
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 10 januari 1985
46e jaargang nr. 42

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

(Correspondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Ellen bedolven
onder de puzzels
en kleurplaten

Het aantal inzendingen van de
puzzels en kleurplaten uit ons
Kerstnummer heeft onze ver-
wachting ver overtroffen.

Ellen is er nog wel enkele dagen
druk mee om alles uit te zoeken.
We zullen proberen om volgende
week de uitslag bekend te ma-
ken.

In verband met de enorme hoe-
veelheid uizendingen hebben we
besloten om nog enkele prijsjes
extra beschikbaar te stellen.
Ook voor de kinderen, want die
hebben weer prachtige tekenin-
gen gemaakt.

De redaktie.

COMMISSIE FINANCIËN:

Verdeeld over verordeningen
Het college voorstel om het vastrecht voor de afvalstoffenheffing en
het reinigingsrecht met tien procent te verhogen vond geen genade in
de ogen van P.v.d.A.'er J. Bosch. (Hy verving in de commissie finan-
ciën zyn fraktiegenoot Ploeger). Hy scheerde deze verhoging over
één kam met de onroerendgoed belasting. "Dit voorstel is niet aan de
bevolking te verkopen, temeer daar de gemeente geweldige over-
schotten heeft. Wy zyn er dan ook vierkant tegen. Bovendien is een
dergelijke verhoging absoluut niet nodig", zo sprak hij.

VVD'er M. Groen had een totaal an-
dere mening. "Misschien zal de bevol-
king wel zeggen die man wil ons op
kosten jagen, maar met het oog op de
toekomst, waarin tekorten dreigen, is
het beter om nu reeds te verhogen
dan straks een hele stoot tegelijk.
CDA'er H. Graaskamp had ook moei-
te met de verhoging. "De man met de
kleine beurs wordt gedupeerd en daar
moeten we heel voorzichtig mee
zijn", aldus de heer Graaskamp. Des-
ondanks schaarde hij zich achter het
gollegevoorstel omdat hij, zoals hij
uitlegde, zijn fraktie niet wilde laten
vallen. Fraktiegenoot R.J. van Over-
beeke schaarde zich eveneens achter
het voorstel van het college.
De heer Bosch merkte nog op het logi-
scher te hebben gevonden wanneer
de plastic zakken zouden zijn ver-
hoogd. Wethouder H.A. Bogchelman
(VVD) had daar toch wel moeite mee.

"Wanneer je dat doet dan bestaat de
mogelijkheid dat de bevolking het
huisvuil elders gaat dumpen".
De heer H.A. Graaskamp (CDA) in-
formeerde bij de wethouder om eens
uit te rekenen wat de netto-opbrengst

van de hondebelasting is. Volgens het
merendeel van de commissie zou het
best kunnen zijn dat de opbrengst la-
ger is dan de kosten. De wethouder
zal één en ander laten onderzoeken.

De commissie hield zich deze avond
ook nog geruime tijd bezig met het
collegevoorstel om de begrafenisrech-
ten met tien procent te verhogen. Vol-
gens een toelichting van de wethou-
der mede door uitbreiding van de be-
graafplaats.

De heer R.J. van Overbeeke CDA
krijgt van de wethouder nog nader be-
richt wat het collegebeleid zal zijn in
verband met het aanschaffen van ur-
nen. Het CDA zal overigens haar
standpunt over het voorstel van het
college inzake de verhoging op zich,
dinsdagavond tijdens de begrotings-
behandeling bekend maken. De heer
M. Groen (VVD) alsmede de heer J.
Bosch (P.v.d.A.) stemden voor, hoe-
wel de heer Bosch schoorvoetend. Hij
stelde zich op het standpunt dit soort
verhogingen gelijk op te laten gaan
met het inflatiepercentage.

Nieuwjaars
^koffieconcert

Concordia
De muziekvereniging "Concordia"
heeft evenals voorgaande jaren we-
derom onj^ eerste zondag in het
nieuwe jd^Pnaar traditionele koffie-
concert gegeven.
In zijn nieuwjaarstoespraak voor de
goed gevulde zaal van "De Herberg"
legde voorzitter W. Barink de nadruk
op het feit dat plezier voorop staat bij
"Concordia", maar dat uiteraard ook
gestreefd wordt naar een goed muzi-
kaal peil.
Dat dit aanwezig is toonde het harmo-
niekorps onder leiding van de heer
Wendt. Na de oude maar zeer beken-
de openingsmars "Jubelklange werd
de aanwezigen een luchtig en geva-
rieerd programma voorgeschoteld
met onder ander het bekende Uren,
dagen, maanden.
Na de pauze was het de beurt aan de
Egerlanderkapel onder leiding van
Joop Lauckhart. Met veel verve werd
een tiental nummers gebracht die
goed bij het publiek in het gehoor vie-
len. Op verzoek werd als extra num-
mer nog de Löffelpolka gespeeld. Dit
tot groot enthousiasme van het pu-
bliek. Het ligt in de bedoeling dat
Concordia dit Nieuwjaarsconcert in
de toekomst zal voortzetten.

N.C.V.B.
De afdeling Vorden van de N.C.V.B.
heeft een gezellig Kerstfeest achter de
rug. Ds. J. Zijlstra declameerde enkele
gedichten en vertelde tevens een
Kerstverhaal. De Nieuwjaarsbijeen-
komst van de afdeling zal worden ge-

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 . l ' , ( i ee rkcn : vrijdag na 10.00 uur volgens a f sp raak . Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Openbare raadsvergadering
d.d. 15 januari 1985

Tijdens deze vergadering, die om
19.00 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de orde.

- vaststelling gemeentebegroting
1985;

- vaststelling begroting 1985 van het
gemeentelijk grondbedrijf;

- investeringsschema voor 1985 en
volgende jaren;

- vaststelling nieuwe verordening op

de heffing van de begraafrechten in
de gemeente Vorden;
vaststelling wijziging Verordening
Afvalstoffenheffing;
goedkeuring begroting 1985 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;
verzoek d.d. 19 november 1984 van
J. Drijfhout om hem met ingang van
l augustus 1985 ontslag te verlenen
uit zijn functie van gemeentesecre-
taris en als ambtenaar van de bur-
gerlijke stand in verband met zijn
voornemen gebruik te maken van
de vervroegde uittredingsregeling;

- verdaging vaststelling bestem-
mingsplan "Buitengebied 1984, no.
4" (horecabedrijf Lindesew,eg 23).

2. Gladheidsbestrijding
Denkt u, in verband met de sneeuw
en de vorst, aan het sneeuw- en ijsvrij
houden van het trottoir, zodat ieder-
een zich op een veilig mogelijke ma-
nier kan verplaatsen? Met name be-
jaarden en mensen die slecht ter been
zijn zullen hiervan profiteren en u er
dankbaar voor zijn.

houden op 9 januari vanaf 10.00 uur in
het Dorpscentrum.

De eerste ledenbijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 15 januari. Me-
vrouw Bargeman-Jansen, beter be-
kend als zuster Jansen zal vertellen
over haar werk bij de Kruisvereniging
en wat men zoal van deze vereniging
verwachten kan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Hans van Laake brak in
commissie algemeen bestuur
te Vorden lans voor behoud

kastanjebomen
Vordenaar Hans van Laake deed dinsdagavond in de commissiever-
gadering Algemeen Bestuur een poging om de fraktievoorzitters ach-
ter zyn plannen te krijgen, om de twee eeuwen oude kastanjebomen
by de Ned. Hervormde Kerk nog een lang leven te kunnen laten lei-
den.

Hij had hiervoor een gedetailleerd
plan ingediend, waarop Burgemeester
Vunderink reageerde met de woor-
den: "een goed voorbeeld hoe je via
de inspraakprocedure de burgers kunt
stimuleren. Het is nuttig dit soort
voorstellen te krijgen en ze bij de dis-
cussies te betrekken", aldus de heer
Vunderink. De heer J. Bosch, fraktie-
voorzitter van de P.v.d.A. stelde voor
om een gedeelte van de post onvoor-
zien groot 25.000 gulden (betrekking
hebbende op het programma voor
1985 in het kader van do^M^rnieu-
wingen c.q. verfraaiingen) afrhaarvast
te bestemmen voor de rekonstruktie
van het Marktplein en een gedeelte

voor de "monumentenpot". Burge-
meester Vunderink zette uiteen dat er
in feite op dit moment geen potje
meer bestaat voor rekonstruktie
Marktplein. Dat geld is destijds aange-
wend voor het verkeersonderzoek, zo
liet hij de commissie weten.
De heer H. Tjoonk (VVD) verzocht
het college meer aandacht te willen
schenken aan de gladheidsbestrijding
in het buitengebied. Burg. Vunderink
antwoordde hierop dat dit financiële
konsekwenties zal hebben want vorig
jaar is juist besloten om sporadischer
in het buitengebied schoon te maken.
Dit vanwege de kosten en vanwege
het milieu.

Mannenkoor mij
met plaat verkoop
De verkoop van de Kerstlangspeel-
plaat "Kerstsfeer met Vordens Man-
nenkoor" heeft ruimschoots aan de
verwachtingen voldaan.
De inzet van de leden en de aktivitei-
ten Commissie, maar ook de fantasti-
sche medewerking van de Vordense
Winkeliers Vereniging hebben er toe
bijgedragen dat de Verkoop een groot
sukses is geworden.

Het optreden op Vordens eerste Kerst
markt, was een sfeervolle aangelegen-
heid, en het optreden in de volle
Dorpskerk tijdens de Kerstzangdienst
georganiseerd door de Raad van Ker-
ken van Vorden en Kranenburg heb-
ben ongetwijfelt de verkoop positief
beinvloed.
Het Vordens Mannenkoor is blij en
dankbaar met dit gunstige resultaat en
wil dan ook gaarne een ieder bedan-
ken die hiertoe heeft bijgedragen, in
het bijzonder de Vordense bevolking.

