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Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 u u r en woensdag van 13.30 tot 17.00 uu r. S pree k u u r burgemees ter M r. M. Vunder ink : volgens al 'spraak. S p r e e k u u r wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis

Zoals reeds eerder in deze rubriek is
vermeld, is de vrijdagmiddagopen-
stelling verschoven naar de woensdag-
middag. Van 13.30 tot 17.00 uur kunt u
dan terecht.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor-nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunning is op 6 januari 1987 verleend.

Verleende bouwvergunning:
Aan het bestuur van de Stichting
Huisvesting Bejaarden,Nieuwstad 32,
voor de verbouw van de noordvleugel
van het bejaardentehuis "De Wehme"
tot 7 woningen.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 20 januari
a.s. om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de.
volgende punten:
- wijziging gemeenschappelijke re-

geling Regionale Woonwagencen-
tra Oostelijk Gelderland;

- Centraal Antennesysteem;
- wijziging monumentenverorde-

ning;
- vaststelling bestemmingsplan

"Buitengebied 1982/1986";
- herziening Vreemdelingenwetge-

ving;
- ontwerp provinciaal afvalstoffen-

plan Gelderland;
- gewestelijke notitie afvalverwer-

king;

- ontwerp-bijstelling meerjarenplan
stads- en dorpsvernieuwing.

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 20 januari 1987 om
19.30 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- goedkeuring begroting 1987 en

eerste wijziging begroting 1987 van
de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

- subsidie aan de plaatselijke V.V.V.
voor in het kader van het Trop-Vor-
den gemaakte kosten;

- beschikbaarstellen gelden t.b.v. de
7 x 24 uur bereikbaarheid Alge-
meen Maatschappelijk Werk;

- Centraal antennesysteem;
- wijziging monumentenverorde-

ning.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 21 januari 1987 om
20.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- goedkeuring begroting 1987 en

eerste wijziging begroting 1987 van
de Stichting Openbare Bibliotheek
en leeszaal Vorden;

- subsidie aan de plaatselijke V.V.V.
voor in het kader van hetTrop-Vor-
den gemaakte kosten;

- beschikbaarstellen gelden t.b.v. de
7 x 24 uur bereikbaarheid Alge-
meen Maatschappelijk Werk;

- wijziging Gemeenschappelijke Re-
geling Regionale Woonwagencen-
tra Oostelijk Gelderland;

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande
aan de opening van de vergadering,
bij de voorzitter of de secretaris van
de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden, voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een

goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

4. Sanering pluiimeebedrijf Ten Pas
te Kranenburg

Mede gelet op herhaalde klachten
vanuit de omgeving hebben burge-
meester en wethouders thans defini-
tief derhalve besloten tot sanering van
het pluimveebedrijf van de heer Ten
Pas aan de Eikenlaan 12.
De mogelijkheid hiertoe is aanwezig
nu vast is komen te staan dat de pro-
vincie Gelderland uit de knelpunten-
pot Stads- en dorpsvernieuwing de
helft betaalt van de kosten die hier-
mee gemoeid zijn. De gemeente
neemt de andere helft voor haar reke-
ning.

De ondernemer heeft afstand gedaan
van zijn rechten, voortvloeiende uit
de op 23 april 1974 aan hem verleende
vergunning ingevolge de Hinderwet.
Daarmee is deze vergunning komen
te vervallen.
Bedrijfsbeëidiging en ontruiming van
de stallen is ingegaan op l januari j.1.

5. MeerjarenPIn Wet Stads- en
dorpsvernieuwing

Beschikbaarheid financiële middelen.
Het voeren van een beleid op het ter-
rein van de dorpsvernieuwing kost
ook geld. Hg^ijk stelt daarvoor (be-
perkte) finaiHIle middelen beschik-
baar. Voor gemeenten als Vorden ge-
schiedt dit via de provincie Gelder-
land (provinciaal stadsvernieuwings-
fonds).

Gemeentelijk verzoek om een bijdrage.
Om in aanmerking te komen voor een
bijdrage (jaarlijks maximaal ca.
f 200.000,-) uit dat provinciaal fonds
moet de gemeente een aanvraag in-
dienen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Zo'n aanvraag, in dit ge-
val voor het jaar 1988, dient vergezeld
te gaan van een meerjarenplan.

Een ontwerp daarvan, uitgaande van
een bijstelling van het door de raad in
februari 1986 vastgestelde plan, treft
U hieronder aan.

Inspraak.
Voordat de gemeenteraad een derge-
lijk meerjarenplan vaststelt bestaat de
gelegenheid tot inspraak.
a. Schriftelijk:
Schriftelijke reacties kunnen worden
ingediend tot maandag 26 januari
1987.

b. Mondeling:
De mogelijk bestaat om voorafgaande
aan de op 20 januari 1987 te houden
vergadering van de commissie voor al-
gemeen bestuur c.a., waar dit onder-
werp op de agenda is geplaatst, in te
spreken.

Mocht U van die gelegenheid gebruik
willen maken, dan verzoeken wij U
vriendelijk dit uiterlijk 19 januari 1987
(telefonisch) te melden ter secretarie,
afdeling I (tel. 05752-2323, tst. 23).

Meerjarenplan (m.j.p.).
In het onderstaande treft U het ont-
werp-meerjarenplan aan. Daarbij
kunnen de volgende opmerkingen
worden gemaakt:

- Het ontwerp is cijfermatig vertaald
voorzover het betreft projecten/
subsidie-mogelijkheden, welke
ook reeds voorkwamen in het door
de gemeenteraad in februari 1986
vastgestelde meerjarenplan (inclu-
sief herziening oktober/november
1986).

- Daarnaast zijn een aantay^uwe
objecten/subsidie-mogelijl^den
opgevoerd, zoals b.v. het terrein
van de zuivelfabriek. Inpassing
daarvan in het vorig jaar vastgestel-
de meerjarenplan - zal mede op ba-
sis van de resultaten van^e in-
spraak kunnen geschiede^pi de
raadsvergadering van februari a.s.
Zo zullen de onderdelen 2.1. en 2.4
- bij doorgang - uiteraard een herin-
richting van het huidige terrein tot
gevolg hebben.

- Duidelijk moet zijn dat er sprake
dient te zijn van een prioriteiten-
stelling, omdat de bijdrage uit he.t
provinciale fonds maximaal ca.
f200.000,- per jaar zal bedragen.
Voor de goede orde wordt nog wel
opgemerkt dat voor dringende za-
ken een beroep kan worden gedaan
op de provinciale knelpuntenpot
stads- en dorpsvernieuwing.

Code Project 1988 1989 1990 1991 1992

Vervolg Gemeentenieuws zie blad 2.

Reserve lijst Projektomschrijving

1.
1.1
1.1.2
1.2
1.3.

1.4.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

WONEN:
HVAT/Insulindelaan 170.000,-
Woonfunclie school Kranenburg p.m.
Nieuwbouw Insulindelaan

' Woningverbetering (part.) 75.000,- 75.000,-
incl. bijdr. wisselw. bij dorpsvern.
Monumenten en rieten daken 40.000,- 40.000,-

Totaal wonen 115.000,- 285.000,-
WERKEN:
Gems Metaalfabriek p.m. p.m.
Woltering transport
Aral pompstation
Zuivelfabriek p.m. p.m.

Totaal werken

WELZIJN:
Totaal welzijn

p.m.
p.m.

75.000,- 75.000,- 75.000,-

40.000,- 40.000,- 40.000,-

115.000,- 115.000,- 115.000,-

p.m. p.m.

p.m.

Bouw wooneenh. terr. voorm. jeugdcentrum
Onderzoek mogelijkh. verb. school wooneenh.
Onderzoek mogelijkh. verderg. nieuwb. Insl.ln.
Via subs. verordening te verd. subs. won.verb.

Via subs.verordening te verdelen subs. voor
gemeentelijke monumenten en rieten daken%

Onderz. verplaatsing en herinrichting terrein
p.m. Onderzoek mogelijkheden verplaatsing
p.m. Onderzoek mogelijkheden verplaatsing

Herbestemmen teirein

4. OPENBARE RUIMTE/
INFRASTRUCTUUR:

4.1. Doorgaande weg
4.1.1. Reconstructie Rijksweg
4.1.2. Omleidingsroute
4.1.3. Herinrichting (verfraaiing)

centrum
4.2. Marktple in
4.3. Komvonderlaan
4.4 Vervallen
4.5. Parkeerplan
4.6. Bomenherstel

Totaal openbare ruimte/
infr. structuur

5. OVERIGE:
5.1. Vervallen
5.2. Div. onderzoeken, w.o. opstellen

en onderhouden
mjp/advieskosten/riolering de
Boonk
Totaal overige
Totaal generaal

p.m.

p.m.

p.m.

41.000,-
p.m.

5.500,-
38.000,-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

52.000,-

Reconstructie Rijksweg (verk.veiliger maken)
Kosten route omleiding zwaar verkeer

Onderz. mogelijkheden verfraaiing dorpscentr.
Reconstructie/herstel marktplein
Doortr. als bevoorradingsweg met parkeermog.

Onderzoek/opstellen plan
Bomen bij de kerk en omgeving

84.500.-

15.000,-
15.000,-

214.500,-

15.000,-
15.000,-

300.000,-

15.000,-
15.000,-

130.000,-

15.000,-
15.000,-

130.000,-

15.000,-
15.000,-

130.000,-

Interk. jeugddienst met
gospelgroep
Zondagavond 18 januari a.s. wordt in
de N.H. Kerk de eerste interkerkelijke
jeugddienst van 1987 gehouden.

In deze dienst zal ds. ort, een jonge
enthousiaste predikant uit Gendrin-
gen, voorgaan.

Het thema is "Bidden.... wat??" Heeft
bidden zin? En hoe zit het met de lei-
ding van God in iemands leven?

Muzikale medewerking wordt ver-
leend door "Praise", een gospelgroep,
die wel in Winterswijk en omgeving
bekend is, maar tot nu toe nog nooit in
Vorden had gespeeld en gezongen.
Na deze avonddienst staat in "de
Voorde" de koffie klaar.

Viering H. Avondmaal
in de Dorpskerk
De schriftlezing voor de komende
zondag is uit het Matteüs evangelie.
Net is er verteld over het eerste optre-
den van Jezus, en nu (in Mat. 4:18-22)
gebeurt er iets heel wezenlijks: men-
sen worden geroepen om discipelen
(leerlingen) van Jezus te worden, om
achter Hem aan te gaan.

