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Buurtschap Wildenborch liep uit by
afscheid schoolhoofd A. W. Werner
Dat een school in een buurtschap wel terdege een sociale funktie heeft werd in de
donkere dagen voor de Kerst in de Wildenborch nogeens overduidelijk bewezen.
Vrijwel de gehele buurt was vrijdags voor de Kerst naar de Kapel getogen om daar
afscheid te nemen van het hoofd der school de heer A. W. Werner, die per l
januari een benoeming heeft aanvaard als hoofd van de Chr. Nationale School in
Smilde.

Voor de familie Werner toch een af-
scheid met een tikkeltje weemoed, want
op het moment dat de heer Werner de
beslissing nam om de Wildenborch te
gaan verlaten, zag het er gezien het
aantal kinderen somber uit voor het
voortbestaan van de Prinses Juliana-
school. Intussen heeft zich dat veront-
rustende beeld gewijzigd. Er zijn enkele
kinderen bijgekomen, terwijl ook drie
kinderen van het nieuwe schoolhoofd de
heer H. Kok (afkomstig uit Oss) de
school zullen gaan bezoeken, zodat de
toekomst er wat rooskleuriger gaat uit-
zien. De provinciale en rijksoverheid
hadden op deze afscheidsavond in feite
in de Kapel aanwezig moeten zijn om
iets van de sfeer en "de gebondenheid
met elkaar" te proeven waardoor er wel-
licht in de toekomst anders wordt
gedacht over de funktie van scholen in
buurtschappen. Twee leerlingen meer of
minder op school moet daar het voort-
bestaan van afhangen?

Ry sprekers
Ds. J. Veenendaal, één van de vele
sprekers op deze avond, zei het zo
treffend: "De school en de Kapel. Door
die twee dingen is de Wildenborch
getypeerd. Dit kun je niet los van elkaar

zien. Deze gebouwen "haken op elkaar
in". Wethouder H. A. Bogchelman die
zei de afgelopen jaren getroffen te zijn
geweest door de manier waarop het'
echtpaar Werner zich in de Wilden-
borch heeft gemanifesteerd zei i.v.m. de
daling van het geboortecijfer tot de
buurtbewoners "doe er iets aan". Of de
gebondenheid van de Wildenborchers
met hun school zo ver doorgevoerd zal
worden dat men er inderdaad "meer"
aan gaat doen dat zal de toekomst wel
leren!

De heer M. Kaemingk, die als voorzitter
van het schoolbestuur de leiding had op
deze afscheidsavond zei tot de heer
Werner: "U hebt het op school goed
gedaan. Een stomme fout hebt u ge-
maakt en dat was de aanvaarding van de
benoeming in Hoogersmilde! "Tot de
heer Kok: "Voor u hoop ik dat het een
fijne tijd wordt bij ons".

Dag sinterklaasje
Namens de plaatselijke landbouwschool
en huishoudschool werd het woord
gevoerd door mej. I. A. Nijhoff, direk-
trice van de huishoudschool. Zij sprak
de wens uit dat het nog lang heel goed
zal gaan met de school en wenste de

familie Werner een goeie tijd toe in
Smilde. De heer A. J. Zeevalkink, hoofd
van de bijzondere school 't Hoge sprak
als de vertegenwoordiger van de lagere
basisscholen. Dat de aanwezige school-
kinderen in de Kapel de heer Zeevalkink
beter in een andere gedaante kennen
bewees het spontaan gezongen: "Dag
Sinterklaasje". Hij noemde de heer
Werner een prettige collega die veel goed
voor de school heeft gedaan.

Mevrouw Bootsma die het woord voerde
namens de oudercommissie memoreerde
de plezierige manier van samenwerking
tussen de heer Werner en de commissie.
Juffrouw Heida sprak als collega. "Het
verantwoordelijkheidsgevoeld lag zwaar
bij u. Wij hebben samen een moeilijke
periode doorgemaakt. Ter herinnering
aan zijn tijd in de Wildenborch bood
zij een boek aan met foto's en teke-
ningen over de school, de kinderen etc.
Overigens lieten alle sprekers en spreek-
sters hun woorden vergezeld gaan van
het aanbieden van een geschenk, waar-
bij mevrouw Werner, die de afgelopen
week tevens afscheid had genomen als
leidster van de peuterspeelzaal in Vor-
den, flink in de bloemetjes werd gezet.
De kinderen van de school hadden zich
op deze afscheidsavond evenmin onbe-
tuigd gelaten. Zelf in elkaar gezette
toneelstukjes gaven een beeld hoe de
heer Werner op school funktioneerde.
Duidelijk kwam naai voren dat de
verhouding tussen het schoolhoofd en de
kinderen meer weg had van het gezins-
idee "een vader met een groot gezin".
Ook hier verschillende cado's van leer-
lingen en oud-leerlingen.

Werner: "Wat ik in de Wildenborch heb
meegemaakt, daarover zou ik een boek
kunnen schrijven. In de Wildenborch,
dat ons aan het hart is gebakken, is het
goed toeven. Met de boeren gaat het ook
goed, want er worden hier veel koeien
"melk". Tot het nieuwe schoolhoofd de
heer Kok zei hij: "Wees ervan overtuigd
je bent met de mensen in de Wilden-
borch heel gauw Wildenborcher".

Dank voor de bijzonder snelle
komst in de Kerstnacht van de
commandant en leden van het
Vrijwillig brandweercorps van
Vorden en voor de vakkundige
wijze waarop de schoorsteen-
brand werd aangepakt en erger
werd voorkomen.

Fam. van Rijn - ",t Bokslag"
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In zijn afscheidswoord zei de heer

Jeugddienst in de hervormde kerk
Zondag 7 januari is er weer een Jeugd-
dienst in de hervormde kerk. Voorgan-
ger zal 7,ijn Ds. Hokoyoku uit Zutphen.
Muzikale medewerking komt een gos-
pelgroep uit Voorst verlenen. Het thema
voor de dienst is: "wegens inventarisatie
gesloten". Het is goed om je aan het
begin van het nieuwe jaar eens even af te
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Gemeenten ieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30 - 17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 -15.00 uur - SoMekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag
14.00-15.00 uur. >

1. Raadsvergaderingen in 1979;
2. Voorlichtingsavond inzake bestem-

mingsplan voor de kom van het dorp
Vorden;

3. Subsidie voor warmte-isolatie van
woningen.

Punt 1. Raadsvergaderingen in 1979:
Deze zullen plaatsvinden op:
dinsdag 30 januari
dinsdag 27 februari
dinsdag 27 maart
dinsdag 24 april
dinsdag 29 mei
dinsdag 26 j u n i
dinsdag 28 augustus
dinsdag 25 september
dinsdag 30 oktober
dinsdag 27 november
dinsdag 11 december (begrotingsraad)

Punt 2. Voorlichtingsavond inzake het
bestemmingsplan voor de kom van het
dorp Vorden:
Nogmaals wordt u herinnerd aan de
voorlichtingsavond inzake het bestem-
mingsplan voor de kom van het dorp
Vorden, welke plaatsvindt op dinsdag 9
januari aanstaande om 20.00 uur in de
boerderij bij het gemeentehuis.

