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Werkgroep Leefbaarheid Vorden
strijdt voor behoud N.S.-statkm
Handtekeningen-actie op korte termijn
De werkgroep "Leefbaarheid Vorden" die al zo vele malen op de bres
heeft gestaan voor het meer leefbaar maken van de gemeenschap en zijn
inwoners, verzet zich met hand en tand tegen de plannen van de NS-direc-
tie, om het stationsgebouw in Vorden te slopen. Zij weet zich hierbij
geruggesteund door onder meer de Stichting tot Behoud van de Oude
Stations in Oost-Nederland (S.O.S.), die ook alles in het werk stelt tot
behoud van dit historische gebouw.

Zoals de zaken er nu voorstaan wil de
NS-directie geen goedkeuring geven aan
een voorstel, gelanceerd door de SOS en
Vordens burgemeester, om de NS-acco-
modatie (rijwielstalling, wachtkamer,
enz.) te plaatsen tussen het station en
het overpad. De NS komt met bezwaren
als zou "de wachtruimte door de
bomenrij slecht te zien zijn, komend
vanaf de Stationsweg; ook al zouden de
bomen gekapt worden, de stalling blijft
onzichtbaar". Vanuit de Burg. Gallee-
straat wordt het complex, weer volgens
de NS-directie, volledig geblokkeerd
door een houten loods. Een verscholen
ligging nodigt uit tot vandalisme en
andere ongewenste toestanden, aldus de
NS. "Wij zullen hierdoor ons eerder ge-
noemd besluit tot sloop van het gebouw
handhaven", zegt men.
Waarom kon het NS-gebouw in Aalten
wel blijven staan en het gebouw hier
niet, vraagt men zich nu af. De zg. ver-
nielzucht zou hier de oorzaak van zijn.
NS komt met argumenten van emotio-
nele aard, terwijl ook de financiële
bezwaren absoluut niet doorslaggevend
kunnen zijn, daar de meerkosten voor
de NS gering zijn, omdaf het Stations-

plein gehandhaafd kan blijven. Al met
al geen rooskleurige berichten voor
Vorden.

Omdat het nog niet te laat is, hoopt de
Werkgroep Leefbaarheid, dat de ingeze-
tenen voor de volle honderd procent
achter de op korte termijn te houden
acties zullen staan. De vordense
gemeenteraad staat unaniem achter de
plannen tot behoud van het station, dat
toch een niet weg te denken geheel is in

onze gemeente. De Winkeliersvereni-
ging heeft bij alle aangesloten leden lijs-
ten neergelegd, waarop men zijn adhesie
kan betuigen.
Een grote handtekeningenactie is nu ge-
start in het plaatselijke blad "Contact".
Omdat alles op korte termijn moet ge-
beuren, hoopt men dat alle ingezetenen
die prijs stellen op het behoud van ons
stationsgebouw (en wie wil dat niet),
zijn handtekening zet. Dit kan gebeuren
op de bon die in "Contact" is afge-
drukt. Men kan deze inleveren bij het
sekretariaat van de VVV te Vorden
(Wullink) en café-restaurant
Schoenaker op de Kranenburg.
Vordenaren dank voor uw medewer-
king! U hoort nog meer van de Werk-
groep Leefbaarheid, die nog andere
acties in petto heeft!

B O N Gaarne inleveren bij secr. VVV te Vorden (Wullink) of café-
restaurant Schoenaker, Kranenburg.

Ondergetekende steunt de actie tegen de afbraak van het N.S.-station
Vorden:

Naam:.

Adres:

Handtekening

presidente, mej. M. Zents secretaresse
en mej. W. Lichtenberg ('t Waarle)
penningmeesteresse. Als naam werd
toen gekozen "St. Martha".
Het ledental groeide spoedig uit tot 40.
Er werd veel en goed werk in de plaatse-
lijke gemeenschap verricht: ontwikke-
lingsavonden over allerlei onderwerpen
(kinderrechtspraak, slachten van var-
kens, enz.). Daarnaast werden talrijke
cursussen gegeven op culinair terrein,
opvoedkunde, sport, hygiëne, enz.
Voorts Sinterklaas- en Kerstavonden
met de bejaarden, rij- en volksdansen,
studie-weekends op Berg en Dal,
Lourdesbedevaart, enz.
De Boerinnenbond, die enkele jaren ge-
leden haar naam wijzigde in KPO,
opdat ook niet-boerinnen lid konden
worden, heeft een belangrijke bijdrage
geleverd voor de sport.
In 1951 werd de handbalvereniging
VIOS opgericht, terwijl in 1959 de vol-
leybalclub "de Kraanvogels" het levens-
licht aanschouwde. VIOS ging ter ziele
maar de volleybalclub (het tegenwoor-
dige DASH) heeft zich een goede naam
verworven. In het bestuur kwamen in de
loop der tijd uiteraard diverse wijzigin-
gen. Na vertrek van voorzitster mevr.
Mokkink-Seesing, werd mevr. Tr.
Schoenaker-Smit presidente van januari
1958 tot 14 februari 1968. Zij werd toen
opgevolgd door mevr. W. Huinink-
Grobben. In 1953 kreeg de afdeling het
vaandel. Het bestuur wordt nu gevormd
door de dames A. Cuppers-Besselink,
presidente; mevr. P. Koers-van Ginkel,
vice-presidente; mevr. G. Helmink-ter
Huurne, secretaresse; mevr. M.
Lichtenberg-hak fort, penningmees-
teresse en mevr. H. Wiggèji-Spekreise,
bestuurslid. Het ledental v^He afdeling
bedraagt nu bijna 90.

KPOAfd. Kranenburg/Vorden
bestaat dertig jaar
Op zaterdag 26 januari zal de plaatselijke afdeling van de Katholieke
Plattelandsvrouwen Organisatie (KPO) het heuglijke feit herdenken dat
dertig jaar geleden de afdeling werd opgericht. Ter gelegenheid hiervan
zal zaterdagavond om 19.00 uur in de St. Antoniuskerk op de Kranenburg
een Eucharistieviering plaats vinden.
Daarna zal het dertigjarig bestaan door de leden en hun verloofden/echt-
genoten op feestelijke wijze worden gevierd in zaal Schoenaker. Op deze
feestavond waarop onder meer de gebroeders Kamperman voor de muzi-
kale omlijsting zullen zorgdragen wordt een grote verloting gehouden.

De KPO Kranenburg-Vorden werd op 3
februari 1950 opgericht, tijdens een
informatie-avond in zaal Schoenaker,
waarbij aanwezig waren een aantal
initiatiefneemsters, de toenmalige pas-
toor dr. Gerz ofm, kapelaan Torphinus
van Buren ofm (de grote stimulator) en
de landelijk voorzitster van de R.K.
Boerinnenbond mej. Merkx uit Arn-
hem. Elf dames werden lid. Op 29 maart
daaraanvolgende werd een bestuur ge-
kozen: mevr. G. Mokkink-Seesing werd

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 W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende punten
aan de orde:
1. Raadsvergadering d. d. 29-1 -1980.
2. het schaatsseizoen.
3. Stationsgebouw Vorden.

Openbare raadsvergadering
d.d. 29 jan. 1980, te 19.30 uur
In de openbare raadsvergadering van
dinsdag 29 januari a.s. zullen de volgen-
de onderwerpen aan de orde komen.
• Toekenning van een uitkering-ineens

in verband met de nacalculatie trend
1979 aan het daarvoor in aanmerking
komende gemeentepersoneel;

• Vaststelling getal wekelijkse lesuren
vakonderwijs voor 1980;

• Vaststelling bedrag per leerling als be-
doeld in artikel 55-bis van de Lager-
onderwijs-wet 1920 voor het jaar
1980;

• Vaststelling bedrag per leerling voor
administratiekosten als bedoeld in
artikel 101, lid 8, van de Lager-
onderwijswet 1920 voor het jaar 1980;

• Vaststelling voorbereidingsbesluit
Komplan;

• Vaststelling bestemmingsplan
"Kranenburg 1979";

• Vaststelling Verordening ter bevor-
dering van het dorps- en landschaps-
schoon;

• Aanwijzing afgevaardigden in werk-
groep gemeentelijke herindeling;

• Informatie welzijnsplanning.

Het schaatsseizoen
De weerssituatie van vorige week is van
dien aard geweest, dat men op meerdere
plaatsen buiten de ijsbaan aan Het Hoge
"veilig" heeft kunnen schaatsen.

Het schaatsen anders dan op een open-
gestelde ijsbaan blijft echter toch grote
risico's opleveren. Ieder winterseizoen
zijn er in Nederland opnieuw een aantal
verdrinkingsgevallen als gevolg van het
nemen van onnodige risico's op onbe-
trouwbaar ijs, op bijvoorbeeld
ontgrondingsplassen, beken en kanalen
met snelstromend water en grachten.

Met nadruk wordt u dan ook gewezen
op het gevaar van onbetrouwbaar ijs,
zeker aan het begin' of einde van een
vorstperiode. U dient er rekening mee te
houden dat waar u in onze gemeente
ook gaat schaatsen, dit altijd voor eigen
risico is.

Stationsgebouw Vorden
In mei 1978 hebben burgemeester en
wethouders van Vorden, door middel
van een informatie in deze rubriek, u op
de hoogte gesteld van de plannen van de
Nederlandse Spoorwegen, om in een
aantal Achterhoekse gemeenten
(waaronder Vorden) de stationsgebou-
wen te slopen.

Toen is ook verzocht om zich eventueel
op te geven als gegadigde (op huurbasis)
voor het stationsgebouw voor het geval
met de Nederlandse Spoorwegen over-
eenstemming kon worden bereikt over
een toekomstige bestemming en derhal-
ve een handhaving van het gebouw
naast de nieuwe akkomodatie ten be-
hoeve van het reizigersvervoer.
Ook bent u toen in de gelegenheid
gesteld om eventuele konkrete sugges-
ties in te dienen voor een toekomstige,
blijvende bestemming van meer-
genoemd gebouw. Hierop is door een
aantal personen gereageerd, hetzij door
zich op te geven als gegadigden, hetzij
door het noemen van suggesties.

Mede aan de hand daarvan is door de
burgemeester en wethouders tot nu toe
geijverd om het stationsgebouw te be-
hoeden voor afbraak. Een groot aantal
besprekingen is daartoe gevoerd met
onder andere de Nederlandse Spoor-
wegen. Daarnaast heeft u ook kennis
kunnen nemen van de aktiviteiten van
de Stichting tot behoud van oude sta-
tions in Oostelijk Nederland.
Eén en ander heeft helaas nog niet
geleid tot een bevredigend resultaat,
doch het overleg met de Nederlandse
Spoorwegen wordt voortgezet, ondanks
een onlangs van die zijde ontvangen
negatieve reaktie op een recent voorstel
van burgemeester en wethouders.