Zo is er voor zondag ook de nodiging:
om deel te nemen aan het Avond-
maal. Is dat niet ook: een teken van
opstaan en achter Hem aangaan, op-
dat H ij de bron van het Leven zal zijn?
Op het liedrooster staat Gez. 47, over
de roeping van de discipelen, dus he-
lemaal aansluitend bij de evangeliele-
zing.

GEBOREN: Jeanine Willemijn Heij-
enk; Roy Eijkelkamp; Marloes Marga-
retha Beek.
ONDERTROUWD: H.J. Wuesten-
enk en L.B.M. Mentink.
GEHUWD: H.RA. Kalkman en H.W.
Huurneman.
OVERLEDEN: Geen

N.B. P.M. (pro memorie): Voor deze projecten geldt dat de (totale) kosten, uitgesplitst over de diverse jaren, nog niet bekend zijn. Bij doorgang dient evenwel gerekend te
worden met een (fors) beslag op de beschikbare middelen.
RESERVELIJST: Aan projecten die op de reservelijst zijn vermeld is geen hoge prioriteit toegekend c q. de financiering daarvan zal bij doorgang in principe uit andere
middelen moeten plaatsvinden.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 18 januari 10.00 uur: ds. H. We-
sterink, dienst van Schrift en Tafel.
Schriftlezing Matth. 4:18-22. Lied Gez.
47. Kollekte: Diakonie.
19.00 uur: ds. Ort uit Gendringen, Herv./
Geref. jeugddienst.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 18 januari 10.00 uurds.T.Zuide-
ma van Apeldoorn; 19.00 uur ds. Ort,
jeugddienst in de N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
17 en 18 januari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 17 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
1 7 en 18 januari WA. Houtman, Vorden.
Tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot lO.OOuuren 17.45tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

TAFELTJE-DEKJE
De maand januari: Mevr. v.d. Berg, tel.
6875. Bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
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 weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofd^u;
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Een avondje
GRIEKENLAND
Rabobank R3
Griekenland informatie-avond
met een dia-show en
info stands

Rabobank i. s. m. Grieks Verkeers-
bureau, Holland International,
Transavia en Olympic Airways.

Maandag 26 januari.
Plaats: Lochemse Schouwburg. Aanvang 20.00
uur. Toegang: f3,50 inkl. koffie met cake. Kaarten
verkrijgbaar bij Rabobank Vorden en Ruurlo.

A.S. VRIJDAGAVOND

Boerenkoolavond
MET MUZIKALE MEDEWERKING VAN

Ronnie de Jong
BIJ CAFE-RESTAURANT

SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Vorden-Kranenburg. Tel. 6614.

Weekendaanbieding:

Appelflappen
't winkeltje in vers brood en banket

a t :•
e Donskmren Organisaties

Nieuwe
danslessen
voor verloofden
en gehuwden

Wij hebben nog enkele plaatsen vrij op dinsdag en
woensdag om de 14 dagen van 8-10 uur.
Inschrijving: 21 januari van 7-9 uur in zaal Eykelkamp
't Medler Vorden.

Dansschool Houtman

In onze opruiming

MOOnbOOtS vanaf 25,00

Vachtlaarzen ai vanaf 69,00
PantOffelS nu vanaf 17,00

Vachtlaarzen
halve prijsin kleine maten nu

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Zorgt al 50 1 aar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22|

Zaterdag 1 7 januari

Feestavond
Voetbalvereniging "Vorden" in
De Herberg. M.m.v. Jopief
Jackpot en Sound Selection.
Aanvang 20.30 uur.

Vijf gulden verdient
U als u voor

24 januari uw
abonnementsgeld

betaald.

Komt U ook op 24 januari in het
Dorpscentrum, Vordens To-
neel is daar dan ook.

Te koop: 1 jarige slachtkip-
pen.
B.S. Lebbink,
Eikenlaan 27, Vorden.
Tel. 6739.

Zaterdag 1 7 januari

Feestavond
Voetbalvereniging "Vorden" in
De Herberg. M.m.v. Jopie
Jackpot en Sound Selection.
Aanvang 20.30 uur.

CONTACT BETALEN?
Vlug doen. U verdient nu f 5,-
tot 24 jauari.

Zaterdag 1 7 januari

Feestavond
Voetbalvereniging "Vorden" in
De Herberg. M.m.v. Jopie
Jackpot en Sound Selection.
Aanvang 20.30 uur.

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat. 15-16-17 jan.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo

1,50
MAANDAG
19 januari
500 gram
Hutspot

0,95

DINSDAG
20 januari
500 gram
Gekookte

bieten
0,95'

WOENSDAG
21 januari
500 gram
Panklare
Koolraap

0,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood daar zit wat in!
Vooral met deze kou.
Maar dan natuurlijk brood
van de Warme Bakker die
het zelf bakt.
U proeft wel waarom?

AANBIEDING:

NNIND/MOLENB/4KKERS

Weekend hazelnoot taartjes
Krente- of rozijnenmik
Sneeuwster

WARME BAKKER V

BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

@PLAAT

Gratis af te halen
spek zwoerd

voor de vogels
Zolang de

voorraad strekt

SPECIALITEITEN

Cordon bleu
of

kotelet suise
5 halen

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Krabbetjes
1 kilo_ 4,25

gekruid en met
gesneden uien, kilo ___ /f»IO

zonder kruiden en
uien, kilo 9,95

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

ufe
gehakt
1 50 gram

1,25
Gekookte

worst
250 gram

1,95

MARKT
AANBIEDING

Fricandau
rollade

1kilo

11,90
Bij aankoop van een

rookworst
1 pond zuurkool

GRATIS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Borstlappen

1kilo

9,90

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Varkenslappen

Mager, 1 kilo

6,95

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

q© juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

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

Vernieuwing bouwwerken
Vernieuwing rieten daken
Onderhoud van rieten daken

onderhoud en renovatie

LW.M.WOLBERT
de Heurne 23a
7255 CK Hengelo Gld.
Tel. 05753-3612 b.g.g. 2588

KNIPTIP (f,
Een fotoblad is een inte-
ressante maandelijkse
gast die zorgt dat u op
de hoogte blijft van wat

er op fotogebied
gebeurt.

HOE "VRIJ" IS EEN GEHANDICAPTE MET TEVEEL VRIJE TIJD?
AVO-Nederland bemiddelt bij en zoekt werk voor mensen met

een handicap. Reeds 60 jaar. Jaarlijks kunnen vele gehandicapten
zich via AVO-Nederland maatschappelijk ontplooien. Bij een bedrijf
of als startende ondernemer.

Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. 033-63 52 14. Giro 625000.
Vraag nadere inlichtingen

Daarnaast geeft AVO-Nederland financiële ondersteuning voor
bepaalde aanpassingen, recreatie en opleidingen.

beschermvrouwe
HM de Koningin

AVOHEDERLAND
VERENIGING VOOR WELZIJN EN WERK



Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van onze zoon

JAN GERHARD

Roepnaam: GEERT

Marinus en Riek Bargeman
Hans

10 januari 1987
Hoetinkhof 271,
7251 WN Vorden

Wij willen iedereen, die ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag heeft ge-
maakt, door de vele gelukwen-
sen, bloemen en cadeaus, heel
hartelijk bedanken.

H.O. EGGINK
R.EGGINK-OORTGIESEN

Vorden, januari 1987
Almenseweg 8

Wist U dat "Mannen ook
maar mensen zijn?".
Vordens Toneel laat het U zien,
24 januari in het Dorpscen-
trum.

Wil de eerlijke vinder mij de
koperen lichtkap van buiten
terugbezorgen?
Mevr. Emsbroek,
Zutphenseweg 38, Vorden.

U kunt vijf gulden
verdienen als U

voor 24 januari uw
abonnementsgeld

betaald.

Te koop: V.W. Golf diesel,
zilvergrijs metaliek. Bj. 1979.
APK gekeurd. Zeer mooi.
Prijs n.o.t.k. Bellen tussen
12.30 en 13.30 uur of na 18.30
uur, tel. 05752-1015.

SCHAATS(T)ERS
Vincent Colenbrander slijpt
ook dit seizoen Uw schaatsen
weer. Noren f 5,00 p.p. Kunst-
schaatsen f 10,00 p.p.
Het Hoge 64, Vorden.
Tel. 2297.

Hebt U ook op Vordens Toneel
gewacht! We komen er aan, 24
januari in het Dorpscen-
trum.

2 paar schaatsen (noren) te
koop. Maat 37 en 38.
J.W. Regelink,
Koekoekstraat 7, Vierakker.

met
Televisie

reparaties
^-- direc»

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Kursus
bestuursvaardigheden
Er zijn nog een paar plaatsen
vrij op deze 6 morgens durende
kursus van de Vrouwenraad.
Start: dinsdagmorgen 3 febr.
van 9.30-11.30 uur.
Onderwerpen: besturen van
een vereniging, notuleren, lei-
den van een vergadering, knel-
punten enz.
Kosten: f 35,00.
Inlichtingen en opgaven bij:
Mevr. T. Brandenbarg, Brin-
kerhof 84, tel. 2024.

Zaterdag 1 7 januari a.s. starten
wij weer met de gehoor-
zaamheidscursus voor
huishonden.
Inl. A. Peters, tel. 08344-436
H. Lichtenberg, tel. 05753-
2042

Te koop: platte wagen
(luchtbanden) + paardetuig.
Hartman,
De Steege 44, Vorden.
Tel. 2293.

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

u Wordt óók schoon

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

f m 7251fons JansenTew-
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

KA RNA VALSVERENIGING

£>E

MCZIÏÏING «
januart

residentie

Fiets liefhebbers opgelet, noteer de vol-
gende data vast in uw agenda.

Jaarprogramma
van fietsclub V.R.T.C. de Achtkastelenrijders
1987.

8 februari: Veldtoertocht 40 km.
17 mei: Voorjaarstocht 25, 40 en 80 km.

1 t/m 4 juni: 20 en 35 km

avondfiets-
vierdaagse
19 juli: Zomertocht 40 km.
20 september: Herfsttocht

40, 80 en 120 km.
27 december: Oudejaarscrossloop.

