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STAATSSEKRETARIS AD PLOEG:

'Agrarische sektor
is de moeite waard
om je voor in te zetten'
"We moeten in Europees verband eens een studie maken over de kosten van het voed-
selpakket. Kosten gerelateerd aarvhet inkomen van de Europeanen. We moeten daar-
bij woonlasten, energiekosten en vakantiebesteding 'meenemen'. Dit zei de Staatsse-
kretaris van Landbouw Ad Ploeg maadagavond in een goed gevulde zaal van Hotel
Bakker. De Staatssekretaris sprak hier op uitnodiging van de plaatselijke afdeling van
deWD.

De heer Ploeg ging uitvoerig in op het
Europees landbouwbeleid. "Welis-
waar zitten we nu in een impasse,
denk maar aan de licentieregeling
voor de vissers, de meststoffenwet
e.d., dat neemt niet weg dat de Neder-
landse boer geprofiteerd heeft van het
Europese landbouwbeleid. Het inko-
men van de boer is er de laatste jaren
sterk op vooruit gegaan".
De heer Ploeg schetste dat de land-
bouw het de komende jaren niet ge-
makkelijk zal krijgen. Toch zijn er vol-
gens hem voldoende perspektieven
aanwezig. Zo noemde hij de enorme
kansen die er liggen voor onze export.

Inspelen
"We moeten ons realiseren dat er
geen groei van de rendabele afzet ver-
wacht rnag worden. De automatise-
ring zal leiden tot een verdere stijging
van de totale opbrengst volume.

Aan de intensivering van de produktie
zullen uitdrukkelijk grenzen worden
gesteld. De concurrentie op de inter-
nationale afzetmarkten neemt toe.
Ook worden aan de financiering van
het Europees landbouwbeleid bud-
gettair grenzen gesteld. Op dit soort
zaken zullen we moeten inspelen", al-
dus Staatssekretaris Ploeg.

We moeten daarom zorgen dat we de
zelfstandige bedrijven zoveel moge-
lijk handhaven. Op Europees niveau
moeten er geen grensbelemmeringen
zijn. De inkomens moeten uit de
markt zelf komen. De bedrijven moe-
ten zelf op de marktsituatie inspelen.

Bij een volgend kabinet zullen we dan
ook meer moeten doen aan de fiscale
wetgeving. Ook het nationaal energie-
beleid zal voldoende aandacht moe-
ten krijgen. We zullen met z'n allen
aan kwaliteitsverbetering moeten
doen", aldus Ploeg.

Particulier initiatief steunen
De Staatssekretaris sprak er zijn ver-

wondering over uit dat de agrarische
sektor zelf altijd zoveel over het land-
bouwbeleid nadenkt. Hij noemde dit
uitermate positief. "Ik vind het ook
zser belangrijk dat er voldoende ruim-
te blijft voor het particulier initiatief',
zq stelde hij.

Sprekende over de verhouding land-
bouw, natuur en landschap verwees
Ploeg de gedachten die er hier en daar
bestaan dat de boer milieuvijandig
zou zijn, naar het rijk der fabelen. "De
boer heeft de natuur gemaakt, in feite
heeft de boer het landschap gemaakt.
En dat zegt genoeg".

Huidig kabinet
moet gekontinueerd worden
Sprekende over de algemene politie-
ke verhoudingen stelde Staatssekreta-
ris Ploeg maandagavond duidelijk dat
het voor het land een goeie zaak zou
zijn wanneer het huidige CDA/WD
kabinet ook de komende jaren zal re-
geren.

"De Partij van de Arbeid heeft zich al
buiten de kabinetsformatie gezet van-
wege haar standpunt inzake de kruis-
raketten. Voor het behoud van de vre-
de moet solidariteit met de bondgeno-
ten centraal staan", aldus Ploeg die
wel toegaf dat het uiteindelijke rege-
ringsbeleid in deze kruisrakettenaffai-
re niet bepaald voor de "schoonheids-
prijs" in aanmerking komt.
Vervolgens ging hij uitvoerig in op de
impopulaire maatregelen die het kabi-
net de afgelopen jaren heeft moeten
nemea 'Toch heeft het tot resultaten
geleid. Het stijgen van de werkeloos-
heid is tot staan gebracht. We hebben
de prijzen kunnen "beheersen". Er is
een redelijke handhaving van de
koopkracht ontstaan".

Van Ardenne
"We hoeven ons niet te schamen voor
het beleid dat we de afgelopen jaren
gevoerd hebben. Ik ben dan ook blij

dat het kabinetsbeleid inzet van de
verkiezingen wordt. Wel betreur ik
het dat er altijd wordt gesproken over
het kabinet Lubbers. Het gaat nooit
over het kabinet Lubbers/van Arden-
ne. Door de RSV kwestie is er wat het
beleid betreft teveel aandacht gege-
ven aan. Lubbers. Ik zeg hier dat de
economische verbetering voor een
belangrijk deel moet worden toege-
schreven aan van Ardenne. Een der-
gelijk economisch beleid is de laatste
tien jaren niet gevoerd", aldus Ploeg
die hierbij verwees naar persberichten
in de Haagse Post.

A.T.V. geen heilige koe
De heer Ploeg waarschuwde ervoor
dat van de ATV geen heilige koe ge-
maakt moet worden. "De verplichte
arbeidst^^rkorting is een hobby
van de socialisten. Arbeidstijdverkor-
ting met daarbij een nog eens inleve-
ring van loon, daar redden we het niet
mee.

Ik ben v^Égoede sociale voorzienin-
gen. De sWiale zekerheid moet echter
wel verdiend worden. Het moet opge-
bracht kunnen worden. Aan alles
hangt een prijskaartje. Al onze sociale
voorzieningen hebben ertoe geleid
dat het bedrijfsleven nauwelijks kan
concurreren.

Het bedrijfsleven moet gestimuleerd
worden. Er mag dan ook best verschil
in beloning zijn tussen goeie en slech-
te bedrijven. We moeten ophouden
over het zogenaamde "gelijkheidsi-
dee". Om een voorbeeld te noemen.
De vuilnisman die zijn hele leven lang
altijd keihard heeft gewerkt en op ge-
geven moment wegens rugklachten
met zijn werk moet stoppen mag een
betere beloning krijgen dan een jurist
die er niets van heeft gebakken".

De heer Ploeg is van mening dat de li-
berale inbreng in het kabinet vergroot
moet worden. "We moeten de men-
sen gelegenheid geven zichzelf te ont-
plooien", aldus Staatssekretaris Ploeg.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak/Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10^50 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis). f

1. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 21 ja-
nuari om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Aan de orde komt:
- omleiding doorgaand (vracht)ver-
keer.
- meerjarenplan dorpsvernieuwing.

De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 21 januari om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeen-
tewerken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
— garanderen rente en aflossing geld-
lening Stichting tot huisvesting van
bejaarden t.b.v. vervroegde aflossing
van twee bestaande leningen voor de
bouw van 24 bejaardenwoningen;
- wijziging subsidieverordening So-
ciaal Cultureel Werk;
- bliksem- en overspanningsbeveili-
ging t.b.v. gemeentehuis en bijgebou-
wen.

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 22 ja-
nuari a.s. om 19.00 uur in het koets-
huis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komt:
— centrale antenne-inrichting;
— ingekomen stukken: w.o. een brief
van de bomenstichting terzake van
adoptie van de twee kastanjes bij de
N.H. kerk te Vorden.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert aansluitend aan de vergadering
van de commissie voor Openbare
Werken. Aan de orde komt onder
meer:
- wijziging subsidieverordening So-
ciaal Cultureel Werk.

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 com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren;
- 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
inzage in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

N.B. Insprekers voor het punt van de
commissie Algemeen Bestuur "meer-
jarenplan dorpsvernieuwing" worden
verzocht zich te melden vóór of op 17
januari 1986 ter secretarie, afd. Alge-
mene Zaken, tst. 23. Terzake verwij-
zen wij u naar Contact van 2 januari
1986, waarin dit onderwerp uitvoerig
aan de orde is geweest.

Jaarvergadering Krato
Uit de jaarverslagen, zowel van secre-
taris als penningmeester, gebracht op
de jaarvergadering van de toneelvere-
niging Krato bleek dat de vereniging
een goed en aktief jaar heeft gehad.

De heer Bert Wunderink werd aan het
bestuur toegevoegd. De vereniging
heeft het voornemen een openlucht-
spe l te brengen, waarvoor al vele voor-
bereidingen zijn getroffen. Dames en
heren, die het amateurspel willen
gaan beoefenen zijn bij de vereniging
van harte welkom. De jaarvergade-
ring, welke een goede opkomst had,
werd besloten met ringgooien en bo-
lero-spel.

Jaarvergadering KPO
Een/derde van de 79 leden van de
KPO gaf acte de présence op de jaar-
vergadering, welke afgelopen dinsdag
in zaal Schoenaker werd gehouden.
Zeer waarschijnlijk is dit te wijten aan
het feit dat deze jaarvergadering zo
vroeg in het nieuwe jaar wordt vastge-
steld, terwijl o.eral de nieuwjaarsbe-
zoeken volop nog in gang zijn.
Uit het jaarverslag van mevr. Lucas-
sen-Godschalk, die bij de bestuursver-
kiezing werd herkozen, bleek overi-
gens wel dat de in het achterliggende
jaar gehouden avonden een goede be-
langstelling had.