Gezamenlijke vergadering
van de beide moderamina
De gezamenlijke vergadering van de
beide moderamina (zoiets als "dagelijks
bestuur") van de Gereformeerde- en
Hervormde kerk te Vorden moest, in
verband met andere vergaderingen, uit-
gesteld worden en zal nu D. V. gehouden
worden op woensdagavond 20 februari.

Verjaardagsfonds Hervormde
gemeente Vorden
Voor alle medewerkers/sters van het
Verjaardagsfonds van de Vordense
Hervormde gemeente werd woensdag
j.l. een contact-avond gehouden in "de
Voorde" onder leiding van ds. Krajen-
brink.
Mevr. Esselink-Wisselink, die de ad-
ministratie van het Verjaardagsfonds
verzorgt, gaf een over zich van de
inkomsten en de uitgaven en deelde mee
dat er momenteel ruim 13 duizend gul-
den in kas is en besteed kan worden. Zij
bracht ook dank aan alle medewerkers/-
sters en aan allen die op hun verjaardag
een bijdrage gegeven hebben.
Ouderling-kerkvoogd G. Ruiterkamp
vertelde het een en ander over de beste-
ding van het fonds: dit jaar wordt ge-
werkt aan het tochtvrij maken van de
dorpskerk. Gedacht wordt o.a. aan
dubbele beglazing.
De heer Jan Bloemendaal vertelde over
het eerste deel van zijn (wereld-)reis, aan
de hand van fraaie dia's. Zeer
binnenkort vervolgt hij zijn reis. Al met
al was het een goede contact-avond van
de medewerkers/sters van het Verjaar-
dagsfonds.

Voor merkspeelgoed

uw spcelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jaarvergadering
Plattelandsvrouwen
Op de jaarvergadering van de
Nederlandse Bond van Plattelands-
vrouwen kon vice-presidente mevr.
Kornegoor-Garsen (presidente mevr.
Ridderhof-Meesters was wegens ziekte
afwezig) een groot aantal dames
welkom heten.
Na interne mededelingen volgden de
jaarverslagen van de sectetaresse en de
penningmeesteresse. Hieruit bleek dat
de vereniging een aktief jaar achter de
rug heeft. Vervolgens deed Mej. Meinen
verslag van de vele bezoeken, die de
bezoekcommissie het afgelopen jaar
gebracht heeft.
Mevr. v.d. Peyl-Wunderink bracht ver-
slag uit van het Gymclubje. Hierna werd
mevr. Hoetink-Klein Winkel in de bloe-
metjes gezet i.v.m het feit dat ze al meer
dan 25 jaar achtereen met het kerst-
koortje heeft meegezongen. Ook de
dames van de bezoekcommissie kregen
bloemen aangeboden.
Na de pauze werd een verloting gehou-
den met prijzen die door leden van het
handwerkgroepje waren gemaakt. Hier-
na gaf de volksdansgroep een mooie
demonstratie van dansen uit
verschillende landen. Na het zingen van
echte oude vaderlandse liedjes, sloot
mevr. Kornegoor-Garsen de vergade-
ring.

De volgende bijeenkomsten zijn:
11 febr.: kegelen bij "deBoggelaar,,.
20 febr.: Culturele avond samen met
G.M.v.L. en Jong Gelre. Hier zal dhr.
Jansen v.d. Berg wat vertellen en laten
zien over Amerika en Canada, in het
bijzonder het hooggebergte de "Rocky
Mountains".

Geboren: geen.

Ondertrouwd: geen.

Gehuwd: A.J.M. Boermans, en: E.O.
Idema.

Overleden: J.F. Jansen, oud 76 jaar;
G.J. van der Graaf, oud 65 jaar; K.
Sijtsema-Bakker, oud 98 jaar.

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

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

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

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

DIVERSEN
Soos: 22 jan., 5 en 19 febr., 4 en 18
maart, l, 15 en29april, 13 en27 mei.
Sursum Corda, uitvoeringen op: l, 2, 8
en 9 februari.
Herv. vrouwengroep Dorp: 23 jan.
Woensdagsavonds volksdansen met de
Castle Eight in de landbouwschool
Nieuwstad 49.
Elke dinsdagavond repetitie Vordens
Dameskoor in het Dorpscentrum.
Bijeenkomsten KPO: 26 jan., 26 febr.,
25 maart, 22 april en 13 mei (reisje).

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 27 jan. 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink. Kapel de Wildenborch,
10.00 uur, ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 27 jan. 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra, 15.00 uur ds. J.R. Zijlstra, kinder-
dienst.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur
(Crèche); donderdag 19.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te
Vorden.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00
uur dr. v. Tongeren.
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- en NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen om 12.00 uur tot
maandagmorgen 7.00 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J.A. Boom, Ruurlo, 05735-2400.

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Gille, tel. 2151, graag bellen
tussen 8.00-9.00 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

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

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

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

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

GEZINSVERZORGING
en BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren leidster
bejaardenhulp: maandag, dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, kamer 26, tel. 2129. Voor het
maken van afspraken is het kantoor te
Hengelo bereikbaar van 8.30-16.30 uur,
tel. 05753-2345.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij 14.00-17.30
uur; do 10.00-13.00 uur; di.av, vrij.av
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.ÖÖ-14Touur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is geopend van 8.00-18.00
uur. Indien gesloten, voor spoedgeval-
len bellen aan de gróte voordeur.
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> BORCULO • HENGELO (GLD.)
GOOR • RUSSEN
GROENLO • VORDEN

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V.

Dauwverse
groente en fruit

• Snijbloemen
en potplanten
2 X per week
van veiling
Aalsmeer

• Keus uit alle
merken voor
prettig lage
prijs
Sterk in vers

IMagere
Chocolade

Neerlandia

Chocolade-\
melk

. pure pack, 1 liter,
| geen 115 of 98 Riaar HU

Gebroken

rijst
zak T kilo,
geen 119 of 98

maar nu

Caryan
Cevitam
grote fles 0,6 liter,
geen 325 of 298

BONEN

D.E.

maar nu
roodmerk!
koffie
snelfilter, normaal of bonen

pak 250 gram
geen 440 of 398

m r

GROENTE- EN VLEES-
AANBIEDINGEN GELDIG

T/M ZATERDAG

REKLAMES GELDIG VAN
24/1 T/M 30/1 1980

Zeeppoedervoordeel!

Dobbelman blauw
baal a 2 kilo, geen 525 of 498

tutter-,
cöfchSCÖI

Choc. tabletten
4 smaken, 85 gram
geen 115
of 98

maar nu

Reuzen ontbijtkoek
700 gram, van 159 voor

Verkade

San Fransisco
rol van 197 voor 179
Cote d'Or

bonbonbloc
geen 215 of 189 maar 169
Nieuw!

roomboterkoggetjes
pak van 145 voor

Gemengd drop
2 zakjes a 150 gram
van 198 voor 98

Brinta
pak 500 gram
geen 149

maar nu

Rosé de Fruits i QQ
fles 1 liter, van 239 voor l %JU

Heco

kippenvlees
in bouillon, pot van 179 voor

\ en
l U«l

Veluco

sperziebonen
1 literblik, van 108109 voor 89
Dreft E2 pak
-l- gratis kwartetspel,
van 240 voor 215
Silan

wasverzachter
gezinsfles 1,8 liter 329

Chivers Old English

Oranje Marmelade
pot geen 325
of 249

maar nu
Italiaanse

tomatenpurree
6 blikjes van 150 voor 98
Delmonte

tomatensap
fles van 145 voor 98
Gouda's Glorie

emmertje fritessaus
van 198 voor 169
Tijgerbrood soogram,
gratis gesneden, nu

\ en
l O5f

Carnaby

tompoezen
doos 4 stuks 275

Proset

haarspray
normaafof sterk,
geen 595 of 375 JM Q
maar nu

Season

appelshampoo
flacon 500 ml, OQC

OOUvan 495 voor

Kokosmat
40 x 70 cm,
unikleur, | flQR
van 1750 voor l U*JV

Plastic

boterhamzakjes
pak a 100 stuks, OQ
van 139 voor O5J

Bierglazen
kraagmodel (groot model}
doos a 6 stuks, OHQ

* van 270 voor &U9

Sjoelbak
lengte 180 cm,
van 2995 voor

1995

•n*

Filet Americain
150 gram 158

Magere riblappen
10981heel kilo

Haas- of ribkarbonade
heel kilo

Schenkel
500 gram 398 RundergehakUno

500 gram Ü«JO

Maandag 28 januari

speklappen heel kilo 548
Dinsdag 29 januari

schouderkarbonade
maximaal 3 kilo per klant

Y
kilo 598 \

Woensdag 30 januari

gehakt h.o.h. kilo 598
Uit eigen slagerij:

gebraden rollade 100 gram 1981
Parijzer

boterhamworst
100 gram

691Gekookte lever m
100 gram U5

Goudse kaas v.v.
jong belegen
neel Kilo

898

Rijstepap
1/2 liter nu

combineerkwark
van 129 voor

99

WAPEN U TEGEN DE GRIEP, BEGIN DAGELIJKS MET EEN GRAPEFRUIT

JAFFA GRAPEFRUIT 10 stuks

6 FORSE CITROENEN
2 schaaltjes vers gesneden SOEPGROENTE
EXPORT COX ORANGE 3 kilo 198
PRACHT NEST VARENS
ZWARE BOS TROMPETNARCISSEN
BOS TROSANJERS MET GROEN

BOS APELDOORNSE TULPEN 45O
BOS SERINGEN
BOS ZWARE FRESIA'S + GROEN, WIT OF GEEL i

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG:

RAAPJES OF WASPEEN PAN KLAAR 500 gram

Coppelstock
jonge jenever
lies T liter |
van 1395
voor

Gaston

Graves Superieurfles
van 695 voor

Coebergh
bessenjenever

1195fles 1 liter,
van 1350
voor

Bols

advocaat
fles 0,6 liter,
van 695 voor

V

*l*i
m



Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

ARJAN

Jan en Willemien
Klein Geltink
Sanne

7251 EH Vorden, 19 jan. '80
Prins Bernhardweg 28
Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal, Warnsveld

Wij zijn dankbaar en blij dat
God het zo wonderbaar geleid
heeft, dat wij in deze maand 2
gezonde kinderen van Hem
mochten ontvangen.

Deze broertjes voor Ronald
noemden wij

Peter Johan en
Willem Frederik

geboren 7 januari 1980 te
Enschede.

W. Slöetjes en
P. Slöetjes-Weijers

7251 CX Vorden
Het Wiemelink 61

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter

Annemieke

Tonny en Riet
Lenselink-Kettelerij

Vorden, 22 januari 1980
Prins Bernhardweg 15
Tijdelijk adres:
Sint Jozef ziekenhuis
Doetinchem

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij op onze
trouwdag ontvingen, danken
wij u allen hartelijk.

