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Jubilarissen Bouw- en Houtbond FNV
Tijdens een gezellige bijeenkomst in
bar-bodega 't Panofleltje heeft de
Bouw- en Houtbond FNV te Vorden
haar 65-jarig jubileum gevierd.
De voorzitter van de afdeling Vorden,
de heef G.M. Eggink, hield een kort
openingswoord waarbij hij distrikts-
bestuurder Frans Peters welkom heet-
te. De heer Peters wees er in zijn toe-
spraak op dat het van groot belang is
dat de werkende solidair moet blijven
met de niet-werkende. "Ook al probe-
ren ze dat van bovenaf anders te stu-
ren", zo sprak hij.
Vervolgens ging hij over tot de huldi-
ging van de personen die 25 jaar lid
zijn van de bond. Dit zijn S.R.J. Box-
tart, H. Grotenhuis, G. Schouten,
Th.J. Sessink, A. Wolterink, H. Vliem.
De heren A.J. Hulstein en A. Maissan
werden gehuldigd aangezien zij 40
jaar lid waren.
De rest van de avond werd doorge-
bracht met het maken van een dansje
met medewerking van het duo Bok-
kinga.

Jaarvergadering Kranenburgs Belang druk bezocht

Aanzet tot ontwerpplan woningbouw
De jaarvergadering van de buurtvereniging "Kranenburgs Belang" mocht zich in een
grote opkomst verheugen. Niet vreemd daaraan was het feit dat er een gesprek met de ge-
meentelijke autoriteiten - na afloop van het huishoudelijke gedeelte - zou volgen over al
hetgeen leeft in de Kranenburgse gemeenschap.
Voorzitter P. van den Berg - evenals secretaris H. Wesselink herkozen - kon de complete
top van het Vordens gemeentebestuur verwelkomen.

Burgemeester Vunderink liet zich ver-
gezellen door beide wethouders
Geerken en Bogchelman én secretaris
Drijfhout. Tevoren had voorzitter van
den Berg uitvoerig de uitslag van de
gehouden enquête toegelicht.
Door gebrek aan woningen viel er de
afgelopen jaren een gedwongen ver-
trek van jongeren uit de buurtschap
naar het dorp waar te nemen.
En opk de bouw van de nieuwe school
vraagt vestiging en hervestiging van
jongeren (jonge gezinnen).
Uit de enquête is gebleken dat er
vooral vraagt is naar sociale woning-
bouw. De voorkeur gaat uit naar pre-
mie A-woningen en huurwoningen.
Ook een drietal bejaardenwoningen
zijn welkom. Bouw in de vrije sektor
wordt minder, mede gezien de econo-
mische toestand, terwijl voor jonge
gezinnen ook ,de "gewenning" van
wonen elders meespeelt.

Plan voor woningbouw
in ontwerp
Burgemeester Vunderink schetste uit-
voerig waarom tot op heden in Kra-
nenburg geen huurwoningen zijn ge-
bouwd. Huurwoningen moeten zo
zuinig mogelijk - volgens Haagse nor-
men - worden gebouwd. Dat betekent
veelal rijtjeswoningen. De vraag is dan
weer of deze passen in het gebied.
Maar gezien de uitslag van de enquête
is inmiddels gestart met het maken
van een ontwerpplan. Mogeiyk kan
over ongeveer zes a zeven maanden
dit plan worden geopenbaard.
Ook werd B&W gevraagd de regels
voor uitbreiding van woningen in het

buitengebied soepel te behandelen,
temeer waar het gaat wanneer jonge
gezinnen bij de ouders willen wonen,
temeer waar de ouders vooralsnog
niet naar een bejaardentehuis willen
gaan. Hulp thuis staat immers ook de
regering voor, mede in het kader van
de bezuinigingen.
Natuurlijk kwam ook de stankoverlast
van het pluimveebedrijf van de heer
Ten Pas ter sprake. Het is momenteel
aan de Eikenlaan zo dat men des zo-
mers niet buiten kan zitten vanwege
de stank die dit bedrijf verspreid. Ra-
men en deuren dient men dicht te
houden. Burgemeester Vunderink
noemde de verplaatsing van dit bedrijf
een zeer moeilijke materie. Hopenlijk
komt men met medewerking van Pro-
vincie tot een oplossing.
Vele vragen kreeg het College verder
te verwerken. De overlast wanneer er
militaire oefeningen zijn. Het plaat-
sen van lichtpunten, het opknappen
van wegen, het kappen van bomen.
Opvallend was dat diverse malen bur-
ger noch het College van B&W wist
aan wie een (gedeelte van) een weg in
eigendom toebehoorde, dan wel wie
eigenaar van bomen was.

Het bestuur van de gemeente Vorden
heeft op deze bijeenkomst wel enig
huiswerk meegekregen. Burgemees-
ter Vunderink dankte aan het slot voor
de gelegenheid die het College gebo-
den was om op deze wijze de kennis-
making met de Kranenburgse bevol-
king ter hernieuwen. Wederkerig ant-
woordde voorzitter van den Berg, die
ook de leden dankte voor de prettige
wijze van discussieren.

Aandacht voor
torenfonds
In /ijn opeia^swoord deed voorzit-
ter van derWcrg een klemmend be-
roep op de aanwezige leden t.z.t. zich
in te zetten voor de activiteiten van
het torenfonds.
De Kranenburgse toren behoeft res-
tauratie, waarmede vele tonnen ge-
moeid zijn. Het kerkbestuur dient mi-
nimaal te beschikken over f 75.000,-.
Middels diverse akties hoopt men die
gelden bijeen te kunnen brengen.
De vereniging telt 102 leden. De vere-
niging is financieel gezond alhoewel
penningmeester Gosselink een kleine
achteruitgang van de financiën moest
laten horen.
Hij werd gedechargeerd voor het ge-
voerde beheer. De nieuwe kascom-
missie bestaat uit de heren Wiggers,
Tolkamp en Heuvelink.

Het bestuur bestaat thans uit de vol-
gende dames en heren:
P. v.d. Berg, voorz.; H. Wesselink, se-
cretaris; H. Gosselink, penningmees-
ter en de leden mevr. Roelvink-te
Bogt; mevr. Wolbert-Toebes en de he-
ren H. Wiggers; H. Nijenhuis.

Op 9 maart a.s. is er wederom de jaar-
lijkse feestavond, het traditionele eie-
renzoeken gebeurt weer op Ie Paas-
dag; op 3 augustus is er de jaarlijkse
avondfietstocht. Op 21 oktober komt
men weer bijeen voor een praatavond.
En misschien kan dan het ontwerp-
plan voor woningbouw worden be-
sproken, aldus een optimistische
voorzitter van den Berg.

Politienieuws

Opdooi
De Rijkspolitie heeft een drietal be-
stuurders van vrachtwagens een pro-
ces-verbaal uitgereikt. De Wilden-
borchseweg is wegens opdooi voor
het autoverkeer gesloten. Toch werd
door genoemde bestuurders over de
weg gereden, met als gevolg een pro-
cesverbaal.

Diefstal gereedschap
Aan de Hamelandseweg werd uit een
aldaar staande werkkeet voor een

waarde van f 250,- aan gereedschap
gestolen. De ontvreemding geschied-
de in de tijd dat de werknemers hun
lunch gebruikten.