Inlichtingen: telefoon 05752-3214.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 16 januari 1987 voor een ieder ter ge-
meente-secretarie ter inzage ligt het bij besluit van 19
december 1986, no. RO86.36382-ROV/G5208 door
Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde
bestemmingsplan "ADDINKHOF 1986, NO. 1".

Dit plan heeft betrekking op het tot tuincentrum be-
stemde gedeelte in Addinkhof.
Ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 1 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening is deze goedkeuring thans on-
herroepelijk.

Vorden, 15 januari 1987.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

l van de
Keurslagei

wlnfcrhosO

Ze boffen maar als
het van de

Keurslager komt.

EN U OOK
ALS U VAN DE
AANBIEDINGEN

PROFITEERT

TIP VOOR DE BOTERHAM:
Uit eigen worst makerij\^/ | L \_/ l VJ \-c l l V T \^f l W fc II IV* IXV^ l IJ

Fijne snijworst 100 gram 1,49
Kookworst aan stuk 250 gram 2,49

Deense Goulash
Heerlijk bij rijst of
geb. aardappelen.

Rundergehakt
500 gram

4,98

Hacheé-vlees
500 gram

5,98

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
Per kilo

6,98
DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram

4,98
WOENSDAG:

GEHAKT
h.o.h. 500 gram

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16,
VORDEN
TELEFOON 05752-1321

entree: leden ar a t i
uUt-leden ; f5,-

gehandicapten
kunnen vaak

méér
dan velen
denken
VRAAG

INLICHTINGEN

AVO-
NEDERLAND

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel. 033-63 52 14

Tijdelijk

Ex f ra hoge rente
op uw spaargeld.

BAAK

Vanaf heden zetten wij in
samenwerking met Snelder b.v.
het loodgieters-, gas- en
waterfittersbedrijf voort.

Ook de heer Hollman is in onze dienst getreden. Wij zullen U
op onze bekende correcte wijze bedienen en hopen op
jarenlange prettige wijze van zakendoen.
Dus vanaf heden een totaal pakket op

electra, gas en water, antennebouw
EMMERIKSEWEG 46 - BAAK - TELEFOON 05754-264

OPRUIMING
JACHTKLEDIIMG

RAININGSPAKKEN
VOETBALSCHOENEN
SPORTSCHOENEN ETC. ETC

20% tot 50%
KORTING

MarteiWapen- en sporthandel
T8$^2%^^^^m

dotltttfft*dl

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Spaardeposito,
naar keuze l of 2 jaar vast.

Minimum storting ƒ 1000,—.
Deze aanbieding geldt tot en
met 30 januari 1987.

Natuurlijk bij de Spaarbank wet de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



MIMISET
3 hoekig en 3 delig

Alpine wit M.D.F.

195,-

•M*

SCHUIFDEURKAST
blank eiken,
met spiegeldeur
als 3 deurs 1145,-

FORMIDABELE BLANK EIKEN SLAAPKAMER
ledikant 140 x 200 + 2 nachtkastjes
+ bovenbouw kompleet
Ook in 180 x 200.

v v

TAPUT

MODERNE HOEKKOMBINATIE

1998,-in diverse stoffen
Als 2 hoek 2
Salontafel 490,-

Hoge kwaliteit en lage prijzen. Dat kan.
Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad.
Prijs p.m. vanaf 49-
COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%
(ZIE ETALAGES)

V \

DRAAIFAUTEUIL
in diverse kleuren
leather-look lux

498,-
(ook leverbaar in stof)

STALEN
LEDIKANT
90 x 200 in wit
of grijs 198,-

HOEKTAFELSET
M.D.F. alpinewit.Ooktegebruiken
als salontafel. Maten 40 x 40,
50 x 50 en
60x60
Per set

KWALFTErTS
MATRASSEN
voor de laagste prijs

1 persoons

vanaf lfc
2 persoons

'XX vanaf 235,-

MASSIEF EIKEN EETHOEK
in blank of donker eiken
Tafel 145/80,
4,5 cm dik
Stoel met rundlederen
zitting p.st.

798,-

WANDMEUBEL
massief eiken front
1.85 breed met een
uitspringende
vitrinekast
voor

BANKSTEL
massief eiken met
echt rundlederen
kuipkussens Als 3 + 2 zits 2798,- Als 3-1-1 3498,

Eiken bankstellen in draion velours vanaf 1 645,-
Moderne hoekkombinaties in draion velours vanaf 1398,-
Moderne hoekkombinaties in echt rundieder vanaf _ 2498,-
Slaapkamer wit incl. bodems en matrassen 985,-
T.V. Stereomeubelen vele modellen vanaf _ 265,-
T.V. hoekkast eiken vanaf _ 245,-
2 zits bank vele modellen vanaf 698,-
LOSSE FAUTEUILS IN VELE PRIJSKLASSEN

Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamers.

meubelen
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-^14- LAAGTE 16 EIBERGEN TEL |̂5454-74190

Graf/s reservering en
verzekering voor
latere levering
Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal
Prima service en garantie

De Zutpheiise 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.

Van 15 t/m 31 januari maken wij de
"betere" luxe pasfoto's (gemaakt
vanaf negatief) voor

HALVE PRIJS
Niet geldig voor "direct klaar" foto's.

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Slank Volkoren!
Met het broodwisseldieet kunt U snel wat
pondjes kwijtraken. Het is eenvoudig: één

dag alleen volkorenbrood met mineraalwater,
koffie of thee (zonder suiker en melk) en de

dag erna weer normaal eten.
Zo is het mogelijk om tot twee kilo per week

af te vallen. Volkorenbrood bevat veel
belangrijke voedingsstoffen en bovendien

veel voedingsvezel, belangrijk voor een
goede darmwerking.

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Burgemeester Galleestraat 22

Laat Henk uw1

haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

loodgietersbedrijf

J.H WILTINK

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF

Walkman vanaf
Portable radio- cassettes vanaf
We hebben een groot assortiment

Stofzuigers o.a. Miele, Holland-Elektro, Philips,

59,00
29,95

National, Panasonic, Erres, Aka, etc.

vanaf 149,00

Eigen service werkplaats
eigen antenne bouw
reeds meer dan 51 jaar

BAAK

Aardige vrouw, weduwe, 47
jaar (3 stud. kinderen) zoekt
kennismaking met nette actie-
ve heer tot 55 jaar voor een
vriendschappelijke relatie met
als doel wat gezelligheid aan
elkaar te beleven.
Brieven onder nr. 4-1
van het bureau van dit blad.
Postbus 22 Vorden.

Te koop: schouwmodel gas-
haard en gevelkachel.
Tel. 05450-3934.

Wie mag ik bedanken voorde
16 rozen.

MONIQUE

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Goedkope, nieuwe en gebruik-
te gas-, kolen-, oliehaarden en
kachels, allesbranders, fornui-
zen plus kook-, gevel-inzet en
bijzetkachels, ook Zibro-Ka-
min. Inruil mogelijk. Jansen,
Bleekstraat 1, Hengelo, tel.
05753-1360.

Nieuwe kinderschaatsen
met schoen. In zwart en wit.
Maten 30 t/m 34, f 20,- p.
paar.
Hackfortselaan 2, Vorden.
Tel. 05752-1717.
Na1 uur's middags.

Gevraagd: oude foto came-
ra's. Liefst na 1 8.00 uur.
Tel. 08340-26152

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
DIJ U aan huis met onze uit-
yebreide kollektie n
belstoffen.

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

BAZAR SUETERS
RUIMT OP

Restanten speelgoed, huishoud
en luxe-artikelen tegen sterk
verlaagde prijzen.

Kom zelf even kijken.

BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15 -VORDEN -TELEFOON 3566.

Iedere week nieuw verlaagde prijzen en extra
koopjes in onze

WINTEROPRUIMING
SPECIAAL VOOR U: vanaf donderdag 15 januari

10% KORTING
op alle corsetterie, B.H/s, nachtkleding en ondergoed

tot 24 januari

Wij blijven
vrijdags open
tot 21.00 uur

RUURLO



TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 15 januari 1987

48e jaargang nr. 41

Boek over Vordense historie
bijna klaar

De zes auteurs zittend van links naar recht s: J. EefiingenJ. W. de Gruyter. Staand van links naar rechts: H.G. Wullink, H.Jans-
sen, G. W. Brinkman en J. van den Broek.

"Als we ons tevoren goed hadden gerealiseerd wat er allemaal aan vast zat waren we er
misschien wel nooit aan begonnen", en "in plaats van bezig zyn met je hobby was het kei-
hard werden".
Woorden van J. v.d. Broek, oud gemeente architekt en H.G. Wullink, voorzitter van de
Oudheidkundige vereniging "Oud Vorden".
Samen kwamen ze in het najaar '85 met het plan om de geschiedenis^an Vorden in een
boek vast te leggen.

"Over de kastelen is al veel geschre-
ven maar het dorp en de buurtschap-
pen waren, wat de historie betreft, een
groot vraagteken", aldus v.d. Broek.
Wullink: "Zelf wisten we van die ge-
schiedenis ook nog niet zoveel, heel
veel moest nog onderzocht worden".
Oorspronkelijk dacht men in drie a
vier jaar dit karwei te klaren. Een on-
derzoek naar de financiële haalbaar-
heid gaf in eerste instantie niet veel
hoop dat dit boek er ooit zou komen.
Tot men toevalling in contact kwam
met de direkteur van de Rabobank, de
heer J. Krooi,die het boek wel als pre-
sentje bij de heropening van de bank
wilde benutten en tevens als relatiege-
schenk.

Een en ander hield echter wel in dat
het boek voor 9 februari 1987, de da-
tum van heropening van de bank,
klaar moest z i jn .

Met de medewerking van G.W.
Brinkman, J. Eefting (streek-archiva-
ris), J.W. de Gruyter en H. Janssen
gingen we met z'n zessen aan het
werk waarbij elk van ons de verant-
woordelijkheid voor een hoofdstuk
kreeg te dragen", aldus v.d. Broek.

Deze hoofdstukken zijn: bevolking en
nederzettingen, Bodem en landschap.
Middelen van bestaan, Godsdienst en
Onderwijs, Van gemeenschap tot ge-
meente, Cultuur tesamen vormend:
Vorden, een historische verkenning.
Zo wordt een overzicht gegeven van
de prehistorie tot aan de dag van van-
daag, geput uit gegevens die verza-
meld werden bij onderzoeken van
rijksarchief, gemeentearchief, kerke-
lijke archieven en bezoeken aan mu-
sea en instellingen en natuurlijk uit
tientallen boeken.