Rinus en Frida
Pelgrum

Vorden, januari 1980
Hamminkweg 4

Hartelijk dank aan allen die
ons 25-jarig huwelijk door fe-
licitaties en geschenken in ve-
lerlei vorm, tot een onvergete-
lijke dag voor ons hebben ge-
maakt.

H.Th. Wiggers
M.J.F. Wiggers-

Roelvink

Vorden, januari 1980
Eikenlaan 8

Barink, Nieuwstad 26,
Vorden

Te koop: vierdels van een jon-
ge koe. B. Wunderink, Ruur-
loseweg 85, telefoon 6735

Te koop: Volvo Amazone
121—B18 b.j. 1968, kleur
groen i.g.st. Inlichtingen liefst
's avonds na 18.00 uur tele-
foon 05752-2578

Racefiets
neem dan een FONGERS

Uw tweewielerspecialist
Barink, Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: eerlijke 2e kalf s koe.
Hulshof, Zutphenseweg 96,
Vorden

Te koop: hond leeftijd juli
1979, soort chow-chow zon-
der papieren. Tel. 05752-1859

Te koop: elektrisch fornuis.
D. Vruggink, De Stroet 17,
Vorden

Voor gezonder eten:

natuurvoeding en
reform-artikelen

't winkeltje
in brood en banket. A. Schu-
rink, Burg. Galleéstraat 22,
telefoon 1877

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan,
werd plotseling uit ons midden weggenomen, mijn
lieve man en onze geliefde vader en opa

Herman Bouwmeester
echtgenoot van Garritje Pardijs

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: G. Bouwmeester-Pardijs
H. Bouwmeester
E. Bouwmeester-Harmsen

Delden (O.): J.E. Wesselink-Bouwmeester
H.W. Wesselink

Vorden: H.J. Bosch-Bouwmeester
D. Bosch
en kleinkinderen

7251 MZ Vorden, 21 januari 1980
„Nieuw Rikkenberg", Schuttestraat 26

Vader is opgebaard in de aula „de Monuta Stichting"
Het Jebbink 4 te Vorden, waar donderdag 24 januari
a.s. van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid is afscheid te
nemen en het condoleance-register te tekenen.

De rouwdienst zal worden gehouden in de Hervorm-
de kerk te Vorden op vrijdag 25 januari aanvang
13.00 uur, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd.
Hierna zal de teraardebestelling plaats vinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur.

Geheel onverwacht ging van ons heen onze lieve
broer, zwager en oom

Herman Bouwmeester
echtgenoot van G. Pardijs

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: J.C. Lindenschot-Bouwmeester
H. Lindenschot

M. Weenk-Bouwmeester
G.W. Weenk

G. Nijendijk-Bouwmeester

St. Weenk-Bouwmeester
J.W. Weenk

Vorden, 21 januari 1980

Heden werd plotseling uit onze familiekring weggeno-
men onze geliefde zwager en oom

Herman Bouwmeester
echtgenoot van Garritje Pardijs

in de ouderdom van 73 jaar.

Familie D. Pardijs
Familie M.A. Pardijs-Pardijs
Familie H.J. Pardijs
neven en nichten

Vorden, 21 januari 1980

Heden namen wij kennis van het geheel onverwachts
heengaan van ons oud-bestuurslid, de heer

H. Bouwmeester

Het vele werk in het belang van onze organisatie zal
nog lang in herinnering blijven.

Bestuur G.M.v.L.
afdeling Vorden

Vorden, 21 januari 1980

Met diepe droefheid en vervuld van dank voor alles
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
van het overlijden van onze zorgzame vader en opa

Richardus J.A. Heuveling
weduwnaar van E.F.H. Mombarg

op de leeftijd van 69 jaar.

Wil en Wim
Hans en Adrie
Joke en Frans
Ben en Sylvia
en kleinkinderen

7251 EN Vorden, 17 januari 1980
Wilhelminalaan 7

De begrafenis heeft 22 januari plaats gehad.

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennis geven,
dat voorzien van het Sacrament der zieken, nog on-
verwacht is overleden mijn lieve zoon, onze broer,
zwager en oom

Theo Berendsen

op de leeftijd van 38 jaar.

Namens allen:
J.W.A. Berendsen-Horsting

Vorden, 19 januari 1980
Enzerinckweg 14

De begrafenis heeft plaats gehad op de R.K. begraaf-
plaats te Kranenburg Vorden.

GEMEENTE VORDEN

Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat de
raad dezer gemeente in zijn openbare vergadering van
29 januari 1980, heeft besloten dat voor de kern van
het dorp Vorden een bestemmingsplan wordt voorbe-
reid.
Het voorbereidingsbesluit - dat in werking treedt op l
februari 1980 - en de bij dit besluit behorende gewaar-
merkte tekening liggen vanaf l februari 1980 voor een
ieder ter gemeentesekretarie ter inzage.

De burgemeester voornoemd,
M. Vunderink

Amnesty International

Voorlichtingsavond
op maandag 28 januari
in ,,De Voorde", Kerkstraat 15, aan-
vang 20.15 uur.

Spreker: de heer Allers uit Winterswijk

Geachte kliënt(e),

Waarschijnlijk zult u wel gehoord hebben van het plot-
seling overlijden van mijn man, de heer D. Walgemoed.
Mede namens mijn zoon en dochter deel ik u mede,
dat wij niet in de gelegenheid verkeren, de assurantie-
portefeuille van mijn man voort te zetten.
Overeenkomstig zijn wens hebben wij besloten de
portefeuille over te dragen aan de Raiffeisenbank.

Van harte wil ik u bedanken voor het vertrouwen, dat
u al die jaren in mijn man hebt gehad.
Wij hopen en verwachten dat de Raiffeisenbank uw
belangen zal behartigen zoals mijn man dat gewenst
zou hebben.

Met vriendelijke groet,

MEVR. G. WALGEMOED-SCHOLTEN

L.S.,
Naar aanleiding van het plotseling overlijden van de
heer D. Walgemoed zijn wij met zijn vrouw en kinde-
ren tot overeenstemming gekomen inzake de over-
dracht van zijn verzekeringsportefeuille aan de bank.

/ij heten u dan ook gaarne welkom als assurantie-
cliënt van onze bank. Wij zullen trachten uw verzeke-
ringsbelangen zo optimaal mogelijk te behartigen.

Voor spoedzaken kunt u zich vervoegen ten kantore
onze bank. Ook kunt u telefonisch kontakt opne-

nen onder nummer 05753-2022. Zodra wij de beschik-
king hebben over een assurantie-adviseur zullen wij u
hiervan op de hoogte stellen.

Beleefd aanbevelend,

COÖP. RAIFFEISENBANK
HENGELO (GLD.) W.A.
Raadhuisstraat 21

Bij voldoende deelname start op maandag 28 januari
a.s. te Hengelo (Gld.) de kursus

VOEDING EN GEZONDHEID
De kursus bestaat uit 4 praat- en 4 kookavonden, die
op resp. maandag en donderdag gehouden worden
bij hotel Leemreis.

Kursusdata: 28 januari, 7, 11, 18 en 21 februari, 6, 17
en 20 maart. Kursusgeld: ƒ 35, —.
Opgave vóór 26 januari bij:

LISETTE TIJDINK, Raadhuisstraat 47, Hengelo,
Fam. Tijdink, Spalstraat 21, Hengelo, telefoon
05753-1250 tussen 12.00 en 14.00 uur.

Wlnterkost
lekker en voordelig

casselerrib
EIGEN ROKERIJ > v

JAN KRIJT
DE ECHTE SLAGER
Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon 05752-1470

KOMT JEZUS CHRISTUS
SPOEDIG WEER?

,,De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan
talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar
Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat al-
len tot bekering komen." 2 Petrus 3:9

In deze ernstige tijd bestuderen we samen Gods on-
feilbare Woord, iedere woensdagavond. U bent ook
welkom. Fam. A. POStma, Ruurloseweg 6

Bondsspaarbank
rente tot 9%%

De thans geldende tarieven zijn:

Spaarbankboekjes dagelijks opvraagbaar 5 %

Termijnboekjes 3 maand opzegging %

Termijnboekjes 6 maand opzegging 6% ̂

Termijnboekjes 12 maand opzegging 6V2 %

Termijnboekjes 24 maand opzegging 71/2%

Termijnboekjes 36 maand opzegging %

Termijnboekjes 48 maand opzegging B%%

Termijnboekjes 60 maand opzegging B% %

Spaardeposito 2 jaar vast 8% %
Spaardeposito 3 jaar vast 81/2 %
SpaardepOSitO 4 jaar vast %

Spaardeposito 5 jaar vast 9% A>
Jeugdspaarwet (ziiven/ioot) 8% %
Premiespaarregelingen 8 %

8% %

7 %

retourrente 1 %

retourrente 2%
Piek-Fijn, speciaal voor de jeugd in de leeftijd van 11 -18 jaar .....

Spaarbiljetten aan Toonder 2 jaar 8% %
Spaarbiljetten aan Toonder 3 jaar 8V2 %
Spaarbiljetten aan Toonder 4jaar 9 %
Spaarbiljetten aan Toonder 5jaar 9%%

Bondsspaarbank
DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

Dorpsstraat 15

VOORAL UW

Brood van de
warme bakker
is brood van de
bovenste plank

in kwaliteit, smaak en versheid.

WEEKENDREKLAME

BAVAROASEPUNTEN
WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U

Telefoon 1373

Wapen- en Sporthandel

Martens
tttedt JoeltnfftnJI

Zutphenseweg Vorden

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

verkoop maandag 28 Januari
10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14 - 15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, Ieren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed I Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVEU)
Telefoon 1451 ENORME KEUZE
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Echtpaar Broekman-Jansen
in het goud

Op dinsdag 22 januari is het vijftig jaar geleden dat Herman Broekman en Hen-
drika Johanna Broekman-Jansen elkaar het ja-woord gaven. Zij wonen aan de
Peggenhofweg 3 in de buurtschap Linde onder Vorden op de boerderij "De
Schutter". Broekman -"ik bun geen familie van Kees", zegt hij- is 77 jaar en nog
goed gezond. Hij fietst samen met zijn vrouw nog geregeld om boodschappen te
doen. Zij werden getrouwd door de "olde Barendsen " die toen loco-burgemeester
was, en in de N. H. kerk door ds. Reinierse.
Zijn vrouw, die 20 november j. l. 73 jaar werd, is geboren op het "doodgravers-
huus" bij het Algemene Kerkhof te Vorden; haar vader was doodgraver. Zij is wat
minder goed ter been en haar ogen worden minder. Maar ze is geestig genoeg en
slaat zich er wel doorheen, na hun huwelijk woonden ze eerst vier jaar in Neede
(noordijk) waar Broekman op de steenfabriek Kisveld werkte. Daarna vertrok
men naar "De Pieperie" in Warken bij Warnsveld, waar hij een boerderijtje had
met 3,5 bunder grond. In 1938 vertrok men naar Vorden, naar het Linde. Hij heeft
hier 4,5 hektare, met enkele koeien, kleinvee, etc.
Het echtpaar heeft 4 kinderen die allen getrouwd zijn, en 13 kleinkinderen. Op
zaterdag 26 januari wordt het gouden feest gevierd in café-rest. "t Wapen van het
Medler" te Vorden.