Doorgereden
Op de kruising Zutphenseweg/Oude
Zutphenseweg heeft zich zondaga-
vond om kwart voor zeven een aanrij-
ding voorgedaan tussen een persone-
nauto en een bromfiets. De bestuur-
der van de bromfiets, J.D. uit Warns-
veld kwam met de schrik vrij. Zijn
duo-passagier, de achttienjarige W.S.,
eveneens uit Warnsveld, liep een ge-
compliceerde beenbreuk op. De auto
- vermoedelijk licht van kleur - ver-
dween met hoge snelheid. Van het
kenteken is bekend K.P.-68. Het laat-

ste deel ontbreekt. De auto is zeer
waarschijnlijk aan de linkdervoorzijde
beschadigd.

Frontale botsing
Ruurloseweg
Tengevolge van het in een slip gera-
ken botste de 60-jarige M.T.P. uit Ze-
venaar, komende uit de richting Vor-
den, ter hoogte van de Brandenborch
op de Ruurloseweg met zijn perso-
nenauto, frontaal op een truck met
oplegger van Unigro B.V. uit Zutphen.
De personenauto raakte gedeeltelijk
onder de truck beklemd. De bestuur-
der werd door de Vordense brand-
weer uit de auto bevrijd. De bestuur-
der van de truck kwam met de schrik

vrij. Personenauto en truck zijn totall
loss verklaard.
De bestuurder uit Zevenaar werd in
allereil naar het Spittaal vervoerd met
inwendige kneuzingen. De toestand
van het slachtoffer was dinsdagmid-
dag naar omstandigheden redelijk.
Het zeer snelle optreden van brand-
weer en ambulance heeft zeer waar-
schijnlijk de heer P. het leven gered.
Het verkeer ondervond maandaga-
vond rond het spitsuur veel hinder.

Uitvoeringen
"Sursum Corda"
Ook dit jaar geeft de chr. mu^
"Sursum Corda" weer 3 avoWrn uit-
voering in het Dorpscentrum op za-
terdag 16 - vrijdag 22 en zaterdag 23 fe-
bruari. Evenals voorgaande jaren
hoopt zij ook nu weer een gevarieerd
programma te brengen met voor elk
wat wils.
Alle onderdelen muziekkorps, drum/
lyrakorps, majo- minirettes en de
jeugdgroepen zullen aan dit program-
ma medewerken.
Na de pauze zal het programma ver-
zorgd worden door het "Vordens To-
neel" die garant staat voor goed spel
met de klucht in 2 bedrijven getiteld
"De commissaris Manus vertelt" van
B. Steijaart.
Het totaal programma belooft ook dit
jaar weer mooie avonden te geven
waar U zult kunnen genieten van
klank, kleur, spel, show en ritme.
De toegang voor deze avonden is gra-
tis. Kaarten voor deze avonden kun-
nen afgehaald worden op maandag 1 1
februari en dinsdagavond 12 februari
in het Dorpscentrum van 19.00 tot
2 1.00 uur.
Zie ook advertentie volgende week in
dit blad.

Culturele avond
De afdeling Vorden van Jong Gelre,
de GMvL en de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen belegt op vrijdagavond
15 februari een culturele avond welke
om 19.45 uur begint in de grote zaal
van "De Herberg". Op deze avond zal
dan de film "Rond het boerenerf"
worden vertoond.
Dit is een 2 uur durende film over hoe
het boerenbedrijf en de samenleving
er 25 jaar geleden uitzag.

Excursie GMvL
Zo'n 40 dames en heren van de Vor-
dense afdeling van de Geld. Mij van
Lanbouw hebben dezer dagen een be-
zoek gebracht aan de Coop. Weipro-
duktenfabriek in Borculo. Onder
meer werden hier behalve een bezich-
tiging ook dia's vertoond over de
werkwijze van het bedrijf.
Na een gezellige koffiemaaltijd, aan-
geboden door het bestuur van de wei-
fabriek, werd koers gezet naar het
brandweermuseum waar ook het
stormrampmuseum is onderge-
bracht.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

K.P.O.
Kranenburg/Vorden
35 jaar
De K.P.O. Kranenburg/Vorden be-
staat alweer 35 jaar. Het zilveren jubi-
leum werd desttijds uitvoerig gevierd.

Het 35-jarig bestaan wil men echter
toch wel herdenken. Zo wordt op 5 fe-
bruari a.s. een feestelijke bijeenkomst
met alle dames gehouden in zaal
Schoenaker. De bekende Klöder-
drachtgroep uit Holten zal medewer-
king aan deze feestavond verlenen.

Jeugddienst
A.s. zondag 3 februari wordt er weer
een Jeugddienst gehouden in de N.H.
Dorpskerk te Vorden, aanvang 10.00
uur.

In deze dienst zal voorgaan ds. Wol-
tinge uit Lochem, terwijl muzikale
medewerking zal worden verleend
door het Lochems Vocaal Ensemble.
Het thema zal luiden "Koude Boel".

Na afloop van de dienst is er weer ge-
legenheid een kopje koffie te drinken
in "de Voorde". De jeugddienstcom-
missie heet iedereen van harte wel-
kom.

Werken in de kerk
Zaterdag 9 februari is er op het St.
Ludgercollege te Doetinchem een in-
formatiedag voor mensen die op een
of andere manier beroepshalve of als
vrijwilliger werkzaam willen zijn in de
katholieke kerk; deze informatiedag is
bedoeld voor de vijf dekenaten in
Oost-Gelderland, nl. voor Groenlo,
Zutphen, Zevenaar, Terborg en
Bergh. Deze dag is van 10.00 tot 15.00
uur; in de voormiddag zullen er enke-
le mensen informatie geven over de
verschillende vormen van scholing,
opleiding en vorming; in de namiddag
wordt er in kleine groepjes verder ge-
praat, ook met mensen uit de praktijk,
b.v. studenten en vrijwilliger.

Iedereen is op deze dag welkom; men
hoeft zich tevoren niet aan te melden.
Voor een eenvoudige lunch wordt ge-
zorgd.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H.J.W. te Brake
en J.R. Lebbink; H. Haaima en A.P.
Holthuijsen.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: H.J. Teunissen-Stol-
tenborg, oud 57 jaar; B. ten Pas-Hij-
ink, oud 94 jaar.

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 3 februari 10.00 uur ds. J. Wol-
tinge uit Lochem. Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
2 en 3 februari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 2 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277. Verder de hele week van
19.00 tot 07.00 's morgens.

WEEKENDDIENST TANDARTS
2 en 3 februari J. A. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Kontaktpersoon februari:
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

VERENIGING ORPHEUS
Werkgroep Achterhoek voor bi- en
homosexuelen in huwelijk en partner-
schap. Informaties, tel. Henk 05750-
29721 (regio Achterhoek). Open
avond: iedere Ie donderdag van de
maand vanaf 20.15 uur in de "Kwa-
kel", Stedumhof 424, Arnhem.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



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
In terieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 05754-517

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

Meisje zoekt woonruimte/
kamers in Vorden, Hengelo
Gld. of omgeving.
Brieven onder nr. 45-1
Buro Contact.

B.z.a. hulp in de huishouding
voor 3 a 6 uur per week.
Brieven onder nr. 45-2
Buro Contact.

Wie rijdt er op werkdagen van
Vorden naar Varsseveld en
arriveert daar voor 8.15 uur.
Tegen betaling wil ik graag
meerijden.
Tel. 05752-3067.