Het financiële verslag van mevrouw.
Reintjes-Waarle werd onder dank
goedgekeurd. Voor het komende jaar-
lijkse reisje zal het bestuu^^rne sug-
gesties ontvangen. Na de jlurrvergade-
ring gaf voorzitster Mevr. Zents-Be-
rendsen het woord aan mevr. Harte
mink uit Zelhem, die de dames veel
wist te vertellen over het Staphorster
stipwerk. De dames toon^^^ich zeer
geïnteresseerd, want reeus zeven
hunner gaven zich bereids op voor
een cursus.

Ledenvergadering
bijenvereniging MVK
Vorden
Deze werd gehouden op 19 december
in zaal Schoenaker. A. v. Bruggen
opende de vergadering en heette allen
hartelijk welkom. 1985 bleek maareen
schrale opbrengst van de honing, re-
den was wel het slechte weer, en de
Varao ziekte.
W. Kamperman las de notulen voor
over het jaar 1984, die onveranderd
werden goedgekeurd. Er was ook een
batig saldo. Hierna volgde een be-
stuursverkiezing, aftredend waren de
heren A. v. Bruggen, D. Pardijs en W.
Kamperman deze werden bij acclama-
tie herkozen, verder memoreerde de
voorzitter van betaling contributie,
die is verhoogd van 17,50 tot 21,-.

Volgende punt benoeming afgevaar-
digden ledenvergadering: A.N.I. te
Barneveld, hiervoor stelden zich be-
schikbaar de heren Klooster, Pardijs,
Pennings en Gotink. Verder volgde er
een discussie over de bestrijding van
de Varao. Daarna een rondvraag waar
geen gebruik van werd gemaakt, de
voorzitter sprak dank uit voor het aan-
gename onderhoud en hierna werd de
vergadering gesloten.

Doopdienst in de dorpskerk
Het is nog altijd een veelbetekenend
gebeuren, als ouders hun kinderen
ten Doop houden. Als ouders hun ja-
woord geven, dat zij weten en willen,
dat zij en hun kinderen bij de gemeen-
te van Christus mogen behoren.
Aanstaande zondag hopen wij daar
weer getuigen van te zijn, dat dit teken
van God's liefde ook in onze tijd nog
spreekt. Op het rooster staat als
schriftlezing Mat. 15:21-39. En het
kerkkoor uit Ruurlo zal haar mede-
werking verlenen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Herv.-Geref. jeugddienst
Zondagavond 19 uur is er een jeugd-
dienst in de Hervormde Kerk. Daar
zal het gaan over het verhaal van de
bruiloft te Kana uit Johannes 2.

Jezus zorgt ervoor dat het feest kan
doorgaan. Dat het feest van het leven
kan doorgaan. Zou ons dat misschien
kunnen aanzetten om wat feestelijker
te leven? In elk geval doen we zondag-
avond ons best. Er is medewerking
van ds. Klaassens en de muziekgroep
"perspectief'. De dienst loopt uit in
een ontmoeting met koffie.

Nieuws van de
vormingscommissie
Op donderdag 16 januari a.s. begint de
gesprekskring over het onderwerp:
"Onze kinderen denken zo anders".
Gesprekken over opvoeding en gelo-
ven. Vervolgavonden worden in over-
leg met de deelnemers vastgesteld. U
bent welkom in het Achterhuus om
20.00 uur.

Maandag 20 januari is er een leerhuis
over het bijbelse kernwoord: "Al-
machtige", door ds. Zijlstra om 20.00
uur in de Voorde.

Film in Jongeren Open Huis
Vrijdagavond 17 januari a.s. zal de film
'Gandhi' worden vertoond in de
C.J.V.-ruimte 't Achterhuus (achter de
Gereformeerde kerk) voor jongeren
vanaf 16 jaar. De avond wordt georga-
niseerd door de Geref./Herv. Jeugd-
raad, CJV en Interk. jeugdwerkgroep.

Jeugddienst met 'Perspectief
in de N.H. kerk
Zondagavond 19 januari zal ds. Klaas-
sens in de Ned. Herv. kerk voorgaan in
een interkerkelijke jeugddienst, waar-
bij het jongerenkoor'Perspectief haar
medewerking zal verlenen.

Het thema van de dienst luidt: 'Feest'!
geeft het geloof jou blijdschap in je le-
ven, ook in je kerkleven? Na een korte
dienst is er gezamenlijk koffiedrinken.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G. Rossel, oud 94
jaar; A.J. Bosman, oud 81 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

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 19 januari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, bediening van de Heilige Doop
m.m.v. de Cantorij. 19.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, interk. jeugddienst m.m.v. Le-
ger des Heils en jongerenkoor "Perspec-
tief.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 19 januari 10.00 uur de heerWie-
lenga, Lochem. 19.00 uur gezamenlijke
jeugddienst in de N.H. kerk, ds. K.H.W.
Klaassens.

WEEKENDDIENST HUISARTS
18 en 19 januari dr. Haas, tel. 1678.
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.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 18 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Verder de gehele week van 19.00
tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
18 en 19januari J.H. Hagedoorn, Lochem.
Tel. 05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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
Contactpersoon januari: Mevr. v.d. Berg,
tel. 6875. Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
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.

1 Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. 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 hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voornam 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.



In onze opruiming

Kinderschoenen
vanaf 69,- Herenschoenen |%Q

zwart en bruin \J^J[*

Damespantoffels
nu 17,- Damesmocassinss%Q

met voetbed v.a. \J ̂ J g'

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

Motorzagen
Voor elke klus leveren wij U het juiste
type Husqvarna.
Ook voor al uw onderdelen.

Husqvarna dealer

Fa. Kuypers
Vorden, telefoon 1393

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

»
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

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

DAG EN NACHT^EREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging va«fcgrafenissen,
crematies, trarrcporten in binnen- en
buitenland.

GARENMARKT HENK LEUSSINK

WIJ RUIMEN OP
Op verschillende soorten

wintergarens
zelfs tot

50% korting
Dus wees er snel bij, want op is op!

Nieuw: zomerkatoen
Wij hebben al weer enkele soorten
katoen in de allernieuwste
zomerkleuren.

Dus voor het breien van al uw truien
slaagt u weer goed en goedkoop bij:

GARENMARKT HENK LEUSSINK
Steenstraat 16 - Borculo
Elke maandag en dinsdag gesloten.

DE VALEWEIDE

Forsythia
1 bos

geen 4,95

maar

2,95
Voorjaars-
primulaatje

3 stuks voor

5,95
Volop

verse snijbloemen

« _ K itf 1

Totale
leegverk

wintercollectie
nu

40-80%
•

korting

'5Oct-
**»•*•;

Geachte ouders en grootouders,
wij hebben een leuke

jeugdspaarregeling voor u.

Voor O tot U-jarigen:
de Piek-fijn Spaarrekening

CCD
PIEK-FIJNSPAARREKENÏNGj

Kleine kinderen sparen nog niet zelf.
Maar u kunt het ze al wél leren.

Daarom is er de Piek-fijn Spaarrekening
voor kinderen van 0-11 jaar. Een spaar-

vorm met extra hoge rente. Zo leert u ze
al opgroeiend met geld omgaan.

En bouwt u stap voor stap meteen een

aardig kapitaaltje voor ze op.
De Piek-fijn Spaarrekening is een ideaal
begin voor baby's, peuters, kleuters en
lagere schooljeugd.
Informeer er eens naar.
Of vraag de speciale folder "Jongeren
Spaarplan".

De Piek-fijn Spaarrekening
van de bank met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrmk 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 - Kioetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d.Meer de Walcherenstraat 2b VOHDEN Decanijeweg 3



Vermist: kat. Rood met wit.
5 maand oud.
Mevr. van Meerde,
Molenweg 9, tel. 1839.

Te koop gevraagd: een wo-
ning half vrij of vrijstaand, ga-
rage of mogelijkheid daartoe.
Minimaal 3 slaapkamers, wel
in dorp Vorden.
Tel. 05756-2917.

Tijdelijk te huur gevraagd: ge-
stoffeerde woning mini-
maal 2 slaapkamers in Vorden.
Tel. 05756-2917.

drukShesselink
Gazoorweg 2 - telefoon 1292

GEZICHT IN VORDEN, 1864
Kleuren-reproductie van schil-
derij door J.J. Zuidema Broos.
Formaat 30x40 cm, passend
in normale wissellijst.
TIJDELIJK SLECHTS ƒ5,00.
Gedurende openingsuren af te
halen bij l ndoor Sport Vorden,
Burg. Galleestr. 23.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
in de bus naar de landbouw-
mechanisatie Rai.
Omgaande opgave.
VLC de Graafschap Ruurlo
Tel. 05735-1541

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

BOLUSSEN

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Mal* mott. Brood ook!

Niemand betwist Ds Mem haar
ereplaats op het stationsplein in
Leeuwarden. De Friese koe is niet voor
niets wereldberoemd om haar
melkgift. Maar als melk moet... brood
niet minder! Twee van onze drie
dagelijkse maaltijden worden gedragen
door brood. Liefst brood van de
bovenste plank. En in dat opzicht geen
beter leverancier dan Us Echte Bakker
-een waarheid als een koe...

ASSELT
®) Zulphenwweg Vorden Tel 1384

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

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

§§ In plaats van kaarten.

~$
§ll

Maandag 20 januari zijn wij 12 '/2 jaar
l getrouwd. j
• y

| APPIE EN JO KLEIN BRINKE
§ Eddy

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 25 |
januari van 16.00 tot 17.30 uur in café- §
rest. „De Herberg", Dorpsstraat 10,

\ Vorden.

$ 7251 DJ Vorden, januari 1986 $>
\ Zutphenseweg 85.
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Op maandag 20 januari 1986 zijn wij 25 jaar j>
getrouwd ^

REINT REGELINK
! BARTJE REGELINK-LEBBINK

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom geven wij een receptie op
zaterdag 25 januari in zaal Concordia,
Hengelo G ld. van 15. 00 tot 16.30 uur.