B & W te Vorden:

"Welzijnsplanning niet te
ambitieus aanpakken"
In de raad van dinsdagavond 29 januari
komt de informatienota welzijnsplan-
ning aan de orde. "Een nota die gezien
moet worden als het startschot voor de
toekomstige welzijnsplanning", zo
merkt het college in een schrijven aan de
raad op.
"Om in de toekomst een beleid te
kunnen voeren dat is afgestemd op de
wettelijke regelingen, zal één en ander
moeten leiden tot een samenhangend en
evenwichtig beleid op het terrein van het
sociaal culturele en educatieve werk.
Hierbij dienen openheid en openbaar-
heid gewaarborgd te zijn en de besluit-
vorming dient op demokratische wijze
te geschieden.
Gezien echter de beperkte middelen die
ons hiervoor ter beschikking staan zijn
wij van mening dat de planning niet te
ambitieus dient te worden aangepakt.
Het gevaar bestaat namelijk dat bij een
te grootse aanpak bij de verschillende
organisaties verwachtigen worden ge-
wekt, die niet gehonoreerd kunnen
worden.
Ook al zal in de komende jaren voor
bepaalde aktiviteilen een rijksbijdrage
kunnen worden verwacht, de gemeente
blijft altijd de eerst aangewezen instan-

tie voor subsidiëring van de plaatselijke
aktiviteiten en verenigingen", aldus B &
W.
Het college merkt verder op dat nog niet
met zekerheid valt te zeggen in hoeverre
in de naaste toekomst financiële ruimte
zal ontstaan voor nieuwe ontwikke-
lingen. Bovendien dient de gehele plan-
ning te worden ingepast in het gemeen-
telijke apparaat, hetgeen een extra
belasting betekent, vooral voor de af-
deling welzijn.
Het gemeentebestuur denkt voorlopig
ook geen rijksbijdrage te krijgen voor
een eventueel aan te stellen beroeps-
kracht voor het sociaal-cultureel werk.
Zoals het er nu uitziet zal het
aantrekken van een dergelijke beroeps-
kracht door de gemeente zelf moeten
worden bekostigd.

Om tot een aanvaardbare planning op
weizij nsgebied te kunnen komen is het
noodzakelijk om te komen tot het bun-
delen van alle plaatselijke organisaties
op sociaal-cultureel gebied. Deze bun-
deling is nodig omdat bij de gemeente-
lijke welzijnsplanning het plaatselijk
initiatief sterk betrokken moet worden,
aldus B & W.

die van Vorden, tenzij daarvoor duide-
lijke, bijzonder zwaarwichtige redenen
aanwezig zijn. Dergelijke redenen doen
zich uiteraard ten aanzien van onze ge-
meente niet voor, aldus het college.

Uit het vc^ftemen van minister Wiegel
blijkt niets van een verzwaring van het
gemeentelijk takenpakket, het tegendeel
is eerder het geval. Wij zijn van mening
dat zij, die onze gemeente in de werk-
groep gaan vertegenwoordigen, zich
zonder n^^ overleg met de raad niet
anders darronverkort voor de zelfstan-
digheid van Vorden dienen in te zetten,
zo stellen B & W.

Het college vindt het weinig zinvol om
de nu door G.S. genoemde regio in zijn
geheel te betrekken in een herindelings-
onderzoek zolang de minister van plan
is om daar een provinciegrens doorheen
te trekken. B & W zijn het met G.S. en
de Provinciale Staten van Gelderland
eens, dat verder eerst een uitspraak
moet komen over de taakverdeling tus-
sen de drie bestuurslagen voordat ge-
sproken kan worden over nieuwe pro-
vinciale grenzen. Hetzelfde geldt uiter-
aard ook ten aanzien van gemeentelijke
herindelingen.

Indien Warnsveld moet worden
opgeheven, moet het buitengebied van
deze gemeente aan de qua karakter en
taakstelling verwante gemeente Vorden
worden toegevoegd. Er moet ook reke-
ning gehouden worden met de wensen
van de bewoners uit dat buitengebied,
aldus B & W.

De heer B. v. Tilburg (PvdA):

"Op gebied van R.O. aan
bezwaren NS tegemoet komen''
In de raadscommissie voor financiën te
Vorden is dinsdagavond uitvoerig de
brief aan de orde geweest die N.S. heeft
geschreven met betrekking tot haar
voornemen om het stationsgebouw in
Vorden te slopen. De commissieleden
waren enorm teleurgesteld over het
standpunt van N.S.
De heer R.J. van Overbeeke (CDA)
vond het zinloos om weer met de spoor-
wegen over deze materie te gaan praten.
"Ze hebben toch altijd wel weer andere
argumenten. De N.S. wil puur haar zin

doordrijven", aldus de heer van Over-
beeke.
De heer B. van Tilburg (PvdA) belichtte
de zaak anders. "Ik vind juist dat we
met de brief van N.S. goed uit de voeten
kunnen. De brief bewijst namelijk, dat
je best aan de westzijde van het station
tot een oplossing kunt komen. Wij
moeten planologische argumenten op
tafel leggen. Het stationsplein kun je
verfraaien door o.a. de bomen te laten
staan. Wel adviseer ik het gemeente-
bestuur de houten loods te kopen.

Samengevat dient het college een brief
aan N.S. te schrijven waarin staat dat
het gemeentebestuur op het gebied van
de Ruimtelijke Ordening (R.O.) aan de
bezwaren tegemoet wil komen. Wel
dient men ons een maand de tijd te
geven. Op deze manier kun je N.S. voor
het blok zetten", aldus de heer van
Tilburg.
De aktie die de werkgroep leefbaarheid
ondertussen op touw heeft gezet vond
de socialist en met hem de gehele com-
missie een goede zaak. "Deze aktie kan
ons steun verlenen." De heer van
Tilburg adviseerde de raadsleden om
ieder voor zich te trachten met politiek
weerwerk te komen. Wethouder H.A.
Bogchelman (VVD) merkte op dat de
gehele materie verder door de afdeling
Ruimtelijke Ordening behandeld zal
worden. Overbeeke tenslotte: "Zoek
het hogerop in Den Haag".

Wethouder W.A.J. Lichtenberg (CDA):

'' Gemeentebestuur heeft correct
gehandeld t.o. rij vereniging"
Tijdens de openbare vergadering van de
culturele commissie vroeg de heer C.
Voerman (CDA) zich af hoe het komt
dat een rijvereniging bomen gaat kap-
pen zonder daarvoor een kapvergun-
ning te hebben. "Blijkbaar zit deze
vereniging met het college in de klem",
zo stelde hij.
Wethouder Lichtenberg (CDA) bestreed
deze zienswijze. "Wij hebben korrekt
gehandeld, de termijn was nog niet ver-
streken. (Op de brief van Staatsbos-
beheer diende namelijk binnen twee
maanden gereageerd te worden, volgens
de rijvereniging bedroeg deze termijn
één maand.)

Jeugdleider
De kwestie wel of geen jeugdleider in
Vorden komt in de raadsvergadering
van februari aan de orde, zo kreeg de
heer Voerman desgevraagd van de wet-
houder te horen.
Van het aanbod van de direktie van de
muziekschool uit Zutphen om eens te
laten horen wat de kinderen op deze
school muzikaal zoal presteren wil
wethouder Lichtenberg in de toekomst
gaarne gebruik maken. "Als jullie een
tip hebben, geef het mij door", aldus de
heer Lichtenberg, die deze uitspraak
deed naar aanleiding van vragen van de
heer Voerman (CDA).

Raadscommissie sport/cultuur
wil welzijnsplanning toegespitst
op Vordense situatie
De raadscommissie voor spot, cultuur
en algemene welzijnszaken heeft zich
dinsdagavond in een openbare vergade-
ring uitvoering bezig gehouden over een
informatienota omtrent de welzijns-
planning in deze gemeente.
Wethouder W.A.J. Lichtenberg (CDA)
kreeg hierbij de steun van de heer Ver-
sluis van de Stichting Gelderland die de
commissieleden alle gewenste informa-
tie verschafte. De commissie boog zich
over de vraag welke procedure er
gevolgd dient te worden. Men was het er
over eens dat er een zodanige welzijns-
planning moet komen die is toegespitst
op de Vordense situatie.
Men koos voor de zogenaamde "grote
procedure" in beperkte vorm, dat wil
zeggen een procedure die de maximale
inspraakmogelijkheid biedt.
Een en ander houdt in dat dus voorlopig
van de overgangsregeling gebruik wordt
gemaakt. De gemeente Vorden zou dan
tot eind 1981 (wanneer de raad ten-
minste het voorstel van de commissie
overneemt) de tijd hebben om alles in
juiste banen te leiden.
"Dat is het beste, niet afraffelen,
besteed zoveel mogelijk aandacht aan

gesprekken tussen het gemeentebestuur
en particulieren", zo adviseerde de heer
Versluis.
Ergens in de nota wordt gesproken over
16 mille "knelpuntengeld", dat de
gemeente Vorden kan ontvangen. Wet-
houder Lichtenberg (CDA) zegde toe,
dit geld te zullen aanwenden voor doel-
einden in de sociaal-kulturele sfeer.

Ook kunnen vrouwengroeperingen die
zich in Vorden bezig houden met
emancipatie-aktiviteiten, behalve de
normale geldende subsidieregelingen, in
aanmerking komen voor in totaal twee
duizend gulden. Deze regeling geldt tot
l april aanstaande. Via gemeentenieuws
in "Contact" komt het gemeente-
bestuur hierop binnenkort nader terug.
De heer A.J. Stoltenberg (PvdA) be-
pleitte bij de wethouder om de gehele
welzijnsplanning naar deze raads-
commissie te halen. De eerstvolgende
stap zal zijn de tijdsplanning. De raads-
commissie ziet gaarne een concept van
deze planning via het college terug op de
tafel van de commissie. "Om", zoals zo
netjes werd omschreven, "te komen tot
een plan en programma".