SLAGERIJ KRIJT

Wij verzorgen al uw

huisslachtingen
Ook verkopen wij voor- en ach-
terbouten diepvriesklaar vanaf
f 7,95 per kg.
Hele en halve varkens diep-
vriesklaar f 6,45 per kg.

SLAGERIJ KRIJT
Dorpsstraat 32, Vorden.
Tel. 1470.

Koop bij de manf die 't maken kan
ELECTRA, SANITAIR, CV., LOOD
EN ZINK, RADIO -TV.- HIFI,
WASMACHINES, ETC.
NU OOK GESPECIALISEERD
IN GRAETZ -1. T. T., TELEVISIE'S
ZIE ONZE NIEUWE COLLECTIES
(STEREO EN TELETEKST)

H. HOOGKAMP
KREMERSKAMP 2
7231GTWARNSVELD
TEL. 05750-24688

Warnsvelds Installatie Bureau*
ERKEND INSTALLATEUR

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Varkenshandel Hans Fransen vraagt
wekelijks te koop:

voor levende export

- Slachtvarkens
— Biggen op basis LEI LB
- Slachtzeugen
Vlotte betaling

+ 0,10

Inlichtingen

H.M.F. FRANSEN
Heerlerweg 15,

-7233 SG VIERAKKER
Tel. 05754-922

De laatste 3 dagen van onze grandioze winteropruiming worden

3 DOLLE DAGEN t/m a.s. zaterdag

Dames - Heren - Meisjes en Jongens konfektie nu voor

HALlff E PRIJZEN v.d. norm. verkoopswaarde.

Tevens diverse artikelen en konfektie voordfi helft V.d. OpniïlflïllCJSplïjS

Restant ms. en js. hemdjes voor 1,OO

Zorg dat u de winter voor bent
met een voorraad openhaard
hout eik en berk. Kachel klaar.
Voor een redelijke prijs.
Tel. 05751-387.

Wilt u leren knippen en
naaien of patroontekenen?
Wilt u worden opgeleid voor
costumière, coupeuse enz.?

Voor inlichtingen en opgave:
Danckaerts-modevakschool
T. LEUVERINK-EYKELKAMP
Burg. Galleestraat 4, Vorden
Tel. (05752)-2733.

Speciaal aanbevolen voor het
weekend:

BOLUSSEN
't winkeltje in vers brood en banket

P,

Burgemeester Galleestraat 22

ALLES MOET WEG.
DOET UW VOORDEEL.

ZIET ONZE KOOPJES ETALAGES

RUURLO

LIVE IN RUURLO

2 februari WAANZIN

9 februari WHITE HEAT

16 februari BOYS to BOUNCE

discotheek
„De Jaeger'

23 februari HARRO V. DIJK

DOUBLÉ VISION

ZATERDAGS! LIVE

Met ingang van februari starten wij met het

aanmeten van kontaktlenzen
Graag informeren
wij U over de
verschillende
mogelijkheden.

Gedurende de maand
februari ontvangt U bij
aankoop van een paar
kontaktlenzen een

introduktiekorting
van 50,-

oe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

DIT IS ''OVERTROEVEN99

Cadiz

69.-
per slr. leter

Dalton

98.-
4I« c» breeJ per str. meter

* mie jvatkeiucke hielt
*iitmiairaiile

vervaarllil
*4Ncikreelte
* M leitlire laairag
* gescklkl «nr Ie L ^

slaaikaier
* messckerpgeirllsl!

* zware svjlketistke kerker
* leverkaar ei 4N

eiSNcikreelte fcll
* leiklare laai- at jate rai
* aatlstatlsck r— /j
«eesckikiveer |g|

WNI ei slaapkamer ••"•
* lestraiiarl Ier iazaie

is

Tiger

129.-
411 CM tree! - per str. meter

* seleUellieslnkliif kerker
* leverkaar ei 4N

eaSNcikreelte
* aallstallsck
* gescklkl vaar waaa-.

slaaikaiers.tiaaiei
* leiklare laai- al

iele rai

mfs
Castella

149.-
iet str. meter

* elgeitHlse mare
svatketlscke kerker

*4N»kreeite
* aatlstallsck
* il leiklare laairai
* gesckiit vaar wiia

easlaaikaier
teeaecktPilllDE-iaarfje!

Maar liefst 5 messcherpe tapijt-
aanbiedingen van hoge klasse
waarmee wij echt alles overtroeven.
Wie nu tapijt zoekt, slaagt
dus meteen. Ook als uw keus niet
bij deze 5 prijstoppers zit, adviseren
wij U toch maar even bij ons te
komen kijken. Als gespecialiseerde wo
ninginrichter presenteren wij U
bovendien de grote kollekties van
Desso, Parade, Bergoss, Bonaparte,
Louis de Poortere etc. Succes altijd
verzekerd dus in onze opruiming.

TOT 16 FEBRUARI WORDEN
AL ONZE GORDIJNEN EN

VITRAGES

GRATIS GEMAAKT

Coventry \

411 cn kreel - per str. meter

III•/. zalver sckeerwal kerker
u i te rs t Uit slraktaar
leverkaar ap men , •.
SHcikreelle ^^

+ ilcklkare kwaliteit! ••
* gesckikl vaar waai- l, a]

easlaaikaier tWl
* slerkailergenüsl..

UIT ONZE OPRUIMINGSKRANT.]

, 4000 nr' Meubel- en
Tapijt-toonzalen

• Erkende
binnenhuisarchitectuur

j Wonmgtextiel

VORDEN

HELMINK
meubelen

EIBERGEN



Uit liefde geboren,
in blijdschap ontvangen

JACCO

Rita
Fons
Rosemarijn
Jansen

Vorden, 23 januari 1985
Burg. Galleéstraat 60

Ik wil hierbij iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, kaarten, bloemen en ka-
do's, die ik ter gelegenheid van
mijn 80ste verjaardag ontving.

G. Nijendijk-
Bouwmeester

Vorden, januari 1985
Galgengoorweg 17

Hartelijk bedankt!

Willy, Geert, Diewertje
en Roderick Heersink

Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij zowel persoonlijk
als schriftelijk mochten ont-
vangen na het overlijden van
mijn lieve man, en onze zorgza-
me vader en opa

Albertus Memelink

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam
Fam. H.J. Memelink

Warnsveld, januari 1985
Geesinkweg 9

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

Timmerwinkel en
timmerbedrijf
henk frercks
burg gafeestraat 36

vorden tel 05752-3376

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16

7251 DK VORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week 28 jan. t/m 2 febr.
kg. Schouderkarbonade
500 gr. Rundergehakt

Samen f 13,95
VOORDEEL f 4,00

Te koop: houtkachel f 250,-
en oud antiek fornuis (Schip-
per).
Tel. 05752-2269.

LEGO
BAZAR SUFFERS
VORDEN - KRANENBURG

TAPUTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

^ Inplaats van kaarten

i «
$ Zaterdag 2 februari hopen <>

G. MEMELINK \

CH. MEMELINK-
MAALDERINK \

i met kinderen en kleinkinderen hun 45 jarig huwelijk te $
* vieren.

<> Receptie van 19.30-22.30 uur in zaal Concordia te Hen- ^
$ gelo (Gld.) <>
<> $
$ $
^ Holterveldseweg 1 ^
i Hengelo (Gld.)

