meisjes, die de eerste keer in Beek
optraden in een Carnavalsoptocht. Tot op heden zijn er constant tussen 12 en 17 leden, die overal optreden, zowel op de weg
als in zalen, waarbij dan bij dit laatste optreden een licht show wordt verzorgd door een der Majorette's. Enkele hoog-
tepunten waren het optreden met de muziekver. St. Jan uit Duitsland en het optreden in Frankrijk. Nu wordt opgetreden in
Zeddam, Zeeland en in de omgeving van Nijmegen, terwijl 2 optredens te Duitsland tevens tot de mogelijkheden behoren.
Na 12 jaar zijn onze nieuwe uniformen onze grootse trots. Het donker blauw met wit geeft een fleurig geheel en w ij hopen
dan ook weer vele optredens te mogen verzorgen.

P.K.V. Nieuws
Op de laatste Pluimvee en konijnententoon-
stelling in deze Regio, die werd gehouden in
de SPilbroekhal te Neede, hebben enkele le-

den van P.K.V. a lhier hoste predicaten be-
haald , t.w.
Vlaamse Reus konijnengrijs W. Rietman l
ZGJ l .B . J .Sne l l i nkG

Vlaamse reus wit: H.B.J. Snellink /.(i.
Alaska A. Dijkstra 2 x ZG
H.(j.J. Horsman 3 x G
Deilehaar: A. Dijkstra l ZG.

26 Feb Jaarvergadering Kon. Mij.
Tuinbouw en Plantenkunde in Hotel de
Pauw, Warnsveld.

Brood van Uw Warme Bakker valt altijd in de
smaak!
U proeft wel degelijk het verschil in smaak en vers-
heid!
Probeer het maar eens

Weekendreclame

SNEEUWSTERREN
Warme bakker

OPLAAT
Bakt het voor u.

OOKGOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VOHDEN- TEL 05752-1971

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

Speciale aanbieding
Handig OPBERGREK 3,95
Geïsoleerde KOMBINATIETANG,, 14,95
B en D KRUIMELDIEF 84,50
Erres STOFZUIGER 70o w», nu 229,-

Zutphenseweg 15, Vorden
Telefoon 1261

SORBO
In ons centrale magazijn hebben wij voor
onmiddellijke indiensttreding plaats voor een

aankomend magazijnbediende
Leeftijd 17-20 jaar.

Opleiding: MAVO-niveau.

Telefonische sollicitaties: 05752-1773
personeelszaken (Mevr. De Jong)

ATTENTIE!!!

a.s. dinsdagmorgen vanaf 8 uur
Crazy Race in Zutphen en
omstr. m.m.v. de overbekende
BMW rijder Rudy.
De show wordt georganiseerd
door „Rudy and the examina-
tor"

TAPIJTEEINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Werkend meisje, 22 jaar zoekt
kamer met gebruik van keuken
en douche.
Tel. 08354-375.

Tot vrijdagavond •! 8.00 uur
kunt u nog inschrijven voor het
tafeltennistournooi in de Her-
berg,
zie adressen op het raambiljet.

Te koop: Puch maxi met helm
f250,-.
Sandra Bouwmeister. H.v. Bra-
merenstraat 16, Vorden.

Zaterdag 6 februari

FEESTAVOND
V A.M.C. „De Graafschaprijders" in zaal „De Her-
berg" te Vorden.
Aanvang 20.00 uuĵ al open 19.30 uur.

Muziek „Take it Easy"

Op het programma staat o.a. de huldiging van de
kampioenen. fc

Het bestuur

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

van uw Echte Bakker

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. 1384

WORD IK BETER VAN HET NIEUWE
BONUS/MALUS PREMIESYSTEEM?

VOOR41UW
MEER BROKKEN, BETEKENT DUS

MEER PREMIE?

WAT GAAT ER GEBEUREN
METM'NNO-CU\IM?

BONUS/MALUS, IS DAT
ZOIETS ALS AOW?

Wapen- en Sporthandel

Martens
tlteds doeUrefftndI

Zutphenseweg Vorden

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een nieuw premiesysteem voor per-
sonenauto's ingevoerd. Het wordt wel Bonus/Malus-systeem genoemd.
Bonus betekent goed: het is dan ook de bonus-korting die kan oplopen tot 70%. En die de
goede rijder krijgt op zijn premie. Malus is slecht: de minder goede rijders gaan meer betalen.