College vindt:
99Vorden dient zelfstandig te
te blij ven!"
In de raadsvergadering van dinsdag-
avond 29 januari komt verder een voor-
stel van B & W aan de orde om twee
afgevaardigden aan te wijzen in de
werkgroep die de gemeentelijke her-
indeling gaat bestuderen. Als afgevaar-
digde van het college zal burgemeester
Vunderink gaan fungeren. B & W
schrijven aan de raad dat Vorden zelf-

standig dient te blijven. In het kader van
de opheffing van de gemeente Warns-
veld heeft de raad van Vorden zich
meerdere malen uitgesproken ten aan-
zien van de gemeentelijke herindeling,
waarbij de raad zich op het standpunt
stelde, geen voorstander te zijn van
opheffing van gemeenten met een om-
vang van die van Warnsveld en dus ook

Ouderavond
Chr. Huishoudschool
Samen met hun ouders hebben de 4e
jaars leerlingen van de Chr. Huishoud-
school te Vorden zich bezig gehouden
met de vraag wat de meest geschikte ver-
volgopleiding na het L.H.N.O. zou
zijn. Om hierover de nodige helderheid
te verschaffen waren een drietal
sprekers(sters) uitgenodigd.
Mevr. Veenhuizen, verbonden aan de
"Sprengenborgh" te Apeldoorn sprak
over het Middelbaar Huishoud- en
Nijverheidsonderwijs. Mevr. Vemer,
werkzaam aan de school voor Gezins-
en Bejaardenverzorging te Brummen
vertelde iets over het Middelbaar
Sociaal Pedagogisch Onderwijs.
De heer van der Donk, konsulent van
het leerlingwezen, hield een inleiding
over de opleidingen volgens het leerling-
stelstel en over de mogelijkheden binnen
het K.M.B.O. (Kort Middelbaar
Beroepsonderwijs). De avond die onder
leiding stond van de direktrice van de
school, mej. L.A. Nijhoff, was uitste-
kend bezocht.

De heer Mennink
tegastbijdeCBTB
De afdeling Vorden van de CBTB belegt
op donderdag 24 januari haar jaarver-
gadering in het Dorpscentrum. Tijdens
deze bijeenkomst zal de heer A.G.
Mennink de aanwezigen het één en
ander vertellen over een reis die hij naar
Israël heeft gemaakt. Hij kreeg deze reis
aangeboden bij zijn afscheid als voor-
zitter van de Bedrij f sverzorgingsdienst.

EHBO Afd. Vorden
De af d. Vorden van de EHBO belegt op
donderdag 31 januari een jaarvergade-
ring in Hotel Bloemendaal. Bij de
bestuursverkiezing stelt mevr. te Slaa-
v.d. Kooi zich, evenals de heren Dijk-
man en Boers, niet herkiesbaar. Mevr.
Lakerveld en de heer J.J. van Dijk stel-
len zich wel herkiesbaar. De afdeling
Vorden heeft de volgende oefenavonden
vastgesteld: 7, 11, 21 en 25 februari; 6,
10, 20 en 24 maart.

Kof fieconcert Concordia
druk bezocht
De muziekvereniging "Concordia"
hield zondagmorgen in de foyer van het
dorpscentrum een koffieconcert waar-
voor een flinke publieke belangstelling
bestond. Het concert bestond uit twee
delen. Voor de pauze musiceerde name-
lijk "Concordia" onder leiding van de
heer H. Wendt. Het korps bracht onder
andere het concertstuk "Amor", als-
mede een compositie van Egelander-
muziek. Het programma werd besloten
met het welbekende "Washington
Post".

Na de pauze trad de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" op. Onder lei-
ding van dirigent Joop Lauckhart
bracht de kapel een aantal marsen, wals-
jes etc. Het ligt in de bedoeling dat
"Concordia" gedurende de zomer-
maanden een aantal zomerconcerten
gaat brengen op dezelfde leest ge-
schoeid, dus deels afwisselend het
muziek korps en de boerenkapel.

Amnesty International
In vervolg op het berichtje in
"Contact" van vorige week, willen we
nu enkele activiteiten van dit ogenblik
vermelden: Amnesty vraagt Brezjnev
opnieuw vrijlating van politieke gevan-
genen en dringt er op aan, een eind te
maken aan het misbruik van de psychia-
trie voor politieke doeleinden. Amnesty
laakt de openbare geselingen, die in
Pakistan plaatsvinden. Verder houdt
Amnesty zich bezig met rooms-katho-
lieken in Tsjecho-Slowakije, die
gevangen gehouden worden i.v.m. "ille-
gale activiteiten".
Amnesty publiceerde onlangs een
rapport over "het kind als politieke
gevangene en stelde het eigenhandig
doden van kinderen door keizer
Bokassa aan de kaak. Het kostte hem
zijn keizerlijke troon. Dit is slechts een
kleine greep uit wat Amnesty doet.

De op te richten werkgroep, waarover
we eerder schreven, wil zich op plaatse-
lijk niveau inzetten voor Amnesty. Op
de voorlichtingsavond a.s. maandag 28
januari, wordt door de heer Allers uit
Winterswijk meer informatie verstrekt.
Belangstellenden zijn van harte welkom
Zie advertentie in dit blad.

Aanwinsten bibliotheek
Een keuze uit de aanwinsten van de
bibliotheek:
Romans volwassenen: M. Emants,
Monaco; Havank en Terpstra, Scha-
duw's bedevaart; L. Niven, De wereld
van de Ptavvs.
Studieboeken volwassenen: M. Stone,
Eens was God als vrouw belichaamd; A.
Heertje, De kern van de economie 1; H.
Bessell e.a., Het kringgesprek dl. 1; A.
Dirksen, Meten; K. Fens, De eigenzin-
nigheid van de literatuur; J. Romein en
A. Romein-Verschoor, De Lage Landen
bij de Zee.
Leesboeken jeugd: M. Ploeger, De
nacht van de klokketoren, D. Verroen,
Dank je lekker; W. Blokker, Pas op
School.
Studieboeken jeugd: B. Bos, De
droomfabriek; Kinderen werken ook;
A. Sheehan, De eend.

Ledenvergadering
gymnastiek ver. "Sparta"
De voorzitter opende de vergadering en
gaf te kennen dat hij het erg triest vond,
dat er maar een handjevol leden aan-
wezig waren. Nadat de secretaresse de
notulen en het jaarverslag voorgelezen
had, volgden de ingekomen stukken,
waarin o.a. het werkprogramma behan-
deld werd: 9 febr. springwedstrijden te
Diepenheim, 29 maart eierenactie, 26
april huisvrouwendag in Zelhem, 24 mei
gym-trim instuif (jeugddag), plaats nog
niet bekend, 4 t/m 7 juni avondvier-
daagse, 6 óf 13 sept. rekreatieve
speldag, plaats nog niet bekend, 4 okt.
turnmiddag, Neede, 5 t/m 12 juli kam-
peren in Beekbergen. Eventueel: een
jurycursus Dl en een assistentencursus l
en 2.
Vervolgens las de penningmeesteres het
financiële verslag voor, wat een tekort
aangaf, maar waarschijnlijk kan dit
gedeeltelijk opgevangen worden door de
nog te ontvangen subsidies. Hoe dan
ook, een contributieverhoging van ƒ
1,50 kan dit kwartaal niet uitblijven.
Tevens werd besloten om eens te praten
over een donateurswerfactie en een
klaver j asavond. Bij de bestuursverkie-
zing werden de heer Bos en mevr. van
Zeeburg door de vergadering herkozen.
Na de rondvraag werd de vergadering
door de voorzitter gesloten.



Koop of reserveer nu uw nieuwe

MODELLEN VAN 1980
PRIJZEN VAN 1979

Kreidier, zündopp, Yamaha,
Puch, Thomas

Ook nog enkele overjarige modellen tegen
speciale prijzen

Fa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

Opruiming
bij

DOE HET-ZELF CENTRUM

Harmsen
• COUPONS TAPIJT EN GORDIJN-

STOFFEN
BADEN EN WASTAFELS
AANBOUWKEUKENS div. uitvoeringen
WAND- EN VLOERTEGELS
KEUKENBLOKS spotprijzen
BOORMACHINES ENZ.
merken Bosch, AEG en Skill

SCHOOLSTRAAT 6-8, VORDEN

Restanten en
2e keus
verkoop van
BALAMUUR FOON ,
14, — per meter nu

VINYL WANDBEKLEDING ,
18, — per meter nu i

nu per rol

COUPONS TAPIJT DIVERSE PRIJZEN

WASTAFELS
van 48,— nu

DIVERSE KASTEN

per vierkante meter vanaf.

28,-

10,-
Ladders, open haarden, zltbaden,
meubelstoffen, balastores, tuln-
stoelen

Restantenhal
ZUTPHENSEWEG 23 NAAST DE VIVO

MERCEDES-BENZ
BEDRIJFSWAGENS
VAN 2,5 T/M 10 TON G.VW.

Automobielbedrijf

Zutphen de Stoven l
Lochem Hanzeweg 27

05750-20344
05730- 4055
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KWALITEIT KOPEN
IS TOYOTA KOPEN

2 ÏÉ*flÉ*l •*
P %M wB • volledige garantie

op uw nieuwe Toyota ongeacht de kilometers.
Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km
TOYOTA Corona 2000 de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 1978
TOYOTA Cressida de Luxe 4-deurs. . .1977
TOYOTA Corolla 1200E 1978
TOYOTA Corolla 30 de Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1976/1978
TOYOTA nov. 1976
TOYOTA Starlet de Luxe 1979
SIMCA 1102 LX Special 1978
SIMCA 1308 GT 1977
FIAT 132 GLS 1975
OPEL KADETT City nov. 1978
VOLKSWAGEN Golf D 1979
MERCEDES 206 diesel bestel
verlengd en verhoogd 1976
MERCEDES 200B 1979

Dealer voor de gemeenten Hengelo (G),
Vorden, Ruurlo en Zieuwent
Vertegenwoordiger T. Klasens, 08340-42555

Bennie wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo (G), tel. 05753-1256
Erkend gas-inbouwstation van Toyota-Vialle
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j* Elke dag NIEUWE KOOPJES in de grootscheepse

bij
Modecentrum
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Ruurlo

Wij maken, door steeds nieuwe koopjes, SChOOI! SChip.
Nu kopen betekent veel geld verdienen.

Kortingen van 20-50% ook op onze
Ba r ba ra Farber kollektie!

1O% korting op niet afgeprijsde
artikelen

Vrijdags koopavond tot 9 uur - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten
TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

„ „erschUende Weure

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



Voor alle rijbewijzen hebben wij een leswagen
schakelwagens, voll. autom. leswagens en vrachtauto. Dus voor 'n gedegen

en veilige rij-opleiding moet u zijn bij RIJSCHOOL A. RUESINK GEEN WACHTLIJST
OFF. CITROEN-DEALER VOLLEDIG RIJKS GEDIPLOMEERD

Autorijschool
A.Ruesink
Telefoonnummer Nijverheids-
straat 3 en Borculoseweg 21
allebei 1753

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

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

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Wandeltocht H a m o
ve Hengelo Cld.