Heden werd-geheel onverwacht uit ons midden wegge-
nomen, onze lieve moeder, schoondochter en oma

HENDRIKA JOHANNA GROTENHUIJS
weduwe van Anton Hoetink

eerder weduwe van Harmen Groot Roessink

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: G. Nijenhuis-Groot Roessink
D. Nijenhuis

Vorden: H. Groot Roessink
G. Groot Roessink-Meijerink

Vorden: H. Groot Roessink
A. Groot Roessink-van Dellen

Gorssel: H.J. Hoetink
Gorssel: B. Hoetink

A. Hoetink-Braakhekke
Vorden: R. Hoetink

L Hoetink-Baakman
Almen: A. Hoetink

R. Hoetink-Schoneveld
Laren: J. Brinkgreve-Hoetink

T. Brinkgreve
en kleinkinderen

Vorden, 24 januari 1985
Burg. Galleéstraat 52

Corr. adres:
H. Groot Roessink
Het Hoge 62, 7251 XZ Vorden

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Op 24 januari overleed onze lieve en zorgzame man, va-
der en opa

LAMMERT VELHORST

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden: H.F. Velhorst-Oudenampsen
A. L Vel horst
G. Velhorst-Soek

Deventer: Hermien Velhorst
Nijmegen: LUC

Nina
Vorden: Marieke

Ab

Vorden, Het Wiemelink 11

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een ernstige ziekte van enkele weken is van ons
heengegaan onze lieve broer, zwager en oom

LAMMERT VELHORST
echtgenoot van H.F. Oudenampsen

op de leeftijd van 70 jaar.

Hengelo (Gld.): H. Lenderink
Vorden: H.L. Bonk-Velhorst
Vorden: H.J. Velhorst

W.L Vel horst-G root Roessink
neven en nichten

Vorden, 24-1-1985

G.M.v.L. afd. Vorden
Leden die de 146e Algemene leden-
vergadering van de Geldersche op 13
februari a.s. te Hattem willen bijwo-
nen, gelieve zich z.s.m. op te geven bij
de afd. secr. tel. 6793.

Het Bestuur

500 gram 1,50

Of98
, 20 stuks 3,95Mandarijnen

Jona Gold 2 kiio 2,50

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - TEL 1617 - VORDEN

1950
Uitnodiging

1385

De Vordense Auto-en Motorclub "De Graaf-
schaprijders" nodigt hiermede haar leden uit
tot het bijwonen van haar jaarlijkse feesta-
vond op

zaterdag 2 februari 1985

in zaal "De Herberg", Dorpsstraat te Vorden.

Aanvang: 20.00 uur
Muziek: Het showorkest Liberty

HET BESTUUR

V.A.M.C. Vorden
1950 1985

Voor al uw

onderhoud en
nieuwbouw

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

INSTALLATIEBEDRIJF

G J. Oldenhave
\ VORDEN

05752-3425
's avonds 6439

Onderhoud aan machines.
Het verwerken en lassen van RVS
en aluminium
Leggen en lassen van pijptracé's.
Ook in het weekend.

GULDEN
Als u deze winter de schilder laat ko-
men, zorgt hij voor een stevige premie
van maar liefst 50 gulden per man per
dag.

Typisch de winterschilder weer!
(periode t/m 8 maart).

SCHILDERSBEDRIJF

Uiterweerd
RUURLOSEWEG 35 - TEL. 05752-1523

l.v.m. ons 45 jarig bestaan maken wij
gedurende de maand februari

Luxe zwart/wit pasfoto's
(vanaf negatief) voor de

HALVE PRIJS!!!

FOTO

KERKSTRAAT 1 - 7251 BC VORDEN - TEL. 1313

Deze actie geldt niet voor direct klaar pasfoto's.

Koopjes halen bij uw

vakmanschoenwinkelier
Alle schoenen en laarzen met rode stip nu

halve prijzen
's Maandags gesloten.

Vrijdags koopavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

'9m •''-.'+•'••:•"•'s^'-'.-'•:':''• *vi:m- •'.'•• : • • . •• ' ' : • ' • ' • w• . "' '.••"*• .' ••.••""•'• 'i*'AA-•/.";'• r:/.

t

•*•..;'

En de verkoop gaat voorlopig gewoon door tot eind
februari. Dan moeten we wel even dicht om op 13 maart
onze vergrote en vernieuwde zaak feestelijk te kunnen
openen. Met nog meer keus. En nog betere merken,
alles royaal gepresenteerd in een ruime winkel. We ver-
heugen ons nu al op uw bezoek! Maar ook de komende
weken bent u nog steeds hartelijk welkom ook al is 't
dan een beetje stoffig.

Zutphenseweg 15 - Vorden
Tel. 05752-1261

KEURSLAGER

>VLOG MAN
Zutphenseweg 16

7251 DK VORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week 28 jan. t/m 2 febr.
kg. Schouderkarbonade
500 gr. Rundergehakt

Samen f 13,95
VOORDEEL f 4,00

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen |
van't Medler ]

§
Ruurloseweg 114 $
Vorden - Tel. 6634

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
de juiste weg voor

theorie (comp.) en
praktijkopl.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

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

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

Muziek
bestellen

05443-6004

bellen

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

de Timmerice p
RKSTAIIRANTACAFÊ f 4

Ark Maald

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

zoekt
horeca-

medewerker(ster)

DE TAP
KRAAN SPECIALIST
alle materialen
voor: gas-,
water-.

karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor de
doe-het-zelver

Loodgietersbedrijf

WILTINK
Vorden - Tel. 1656



RIJDT UW BROMFIETS WEL
ZUINIG GENOEG?

Voordelig bericht van de Rabobank: de
premie voor een bromfietsverzekering
is nauwelijks verhoogd!

WA VERZEKERING VOOR EEN
AUTOMATISCHE BROMFIETS ƒ76-

WA VERZEKERING VOOR EEN
BROMFIETS MET VERSNELLING
ƒ120,-

Inclusief: l. bromfietsplaatje
2. verzekeringsbewijs

3. opberghoes 4. assurantie-
belasting 5. overige kosten.

Rabobank

Broodoorlog?
Nee daar doen wij niet aan mee!
Wilt U lekker kwaliteitsbrood.
Koop het bij

WARME BAKKER OPLAAT.

Weekend Reklame:

Krente- of rozijnenbrood
van4,10 voor

Zeeuwse cakekoek
van 3,00 voor

Slagroom gebak
stuk van 5,75 voor

3,50

2,50

5,00

NATUURLIJK WEER BIJ

WARME BAKKER

Oplaat
PROFITEER ER VAN!

Tel. 1373

Strip paperclips 10 cent

Pen + memobakje
van ̂ TrOe-voor 2,90

Postpapier van £r9fr voor 3,90

Dozen postpapier van 427$&-
voor 5,90
Puzzels 4,95
23 Ringsband
van 4-2^5-voor 7,95

Dikke Henzo

fotoalbum
van -39^5 voor 29,95

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

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

BOUWKUNDIG TEKENWERK

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Schoolste 17

Vorder.
tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

met
Televisie

reparaties
- direct
ii naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Adverteren
in

Contact
Bel voor

informatie
05752

1404

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

Wapen- en Sporthandel

Martens
tteedt dotltreffenJI

Zutphenseweg - Vorden.

DE VALEWEIDE'

Kacanghoë .(VetPiant)
VIOOl vele kleuren

(K) stuks per bos)

Trosanjers <io stuks per DOS>

2,75
2,35
3,25
5,50

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

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

WELKDOP

IN HET HOOFD
Welkoop gaat de vroege tuin in met zonnige prijzen voor talloze

artikelen. Binnenkort valt trouwens onze uitgebreide "Vroege Tuinkrant"
bij u in de brievenbus.