Punt 3. Subsidie voor warmte-isolatie
van woningen:
/. Waarom subsidie?

Het ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening geeft onder be-
paalde voorwaarden subsidie in de kos-
ten voor verbetering van de warmte-
isolatie van woningen.

- het aanbrengen van isolatie-
materialen bevordert de werk-
gelegenheid in de bouwsector.

Voor uzelf kunnen de volgende over-
wegingen misschien de doorslag geven
om de warmte-isolatie van uw huis te
verbeteren:
- een betere warmte-isolatie verhoogt

het woongerief van uw huis (minder
tocht; geen koude plaatsen meer in
huis, ook niet dicht bij de ramen);

- een betere warmte-isolatie beperkt uw
eigen energieverbruik en verlaagt dus
uw eigen stookkosten;

- de isolatiekosten verdient u (nog even
afgezien van een eventuele subsidie)
op den duur terug door de lagere
stookkosten).

2. Voor wie?
Als u de warmie-isolatie van uw huis
verbetert, kunt u een deel van de kosten
van het rijk terugkrijgen.
Dit geldt voor de isolatie van:
- te bouwen woningen;
- bestaande woningen;
- verzorgingstehuizen voor bejaarden.
Het maakt in dit verband niet uit of het
gaat om:
- koopwoningen;
- huurwoningen;
of om woningen van
- particuliere eigenaars;
- woningbouwverenigingen;
- gemeenten.

Deze regeling geldt niet voor tweede
woningen.

3. Hoeveel subsidie?

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?
De bijdrage, die in één keer wordt uit-
betaald, bedraagt:
+ voor bestaande woningen 30% van de

kosten van de voorzieningen;
+ voor te bouwen woningen 30% van de

extra kosten van de voorzieningen;
+ in beide gevallen met een maximum
van ƒ 1.200,- per woning (voor ver-
zorgingstehuizen voor bejaarden ten
hoogste ƒ 1.200,- per twee bedden).

4. Voorwaarden:

De bijdrage-ineens wordt slechts ver-
strekt als de kosten of de extra kosten
van de warmte-isolatie meer dan ƒ 500,-
per woning bedragen. De woning hoeft
niet voorzien te zijn van centrale ver-
warming. Verder gelden nog de volgen-
de voorwaarden:
voor te bouwen woningen:
- het aanbrengen van fabrieksmatig

vervaardigde dubbele beglazing. Deze
beglazing moet worden aangebracht
volgens de door de fabriek gegeven
montage-voorschriften. De dubbele
beglazing moet worden aangebracht in
de met het oog op de warmte-isolatie
belangrijkste ramen van de woonka-
mer^) en de daarmee in open verbin-
ding staande vertrekken;

- het aanbrengen van een tweede raam
(een zogenaamd voorzetraam). Het
voor/etraam moet zodanig worden
aangebracht, dat onderhoud en reini-
ging van het raam mogelijk zijn. Ook
hier zal het moeten gaan om de woon-
kamer^) en de daarmee in open ver-
binding staande vertrekken.

voor bestaande woningen:
Voor bestaande woningen kan de bij-

drage-ineens worden toegekend, als
één of meer van de volgende voor-
zieningen worden getroffen:

a. het aanbrengen van fabrieksmatig
vervaardigde dubbele beglazing. De-
ze beglazing moet worden aange-
bracht volgens de door de fabriek
gegeven montage-voorschriften.
De dubbele beglazing moet worden
aangebracht in de met het oog op de
warmte-isolatie belangrijkste ramen
van de woonkamers) en de daarmee
in open verbinding staande vertrek-
ken;

b. het aanbrengen van een tweede raam
(een zogenaamd voorzetraam). Het
voorzetraam moet zodanig worden
aangebracht, dat onderhoud en rei-
niging van het raam mogelijk zijn.
Ook hier zal het moeten gaan om de
woonkamers) en de daarmee in open
verbinding staande vertrekken;

c. het vullen van spouwmuren met
daarvoor geschikt isolerend mate-
riaal door bedrijven, die voor deze
werkzaamheden naar het oordeel van
de minister over de nodige deskun-
digheid beschikken.
Bij de directies voor de Volkshuis-
vesting in de provincies zijn hun
namen en adressen verkrijgbaar.

d. het aanbrengen van een warmte-
isolerende laag tegen de binnenkant
van de buitenwand. Hierbij wordt
gestreefd naar de kwaliteitsklasse
'goed' volgens het normaal-blad
N.E.N. 1068-1964;

e. het aanbrengen van een warmte-
isolerende laag tegen de binnenkant
van een schuin dak, aan de buiten-
kant van een plat dak of op de vloer
van de vliering. Hierbij wordt ge-
streefd naar de kwaliteitsklasse
'goed' ook volgens het normaal-blad
N.E.N. 1068-1964.

5. Waar aan te vragen?

Bijdragen voor warmte-isolatie moeten
worden aangevraagd bij de Directie van
Volkshuisvesting in de desbetreffende
provincie. Voor Gelderland is dit:
Provinciale Directie van de Volkshuis-
vesting,
Pels Ryckenstraat l,
6814 DK Arnhem,
tel. 085-431021

Voor nieuwbouwwoningen moet de aan-
vraag voor subsidie worden ingediend

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

voordat met de bouw van de woning is
begonnen. Een aanvraag voor subsidie
voor dubbele beglazing kan ook worden
ingediend tijdens de bouw, mits nog niet
met het aanbrengen van het glas is
begonnen. Pas na ontvangst van de toe-
kenning van de bijdrage kan met de
bouw of met de werkzaamheden worden
begonnen. De directie beoordeelt de
aanvragen en bericht de eigenaar van de
woning of een bijdrage-ineens wordt
toegekend.
Pas na ontvangst van dit bericht kan
men het treffen van de voorzieningen
worden begonnen. Dit geldt zowel voor
te bouwen woningen als voor bestaande
woningen. De uitbetaling van de bij-
drage-ineens vindt plaats nadat de eige-
naar de voltooiing van de werkzaamhe-
den aan de directie heeft gemeld. Over
een bijdrage-ineens behoeft geen belas-
ting te worden betaald.

De huurder van een bestaande woning,
die na overleg met de eigenaar bedoelde
voorzieningen aanbrengt, kan deze bij-
drage ook krijgen. De bijdrage wordt
echter toegekend aan de eigenaar, die de
bijdrage ook moet aanvragen. In dit
geval kan de eigenaar het bedrag laten
storten op een door de huurder op te
geven post- of bankrekening.