7255 BN Hengelo G/d.
Raadhuisstraat 40

MEDEDELING
In goed overleg met de d/rekt/e van Wessanen
Mengvoeders B. V. heeft de heer JA. van de
Berg met ingang van 1 januari 1986, zijn
funktie als direkteur van Mengvoeder-
centrale Ruvevo b.v. neergelegd.

Per die zelfde datum is zijn funktie
overgenomen door de heer A.C. van
Voskuilen, thans reeds werkzaam als
verkoopleider in ons bedrijf.

Ter gelegenheid van deze funktie
wisseling zal een receptie worden
aangeboden op donderdag 23 januari a. s.
'savondsvan 7.30 uurtot 10.30uur, in Hotel
"de Keizerskroon ", Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

In verband met ons 121A jarig
huwelijksfeest is ons bedrijf
zaterdagmiddag 25 januari

GESLOTEN
t

(Taxi en tankstation normaal
geopend).

Auto-, rijwiel en taxibedrijf

v/h "TRAGTER"
EIG. A. KLEIN BRINKE
Zutphenseweg 85 - Vorden.

Wegens familiefeest de gehele dag

GESLOTEN
maandag 20 januari en
zaterdag 25 januari

REGELINK S
SCHILDERSBEDRIJF
Raadhuisstraat 40 - Hengelo Gld.

Wij zijn van zaterdag 18 jan. (na 12.30 uur)
tot en met donderdag 23 januari

GESLOTEN

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313

CURSUS middenstand
• duur li jaar; aanvang eind jan*
• slechts l keer per week naar les
• parallel-lessen (vrije wisseling
tussen verschillende Iesavonden)
• vraagt prospectus MIDDENSTAND en
TYPEN - ENGELS - COMPUTERCURSUSSEN
Inst. GULDEN LOON tel. 08340-23708

Visser Mode zoekt voor uitbreiding van
haar verkoopteam een

part-time verkoopster
voor ca. 12 uur per week.

Wij denken aan een verkoopster van
ca. 30 jaar met goede contactuele
eigenschappen en modebewust.
Ervaring in de modebranche strekt tot
aanbeveling.

Sollicitaties
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK aan:

mode
burg. galleestraat 3, 7251 EA Vorden

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

Reinig en

behandel
to nu zelf uw

—— PARKET of
PLANKENVLOEREN

met
WOODBOY
eindelijk een nieuw,
eenvoudig,kompleet

en goedkoop systeem
voor de

DOE-HET ZELVER

geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof !

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
•i is te huur bij : •)

Schildersbedrijf - verfwinkel'

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

f986
B LAUW f BOK

met

*
*
*

*

*

*

BARGKAPEL
MELODY BAND
GAIT UUT KLOOSTER
DE NEIGBERTS
Country and Western
RUUMPOL
EN VELE ANDEREN

op ZATERDAG 8 MAART 1986 in

café-wegrestaurant

DE BOGGELAAR

Aanvang: 20.00 u. Einde: ± 1 u.

All-in prijs f 45,— p.p.

Kaarten en tafelreservering: 05752-1426

Snelsparen
vooreen
topkwaliteit
badhanddoek
Bi j 50 zegels

gratis!
Bij 25 zegels

slechts f 5,50 bijbetalen
AraJ winkel waarde f 11,25
Heerlijk zo'n
dikke handdoek
Welkom in huis
en praktisch
na het sporten.

Service Station
van der Weijden
Zutphenseweg 30
V o r d e n

Kies de
Keurslager

Ook deze week hebben wij weer
volop voordelige aanbiedingen voor u

En... voor iemand die
eens wat anders wil, el-
ke twee weken komen

wij met een nieuwe spe-
cial. Dus de keurslager,
altijd weer voor iets an-

ders.

makkelijk klaar
te maken
heerlijk bij

rijst of
gebakken aardap-

peltjes
100 gram

i 65

Voor de boterham
Gebr. rollade
100 gram 1,75
Schouderham
eigen fabrikaat
100 gr. 1,65
Ham-eisalade eigen ge-
maakt 100 gr. 1.75

Maandag:

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
grof of fijn
500 gram
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram

6,98

4,98
KEURSLAGER

V Lw\J IVI/VI\I Zutphenseweg - Vorden

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Nieuw!
DR. L. DE JONG

Het Koninkrijk der Nederlanden
in de 2de Wereldoorlog
11b - Ned. Indië II

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemennk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

17 jaar
Nu mag men met 171/2 jaar theorie-examen doen.
Daarom zijn ook 17 jarigen bij ons van harte welkom.
Theorie per computer (drukknop ja/nee)
Vraag vrijblijvend inlichtingen:

AUTORIJSCHOOL Brinkerhof 82
Vorden
Tel. 2783OORTGIESEN

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 1 e, 11,18 jan.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

tomaten ;;r
/Holl. golden

delicious

1,95
MAANDAG

20 januari
kilo

prei

1,75

DINSDAG
21 januari
500 gram
gesneden

wortels of
uien 75

WOENSDAG
22 januari
500 gram
gesneden

rode kool
55

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Winterjaponnen nu extra
voordelig

129,-

Komt U maar,

klaar. mode
burg. galleestraat 3 - vorden

BROOD
DAAR ZIT WAT IN

maar dan natuurlijk brood van

WARME BAKKER OPLAAT
U proeft wel waarom.

Weekend Reclame
SNEEUWSTER, ZEEUWSE CAKE
KRENTE OF ROZIJNENMIK

Wij bakken het voor U. Tel. 1373.



9 ETALAGES VOL MET

Kloofbijl
Gelakt met blanke snede en 90 cm
steel. Gewicht f\ A ~7 E
3000 gram. NU: X4//O

Straatbezem
Lengte 280 mm. Met rode kunst-
vezel vulling.
NU: 2,95

Bijl of bezem: aan de
prijzen van Welkoop

hebt u houvast

Kruiwagen
Polyester bakkruiwagen met ver-
zinkt onderstel. r\ A r
Inhoud 160 liter. NU: Z4O—

195

Black & Decker
verfstripper

Type HG 991. Vermogen 1.000 Watt.
Werktemperatuur AO
360°C. NU: O'/~

Optima kattebakvulling
Reukloos en met een hoog absor-
berend vermogen. 1 O O f\
Zak van 20 kilo. NU: l O/ZU

Kenner universeelvoer
Universeelvoer is een kompleet-
voeder voor alle insekten- en
vruchten-etende vogels in de win-
termaanden, c o c
Zak van l kilo. N U: O/YO

wel koop
PRIJZEN ZIJN INKL. BTW. LEVERING ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT. AKTIE IS GELDIG T/M
25 JANUARI 1986.

HENGELO (G), RUURLO, VORDEN

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

R.K. school voor Techniek en Ambacht
Wessel van Eyll-laan D1 52 - 7271 RJ Borculo

INFORMATIE-AVOND
maandag 20 januari tussen 19.00 en 21.30 uur

Jongens en meisjes, die nu
in de hoogste groep van het
basisonderwijs zitten, zijn
met hun ouders van harte
welkom. De school is die
avond in bedrijf.

Directie en leerkrachterrverstrekken infor-
matie over:

— De studie aan onze LTS met de afdelingen:
Mechanische techniek; Bouwtechniek;
Consumptieve techH t̂.

- De leerlingbegeleiding
(Remedial teaching).

— Het nieuwe informatica-centrum
(onderwijs met computers)

— Mogelijkheden na het examen.

OPRUIMINGSKOOPJES
KoffiezetterS div. 20 stuks vanaf

(stOOm)strijkijZerS 1 9 stuks vanaf

Scheerapparaten 28 stuks vanaf
Kruimeldieven 3 stuks vanaf
Stofzuigers 1 7 stuks vanaf

Frituurpannen e stuks vanaf

EN BINNEN NOG MEER

48,50
29,95
59,95
59,95

149,50
89,95

48 div. broodroosters, mixers, citruspersen
snelkokers etc. SPECIALE PRIJZEN
Elektrische dekens div. 21 stuks vanaf 79,00
BK Kookset 5 stuks vanaf 189,00

5 stuks vanaf 169,00

41 stuks diverse was- en droogautomaten,
koelkasten, diepvriezers AKTIE PRUZEN
Magnetronovens 3 stuks vanaf 799,00
1 Gasfornuis Pelgrim, beige licht beschadigd

van 1195,- voor 895,—

GaS- elektrofornUJS 1 stuk Pelgrim, licht beschadigd

van 1385,-voor 1085,00

EN NOG VEEL MEER KOOPJES

Ta. 264
BAAK SIP

ELEKTRONIKA
TWEEWIELERS

Emmerikseweg 46
Tel. 05754-264

monO-StereO Draagbaar 56 stuks

van 29,00 tot 599,00
Stereo rackS compleet 14 stuks vanaf 599,00

Stereo autoradiocassette 16 stuks vanaf 199,00
VELE KOOPJES IN GELUID EN VIDEO BANDEN
Portable kleuren televisie 6 stuks vanaf 779,50
Diverse KTV 29 stuks o.a. 66 cm stereo teletekst 1899,00

MSX Computers (Sony Philips) 3 stuks vanaf 539,00

Philips 80 kolom printer nu 794,00

VHS Video 39 zenders + afstandbed. 3 stuks 1599,00

VHS blaupunkt video + afstandbed 1798,00
VHS Siemens Video met afstandbed. 1599,00

VHS portabele JVC nu 3295,00
VHS ErreS nieuwste type Alfa num. Syst. 1899,00

Betamax sanyo 2 stuks vanaf 1298,00
Grundig video stereo met jaarkiok 989,00
Erres video 2 progr. klok nu 999,00
Sony 8 mm videocamera recorder vanaf 4495,00
DIVERSE ANDERE KOOPJES IN BEELD EN GELUID

Ook voor antenne bouw, installatie, reparatie, videobanden
2000 verhuur kunt U op ons rekenen.