Alvast een greep uit ons assortiment: BACO broeibakken,
hobby-spades, spitvorken, kweekkasjes, -bakjes, snoeischaren, kruiwa-
gens, plantenspuiten, laarzen etc.

BACOTUINKAS
BG608

Al staan de bloemen nog op de ruiten,
in de BACO tuinkas kunt u al volop
aan de gang. De kas wordt geleverd als
bouwpakket. Is geheel van aluminium
en kompleet met glas en goten. Af-
metingen 191 x 254 x 207 cm (Ixbxh).

1265r 998,-
BLOEMGIETER

Handige plastic
gieter. Inhoud 2
üter en groen
van kleur.

MAXIMUM-MINIMUM
THERMOMETER

Uitstekende
graadmeter hoe
de temperatuur
er buiten bijstaat.
Met drukknop
en opklapbaar
afschermdakje.

HOBBYHANDSCHOENEN
Onverslijtbaar van Marigold. Zwart
en met lange manchet. Verkrijgbaar

in diverse maten.

STEK- EN VERSPEENGRONDn
25 Liter Triomf-
grond. Speciaal ont-
wikkelde luchtige.
grond voor het
zaaien van jonge
plantjes. Ingre-
diënten zijn o.a.
fijngemalen veen-
soorten en allerlei
toevoegingen.

5,50 J52Ö
Aanbiedingen geldig t/m 16 februari 1985. Prijzen zijn inkl. BTW. Levering zolang de voorraad strekt.,

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

STEENDEREN, Kon. Julianalaan 2, tel. 1256

wel koop
.«« De Grote Groene Vakwinkel ««•
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Commissie Sport & Cultuur:

30 mille voor sociaal kultureel werk
De Commissie Sport & Cultuur besprak woensdagavond het bedrag van 30
duizend gulden dat zoals bekend in de begroting 1985 is opgenomen voor de
Stichting Sociaal Kultureel Werk. Inmiddels is de sociaal kultureel werker
bij het SKW van het tapüt verdwenen.

De commissie was voor het meren-
deel van mening dat deze post aange-
wend dient te blijven voor het sociaal
kulturele werk in zijn algemeenheid.
Dus dat ook andere projekten via be-
grotingen etc. van dit bedrag kunnen
'snoepen'.
Wethouder Geerken deelde mede dat
hij inmiddels een gesprek heeft gehad
met het dagelijks bestuur van de
Stichting Sociaal Kultureel Werk om
te bespreken in hoeverre hierde taken
uitgebreid kunnen worden. Dus de
Stichting meer zien als een orgaan die
de belangen van alle sociaal kulturele
verenigingen behartigt.

De heer A.J. Stoltenborg (PvdA) vond
ook datje in de toekomst geen waarde
moet hechten aan het woord 'Stich-
ting'. Hiervoor is destijds gekozen
omdat men iemand in dienst had.
Stoltenborg sprak, met het oog op de
toekomst, over een 'overkoepelend
orgaan', waarbij regels gesteld dienen
te worden zoals we die kennen bij de
VSF (Vordense Sportfederatie).

De heer E. Brandenbarg (VVD) was
van mening dat ook de sport moet
kunnen profiteren van deze 30 dui-
zend gulden. Hij dacht hierbij aan
sportmanifestaties e.d. Mevrouw
Aartsen (CDA) toonde zich voor-
standster een ieder die 'een projekt'
op sociaal kultureel gebied indient
ook, wanneer aan de voorwaarden is
voldaan, moet kunnen meeprofiteren
uit de pot van 30 mille.

In de commissie kwam voorts de
f42.400,- ter sprake die voor de overi-
ge sociale culturele verenigingen in
Vorden is uitgetrokken.
Mevrouw Aartsen wilde dit bedrag
liever toetsen aan de uitgekeerde sub-
sidie over 1983, waardoor zij voorstel-
de om het bedrag te verhogen tot
f45.000,-.
De heer E. Brandenbarg ging met het
bedrag van f 42.400 akkoord. Hij was
evenwel van mening dat het IKVgeen
subsidie behoort te krijgen. "De IKV
is duidelijk met de politiek verweven",
zo sprak hij.

De heer A.J. Stoltenborg zal een voor-
stel indienen als aanvulling op de sub-
sidieverordening. Hij vond het kor-
tingspercentage van 47,23 dat wordt
toegepast veel te hoog. Hij vond dat
het kortingspercentage niet meer mag
bedragen dan het percentage over

voorgaande jaren plus vijf procent.
Dat betekent voor 1985 een percenta-
ge van 37 procent", aldus Stoltenberg.
"We zijn dan weliswaar f7.500,- meer
kwijt, maar dit bedrag kunnen we wel
putten uit de pot van 30 mille voor het
sociaal kulturele werk", zo sprak hij.

Commissie Openbare Werken:

In Vorden reeds 180.000 kg
zout gestrooid
Naar aanleiding van vragen over de
gladheidsbestryding deelde wethouder
J.F. Geerken in de commissie openbare
werken mede dat er deze winter reeds
zo'n 180.000 kg zout is gestrooid.
Volgens heer Hendrinks,direkteur ge-
meentewerken, praat je dan al gauw
over een bedrag van 30.000 a 40.000
gulden. "Als er mensen zijn die vinden
dat de wegen in de winter net zo goed
moeten zijn als in de zomer moeten
deze maar naar Afrika gaan", zo merk-
te de heer W.B.J. Lichtenberg gek-
scherend op.
In deze commissie kwam tevens het
voorstel aan de orde om tienduizend
gulden beschikbaar te stellen voor een

onderzoek naar de werkzaamheden
buitendienst gemeentewerken. De
meerderheid van de commissie ging
hiermede akkoord. PvdA'er Stolten-
borg was van mening dat eerst de nota
die gemeentewerken zelf heeft ge-
maakt en waarop het stempel 'ver-
trouwelijk' staat eerst in de raad be-
handeld dient te worden.
De heer Hendriks deelde naar aanlei-
ding van vragen van de heer Stolten-
borg mede dat er inmiddels een on-
derzoek is gepleegd naar de kwaliteit
van het slootwater langs de Mispel-
kampdijk en de Zutphenseweg. Het
resultaat van dit onderzoek is mo-
menteel nog niet bekend.

Raad Vorden:

Geen subsidie voor zwembad
in Zutphen

45 mille voor socialé^kulturele
verenigingen in Vorden

De gemeenteraad van Vorden heeft
dinsdagavond besloten om geen subsi-
die te verlenen aan het Graaf Ottobad
te Zutphen. Mevrouw C. Aartsen-den
Harder (CDA) zag geen duidelijk aan-
w^sbaar voordeel voor de Vordense be-
volking om vijf dui/end gulden beschik-
baar te stellen. "Bovendien zit ons
eigen zwembad met een groot jaarlijks
tekort", zo merkte zy op.

VVD-er E. Brandenbarg was van me-
ning dat Zutphen niet bij andere ge-
meentes behoort aan te kloppen om
subsidie. De heer A.J. Stoltenborg
(PvdA) liet andere geluiden horen. Hij
zag déze vijf mille niet als een subsidie
maar als een tegemoetkoming in de
exploitatiekosten. Hij vond juist wel
dat er veel Vordenaren gebruik maken
van het zwembad in Zutphen met ook
onder meer gereduceerde tarieven

voor de zwem- en poloclub. "Boven-
dien is het entreekaartje voor het bad
in Zutphen goedkoper dan in Vor-
den", aldus Stoltenborg.