Jaarvergadering FNV
Tijdens de jaarvergadering van de
FNV afdeling Vorden waren verte-
genwoordigers aanwezig van de
bouw- en houtbond, ABVA-KABO,
industriebond enz.
De vergadering was gelukkig met de
mededeling dat de zorgelijke toestand
rondom de financiën tot het verleden
behoort, hetgeen zo werd gesteld, het
afdelingswerk ten goede kwam.
De plannen die er zijn ten aanzien van
het instellen van een Info-team, zijn
inmiddels gerealiseerd. Intussen is
een dergelijk Info-team opgericht
waarin de volgende personen zi t t ing
hebben: W. Docter, De Stroet 24 (tel.
1969); P. Bosters, Het Hoge 18 (tel.
3105); mej. D. Gotink, Hamelandweg
15 (tel. 3038); D. Hoekman, De Stee-
ge 33 en A. Turfboer, Insulindelaan 18
(tel . 1298).
Voor tal van problemen kunnen de le-
den van de verschillende bonden bij
dit team terecht. Zoals bv voorlichting
bij ontslag; huisvestingsproblemen;
belastingsmoeilijkheden.
Via het Info-team kan men in aanra-
king worden gebracht met de be-
roepshelpers van het FNV. Tijdens de
jaarvergadering van de afdeling Vor-

den van het FNV werd onder meer be-
sloten dat het klachtenbureau, van de
hout- en bouwbond gewoon blijft
doordraaien. In maart zullen er één of
meer belastingavonden worden ge-
houden. Er werden 2 FNV ers aange-
wezen die de afdeling zullen vertegen-
woordigen over aangelegenheden die
de uitkeringsgerechtigden betreffen.

F.F. Vorden
Feestavond v. v. Vorden
De voetbalvereniging "Vorden" orga-
niseert op zaterdagavond 12 januari
haar jaarlijkse feestavond in zaal "De
Herberg. De muziek is in handen van
het vijf man sterke "Sound-Selek-
tion". De akiviteitencommissie heeft
mogelijk nog een verrassend gastop-
treden in petto.

Gespreksgroep
in de Voorde
Donderdag 10 januari gespreksgroep
in de Voorde om 20.00 uur.
Onderwerp: Bijbelse kernwoord ge-
rechtigheid. Inleider: P. Hordijk. Be-
langstellenden van harte welkom.

GEBOREN: Judah Gerrit Jos Bolink
ONDERTROUWD: M.J.M. Schep-
per en I. Seesink
GEHUWD: R.L. Rozenbroek en
C.P.A. van der Loo
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
13 januari 10.00 uur ds. G.J. van Andel
uit Doetinchem

GEREFORMEERDE KERK
13 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra;
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST HUISARTS
12 en 13 januari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 12 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Weg-
chelaer, tel. 1566. Verder de hele week
van 19.00 tot 7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
12 en 13 januari dhr. J.A. Boom, Ruur-
lo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voor januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor
8.30 uur.

HARTHULPLUN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-29666.

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 Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, 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, 14.00-17.30uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



SCHAATSEN
Hoge Noren - Lage Noren - Kunstschaatsen

Houten schaatsen - G l ij ijzers - etc. etc.
OOK VOOR SLIJPEN. Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Voor 't winterse weer

heeft Wullink voldoende spullen

in huis om uw voeten droog en

warm te houden

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342.

Balansopruiming
alleen vanaf 8 jan. t/m 18 jan.
1 Philips video camera
van 1998,- nu

1 JVC camera
met titelgenerator lichtgevoelig

1 Bèta movie
"met ass. van 4700,- nu

1 inruil Erres video
voor

1 VHS video
B laupun kt

1 Betamax video
Sanyo 12 program van 1948,- nu

Philips VHS video de nieuwste. 5 program,
30 dagen, 35 zenders nu

1 video stereo
Erres. 16 uur. Luxe apparaat
van 3045,- nu

VHS Video
Erres vanaf
1 Portabele video
met timertuner van 2660,- nu

3 kleuren televisie's
grootbeeld vanaf

Kleuren t.v.
we hebben ze reeds vanaf

2 51 cm k.t.v.
met 3 jaar garantie nu

2 Blaupunkt k.t.v.
56 cm teletext van 2448,- nu

1 VHS video
Blaupunkt luxe van 3249,- nu

Goldstar MSX computer
64Knu

Philips P2000 computer
van 1 1 98,- nu

Grootbeeld k.t.v.
stereo en teletext jubileumprijs

Stereo meubel eiken
licht beschadigde met boxen nu

Stereo rack
overjarige met boxen nu

Stereo rack overjarige met
boxen en afstandbediening nu

1 rack Sony met boxen
nu geheel compleet voor

Diverse andere koopjes in stereo ook midi sets en

Compact apparaten
vanaf
Compactdisc
P h i l i ps vanaf

Vele opruimers in draagbare apparatuur

2 Droogtrommels Zanussi
4 kg voor de prijs per stuk van

1 droogtrommel
Zanker 4,5 kg nu

3 Wasautomaten
lichtbeschadigde vanaf

1 Wasautomaat
Miele

Koelkasten en diepvriezers
beschadigde vanaf

Enkele fietsen
overjarige vanaf

Stofzuigers
diverse merken, Miele, Holland-Electro,
Excelsior, Panasonic, Stoffex-, Erres v.a.

Ook voor onderdelen kunt u bij ons terecht. Scherpe prijzen,
ruime sortering.
Verhuur Video-recorder-grootbeeldscherm-V2000 films

1298-
2598-
3895-
795.-
1798-
1448.-
2095-
2448-
1898-
1948-
1398-
798-

1198,-
1878.-
2747,-
995-

1098-
1898-
1198.-
498.-

1048-
1848,-

;s en

489-
898-

599-
898-
798,-

1948-
339-
299-

149-

ELIESEN
Emmerikseweg 46 Baak t.o. autobedrijf Baak.
Vrijdags koopavond tot 9 uur.

Elektronika en
tweewielers

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooryw
vakman-opticien

Oe deskundige
vertrouwensman die tijd

• voor uw ogen neemt.

oe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Zaterdag 19 januari

PRONKZITT1IMG
Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
in residentie Schoenaker.

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Een prijsstorm heeft de prijzen geveld
Nu

in onze

VÓÓR-OPRUIMING
t/m woensdag 16 januari van restanten konfektie. Enorme koopjes in onze dames- heren- en
kinderafdeling.

Spotgoedkoop

Levi's broeken
Tinneroy mt. 25 (1 52) t/m 32. 2 stuks voor

LGVIS

5O,
Vrijdags open tot 9 uur
ook open van 6- 7 uur.

Zaterdags doorlopend open
tot 4 uur.

Ruurlo

Inbraak preventie
* Hou de inbreker buiten de deur.

Voor advies, leveren en aanbrengen van
sloten, dievenklauwen e.d.

•

Zaterdag 19 januari

PRONKZITT1NG

Harmsen Schoolstraat 6, Vorden.
Tel. 1486.

Ook voor metsel en timmerwerk.

Karnavalsvereniging
De Deurdreajers

in residentie Schoenaker.

de Timmerieë
REST AURANT& CAFÉ

Arie Maalderink

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

_
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

Het nieuwe jaar
goed beginnen?

Karbonade eten
zoveel u wilt

met diverse aardappelen
en groente

22,50

Schoorsteenvegen
Onderhoud van CV, gas

en oliehaarden

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

met
Televisie

reparaties
— direct

l i i ' naar

uw vakman
-1 van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

WINTERSCHILDER
f 50,- per man, per dag subsi-
die vanaf 22 november.
Hubo-Dolphijn
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tel. 05735-1368

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Opruiming muurverf.
Nu voor de helft van de prijs en
nog minder.
Schildersbedr. en Spuitinr.
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Meesterschilder.
Tel. 05752-1523.

F.D.O. enN.B.D.
danslessen

laatste inschrijving Vorden
Dorpscentrum
12 en 19 jan. van U.OOtot 19.00 uur

Vorden zaal Eijkelkamp
15en22jan.van19.00tot21.00uur

Clubs voor gehuwden en verloof-
den voor elke gewenste categorie
in elke gewenste dans o.l.v.

HOUTMAN
DANSLERAAR.

NIEUWE

CURSUSSEN
AANVANG:
4e week van januari

1.03 Middenstand 11/2 jr
1.07 Prakt. Dipl. Boekh. 11/2Jr
2.01 Basic & Informatica
2.02 Praktische Informatica
2.03 Basic gevorderden
2.04 Computergebruikers Oriëntatie
2.06 Computertekstverwerking Wordstar
2.07 Computer-datatypist(e)
2.08 Computerboekhouden
3.14 Engelse Conversatie (spoedcursus)
4.01 Typen
- vrijblijvende proef- en inlichtingenles
- professioneel eigentijds onderwijs

— bevoegde bekwame docenten
- kleine groepjes; wij zijn geen leerfabriek

— lage lesgelden
- professionele computerapparatuur
- gezellige lokalen/eigen parkeerplaatsen

— direkt naast het busstation van de GSM
— centrale ligging in de regio

bij de cursussen 2.01 en 2.03 is een Commodore-
homecomputer te huur.

GULDEN L0ON

- >ppelseweg 14-16
7001 CO
Doetinchem
tel. 08340-2.37.08.
directie J. Bullee



Op 4 januari is onze zoon gebo-
ren.

RODERICK

Willy, Geert en
Diewertje Heersink

Almen,
Dorpsstraat 35.

Vele gokjes werden uitgebracht
over mijn naam en mijn geslacht.
Maar nu zult u het eindelijk weten
Ik ben een jongen en zal

BARRY
gaan heten.

Bij 't H. Doopsel is
Barry Henricus Maria
mijn naam.

Benny en Wilma
Nijenhuis
Roald.

Vorden, 5 januari 1985
Hoetinkhof 73.

Ik wil iedereen hartelijk bedan-
ken voor de vele felicitaties,
kaarten en bloemen, en kado's
die ik bij mijn 80e verjaardag
mocht ontvangen.

G. GOSSELINK-

BRANDENBARG

Pr. Clauslaan 19,
7251 AS Vorden.

Voor bijlessen Frans, Duits,
Engels. Onderbouw HAVO,
VWO.
Tel. 05752-3444.

Jongeman 20 jaar zoekt kost-
huis omgeving Vorden.
Brieven onder nr. 42-2.
Buro Contact.

Jonge vrouw zoekt woon-
ruimte in Vorden.
Bsieven onder nr. 42-1
Buro Contact.

Te koop: electronisch orgel.
Merk Philips f 250,-.
Tel. 2781.

OPRUIMING BEHANG 1985

Restanten behang vanaf f 1,-
per rol. Collectie 1984 van 20
t/m 60% korting.