De voorzieningen mogen niet worden
getroffen in strijd met het Vestigings-
besluit bouwnijverheidsbedrijven 1958.
Dit besluit slaat op het bedrijfsmatig
verrichten van werkzaamheden. Een
eigenaar of huurder mag zelf de voor-
zieningen ook aanbrengen. Maar in dit
geval zullen bij de berekening van de
bijdrage alleen de kosten van de mate-
rialen in aanmerking worden genomen.
De waarde van de eigen arbeid blijft
buiten beschouwing. Omdat na het
aanbrengen van de voorzieningen het
woongerief van de betrokken woningen
is toegenomen, kan voor huurwoningen
met de huurder een huurverhoging
worden overeengekomen als de eigenaar
de voorzieningen aanbrengt. Deze over-
eenkomst met de huurder moet worden
getroffen vóórdat de voorzieningen wor-
den aangebracht.

Nadere inlichtingen worden ook ver-
strekt op het bureau Bouwtoezicht van
de gemeente, waar volledige folders
verkrijgbaar zijn en de subsidieregeling
ter inzage ligt.

sluiten voor alles wat je zo in beslag
neemt, eens even de balans op te maken.
En dan niet alleen van je materiële
toestand, maar vooral ook eens van je
geestelijk bezit, van hoe je omgaat met
God en met de mensen om je heen.
Wegens inventarisatie gesloten, ja, maar
de kerkdeuren staan open voor alleen
die willen komen meedoen en meeden-
ken. Welkom voor oud, maar vooral ook
voor jong in deze Jeugddienst!
De avonddienst komt (na alle feestdagen
met de vele kerkdiensten) a.s. zondag-
avond 7 januari TE VERVALLEN. Er is
dus 's morgens alleen dienst in de dorps-
kerk, de Jeugddienst waar iedereen, jong
en oud, hartelijk welkom is.

Kyk toch voor je...!
Een goede raad, een raadzame verma-
ning (voor Tjerk en alleman) zeker aan
het begin van het nieuwe jaar 1979. We
kijken vooruit, de toekomst in. We doen
het, we durven het. In alle kerken is
immers in de voorbije Kerst-tijd gespro-
ken en gezongen (met dank aan alle
koren en korpsen), over het Kind in de
kribbe, dat ons toekomst geeft. Alle tijd,
ook het nieuwe jaar, is de tijd, het-jaar-
van-het-Kind. Het Kind heeft toekomst.
"Wij zijn jong, de aard' ligt open",
zingen ze. Heeft het Kind toekomst, hier
en vooral ook ginds? Dat vragen we ons
dit jaar (het jaar van het kind) eens extra
nadrukkelijk af. En dan zijn we er nog
niet af. Er moet heel wat gedaan worden
zodat de kinderen niet de kinderen van
de rekening zijn, maar mensen met
toekomst. Vele groepen en organisaties
zetten zich er voor in. Het kan omdat
HET KIND ons toekomst geeft. Van
Hem uit kunnen we menselijk aan de
toekomst werken. Daarom kijken we
moedig/blijmoedig voor ons. Temidden
van alle berichten in grote en kleine
kranten is er ook HET BERICHT van
het Kind, van de Heer die ons toekomst
geeft en wil dat we aan de toekomst
werken, juist ook voor de toekomst van
de kinderen ginds, ginds.

De Oudejaars-kollekte.
In de Nederlandse Hervormde kerk is
het sinds jaar en dag goed gebruik om
op de Oudejaarsdag een kollekte te
houden voor het landelijke kerkewerk en
indirect ook voor het plaatselijke kerke-
werk. De informerende folder: "De tijd
gaat door..." is dit jaar ook in Vorden
aan alle Hervormde gezinnen toegezon-
den. Bijgesloten werd (uiteraard) een
betaalkaart om een goede gift (en elke
gift die u geven kunt is goed) per
postgiro of per bank over te maken. De
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeen-
te te Vorden wil graag alle hervormde
gezinnen opwekken en vriendelijk uitno-
digen een extra gift te geven voor de
bekende en belangrijke Oudejaars-kol-
lekte. De gift wordt dit jaar niet meer
huis aan huis opgehaald. De hervormde
gezinnen kunnen hun bijdrage gemak-
kelijk/modern overmaken via de bijge-
voegde en voorgedrukte betaalkaart, per
postgiro en/of per bank. En we doen
deze oproep met des te meer klem omdat
de kerkgang op de oudejaarsdag door
het winterse weer en de moeilijk begaan-
bare wegen voor velen niet mogelijk was
en zo ook niet de mogelijkheid om goed
mee te werken aan deze kollekte. Maar
u kunt nog best mee doen via de
genoemde en u toegezonden betaal-
kaart/stortingskaart.

U kunt ook uw gave voor de Oude-
jaarskollekte wel afgeven in de kerk, bij

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

de koster van de Hervormde kerk (Kerk-
straat 15) en natuurlijk ook bij de her-
vormde predikanten. (Deldenseweg 2 en
Ruurloseweg 19) Graag geven we, mede
namens de Hervormde kerkvoogdij, dit
bericht, deze oproep en herinnering aan
u door. Hartelijk dank aan allen die
meededen en meedoen.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. Hokojoku (Zutphen);
Jeugddienst voor iedereen.
GEEN AVONDDIENST!

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. Zijlstra; 19.00 uur Ds. P.
Paulus uit Zutphen.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Chêche); Donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur;
Dinsdag 19.00 uur.
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
[alleen spoedgevallen]

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s. v. p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s. v. p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9. 15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b. g. g. en in het weekend
1961

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Breukink.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Breukink.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. Donker, Hengelo, tel. 05753-2191; *
Th. F. D, Aarsen, Eibergen. tel. 05454-
2088.

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand januari mevr. Wolters,
tel. 1262; Bellen voor 8.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Berg, tel. 6875; Graag bellen
tussen 8.30 en 9.30 uur.

BIBLIOTHEEK

10 januari 's middags poppenkast.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur geopend.
Zaterdags, zondags, feestdagen en 's
avonds kan men aanbellen aan de
apotheekdeur voor recepten en spoed-
gevallen.

BEGRAFENISDIENS1
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

tel. 1230, 's nachts en b.g.g. 055-264455

e. BIBLIOTHEEK
geopend; ma, di, wo, vrij 14.00-1 730uur
do 10.00-1300 uur. di.av, vrij.av. 18.30-
21.00 uur. Woensdagmiddag voorlezen
van 14.00 -14.30 uur.







Wij zijn blij met de geboorte
van ons dochtertje en zusje

CINDY
Gerrit en Alies Wentink
Dennis

Vorden, 25 december 1978
H. K. v. Gelreweg21

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk danken
voor de vele felicitatie's, bloe-
men en cadeaus die wij bij ons
huwelijk hebben ontvangen.

Wim van Til
Ans van Til-Oortgiesen

Vorden, januari 1979
Hoetinkhof65

Met blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje

HUUB
Anthonius Derk Jan
Frans en Eef Nijenhuis

29 december 1978
H. K. v. Gelreweg 37, Vorden

Voor de vele blijken van be-
langstelling tijdens haar ziekte
en het medeleven na het over-
lijden van onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

DERKJE HESSELINK
wed. van W. Maalderink

betuigen wij U onze welge-
meende dan k.