Met alleen het raadslid E. Branden-
barg (VVD) tegen besloot de raad om
voor de gemeentelijke geluiddienst
apparatuur aan te schaffen. In eigen
beheer is volgens burgemeester Vun-
derink goedkoper dan deze metingen
door derden te laten verrichten. Hij
wees op het feit dat de regels van bo-
venaf ten aanzien van geluidshinder
e.d. strenger zijn geworden.

Tevens werd het besluit genomen tot
verbouw van de openbare lagere
school tot openbare basisschool, als-
mede tot verbouw van de Prinses Ju-
lianaschool in de Wildenborch tot ba-
sisschool.

ONTACT/SPORTOVERZICHT
i^^^mmmmm^mmmmmmmmmmmmm^^mmmmmmmmm

S.V. Ratti gaat veertig-jarig
bestaan uitvoerig herdenken

Op 26 juli 1945 werd de s.v. Ratti opgericht. Komende zo-
mer dus bestaat deze sportvereniging 40 jaar. Dit veertig-ja-
rig bestaan zal de vereniging niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Vorig jaar is een jubileumcommissie gevormd, die al
ernorm in de weer is om een feestprogramma op te zetten.

Langdurige discussies tijdens de be-
handeling van het sociaal kulturele pro-
gramma in Vorden met als eindresultaat
dat de raad f45.000,- beschikbaar stel-
de voor de so^de kulturele verenigin-
gen in Vordel^e WD stemde tegen)
waarbij de restriktie dat wanneer er
geld overbluft dit geld gestopt wordt in
het 'Fonds Subsidieverlening'.

Alvorens he^kver was hadden de
vroede vaderW heel wat water door
de IJssel laten lopen. En dan met na-
me over het bedrag van 30 duizend
gulden dat op de gemeentebegroting
is uitgetrokken voor de Stichting So-
ciaal Kultureel Werk.
Het CDA bij monde van mevrouw
Aartsen zag dit geld ook gaarne be-
steed voor "andere kulturele projek-
ten". De PvdA bij monde van de heer
A.J. Stoltenborg wilde het voorlopig
blijven bestemmen voor de Stichting,
terwijl de VVD (de heer H. Tjoonk)
liever zag dat het geld zou worden
aangewend voor het strooien van zout
gedurende de winter of ten goede la-
ten komen voor de beschadiging van
wegen. Zoals ook reeds in de commis-
sie sport en cultuur besproken deelde
wethouder Geerken (CDA) mede dat
hij inmiddels gesprekken heeft ge-
voerd met bestuursleden van de

Stichting Sociaal Kultureel Werk. Hij
had het idee dat men in deze gelede-
ren serieus wil overwegen om het so-
ciaal kulturele werk in de toekomst
meer te zien in een bestuur c^ een
brede afspiegeling is van de V^P^nse
bevolking. CDA en PvdA konden el-
kaar hierin op wat detailpunten na wel
vinden. Om verdere discussies te ver-
mijden stelde burgemeester Vunde-
rink voor om het voorste^voori^e 30
mille subsidie voorlopig even^pig te
nemen en dan met een nader voorstel
aan de raad te komen. Hiermee ging
men akkoord.

E. Brandenbarg (VVD):

Geen subsidie voor IKV
De meerderheid van de raad ging niet
met het voorstel van de heer E. Bran-
denbarg akkoord om geen subsidie te
verstrekken aan het IKV.

"Deze IKV draagt een politiek karak-
ter en het onderneemt ondermijnen-
de aktiviteiten ten aanzien van de NA-
TO. De raad distancieerde zich van
deze uitlatingen en verleende wel
subsidie aan het IKV omdat zij ge-
rangschikt kan worden onder 'Vor-
ming en Ontwikkeling'.

Volleybal Dash Badminton

Waar de oprichtingsdatum midden in
de vakanties valt, zal de herdenking
en viering worden verplaatst naar de
maand augustus. Binnenkort hoopt
de Jubico van Ratti het gehele pro-
gramma te kunnen presenteren.
Als eerste evenement zal een grote ju-
bileum-loterij worden gehouden. Met
prijzen die er niet om liegen. Weekend
Parijs, weekend London, verblijf
Sporthuis Centrum om maar enige te
noemen.

De start van deze jubileumloterij is op
donderdag 7 februari a.s. 's avonds om
negen uur. In het klubhuis zal de heer
Jos Geerken, voorzitter van de jubi-
leumcommissie de eerste loten ten
verkoop aanbieden aan de ere-leden
B. Wentink en H. Hartman.
De trekking van deze loterij - waar-
voor B. en W van Vorden toestem-
ming hebben verleend - zal worden
gedaan door notaris Jhr. Mr. J.J.A.
Greven te Vorden.

Uitslagen gespeelde wedstrijden vol-
leybalvereniging Dash: Heren: Bru-
voc - Dash 22-1; Lettele 2 - Dash 3 0-3;
Dash 4 - Colmschate 32-1.
Dames: Dash 2 - Bruvoc 2 3-0; Dash 3
- Boemerang 2 l -2; Voorwaarts - Dash
4 3-0; Dash 5 - Harfsen 3 1-2.

Biljarten

Belangrijke zege
Dash dames
Na een paar nederlagen op rij te heb-
ben geleden hebben de dames van
Dash in de uitwedstrijd tegen SVS II
uit Schalkhaar eindelijk weer eens een
overwinning geboekt. Dash won met
1-3.
Beide ploegen staan dicht in de buurt
van de rode lantaarn. In de eerste set
veroverde Dash al vrij snel een 5-8
voorsprong. De ploeg maakte hierna
enkele kostbare fouten zodat SVS de

set winnend met 15-8 kon afsluiten. In
de tweede set halverwege opnieuw
een achterstand van Dash. De Vor-
dense dames knokten zich toen wel
terug in de wedstrijd en wonnen met
9-15. De derde set verliep uitermate
spannend met uiteindelijk een 15-17
zege voor Dash. De laatste set eindig-
de in 12-17. Komende zaterdag speelt
Dash thuis tegen het onderaan staan-
de WVC uit Wierden.
De heren van Dash die deze week vrij-
af hadden spelen zaterdagmiddag
thuis tegen ABS uit Bathmen.

Het eerste team van Kranenburg
speelde remise tegen KOT l uit Wich-
mond (34-34).
Kranenburg 2 speelde thuis tegen Ex-
celsior 4. Excelsior ging met een 24-40
overwinning terug naar Baak.
Kranenburg 3 leed ook een zware ne-
derlaag tegen De Ruif 3 (29-40).
Kranenburg 4 tenslotte overwon VOP
3. Met de eindstand 28-37 keerde men
uit Hummelo terug.

Klaverjassen
In zaal Schoenaker veroverde mevr.
L. Bleumink-van Oosten bij de laatst
gehouden drive-in de eerste plaats
met 5759 punten. Tweede werd de
heer J. Jansen (5738) en derde de heer
van Oosten (5713). De poedelprijs
ging ditmaal naar de heer G. Leverink
voor 4674 punten.
De volgende drive-in is op vrijdag 8 fe-
bruari.