Schildersbedrijf en Spuitinr.
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Meesterschilder.
Tel. 05752-1523

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

KLAVERJASSEN
EN

JOKEREN
prachtige prijzen

Donderdag 10 jan. '85

Aanvang 20.00 uur

in het clubhuis.

A.C. v.v. "Vorden"

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA

G. Bultman
Telefoon 1753

B. M. W. - Volvo - Suzuki

Zaterdag 19 januari

PRONKZITT1NG
Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
in residentie Schoenaker.

Zaterdag 19 januari a.s. zijn onze pa en moe, ^

AB EN RIEK HISSINK \
ss

25 jaar getrouwd. ss

*Zij bieden u de gelegenheid hen te felicite- $
ren van 15.00 tot 16.30 uur in café-rest. de \
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

' *
Alie en Marius ^
Diny en Michel
Henk
Erna J
Bert <;

j
Januari 1985 $
Heyendaalseweg 3
7251 HW Vorden.

In plaats van kaarten.

1940
Op 18 januari a.s. zijn wij 45 jaar getrouwd.

A.G.F. LICHTENBERG
E.M. LICHTENBERG-PIETERSEN

Gelegenheid tot feliciteren op 18 januari
vanaf 20.00 uur in Bar Bodega 't Pantoffel-
tje, Dorpsstraat 34, Vorden.

1985
HetWiemelink65
7251 CX Vorden.

t
Wij hebben de droeve plicht u in kennis te stellen, dat
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze vader en
opa

HENDRIK STEPHANUS BURGER
echtgenoot van J. B. J. Schepers

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden:
Veenendaal:

Utrecht:
Groenlo:
Lochem:
Vorden:
Vorden:

J.B.J. Burger-Schepers
Agnes en Hen
Marijke en Arie
Carla en Paul
Henk en Annie
Francis en Herman
Frans en Ellen
en kleinkinderen

7251 ER Vorden,
8 januari 1985
Julianalaan 12

Liever geen bezoek aan huis.

Mijn man ligt opgebaard in het rouwcentrum van de Mo-
nuta Stichting, Het Jebbink 4 te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op vrij-
dag 11 januari a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

De gezongen uitvaartmis zal worden gehouden op za-
terdag 12 januari a.s. om 10.30 uur in de Christus Koning
kerk. Het Jebbink 8 te Vorden, waarna de teraardebe-
stelling zal plaatshebben op de R.K. Begraafplaats te
Vorden.

Na een langdurige ziekte is heden van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder,
pleegmoeder, groot- en overgrootmoeder

JOHANNAALBERTA
DOMMERHOLT

echtgenote van L Klein Haneveld

op de leeftijd van bijna 82 jaar.

Namens de familie
L. Klein Haneveld

7251 AS Vorden,
9 januari 1985
Prins Clauslaan 13

De begrafenis zal plaatshebben op maandag 14 januari
om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Vorden.

Voorafgaande is er een rouwdienst om 13.00 uur in het
rouwcentrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink 4a
te Vorden waar vanaf 12.45 uur gelegenheid is tot af-
scheidnemen.

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum. Con-
doleren aldaar zaterdag 12 januari van 19.00 tot 19.30

Veilig in Jezus armen.

Heden is heel rustig en in vol vertrouwen van ons heen-
gegaan onze lieve moeder en oma

MARIA HENDRIKA HARMSEN
weduwe van H.J. Tiessink

op de leeftijd van 55 jaar.

Vorden: Bennie en Marianne
Mariska en Geralde

Hengelo Gld.: Elly en Jan
Niels, Björn en Igor

7251 AB Vorden,
9 januari 1985
Raadhuisstraat 16.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 12 ja-
nuari a.s. om 13.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden,
waarna deteraardebestelling zal plaatsvinden om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de zaal van Hotel Bakker.

H.H.J. Vaneker
tandarts

AFWEZIG
van 14 t/m 18 januari.

collega's uit Vorden nemen waar voor
spoedgevallen.

Uitslag Nationale loterij
f 15.000,-lotnr. 315747
f 100,- loten eindigend op 8746
f 25,- loten eindigend op 565

MEDEWERKERSLOTEN:
f 500,- lotnr. 44669
f 250,-lotnr. 45168
f 100,-lotnr. 20845

z.v.v. Velocitas

vooral uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 -VORDEN

Ten Have B.V.
Door interne verschuiving is er op
onze afdeling administratie plaats
voor een

Receptioniste -
Telefoniste - Typiste

Daar zij regelmatig in contact komt
met onze buitenlandse relaties,
achten wij een redelijke kennis van
de Engelse en Duitse taal in woord
en geschrift alsmede het diploma
M.EA.O. noodzakelijk, waarbij een
commerciële denkwijze tot aan-
beveling strekt.

Deze f unktie is een onderdeel van
onze afdeling administratie, waar-
bij zij dan ook een aandeel van de
werkzaamheden van deze afdeling
voor haar rekening zal moeten
nemen.

Zij die geïnteresseerd zijn in deze
veelzijdige funktie en ca. 19-20 jaar
oud zijn, kunnen hun sollicitaties
schriftelijk richten aan:

TEN HAVE B.V.
Industrieweg 8 en 11
Postbus 55
7250 AB Vorden.

Zaterdag 19 januari

PRONKZITT1NG
Karnavalsvereniging

De Deurdreajers
in residentie Schoenaker.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

. +
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H DE KEURSUGER
GOED VOOR MINDER GEU)

BIJ AANKOOP VAN EEN EIGEN GEMAAKTE
ROOKWORST

Zuurkool
1 pond

Rundergehakt
1 kilo

VOOR DE BOTERHAM:

Boterhamworst
100 gram 0,69

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Te koop: 5 zits bankstel losse
elementen, donkerbruin ve-
lours f 300,-.
4 eiken barkrukken f 100,-.
Tel. 05752-2663.

Te koop: salontafel van karre-
wiel, diameter 1 meter -t- glas-
plaat (rookglas).
Tel. 05752-3486
(Na 16.30 uur).

Grote krachtmeting tussen
Gertie Buitenzorg en Be-
rend Lewis op zondag 13 ja-
nuari bij 't Proathoes te Linde
om 15.00 uur.

l.v.m. de kou

bezorgen
wij donderdagmiddag in het dorp.

Graag uw bestelling telefonisch even
doorgeven, tel. 1754.

D.J. Kapper melkboer
Wij staan vrijdagmiddag dus NIET op
onze standplaats.

Haal uw voordeel uit onze

restanten opruiming
Vanaf a.s. vrijdag de laatste restanten tegen fantastische lage

prijzen, o.a.

Kinderondergoed tencate 2 halen 1 betalen
Half wollen ondergoed
de laatste restanten. Ascona dames en heren lldlVG PTIJS

Resten stoffen coupons heel goedkoop
Pak nu uw voordeel, kleed u goedkoop lekker warm in confectie van

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Koude voeten?
Wij hebben nog

warmgevoerde laarzen
voor u al vanaf

Bij uw vakmanschoenwinkelier. Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

OPRUIMING

Meubelen - Tapijten
Lederwaren B. LAMMERS Burg. Galleestr. 26

Tel. 1421



Donderdag 3 januari begint de

m
EETHOEK
met gedraaide poten.
De royale tafel heeft een
afmeting van 140 x 85 cm
De massieve stoelen een zadelzit

ZIE OOK BLAUWE OPRUIMINGSKRANT

BUFFETKAST:
Geheel massief eiken
front 1.95 m breed
met zeer veel
bergruimte
opruimingsprijs

1895,-

SPREIEN
10% KORTING

Stoel 195,-tafe.450,-

STEREO-
TOREN
Eiken, met
zwenkwielen

opruimingsprijs

195-

FAUTEUIL
Massief
eiken, met
extra dik,
gebloemd
kussen
nu

395,-

VELOURSGORDIJNEN
in diverse kleuren

28,50Nu vanaf: p.m.

Salontafel

198-
Bankstel:
met voorgevormde kussens, leverbaar in diverse bekle-
dingsstoffen.
Met een massief eiken romp

Opruimingsprijs: 1698,—

Handweef
tafelkleden
Stuntprijs: . . . 49,90

KOOP NU
KWALITEITSMEUBELEN
VOOR EXTRA LAGE
PRIJZEN

SLAAPKAMER
Alpine wit
ledikant 140/200,
2 nachtkastjes +
Bovenbouw kompleet:

795,-

Manou-hoekkombinatie
3-2 zits
Draion velours van: 3885,- voor
Manou/Webbing
elementenkast
van: 1 845,- voor
Elementenwand
Bali-bruin 2.63 mtr.
met t. v. -kast, bar etc. van: 2645,- voor
Diverse
hoekkombinaties
in: draion velours en
rundieder vanaf
Prachtig massief Europees eiken
bankstel
in soft nappa leder
van: 8335,- voor

2498,-

1095,-

1895,-

1395,-

5498-

3+2 zits

2295-

....Jp"

TAPIJT
Hoge kwaliteit en lage prijzen. Dat
kan. Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad CQ
Prijs p.m. vanaf D«f, JB

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

KWALITEITS-
MATRASap
voor lage prijzen.

Deze royale

3-2-zitskombinaties
is bekleed met een prachtige kwaliteit
Ieder-look, in diverse kleuren
3 + 2-zits
(Ook in stof leverbaar)

2295,-

109,00
Moltonhoezen

1 -persoons

2-persoons

5 l D

£ 3 , 3 U

Massief
vuren

ledikant
90 x 200, met 2
grote uitschuif-
laden + bodem

pakketprijs 298-

HELM MEUBELEN
Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514
Laagte 16. Eibergen. Tel. 05454-7.41.90

ir Gratis reservering en
verzekering voor latere levering

* Prima service en garantie
* Ruim 4000 m2 toonzaal

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH

reisbureaus

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

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

KK9OO4

Voor al uw

onderhoud en
nieuwbouw

van uw c.v. installaties, water-
leiding, zink en dakbedekkings-
werk, voor sterk concurrerende
prijzen en een degelijk stuk vak-
werk met dag- en nachtservice, uw
adres:

INSTALLATIEBEDRIJF

G J. Oldenhave
\ VORDEN

05752-3425
's avonds 6439

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

xJ vx WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

voor

Witlof 1 kilo voor

5 citroenen
Clement i n e's 10 grote v00r

Appelen zoete 2 kilo voor

2,98
1,25
2,98
1,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 16, VORDEN. TEL 1617. .