Wullink: "Elke maand hadden we "re-
dactievergadering" waarbij gegevens
en gedachten werden uitgewisseld en
het schema voor de volgende maand
werd vastgesteld".

Naast de grote lijnen geeft het boek
ook talrijke details. Zo kan men lezen
dat in de middeleeuwen de boer van
"de Voskuil" deelnam aan- de krui-
stochten en dat in de Franse tijd veel,
met naam genoemde, Vordense boe-
ren brood en meel moesten varen
voor de fransen "tot aan Dorsten toe".

De kerkgeschiedenis geeft tal van leu-
ke details over geboorte en huwelijk

en bij het hoofdstuk cultuur blijkt dat
Berent Koning "Koning van Linde"
was.

"Wat niet wil zeggen", zo vult v.d.
Broek aan, dat alles uit de historie nu
boven water is gehaald.

Daarvoor was het aantal pagina's
(200) te beperkt. ledere geïnteresseer-
de vindt hier echter wel een goede ba-
sis om mee verder te gaan. We hebben
gestreefd naar een totaal overzicht en
zijn hierin wel geslaagd, in aanmer-
king genomen dat het het werk is van
amateur-historici.

Je zou het werk semi-wetenschappe-
lijk kunnen noemen.
Het boek (waarvan de druk in voorbe-

jkkerij Weevers) zal in
een kwalitatief hoog peil worden uit-
gevoerd, voorzien van een 40-tal af-
beeldingen en foto's.

"Fijn dat het werk van ons zessen zo
goed verpakt wordt", vinden v.d.
Broek en Wullink.
Vanaf medio februari zal "Vorden,
een historische verkenning" in de
plaatselijke boekhandel verkrijgbaar
zijn.

VORDEN

een historische

verkenning

Uitslag
Kinderkerstkleurolaat
f 10,00 Suzanne ten "ver, van Heeckerenlaan 21, Ruurlo
f 7,50 Ryanne Leeftink, p/a het Jebbink 46, Vorden
f 5,00 Cindy Zweverink, Burg. Galleestraat 34, Vorden
f 2,50 Jurgen Peelen, Boeijinkweg 2a, Keijenborg

2,50 Jessica Mulle^^oetinkhof 183, Vorden
2,50 Barbara Huitirrc, Ruurloseweg 60, Vorden
2,50 Annemie Wentink, Morsdijk 10, Ruurlo
2,50 Eric Klein Haneveld, Vosheuvelweg 9, Ruurlo

f 2,50 Bianca Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld
f 2,50 Kim Seisveld, Leestensepad 6, Warnsveld
f 2,50 Geert Groot Nuelend, Schuttestraat 24, Vorden
f 2,50 Peter Annevelink, Het Kerspel 42, Vorden
f 2,50 Marjolein Hilferink, Insulindelaan 38, Vorden

Door de enorme aantal inzendingen heeft de redactie besloten
nog eens 10 extra p rij/e n beschikbaar te stellen.
Deze zyn gewonnen door:
f 2,50 Sandy Klein Brink, Brinkerhof 33, Vorden
f 2,50 Arnold Mennink, Galgengoorweg 19, Vorden
f 2,50 Anneke Kamperman, de Bongerd 9, Vorden
f 2,50 Inge Langwerden, Haarweg 2, Hengelo Gld.
f 2,50 Herbert Goes, v. Heeckerenlaan 29, Ruurlo
f 2,50 Anita Wolsing, Nieuwstad 39, Vorden
f 2,50 Bernadet Wunderink, Burg. Galleestraat 50, Vorden
f 2,50 Rachel van der Kolk, p/a Scheerdershof l, W'veld
f 2,50 Inge Menkveld, Onderstraat 5, Bronkhorst
f 2,50 Anouk Peters, Beeklaan 20, Wichmond.

Prijzen af te halen voor 31 januari aan ons kantoor.

Uitslag
Kersfloniswoordpuzzel
Hieronder geven wij u de uitslag van de Kerstpuzzel welke
wij plaatsten in ons Kerstnummer. De prijswinnaars zijn:
f25,- M.A. Klein Kranenbarg-Bosch, Wierssew. 10, Ruurlo
f 20,-.F.G. Heuvelink, Emmerikseweg 11, Vierakker
f 15,- Mevr. Hummelink, v. Heeckerenstraat 7, Vorden
f 10,- Mevr. Lettink, Prins Clauslaan 23, Vorden
f 10,- I. Smit, leplaan 13, Warnsveld
f 10,- J. Stolk, de Heurne 88, Hengelo Gld.
f 10,- Louisa Calot, Oranjelaan 38, Warnsveld
f 10,- H. Pasman, Hoetinkhof 59, Vorden
f 10,- E.J. Lettink, Beatrixlaan 12, Hengelo Gld.
f 10,- B. ten Bokkel, Hulshofweg 6, Ruurlo.

De oplossing luidde:
Kerstfeest brengt licht en warmte in de donkere wereld.

Prijzen af te halen voor 31 januari aan ons kantoor.

Vervolg
gemeentenieuws
Gemeente Vorden
6. Inzameling huisvuil langs

onverharde wegen
Zoals u in de eerdere publikaties in de-
ze rubriek heeft kunnen lezen, zou
vanaf l januari 1987 het huishoudelijk
afval ook opgehaald worden aan on-
verharde wegen in het buitengebied.
Door een misverstand heeft op de eer-
ste inzameldatum, zijnde donderdag
8 januari j.1. geen inzameling langs die
wegen plaatsgevonden.
Het gemeentebestuur heeft in overleg
met de wekelijkse inzamelaar, de Fa.
Maatman thans een regeling getrof-
fen, dat vanaf de eerstkomende inza-
meldag i.c. 15 januari a.s. het huisvuil
ook wekelijks wordt ingezameld langs
onverharde wegen.
De huisvuilzakken kunt u dan aan de
wegzijde plaatsen.

(Nagekomen berichten)

Nieuws v.d. Kerken
A.s. vrijdag koffieochtend
in de Voorde
Vrijdagmorgen vindt u vanaf half tien
in de Voorde achter de Hervormde
Kerk een warm onthaal. U kunt hier
een kopje koffiedrinken en anderen
uit de gemeente ontmoeten.
Voor mensen die 's avonds niet graag
naar bijeenkomsten van de kerk gaan,
is dit een ideale gelegenheid anderen
te spreken.
Er is geen gespreksonderwerp, het
gaat vooral om ontmoeting.

Zondag dienst van
Schrift en Tafel
In de Dorpskerk leidt ds. Westerink
zondagmorgen de kerkdienst waarin
het Avondmaal wordt gevierd. De
Schriftlezing komt uit Mattheus 4:18-
22 over de roeping van de eerste leer-
lingen van Jezus. Roeping, dat is, dat
God jou opdraagt, waarvoor Hij jou
nodig heeft om dat te doen.
Dat is allereerst: die mens te zijn die
God heeft bedoeld. In de navolging
van Jezus krijgt dat concrete inhoud:
vissers van mensen worden.
Anderen de bevrijding van het evan-
gelie in handen leggen als een manier
om in vrede te leven.
De Cantorij zal meewerken bij het
zingen van Lied 47, het Schriftgezang
bij de bijbeltekst.

Oecumenische
gebedsdienst
In het Hervormd kerkblad staat een
onduidelijke aankondiging, betref-
fende de Oecumenische Gebeds-
dienst.
Deze wordt gehouden op zaterdag 24
januari in de K . K . Kerk op de Kra-
nenburg. Voorganger is ds. J. Vee-
nendaal.

Vorden bedankt
De werkgroep Kerstattentie van de
Raad van kerken, waarin samenwer-
ken de Gereformeerde, Katholieke en
Hervormde Kerk, heeft weer een ge-
slaagde activiteit kunnen onderne-
men.
Dankzij de geweldige opbrengst van
de kollekte konden circa 600 fruitbak-
jes worden verspreid onder ouderen,
zieken en anderen met wie meeleven
tot uitdrukking kwam.
Allen vrijwilligers die met de organisa-
tie en de verspreiding geholpen heb-
ben heel hartelijk dank.
En alle goede gevers dank voor de on-
dersteuning van dit initiatief.
De kollekte bracht in eindstand een
bedrag op van 8999,75.

Adverteren
kost geld

niet
adverteren
kost meer



Betaling abonnementsgeld
tot 24 januari 1987

Het abonnementsgeld voor 1987 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 24 januari 1987 betaalt.

Betaalt u na 24 januari (ook girobetalers) dan brengen wij U f 5,- admini-
stratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 24 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Postgiro nr. 1.20.58.67 t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden.
Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

Endurosport duidelijk in de lift
bij "De Graafschaprijders"

'olgende maand zullen op verschillende plaatsen in ons land weer Endurowedstrijden (betrouwbaar-
eidsritten) worden gehouden. De competitie heeft dan een maandje stil gelegen. Tijdens de in Hotel

Jloemendaal gehouden jaarvergadering van de Vordense motorclub "De Graafschapr\jders" werd duide-
Fgk dat de Endurosport duidelijk bü deze 387 leden tellende Vordense auto- en motorclub "De Graafscha-
ïiryders" in de lift zit.
^o zal deze Vordense sportvereniging
met niet minder dan zestien rijders tij-
dens de nationale competitie verte-
genwoordigd zijn. "Nu eigenlijk alle
geledingen van de motorsport "stil"
staan of hier en daar zelfs teruglopen
in belangstelling valt juist de toename
voor de endurosport op. Wij hebben
er in het bestuur diverse keren overge-
sproken. Wij hebben er geen verkla-
ring voor, maar verheugend is de be-
langstelling voor deze tak van sport
wel", aldus de sekretaris van "De
Graafschaprijders" Jan Slagman.