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1 985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kenneWle voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt U meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vd^ijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

CONTACT
GRAAG EN GOED

GELEZEN

Daar moet u ook eens
naar toegaan!

A.s. zaterdagavond

zittingsavond
van de Deurdreajers met als

muziek

ASSORTI
Café-Restaurant

Schoenaker
Ruurloseweg 64 - Vorden

met
Televisie

reparaties
—-- direc»

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TtNKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?
Sch7;;d;

7
n LEEFLANG

tel 05752-2737 ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Alle ribbroeken
US-Top Am.mt. 26-30
per stuk: f 49,50 per 4 stuks nu

Alle midribbroeken
US-Top en Gunner
recht model, alle maten per 2 stuks 99l9\r

Alle midribbroeken
Gunner en US-Top, wijd model
alle maten (lose-fit) per stuk: f 65,- Pet 2 stuks nu 65.00
Alle katoenen broeken
1.2.3 Sportteam, wijd model
per stuk f 59,50 per 2 stuks nu

Dames- en herenjacksvan 179,50 35,00

Koop met het
hele gezin bij

10 dagen lang
houden wij een
grote schoonmaak!

Alle damesblouses
kosten normaal 69,50 en 59,50
nu uitzoeken

Truien en sweaters
diverse maten en kleuren

29,50
15,00

m\
ffi

Kerkplein 12
(achter de kerk)

RUURLO



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 16 januari 1986

47e jaargang nr. 42

De Beer W/2 jaar
en nog steeds bij de tijd

,

M! T

De voorgevel aan de Spittaalstraat geeft een uitnodigende aanblik.

Dat is de slagzin die de Beer deze maand gaat voeren en terecht want
de Beer start e !21/2 jaar geleden /ij n bedrijfje aan de Spittaalstraat nr.
22 te Zutphen. Toen als eenmanszaak op een ruimte van ca. 50 m2,
daarna groeide het bedrijf flink door tot een ruimte van ca. 350 m2 en
een vyftien-tal medewerkers tot één van de best gesorteerde en uitge-
breide vakbandel uit de regio.

groot-verbruikers. De Beer heeft dan
ook deze maand verschillende feeste-
lijke aanbiedingen voor zijn grote
klantenkring in petto, en geeft een

Het programma wat de Beer brengt is
vrij breed, zoals de verkoop van ge-
reedschappen, ijzerwaren, hang- en
sluitwerk, tuinartikelen en machine
handel, daarnaast een eigen sleutel-
shop, een werkplaats en een aparte af-
deling voor aannemers, industrie en

receptie op zaterdag l februari van
15.00 tot 17.00 uur in Café de Uitrus-
ting.

A.s. zaterdag grote pronkzitting
in residentie Schoenaker

»
Over enkele weken is het zover, dan staat het 27e deurdreajerskarna-
val er aan te komen. Evenals in andere plaatsen zowel boven als onder
de grote rivieren, zal het ditmaal in Vorden ook weer heel wat gaan
wórden, en de verwachtingen /ijn hoog gespannen.

Prins Frank de eerste, de nieuwe heer-
ser over het Deurdreajersrijk houd
vooraf eerst nog een grote pronkzit-
ting met zijn gevolg, en wel a.s. zater-
dag in residentie Schoenaker op de
Kranenburg, en hoopt dan vele
Deurdreajers te kunnen ontmoeten in
zijn narrenrijk.
Tot negen uur houd hij openhuis,
d.w.z. dan is iedereen gratis en van
harte welkom, en heeft voor deze ge-
legenheid een speciaal receptie/gas-
tenboek beschikbaar, waarop alle na-
men van zijn onderdanen en toekom-
stigen in kunnen worden opgetekend.
Een ludiek prinselijkja zelfs vorstelijk
gebaar, dat Uw aller komst zeker

rechtvaardigd. Om elf over acht,
maakt prins Frank en zijn gevolg zijn
opwachting gevolgd door een'grote
pronkzitting, waarbij wederom een
keur van artiesten op de bühne zal
verschijnen, en dit alles zal worden
begeleid door het huisorkest van deze
avond "Assorti" die eveneens zal
zorgdragen voor de juiste stemming
tijdens het prinselijk bal na afloop van
de pronkzitting, ten teken dat het kar-
naval er echt aan staat te komen.
Oppertapper Theo en zijn staf dragen
weer traditiegetrouw zorg voor een
natje en een droogje terwijl De Deur-
dreajersborrelbus Uw prinselijk uit-
stapje complementeerd.

• Grote CDA verkiezings-
hijccnkoinst te Zutphen.

In verband met de Tweede Kamerver-
kiezingen heeft het hoofdbestuur van
het C.D.A. te den Haag besloten een
grote openbare vergadering te houden
te Zutphen.
Deze vergadering, bedoeld als een
provinciale- en regionale bijeenkomst
zal gehouden worden op woensdag 5
maart a.s. in de Hanzehof te Zutphen.
Het is nog niet bekend hoe de indeling
van deze avond zal worden, wel is ze-
ker dat prominente personen uit het
kabinet Lubbers aanwezig zullen zijn
en het woord zullen voeren.

Vordenaren winnen
1ste prijzen
Nederlandse vogel-
kampioenschappen
Drie leden van de vogelvereniging De
Vogelvriend verwierven met hun in-
zending op de Nederlandse vogel-
kampioenschappen in Zutphen een
eerste prijs.
Het jeugdlid Harm Harmsen kreeg
een eerste prijs voor zijn ingezonden
Valkparkiet. Het lid W. Berendsen
kreeg de eerste prijs toegewezen voor
zijn stellen Gloster Consort, terwijl de
heer B. Horsting eveneens een eerste

prijs verkreeg. Op deze kampioen-
schappen waren ruim 7000 vogels in-
gezonden.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat woensdagavond 22 januari
zwemmen in het Graaf Ottobad te
Zutphen. Het vertrek is bij het Dorps-
centrum.

Vrijdagavond 24 januari staat er vol-
leybal op het programma. Deze sport-
avond wordt gehouden in het Dorps-
centrum. De aanvankelijk voor vrijdag
17 januari geplande dansles is verscho-
ven naar zaterdag 18 januari.

Winst voor
Velocitas dames
Het damesteam van Velocitas scoorde
in de wedstrijd tegen Pandawa reeds
na tien seconden via H. Tiessink vanaf
de middenlijn de openingstreffer. De
rust ging eveneens met 0-1 in.

In de tweede helft was Velocitas dui-
delijk de betere ploeg. A. Pierik scoor-
de in de zevende minuut van grote af-
stand 0-2. Vlak voor tijd werd het 1-2.
Velocitas staat door deze overwinning
thans op de vijfde plaats.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Vegange zondag bu'w weer 's 'n keer met 'n trein uutewes. Veur 'n hoop
luu niks gin besunders maor a'j altied 'n auto gewend bunt is 't wel am-
part.

Wi'j mossen 't westen in en angezeen wi'j daor al 's minder plezierugge
ervaringen heb opedaon lao'j 'n auto maor in huus. 'n Neave van ons wol
zondag metdoon in Zandvoort, daor wodd'n 'n halve marathon eloop'n.
Maonden hef e d'r al veur etraind, zich eiken dag haos de bene uut de
konte eloop'n. Zowaor is e ok al 's 'n keer nao zee ewes umme op 't
strand te oefenen. Hee meen'n zelf dat e nog wel wat kans maak'n op 'n
plaatse veuran.

Too'w d'r an kwamm'n ha'w metene deur da'w d'r good anedaon hadd'n
'n auto in huus te laot'n. Jonge, jonge, wat un volk. Allene an hardlopers
waarn d'r al wel meer as viefduuzend. Onze neave kek wel raar op, zoiets
had e nog nooit metemaakt. Hee wodd'n los gelaot'n midden tussen 'n
groot'n hoop, wi'j konn'n um gaars neet weer vinnen tussen al die an-
dren.

Nummer l is e ok neet ewodd'n. Nao un paar honderd meter was 't met
um al bekekken. Deur de grote drukte zatt'n ze nogal kot op mekare met
't gevolg dat t'r um ene op de hakke trao, hee pleern languut op de strao-
te. Meer bebloed as bezweit trof e.wi'j um later, 'n illusie armer en 'n er-
varing rieker. Angezeen d'r nogal wind ston en 't bepaold gin strandweer
was zatte wi'j al weer op tied in 'n trein. Daor zatte wi'j in ieder geval
warm en dreuge en 't was t'r nog gezellug ok. Da's 't veurdeel van 'n trein,
i'j heurt nog 's wat. Veural too Harm Wiltman onderweg ok nog bi'j ons
instapp'n. Den kan mien vetell'n, dan vlug de tied veurbi'j.

"Zoo", zei Harm too'w in Zutphen waar'n, "hier gao'k t'r uut". "Hoezoo,
wo'j hier nog nao femilie?" "Oh nee, 'k gao deur nao Vorden maor dan
met de bus, 'k wil de butte liever heel holl'n". "Denk i'j da'w un ongeluk
kriegt?" "Dat neet, maor dat perron in Vorden mo'j wett'n, a'j 'n betjen
slech zeet op kotten afstand zoas ikke, loop i'j de kans da'j zo languut op
't perron likt. 't Is meer springen als stappen uut 'n trein". "Maor kan ow
de conducteur dan neet helpen?" "Och, den is daor neet veur inehuurd
vind e. Service is 'n wat moeilijk woord veur'n trein. En wat zol 't ok, at ze
geld tekot komp bunt t'r altied nog onze belastingcenten. Of meschien
bunt ze wel van plan 'n trein maor helemaol neet meer te laot'n ri'jen bi'j
ons in d'n Achterhook".