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 14 JANUARI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Hete luchtkanonnen

TEVENS VERHUUR!

VORDEN. ZUTPHENSEWEG Telefoon 05752-1261

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreide gevarenverzekering
voor Inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/«> excl. glas en

f 0,95 °/» Inclusief glas.

Inboedel: vanaf 11,35"/«,.

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrlsico's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 • 26 222.

O.W.M. VORDENw.a.
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46e jaargang nr. 42

De duizendste auto bij Ruesink
voor dhr. Mengerink uit Neede

Ruurlo - Tijdens de Kerstshow, die autobedrijf Ruesink, Citroëndealer in Ruurlo en Haaksbergen, werd
de duizenste auto van 1984 verkocht. Dat lag in de lijn der verwachtingen, want Ruesink vergoedde dege-
ne, die de duizendste auto zou kopen, de helft van het bestede bedrag. Ook voor de negenhonderdnegen-
ennegentigste en de duizendeneende waren er aantrekkelijke prijzen in de vorm van een geheel ver-
zorgde reis naar Parijs.

Spannend
De spanning bij de verkopers en het
overige personeel bij Autobedrijf
Ruesink was te snijden, want alsje ver-
wacht de duizendste auto in de aller-
laatste week van het jaar te verkopen,
is dat op 't randje. En inderdaad, om
een uur of twee op zaterdag werd de
nietsvermoedende heer Mengerink
de trotse eigenaar van een Citroen Vi-
sa. Inderdaad nietsvermoedend, want
de Groenlose gerechtsdeurwaarder

Koebrugge zou op maandagmiddag
om 3 uur officieel vaststellen wie deze
aktie zou winnen.

Gezellige prijsuitreiking
Op Oudejaarsdag 's middags om 3 uur
onder het oog van tientallen belang-
stellenden maakte de heer Koebrugge
officieel bekend wie de gelukkigen
waren. De heer en mevrouw H.D.
Mengerink van de Rutgerinkdijk 28 in
Neede werden gebeld, maar waren

niet thuis en werden na veel telefoon-
tjes opgespoord. De heer Ruesink
overhandigde hen een enveloppe met
de helft van het bestede bedrag en de
heer de Jon, direkteur verkoop Ci-
troen Ne^^ind, was speciaal voor
deze gelegewieid uit Amsterdam ge-
komen om de gelukkigen de hand te
drukken. De heer H. Steege uit Hen-
gelo Gld. was nummer 999 en won
een geheel verzorgde reis naar Parijs
evenals n^fcner 1001, de heer R.W.
van Nistei^roy uit Zutphen.

Nedac/Sorbo neemt
Jansen de Wit en Danion over
Zoals reeds eerder bekend gemaakt is het faillissement uitgesproken over de textielfabrieken Danion
B.V. te Enunen en Koninklijke Jansen de Wit gevestigd in Schijndel.

Danion B.V. vervaardigt o.m. panties, terwyl Jansen de Wit fabrikant is van sokken. De bedryven ver-
keerden al geruime tijd in financiële moeilijkheden en hadden derhalve surséance van betaling verkre-
gen. Onderhandelingen met verschillende geïnteresseerden, waaronder ook buitenlandse gegadigden, in
eventuele overname hadden niet het gewenst resultaat, zodat een faillissement onvermijdelijk bleek.

Bijzonder onverwachts toonde dezer
dagen de Nedac-Sorbo groep uit Vor-
den zich geïnteresseerd.
Nedac-Sorbo bleek na afweging van
alle relevante factoren de meest se-
rieuze gegadigde, dit o.a. in verband
met de handhaving van een deel van
de werkgelegenheid.
Binnen Nedac-Sorbo hebben sokken
en panties onder het merk Sorbella
reeds een belangrijke plaats op de
Ned. markt verworven.
Bij Nedac-Sorbo werken ca. 230 men-
sen.
Met de curatoren is overeenstem-
ming bereikt over de uitgangspunten,
waardoor naar verwachting een defi-
nitieve overeenkomst tot stand zal ko-
men.
Eerst zal o.m. nog goedkeuring moe-
ten worden verkregen van de rechter
commissarissen.
Uiteraard zal ook nog door Nedac-
Sorbo overleg worden gepleegd met
de betrokken vakbonden.
Bij het totale concern Jansen de Wit -
Danion werkten ruim 400 werkne-
mers.
De produktie van panties zal thans bij
Danion in Emmen, na afslanking,
z.s.m. worden voortgezet. Dit met een
personeelsbestand van minimaal 50
tot 80 arbeidsplaatsen.
Bij sokkenfabrikant Jansen de Wit /al
getracht worden tot een samenwer-
king te komen met de bij die fabriek

reeds eerder gevormde zogeheten
werkgroep zuid.
Deze beoogt ca. 70 arbeidsplaatsen te
behouden. Getracht zal worden het
produktieproces zo snel mogelijk
weer op gang te brengen, zodat de lo-
pende orders kunnen worden geeffek-
tueerd en deze belangrijke nederland-
se industrie in panties en sokken voor
nederland kan worden behouden.

Aanvullend persbericht
Maandag heeft de direktie van Nedac-
Sorbo de besprekingen voortgezet
met de curatoren, teneinde een schik-
king te treffen waardoor uitlevering
en produktie van Jansen de Wit in
Schijndel weer kunnen worden her-
vat. Mede in het belang van o.m. de
werkgelegenheid en de belangen van
de detailhandel in Nederland hebben
de curatoren hiertoe Nedac-Sorbo ge-
machtigd.
Maandag hebben ook besprekingen
plaats gevonden met de werkgroep
zuid, alsmede met het gemeentebe-
stuur van Schijndel en de vakbonden.
Woensdag 9 januari 1985 vindt er een
bijeenkomst plaats met een deel van
het inmiddels ontslagen personeel dat
betrekken zou zijn bij het opnieuw
opstarten van het thans stilliggende
produktie-proces.

Zo mogelijk ligt het in de bedoeling
om reeds donderdag lOjanuari a.s. het

produktieproces te kunnen hervatten.
Vooral het vakmanschap van de bij
sokkenfabriek Jansen de Wit betrok-
ken vakmensen zou er voor kunnen
zorgdragen dat het opstarten zo spoe-
dig mogelijk effectief kan zijn.

Inmiddels heeft de president-direk-
teur van Nedac-Sorbo de heer Jac. H.
de Jong een gesprek bij de kousenfa-
briek Danion gearrangeerd.

Er zal daar o.m. overleg worden ge-
pleegd met de vakbonden.
Ook zal er een gesprek plaatsvinden
met het gemeentebestuur van Em-
men. De heer de Jong zal trachten ook
bij Danion de produktie zo snel moge-
lijk te doen opstarten.

In ieder geval hoopt hij dat nog eind
deze week een begin kan worden ge-
maakt met de uitlevering van de lo-
pende orders vanuit de centrale maga-
zijnen.

Schade bij de detailisten door neen-
verkoop dient volgens de heer de Jong
zoveel mogelijk te worden beperkt.

Voral tijdens een dergelijke koudegolf
als nu het geval is, stijgt bij de detail-
handel de omzet van panties en sok-
ken tot een ongekende hoogte.

P.K.V. nieuws
Op de landelijk tentoonstelling
„Noordshow" tevens Bondshow der
N.H.D.B. te Zuidlaren behaalden en-
kele leden van P.K.V. de volgende pre-
dikaten:

Grote Hoenders: Wyandotte zilver
zwart, H. Berenpas IxZG.
Dwerghoenders: Duitse kriel patrijs,
mej. G. Sanders IxZG; Idem geel pa-
trijs, mej. G. Sanders IxF; idem zilver
patrijs, mej. G. Sanders IxF; Minorca
zwart,G.W.Tragter IxZG; Wyandotte
Columbia blauw get., H. Berenpas
2xZG.
Sierduiven: Krulduif gladkop, mej. G.
Sanders 3xF.

Konijnen: Kleurdwerg blauwgrijs,
mej. G. Sanders IxZG.
Cavia: Crested gouda gouti, mej. G.
Sanders 5xZG.

Ook op de P.K..V.D. show te Diepen-
heim werden door de leden van P.K.V.
zeer goede resultaten bereikt, zowel
in de hoenders als de konijnen hadden
ze de mooiste, t.w. de heren Rouwen-
horst met U en Sloetjes met F, dit wa-
ren de verdere uitslagen:

Grote Hoenders: Wyandotte wit, J.
Rouwenhorst IxU, 2xZG, IxF; Friese
hoen goudpel, H.J. Rietman IxZG.
Dwerghoenders: Barnevelder dubbel
gez., H.J. Rietman IxZG; Rhode Is-
land red, H.J. Rietman IxZG.

•

Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
kon. grijs, H.W. Sloetjes lxF,2xZG; A.
Dijkstra IxF, IxZG; H.J. Rietman
IxZG; Vlaamse reus ijzergrauw,
H.B.J. Snellink 3xZG; H.W. Sloetjes
IxF; Vlaamse reus wit, J.L. Klein
Brinke IxZG; Franse hangoor bont,
H. Verstege IxZG.

Midden rassen: Witte nieuw Zeelan-
der, H.J. Rietman 3xZG; H. Verstege
IxF, 3xZG; A. Dijkstra l\;AGroot
zilver donkerzwart, H. varOieerde
IxZG; Wener blauw, André Snellink
IxZG; Rode nieuw Zeelander, G.
Lenselink 3xZG; Papillen zwart, H .W.
Sloetjes 2xZG; Alaska, H.G ' Horst-

man IxF, 3xZG; Deilenaar, W. Riet-
man 3xZG.
Kleine rassen: Kle in zilver licht/wart,
mevr. D. van Heerde IxZG.

Dwergrassen: Ned. hangoordwerg
zwart, W. Boersma 2xZG; Kleur-
dwerg Madagascar, D. Klein Geltink
IxZG.

Dans en showavond 19 jan. a.s.
der Deurdreajers in residentie
Schoenaker op de Kranenburg
Nu de feestdagen weer aan ons allen zijn voorbij getrokken, en een
nieuwjaar zijn intrede heeft gedaan, staat na een korte periode van
rust, weer het traditonele karnavalsgebeuren in den lande voor de
deur, dus ook binnen het Deurdreajersrijk.