•

Wellicht zullen de successen die de le-
den van "De Graafschaprijders" het
afgelopen jaar hebben geboekt stimu-
lerend werken. Zo werd het senior-en-
duroteam nl. kampioen van Neder-
land. Tijdens de jaarlijkse feestavond
op 7 februari in zaal "de Herberg" zul-
len de rijders Johan Braakhekke,
Mees Siers, Jan Klein Brinke en ma-

nager Gerrit Arfman uitbundig wor-
den gehuldigd.
Tijdens zijn uitgebreid jaaroverzicht
ging Jan Slagman ook in op de presta-
ties van het autoteam orientatieritten.
Ook hier een nationaal kampioen-
schap dat behaald werd door de heer
en mevrouw Wisselink, J. Luiten,
Yvonne Wisselink, H. Cortumme,
Th.J. Kamp, heer en mevrouw Ver-
steege, A.C. Weevers en A J. Weevers.
Ook hen wacht op zeven februari te
samen met de vele andere kampioe-
nen een huldiging.
Mark Wentink uit Borculo en tevens
lid van "De Graafschaprijders" zal
eveneens worden gehuldigd. Hij werd
Europees kampioen bij de fietscros-
sers.

Slagman memoreerde voorts de be-
faamde Oost-Gelderlandrit welke in
november door "De Graafschaprij-
ders" werd georganiseerd. Het inter-

nationale Achtkastelenweekend met
600 deelnemers uit binnen- en buiten-
land.
Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende leden DJ. Rouwenhorst
en B. Braakhekke herkozen.
Penningmeester Mercelis van Don-
gen deelde mede dat de vereniging fi-
nancieel kerngezond is.
Intussen zijn er elke zaterdagmiddag
zo'n 20 leden in touw om de konditie
bij te schaven. Dit gebeurt onder lei-
ding van Jan Broekhof. In maart zul-
len de eerste orienteringsritten weer
worden gehouden.
Zondag 26 april organiseert "De
GraaJËbaprijders" de KNMV jeugd-
trial ^Wke meetelt voor het Neder-
lands kampioenschap. Deze trial
wordt verreden op het militair-oefen-
terrein, waar een dag eerder, zaterdag
25 april een onderlinge trial voor "De
Graaflfcaprijders" zelf wordt georga-

Plattelandsvrouwen
bij
"Op volle toeren"
De dames van de afdeling Vorden van
de Plattelandsvrouwen hebben zich
j.l. maandagavond goed op Televisie
kunnen bekijken.

De dames hebben namelijk in Hat-
tum het programma "Op volle toeren"
bijgewoond. Het leek wel of het Vor-
dense vrouwelijk schoon het op een
akkoordje met presentator Chiel
Montagne had gegooid. Steeds wan-
neer deze besnorde Chiel de artiesten
aankondigde deed hij dat steevast
voor de Vordense aanhang.
De dames waren dus volop in beeld.
Speciaal bij het nummer één geluid

van André Hazes fungeerden de Vor-
dense plattelandsvrouwen als "de-
cor". Het programma stond vrijwel ge-
heel in het teken van het komende
karnaval. En nu meer "behangen"
met zijn allen!

ADVERTEREN?
In CONTACT!

Jaarvergadering
KRATO
De Kranenburgse Toneelvereniging
Krato heeft dinsdag 6 januar j.l. haar
jaarlijkse ledenvergadering gehouden
in zaal Schoenaker.

De voorzitster opende de vergadering
en heette iedereen van harte welkom,
speciaal vier nieuwe leden, en sprak
de beste wensen voor 1987 uit.
De secretaresse las het actieve gebeu-
ren van Krato over 1986 voor. Waaruit
bleek dat Krato actief is geweest.

Volgens de penningmeesteresse heeft
Krato een goed financieel jaar gehad.

Er is een voordelig saldo. Krato is druk
bezig met de voorbereidingen voor
het buitentoneel in juni.
Er vond een bestuurswisseling plaats.
Rita Roelvink was aftredend en niet
meer herkiesbaar. Haar plaats werd
ingenomen door Bert Wunderink. Zij
werd bedankt voor haar inzet en kreeg
een attentie aangeboden. De avond
werd afgesloten met een drankje
waarbij men nog kon napraten.

OPRUIMING
Kortingen tot 50%
op klokken, horloges en
sieraden.
Brillen en zonnebrillen.

Zie onze etalage

juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

VERGROTEN

van uw advertentie-materiaal behoort bij
ons tot de mogelijkheden

WEEKBLAD CONTACT
NIEUWSTAD 12, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1404

College stelt voor:

Wijk voor wijk aansluiting
centraal antennesysteem
In mei 1986 heeft de gemeenteraad te Vorden besloten om de Stich-
ting CAI Zutphen opdracht te verstrekken voor het houden van een
enquête, ten einde een indicatie te krijgen van een mogelijk aansluit-
percentage.
In de kom van het dorp is op 1747 adressen een enquêteformulier be-
zorgd. Van dit aantal hebben er 1037 ofwel 59 procent het formulier
geretourneerd.
In totaal reageerden 704 bewoners po-
sitief; 269 negatief en 64 bewoners
hadden geen mening. De meeste po-
sitieve reakties kwamen uit de wijken
Brinkerhof(50 procent); de Boonk(49
procent) en het Molenplan (49 pro-
cent).
De raad ging er vanuit dat er tenmin-
ste 65 procent positieve reakties zou-
den moeten zijn. De werkelijkheid
bleek echter 40 procent te zijn.
Naar de mening van de Stichting CAI
Zutphen is de Stichting niet verplicht
en zijn de percentages onvoldoende
om de bebouwde kom in zijn geheel
van een nieuw centraal antennesy-
steem te voorzien.
De meeste storingsklachten komen
uit de wijk de Boonk.
De voorkeur van het college gaat uit
naar een wijksgewijze aansluiting.
Begonnen zou dan kunnen worden
met een aanpassing van de installaties
in de wijken Brinkerhof en Hoetink-
hof en vervolgens met het aanleggen
van het nieuwe systeem in de wijken
de Boonk en het Molenplan. In deze
vier wijken bevindt zich de helft van
het aantal geanqueteerde adressen.
In een gedeelte van plan Zuid is thans
ook reeds een centraal antennesy-
steem aanwezig. De Stichting CAI

Zutphen is bereid de exploitatie en
het onderhoud van dit gedeelte even-
eens over te nemen. Stichting CAI
Zutphen is voornemens om zo moge-
lijk (hetgeen afhankelijk is van de be-
langstelling) ook de overige wijken te
voorzien van een centraal antennesy-
steem.
Er is.nog een andere mogelijkheid vol-
gens het college. Dit houdt dan in dat
de gemeente de zojuist genoemde
werkzaamheden zelf verricht en zelf
voor de exploitatie blijft zorgdragen.
Dit is een nog verder gaande afwijking
van het genomen raadsbesluit en naar
verwachting van het college niet goed-
koper dan wanneer Stichting CAI
Zutphen aanleg en exploitatie ver-
zorgt.
Het college heeft nog een derde mo-
gelijkheid en die houdt in dat er hele-
maal niets wordt gedaan maar de be-
woners toestaan zelf weer een mast te
plaatsen. Deze laatste mogelijkheid
kan wat het college betreft snel terzij-
de worden gelegd. Het centrale anten-
nesysteem is in het verleden nl. aange-
legd om de grote hoeveelheid anten-
nes te verminderen en om meer ont-
vangstmogelijkheden te creeëren. De
raad zal zich op 27 januari aanstaande
definitief uitspreken.

Verloren en
gevonden voorwerpen
Gevonden:
1. geel rode plastic tas met blouse en
twee jurken; 2. groene damesfiets,
merk Rembrandt; 3. l x f55,- en 3 x
f 10,-; 4. bruine damesknipportemon-
nee f 3,-; 5. 4 tandige riek; 6. witte
schooltas met sportspullen en fruit; 7.
twee kinderhandschoenen (groen
met div.); 8. zwarte portemonnee, sla-
gersmodel, inh. div.; 9. zilveren arm-
band, Sterling 925; 10. bankbiljet
f l O,-; 11. verlengsnoer; 12. zwarte reu
met gele halsband; 13. blauwe muts;
14. zwarte portemonnee; 15. rood ge-
breide muts (min. l jaar geleden ge-
vonden); 16. div. sleutels.

Verloren:
I. lederen honderiem (grijs/groen,
stropband, schakels); 2. eurocheque-
pas; 3. gouden dameshorloge, merk
Eterna, met gouden schakelbandje; 4.
grijze plastic siervelg 'Toyota"; 5. zil-
veren ovalen speld in vorm van
bloem; 6. tankdop, zwart met slot van
R5; 7. langwerp. oude bruine porte-
monnee f 70,- -l- 10 rekeningen; 8.
zwart lederen portemonnee f 150,-'a
f180,-; 9. eurochequepasje; 10. 2 da-
mesfietsen, merk Westar en Batavus;
I1. leesbril met wit metalen montuur;
12. geel wollen sjaal; 13. 2 lederen
handschoenen, zwart met ritssluiting;
14. horloge, merk Bluser, met bruine
band; 15. plastic siervelg, merk Ub-
bink; 16. giropas en 2 girobetaalkaar-
ten; 17. parkerpen, zilverkl. "Gerrit";
18. tasje met portemonnee en casset-
tebandjes; 19. zwarte tas f265,-, giro-
pas en cheques; 20.2 zwarte dekzeilen
'a f 400,-; 21. linker handschoen,
kleur grijs; 22. gereedsschapstas met
hoeveelheid gereedschap; 23. grijze
tas met handschoenen en pepermunt;
24. zwart lederen handschoenen; 25.
plastictas met sportspullen; 26. diver-
se sleutels.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

Met "ffr biljet naar
computerfestijn in de RAI
Binnenkort vindt er in de HAJ een evenement plaats, waar iedereen die be-
langstelling heeft voor persó'nal computers veel informatie kan opdoen: de
Personal Computer RAI 87. Zo'n evenement zou zo'n jaar of tien geleden
niet meer dan een handjevol mensen getrokken hebben, maar dat is in korte
tyd radicaal veranderd. Nu de 'kleine' computers steeds meer kunnen en
goedkoper zyn, is de groep gebruikers enorm toegenomen. Trok de vorige
Personal Computerbeurs 55.000 bezoekers, dit jaar zullen het er zeer waar-
schijnlijk nog meer zyn. Veel van die mensen overwegen de aanschaf van
zo'n kleine computer voor zakelijk of privégebruik. Wie een verantwoorde
keuze wil maken, krijgt in de RAI een nagenoeg compleet overzicht van de
huidige stand van zaken op deze markt.