Flash-Vorden
3e Team, 5e klasse District
Op dinsdag 22 januari j.1. werd de wed-
strijd tegen de B.C. "Doetinchem" in
de sporthal Het Jebbink gespeeld.
Alleen de herendubbel moest, na een
enerverende wedstrijd in 3 sets met 7-
15, 15-5 en 8-15 door Evert Coppiens
en Bart Stoltenborg uit handen wor-
den gegeven. De andere partijen wer-
den snel en in het voordeel van de
Vordense ploeg beslecht. De einduit-
slag was tenslotte 7-1 voor de B.V
Flash Vorden 3.

Voor de tweede maal moest op don-
derdag 24 januari j.1. aangetreden wor-
den. Deze keer was de tegenstander
BABO 4 uit Borculo. De wedstrijd
werd gespeeld in de sporthal "te Riet-
scholten" te Borculo.
De spanning zat er goed in want er viel
nog veel goed te maken na het verlies
met 7-1 in de thuiswedstrijd. Jeroen
Nijhof won zijn enkelspel met 13-18;
15-4; 17-15. Janny Westerveld en Ber-
tha Brinkman, invalster, wonnen resp.
met 11-2, 11-7 en 11-6, 11-1, hun da-
mesenkel terwijl ook de damesdubbel
door beide met 15-51 15-9 werd ge-
wonnen. De tussenstand was toen 4-2
dus het zag er florisant uit voor de
Vordenaren. Ondanks de zeer span-

Onderzoek werkzaamheden
buitendienst gemeentewerken
De fraktie van het CDA en de WD gin-
gen akkoord met een voorstel van het
college om tien mille beschikbaar te
stellen om een advies uit te laten bren-
gen over het funktioneren van de bui-
tendienst gemeentewerken nu en in de
toekomst. De PvdA was by monde van
de heer A. Ploeger tegen het voorstel.

Ploeger verweet het college dat de ge-
hele zaak destijds aanhangig is ge-
maakt om de personeelssituatie te be-
spreken. "Ik vind het zwak dat het
door gemeentewerken uitgebrachte
rapport niet is behandeld en dat nu de
gebouwensituatie als handvat is ge-
bruikt. Ik zet grote vraagtekens bij het
omgaan met personeel door het colle-
ge", aldus Ploeger.
Wethouder Geerken (CDA) gaf als
motivering voor het onderzoek onder
meer het feit dat de gemeentewerf is
verouderd en dat er bij de dienst ge-

meentewerken de komende jaren vier
mensen in de VUT zullen gaan. "Wor-
den die vervangen? Worden bepaalde
werkzaamheden door derden uitge-
voerd? Allemaal vragen vandaar het
onderzoek", aldus Geerken. De heer
H. Tjoonk (VVD) vroeg zich in eerste
instantie af of het tijdstip van onder-
zoek nu wel geschikt is. Dit met het
oog op toekomstige grenswijzigingen
met andere gemeentes. \ \ ij ging overi-
gens wel akkoord met het voorstel. De
heer C.Chr. Voerman (CDA) tenslot-
te: "Het is een goede zaak zo'n onder-
zoek door een bureau kvan buiten'".

De Eendracht
Het voormalig coöperatieterrein zal
voortaan de naam 'De Eendracht'
gaan dragen, zo besloot de raad dins-
dagavond.

De heer J. Bosch (PvdA):

'Wethouders niet ongevoelig
voor mensen met deftige namen
Tijdens de raadsvergadering van dins-
dagavond kwam onder meer aan de or-
de een voorstel van het college met be-
trekking tot het verplaatsen van burger-
woningen in het buitengebied. De frak-
ties van de PvdA en het CDA gingen ak-
koord met het voorstel om terwille van
de objektiviteit en de rechtszekerheid
van derden, er gekozen moet worden
voor een wij/igingsbevoegdheid, waar-
aan een goedkeuringsprocedure via GS
gekoppeld is.

Dit tot grote teleurstelling van de
WD die bij monde van de heer
H. Tjoonk een vrijstellingsbevoegd-
heid bepleitte. "Wij hebben vertrou-
wen in het college dat deze vrijheid
best ingebouwd kan worden", aldus
Tjoonk.
De heer J. Bosch (PvdA) was van me-
ning dat wanneer de planologie ter
sprake komt er fundamentele ver-

Burgemeester Vunderink was het wel
met de heer Bosch eens dat de princi-
pes over de planologie nogal uiteenlo-
pen in de raad. "We moeten proberen
verder te komen met de discussies.
Als college doen wij ons best om zo
objektief mogelijk tot een besluit te
komen", aldus de heer Vunderink.

schillen zijn in de raad. "Het college is
niet in alle gevallen rechtlijnig. I k doel
hierbij niet op de portefeuillehouder
maar de wethouders zijn niet onge-
voelig voor invloeden van buiten.
/oals mensen met deftige namen", al-
dus de heer Bosch. Wethouder Geer-
ken reageerde hierop met de woor-
den: "Ik leef liever met deze beschul-
diging van de heer Bosch dan dat ik er
hier in het openbaar op inga." We-
thouder Bogchelman stelde dat hij al
tien jaar op de bres staat voor de ont-
plooiing van de gehele burgerij.

Burgemeester Vunderink tot scheidend raadslid Stoltenborg:

"U was echt een
raadslid van deze tijd"

De raad heeft dinsdagavond afscheid genomen van de
heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.) die wegens drukke

werkzaamheden /ijn taak als raadslid niet meer kan vervullen.
HU zal worden opgevolgd door de heer W. Voortman.

Burgemeester Vunderink ging uitgebreid op het afscheid
van de heer Stoltenborg in.

"Ik vind het jammer dat U weggaat.
Sport-cultuur en welzijn hadden U
ruime aandacht. Hoe aktief U was
hebben we vanavond nog eens mee-
gemaakt. U hebt ons nooit in het on-
gewisse gelaten over Uw gedachten.
U was echt een raadslid van deze tijd
en wat mij betreft mag U opvolger de
heer Voortman dezelfde kritische in-
stelling hebben", aldus burgemeester
Vunderink die de heer Stoltenborg
een aardewerken schaal, een boek

"Ontdek de Achterhoek" een kaart
met kasteel Vorden met daarbij de
handtekeningen van de voltallige raad
alsmede een vaantje overhandigde.
De heer Stoltenborg zei in zijn af-
scheidswoord dat hij de raad zeer ze-
ker zal missen. "Het oprichten van de
Vordense Sport Federatie heeft mij
goed gedaan, terwijl ik ook blij ben dat
de onderhandelingen met de muziek-
school Zutphen weer op gang zijn ge-
bracht", zo zei hij.

nende wedstrijd in de Ie gemengde
dubbelpartij van Janny en Jeroen
waarvan de uitslag tot op de laatste
minuut onzeker was, werd door een
fatale taxatie fout in de 3e set op een
kritiek moment de partij toch nog ver-
loren met 18-14; 11-15; 15-18.
Ook de 2e gemengd dubbel werd ver-
loren. Jammer want een overwinning
op BABO, 2e in de klasse, zou de
stand in het klassement hebben beïn-
vloed. Overigens toch een goede pres-
tatie van Flash-Vorden om toch nog in
een gelijke stand te eindigen tegen de-
ze toch sterke ploeg. Eindstand 4-4.