Namens de familie,
W. Rietman

Vorden, januari 1979
Zutphenseweg 80

JONG GELRE
6januari
Nieuwjaarsbal

Zaal Smit, Vorden
m.m.v. Spunky
Aanvang 20.00 uur

Te koop: een grote bijzet-gas-
kachel ƒ 75,-. l paar noren,
maat 37 ƒ 35,-.
Het Wiemelink 23, Vorden

Te koop: R. B. neurende
vaars. Steenblik, Nieuwen-
huisweg4, Vorden.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Aangeboden:
Nieuw gestoffeerde
BANKSTELLEN
met mooie en sterke stof.
Zeer voordelig.

MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8, (Driehoek),
Lichtenvoorde. Tel. 05443-
1256.

Enorme keuze in
KINDERBUREAU'S
Reeds vanaf ƒ 59,-

Royale bureau met lade en op-
bergvak.
MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8, (Driehoek),
Lichtenvoorde. Tel. 05443-
1256.

Aangeboden:
Gebruikte
EIKEN BUREAU'S
ZEER VOORDELIG.

MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8, (Driehoek),
Lichtenvoorde. Tel. 05443-
1256.

6 JANUARI
Denkt U er aan: 's avonds 8
uur zaal Schoenaker:
"Een huis vol verrassingen!!"
Toneelvereniging KRATO

Te koop: Hoge noren, maat
36.
L. E. Steeman, Veldslagweg
7, Vorden.

Diverse z.g.a.n. dames- en
herenfietsen uit de verhuur
van deze zomer, met garantie,
tevens een aantal inruil da-
mes-, heren- en kinderfietsen.
TRAGTER
Zutphenseweg,
ook U \vfietsenspecialist.

6 JANUARI
Denkt U er aan: 's avonds 8
uur zaal Schoenaker:
"Een huis vol verrassingen!!"
Toneelvereniging KRATO

FONGERS
Ook in het nieuwe jaar bent u
met een merkfiets beter af.

Op zaterdag 6 januari a.s. hoopt

L. HAMERSTEEN-WAMELINK

haar 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag 6 januari van
18.30 tot 20.30 uur in Café H. Reith „De Keet",
Groenloseweg 47, Eibergen.

Vorden, januari 1979
Zutphenseweg 56

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven
van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

GRADUS VREEMAN
op de leeftijd van 74 jaar

Vorden: G. J. Vreeman-Norde
Zutphen: Henk en Annie
Vorden: Gerrit en Josien

Hoofddorp: Job en Ria
Vorden: Dien en Henk

Angerlo: Bertus en Jenneke
kleinkinderen en achterkleinkind

Vorden, 21 december 1978
Nieuwstad 32 k

De crematie heeft 27 december 1978 te Dieren plaats-
gehad.

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28,
Vierakker. Tel. 05754-361

wenst al zijn klanten, vrienden en bekenden

een voorspoedig
en gelukkig 1979

Hiermede wil ik de overdracht van mijn
apotheek bekend maken.

Per l januari 1979 wordt de
Vordense Apotheek
voortgezet door
Dhr. B. VEEN, apotheker

Ondertekend,
H. M. van der Woude-van Gerven,
apotheker

Gemeente Vorden
De burgemeester van Vorden brengt ingevolge artikel
26, lid l, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter
openbare kennis, dat de Raad der gemeente Vorden
bij zijn besluit van 19 december 1978, nummer 13
heeft vastgesteld de nieuwe overgangsbepaling, be-
horende bij het bestemmingsplan Buitengebied 1970.

Genoemde overgangsbepaling ligt met ingang van
maandag 8 januari 1979 gedurende één maand voor
een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
Algemene Zaken.

Aangezien bij de gemeenteraad geen bezwaren terza-
ke zijn binnengekomen en de gemeenteraad ter gele-
genheid van de vaststelling geen wijzigingen in de
ontwerp-bepaling heeft aangebracht, kunnen gedu-
rende de genoemde termijn van één maand bij Gede-
puteerde Staten van Gelderland geen bezwaren meer
worden ingebracht.

Vorden, 20 december 1978

De burgemeester voornoemd,
mr. M. Vunderink.

Gratis
kleurvergroting
13 x 18 en 13 \ 13
Bij afhalen on twikke len af-
drukwerk .
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden-Tel . 1301.

Wat is tien cent?
f 4,40 op 40 liter t i k t aan
bij

KEU N K
Nijverheidsweg4, Vorden.

VOORA& VW

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden.

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

„STENDERKASTEN"
een goede bolknak
50 stuks ƒ16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

f ff/eau/e

k/y höc//qeh ufiJ&6y uit. o/n oortx onze
z&&k ée komen 6ez/£/i£/qeti en we/0/0

Wegens familiefeest zijn wij maandag 8
januari de gehele dag

gesloten
Drogisterij - schoonheidssalon -
sigarenmagazijn

„De Olde Meulle'*
Fa. V. D. WAL - DORPSSTRAAT 9-VORDEN

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

Wie stelt het op prijs om

VARKENS TE MESTEN
van eenzelfde fokker.

En tevens SLACHTVARKENS

GEVRAAGD
van 63-95 kg.

TEGEN DE HOOGSTE PRIJS!

Voor inlichtingen vrijblijvend:

telefoon 1515

/TicHTine
DORP/CEflTRUm
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

TONEELVOORSTELLING

MENEER MASURE
medewerkenden o.a:

KITTY JANSSEN,
ANDRÉ VAN DEN HEUVEL,
PIET ROMER

op

10 januari 1979
Kaarten a ƒ 12,- per persoon verkrijgbaar in het Dorpscen
trum (tijdens de openingsuren).

TARWEBROOD
ZEMËLT.IE

De zemel is het vliesje dat de tarwekorrel omsluit.
Niet denken: dat is de verpakking - die gooien we weg!
We zouden wel gek zijn.... Die zemel zit namelijk vol iJ7r
en B-vitaminen en vooral aktiveert de zemel onze stoel-
gang; dat is erg belangrijk. De zemelen zitten in alle
tarwebroden van uw Echte Bakker.

VANASSELT
Zutphenseweg - Vorden

Barink, Nieuwstad 26

ZIEKENVERVOER
WOLSINK Telefoon 05753 -1493

JACKPOT
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open,

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461
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Vordense jeugd genoot
van Pipo de Clown en Mamalou
Sapperdeflap, dat was me daar eventjes
een gezellige boel in de grote zaal van
het dorpscentrum. Pipo de Clown en
Mamalou beleefden er woensdagmiddag
heel wat avonturen. Het ging er bij de
Vordense jeugd in de leeftijd van 3-8
jaar allemaal in als koek. In grote getale
waren de kinderen komen opdagen om
deze kindervriend bij uitstek in levende
lijve te aanschouwen. De belangstelling
was gewoon overweldigend. Pipo zelf
was natuurlijk danig in zijn element om
voor zo'n grote kinderschade zijn malle
fratsen te vertonen.