H. Leestman.

Arnold Schut Tranendal
winnaar kurkbiljarten stratenzaalvoetbal-

Veilig werken met de
mgtorkettingzaag
a. Beroepsmatig en/ of in loondienst
b. Door openhaard bezitters die 'goedkoop' brandhout willen zagen

Regelmatig vinden er ernstige ongevallen plaats met motorkettingza-
gen, zowel door zagen die met een benzine motor worden aangedreven,
als door zagen die electrisch worden aangedreven. Ook particulieren die
deze machines gebruiken in het bos of bij hun woning beseffen vaak
nauwelijks hoe gevaarlijk dit handgereedschap is.
Vaak wordt bij de aanschaf van een motorketting al gekozen voor een
goedkope kettingzaag. Hierbij wordt dan de eerste grote fout gemaakt,
omdat veiligheids voorzieningen, kwaliteit en prijs op dit punt van zaken
absoluut niet samengaan. De lage prijs is dan tot stand gekomen door
consessies te doen aan veiligheidsvoozieningen en kwaliteit.
Het is goed om te bedenken, als u met een losgezaagd been of een ver-
minkt gezicht thuis zit, dat u open haard in ieder geval goedkoop brandt
en uw kettingzaag niet duur was.
ALLE mensen die vallen onder de bepalingen van de arbeidsomstandig-
hedenwet c.q. arbeidswet, MOETEN bovenstaande veiligheidskleding
dragen, nog aangevult met een veiligheidshelm en gelaadsbeschermers.
Gezien het hoge geluidsniveau dat de kettingzaag veroorzaakt, het dra-
gen van geluidsbeschermende middelen is voor de gebruiker voorge-
schreven, is het, in verband met het direct veroorzaken van overlast,
voor een ieder verboden, om kettingzagen te gebruiken BINNEN de be-
bouwde kom.

Veiligheidstips voor persoonlijke bescherming:
- De kleding moet prakties zijn en goed aangesloten aan het lichaam

zitten. Loshangende kleding komt gemakkelijk in de zaag.
- Draag altijd een nylon veiligheidsoverall of beenbeschermers.
- Gebruik handschoenen van zacht leer. Zij beschermen de handen te-

gen kleine verwondingen en dempen de trillingen van de machine.
- Bescherm uw hoofd met een veiligheidshelm
- Bescherm uw voeten en benen met goed aangesloten stevige schoe-

nen voorzien van stalen neuzen.
- Gebruik doelmatige gehoorbeschermmiddelen.
- Bescherm uw ogen d.m.v. een gelaadscherm of een veiligheidsbril.
- Een werknemer met een motorkettingzaag hoort, ook in het bos, een

zakverbanddoos bij zich te hebben.
- Ga nooit alleen op afgelegen plaatsen werken met een motorketting-

zaag, eerste hulp komt dan altijd te laat.
- Gebruik voor het bijvullen van brandstof een jerrycan met schenk-

tuit.
- Starten en proefdraaien mag niet in besloten ruimtes geschieden

i.v.m. uitlaatgassen.
- Werk uitsluitend met geaarde elektrische zagen en zaag niet zelf u ka-

bels en verlengsnoer door. Betrek alleen stroom uit installaties die
zijn voorzien van een aardlekschakelaar dan wel goede aarding.

- Pleeg na ieder gebruik het noodzakelijke onderhoud aan uw ketting-
zaag.

- Stel nooit veiligheidsvoorzieningen buiten werking, omdat zij z.g. las-
tig zijn of storingen veroorzaken.

- Laat een kettingzaag nooit onbeheerd doorlopen c.q. draaien.
- Stel carburateur en koppeling zodanig af dat bij stationair draaien

nooit de ketting meeloopt.
- Laat tijdens het werken met de zaag geen ander gereedschap etc. rond

slingeren, waar u over kunt vallen.
- Stuur mensen die bij u gaan staan uit uw omgeving weg, zolang de

zaag loopt.

De door de Kranenburgse biljartvere-
niging afgelopen weekend georgani-
seerde wedstrijden kurkbiljarten trok
veel deelname. Vooral zondag- de
laatste dag - was de toeloop groot. Het
bestuur kan dan ook zeer tevreden te-
rugblikken op het goede verloop.
Na spannende strijd gelukte het Ar-
nold Schut om de meeste punten neer
te leggen. Daarmede kwam hij in het
bezit van de uitgeloofde televisie-ont-
vanger. Op de tweede plaats eindigde
Wim Eskes, die daarmede een radio-
toestel verwierf. Derde werd Hubert
Schröer, terwijl zijn broers André en
Jos resp. de vierde en vijfde plaats be-
haalden.
De deelname aan de damesklasse was
dit jaar dun. Als eerste klasseerde zich
Maria Jansen van de Wichmondse bil-
jartvereniging, terwijl Brigitte Bos de
tweede plaats opeiste.
Bij het bolero-spel was Huub Schröer
de eerste, gevolgd door Gerrit Stok-
kink en Nancy Rutgers.
Volgende week beginnen weer de
competitie-wedstrijden van de biljart-
bond De IJsselkring.

Feestavond
voetbalver. Vorden
De voetbalvereniging "Vorden" orga-
niseert zaterdag 18 januari in de grote
zaal van "De Herberg" haar jaarlijkse
feestavond. Aan deze avond zal me-
dewerking verleend worden door het
showorkest "Sound Selection", terwijl
bovendien een regionaal bekende
streekconferencier zijn opwachting
zal maken.

Bekervolleybal
De dames van de voüeybalvereniging
"Dash" spelen donderdagavond in
Gorssel een bekerwedstrijd tegen
Wilhelmina. Bij winst spelen de Vor-
dense dames a.s. zaterdag in Bathmen
eveneens een bekerwedstrijd. De te-
genstander zal donderdag bekend
zijn.
De heren Ie van Dash bekeren zater-
dagmiddag in Bathmen tegen ABS.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen hield een
nieuwjaarsbijeenkomst in bar-bodega
't Pantoffeltje. Mevr. Hazekamp-Aal-
poel hield deze avond een lezing over
Shri-Lanka. Aan de hand van dia's
maakten de dames kennis met dit
prachtige eiland.

Speciaal werden veel dia's vertoond
over bijzonder fraaie planten en bloe-
men, de uitgestrekte theeplantages en
de vele tempels en beelden van Bhoe-
da.
De presidente mevr. Buunk bood
mevr. Hazekamp een attentie aan.

oensdag 22 januari houdt de afde-
ling Vorden haar jaarvergadering in
zaal de Herberg.

Wim Vniggink
tafeltenniskampioen
Aan het tafeltennistoernooi dat de
Vordense tafelennisvereniging 'Tref-
fers 80" in de grote zaal van de Her-
berg organiseerde werd door circa 50
personen deelgenomen. Dit Herberg-
toernooi met als inzet het kampioen-
schap van Vorden werd bij de senio-
ren op verrassende wijze gewonnen
door Wim Vruggink uit Hengelo. Hij
versloeg in de finale de sterk spelende
jeugdspeler Jeroen den Enting.

Vruggink kwam dus in het bezit van
de wisseltrophee. De derde plaats
werd behaald door de enigste vrouw
in het gezelschap nl. mevr. Reinders.
Na diverse voorrondes kwamen er bij
de jeugd uiteindelijk zes man in de fi-
nalepoule. Uiteindelijk werd Joost
Goossens uit Hilversum kampioen.
Edwin Rouwenhorst werd tweede en
F. van Zeeburg derde. In totaal wer-
den er in de jeugdklasse 126 wedstrij-
den gespeeld.
Bij de dames/meisjes werd Nathalie
Kuypers in poule l winnaar. In poule 2
was de eerste plaats voor Carolien
Kramp. Bij de recreanten werd Jan
Leegstra eerste; Jan Woltering eindig-
de op de tweede plaats. M. Batenburg
werd derde.

kampioen van Vorden
Het zaalvoetbalteam van 'Tranendal"
is er dit weekend in de tjokvolle zaal
van de sporthal 't Jebbink in geslaagd
om kampioen van Vorden te worden.
Dit gebeurde in een finale tegen de
Boonk 1. Een finale die goed voetbal
en bijzonder veel spanning bracht.
Bennie Wentink gaf Tranendal een 1-0
voorsprong. Jan G root Jebbink bracht
de partijen weer op gelijke hoogte.
Toen Dinant Hendriksen 2-1 voor de
Boonk liet aantekenen leek de strijd
beslist. Drie seconden voor tijd werd
het via Bennie Wentink toch nog ge-
lijk.
In de daaruit voortvloeiende verlen-
ging werd niet gescoord, waarna straf-
schoppen de beslissing moesten bren-
gen. In de eerste serie opnieuw geen
winnaar. In de tweede serie miste
Gerrit Stokkink voor de Boonk, waar-
na de laatste strafschop via Bennie
Wentink de beslissing bracht. Tranen-
dal werd daardoor net als vorig jaar
kampioen van Vorden.
Insulindelaan won in de strijd om de
derde plaats met 3-1 van Ruurlose-
weg. Kranenburg 2 versloeg Hoetink-
hof met 5-3 terwijl de Haar l met 5-1
van de Boonk 4 won.
In z'n totaliteit kan men stellen dat het
een goed toernooi is geweest met veel
doelpunten (205). De voorzitter van
de organiserende vereniging "Veloci-
tas" Koos van Bergehengouwen reikte
na afloop de prijzen uit en dankte hij
de spelers voor hun inzet en sportivi-
teit. De beide scheidsrechters J. G roo-
tenhuis en G. Holsbeeke alsmede
mevr. Diny Jansen kregen van hem
een bloemetje aangeboden.
Ook de verenigingen Dash, Flash en
VTP werden.dank gezegd voor het be-
schikbaar stellen van de uren in de
sporthal. Eindstand: l en kampioen
van Vorden Tranendal; 2. de Boonk 1;
3. Insulindelaan; 4. Ruurloseweg; 5.
Kranenburg 2; 6. Hoetinkhof 3; 7. De
Haar; 8. de Boonk 4.