Maar voor het zover is, willen de
Deurdreajers al vast met U in de juiste
stemming komen, vandaar dat de
nieuwe heerser en vorst van het Deur-
dreajersrijk Prins Fred de tweede U al-
len oproept om met hem en zijn ge-
volg aanwezig te willen zijn op de
grote dans en showavond in
residentie Schoenaker op de Kranen-
burg, en wel op zaterdag 19 januari
1985 a.s.
Onder de bezielende leiding van Prins
Fred de tweede, ligt het in de bedoe-
ling om er met een ieder t.w. minima,
maxima of Jan Modaal of tweemaal
modaal, er een getapte avond van te
maken, waarbij leut gein en humor
centraal zullen staan.
Wat het programma betreft , kan wor-
den gezegd dat het weer heel wat be-
looft te worden, want het is reeds ge-
steld, deze avond zal in het teken
staan van show en veel dans.
Zo zullen o.a. voor het voetlicht tre-
den rasechte artiesten welke binnen
het deurdreajersrijk schuil gaan, en we
noemen o.a. onze mini en senioren
dansgarde, de hofliederentafel die tot
de vaste Deurdreajers inventaris be-
horen, en vervolgens De Belhamels
een nieuw ontsproten talentgroep.
Een speciaal onderdeel vormt het op-
treden van het karnavalsgezelschap
"De Grolsche Hofzangers" uit kanun-
nekesstad Groenlo, en natuurlijk zul-
len weer diverse personen uit het

Deurdreajersrijk worden onderschei-
den.
Het gehele gebeuren zal van start
gaan om elf minuten over acht, want
dan zal Prins Fred de tweede zijn op-
wachting maken met zijn gevolg met
een aaneensluitend non stoppro-
gramma dat zal worden gepresen-
teerd door president Gerard, terwijl
de zaal reeds open is vanaf half acht,
dus zorg dat U allen erbij bent zodat U
niets behoeft te missen.
Naast het showgedeelte is er uiteraard
ook een dansgedeelte, dat door gaat
tot in de kleine uurtjes, waarbij het
muzikale gedeelte in handen is van
het Dans en showorkest Expresse, dat
garant staat voor een veelvuldig ge-
bruik van de dansvloer en de juiste
feeststemming.

Voor een natje en een droogje staat
garant onze oppertapper Th. Schoe-
naker en zijn staf, en natuurlijk rijdt
ook weer de traditionele borrelbus
voor een behouden thuiskomst, want
de Deurdreajers zagen U allen ook
gaarne te gast op het grote karnaval.

Tot slot om te besluiten met de woor-
den van prins Fred de tweede, laten
we er met ons allen getapte avond ma-
ken is natuurlijk ook aan U, en wij re-
kenen er op, en wat de Deurdreajers
betreft nou die zijn er klaar voor.

150 jaar openbaar lager onderwijs
Het onderwij zend personeel en de onderraad van de openbare lagere school te Vorden laat mo-
menteel haar gedachten gaan op welke wijze het feit gevierd kan worden dat er dit jaar 150jaar
openbaar lager onderwijs in Vorden wordt gegeven. Men is bezig om oude schoolfoto's op de
kop te tikken teneinde daarmee bij de jubileumviering een tentoonstelling te kunnen inrichten.
De datum van viering is op dit moment nog niet bekend.

Historie
Zoals op de meeste plaatsen op het
platteland en de Graafschap was
óók in Vorden het onderwijs toever-
trouwd aan de zorgen van de marke.
Dit wat betreft het schoolgebouw en
de kosterswoning.
De benoeming van de koster-
schoolmeester geschiedde vermoe-
delijk vanuit het Kerspel (momenteel
kennen we in Vorden een straat met
die naam). In de marke-boeken
(1691-1845) wordt namelijk van
geen enkele benoeming melding ge-
maakt.
Na 1 795 ging het onderwijs met
verschillende andere zaken steeds
meer over naar de bevoegdheid van
de gemeentebesturen. In 1 792 had
de marke een nieuwe school ge-
bouwd, maar reeds in 1820 bestaat
instortingsgevaar. De aannemings-
som was slechts 1 291 dus het was
niet zo verwonderlijk dat de kwaliteit
van het gebouw bijzonder slecht
was.
Hier moet nog aantoegevoegd wor-
den dat de Vordense boeren de ste-
nen en pannen uit Zutphen aanvoer-
den tegen een vergoeding van zes
stuiver per vracht van 500 stuks.
Het benodigde zand bleef buiten het
bestek en werd op kosten van de
marke uit de Vordense beek ge-
haald.

Meester Staring
Ondanks de slechte staat van het
geheel duurde het nog negen jaar
voor de schoolopziener, Baron van
Heeckeren zich er mee ging be-
moeien. In een uitvoerige brief van 3
augustus 1829 wijst hij het ge-
meentebestuur er onder andere op
dat het gebouw slechts ruimte biedt
aan 11 2 leerlingen, terwijl het in de
winter soms 180 bevat.

Daarvoor achtte hij een groter ver-
trek nodig en wel met een lengte van
12 meter en een breedte van 8 el. De
kosten zullen ongeveer 2000 gul-
den bedragen. De gemeenteraad
van Vorden vraagt haar lid Mr.
A.C.W. Staring van de Wildenborch
om advies.
In diens advies van 6 maart 1 830
staat "Hetgeen tot stand moet wor-
den gebracht is iets van het hoogst
mogelijke nut, men heeft een betere
school te bouwen. Wat der jeugd in
onze dagen door schoolonderwijs
wordt bijgebracht is, behalve kennis,
ook zedelijkheid, zucht tot orde, in-
zicht van het goede dat wij bezitten
en van het betere dat nog moet wor-
den verkregen, achting voor de
werkzaamheden die de onderschei-
den standen der mensen bezig hou-
den en wat dies meer zij. Zulke zaden
bij het opkomend geslacht uitge-
strooid moeten onder Gods zegen
de beste vruchten dragen en den
voorspoed van den staat, tevens met
het geluk der ingezetenen, kracht-
dadig bevorderen", aldus Mr. Sta-
ring in zijifeadvies.
De conclusie van Mr. Staring is dan
ook dat vergroting van de oude
school niet wenselijk is, maar dat de-
ze vervangen dient te worden door
een nieuwe die plaats heeft voor
180 kinderen.

Plan met begroting
Met dit voorstel gaat de raad ak-
koord en deze besluit een voorlopig
plan met begroting te laten overleg-
gen, naar een geschikt terrein uit te
zien en financiële steun van Rijk en
Provincie trachten te krijgen. De
schoolopziener moet op spoed aan-
dringen als er in 1 831 nog geen vor-
deringen te bespeuren zijn. Het ant-
woord hierop luidt: "Dat de gemeen-

te over geen andere middelen terza-
ke beschikt dan de haar bij besluit
van G.S. d.d. 1 9 augustus 1830 toe-
gezegde Provinciale bijdrage ad
700 gulden; dat zij reeds zwaar be-
last is en at ook de omstandigheden
waarin het vaderland verkeert (oor-
log met België) mede oorzaak zijn
van de vertraging".
Pas ruim twee jaar later nJ. op 22 ok-
tober 1833 komen deze door de
Zutphense architekt Derk Lijzen op-
gemaakte stukken ter tafel, volgens
welke de totale kosten 2100 gulden
zullen bedragen. Ook nu weer wordt
het aangehouden. Belangrijke stij-
ging van het leerlingenaantal is nl. de
oorzaak dat een school voor 300 in
plaats van 180 kinderen nodig
wordt geacht. Dus er kwam een
nieuw ontwerp maar nu, een jaar la-
ter begroot op 3900 gulden inklu-
sief 63 gulden voor de architekt en
39 gulden voor dagelijks opzicht.
Inmiddels is het Rijk bijgesprongen
met een subsidie van 1000 gulden.
De aannemer wil bovendien nog
450 gulden voor de afbraak geven.
Op 7 maart 1835 gaat de raad met
één en ander akkoord en volgt op 23
mei van hetzelfde jaar de aanbeste-
ding. Tot dagelijks opzichter wordt
de landmeter Jan Mellink aangewe-
zen.
Als de aannemer in de tweede helft
van december het werk oplevert
heeft meester Jacob Ensink de leef-
tijd van 64 jaar bereikt en legt hij zijn
taak neer. Overeenkomstige zijn ver-
zoek wordt zijn zoon Berend Jan be-
noemd tot zijn opvolger. Ook als
koster en voorzanger.

Berend Jan had zijn vader reeds
sinds 1 925 geassisteerd met uit-
zondering van de tijd dat hij gemobi-
liseerd was als tweede luitenant-
kwartiermeester bij de schutterij.



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Zaalvoetbal
Velocitas l - Internio l
Direkt na het beginsignaal nam Velo-
citas in deze belangrijke vier-punten-
wedstrijd het initiatief, hetgeen resul-
teerde in drie doelpunten binnen twee
minuten.
Hierna trad een lichte verslapping op,
waarvan Internio tweemaal profiteer-
de (3-2)
Het kleine beetje geluk, wat in de laat-
ste wedstrijden gemist werd had men
nu wel op de hand.
Nog voor rust werd het 4-2 door een
eigen doelpunt van Internio. In de
tweede helft werd de wedstrijd, vooral
aan Internio-zijde, harder. Toch kon
dit harde spel de Vordenaren er niet
van weerhouden om, via enkele goed
uitgevoerde combinaties, de score op
te voeren tot 8-2.
Bij een nummerieke meerderheid
kon Internio nog éénmaal tegensco-
ren, maar het laatste woord was we-
derom aan Velocitas, dat uiteindelijk
met 10-3 won.
De Vordense doelpuntenmakers:
Freddy Bos 4x, Richard Hartman 3x,
Mark Rouwen lx en twee eigen goals.

Uitslagen
Velocitas l -Internio 1:10-3; Velocitas
2 - Meilink 1: 1-3; Velocitas dames -
Ratti dames: 0-7 (oefenwedstr.).

Programma
Maandag 14 jan. te Vorden: Velocitas
3 - Veldhoek l 19.00 uur; Velocitas 4 -
D.C.B.C. 3 19.45 uur; Velocitas dames
- Grol dames 20.30 uur (oefen-
wedstr.).
Woensdag lójan. te Borculo: E.G.V.V.
l - Velocitas 2 19.00 uur.
Woensdag lójan. te Eibergen: Sp. Ei-
bergen 2 - Velocitas l 21.25 uur.