Zondag 27 januari a.s.
7»/2 of 121/2 km.

Start tussen 13.00 en
14.00 uur bij de molen
in Varssel.

Alle deelnemers een aanden-
ken en een kop koffie.
Inschrijfgeld ƒ 2,50

Gevraagd: kalveren voor de
mestcrij. Opgeven voor maan-
dags 10 uur a.u.b.
Wim Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Te koop: aardappels en ap-
pels. Zaterdags van 9 tot 15
uur.
Schrootjes alle lengtes en
breedtes ƒ 10,— per m2 en alle
soorten hout.
B.J. Waenink, Regelinkstraat
13, Hengelo (Gld.)

Occasion?

autoccasion

aaan
BEL DAN

05735-1426
Specialisten met aandacht

voor u

AUTOBEDRIJF

TEGER
Ruurlo, Stationsstraat 18

Thuiswerkers gevraagd
in teamverband van minimaal
2 personen. Dienen te be-
schikken over een ruimte van
15 m2 of groter.
Voor inlichtingen:
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309

\ i y&

voorgoed
antieh

CE
"VELDIjOEK"

tuiien Doetinchem en Ruurlo
Veldhoekiewtg 11-1)

OS7»b-49Z

Iü

Zondag 27 januari

Take 11
Easy

Hengelo Gld. telefoon05753-1461

Welkoop specialist
voordebdfer!

SÖ^«SvanAI,oor

welko®j»
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
HENGELO-G., Spalstraat 37, tel 1713
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Voor een betrouwbare gebruikte auto
naar uw

V.A.G. dealer voor VW en AUDI

Autobedrijf HUITINK - Ruurlo
Tel. 05735-1325

Ook vrijdagavond en zaterdag geopend
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WONING- AMITEDCIU I IT 1 ^INRICHTING v* mm IV B K 9 IYI • • o
Groenloseweg 9, Ruurlo, telefoon 1239 ^

Gaat tot en met 2 februari gewoon door met de ^

OPRUIMING §
Nog vele afgeprijsde koopjes zoals ^

meubelen, tapijten, gordijnstoffen,
dekens enz. enz. _

Verder geven wij op alle in voorraad zijnde goederen tegen ^
kontante betaling ^

10% KORTING

Opruiming
opgelet

tel uit uw winst!

Er lijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Reataurant

't Wapen

van 't Medler

Medler Tel. 06*4

Meisjeskleding
Herenkostuums
Kolberts
Pantalons
Overhemden
Damesjaponnen
Rokken
Blouses
Bonneterie

enz.

l/2 prijzen
10-50%
10-40%
10-50%
10-50%
10-50%
30-50%
30-50%
25-50%

reisbureaus

Sla uw laatste slag

oooooooooooocxa

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1

| | 7383 EB Voorst
I | Tel. 05758-1334
II
II
I 1 Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

MODE VOOR HET HELE GEZIN

RAAP "JISSTRAAT22
JRDEN

PUCH MAXI
EEN KEI VAN EEN DAMES-
BROMMER
Alle modellen uit voorraad leverbaar.
Nog steeds oude prijzen.

Pa. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo (Gld.)

AARDAPPELVERWERKENDE INDUSTRIE

Midden in het landelijke dorp Steenderen staat een
vooruitstrevende onderneming, die nederlandse
aardappels verwerkt tot smakelijke eindprodukten en
deze exporteert naar alle landen van West-Europa en
zelfs daarbuiten.

leder jaar groeit het bedrijf nog door.
Voor 1980 staan weer grote uitbreidingen op het
programma. Daarvoor zijn er ook meer mensen nodig
die bij Aviko een toekomst kunnen opbouwen.

Gevraagd worden:

PRODUKTIE-
MEDEWERKERS

voor de ploegendienst (dag- en nachtdienst wisselend
per week).
In het bedrijf heerst een prettige werksfeer en er zijn
kansen om bij gebleken geschiktheid opgeleid te worden
tot bedieningsvakman of een andere gespecialiseerde
funktie.
Wij nodigen iedereen die meer over ons wil weten uit om
met ons te komen praten. Dit kan op een van de hier-
onder vermelde spreekuren. Inlichtingen kunnen
dan worden verkregen over de uitstekende salaris-
regeling en de ploegendienst, de ploegentoeslag,
overuren, dienstjarentoeslag, de gratifikatieregeling, de
premievrije pensioenregeling, de bedrijfsspaarregeling,
bedrijfskleding, enz.
Dit kan dagelijks: van 09.00 uur - 12.00 uur en

van 13.00 uur - 16.00 uur,
op donderdag 24 en 31 januari 's avonds

van 18.00 uur - 19.30 uur.
Aviko B.V., Dr. A. Ariënsstraat 29, Steenderen,
Tel.:05755-1633.

O O



Knaller van de week
Tienerkamer
2.50 m breed (bestaande uit 3 elementen)
2 meter hoog + ledikant 90/190
blank eiken struktuur
OPRUIMINGSPRIJS 695,

BANKSTEL 3-1-1
zwaar massief eiken/zware draion velours 2885, —

BANKSTEL 3-1-1
zwaar massief eiken/rundleren kussens 3685, —

HOEKKOMBINATIE 3 + 2-ZltS
manou/wildieder 3495, —

HOEKKOMBINATIE 3 + 2-ZltS
geheel met rundieder gestoffeerd 3575, —

WANDMEUBEL
2,50 meter breed, massief eiken front, met verlichtingslijst 2785, —

WANDMEUBEL
2,70 meter breed, bali-bruin essen (3 elementen) 2285, —

SLAAPKAMER
blank eiken struktuur, ledikant 140/200, 2 nachtkastjes -f- opbouw

BEJAARDENFAUTEUILS massief eiken

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

2475,

3195,

2999,-

1950,-

279,- 284,- 298,- *398,-enz

f

Massief eiken slaapkamer met een warme sfeer en een ijzig
lage prijs! 2-persoons ledikant (140x200 cm) en 2 nachtkastjes

1185.-

I

SCHUIFDEUR LINNENKAST
2-deurs grenen struktuur

STEREO MEUBELEN
grenen struktuur

SCHRIJFBUREAU
grenen struktuur

RESTANT LEDIKANT
140/200 bruin/wit laque van 465, —

OPRUIMINGSPRIJS

VANAF

VANAF

175,00

64,00

129,OO

90/190 grenen struktuur

DIVERSE EETKAMERTAFELS
zwart essen

HOLLO FILL DACRON DEKBED
1-persoons prima kwaliteit van 98, —

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

OPRUIMINGSPRIJS

139,OO

84,5O

2 VEREN KUSSENS nu 29,"

2 DACRON KUSSENS nu 2 7, 5O

COUPONNEN
TAPIJT

MET KORTINGEN TOT

"/O

RESTANTEN OVERGORDIJN-
STOFFEN EN VITRAGE

uitzoeken 5,-
DIVERSE MATRASSEN TEGEN

STUNTPRIJZEN

Damespul lo vers 12,5O
Damesrokken v a 29,-
Damesjaponnen v a 49,-
Damesblouses v a 12,50

Baddoeken jorzoimo 2 st. 15,-
Theedoeken 2 stuks 8,95
Keu0sndoeken 2 stuks 8,95
Lakensets vanaf 59,-

Terlenka
herenpantalons 25,-
Rest. weekenders 12,50
spijkerbroeken 19,-
Rlbbroeken 59,-

Klnderpullovers 5,OO
Rlbpantalons 22,50
Schipperstruien 16,OO
BlOUS jeS geruit flanel 16,OO

Herenpullo vers v a
Herenvesten v.a.
Herenspencers
„Stapp"

2 paar

1 5,-
29,-

11,

Ten Cate 2 st. 9,-

Klnderondergoed
3 stuks 1O,-

Nachthemden dames 19,-
Kinder pya ma's 17,5O

B.V
ZUTPHENSEWEC 24, VORDEN

TELEFOON 05752-1514

Vrijdagavond koopavond
Nog meer opruimingskoopjes vindt u in de etalages
zolang de voorraad strekt

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

10% korting
t/m 3O januari

Profiteer
er van!

WULLINK
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, telefoon 1342

Automatisch sparen
zeg ik nog

tegen Bernhard,
wat een prima idee

eigenlijk!
Ook iets voor u?

Informeer
bij de Rabobank

in de buurt

Rabobank Q
Automatisch uw spaarbank.

WIST U
dat wij stalen bouten hebben vanaf M4
tot en met M24 van 10 mm lengte maar
ook van 240 mm lengte,
daarnaast hebben we niet alleen gewo-
ne moeren maar ook zelfborgende moe-
ren en niet te vergeten wielmoeren.

MECHANISATIEBEDRIJF

MENKVELD
Koningsweg 18, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-1399

0019

Eiken stoelen
blank met blezen zitting

Om zelf te lakken of te beitsen
ALLEEN BIJ HARMSEN
van 260, — voor

179,50

HARMSEN
Schoolstraat 6-8, Vorden, telefoon 1486
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Brand bij café-rest. 't Zwaantje

Van maandag- op dinsdagnacht brak brand uit bij café-restaurant 't Zwaantje aan de Hengeloseweg. De brand, die gepaard
ging met een enorme rookontwikkeling, onstond vermoedelijk na kortsluiting in een elektrische deken. De Vordense brand-
weer was snel ter plaatse; met persluchtmaskers ging men de woning binnen. De heer te Velthuis, welke voor de eerste maal
optrad als brandweer-kommandant, had een en ander goed geregeld. De brand was snel geblust en er was praktisch geen
waterschade.

CONTACTISPORTOVERZICHT

VOETBAL

Voetbalprogramma
Vorden l - Terborg l, Grol 3 - Vorden
2, Vorden 4 - AD 4, Vorden 5 - Eerbeek-
se boys 6, Vorden 6 - Erica 7, De Hoven
6 - Vorden 7, Lochem 10 - Vorden 8.