WATERPOLO
Heren winnen met 8-7 van
IJsselmeeuwen
De heren van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd tegen IJsselmeeuwen
3 uit Zutphen met 8-7 gewonnen.
In de eerste speelperiode namen de
Vordenaren een 3-0 voorsprong door
doelpunten van Jaap Stertefeld 2x en
Rudi Sloot.
De tweede periode werd afgesloten
met een 5-1 stand in het voordeel van
Vorden. Jaap Stertefeld en Jim Heer-
sink scoorden de doelpunten. In de
derde periode zakte Vorden ver terug.
Verdedigend werden er fouten ge-
maakt zodat de IJsselmeeuwen tot 4-5
terug kon komen.
In de laatste periode werd het eerst 5-5
en waarna Han Berenpas Vorden op-
nieuw op voorsprong zette 6-5. De
strijd werd zeer spannend. Bij de stand
6-6 scoorde Jaap Stertefeld tweemaal
8-6, waarna IJsselmeeuwen vlak voor
tijd tot 8-7 terug kwam. Daar bleef het
bij.

Dames winnen met 8-5
van OKK Eerbeek
In een gelijkopgaande strijd hebben
de dames van Vorden met 8-5 van
OKK 2 gewonnen. In de eerste perio-
de nam Vorden een 3-2 voorsprong
door doelpunten van Grietje Weller-
weerd en Jacqueline ter Huerne.
In de tweede periode liep Vorden mid-
dels Hermien Tiessink uit naar 4-2
waarna OKK tegenscoorde 4-3.

Nadat Eerbeek in de derde periode de
balans in evenwicht had gebracht
scoorden Grietje Wellerweerd en Di-
sere Westerveld resp. 5-4 en 6-4. OKK
kwam terug tot 6-5 waarna Grietje
Wellerweerd de stand op 7-5 bracht.
Het was dezelfde speelster die in de
laatste periode de eindstand 8-5 liet
aantekenen.

Filmavond Halmac
Op donderdagavond 23 januari a.s. or-
ganiseert de HALMAC te Halle een
filmavond in zaal Nijhof te Halle.
Het filmteam St. Anthonis zal die
avond enkele zeer spectaculaire mo-
torcross- en racefilms vertonen.
De entree voor leden bedraagt f 2,50
en voor niet leden f5,-.



Bent u thans
vrijwillig verzekerd
bij het ziekenfonds..?

Door de opheffing van het vrijwillig

ziekenfonds kan het zijn dat u

aangewezen bent op een particuliere

ziektekostenverzekering. Een

verzekering die u zelf moet sluiten.

Dat is een belangrijke beslissing.

Op welke aanbieding moet u ingaan

en op welke niet?

Laat u daarom bijtijds informeren

door de Rabobank.

Rabobank
gelden goede raad

Kantoor Vorden, tel. 05752-1888
Kantoor Kranenburg, tel. 05752-6769
Kantoor Wichmond, tel. 05754-423

É. *»*£JS**

dat kunnen ze pas
bij de Tuunte.
Profiteer van

30-70%
KORTING
op de gehele winterkollektie.
Dames - heren - kinder - sportschoenen, alles moet weg!

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Kalkzandsteen elementen
ook voor

MESTOPSLAGPUTTEN

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.

RUURLO
TEL 05735-2000

Met de nieuwe meststoffenwet
is het probleem mestopslag
gesprek van de dag.
Om toch meer opslag kapaciteit
te verkrijgen noemt
HOLTSLAG enkele VOORDELEN
van zijn kalkzandsteen-elementen.
— Lage prijs per vierkante meter
— Eenvoudig in gebruik
— Niet ontsierend voor de omgeving
— Snelle eenvoudige verwerking.

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 -Vorrjen -Tel. 05752-1877

"oren*

Wij wensen iedereen
•MM v

een voorspoedig
en voordelig

1986 toe!
De Tuunte zal u daarbij helpen:

Kwaliteit, prijs en service staan in 1986
bij ons op de eerste plaats!

r
Autobedrijf

Kuypers
Voor uw periodieke
autokeuring APK II
Keuringskosten f 50,-.

Bij een grote beurt keuring gratis.

Voor een afspraak bel 1393.

Tevens erkend WN keurstation.

iMLJ koopjkoopjes halen

nog anderhalve week

RUIMEN WIJ OP
Hoge kortingen

zelfs artikelen voor

halve prijzen

Komt uzelf kijken bij:

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat - Vorden

Elke dag nieuwe prijzenslag in onze

R ADI KALE OPRUIMING
v.a.Mantels

Japonnen
Jacks v.a.

Pantalons v.a.

98,- Herenjacks
49,- Pantalons,
69,- Kolberts
15,-

v.a.

v.a.

98.-
49.-

129.-

Rokken, nieuwe voorraad: zwart - marine - grijs
Opruiming van alle kinderkleding en jonge mode van de winterkollektie

o.a. Barb. Farber - Pointer en Emanuëlle.

SPECIALE AANBIEDING: Flannel dames rokken t/m 48 nieuwe voorraad
van 98,- nu voor 75,-

Maandags

gesloten

t/m zaterdag a.s. nog

10% KORTING
op ondergoed - beha's - korselets en nachtkleding o.a. Schiesser - ten Cate - Triumph etc.

Vrijdags koopavondModecentrum

Bel nu of 's avonds

têro~5735~-2~(5ÖÖ

HOLTSLAG RUURLO

uw rolluiken specialist

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in
een van de

modellenboeken
die u mee mag

nemen om thuis
samen 'n keus te

maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 1 2 - vorden
telefoon 05752-1404

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

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

Ruurlo. tot 9 uur

Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13. Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.



Deze week bij:

vishandel v/d Groep
uit Spakenburg

Dinsdag van

9.00 tot 18.00 uur

Gestoomde makreel
Spekbokking
Bakbokking
5 stuks voor
IVOOI VIS om te bakken half kilo

heel kilo

Nieuwe haring
3 stuks voor
7 stuks voor

1,-

1,-
1,25
5,-
6,-

11,-
1,*5
5,-

10,-

Bij aankoop van 10,- vis

1 haring gratis

2O% tot 50%
VRIJE TUDS- EN SPORTKLEDING

LODEN DAMES EN HEREN JASSEN

BODYWARMERS EN THERMOKLEDING

TRUIEN EN VESTEN

SPORTJACKS -TRAININGSPAKKEN

ADIDAS SPORTSCHOENEN

BIJ:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
*«i,nf,,«i, ZUTPHENSEWEG 9 - VORDEN

De ene hypotheek
is de andere niet..

(aÉshutprwisie slechte Ö,S1

De ba|&ïtrèt #6 Sm^ u
daarom altijd een hypotheek '(iit^rn|p'

Mi^

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Riant wonen in
Hengelo Gld. en omgeving

Voor de prijs van f 1 1 2.000,—
woning all in exkl. bouwkavel.

De woning is op de begane grond voorzien van zit-eethoek,
keuken, bijkeuken, hal, toilet en garage/berging.
Verdieping: 3 royale slaapkamers en een badkamer.
Op de zolder mogelijkheid voor een 4e slaapkamer.

ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo (Gld), tel. 05753-1975

Tevens zijn er nog enkele premie-woningen

te koop.

Wij houden vrijdag 1 7 januari INFO-AVOND
van 1 9.00 tot 20.30 uur aan ons kantoor, Plataanweg 2.

Café-Restaurant-Kegelcentrum

„De Boggelaar"
Zalen voor
bruiloften en partijen

diners en kof f ietaf els

koude en warme buffetten

gourmetten en fondueen

En vanaf heden kunt u elke zondag

kegelen voor de helft van de

prijs, dus 7,50 per baan per

uur.