De waag is nu: hoe zit dit alles precies in elkaar en wat doet de verzekerings-
maatschappij waar uw auto verzekerd is?

Het antwoord daarop weet de verzekerings-
adviseur van de Rabobank. Hij staat u bij met raad en daad.

Óók goed in autoverzekeringen.

00.90



VOLVO PEUGEOT VOLVO PEUGEOT VOLVO PEUGEOT VOLVO
Met spoed gevraagd: Volvo 343 en 345 modellen alle bouwjaren!!!

DOOR INRUIL VERKREGEN:

X VOLVO 343 DL automaat Geel 1978

X VOLVO 345 GL Koper mett 1980

X VOLVO 345 GLS Groen mett LPG + trekhaak 1 981

X VOLVO 244 DL Bleu star Blauw mett Pluche bekl.+getind glas+LP.G . 1 978

X VOLVO 244 DL Bruin L P G trekhaak 1 979

VOLVO AMAZONE wit 1968
X PEUGEOT 504 Familiale, Bruin LP.G. + trekhaak 1979

PEUGEOT 304 S Groen mett 1976

RENAULT1 2 stcar Rood automaat 12-1976

X RENAULT 16 TL Groen mett + trekhaak 1979

X RENAULT 20 TS Groen mett + t r e k h a a k 1 9 7 8

MAZDA 616 Groen mett 1975

X AUDI 100 Diesel 5 L Antracia. Trekhaak 47.000 km 1979

Met x gemerkte auto's 1/2 jaar volledige garantie

Automobielbedrijf DEUNK-HENDRIKSEN
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo. telf. 05735-2743

Privé: 05430-18449
Privé: 05430-18314

PEUGEOT VOLVO PEUGEOT VOLVO PEUGEOT

ZONDAG 7 FEBRUARI

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Kinderspaarplan.

UG^-fj? ̂ ^P^P ̂ |pi)|!**P*.WDat heet
Systeem

Hoge rente en
direct opvraagbaar

. •• : -^^^^^

Spaarvorm is

SpaaivRdk'

Bonus-Sparen
hebt Je

^^ ̂ _^^~ ^L^^^•^ f̂cÉ^^JBjMfcAaantoonaei
x«

NEEMT UW BANK DE TIJD, DE BESTE
SPAARVORM VOOR U UIT TE ZOEKEN?

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

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

vorm uit te zoeken die u het beste past. Zo zijn er talloze interes-
Een spaarvorm die u van santé mogelijkheden om te sparen,

spaarder tot belegger maakt. Of een De Bondsspaarbank kent ze allemaal,
spaarvorm die u ook tussendoor de We zijn immers niet zomaar een bank.
vrijheid geeft om eens te profiteren ^^^\CIC D A It IL/

bUtlt IBAIMIVvan uw spaarzin.

BONDSSPAARBANK

Het nieuwe

voorkeurboek

van Max de Lange

Praamsma

„Het keerpunt

heet geluk"

HETKEERPUNT
HEET GELUK

Bij L«GA
f 16,90

LtGA l
Boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 3100

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

Gafé-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6684

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Voor een deskundig advies bij het invullen van uw
aangiftebiljetten 1981 houden wij

speciale zitavonden
voor partikulieren op:

woensdag 24 februari

woensdag 3 maart

woensdag 10 maart

woensdag 17 maart

woensdag 24 maart

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor Vorden B.V.
Dir: B.H.J. de Regt

B.J. Bloemendaal
Ruurloseweg 21,7251 IA Vorden. Tel. 05752-1485

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

TE KOOP
In het centrum van het dorp gelegen vrijstaand heren-
huis, heeft tevens de bestemming als ZAKENPAND,
voorzien van C.V., met garage, schuur en ruime tuin. Ind:
droge kelder, hal, toilet, kamer, woonkeuken, bijkeuken.
1 e verd: 3 slaapkamers, waarvan één met balkon en een
badkamer met bad en toilet. Bedoeld pand is construk-
tief zeer goed gebouwd, verkeert in uitstekende staat
van onderhoud en is spoedig te aanvaarden.

Vraagprijs f 275.000,- k.k.

Zutphenseweg 31 te Vorden. Tel. 05752-1 531
Lid NBM/MDC