V. V. Vorden
af d. jeugd
Zondag 13 januari is er zaalvoetballen
in de Sporthal te Vorden.
Vorden Cl en C2, aanvang 9.00 uur;
Vorden C3 en C4, aanvang 10.30 uur;
Vorden BI en B2, aanvang 14.00 uur;
Vorden Ao en Al, aanvang 15.30 uur.
Zaterdagmiddag 19 januari: Spelmid-
dag in de kantine, aanvang 13.30 uur.

Oudej aars-potspel
De belangstelling rondom het tradi-
tionele oudejaars-potspel in zaal
Schoenaker was bijzonder groot te
noemen. In zeven poules werd aller-
eerst gestreden om de finaleplaat-
sen.
Bij de dames werd Angelique Sue-
ters eerste. Marjo Gotink werd twee-
de, terwijl de derde plaats door Ma-
rijke Duistermaat werd veroverd.
Bij de heren wist Jan Waarle het
best zijn zenuwen in bedwang te
houden. Tweede werd Wim Bos, ter-
wijl Wim Eskes de derde plaats ver-
kreeg.
De organisatie was bij het bestuur
van de Kranenburgse biljartvereni-
ging in goede handen. Vele jaren
daarvoor verzorgde Willy Horstink
dit. Hij speelde wel mede en verover-
de nog de vierde plaats.

Tafeltennis
Vordense tafeltennis
kampioenschappen om de
Herberg Trophee
De Vordense tafeltennisvereniging
"Treffers" organiseert zondag 13 ja-
nuari de Vordense kampioenschap-
pen. Dit jaarlijkse Herbergtoernooi
kent een sterk deelnemersveld. De in-
schrijvers komen niet alleen uit Vor-
den maar ook uit omliggende plaat-
sen. Bij de heren wordt er in een acht-
kamp uitgemaakt wie zich kampioen
van Vorden mag noemen. Verder
wordt er bij de senioren een speciale
klasse voor rekreanten afgewerkt. De-
ze klasse telt 30 deelnemers.
De junioren spelen een competitie.
Bij de dames zijn 2 klassen gemaakt te
weten één voor rekreanten en één
voor leden van de vereniging. Het
toernooi dat in de grote zaal van "De
Herberg" wordt gespeeld begint om
8.30 uur. De finales beginnen rond de
klok van 17.00 uur. Voor inlichtingen
kan men bellen in Vorden 2653; 1784
of 2385.'
De competitie begint voor de Treffers
op maandagavond 14 januari weer.

Waterpolo

Biljarten
Dries Byenhof beste
Van Rood-specialist.
Tachtig deelnemers waren ervoor de
10-, 1 5- en 20 van rood-wedstrij-
den in Café Denk gekomen. De wed-
strijden werden verspeeld op
woensdag en vrijdagavond, terwijl
de finalepartijen zondagmiddag
werden gehouden.
Dries Bijenhof plaatste zich daarbij
als eerste. Tweede werd Sam Sam-
ren, terwijl Gerrit Stokkink de derde
plaats veroverde. Mevrouw Schut
reikte onder dankzegging aan de or-
ganisatoren de uitgeloofde prijzen
uit. Het halve varken ging daarbij
naar de winnaar Dries Bijenhof.

Nederlaag Vordense dames
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond de competitiewedstrijd te-
gen Brummen met 4-3 verloren. Vor-
den nam via Hermien Tiessink een
1-0 voorsprong. Nadat Brummen ge-
lijk had gemaakt, werd de derde perio-
de afgesloten met de stand 2-3. In de
laatste periode bracht Grietje Weller-
weerd de balans opnieuw in even-
wicht. Vlak voor tijd scoorde Brum-
men de winnende treffer 3-4.

Waterpolotoernooi
Zaterdagavond werd een waterpolo-
toernooi gehouden waaraan door de
dames-heren en aspirantenploegen
werd deelgenomen door He-Key;
Hanzekikkers; Brummen en Vorden.
Bij de dames was het team van He-
Key het sterkst, terwijl de teams van

Hanzekikkers zowel bij de aspiranten
alswel bij de heren zegevierdend uit
het water stapten.

Heren Vorden '64 winnen
met 7-0 van Duikelaar

T)e heren van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd (waterpolo) tegen de
Duikelaar met 7-0 gewonnen. De eer-
ste periode werd afgesloten met een
3-0 voorsprong voor Vorden via doel-
punten van Jaap Stertefeld, Kier Knol
en Frans Karmiggelt. Rudi Sloot en
Jaap Stertefeld brachten de stand in
de tweede periode op resp. 4-0 en 5-0.
Frans Karmiggelt en Kier Knol be-
paalden de eindstand op 7-0.

Forse zege polojeugd
Het jongensteam van Vorden '64 won
met 10-3 van Pegasus. Mark Besselink
2x; Andre Karmiggelt; Mark Besse-
link; Martin Siebelink; Mark Karmig-
gelt 3x; Han Berenpas en Arjan
Broekman scoorden de Vordense
doelpunten.

Volleybal
Onfortuinlijke start dames
De dames van Dash zijn het nieuwe
jaar slecht begonnen door de thuis-
wedstrijd tegen Achilles uit Hengelo
met 0-3 te verliezen. De ploeg uit
Hengelo had vooral bij de opslag meer
klasse in huis dan de statisch spelende
Dash ploeg. De eerste set eindigde in
11-15.
In de tweede set kwam Dash aanvan-
kelijk goed terug. Men kwam op een
voorsprong van 12-8, maar op het kri-
tieke moment verslapte de concentra-
tie 14-16. De laatste set eindigde in
een 12-15 setoverwinning voor de
Hengelose dames. Zaterdag aan-
staande speelt Dash uit tegen Dyna-
mo uit Apeldoorn.

"Graafschaprijders"
D'e Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" houdt woensdaga-
vond 16 januari in Hotel Bloemendaal
haar jaarvergadering.
Het bestuur stelt voor om het aantal
bestuursm|n met één uit te breiden,
aangezienR penningmeester de heer
D.J. Rouwenhorst de wens te kennen
heeft gegeven een stapje terug te wil-
len doen. Voorgesteld wordt om de
heer M. van Dongen in het bestuur te
benoem ADe heren J. Slagman en B.
Regelink^Kllen zich herkiesbaar.

Dammen
Jeugdwereldkampioenschap
Johan Krajenbrink en Wieger Wesse-
link zijn in het Jeugdwereldkampioen-
schap, dat op 22 december 1984 in
Amstelveen werd afgesloten, geëin-
digd op een gedeelde 3e plaats. Wie-
ger Wesselink gaf in de voorlaatste
ronde zijn kansen weg; in de partij te-
gen Guntis Valneris, die later op een
met Hendrik van de Zee gedeelde eer-
ste plaats eindigde stond Wesselink zo
goed als gewonnen, maar in tijdnood
nam hij de verkeerde beslissingen en
verloor. Valneris en van der Zee spe-
len nog een barrage om het kam-
pioenschap. Eindstand: v.d. Zee en

Valneris 18 punten uit 11 wedstrijden;
Keisels, Krajenbrink en Wesselink 16
punten, Roethof 13 punten.

Gelders kampioenschap
In het Gelders kampioenschap blijft
Gerrit Wassink het goed doen. Na 7
ronden bezet hij een met Tjeerd
Harmsma gedeelde 2e plaats met 9
punten uit 7 wedstrijden. Koploper is
Geert Prinsen met 11 punten. In de 7e
ronde kwam Gerrit Wassink niet ver-
der als remise. In een zeer gekompli-
ceerde partij lieten beide partijen
winstkansen open in de tijdnoodfase,
zodat er een puntendeling uit kwam
rollen. Harry Graaskamp kwam in het
middenspel ligt in de verdrukking,
maar hield de remisehaven in het
zicht tegen Theo Berends. Graas-
kamp staat op de gedeelde 10e plaats
met 4 punten. Henk Grotenhuis ver-
loor van de oude Gelderse kampioen
Geert Berends en is met 6 punten 8e.
Henk Hoekman veegde in een fikse
centrumaanval Jaap van Galen van
het bord en heeft nu weer aanslui-
ting met de subtop (8 punten en een
5e plaats). Jurgen Slutter speelde bij
de aspiranten remise, maar sluit nog
steed de hekken met 2 punten. Mi-
chiel Boerkamp verloor en deelt de 8e
plaats.

Piet Dekker wisselbeker
Op donderdag 27 december werd 's
avonds in d'Olde Smidse weer tradi-
tioneel gesneldamd om de Piet Dek-
ker Wisselbeker. De vorige winnaar,
Johan Krajenbrink liet zich al in de
voorronde uitschakelen en werd uit-
eindelijk slechts winnaar van de 2e
groep. Wieger Wesselink, die de beker
al 2x eerder won was ook dit keer de
beste. Henk Ruesink werd 2e met 6
punten uit 4 wedstrijden, l punt min-
der dan Wesselink. De overige groeps-
winnaars waren: Simon Wiersma,
Gerrit Wassink en Jan Hoenink.
In de middag werd voor de jeugd een
oliebollentoernooi gehouden. De
groepswinnaars waren: Jurgen Slut-
ter, Rik Slutter, Yvo en Marco.Baak-
man, Martijn Wiggers en Mark Klein
Kranenbarg. De prjzen bestonden uit
oliebollen.

Halve finales ^
In Dordrecht zijn zaterdlP^ januari
de halve finales voor het kampioen-
schap van Nederland begonnen. Jo-
han Krajenbrink, die zich via een eer-
ste plaats in de kwartfinales plaatste,
moet met Evert Bronst-ijat Bauke
Bies, Ruud Palmer, Cees HRcer, Ron
Hcusdens, Auke Scholma, Johan Ba-
stiaannet, Wim van der Kooy en Hein
Meyer strijden om 4 plaatsen in de na-
tionale finale. In de eerste 2 rondes
speelde Krajenbrink 2x remise tegen
Bastiaannet en Heusdens.