Goede bekerwedstrijd heren,
toch verlies
De vorige week donderdag speelden de
Vordense heren in de Twellose sporthal
de volgende bekerronde tegen het hoog
op de ranglijst van de promotieklas
voorkomende D.S.C, uit Diepenveen.
De Vordense heren konden deze wed-
strijd als een test-case beschouwen in
verband met hun recentelijke promotie
naar de promotieklas. Helaas was Dash
niet in zijn sterkste opstelling. Dat was
jammer want dat feit kon Dash de dis-
triktsbeker wel eens gekost hebben. Nu
zijn zij uitgebekerd. Beide partijen ble-
ken tegen elkaar opgewassen. De stand
in de eerste set was uiteindelijk 15-12
voor de 'thuis'club. In de tweede set
toonde Dash het ware gezicht en ver-
sloeg D.S.C, met 6-15. In de derde set
was het duel compleet. Er waren steeds
kerende kansen, maar op het beslissen-
de ogenblik had D.S.C, de kans of het
geluk de set met 16-14 in hun voordeel
te beëindigen. In de 4e set ongeveer
hetzelfde beeld. Dash had aan het eind
weer wat pech en gaf de set met 15-13 uit
handen. Zo kon het gebeuren, dat Dash
in totaal 54 punten scoorde tegen de
tenslotte winnende tegenpartij 52. Maar
dit gegeven legt voor de uitslag geen ge-
wicht in de schaal, alleen kan terecht de
conclusie worden getrokken, dat Dash
een plaats in de promotieklas dik en
dwars waar kan maken.

Overige uitslagen
j.jun. Dash-Bruvoc 3-0; j.asp. Dash a-
Hansa b 3-0, m.asp. Dash a-ABS a 1-2,
m.asp. B Dash b-Epse c 0-3, m.asp. B
Dash c-Hansa e 3-0.
ds 3e kl. Dash 6-VIOS 3 0-3, m.asp.
Dash a-SVS b 2-1, ds. 3e kl. wilh. 7-
Dash 6 2-1, hr. 2e kl. Hansa 6-Dash 3 1-
2, ds. 2e kl. Dash 3-VIOS 2 2-1, ds. Ie
kl. Dash 2-WIK l 0-3, ds. 2e kl. Dash 5-
Dash41-2.

Programma
donderdag 24 jan.: m.asp. sp.Dev.
Dash c te Twello
zaterdag 26 jan.: j.asp.Wilh. a-Dash a
te Warnsveld, j.asp.Wilh. c-Dash b

idem, hr.prom.kl. Bruvoc l-Dash l te
Eerbeek, hr. Ie kl. Bruvoc 2-Dash 2
idem, ds. 3e div. Dash-Reehorst te
Vorden, m.jun.Wilh. a -Dash te Henge-
lo, ds. 2e kl. DVO 2-Dash 5 idem.
maandag 28 jan.: j.jun. Hansa b-Dash
te Zutphen, ds. Ie kl. Almen-Dash 2
idem, hr. Ie kl. Dash 2-VIOS idem, ds.
2e kl. Dash 4-Bruvoc 4 idem, ds. 2e kl.
Wilh.5-Dash 3 idem, hr. 2e kl. Dash 3-
Bruvoc 3 te Vorden, ds. 3e kl. Dash 6-
Hansa 6 idem, hr. prom. kl. Dash l -
Hansa 2 idem.

Sport en speldag Dash-jeugd
Jaarlijks wordt er voor de Dash-jeugd
(mini en aspiranten) een gezellige sport-
speldag georganiseerd. Dit heeft een
beetje het karakter van een zeskamp. De
jeugdcommissie uit het Dash-bestuur
staat borg voor een plezierig verloop
van het geheel en bezorgen deze jonge-
ren van 8 tot maximaal 15 jaar veel
sportief genoegen. Ouders en belang-
stellenden mogen gerust even om de
hoek komen kijken. Het begint om
10.00 uur en het is de bedoeling om
ongeveer 12.00 de prijzen uit te reiken.

WATERPOLO

Vordense waterpoloërs
opnieuw kopje onder
De teams van de Vordense poloclub
"Vorden '64" zijn het afgelopen
weekend opnieuw "kopje onder"
gegaan. De dames I speelden zaterdag-
avond in Eefde tegen EZ&PC uit Eist.
Aanvankelijk een gelijkopgaande wed-
strijd. Na een 0-0 stand in de eerste
periode gaf Anneke Sikkens Vorden
met 1-0 de leiding. Geleidelijk aan
wisten de dames uit Eist zich echter een
veldmeerderheid te veroveren. Nadat in
de tweede periode de stand op 1-2 was
gebracht, scoorden de bezoeksters uit
Eist zowel in de derde als vierde periode
nog een doelpunt 1-4. Vordens doel-
vrouwe Rinie Teunissen voorkwam een
grotere nederlaag.

De heren I keerden zoals te verwachten
onverrichter zake uit Lichtenvoorde
terug. Het werd een forse 10-2 nederlaag
tegen een Livo, dat zowel konditioneel
als speltechnisch ver boven Vorden uit-
stak. De heren II van Vorden boekten
een 3-2 zege op Berkel II, terwijl de
meisjes met 6-2 zegevierden tegen Win-
terswijk.

Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: Breuker-
Hiddink ^k Wensink-Nijenhuis 0-2,
Hulshof-t^pink 2-0, Sloetjes-Slutter 0-
2, Lankhaar-Wiersma 1-1, Hoekman-
Hoenink 0-2.
Jeugd: A. Plijter-J. Dijk 2-0, D. Hoek-
man-B. de Jonge 2-0, E. te Velthuis-F.
Rouwenhorst 2-0, R. Bruinsma-G.
Brinkman 1-1, R. Slutter-R. Lichten-
berg 1-1, R. STugger-B. Hoetink 1-1,
W. Hulshof-H. Berenpas 2-0, B. Nue-
sink-R. de Beus 1-1, E. Hengeveld-R.
Bulten 0-2, B. Voortman-R. Mullink 2-
0, R. Lichtenberg-M, van Burk 0-2, J.
Kuin-B. Heutink 2-0, P. Besselink-R.
Slutter 0-2, B. Masselink-R. Stugger 2-
0, M. Boerkamp-E. Hengeveld 2-0, R.
de Beus-B. Heutink 0-2, R. Bulten-J.
Kuin 2-0, M. van Burk-B. Masselink 1-
1, R. Stugger-R. Lichtenberg 2-0, W.
Hulshof-M. Boerkamp 2-0, B. Nuesink-
H. Berenpas 1-1, P. Besselink-E. Hen-
geveld 0-2, R. Mullink-J.Kuin 0-2, R. de
Beus-R. Slutter 0-2, B. Heutink-R. Bul-
ten 2-0, W. Hulshof-B. Heutink 0-2.

Aktiviteiten
"De Graafschaprijders1'
Ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan, organiseert de Vordense auto-
en motorclub "De Graafschaprijders"
op zaterdag 2 februari een feestavond
welke in zaal "De Herberg" zal worden
gehouden. Tevens zullen deze avond de
kampioenen van het afgelopen jaar
gehuldigd worden. Op 7 maart organi-
seert "De Graafschaprijders" een
kegelavond in "De Boggelaar".
Verdere aktiviteiten zijn: 15 mei Hemel-
vaartsrit; 27 juli Achtkastelenrit (In het
weekend van 25, 26 en 27 juli wordt
bovendien het internationale "Acht-
kastelenweekend" gehouden.); 14
september nazomerrit; 9 november
wildrit; 14 december pannekoekenrit.
Voorts zal er in het voorjaar nog een
filmavond worden georganiseerd.

Vordens Tennispark
"Vordens Tennispark" belegt op dins-
dag 29 januari in Hotel Bloemendaal
een algemene ledenvergadering. Behalve
de gebruikelijke verslagen en het vast-
stellen van de aktiviteiten voor het
komende seizoen, staat de bestuurs-
verkiezing op het programma. Mevr. A.
Krooi en de heer W.R. Tuin zijn aftre-
dend en herkiesbaar, terwijl mevr.
Oostenenk en de heer J. te Brake zich
niet meer herkiesbaar stellen.

Badmintonclub 'Vorden'
bestaat vijftien jaar
Ter gelegenheid van het vijftien jarig
bestaan dat de badmintonclub "Vor-
den" op intieme wijze wil vieren, heeft
de vereniging van de familie Kappert uit
Warnsveld nieuwe shirts aangeboden
gekregen. Het gaat momenteel uitste-
kend met de badmintonclub. Op dit
moment zijn er 40 aktieve Jeden. wel ziet
het er naar uit dat in verband met
onvoldoende speelruimte binnenkort tot
een ledenstop moet worden overgegaan.

Geslaagde dropping
sv. "Ratti"
Voor de jaarlijkse dropping van de
sportvereniging "Ratti" die vrijdag-
avond werd gehouden, bestond een
grote belangstelling. Het was de vijfde
keer in successie dat deze werd georga-
niseerd door de heren W. Sloetjes, G. J.
van Zeeburg, H. Sloetjes, H. Sloetjes,
G. Lubbers en L. Bleumink. Onder de
57 deelnemers bevond zich ook voorzit-
ter de heer A. Heuvelink. De tocht was
uitgezet in de fraaie omgeving van de
landgoederen "De Wiersse" en "Het
Onstein"; de lengte was ruim anderhalf
uur.
Er zaten diverse "haken en ogen" aan
de route. Slechts weinigen (5 personen)
wisten een cent van 1958 te bemach-
tingen. Voordat de prijsuitreiking plaats
had dankte de voorzitter allen voor hun
spontane deelname en de commissie
voor de prachtige route die zij hadden
uitgezet. Behalve eigen leden waren er
vele van buiten de vereniging. Na afloop
werd elke deelnemer een "warme hap"
aangeboden. De heer Heuvelink dankte
ook de Vordense middenstand voor de
vele beschikbaar gestelde prijzen. Van
de 57 deelnemers behaalden de volgende
groepen een prijs: 1. groep Peters, 2.
groep Hoebink, 3. groep Heuvelink, 4.
groep H. Nijenhuis, 5. groep VV. Nijen-
huis, 6. groep Rutgers, 7. g^oep Bos, 8.
groep Langeler, 9. groep Tolkamp, 10.
groep Dostal, 11. groep Huitink, 12.
groep Lenderink, 13. groep T. Geurds.
Alle deelnemers kregen een prijs,
waarna men nog geruime ̂ M gezellig
bijeen bleef. Al met al e^Keslaagde
dropping, waaraan volgend^Keer zeer
zeker velen zullen meedoen.

Touwtrekver. Warken
nam afscheid van
penningmeester Dekkers
Op een onlangs gehouden ledenverga-
dering van de touwtrekvereniging
"Treklust" te Warken-Warnsveld is
afscheid genomen van penningmeester
Jan Bekkers. Voorzitter Jan Poorter-
man prees de scheidende functionaris,
die ruim 12 jaar deze functie had be-
kleed.
De voorzitter memoreerde in het kort de
verrichtingen van de diverse teams in de
competitie van de NTB. Sinds kort heeft
men een jeugdploeg, die meespeelt in de
wintercompetitie. De jeugdafdeling telt
ca. 20 jongeren, terwijl het aantal senio-
ren ruim 30 bedraagt. Penningmeester
Dekkers meldde in zijn laatste financiële
verslag een batig saldo. Bij de bestuur s-
verkiezing werd als nieuw bestuurslid
gekozen, de heer Herman Schoenaker

uit Baak. Henk Nengerman uit Warns-
veld zal nu de kas gaan beheren. B.
Haggeman werd als vice-voorzitter
herkozen.
In de komende maanden staan er diver-
se activiteiten op het programma, onder
meer een puzzeltocht, een spelavond,
kegelavond bij de Boggelaar, enz.