Het is haast niet te geloven, maar
de prestaties van de nieuwe gene-
ratie personal computers doen niet
onder voor die van de reusachtige
'mainframes' die alleen de grote
bedrijven zich twintig jaar geleden
konden veroorloven. De steeds la-
gere prijzen, grotere gebruiks-
vriendelijkheid en het groeiende
aanbod aan goede software zorgen
voor een omzet die met sprongen
stijgt: in Nederland alleen al zijn
tot nu toe meer dan honderddui-
zend personal computers ver-
kocht! De mogelijkheden zijn dan
ook legio: tekstverwerking, admi-
nistratie, voorraadbeheer, etc.
Maar ook de creatieve mogelijkhe-

den worden steeds groter: (gra-
fisch) ontwerpen en bijvoorbeeld
het in eigen beheer zetten en druk-
ken van allerlei teksten komt nu
binnen ieders handbereik. Op de
Personal Computer RAI is bijzon-
der veel informatie te krijgen over
dergelijke zaken. Centraal staat
het kleine zakelijke gebruik en het
serieuze privégebruik. Daarmee is
de echte huiscomputer die hoofd-
zakelijk voor spelletjes gebruikt
wordt, dit jaar van de beurs ver-
dwenen.

Ontspannen reis

Hoogstwaarschijnlijk wordt het
dus een zeer drukbezocht evene-

ment, met alle verkeers- en par-
keerproblemen die dat met zich
meebrengt. Wie zeker wil zijn van
een ontspannen reis naar en in
Amsterdam, doet er verstandig
aan de trein te nemen. Vanaf het
Centraal Station brengt tramlijn 4
u als het ware tot voor de deur. Uit
de richting Den Haag of Rotter-
dam komt u nog gemakkelijker bij
de RAI, want de 'Schiphol-lijn'
brengt u via Leiden naar station
Amsterdam RAI. Reizigers uit
Utrecht kunnen ook in station Am-
stel uitstappen, vanwaar ze met
bus 8 of 15 in tien minuten bij de
RAI zijn. Bovendien maken de Ne-
derlandse Spoorwegen het reizen
per trein extra aantrekkelijk met de
Trein -l- Toegangbiljetten die in de
meeste stations verkrijgbaar zijn.
Zo'n biljet is erg gemakkelijk, want
je hoeft bij de RAI niet meer te
wachten om een toegangskaart te
kopen; die heb je al bij je. En dan is
er natuurl i jk het prijsvoordeel, dat
vooral bij de wat grotere afstanden
aardig oploopt. Dan wordt zo'n T+
T biljet nauwelijks duurder dan
een gewoon retourtje, zodat u bij-
na gratis naar binnen kunt. Wan-
neer u dan nog bedenkt dat in dat
T+T biljet een openbaar vervoer-
kaart voor de Amsterdamse bus,
tram + metro begrepen is, dan zal
de keus helemaal gemakkelijk
worden. De openingstijden van de
beurs zijn: van 20 t/m 24 januari
van 's ochtends tien tot 's middags
vijf.

PORTRET VAN EEN PC

Dit is het portret van een beroemde
personal computer: de IBM, type
XP. Een van de vele modellen waar-
mee u zult kennismaken op het com-
puterfestijn dat van 20 t/m 24janua-
ri in de RAI zal worden gehouden.
En waar u-zo blijkt uit bijgaand ar-
tikel - met de trein extra voordelig
kunt komen.



Rabobank organiseert een
reisinformatie-avond
Griekenland is een land met vele gezichten, dat steeds meer in trek raakt bij de Nederlandse vakantie-
gangers. Athene, de stad waar heden en verleden springlevend zijn. Het kanaal vanKorinthe, een zes-
eneenhalve kilometer lange spelonk, die aan het einde van de vorige eeuw werd gegraven. De Pelo-
ponnesos met plaatsen als Epidaurus en Mykene, waar de oudheid nog altijd ademt. Noord-Grieken-
land dat naast een afwisselend landschap, voldoende oudheidkundige schatten herbergt. Zonaanbid-
ders kunnen terecht in Halkidiki met haar drie schiereilanden. Bekend is ook de monnikenrepubliek
Athos.

Waterpolo

Daarnaast zijn de vele grote en kleine
eilanden ideaal voor een fijne vakan-
tie. Zoals de eilanden van de Cycla-
den. De 39 eilandjes werden door de
Oude Grieken zo genoemd, omdat zij
in een circel (kyklos) liggen om het
heilig eiland Delos.
Van de 39 eilanden zijn er 24 be-
woond. Ieder van deze eilanden heeft
een eigen karakter Qn speciale attrak-
ties. Op alle eilanden is de folklore in
ere gehouden.
Enkele eilanden van de Cycladen zijn:
Mykonos, Tinos, Delos, Karystos en
Paros.
Grote aantrekkingskracht bezitten de
eilanden Corfu, Rhodos en Kreta.
Corfu, het eiland met de vele natuur-

lijke schoonheden en een grote cul-
turele traditie.
Rhodos voor een aktieve zon- en
strandvakantie, met voldoende be-
zienswaardigheden zoals het dal van
de vlinders en het prachtig gelegen
plaatsje Lindos.
Kreta is het grootste eiland van Grie-
kenland. Het lijkt wel of de vele ge-
zichten van Griekenland zijn samen-
gebracht op dit schitterende eiland.
De Rabobank wil u graag kennis laten
maken met dit veelzijdige vakantie-
land. In samenwerking met Holland
International, het Grieks Verkeersbu-
reau en de luchtvaartmaatschappij
Transavia en Olympic Airways, orga-
niseert de Rabobank een reisinforma-

tieavond op maandagavond 26januari
in de Lochemse Schouwburg, Ooster-
wal 22, Lochem.

Op deze avond wordt uitgebreide in-
formatie gegeven over de vele vakan-
tiemogelijkheden in Griekenland.
Een schitterende dia-show op een zes
meter breed scherm neemt u mee op
reis door Griekenland.
Voor iedereen die wil weten wat Grie-
kenland als vakatie-bestemming heeft
te bieden, is een bezoek aan deze
avond de moeite dubbel en dwars
waard.
Toegangskaarte n a f 3,50 (inkl. kop
koffie) zijn verkrijgbaar bij Rabobank
Vorden en Ruurlo.

Achtkastelentoertocht
op de schaats

De ysvereniging "Vorden" organiseert vrijdagavond 16 januari
op de ijsbaan achter de huishoudschool een zgn. "Achtkastelen
Toertocht".
De start is om 18.00 uur. Men kan kiezen uit drie afstanden te
weten de 10,15 of 30 kilometer. Inschrijving is mogelijk vanaf
1730 uur aan de baan.

Veel deelname
kurkbiljarten
Het afgelopen weekend heeft het de
organisatoren van het kurkbiljarten in
zaal Schoenaker niet aan belangstel-
ling ontbroken. Vooral de zondaga-'
vond was het bijzonder druk en het
was al tegen een uur alvorens voorzit-
ter Huib Bos de prijswinnaars bekend
kon maken.
Leo Wissink behaalde de eerste prijs
en kwam in het bezit van de uitgeloof-
de grill-bakoven. Huib Schroer ver-
wierf de tweede prijs. De derde en
vierde prijs ging naar Herbert Rutgers,
secretaris Harrie Roelvink verkreeg
de vijfde prijs, terwijl Jan Waarle de
zesde prijs kreeg toegewezen.
Bij de dames verwierf Saskia Peters de
titel van beste kurkbiljartster. Tweede
werd Marike Jansen. Het ballero-spel
tenslotte werd gewonnen door Rene
Eggink. Tweede werd Huib Schroer
en derde Hans Bos.

Badmintonuitslagen
"Flash-Vorden"
Jeugd: 2e klas afd. 2: 1 e team: De uit-
wedstrijd op zondag 11 januari tegen
Typhoon 2 uit Doesburg werd helaas
met 7-1 verloren. 2e team: De 1e
wedstrijd van het nieuwe jaar tegen
Yapton 3 uit Eibergen werd welis-
waar met 6-2 verloren, doch er werd
door de Vordense jeugd meer tegen-
stand geboden dan vorig jaar het ge-
val was, méér 3 setters moesten ge-
speeld worden alvorens de punten
aan de tegenpartij gegund werden.
Senioren: team l 2e klas afd. 1: De
thuiswedstrijd tegen Hengelo G ld. 1
werd helaas verloren met 5-3.
Speeldatum 6 januari j.l.
Team 2 4e klas afd. 3: Ook deze thuis-
wedstrijd tegen Hengelo G ld. 2 werd
door de Vordenaren verloren met 8-
0. Desgevraagd werd medegedeeld,
dat het gewoon niet "lekker liep" ter-
wijl de Hengeloers te sterk waren.
Speeldatum 6 januari j.l.
Team 3 5e klas afd. 4: Op donderdag 8
januaiij.l. moest voor het eerst in het
nieuwe jaar aangetreden worden te-
gen keppel 2. Twee vaste teamleden
moesten verstek laten gaan doch de
twee opgestelde invallers vergoed-
den dit gemis ruimschoots. Marloes
de Klein won zowel haar enkelspel
(11-7, 11-2) alsmede ook de da-
mesdubbel en de mixed met Gert
Grauwstra (15-5, 15-4). Gert ook
als invaller opgesteld kon ook zijn

enkelpartij in zijn voordeel beslech-
ten (15-12, 15-10). Vooral in de 1e
set kwam hij na op gróte achterstand
te zijn gekomen, 2-10 zeer goed te-
rug en kon de set in zijn voordeel af-
maken.
Team 4 5e klas afd. 5: Ook dit team
moest naar Hoog Keppel en won de
thuiswedstrijd met 6-2 tegen het 3e
team van Keppel.

Dammen
DSO Sinderen-DCV Vorden
Ondanks 4 invallers heeft het 2e
team een uitstekende prestatie gele-
verd door het op de tweede plaats
staande Sinderen te verslaan. De in-
vallers deden het goed: DCV kwam
snel op voorsprong door winst van
Henk Lenselink en Henk Esselink.
Ook Jan Koerselman en Jurgen Slut-
ter kwamen tot winst.
J. Tuenter - J. Koerselman 0-2; C.
Grevers-H.KIeinKranenbarg 1-1; J.
G revers - J. Slutter 0-2; G. Klumper-
man -G. ter B eest 1 -1; B.Berkelder-
G. Hulshof 2-0; J. Huls - B. Breuker
1 -1; H. Rikkers - W. Berenpas 2-0;
W. Rougoor - B. Wentink 2-0; J.
Krajenbrink - H. Lenselink 0-2; J.
Colenbrander - H. Esselink 0-2.