Hilariteit alom wanneer Pipo Mamalou

in de huishouding behulpzaam is en dan
het woordje "behulpzaam" tussen aan-
halingstekens want erg handig is Pipo
met zijn twee linkse handen nu niet
bepaald. De jeugd was dit trouwens een
grote zorg. Er werd gelachen, geklapt en
gezongen. Wat dit laatste betreft hier-
voor zorgde mijnheer "Hans" (Hans
Borghardt) die als intermezzo samen
met de kinderen een aantal liedjes zong
en spelletjes met ze deed. Allemaal
ontzettend leuk en voor de organisatoren
(Stichting Dorpscentrum) zeer zeker te
overwegen om volgend jaar tussen de
Kerst en Nieuwjaar weer een dergelijke
kindermiddag te organiseren.

Kerstviering
De Vordering
Op vrijdagavond jl., de laatste
schooldag voor 1978, werd een kerstvie-
ring georganiseerd voor de leerlingen
van de R.K. Basis- en kleuterschool De
Vordering aan het Jebbink te Vorden.
In de Christus Koningkerk werd eerst
een kerstspel opgevoerd, waaraan alle
kinderen - van kleinste kleuter tot en
met de zesde klas - meewerkten, ook
werden diverse kerstliederen gezongen.
Na de viering in de kerk stonden in de
sfeervol versierde gemeenschapsruimte
van de school de kersttafels klaar. Door
een aantal kinderen werd nog een kerst-
spel opgevoerd, waarna de jeugd zich
tegoed deed aan de kerstmaaltijd:
broodjes, krentebrood en warme choco-
la.

Kerstspel
streekschool
Kranenburg
Voor de leerlingen, ouders en familie-
leden van de streekschool op de Kranen-
burg werd in zaal Schoenaker een spe-
ciale kerstavond belegd. De leerkrach-
ten hadden met de leerlingen drie kerst-
spelen ingestudeerd, die alle op vlotte
wijze voor het voetlicht werden ge-
bracht. De zaal was smaakvol versierd
door de leden van het oudercomité, die
gedurende de pauze aan alle aanwezigen
chocolademelk, koffie en krentewegge
aanboden.
Bijzondere gasten waren dominee Vee-
nendaal - die ook Ds. Krajenbrink ver-
tegenwoordigde - en pastoor v. d.
Werff.
Tussen de kerstspelen door las mevrouw
Rutgers-Boerkamp, lid van het ouder-
comité, een toepasselijk kerstverhaal
voor. Aan het einde van de sfeervolle
avond dankten de heren voorzitters van
het schoolbestuur en het oudercomité
allen die meewerkten en toehoorden en
wensten hen prettige Kerstdagen toe.

Nieuwe leden voor
"Macht van het
kleine"
Tijdens de jaarvergadering van de bijen-
vereniging "Macht van het Kleine"
werd medegedeeld dat de vereniging er
enige nieuwe leden heeft bijgekregen.
Bovendien werd het boekjaar afgesloten
met een klein batig saldo. Bij de
bestuursverkiezing stelde de heer Wa-
nink uit Lochem zich niet herkiesbaar.
In zijn plaats werd gekozen de heer
Gotink, terwijl de heer Weenink werd
herkozen. De heer Wanink werd dank
gebracht voor het door hem verrichte
werk. Vervolgens brachten de heren
Gotink en Pardijs verslag uit over de
landelijke vergadering van de A.N.I .

Om het houden van bijen als hobby te
stimuleren zal de vereniging aan nieuwe
leden een "volkje" beschikbaar stellen.
Ervaren imkers zullen deze nieuwe leden
met raad en daad bijstaan. Binnen de
vereniging werden plannen geopperd om
het volgend jaar met een eigen stand op
de braderie te gaan staan. Bewoners uit
Vorden die wat meer over bijen willen
weten kunnen zich tot het bestuur
wenden, zo werd op deze jaarvergade-
ring besloten.

Toneeluitvoering in
het dorpscentrum
Op 10 januari 1979 wordt in de toneel-
zaal van het Dorpscentrum het toneel-
stuk "Meneer Masure" opgevoerd. De
officiële première van dit stuk zal pas
over enkele maanden - dus in het voor-

jaar van 1979 - elders plaats vinden. In
zekere zin mag men dus zeggen dat het
een verrassing zal zijn wat er geboden
zal worden. De klinkende namen van de
meespelenden staan er evenwel borg
voor, dat er hoge kwaliteit beroepstoneel
op de planken komt. Meespelenden zijn
o.a.: Kitty Janssen, André van den
Heuvel, Piet Romer.

Over de inhoud van het stuk kunnen en
willen wij nog niets verklappen. We
kunnen alleen zeggen, dat "Meneer
Masure" een lichtvoetig blijspel is, dat
geschreven werd door Claude Magnier.

Te verwachten valt, dat menige inwoner
van Vorden of uit de omgeving van dit
buitenkansje gebruik zal maken. Op dit
moment zijn er nog kaarten verkrijg-
baar. Zie hiervoor de advertentie in dit
blad.

Jaarvergadering "De
Graafschaprijders''
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt op maandag
8 januari haar jaarvergadering. Bij de
bestuursverkiezing zijn de aftredende
leden D. J. Rouwenhorst en D. J.
Pardijs herkiesbaar. Tijdens deze verga-
dering zal tevens het winter- en zomer-
programma worden besproken.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Veel bejaarden hadden gevolg gegeven
aan de uitnodiging samen met de Platte-
landsvrouwen het Kerstfeest te vieren op
20 december.
Nadat het Kerstevangelie was gelezen
werd de verdere middag gevuld met
zang van het koortje, samenzang, decla-
matie en het Kerstspel. Het was een goe-
de middag.
's Avonds werd op gelijke wijze een
ieder ontvangen en Kerstfeest gevierd
met eigen leden. Aan het eind van de
avond dankte de presidente mevrouw
Ridderhof een ieder die had meege-
werkt, en wenste allen goede en prettige
feestdagen toe.

PROGRAMMA:
De Plattelandsvrouwen beleggen op
donderdag 11 januari in zaal Smit een
koffiemiddag, waarbij mevrouw G. J.
Bongers-Kaastra een inleiding zal
houden over het onderwerp: "De plaats
van de alkohol in de huidige maatschap-
pij".

Woensdag 24 januari wordt in zaal Smit
de jaarvergadering gehouden. Bij de be-
stuursverkiezing is mevr. Ridderhof-
Meesters herkiesbaar. De dames M.
Koning-Knoef en F. Brandenburg-
Wiersma zijn niet herkiesbaar. Voor
eerstgenoemde zijn als kandidaten
gesteld (alfabetische volgorde) mevr.
Dikken-Wildeboer en mevr. J. Wester-
veld-Veerman. De kandidaten voor
mevr. Brandenburg zijn in alfabetische
volgorde mevr. G. Velhorst-Soek en
mevr. D. Wagenvoort-Eggink. Op deze
jaarvergadering is er na de pauze een
gezellige avond gepland.

In samenwerking met GmvL en Jong
Gelre wordt op woensdag 14 februari
een kulturele avond belegd waarbij de
her G. Bos (van museum Bos uit
Holten) een film zal vertonen over het
dierenleven rond de Holterberg.