Grote deelname aan Vordense
schaatskampioenschappen
Op initiatief van de heer M. Westrik
werden zaterdagmiddag in Vorden de
schaatskampioenschappen gehouden
voor de jeugd t/m 17 jaar. De belang-
stelling voor dit evenement was enorm.
Niet minder dan 89 jongelui bonden de
gladde ijzers onder om eikaars krachten
te meten. De af te leggen afstand be-
droeg één ronde (ca. 110 meter).
In elke leeftijdsgroep bekampten de vier
snelsten elkaar teneinde uit te maken
wie zich Vordens kampioen mocht noe-
men. De voorzitter van de ijsvereniging
de heer M. Groen reikte na afloop aan
de gelukkigen cadeaubonnen uit.

De uitslagen zijn:
meisjes 8-9 jaar: 1. Ingrid Weenk, 2.
Hester Wiltink, 3. Inge Roorda, 4.
Mariska de Greef.
Jongens8-9 jaar: l. Herbert Hissink, 2.
Peter Krosse, 3. Ronald Hoevers, 4.
Gerben Vruggink.
Meisjes 10-11 jaar: 1. Jolanda Wentink,
2. Leonie v. Biljouw, 3. Carla Addink,
4. Esther Nieuwenhuis.
Jongens 10-11 jaar: 1. Martin Gotink,
2. Raymond Kuit, 3. Frank Rouwen-
horst, 4. Hans Norde.
Meisjes 12-13 jaar: 1. Josee Boers, 2.
Ingrid Addink, 3. Marianne Klein
Haneveld, 4. Everdien Heutink.
Jongens 12-13 jaar: 1. Hans Wullink, 2.
Laurens Bouwmeester, 3. Wilco Kloot-
wijk, 4. Mare v.d. Linden.
Jongens 14-15 jaar: l. Jan Groot Jeb-
bink, 2. Jan Boumeister, 3. Dick Groot
Jebbink, 4. Eddy Lammers.

Mocht Koning Winter nog een poosje
onze gast zijn, dan wordt overwogen
eveneens kampioenschappen voor
senioren te organiseren.

Bi'j ons in d'n Achter h ook
"I'j kont 't toch allemaole haos neet meer bi'jsloff'n, 'n treinkaatjen köj
bi'j 't spoor al ens neet meer kopen. Maor 't zal wel an mien liggen, a'j
older wod wo'j wel us wat dommelug." Aldus Toon van de Spitsmoes
too'w um vanmargen tegen 't lief leep'n.
"Gao'j dan tegeswoordug met 't spoor now de bezine zo duur is
ewodd'n?"
"Oh nee, haos nooit, maor 'k bun dinsdag nao de Landbouw-rai ewes en
a'k 't westen in motte lao' 'n auto toch net zo lief in huus. Dan he'k gin
las van de fieles en at 't soms onvewachs glad wod deert 't ow ok neet.
Maor an dat wachten mo'j wel effen wenn'n veural a'j al un betjen
betieds van huus af bunt egaion. 'k Dachte eers da'k un uur te vrog wazze
umdat t'r nog gin hond te zeen was."
"Och, daor steet now in ieder geval nog un gebouw, a'j un paar maond
wieter bunt is dat meschien ok weg. Dan steet t'r meschien allene nog
maor un glazen köwken wao'j ow nog zo'n betjen kont waarn tegen de
snee- en hagelbujjen."
"Wilt ze dat station dan afbrekk'n?"
"At 't an de spoorkearls in Utrech lig wel. Gelukkug is 't gemeente-
bestuur zo zuutjes an wel tot 't inzie ekomm'n dat dat un velies veur
Vorden beteikent. Meschien wel wat late, maor better late dan nooit. Met
andere dinge bu'w hier al wel us te late ewes (denk maor an 't olde
notarushuus waor now un betonnen bunker met geld steet). Gelukkug wil
de Leafbaorheidsgroep zich t'r now ok achter zett'n."
Kan die d'r dan wat an doen?"
"Allene natuurluk ok neet, maor in de krante van dizze wekke köj un
pepierken invull'n en dat uutknippen. Laöw zegg'n dat t'r daor duuzend
van binn'n komp, dan kont ze toch neet zegg'n dat 't ons niks kan
scheal'n. A'j niks van ow laot heur'n, lig 't zo tegen de vlakte."
"Maor wet ze wel wat ze met 't gebouw an wilt vangen?"
"Daor bunt wel wat luu veur die dat huur'n wilt, meschien dat die de huur
amper op kont brengen maor dan mag de gemeente röstug wat bi'j sprin-
gen, 't Geet pe slot van 't liedjen um un meer dan honderd jaor old
gebouw. A'j alles zuuver economisch gaot bekieken was 't kasteel ok
nooit gerestaureerd. Oaver 25 jaar bu'w 't geld wel vegett'n, maor wel
bli'j dat 't gebouw d'r nog steet."
"Dus allemaole 't pepierken maor invull'n?"
"Zo'k wel doen en breng 't dan maor nao Schoenaker of bi'j de schoe-
maker ('t veschil is maor ene letter), 't Kump in beide gevallen wel goed
trechte. Allichte dreg 't t'r too bi'j da'w de boel leafbaor hold, bi'j ons in
'n Achterhook."

H. Leestman

Monuta Stichting
waardevaste verzekering
tegen kosten van
begraven en cremeren

Inlichtingen: A.G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden. Tel. 05752-1844

Echte oprumng
Mantels
coats
Japonnen
MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381
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Sigarenmagazijn
„de Olde Meulie
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor l morgen per
week. Brieven onder nr. 5-1
buro Contact

Mevr. vön Mengden vraagt
voor l a 2 dagen per week, per
l maart a.s., een hulp in de
huishouding die zelfstandig
werken kan. Alsmede een
65-l-er voor tuinkarweitjes.
Ruurloseweg 81, Vorden, te-
lefoon 1492

Gevraagd: modellen voor
knippen/föhnen en watergolf
door 2e jaars leerlinge kap-
persschool. Inlichtingen tele-
foon 05752-2331

Te koop: roodbonte vaarskal-
veren. H. Willems, Berken-
dijk l, Vorden

Gratis aangeboden: Dikke
drijf mest.
Krijt, Delden.

Eigen merk sigaren
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulie"
Goeden niet duur.
Vanaf 50 stuks voor . 13,50
SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulie"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

„ Stender kasten''
een goede bol knak
50 stuks 17, SO

SIGARENMAGAZIJN

„De Olde Meulle"
Fa. v d. Wal. Tel. 1X1.

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

Heerlijke bolussen
weer 'ns wat anders

't Winkeltje
in brood en banket A. Schu-
rink, Burg. Galleéstraat 22,
telefoon 1877

Abachi
KOPLATTEN

voor aftimmeren
plafondafwerking

Prijs per lat 2 m lang

Meranti
LATTEN

voor allerhande
timmerwerken

Prijs per lat ± 210x5x2 cm

Meranti
LATTEN

Voor plafondbekleding
wandafwerking, plinten,

aftimmeren enz. enz.
Prijs per lat

± 2.10x41/2x0.8cm

Eiken
LATTEN

voor plafondafwerking,
wandbekleding, plinten,

aftimmeren
Prijs per lat

± 210x4y2xO,8cm

BOUWMARKT

Zutphen Emmerikseweg 17

TEL 05755=1655

ZIEKENVERVOER
WOLSINK

Voor patiënten in Vorden,
Hengelo en Keijenborg.

Telefoon 05753 -1493

U kunt nu veel geld verdienen in de grote

GEVESTIGD:

Bouwkundig adviesburo
G.H. V a a S Het Hoge 11, 7251 XT Vorden, telefoon 05752- 1787

Buro voor ontwerp/bouwtechnische adviezen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw

nieuwbouw
verbouw
restauratie

renovatie
hinderwetaanvragen
opname onderhoud

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
1 Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

OPRUIMING
BEHANG 198O
Meer dan 200 soorten vanaf
50 cent per rol.
Natuurlijk bij schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden, te-
lefoon 05752-1523

Te koop: vierdels van een jon-
ge dikbevleesde koe.
A.J. Boers, Het Wiemelink
29, Vorden, telefoon 1872

In onze
opruiming

nog bijzonder leuke aanbiedingen in

pantoffels
KOM MAAR EENS KIJKEN!

Ml

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4, telefoon 1342

i.

bij wooncentrum

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Te koop: hooi en stro, ui
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg 30e,1'
N.O.P., tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-"
214.

Dit weekend weer:

rozijnen-
bollen

\t winkeltje
in brood en banket. A. Schu-
rink, Burg. Galleéstraat 22,
telefoon 1877

je koop: Wengé bergmeubel
!n salontafel. Kerkekamp 35,
Hengelo G.

Schoenreparatie
bij ons steeds vlug klaar!!

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden

Telefoon 1342.

Volleybalvereniging Dash kan
nog enkele jongens en meisjes
gebruiken voor het mini-
volleybal. Leeftijd 8 t/m 11
jaar. Aanmelden en inlichtin-
gen bij mevr. Aartsen, Stati-
onsweg 12, telefoon 1427

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS B.V.
Wij vragen voor diverse werken enkele

vakbekwame metselaars
HENGELO TEL. 1729/VORDEN TEL. 6648

Radio- of t.v.-problemen
Fa. Bredeveld - Zutphen

Tel. 05750 13813

Huishoudelijke hulp gevraagd

Mevrouw Staring
,,De Hoppenhof" Wildenborchseweg 24
zoekt hulp voor 4 morgens per week,
eventueel 2 dames ieder 2 morgens per
week van 9—12 uur.

Vervoer kan geregeld worden, tel. 05752-6697

Ruurlo

2O.5O /O korting
op alle meubelen
en kleinmeubelen.

veel voordeel in tapijt,
matrassen en dekens.
10% korting op niet afgeprijsde artikelen

Vrijdagavonds koopavond tot 21.00 uur - Woensdagmiddags open - Maandags gesloten

voordeel van de week
alleen zaterdag 26 Januari a.s.

western korte enkellaarsjes
50,-normaal 136,90 - 126,90 - 119,90 enz.

Dameslaarzen
normaal 199,- - 184,90 - 173,90 enz.
nu .. is,-
bij:

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M-^KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
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