Halve finales dames
Zaterdag 5 januari zijn in Huissen ook
de halve finales dames begonnen.
Door een uitbreiding van het aantal
halve finalegroepen kreeg Saskia
Buist ook nog een startbewijs. De ove-
rige deelneemsters zijn in haar groep:
Annemieke van de Kraats, L. Gobel,
Patricia Joosten, Petra Polman, Esther
Rijndertse, Joan Vermeer en Els van
Hoof. De vooruitgespeelde wedstrijd
tegen Annemieke van de Kraats ging
verloren, maar van Els van Hoof kreeg

ze wel de beide punten doordat deze
niet op kwam dagen. Ook in de 2e ron-
de op zondag won ze, zij het met de
nodige moeste van Esther Rijndertse.

Op 22 december werd in Nieuw-Am-
sterdam gesneldamd om het Neder-
lands kampioenschap voor dames.
Saskia Buist begon goed en heeft zelfs
11 ronden aan kop gestaan. Na een ne-
derlaag tegen de later kampioen Leun
Otten uit Eibergen ging het echter he-
lemaal vekeerd en verloor ze de laat-
ste 3 wedstrijden ook. Eindstand: 1.
Leun Otten 25 uit 15; 2. Karin van Lith
24; J. Andries 23; 6. Saskia Buist 18.

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse:
T. Slutter - H. Ruesink 0-2; J. Koersel-
man - J. Masselink 1-1; S. Buist - S.
Wiersma 1-1; S. Wiersma-B. Hiddink

0-2; H. Hoekman-H. Graaskamp 1-1;
B. Hiddink-H. Hoekman0-2;G. Was-
sink - B. Nijenhuis 1-1; J. Masselink -
H. Klein Kranenbarg 1-1; B. Nijenhuis
-T. Slutter 1-1; S. Buist-W. Wesselink
0-2; H. Ruesink - J. Koerselman 2-0;
G. ter Beest - G. Wassink 1-1.
Eerste klasse:
H. Wansink - G. Brummelman 2-0; R.
Slutter - B. van Zuylekom 2-0; W. Be-
renpas-M. Boerkamp 1-1; W. Hulshof
- B. Rossel 1-1; H. Esselink - H. Wan-
sink 0-2; B. Rossel - J. Slutter afg.; M.
Boersbroek - G. Hulshof 0-2; G.
Brummelman - B. Breuker 2-0; J. Slut-
ter - J. Kuin 1-1; R. Slutter - M. Boer-
kamp 1-1.
Jeugd:
A. Berenpas - H. Berenpas 0-2; A. Be-
renpas - H. Klein Kranenbarg 0-2; H.
Berenpas - F. Ibrahim 0-2; F. Ibrahim -
A. Berenpas 2-0; D. ter Huerne - F.
Ibrahim 0-2; A. Berenpas - D. ter
Huerne 2-0.

Bfj ons in d'n Achterhook
"Zölle wi'j 's argens un endjen gaon wandelen, a'w 'n heel'n dag in huus
zit te oel'n bu'w venaovund zo gaar as botter".
Snieders Hent kon altied maor lastug 'n heel'n zondag op de stoel deur-
brengen. In de warmere jaorgetiejen, och, dan had 't niks te beduun.
Dan leep i'j 's nao buuten umme te zeen of de sla sinds vanmargen al
weer egreujd as, i'j maak'n 'n praötjen met de schaöpe of haal'n op ow ge-
mak de kippeneier uut. Daor ko'j al un mooi zetjen van 'n dag met te gan-
ge wean.

In de winterdag was dat allemaole anders, zeker met zo'n kelde a'w now
heb. At 't oaverdag nog bi'jkans 10 graden vrös dan lao'j 't wel umme lan-
ge buuten rond te hangen. Vandaor dat veurstel van Hent en Riek, zien
vrouw.

"A'j maor neet te wiet van hand gaot, wi'j kriegt nog un goed pak snee vol-
gens de berichten".
"Oh nee, dat waa'k ok neet van plan, in 'n Veldhoek bi'j Reurle daor is 't
now, met die snee op de dennekes, besunder mooi en daor bu'w met tien
menuten".

Hent had 'n betjen moeite umme 'n auto op gang te kriegen maor met un
ketierken waarn ze op weg, onderweg genietend van 't winterse land-
schap. "At 't neet zo kold was mog 't van mien nog bes un tiedjen zo wit
blieven, alle ongerechtugheid is now mooi afedekt".
Hent, van huus uut un natuurmense, kon eigeluk van alle jaorgetiejen
genieten en wis de bekoringen van zommer, harfs, winter en veurjaor ten
volle te waardeer'n. De tied dee hee in 't bos deurbrach waarn veur um
golden uurn.

Zo'n dree ketier wandelen zee deur 't winterse bos van Staatsbosbeheer
(eigenaar sinds jonker Bobby 't daoran vekoch hef)- 'n Frisse neuze kre-
gen ze in ieder geval wel want 't was gloepens kold en 't spet Riek dan ok
niks too zee weer in 'n auto zatt'n.

"Za'k maor binnendeur op huus an ri'jen?".
" 'k Vinne 't bes, a'j maor uutkiekt, die binnenweage bunt hier en daor
nog wel 's glad".
Maor 't veel nogal met. 't Ging goed tot t'r argens an de kante van de weg
un stel hoender leep.
"Kiek uut Hent da'j ze neet van de sokken jaagt".
Hent kek ok uut en remm'n un betjen bi'j. Maor daordeur kwam hee an 't
gliern en ging rech op de hoender af. Die stoaven alle kanten uut maor
ene oaverleaven 't neet.
"Da's mien ok wat", zei Riek die, too Hent stille ston, metene 'n auto uut
sprong, "juus de hane he'j doodereen".
Ze gingen met de dooie hane nao 't huus waor ze schienbaor bi'jheurn.
Hent lei de boerinne uut wat um oaverkommen was.
"Maor", zei e, "Ik zal de hane wel vevangen".
"Da's mien bes af', zei de boerinne, "maor of't de kippen daor ok met
eens bunt, dat mo'j nog maor afwachten!"

Zoene kö'j ok nog tegen kommen, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.
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Vrijetijds- en sportkleding

Loden dames- en herenjassen

Bodywarmers en thermokleding
Truien en vesten

Overhemden en shirts

Laarzen en sportschoenen

en nog veel meer knal prijzen bij:

Marten
iteeJs JotllreffenJI

20 TOT 50%
KORTING

Sportjacks en colberts

Trainings- en joggingpakken

Jagersjacks in div. maten

Adidas sportschoenen 25% korting

Lederen voetbalschoenen vanaf 15,-

Occasions: Luchtbuksen vanaf 80,-

WAPEN- EN SPORTHANDEL
ZUTPHENSEWEG 9,
VORDEN.

Rabobank

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

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

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br. vanaf
29,95 per m.
HUBO DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

die wij bezig zijn om uw kamer, keuken,
slaapkamer enz., met een nieuw behang ge-
zellig te maken of met een nieuw verfje
mooi waardoor uw buitenschilderwerk ook
gaaf blijft!

Vraag inlichtingen bij

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

Weekblad
Contact
Vorden

2300 abonne-
menten Vorden
en omgeving.
Zeer dichte
lezerskring.

Editie Ruurlo 3300 exemplaren.
Editie Hengelo Gld. 4500 exemplaren.

Contractkortingen mogelijk.
50% KORTING
voor combinatie advertenties.

Voor inlichtingen:

Drukkerij Weevers b. v.
Nieuwstad 12, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
Telefoon 05752-1404.

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTING2HAG
naar de specialist

barei\ikei{
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Grote opruiming
Tenniskleding Halve prijs
Paardrijkleding Halve prijs
Trainingspakken 25% korting
Trainingsjacks 25% korting
Zwemkleding 25% korting
Nylon jacks gevoerde 25% korting
Alle hengels Halve prijs
Niet afgeprijsde sportartikelen

10% KORTING

KLUVERS
SPORT-TOTAAL
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41 WORDE N-Tel.05752-1318

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

Vanaf 1 januari 1985 gelden o.a. de volgende rentetarieven:

Hypotheken
variabel maandbetaling 7,1 %
variabel halfjaarbetaling 7,3 %
5 jaar vast maand bèta l ing 8,05%
30 jaar Rentestabiel maandbetaling 8,3 %

Sparen
Spaarvrij (nu een half % hogere rente)
(onbeperkt opneembaar)
Spaargroei
(f 3.000,- per kwartaal vrij opneembaar)
saldototf 2.500,-
f2.500 tot f 5.000,-
boven f 5.000,-

3,75%

4 %
5,25%
6,5 %

6,5
Rabobank Woonspaarplan
rente tot
(sparen voor huwelijk of eigen huis) plus
een premie mogelijk tot maximaal f 2.500,-
bij aankoop van een eigen huis.

Rabobank Tienerrekening 6 %
Mor tieners van 10 tot 18 jaar met
gratis reken ing-koffer en 5% spaarpremie

Rabobank
- Zutphenseweg 26, Vorden. Tel. 05752-1888
- Ruurloseweg 70, Vorden. Tel. 05752-6769
- B. v.d. Heydenlaan 3, Wichmond. Tel. 05754-423

niet adverteren kost meer!
t de mogelijkheid van

FOTOCOPIËN
IBTOCOPIËN

FOTOCOPIËN
rU > (TviUrlCfll

A3-A4-A5
Haarscherpe afdrukken

NIEUWSTAD 12, VORDEN. TELEFOON 05752-1404.



Ingezonden!
Buiten verantwoording van de redactie.

De dorpsbomen
verdwijnen?!!
Twee eigenlijk drie fraaie dorpsbo-
men zijn al eeuwen toonaange-
vend voor ons dorpsaanzicht.
Twee zeer oude kastanjes voor de
kerk en een zeer oude eik voor de
drogisterij. Zonder uitzondering
zal elke Vordenaar trots zijn op
zo'n aanzicht, evenzo velen uit de
regio. De visuele waarde is dan
ook zeer groot.
Toch ben ik genoodzaakt met een
teleurstellend bericht te moeten
komen. Het kan n.l. wel eens bin-
nen niet al te lange tijd afgelopen
zijn met de twee kastanjebomen.
De botte bijl zal onvermijdelijk
blijken te zijn en een ware storm
van verontwaardiging te weeg
brengen.
Om zomaar klakkeloos aan te ne-
men dat deze bomen te oud en te
ziek zouden zijn en zs daarom als
afgedaan te beschouwen, voert
veel te ver.
Belangrijker is de vrsag waarom ze
zo snel achteruitgaan en of het
echt met ze gedaar is.