H. Hartman,

Vordenseweg 32, Warnsveld

Tel. 05752-1426

éft
•Jr

Voor elke lekkerbek
deze week extra voordelig:

alle soorten spek
geldig

t/m 22 januari

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Hamlappen kilo 9,90

Cordon Bleu 5 halen 4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per K 9,90

Boterhamworst
150gr 1.15

Grillworst
3 soorten
250 gr. 2.45

^^^^ v i \t\jur—\\j -̂ ^ .̂

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst

per kilo 11,50

SPECIALITEIT Bij 1 rookworst
een pond zuurkool gratis

Zuurkoolspek

WOENSDAG
GEHAKTDA6

Zeeuws spek 0 ...
250 gram 3,25^^250 gr. 2
Dobbelsteentjes spek
vet 100 gr 0,59

Dobbelsteentjes spek
mager 250 gr 2,75 per kil°

.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt

7,95

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGS-
KRANT OPRUIMING
Moderne
elementen-
wand
2.12 mtr. breed
van
2135,- ..-
voor 144

Zitzak in
fauteuilmodel
Meeneemprijs

Slaapkamer
wit gelakt
ledikant 140 x 200 +
2 nachtkastjes +
bovenbouw met spiegel
(ook leverbaar met een ledikant van
180x200)
Bijpassende schuifdeurkast 200 breed,
met 2 spiegels
voor slechts

Eethoek, eiken
Eetkamerstoel, zadelzit
massief eiken
per stuk

Eetkamertafel
140 x 85 cm
semi massief
voor slechts

KWALITEITSMEUBELEN
VOOR EXTRA LAGE
PRIJZEN

275,

998-

98,-

f ' ,̂ m p̂Mn-̂ -̂

Grandioze eiken

wandkast
met houten scharnieren
168 breed, 200 hoog
en 55 diep <tnoc
Opruimingsprijs lïJÖO,"

TV/videokast
massief
Europees eiken
front, in blank
of donker eiken

325,-
Kaaskast
eiken, 100 breed,
ook te gebruiken
als TV-, audio-,
of videomeubel,
verstelbare
legplanken

Robuust massief eiken

bankstel
met rundlederen
kuipkussens.
Het toppunt van meubelkunst
3- + 2-zits

Salontafel

550,-

voor
(als 3-1-1 zits voor 3595,-)

COUPONNEN
TAPIJT
Met kortingen tot 70%
Zie ook onze speciale
aanbiedingen van de volle rol.

2995,é

Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamers.

HELMINK

Hoekkombinatie
3- + 2-zits,
gestoffeerd, in een prima
kwaliteit, draion velours.

Zutphenseweg 24
VORDENmeubelen rei. 05752-1514

Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering
Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal
Prima service en garantie



Iedere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

17 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-
trum

22 jan. Jong Gelre zwemmen, vertrek
Dorpscentrum.

24 jan. Jong Gelre dansles, Dorpscen-
trum.

26 jan. 1ste wielerveldrit Vorden
VRTC 8-kastelenrijders.

27 jan. Jong Gelre Agrarische gespreksa-
vond Dorpscentrum.

31 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-
trum.

2 febr. Veldtoertocht
VRTC 8-kastelenrijders.

DAMMEN
DVT Terborg - DCV 3 9-7
Tegen het op kop staande Terborg
heeft DCV 3 een goede kans laten lo-
pen om punten te pakken. Met name
captain Bertus Wentink had een rui-
me remisestand, die echter als sneeuw
voor de zon verdween nadat hij per
ongeluk aan de verkeerde schijf zat.
Gert Hulshof bezat een goede stand,
maar zijn tegenstander bleek zich al-
tijd te kunnen redden met een remise-
kombinatie. Martin Boersbroek zorg-
de, evenals Henk Esselink, wel voor
winst door reeds in de opening een
schijf te winnen. Berend Rossel ver-
loor al vroeg door een grote bok.
W. Giesen - W. Berenpas 1-1; J. Ves-
ters - Niet opgekomen 2-0; B. Huls -
G. Hulshof 1-1; J. Fokkink - B. Rossel
2-0; A. Mariet - B. Wentink 2-0; R.
Derksen - M. Boersbroek 0-2; D. Dre-
vers-J. Hoenink 1-1; J. Kamphuis-H.
Esselink 0-2.

DCV 4 - DEZ Laren 2 4-8
Ook het vierde team verloor. Tegen
Laren werd geen enkele overwinning
geboekt, alleen remises van John
Kuin, Henk Esselink, Gerco Brum-
melman en Han Berenpas. Door deze
nederlaag zijn de kampioenskansen
wel helemaal verkeken.
H. Esselink - G.H. Stegeman 1-1; J.
Hoenink - W. Slagman 0-2; G. Brum-
melman - J. Schilstra 1-1; H. Berenpas
- DJ. Marsman 1-1; J. Kuin - J. Vis-
schers 1-1; R. Sluiter - T. Schutte 0-2.

DCV 2 - DSO Sinderen 13-7
Het Vordense reserveteam deed het
beter. Tegen DSO Sinderen, die in het
begin van de kompetitie de ranglijst
nog heeft aangevoerd werd een regel-
matige overwinning geboekt. Bennie
Hiddink opende als eerste de skore:
hij dwong zijn tegenstander middels
een voorpost op het kerkhofveld
schijfwinst af, die ruim voldoende
bleek voor winst. Bij Jurgen Slutter en
Saskia Buist bleek een schijfwinst ech-
ter niet voldoende te zijn voor winst.
Ab Wassink werd verrast door een zet-
je, dat 2 schijven kostte. Henk Klein
Kranenburg overspeelde zijn tegen-
stander volkomen, en Jan Koersel-
man zag zijn positionele inspannin-
gen beloond met een winnende dam-
kombinatie. Als laatste won teamlei-
der Theo Slutter door een fraaie om-
singeling.
S. Wiersma - C. Grevers 1-1; H. Klein
Kranenbarg - J. Huls 2-0; B. Hiddink -
G. Klompenhouwer 2-0; J. Koersel-
man - J. Krajenbrink 2-0; A. Wassink -
H. Rougoor 0-2; T. Slutter - B. Berkel-
der 2-0; S. Buist - H. Rikkers 1-1; B.
Breuker - J. Tuenter 1-1; J. Slutter - J.
Grevers 1-1; G. terBeest-W. Rougoor
1-1.

Oudledentoernooi
G. Dimmendaal -G. Bos-Gosselink 2-
0; T. Janssen - J. Wiersma 2-0.

Onderlinge kompetitie
G. Hulshof - B. Wentink 2-0.

Badminton-uitslagen
B.V. Flash-Vorden
Uitslag van de op 5 januari jl. gespeel-
de wedstrijd in de 4e klas district, afd. 3
van het 2e team tegen Neede 2 was:
Neede 2 - Flash-Vorden 2 einduitslag
2-6.
Het 3e team spelend in de 5e klas dis-
trict, afd. 5 begon de competitie-wed-
strijd die op 7 januari werd gespeeld
door overtuigend te winnen van het
veel zwakkere team uit Steenderen.
Dit team had in de eerste helft van de
competitie nog geen enkele wedstrijd
gewonnen en moest het ook deze keer
zonder een overwinning stellen.
De Vordenaren wonnen binnen twee
en een kwart uur 8 wedstrijden met
ruim verschil en de einduitslag was er
dan ook naar 8-0 in het voordeel van
de Vordenaren.
Einduitslag van het 4e team, 5e klas
district, afd. 4 van de gespeelde wed-
strijd op 7 januari jl. tegen Keppel 3
was Flash-Vorden 4 - Keppel 3 3-5 in
het voordeel van het Keppelse team.

ner blauw André Snellink l x ZG;
idem wit H.J. Rietman l x ZG. Rode'
nieuw zeelander G. Lenselink 2 x F, l
x ZG; idem H. Bakering 3 x ZG; idem
Herman Gosselink l x ZG; Alaska
H.G.J. Horstman l x F, 3 x ZG; Deile-
naar W. Rietman 2 x ZG; Rex Castor
M.G. Lijftogt l x ZG.

Kleine en dwergrassen: Klein zilver
midd. kon. grijs G. Agelink l x ZG;
Ned. hangoor wit mevr. D. van Heer-
de l x ZG; idem Marcel Dekkers l x
ZG.
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Veldrijden
Onze plaatsgenoot Harry Eggink be-
haalde in de Oostelijke Crosscompeti-
tie over 10 wedstrijden bij de recrean-
ten (ca. 40 deelnemers) een fraaie 1ste
plaats.

PKV Nieuws
Op de Regionale tentoonstelling
tevens jubileum-show van PKVD te
Diepenheim werden door de leden
van PKV de volgende predikaten be-
haald.
Grote hoenders: Maleier patrijs W.C.
Hofstraat 2 x ZG; Wyandotte wit J.
Rouwenhorst 2 x F, 2 x ZG; idem Co-
lumbia H. Berenpas l x F; Barnevel-
der dubbl. gez. H. Rietman l x ZG;
Leghorn patrijs H. Rietman l x F, l x
ZG; Fries Hoen goudpel H.J. Riet-
man 2 x ZG.
Dwerghoenders: paren Minorca zwart
G.W. Tragter l x ZG; enkele num-
mers; Wyandotte wit J. Rouwenhorst
l x F, l x ZG; Minorca zwart G.W.
Tragter 2 x F, l x ZG tevens de fraaiste
van de dwerghoenders.
Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
kon. grijs H J. Rietman l x F; idem wit
H. Snellink l x F, 2 x ZG; idem André
Snellink 2 x ZG.
Middenrassen: Witte nieuw zeelander
H. Verstege l x F, 2 x ZG; idem A.
Dijksjra l x ZG; Groot zilver midd.
zwart H. van Heerde l x ZG; idem
licht zwart H. van Heerde l x ZG; We-

Uitslag kruiswoordpuzzel en kleurplaat
Hieronder geven wij u de uitslag van de Kerstpuzzel en Kinderkleur-
plaat, welke wij hadden opgenomen in ons Kerstnummer.
De prijswinnaars van de Kerstpuzzel zijn:
f 25,- J. Roseboom, St. v. 's Gravesandestraat 5, Vorden
f20,- H.F. Roording, Scheurkamp 9, Warnsveld.
f 15,- Mevr. Woerts, Westerstraat 64, Hengelo
f 10,- Ans Kerkwijk, Esselenbroek 7, Ruurlo
f 10,- G.J.M. Kelderman, Hoge Es l, Hengelo
f 10,- E. Teunissen, Wichmondseweg 18, Baak
f 10,- W.A. Hendriksen, Hoetinkhof 43, Vorden
f 10,- G.H. Gotink-Enderink, Oranjelaan 8, Warnsveld
f 10,- A.J. Vruggink, Deldensebroekweg 3, Vorden.
f 10,- H. Schot, Insulindelaan 21, Vorden.