Woensdag 14 maart wordt de avond
verzorgd d^^ het eendagsbestuur.
Mevr. C. J. weede houdt op woensdag
11 april een lezing over veranderingen
rond het gezin. Woensdag 9 mei
een voorlichtingsavond van ,Kluwers
Uitgevers M^üschappij.

Kerstzang plaatselijke koren
was hoogtepunt kerstvieringen
Hoogtepunt van de vele kerstvieringen
die er de afgelopen dagen werden
gehouden, was ongetwijfeld de Kerst-
avond van de plaatselijke koren, welke
in de Hervormde kerk werd gehouden.
Voor dit gebeuren bestond een overwel-
digende belangstelling. Voor de heer
P.J.M. Rouwen was het wel een erg
drukke avond, want hij was zowel de
dirigent bij het Vordens Dameskoor, de
Chr. Gemengde zangvereniging "Excel-
sior" en het kinderkoor de "Kinderrij".
Het Vordens Mannenkoor stond onder
leiding van dirigent Bert Nijhof.

De spits werd afgebeten door de zang-
vereniging "Excelsior" met het zingen
van enkele Kerstliederen. Nadat Ds.
J.C. Krajenbrink een paar Kerstgedich-
ten had gedeclameerd, bracht het kin-
derkoor "De Kinderrij" op enthousiaste
wijze een tweetal liederen ten gehore.
Nadat Rudie van Straten een prachtig
stukje orgelmuziek ten beste had gege-
ven, kon het publiek in het tweede
gedeelte van deze Kerstzangdienst ge-
nieten van kerstliederen gezongen door
het Vordens Mannenkoor en het Vor-
dens Dameskoor.

Jong Gelre met
"OldenBeernschot"
de boer op
De afd. Vorden van Jong Gelre dat
onlangs met veel sukses het toneelstuk
"Um den Olden Beernschot" opvoerde
zal de komende maanden nog een aantal
keren met dit stuk "de boer op gaan".
Op 9 januari in zaal Schoenaker voor
patiënten en personeel van "Het Enze-
rinck"; 24 januari voor het Zelhems
Mannenkoor; in maar voor "De Bley-
ke" in Hengelo en op 28 april op het
Oranjefeest in Steenderen. Zaterdag 6
januari organiseert Jong Gelre het tradi-
tionele Nieuwjaarsbal met medewerking
van de groep "Spunky".

'De Knupduukskes'
Op 2e Kerstdag 's morgens heel vroeg
zijn "De Knupduukskes" vertrokken
voor een optreden in Zwitserland. Dit
was een optreden in samenwerking met
de Hollandse St. Bernardclub. Na een
zeer voorspoedige reis kwam men dezelf-
de dag aan in Burgdorf. Woensdag werd
een prachtige bustocht gemaakt langs
het meer van Thun. Hierna ging men
per bergtrein naar boven naar het
ski-centrum Klein Scheideg 2200 m
hoog. Dit was een prachtig mooi gezicht,
volop zon en de lucht eindeloos blauw, 's
Middags werd het stadje Thun bezich-
tigd. Daarna was er 's avonds het

officiële programma. Er waren Jodel-
groepen. Zanggroepen, Dansgroepen,
Alpenhoornblazers, en onze Knupduuk-
skes. De diverse optredens vielen zeer in
de smaak getuige het gulle applaus.

Donderdag werd er opgetreden door
"De Knupduukskes" in het centrum van
Burgdorf. 's Middags was er in Burgdorf
een demonstratie van een folkloristisch
balspel. Voorts was er een bezoek aan
één der grootste hondenkennels van St.
Bernards ± 50 stuks. Donderdagavond
was er een gezellig samenzijn. Film over
Denemarken waar de Hollandse St.
Bernardclub in 1977 was geweest met
aansluitend dansavond. Vrijdag keerde
de groep terug, en na een lange reis
kwamen "de Knupduukskes" 's avonds
moe maar zeer voldaan weer in Vorden
terug.

Jaarafsluiting
"Het Kwetternest"
Op donderdagavond 21 december vierde
de kleuters van de openbare kleuter-
school "Het Kwetternest" de jaaraf-
sluiting. In beide klassen beeldden de
kleuters iets uit; de oudste groep kleu-
ters waren sterretjes en de jongste groep
kleuters waren schaapjes. De klassen
waren getooid met door de kleuters
gemaakte versierselen. De avond werd
besloten met een maaltijd, waaraan de
kleuters met hun ouders deelnamen. De
maaltijd bestond uit boerenkool, welke
eerder door de kleuters in hun eigen
schooltuin was geplant.

Januari
10 Poppenkast in de Bibliotheek
16 Soos Kranenburg
11 Koffiemiddag Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen in zaal Smit
30 Soos Kranenburg

Februari
13 Soos Kranenburg
14 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in zaal Smit
27 Soos Kranenburg

Ook in de laatste dagen van het jaar
kunnen de damliefhebbers er niet ge-
noeg van krijgen en schuiven de leden
van DCV er lustig op los, hetgeen tot de
volgende resultaten leidde: Hiddink-
Bruinsma 0-2; Wiersma - A. Graas-
kamp 2-0; H. Graaskamp - Hulshof 2-0;
Wesselink - Ruessink 0-2; KI. Kranen-
barg - Lankhaar 1-1; Nijenhuis - Breu-
ker 2-0.
Jeugd: G. Brummelman - E. te Velthuis
2-0; H. Hoekman - G. Brinkman 2-0; N.
de Klerk - J. Dijk 2-0; E. Jansen - H.
Dijk 0-2; W. Rietman - D. Hoekman
2-0; R. Brummelman - A. Plijter 2-0; E.
Brummelman - M. Bulten 1-1; D.
Hoekman - J. Dijk 2-0; R. Bulten - E.
Jansen 2-0; M. Bulten - N. de Klerk 2-0;
A. Plijter - H. Hoekman 0-2; R.
Bruinsma - R. Jansen 2-0; D. Hoekman
- R. Bulten 0-2; W. Rietman - N. de
Klerk 2-0; E. te Velthuis - R. brummel-
man 2-0; G. Brinkman - H. Dijk 2-0; N.
de Klerk - M. Bulten 2-0.

Henk Grotenhuis ten^Rarkel
wint Piet Dekker wisselbeker
In het Dorpscentrum te Vorden vond
dezer dagen de traditionele sneldam-
wedstrijd plaats om de Pj^MDekker
wisselbeker. Deze beker^'destijds
geschonken door wijlen de heer Piet
Dekker was in handen van H. Ruesink.
De partijen hadden een spannen verloop
met de nodige blunders want voor elke
partij had men acht minuten bedenk-
tijd.

Uiteindelijk werd Henk Grotenhuis ten
Harkel winnaar; 2 J. Masselink; 3 G.
Dimmendaal; H. Graaskamp; 5 W.
Sloetjes; 6 J. Boudri; 7. H. Ruesink; 8
W. Heuvink; 9 S. Wiersma; 10 J. Hoe-
nink.