DCV 3 - OG Almen 10-6
Het derde team heeft de laatste
plaats weer achter zich gelaten door
een overwinning op het niet op z'n
sterkst uitkomende Almen. Ook hier
won Henk Lenselink zijn partij, even-
als Martin Boersbroek en Gerco
Brummelman.
G. Brummelman - H. Berkenbosch
2-0; B. Rossel - P. Staal 0-2; H. Wan-
sink - B. Schoneveld 1 -1; H. Esselink
- H. de Groot 1 -1; W. Berenpas - R.
Pelgrim 1-1; B. Wentink - D. Koet-
sier 1 -1; M. Boersbroek -G. Maalde-
rink 2-0; H. Lenselink - W. Berken-
bosch 2-0.

DCV l - Vriendenkring
Groningen 12-8
Waar niemand van te voren over na-
gedacht had, is nu toch gebeurt:
door een overwinning op Vrienden-
kring bezetten de Vordenaren de eer-
ste plaats, met overigens slechts 1
bordpunt voorsprong op de Gronin-
gers.
Ondanks vroeg verlies van Jan Mas-
selink en Simon Wiersma tegen oud-
kampioenschap van Nederland-fina-
listen Bauke Bies en Paul Germain
(alhoewel Simon gewonnen stond,
alvorens in een geniepig zetje te lo-
pen), hielden de overige spelers het

hoofd koel. Gerrit Wassink, Henk
Hoekman, Harry Graaskamp, Bennie
Hiddink en Saskia Buist lieten de
winst aantekenen, zodat het toch
nog een verdiende zege voor DCV
werd.
H. Ruesink - E. Noorman 1-1; G.
Wassink - J. Eikema 2-0; H. Hoek-
man - H. Schurer 2-0; H. Graaskamp
- J. Braakhuis 2-0; J. Masselink - B.
Bies 0-2; T. Slutter - S. Lautenbach
1 -1; S. Wiersma - P.Germain 0-2; B.
Hiddink - A. Poelstra 2-0; H. Vos - J.
v.d. Borst 0-2; S. Buist - H. Vroom 2-
0.

Onderlinge kompetitie
J. Koerselman - H. Graaskamp 0-2;
T. Slutter - G. Wassink 1 -1; H. Klein
Kranenbarg - H. Ruesink 0-2; G.
Hulshof - B. Hiddink 2-0; J. Slutter -
S. Buist 1-1;H.Berenpas-J.Kuin2-
0; M. Voskamp - J. Hoenink 1 -1; T.
Janssen - R. Slutter 1-1; M. Boer-
kamp - B. Braker 1 -1; G. ter Beest -
J. Masselinl̂ fc.

PJLV.gpeuws
Op de regionale tentoonstelling van
pluimvee- en konijnen te Diepen-
heim werden door de leden van de
PKV alhier de volgende predikaten
behaald.
Grote Hoenders: Wyandotte wit, J.
Rouwenhorst 4xZG, Idem gestreept
H.J. Rietman 1xG.
Dwerghoenders trio's: Minorca zwart
G.W.Tragter2xZG; Enkele nummers
Wyandotte goud blauw gez. 1xZG,
Idem goud zwart gez. 2xG, G.M.
Klein Bramel. Idem wit J. Rouwen-
hofst 1xF, IxZG.LeghornzwartHJ.
Rietman 1xG, Minorca zwart G.W.
Tragter 1xZG, 1xG. Hollands kriel
patrijs L. Meijer 3xZG, 2xG.

Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
konijn grijs HJ. Rietman 1xF, 2xG.
Idem wit H. Snellink 1 xF, 1 xZG, 1 xG.
Idem J.L Klein Brinke 2xG.
Midden rassen: witte nieuw zeelan-
der A. Dijkstra 2xZG. Idem HJ. Riet-
man 1xG, Idem H. Verstege 1xF,
2xZG, 1xG. Groot zilver donker
zwart, H. van H eerde 1 xG, Idem licht
zwart 1xZG, 1 xG. Wener blauw, An-
dré Snellink 4xG. Rode nieuw Zee-
lander H. Bakering 2xZG, 1 xG. Idem
G. Lenselink 1xF, 2xZG, Papillen
zwart HJ. Greutink 1xG. Alaska
H.GJ. Horstman 1xF, 2xZG. Rex
CastorM.G.Lijftogt 2xG.
Dwergrassen: Ned. hangoor dwerg
wit M. Dekkers 3xG, Idem Madagas-
car H. van Heerde 1xZG, Idem F. de
Wit IxG.KIeurdwerg sepia marter F.
de Wit 1xG. Idem madagascar D.
Klein Geltink 2xZG.

Dames zaalvoetbal
toernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging
'Velocitas" organiseert maandaga-
vond 19 januari in de sporthal 't Jeb-
bink een zaalvoetbaltoernooi voor
dames.

In poule A komen uit: "De Herberg",
Happie G iris, Het A-team en de
Gruppy's.

In poule B komen uit: Rainbow team,
Sati-Colev en de Kranenburg.

Nederlaag Vordense dames
De dames van Vorden '64 hebben de
competitiewedstrijd tegen Proteus
uitTwello verdiend met 5-3 verloren.
In deze ontmoeting sprongen de
Twellose dames beter met de kansen
om. Tijdens deze wedstrijd welke in
Deventer werd gespeeld werd Vor-
den na twee speelperiodes op een
2-0 achterstand gezet. In de derde
periode verkleinde Antoinet Zeegers
tot 2-1, waarna Proteus 3-1 scoorde.
In de vierde periode bracht Diseré
Westerveld de spanning nog even
terug 3-2. Bij de stand 5-2 in het
voordeel van Proteus bepaalde Her-
mien Tiessink de eindstand op 5-3.

Winst voor heren Vorden '64
De heren van Vorden hebben de
competitiewedstrijd tegen Roderlo 2
met 7-2 gewonnen. In de eerste pe-
riode nam Vorden door goals van Ar-
jan Mengerink en Han Berenpas een
2-0 voorsprong. In het tweede "part-
je" werd Arjan Mengerink uit het wa-
ter gestuurd. Gescoord werd er toen
niet. In de derde periode overkwam
Freddy Dijkman hetzelfde. Vorden
bepaalde in deze periode de voor-
sprong op 5-0 door doelpunten van
Herwin Wilgenhof, Jaap Stertefeld
en Hah Berenpas.
Nadat Peter Nijenhuis voor 6-0 had
gezorgd scoorde Roderlo tweemaal
tegen. Jaap Stertefeld bepaalde de
eindstand op 7-2.

Feestavond
v.v. Vorden
De voetbalvereniging 'Vorden"
houdt op zaterdagavond 17 januari
haar jaarlijkse feestavond in de grote
zaal van "De Herberg". Aan deze fee-
stelijke bijeenkomst zullen een twee-
tal conferenciers hun medewerking
verlenen. Voor de muziek zorgt
"Sound Selektion". Tevens zullen de-
ze avond de zilveren jubilarissen
worden gehuldigd.

Volleybal Dash
De heren 1 van Dash hebben de uit-
wedstrijd tegen Apollo 8 rî 2-3
gewonnen. De setstanden wa^m 12-
15, 16-14, 10-15, 15-11 en 7-15.
De verdere uitslagen van de Dash
teams waren: Dash 2 - Vios 1 0-3;
Dash 4 - Vios 3 1 -2; WIK 4 - Dash 8
2- 1 ; Meisjes MA 1 Dash 1 - mfV 2
3-0; Idem MB 2 Dash 1 - Hamen 1
0-3; Heren Dash 1 -Viosl 0-3. Jon-
gens A. Dash 1 - DVO 1 3 -O.

Michel Volker
tafeltennis
kampioen tijdens
Herberg-toernooi
Michel Volker is er in geslaagd om
tafeltenniskampioen van Vorden te
worden. H ij eindigde tijdens het door
de 'Treffers '80" georganiseerde
Herberg-toernooi bij de heren op de
eerste plaats. Wim Vruggink en
Sjoerd Hovenkamp eindigden in de-
ze negenkamp resp. als tweede en
derde. Het onderlinge resultaat viel
in dit geval in het voordeel van Vrug-
gink uit.
Bij de jongens werd Torn van Zee-
burg kampioen; 2. Jeroen Ooste-
nenk; 3. Ronnie Kramp.
Bij de meisjes zegevierde Joanne
Wichers; 2. Ingrid Oostenenk; 3. El-
les Koerselman.
Bij de heren recreanten ging Ronald
Rouwenhorst met de eer strijken. 2.
Adriaan van Helden, 3. Jan Leegstra.
De prijzen werden uitgereikt door de
heer J. van Ark.

Dash dames winnen
met 2-3 van
Apollo Borne
Het was de dames van Dash zaterdag
in de uitwedstrijd tegen Apollo uit
Borne goed aan te zien dat de compe-
titie drie weken had stil gelegen. De
Vordense dames misten wedstrijdrit-
me maar wisten desondanks verdiend
met 2-3 te winnen.
De eerste set werd met 12-15 gewon-
nen. In de tweede set herstelde de
thuisclub zich en won met 16-14. In de
derde set een goed spelend Dash dat
met 10-15 aan het langste eind trok.
In de vierde set leek Dash de strijd in
haar voordeel te gaan beslissen. Dash
nam op gegeven moment zelfs een 1-7
voorsprong. Apollo kwam echter
goed terug en zette deze achterstand
om in een 9-7 voorsprong.
De Dash dames waren hierdoor de
kluts kwijt en verloren deze set met

15-11. De beslissende vijfde set ein-
digde met 7-15 in het voordeel van
een goed gekoncentreerd spelend
Dash.
Zaterdag 17 januari speelt Dash thuis
tegen De Zwaluwen uit Almelo.