Verantwoordelijk roor de slechte
konditie zijn de erbarmelijke om-
standigheden waaronder onze bo-
men moeten groeien. Om dit te
begrijpen moeten we kijken in het
hart van elke toom. Elke echte
boom n.l. groeitop in zijn eigen af-
val en dat afval zjn z'n eigen blade-
ren. Bladeren zijn bouwstenen.
Juist de jaarljkse bladval zorgt
voor de vorming van 'n humus-
laag. Een hunuslaag is 'n heel ei-
gen opzich zöfstaande wereld van
o.m. schimmels, insekten, vocht
en temperatiur die zorg draagt
voor o.a. hè. terugvoeren van voe-
dingsstoffel, het op peilhouden
van de vochthuishouding, het
luchtig hoaden van de bodem en
het afbreten van schadelijke stof-

fen. Uiteindelijk zorgt de humus-
laag mede voor het in principe on-
sterfelijk zijn van bomen. Bomen
kunnen in principe onsterfelijk
zijn, omdat ze beschikken over
een enorm groot regeneratie ver-
mogen (het voortdurend aankun-
nen maken van nieuwe cellen).
Alleen en met nadruk alleen uit-
wendige omstandigheden zoals:
bodemverdichting, verontreini-
ging, afvoeren van bladeren, gas-
lekkages, het leggen van leidingen,
beschadiging van wortels en tak-
ken, zure regen, grondwaterstand-
daling enz. enz. zorgen voor 'n
vroegtijdige dood.
Het laat geen twijfel mogelijk, on-
ze bomen hebben het slecht en ve-
le zullen dat (moeten) erkennen.
Opknapbeurten die in het verle-
den al plaats hebben gevonden,
waarbij rotte plekken werden uit-
gebeiteld, balsam opgesmeerd, an-
kers bevestigd en ringspanning
hersteld zijn prachtige maatrege-
len die vreselijk kostbaar zijn, hun
doel overigens wel bereiken, maar
zijn absoluut onvoldoende. De bo-
men hoeven nog niet weg, ze kun-
nen nog lang heel lang ons dorp
blijven sieren, maar dat kost abso-
lute aanpassing, waarbij het herstel
van bodem incl. voedingsstoffen
en het alsnog laten vormen van
een humuslaag de hoogste priori-
teit moeten krijgen.
Wat de aanpassing verder betreft
stel ik voor: (zie ook schets).
1. Een wegversmalling in het cen-
trum van ons dorp (Overigens is
dit niet mogelijk zolang er zwaar
verkeer door ons dorp raast. Voor
mij zijn dit twee vliegen in één
klap).
Tevens kan een wegversmalling
meer parkeerruimte met zich mee-
brengen.
2. Het trottoir aan de kant van de
bomen moet verdwijnen.
3. De twee tot vier meter brede
strook die vrij komt (punt l en 2)
wordt geschikt gemaakt voor de
bomen.

4. Een gedeelte (onder de bomen)
van het grasveld wordt ingeplant
met bodembegroeiers zoals maag-
denpalm-klimop enz. Deze plan-
ten helpen mee om het afgevallen
blad vast te houden. Er ontstaat
dan een z.g. boomspiegel die in
principe even groot is als de kroon
van de boom waarin de humuslaag
zich kan ontwikkelen.

5. Voor vervanging van het trottoir
wordt dwars door het perk een
wandelpad aangelegd van los ma-
teriaal. Hierdoor zal zelfs het aan-
zicht wat parkachtig worden.

Nieuwe cursussen
bij Instituut Gulden
Looi Doetinchem
Veel ursisten die voor het Midden-
standdiploma studeren kiezen voor
een tof 2-jarige opleiding. Om nu ech-
ter fct grote verschil tussen de l en 2-
jarifi cursus te overbruggen, heeft In-
stitiut Gulden Loon ook een l '/2-jari-
geMiddenstandscursus ingelast, be-
stmd voor cursisten met desnoods
a^en lagere schoolopleiding.
Tjdens deze l'/2 jaar wordt les gege-
jn in vakken als modern boekhou-
en, bedrijfseconomie, verkoopbe-
ordering, zuiver schrijven en Corre-

ipondentie, handels- rechts- en wets-
kennis en belasting- en sociale wetge-
ving. De cursus is ook zeer geschikt als
cursus Algemene Ontwikkeling. Deze
l'/2-jarige cursus Middenstand, waar-
mee het Instituut in 1970 is gestart, is
zeer succesvol gebleken, aangezien
op enkele uitzonderingen na, alle kan-
didaten het jaar daarop examen kon-
den doen.

Hiermee heeft het Instituut het bewijs
geleverd dat een cursist met uitslui-
tend lagere schoolopleiding niet perse
2 jaar moet studeren om het zo fel be-
geerde Middenstandsdiploma in het
bezit te krijgen. Dat de Middenstands-
opleidingen bij Gulden Loon een be-
grip zijn geworden in Gelderland mo-
ge blijken uit het feit dat gemiddeld 80
tot 85% van de examenkandidaten
slaagt; alleen al in de laatste 5 cursus-
jaren zijn maar liefst 345 kandidaten
geslaagd. De Middenstandscursus
start 24 januari 1985.
Het bedrijfsleven heeft behoefte aan
goed geschoold en gemotiveerd com-
puterpersoneel, vandaar dat Gulden
Loon het pakket professionele com-
puteropleidingen heeft uitgebreid
met een aantal nieuwe cursussen, die
tevens in januari starten. Vooreen ie-
der is de cursus Praktische Informati-
ca, Basic & Informatica en Computer-
gebruikers-Oriëntatie van groot be-
lang; de cursussen Computer Tekst-
verwerking Wordstar, Data-typist(e)
en Computerboekhouden zijn van be-
lang voor kantoorpersoneel en voor
werklozen die meer kans op een baan
willen hebben. De computerlessen
worden gegeven aan groepen van ten
hoogste 6 cursisten, zodat de kwaliteit
gewaarborgd is; iecler heeft de be-
schikking over een professioneel sy-
steem.
Bij de cursussen Basic & Informatica
en Basic Gevorderden kan men op

vrijwillige basis een Commodore C16
huren, zodat men thuis extra kan oe-
fenen.
Nadere informatie kunt u verkrijgen
bij Instituut Gulden Loon Doetin-
chem; telefoon 08340-23708.

Taalcursus Pools in
Enschede en
Hengelo
Binnenkort starten er een aantal be-
ginnerscursussen Pools. Zowel in En-
schede als in Hengelo zal er gelegen-
heid zijn onder leiding van een gekwa-
lificeerd docente in kleine groepen
Pools te leren.
Het daarbij gebruikte lesmateriaal is
Nederlandstalig en werd speciaal voor
deze cursus vervaardigd. Er worden
twintig lessen van anderhalf uur gege-
ven. De cursus wordt georganiseerd
door de Pools-Nederlandse Kulturele
Vereniging (PNKV).
De kosten bedragen per les f 10,- (voor
leden) en f 12,- (niet-leden). Boven-
dien bestaat ook dit jaar de mogelijk-
heid deel te nemen aan een vier- of
zesweekse zomercursus Poolse taal
en cultuur in een Poolse universiteits-
stad.
De cursus in Enschede wordt gegeven
op woensdag om 18.15 uur in de
IHBO "De Maere", Kortenaerstraat
50.
De eerste les is op woensdag 9 januari,
maar men kan ook op 16 januari nog
beginnen.
De cursus in Hengelo wordt eveneens
op woensdag gegeven om 20.30 uur in
buurthuis "De Tempel", Voorhof 2a.
De eerste les is op woensdag 9 januari,
maar men kan ook op 16 januari nog
beginnen.
Inlichtingen over de cursussen en een
inschrijfformulier krijgt men van de
docente mevrouw M. Rajkowski-Vijf-
schagt, tel. 08330-2339 en via het cur-
sussecretariaat van de PNKV, Heide-
bloemstraat 135, 6533 SN Nijmegen,
tel. 080-553093 (Gart Adang).

Vereen en
gevonden
voorwerpen
GevoiWn:
1. paarse handschoen met zwart/
witte strepen; 2. rode knipporte-
monnee f 12,-; 3. wieldop met op-
schrift "California"; 4. zilverkleurige
plastic wieldop; 5. lapjeskat; 6.
fietstas met schoenen en kerststuk-
je; 7. rode nylon sporttas inh. sport-
spullen; 8. zak pootaardappelen; 9.
portemonnee inh. 3 sleutels en f
0,30; 10. div. sleutels.

Verloren:
1. blauwe maandkaart GSM; 2. gele
envelope met adreslijsten; 3. benzi-
nedop van Puch bromfiets; 4. auto-
sleutels Simca; 5. rode kinderbijbel;
6. zwarte wollen handschoen; 7.
dubbele zilveren ketting met zilve-
ren tientje; 8. Duitse herder; 9. gou-
den ring met diamant (groene
steen); 10. zwarte handschoen met
ster erop; 11. groene rechterhand-
schoen; 12. paar wanten (donker
blauw); 1 3. paar dames tricot hand-
schoenen (beige); 14. Seiko horlo-
ge; 1 5. div. sleutels.

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

15 jan. NCVB, werk kruisvereniging
24 jan. Bejaardenkring, dorpscentr.
5 febr. KPO
7 febr. Bejaardenkring, dorpscentr.

12 febr. NCVB, over slaatjes maken
21 febr. Bejaardenkring, reisje

6. De bestaande bank krijgt een
mooi plaatsje onder onze eeuwi-
ge lommer.

Niet alleen de kastanjes maar ook
andere bomen in het dorp lijden

een slecht bestaan. Op de markt
b.v. zijn de bomen van ellende in
de tegels gegroeid en ook de rij ka-
stanjes voor de markt komen erg
veel te kort. Dat hier eenzelfde ver-
haal geld moge duidelijk zijn.

Hopelijk kunnen we gezamenlijk
ervoor zorgen dat de juiste beslis-
singen worden genomen.

Hans van Laake
Burg. Galleestraat l
Vorden

Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.

3300 exemplaren

Ruurlo, Barchem, Wolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wildenborch

ed. Vorden:

2300 exemplaren

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

Hengelo, Keij' nborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3350 exemplaren

Gemeente Warnsveld,
Wichmond
Vierakker

Contractkortingen mogelijk.

Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere editie 50%KORTING
Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Weevers b.v,
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.