Motorsport
Jan Klein Brinke
winnaar "Delden Trophee"
De crosscommissie van de Vordense
motorclub "De Graafschaprijders"
heeft dezer dagen in een rondschrijven
aan de leden de kampioenen bekend
gemaakt. De man de beste resultaten op
het gebied van de crosswedstrijden, trial
en grasbaanwedstrijden komt in het
bezit van de zogenaamde "Deldentro-
phee". Dit jaar viel deze wisselbeker ten
deel aan Jan Klein Brinke; 2 H. Helle-
gers; 3 J. Oosterink; 4 J. Koop; 5 T.
Harmsen.

De eindstanden van de verschillende
onderling clubwedstrijden waren verder
als volgt:

Cross A-klasse: l J. Oosterink; 2 H.
Heilegers; 3 G. Ligtenbarg; 4 H. Meme-
link; 5 H. Stapelbroek.
Idem B-klasse: l J. Klein Brinke; 2 J.
Koop; 3 T. Harmsen; 4 T. Seesing; 5 H.
Gr. Nuelend.
Jeugdklasse: l G. Bosch; 2 R. Helmink;
3 N. Bouwmeister; 4 W. Arendsen; 5 É.
Wullink.
Trial: l J. Oosterink; 2 J. KI. Brinke; 3
H. Heilegers; 4 E. Berenschot; 5 J.
Broekhof.
Jeugdrijders trial: l R. Helmink; 2 N.
Bouwmeister; 3 W. Arendsen; 4 W.
Zweverink; 5 E. Bulten.
Betrouwbaarheidsritten (junioren): l J.
Klein Brinke; 2 H. van Ark; 3 J. Wil-
lemsen; 4 A. Boesveld; 5 F. Penterman.
Idem senioren: l W. Veenstra; 2 P.
Bergsma; 3 J. Harkink; 4 R. v. d. Straat
5 G. Hoftijzer.
Grasbaan: l J. Wuestenenk; 2 en 3 H.
Heilegers en G. Ligtenbarg; 4 H. Stapel-
broek; 5 J. Ellenkamp.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Jonge, jonge wat was 't van 'jaor met old en ni'j toch gloepend
kold. De oarne zoll'n o w b i'j kans van de kop vriezen a'j d'r gin
goeie dasse umeknupt hadd'n. Now mo'w d'r wel metene bi'j
vete'l'n da 'w met onze klere op zo 'n weer ok neet meer berekkend
bun t. 't Is zowat allemaole floddergrei wa'j in de kleraziewinkels
ziet hangen en un paar goeie gevoerde schoene vin i'j ok nargens
meer.
Zoas gewoonluk op Oldejaorsaovund ging Dark Jan van de Olde
Smid ok dit jaor weer nao Hendrik van de Zwattenbrink umme
daor twaalf uur af te wachtten. De kearl van de radio had ezeg dat
zee zovölle meugeluk 'n auto in huss mossen laoten dus wazzen
zee lopens egaon. Dat veel trouwens ok neet met want deur de vos
waarn de zandweage nogal onlieke. Urn warm te blieven mossen
zee d'r nogal aardug deurnaegelen maor dat maken de kans urn an
de grond te plearn weer heel wat groter.

Too zee bi'j 'n Zwattenbrink de kokken instapp'n waarn de
schoonzusters van Hendrik, met eur kearls, d'r ok al net as
anders. De loch van de koeken en öliekrabben kwam o w nog wel
in tegen maor zee hadd'n 't hele gedoete tochal wel an de kante.
Dat doet zee daor in ieder geval nog: ni'jaorskoeken, öliekrabben
en appelbejees maken. Bi'j heel volle anderen wod dat alle maole
maor kantklaor ekoch umdat 't zo'n wark is en zo'n loch in huus
gif. En dan kont ze nog meer languut in um stoel nao 't kasjen
kieken.

"Bli'j da'j d'r met dat rotweer nog deurekommen bunt, wi'j
zatt'n al op 'n vierden man bi'j 't kaarten te wachten". Da's zo 't
gebruuk: de leste uurn van 't olde jaor wod al kaartende klein
menneken emaakt.
"Wi'j bunt met de bene wagen ekommen, dat kö'j d'r um un haor
deur. Trouwens, 't is dan wel kold maor dat siepweer met de
kasdage was ok niks. Met de lange onderbokse en un borsstrok d'r
bi'j an is 't nog wel te harden. De roepen an de kool vriest now in
ieder geval wel kepot".
De koffie wodd'n rondedeild en naodat iederene zien zegjen oaver
de koldugheid had edaone, ko'w an 't kaarten beginnen. Maor
Hendrik mos eers de bulls van jonges de kaste uutveagen. Die
zatt'n maor egaal te dram m'n um vuurwerk, 't Posjen rotjes en
siesters wat zee ekregen hadd'n was al lange op, now woll'n zee 't
andere wat nog in huus was ok hemmen, 't Duurn eur völs te lange
af um daormet tot twaalf uur te wachten. Maor Hendrik löchten
de jonges nao de deale, daor mossen ze zich maor zolange zeen te
vemaken.

En too hè'w 'n Oldejaorsaovund uutekaart. Met un borrel t jen, ('t
kont t'r ok wel un paar meer wean ewes) un heleboel öliekrabben
en bar volle gezellugheid. Zukke uurn wi'j dan wel graag vaste
holl'n maor die gaot altied nog ens zo gauw veurbi'j as gewoon.
Maor dat schient now eenmaol zo te wean in 't leaven: hoe mooier
't is, hoe gauwer 't veurbi'j geet, ok bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Lees t ma n

Idem jeugd: l R. Helmink; 2 W. Arend- februari zullen de kampioenen worden
sen; 3 E. Bulten; 4 H. Martens; 5 B. gehuldigd. Tevens zal op die avond de
Wullink. sportman van het jaar bekend worden
Tijdens de feestavond op zaterdag 3 gemaakt.
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KLEURENFOTO'S INDE SNEEUW
Na sneeuw: Volop fotokansen .van 's morgens
10 hor 's middags 3uur. Daarna zakt de zon
(oranjerood licht) en worden de foto's sterk
oranje van h i n K Is de zon afwezig dan krijgt u
door middel van een flitser een zonnig effect. .
...althans op ca. 3me(-er afstand.Dus vooral
als u personen fotografeert.
Voor een snelle service laah u de foho's af-
werken via de Presto Print fotohandelaar.
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APRES SKI MET HOOGGEVOELIGE FILM

Après Ski ( hel"'5 avonds gezellig samenzijn
in hel~ wintersporthotel) kunt- u "f l i tsen"of op-
nemen met" een hooggevoelige f i lm. Die film,
Tenminste 400 ASA,levert sfeervolle opna-
men , al moer u wel een camera meteen goed
en lichtsterk objectief hebben als u niet f l i tst .
Uw Presto-Print fotohandelaar weet wel of
uw camera daargeschikr voor is.Voor buiten
is die film minder geschikt, behalve bij bedek-
te lucht. U kunt dus zonder flits ook fraaie
Presto-Pr int kleurenfoto's maken.



INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Ci/l fl -j
HELM/Nk

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

ZWEMBAD

In de dennen"
Bijzondere
ledenvergadering
op woensdag 17 januari a.s.
's avonds om 19.30 uur in het
Dorpscentrum

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Bestuursverkiezing; kandidaten kunnen

schriftelijk gesteld worden t/m dinsdag 16
januari a.s. bij het secretariaat: Julianalaan 2

4. Rondvraag en sluiting.

DE WINTERSCHILDER
VOOR HET BETERE WERK
Als U écht handig bent, belt U de vakman met z'n premie
Als U tot en met 9 maart 1979 binnenschilder- of behangwerk
laat uitvoeren dat minstens 3 mandagen vergt heeft het
Bedrijfschap Schildersbedrijf weer een aantrekkelijke
premie voor u

van maar liefst 30 GULDEN per man, per dag!

Als vakman geven wij U graag alle inlichtingen over de premie

Schildersbedrijf J. M. Uiterweerd
Meester-schilder Ruurloseweg 35, Vorden - Tel. 05752-1523

Bij ons bedrijf is op zeer korte termijn plaats voor

2 autorij-instrukteurs
AUTORIJSCHOOL EN AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Tel. 05735-1753

't wüs 'n hardstikke leuk feest, maar verschrikkelijk warm.
Zeg maar rustig heet!
Heeft u dat vaker gehoord? Wij ook... vandaar.
airconditioning

bode

«t Mmrtoffe
gewoon als extra service

PREMIE ZIEKENFONDS 1979
De Besturen van de onderstaande ziekenfondsen, die aangesloten zijn bij de
Verrekenkas "Oost-Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat
de premie per 1 januari 1979 als volgt is vastgesteld.

VRIJWILLIGE VERZEKERING:
/ 117,— per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder.
/ 175,50 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen.
f 60,20 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover vallende

onder de LANDELIJKE REDUKTIEREGELING.

BEJAARDENVERZEKERING:
Tariefgroep premie 1978

ƒ 25,101
2.
3.
4.
5.

ƒ 50,05
ƒ 74,95
ƒ 99,85
/ 149,75

premie 1979
/ 26,20
/ 52,25
/ 78,25
/ 104,25
ƒ 156,30

REDUKTIEMOGELIJKHEDEN.
GEHUWDE VERZEKERDEN waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een
inkomen dat uitgaat boven de toelatingsgrens van de bejaardenverzekering, doch
niet meer bedraagt dan / 25.742,— (inkomensgrens van 1978) per jaar.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt dan de premie ƒ 193,7Q^m wel
f 225,— per maand per echtpaar. ^^

GEHUWDEN EN ONGEHUWDEN beneden de leeftijd van 65 jaar, met één of meer
medeverzekerde kinderen van 16 t/m 26 jaar.
Inkomensgrenzen Premie per maand per verzekerde
f —,— t/m ƒ20.650,— f 60,20
f 20.650,— t/m ƒ 23.000,— f 96,85
ƒ23.000,— t/m ƒ 25.350,— ƒ112,50

VERZEKERDEN IN HET GENOT VAN EEN A.A.W.-UITKERING die niet voor reke-
ning van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekostenverzekering (A.W.B.Z.) in een
daartoe erkende inrichting verblijven.
INKOMEN: niet hoger dan ƒ 14.325,— (inkomensgrens 1978).

Afhankelijk van leeftijd en burgerlijke staat bedraagt de premie ƒ 60,20 resp.
f 96,85 per maand.

N.B. Bovengenoemde premies zijn alle exclusief de premie voor de AANVULLEN-
DE VERZEKERING, die per ziekenfonds iets kan afwijken.

De ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn
A.N.O.Z. - Apeldoorn
Voorzorg - Arnhem
Verenigd Deventer Ziekenfonds -
Deventer
O.G.Z.O. - Goor

Tiels Ziekenfonds - Tiel
St. Liduina - Utrecht
Rijnstreek - Velp
A.N.O.Z. - Zutphen
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

Knettergekke prijzen

/chooldermon
raadhuisstraat tel 1367 vonten

Begin dit jaar met een overdonderend

prijzen-festival
mode-bewust-zijn

met

textiel en mode
/choolclermciA

•d»df ,,ssUa«t 1*11367 vorcten

tentiel en mode
/chooldermon

rudhuistUMt UL1J67

JONG GELRE
6 JANUARI
NIEUWJAARSBAL

Zaal Smit
Aanvang 20.00 uur.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTER1.I

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9-Tel. 1301

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. TeL 1301

OPEN HAARD BLOKKEN "
Branden plm. 2'/z uur. M

ƒ 2,85 per stuk
KEU NE
Nijverheidsweg4, Vorden.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij M

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Op onze display-afdeling wordt ondermeer het reklame
materiaal voor onze verkoopstandaards vervaardigd. Dit
betekend interessant, maar ook precies werk. Onze ver-
koopstandaards zijn immers het visitekaartje van Sorbo in
het gehele land.

Wij hebben thans plaats voor een

pientere jonge man
leeftijd 18t/m 21 jaar.

Enig technisch inzicht noodzakelijk,
liefst met LTS-diploma.

Telefonische sollicitaties te richten aan Sorbo Nederland bv.
tel. 05752-1773, af d. personeelszaken.

Koude en natte voeten?
Wullink helpt U er af met o.a.

- rubberlaarzen
- warme inlegzolen
- Barma sokkets

W \J L LI l il IV Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden - Tel. 1342

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTER1.I
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-serviee

6 JANUARI
Denkt U er aan: 's avonds 8
uur zaal Schoenaker:
"Een huis vol verrassingen!!"
Toneelvereniging KRAK)

Per l februari gevraagd: een
meisje voor huishouding en
winkel.
G. R. van Neck, Vordenseweg
70, Hengelo Gld. Tel. 05753-
1321.

LIGEIN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur .
Vanaf 50 stuks voor . .ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DEOLDEMKULLK"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

LOSSE VERKOOP
- Telegraaf
- Algemeen Dagblad
- de Volkskrant
- Zutphens Dagblad
-G.O.C.
- Graafschapbode

Sigarenmagazijn
„'T CENTRUM"
Dorpsstraat-Tel. 1553.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30c,
N.O.P., tel. 05270-2701 b.g.g.
tel. 05618-444 of 05618-214

OoA coor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden

Touwtrekver. "VORDEN
wenst alle leden,
donateurs en begunstigers

een voorspoedig 1979!

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden

Tel. 05752-2675

Keuze uit meer dan 200
soorten lijsten, in alle
breedtes en kleuren,
ook ovaal en rond.

Voor inlijsten van schilde-
rijen, borduurwerken,

foto 's enz.
Specialisten in schuin
gesneden en gewassen

passe-partouts.
Museum en ontspiegeld

glas.
Schoonmaken en
restaureren van

schilderijen.
Snelle levering.

IN-EN VERKOOP VAN
SCHILDERIJEN UIT
DE 18e EN 19e EEUW

Vorden - Ridderkerk
Dieren

Wist u ook
dat u
kunt
adverteren
in de
edities
Ruurlo
of Hengelo
voor
half geld

nieuwe
f sleutel?
k

desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. T261