Eerste zege dames
zaalvoetbal
De dames van Velocitas hebben tegen
F.C. d'n Dreajer de eerste seizoenso-
verwinning geboekt. In de eerste helft
hadden de Vordense dames reeds een
veldoverwicht. Gescoord wer er ech-
ter niet. Schoten van H. Spithoven en
A. Pierik werden gestopt of misten
zuiverheid.
In de tweede helft nam Velocitas door
een doelpunt van de stand op 2-0 had
gebracht, scoorde d'n Dreajer tegen
2-1.
Uitslagen Velocitas: Velocitas 5 -
Gebr. Oost 11-1; Velocitas 4 - Veloci-
tas 3: 1-3.
Programma vrijdag 16 januari: Con-
cordia - Velocitas (dames); Vrijdag 23
januari F.C. Knudde - Velocitas l (her-
en).

Volleybal
Jong Gelre
Vrijdag 16 januari is er weer volleybal-
len in het Dorpscentrum. Vrijdaga-
vond 23 januari wordt in "de Wever" te
Harfsen de rock-musical "Kippevel"
opgevoerd.

AGENDA

JANURI:
16Volksdansdag Dorpscentrum
16Volleyballen Dorpscentrum Jong

Gelre
20K.P.O.
20NCVB Staphorsterstipwerk
21 H.V.G. Dorp Vorden maandelijkse

vergadering
22 Bejaardenkring
23Rock-musical "Kippevel", De Wever

in Harfsen. Na afloop disco.
Jong Gelre

24Pronkzitting de Deurdreajers
24Toneelavond Vordens Toneel

Dorpscentrum
27A.J.K. avond Dorpscentrum. Natuur-

monumenten, Jong Gelre
30Vormingswerkgroep Dorpscentrum

"Vrije tijd" "Blije tijd" Jong Gelre
31 Contactdag Concordia Dorpscentrum

FEBRUARI:
5 Bejaardenkring
6 Regionaal volleybal. Sporthal Vorden

Jong Gelre
SVeldtoertocht fietsclub VRTC de

Achtkastelenrijders
9Badminton, Appie Happie Veldhoek

Jong Gelre
1 3Regionaal volleybal. Sporthal Vorden

Jong Gelre
14Muziek/toneel Sursum Corda Dorps-

centrum
18 H.V .G. Dorps jaarvergadering
19Bejaardenkring
20Muziek/toneel Sursum Corda Dorps-

centrum
20Zwemmen, Jong Gelre
21 Muziek/toneel Sursum Corda Dorps-

centrum
24K.P.O.
24A.J.K. avond. Dorpscentrum Jong

Gelre
27Culturele avond G.M.v.L. en N.B.v.PI.

Jong Gelre, De Herberg

MAART:
5Reisje bejaardenkring
6Uitvoering Achtkastelendansertjes

Dorpscentrum
7Binnensportdag, De Hanzehof

in Zutphen, Jong Gelre
17K.P.O.
1 8H.V.G. Dorp maandelijks avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering Muziekver. Concordia

Dorpscentrum
28Toneelavond Toneelver. Vorden
31 H.V.G. dorp ringvergadering

N.C.V.B.
bijeenkomst
Voor de eerste avond in het nieuwe
jaar, nl. dinsdag 20 januari a.s. hebben
ze Mevr. D.W. Hartemink uit Zelhem
uitgenodigd.
Ze komt in het Staphorster kostuum
en zal het één en ander vertellen over
het dorp Staphorst. Ze heeft er zelf ge-
woond. Ook worden de leden door
Mevr. Hartemink zelf aan het werk ge-
zet, ze probeert de leden het zo be-
kende stipwerk te leren.
U bent van harte welkom in het
Dorpscentrum.
De leden, die nog willen meegaan met
het reisje naar de uitzending van Plein
Publiek (N.C.R.V) op 5 februari a.s.
en zich nog niet opgegeven hebben,

kunnen dit alsnog doen tot 22 januari
bij Mevr. Tuenter, tel. 2507.
Het verdere programma hoort U op
de bijeenkomst van 20 januari.

Nieuwjaarsconcert
"Concordia"
De muziekvereniging "Concordia"
heeft de inwoners van Vorden voor de
negende maal in successie verrast met
een nieuwjaarsconcert.
Het harmonieorkest opende traditio-
neel met het "Uren, dagen, maanden,
jaren". Besloten werd met de Radetz-
kymars.
Tussen de bedrijven door bracht het
korps een keur aan gevarieerde num-
mers zoals "Land of Hope en Glory",
een suite van Handel; een forse Oo-
stenrijkse mars; een Cha Cha Cha als-
mede een country en western num-
mer.
Na de pauze traden de "Achtkastelen-
darpers" voor het voetlicht. Voor deze
gelegenheid ook onder leiding van
Hans Kraxner.
Deze kapel brengt nog steeds een
Egerlander programma. Voorzitter W.
Barink stak deze morgen een veer op
de. hoed van de plaatselijke bevolking.
"Zonder U kan een muziekvereniging
niet bestaan", aldus Barink.

Plattelandsvrouwen
De dames van de afd. Vorden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
hebben tijdens de nieuwjaarskoffie-
middag bezoek gehad van mevrouw
Drooge-Stoffels uit Borculo. Zij ver-
telde de aanwezigen het één en ander
over het maandblad "De Plattelands-
vrouwen" waarvan mevr. Drooge zelf
medewerkster is.
De jaarvergadering is maandag 28 ja-
nuari. Tijdens deze vergadering zul-
len de gezusters Coops uit Hengelo na
de pauze het programma verzorgen.

Vogels in de
winter
Het ziet er naar uit dat wij weer een
tijdperk ingaan met omstandigheden
die minder gunstig zijn voor onze vo-
gelstand.
In de zomer van 1985 waren er in Vor-
den veel meer vogels dan in de zomer
van 1986 en zeker meer dan nu! De
strenge winter van 85- en 86 heeft hen
geen goed gedaan. Het koude voor-
jaar 86 deed daar nog eens een schepje
bovenop. De broedresultaten, vooral
van de soorten die hun jongen met in-
secten en larven grootbrengen waren
bedroevend. Met mussen, merels en
vooral kouwen die alleseters zijn ging
het beter, vooral de laatste soort die in
het dorp bepaald een plaag geworden
zijn en bovendien in de vorm van jon-
gen en eieren nog tol heffen van onze
kleine zangvogels ook. Slecht ging het
met mezen, zwaluwen, spechten, de
roodborst en de winterkoning.
Daarom als U voert neem alsjeblieft
de moeite het brood te versnipperen
en verder alles zo op te stellen en vast
te leggen dat de kouwen er niet in
duikvlucht mee aan de haal kunnen
gaan. B.v. een voederhuisje zo dicht
mogelijk bij huis en in het zicht opstel-
len, halve kokosdoppén vastbinden.
Omdat kouwen gelukkig nogal schuw
zijn wagen zij het uitgebreid te gaan
zitten dineren. Het blijft bij een snelle
rooftocht. Op die manier voedt U niet
de kouwen ten koste van onze bond-
genoten en zangers onder de vogels.
Ongezouten spek en zwoerd, vetbol-
len, pindaslingers, halve kokosnoten,
strooizaad zijn prima om de vogels de
winter door te helpen. Brood kan ook,
maar bevat enig zout. Dat laatste is n.l.
al gauw giftig voor vogels. Daarom
vooral geen kaaskorsten of afval voe-
ren. Etensresten zijn meestal ook
zout. Voor merenachtigen zijn aange-
stoken appels geschikt. Voor watervo-
gels ook groenteafval.
Ik houd mijn hart vast als ik mensen
bezig zie kwistig met zout om te gaan
als sneeuwbestrijdingsmiddel. Vogels
eten n.l. sneeuw om hun vochthuis-
houding op peil te houden.

Zij drinken echter liever water en als
er een pekelplasje op straat te vinden
is, drinken zij daar ook van. Dus liever
mechanische sneeuwruimen en/of
zand strooien.
Mocht de winter aanhouden dan is de
kas van de vogelwerkgroep gauw leeg.
Tot nu toe hebben wij in 87 nog niets
uitgegeven, maar het lijkt dat dat gaat
veranderen.
Ook vrijwilligers voor het voeren,
slacht-, groente- en fruitafval, oud
brood zijn welkom, als het aan het
eind van de week nog vriest, vooral als
er bovendien nog sneeuw ligt, dat
maakt een hoop plaatsen waar vogels
kunnen eten ontoegankelijk.



SCHAATSEN
Hoge Noren - Lage Noren - Kunstschaatsen

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

ECHT HOLLANDS... JE PROEFT T!

LfKKER
HOLLANDS!

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Echte melk vloer cadetten

.ASSELT
Zutphenseweg - Vorden • Tel 1384

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

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

old-timer bij!

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

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bodega

mttof fdtf *
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

NAAR EEN FINLUX
KLEURENTELEVISIE
BLIJFJE KIJKEN.OOK
ALS HIJ UITSTAAT.
Een staaltje van technologische perfekne
en schitterende vormgeving, de nieuwe
kleuren TV's van Finlux. Finse topklasse,
die zi|n ti|d ver vooruit is. Met een oog-
en oorstrelende beeld- en geluidkwaliteit.
En voorzien van alle funkties en mogelijk-
heden die nu én in de toekomst van
belang zijn. En met een heel bijzondere
vormgeving waaraan Finse topontwerpers
al hun talenten hebben besteed.
Omdat Finlux vindt dat zi|n kleuren TV's
altijd gezien monen worden.

Afgebeeld type \202, 66 cm. siereu. leleieksi
afstandbediening leverbaar 6 types mcl. iele
leksi vanal 11H99. Alle types 'l \XA

FINLUX
HELDER ALS FINLAND.

FA. BREDEVELD
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. 05752-1000
Weg naar Laren 56, Zutphen. Tel. 05750-13813

Aan koude voeten
kun je wat doen

Bama Alutherm zolen
(in de schoenen)

Bama vachtzolen
(in de laarzen)

Bama haarsokken
(in rubberlaarzen)

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Januari

opruimingsmaand
Prijzen als vanouds bij
Woninginrichting ANKERSMIT
Vele koopjes in meubelen, tapijt en gord i j nst off en en2.

t/m 31 januari

10% KORTING
op alle niet afgeprijsde goederen met uitzondering van enkele merkartikelen.
Betaling a contant.

interieurverzorgers

WONINGINRICHTING

ANKERSMIT
Groenloseweg 9
7261 AM Ruurlo

MK m

m?.

diverse rekken met
truien, blousen,

poesen sweaters

thprijs

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 13.30-18.00 uurf vrijdag koopavond, zaterdag 09.00-16.00 uur