De oplossing luidde: Sterren stralen in de nacht kaarslicht flakkert stil en
zacht. Dit feest van vrede op onze aard. Is dat licht toch zeker waard.

UITSLAG KINDERKLEURPLAAT
f 10,-- Audry Ligtenbarg, G. Sprokkereefstraat 13, Ruurlo
f 7,50 Rianne Leeftink, p/a 't Jebbink 46, Vorden
f5,— Annie Wentink, Morsdijk 10, Ruurlo
f2,50 Michel Ligtenbarg, G. Sprokkereefstraat 13, Ruurlo
f 2,50 Erwin Zonnenberg, Koskampweg 12, Ruurlo
f2,50 Thomas Wissink, Nyssinckkampstraat 12, Keijenborg
f 2,50 Jeanne Hartemink, Uselweg 4, Vierakker
f 2,50 Oscar Overbeek, Ganzesteeg 2, Vorden
f 2,50 Joost van Zadelhoff, Christinalaan l, Ruurlo
f 2,50 Wouter Verbeek Frederikseplein 28, Warnsveld
f 2,50 Enith Overbeek, Ganzensteeg 2, Vorden
f 2,50 Mare Kempers, St. Bernardusstraat 9, Keijenborg
f 2,50 Reinhard Hishink, het Kerspel 28, Vorden.

Door de enorme inzendingen heeft de Redaktie besloten 10 extra prij-
zen beschikbaar te stellen, deze zijn gewonnen door:
f2,50 Caroline Eimers, Garvelinkkampweg 10, Ruurlo
f 2,50 Nicole te Linde, Dorpsstraat 13, Vorden
f 2,50 Jennifer Baillie, W. Alexanderlaan 9, Vorden
f 2,5Éfcandra Hoebink, Hummeloseweg 14, Hengelo 4to
f 2,5^Sianca Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld
f 2,50 Jantine de Wijs, Lage Lochemseweg 15, Warnsveld
f 2,50 Frank de Wijs, Lage Lochemseweg 15, Warnsveld
f 2,50 Jurgen Peelen, Boeijinkweg 2, Keijenborg
f 2,50 Roshan Horsting, Brinkerhof 56, Vorden
f 2 Jfcaroline Ilbrink, Dagverblijf 't Baaken" te Baak. A
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H uiteraard

m eigen charme
Een stad is net een mens: hij heeft mooie en minder mooie kanten, hij
kan een vrolijke indruk maken of een sombere, hij is lastig of plezierig
en heeft een geheel eigert karakter. Je kunt van een stad houden, en er
soms zelfs verliefd op raken. Daarom zijn er veel mensen die een be-
paalde stad graag beter willen leren kennen en bijvoorbeeld een korte
vakantie besteden voor een ontdekkingstocht door zo'n plaats. Als u
daar ook voor voelt kunnen we u een aardig boekje aanbevelen. Een
gratis boekje met de titel 'Trans Citytours". Er staan 36 portretten in
van een stad waarmee u op een plezierige manier kunt kennis maken.

Wat is de reden dat er een organisa-
tie is die een speciaal programma
heeft opgesteld voor mensen die
graag veel mooie steden willen be-
kijken? Het antwoord is eenvoudig:
het centrum van de meeste steden
is vandaag de dag voor automobilis-
ten moeilijk of soms helemaal niet
meer te bereiken. In veel steden
heb je aan een auto niet veel, omdat
parkeren moeilijk of bijna onmoge-
lijk is. Daarom kozen steeds meer
mensen voor zo'n stedenreis de
trein die je tot in het centrum
brengt waar je zorgeloos kunt gaan
doen watje wilt. Trans, de reisorga-
nisatie van NS, heeft op die ontwik-
keling ingehaakt en een program-
ma opgesteld van Citytours: een
compleet verzorgde reis per trein
naar de mooiste steden van Euro-
pa, met logies/ontbijt in een goed
hotel, en in een aantal gevallen op
halfpensionbasis. Daarnaast is in
het arrangement vaak ook begre-
pen een toeristische informatie-
map, één dag gebruik van een fiets,
soms ook reductiebonnen voor
theater en aankopen in een waren-
huis of een welkomstdrankje. Een
compleet pakket dus dat er voor
zorgt dat u van zo'n stedenreis vol-
op kunt genieten. Overigens kunt u

- als u dat wilt - meestal ook van
zo'n arrangement gebruik maken
als u de stad per auto wilt bezoeken,
uiteraard zonder de treinkosten.
Alleen voor steden in Engeland is
dit niet mogelijk.
Tien landen
Het programma van de Citytours
brengt u in de mooiste steden in
tien landen. In Nederland zijn dat
o.a. Amsterdam, Apeldoorn en
Den Haag. En de overige steden
zijn te vinden in België (5 steden),
Luxemburg (l stad), Duitsland (15
plaatsen), Oostenrijk (3), Hongarije
en Denemarken (elk 1), Zwitser-
land (2) en Engeland (2).

Twee voorbeelden
Apeldoorn is niet alleen bijna de
grootste, maar ook de meest-groe-
ne gemeente van Nederland en wie
een paar dagen in Apeldoorn door-
brengt ontdekt er veel moois: een
zeer uitgebreid en goedverzorgd
wandel- en fietspadennet, het land-
goed Berg en Bos met het bijzonde-
re Apenheul, het koninklijk paleis
"Het Loo" dat ook te bezichtigen is
en een tuin heeft die bezoekers
trekt uit de hele wereld. Een plaats
ook met een zeer actief cultureel le-
ven. Hotel Bloemink is uw hotel en

dat is bijna de buurman van paleis
"Het Loo". Het is uiterst comforta-
bel, en heeft behalve een (gratis)
overdekt zwembad ook nog andere
sportvoorzieningen. Het ligt op
wandelafstand van het gezellige
winkelcentrum van Apeldoorn en
van het theater en andere uitgaans-
gelegenheden. Een driedaags ver-
blijf in dit hotel op basis van logies/
ontbijt is al mogelijk vanaf f 147,-
per persoon voor een 2-persoons
arrangement; in die prijs is de trein-
reis heen en terug van elke plaats in
Nederland begrepen.

Stad vol historie
Wie denkt aan Essen in het Ruhr-
gebied heeft de indruk dat het er
daar niet zo bijster aantrekkelijk uit
zal zien. Dat is dan een
misverstand, want deze stad heeft
veel stedeschoon met o.a. een park
van maar liefst 70 hectare, een meer
en twee prachtige natuurgebieden
binnen zijn grenzen. Een hoogte-
punt voor mensen die belangstel-
ling hebben voor het verleden is de

Munster, een mooi-gerestaureerde
kerk uit het jaar 1275. Het pronk-
stuk van de schatkamer is de "Gol-
dene Madonna" uit het jaar 980,
een beeldje dat geheel met goud
is bekleed en versierd met emaille
en edelstenen. En verder is Essen
een ideale winkelstad met zo'n ze-
venhonderd grote en kleine win-
kels, er is een royale en veilige voet-
gangerszone, er zijn veel gezellige
bars, uitstekende restaurants, en
een sfeervol nachtleven. Wie de
cultuur mint vindt er de Opera en
veel andere theaters, een groot aan-
tal musea en in december is de stad
extra aantrekkelijk dank zij de "Es-
sener Lichtweken" en de beroem-
de Kerstmarkt.

Vlak hij station
U logeert tijdens deze driedaagse
Citytour in het moderne en
uitstekende Arcadehotel, vlak bij
het station en ontvangt als onder-
deel van uw arrangement een map
vol informatiemateriaal en een
stadsplattegrond. De prijs van de

treinreis en het verblijf in het Arca-
dehotel is voor een driedaagse tour
voor twee personen f 202,- per
persoon, inclusief de treinreis heen
en terug vanuit uw woonplaats in
Nederland. Dit alles op basis van
twee overnachtingen met twee
maal ontbijtbuffet. Verlenging is
mogelijk voor f64,- per persoon per
dag.

Alles weten?
Dit is zo maar een beschrijving van
twee plaatsen uit een keus van maar
liefst 37 stedenreizen, die u kunnen
brengen in Luxemburg of Londen,
Boedapest of Kopenhagen of waar
u maar wilt. Als u alles wilt weten
van de steden en prijzen,
aanvullende voordelen, beziens-
waardigheden en reistijd dan is het
verstandig dat boekje "Citytours"
even op te halen bij het loket van
een groot NS-station bij u in de
buurt, of bij een van de vele reisbu-
reaus of reizen verkopende ban-
ken, waar u ook een reservering
kunt maken voor de Trans City-
tours.

CAMERA IN DE STAD
Sommige steden trekken een mens zó
aan dal-ie er vaker heen gaat. Maar
als u van plan bent een stad maar
éénmaal te bezoeken dan hebt u
daarna veel plezier van de foto 's die u
meeneemt van zo'n stedentocht. Als
u beschikt over een spiegelreflexca-
mera is 't verstandig een groothoek-
lens te gebruiken. Vooral als in zo'n
oud stadscentrum de ruimte beperkt
is kunt u, dank zij deze lens, ook van
tamelijk dichtbij een compleet ge-
bouw of monument op de foto zetten.
En maak ook eens met de camera een
avondlijke wandeling door het cen-
trum. De lichten van de huizen, licht-
reclames, etalages en het verkeer
zorgen dan voor een heel bijzonder
resultaat. (Op de foto: Paleis "Het
Loo" waar de geschiedenis van de
Oranjes op een boeiende manier tot
leven komt.)