'De Graafschaprijders'
De KNMV heeft de Vordense auto-
en motorclub 'De Graafschaprijders'
ook voor dit jaar de organisatie van
een KNMV Jeugdtrial toegewezen.
Deze rit welke meetelt voor het kam-

pioenschap van Nederland zal op zon-
dag 10 februari worden gehouden op
het mi l i t a i r oefenterrein.
Zondag 24 februari organiseert 'De
Graafschaprijders' een fietscrossen-
duro. Deze tak van fietSCTOSSSport is
geheel nieuw voor Nederland en is te
vergelijken met de gebruikelijke en-
duro's voor motoren.

Velocitas
Uitslagen gespeelde wedstrijden zaal-
voetbalvereniging Velocitas. Dynamo
3 - Velocitas 2 3-3; Velocitas 3 - Longa
4 2-5; Olburgen 2 - Velocitas 42-1; Ve-
locitas 4 - Sp. Teuge l 1-11; Velocitas
(dames) - Pandawa 0-3.
Programma: vrijdag l februari te Bel-
trum: RKZVC l - Velocitas 1; maan-
dag 4 februari te Vorden: Velocitas
(dames) - Den Dreajer; Velocitas l -
Arendsen 2 (oefenwedstrijd).



Jan v.d. Peijl nestor

het voor gezien
De 61 jarige Jan v.d. Peijl die aan de wieg heeft gestaan van de badmintonsport in Vorden houdt het voor
gezien. De voorzitter van de "Badmintonvereniging Flash-Vorden" is van mening dat na 20 jaar het voor-
taan een ander mag gaan doen. Jan v.d. Peijl was degene die in het begin van de zestiger jaren een aantal
collega's van het gemeentehuis bij elkaar trommelde om een partijtje badminton te gaan spelen. Dit ge-
beurde in het voormalige gymnastieklokaal waar thans de brandweergarage is gevestigd.

Het groepje sportliefhebbers, inmid-
dels zestien man, besloot de. sport zui-
ver in de recreatieve sfeer te gaan
beoefenen.
Wel werd besloten er een officieel tint-
je aan te geven in de vorm van de
"Badmintonvereniging Vorden".
Zegt Jan v.d. Peijl: "Een paar keer per
jaar speelden we buiten Vorden en
wel in Zelhem. Lekker gezellig. Een
kantine was er niet dus de koffie met
koek werd meegebracht".

Flash
In de loop der jaren zag een tweede
badmintonvereniging in Vorden het
levenslicht. Deze club "Flash" speelde
in competitieverband.
Toen in Vorden de nieuwe sporthal
aan het Jebbink in gebruik werd geno-
men deed zich de rare situatie voor
dat de twee badmintonclubs op de-
zelfde avond (de donderdagavond)
hun wedstrijden speelden. Te gek ei-
genlijk. Dat vond ook de Vordense
Sport Federattie die het initiatief nam
om te trachten er in Vorden één vere-
niging van te maken.
Jan v.d. Peijl: "Dat was natuurlijk eerst
gemakkelijker gezegd dan gedaan
want beide verenigingen wilden van-
zelfsprekend hun eigen identiteit be-
waren. Gelukkig bleken beide clubs
bereid om water bij de wijn te doen.
Uiteindelijk kwam er uit de bus dat er
eerst een proefperiode zou worden
ingelast. Om alvast aan de nieuwe si-
tuatie te wennen", adus Jan v.d. Peiji.
De proef verliep uitstekend en zo
werd om 27 mei 1982 besloten om on-
der één vlag verder te varen. Tijdens

een buitengewone ledenvergadering
werd besloten de "Badmintonvereni-
ging Flash-Vorden" op te richten.

Vanzelfsprekend
Bijna vanzelfsprekend werd Jan v.d.
Peijl voorzitter. Wel zei hij erbij dit tot
1985 te willen blijven doen.
"Flash-Vorden" is inmiddels uitge-
groeid tot een goed lopende vereni-
ging met bijna 90 leden. En wat van
groot belang is hiervan 40 jeugdle-
den.
Dit heeft wel tot gevolg dat de vereni-
ging thans gebrek heeft aan senior-le-
den. De vereniging neemt met drie
teams aan de distriktscompetitie deel
met bovendien een jeugdteam in
competitieverband.
Daarnaast spelen er nog twee team in
de zogenaamde gezelligheidscompe-
titie.
Terugkijkend stelt Jan v.d. Peijl dat ge-
bleken is dat de badmintonsport dui-
delijk is aangeslagen in Vorden.
"Persoonlijk heb ik vooral op lokaal ni-
veau de bestuurlijke funktie als prettig
ervaren. Het rekreatieve element in
de badmintonsport heeft bij mij altijd
voorop gestaan", aldus Jan v.d. Peij die
dezer dagen de voorzittershamer zal
inleveren maar vast besloten is om
zelf de shuttle nog heel wat jaartjes
over het net te willen slaan.

Jan van der Peyl benoemd
tot ere-lid "Flash-Vorden"
Tijdens de ledenvergadering van de
badmintonvereniging "Flash-Vor-
den" is de scheidende voorzitter Jan

De Deurdreajers
dreajen Vorden deur
Op 2 februari a.s. is het dan zover. De karnavalsvereniging de Deur-
dreajers zal zijn programma aan de bevolking van Vorden presente-
ren. Zoals te doen gebruikelijk is er weer een handig programma-
boekje samengesteld waarin alle wetenswaardigheden en evene-
menten zijn vermeld. Dankzij de adverteerders in dit boekjes kan dit
huis aan huis (gratis!) verspreid worden.

Tijdens het uitreiken is er tevens gele-
genheid om loten te kopen voor de
grote karnavalsdeurdreajersverloting
met als hoofdprijs weekeinde Sport-
huis Centrum. De karnavalsvereni-
ging hoopt dat men in het program-
maboekje iets kan vinden waar men
zelf hetzij passief of actief aan mee
kan doen.
Zoals bekend werd dit hele gebeuren
altijd door de President, de Prins en
zijn gevolg en de Raad van Elf per boe-
renkar gedaan. Welnu, de bezetting
blijft hetzelfde maar het vervoermid-
del is vervangen door.... en dat wil
men als verrassing houden.
Het leek de karnavalsvereniging leuk
om er dit jaar eens een kleine stunt
van te maken. Wat gaat er gebeuren,
men krijgt de kans om een prachtige
hoofdprijs te winnen zonder dat men
daar iets voor hoeft in te leggen door
een naam te verzinnen voor het ver-
voermiddel waar de Prins zaterdag in
rond zal rijden. De meest karnavales-
ke naam zal eruit gekozen worden
door een deskundige jury en de inzen-
der wordt vorstelijk beloond. Hoe
gaat dit in zijn werk, wel heel eenvou-
dig: a.s. zaterdagmorgen tussen 09.00
en 09.30 uur is de prins op het Markt-
plein met een verrassing, bedenk
daarvoor een leuke naam en vermeld

dit op het formulier dat in de Herberg
ligt bij de wedstrijdton. Vul naam en
adres in en de naam die men verzon-
nen heeft, deponeer het briefje in de
bus en dan is het alleen nog maar af-
wachten wie de meeste fantasie had-
Succes!!
Vergeet trouwens niet het fototoestel
mee te nemen want zoiets krijgt men
deze eeuw in Vorden waarschijnlijk
niet meer te zien. Van 09.00 tot 09.30
uur is er gelegenheid tot foto's maken
dus wees op tijd. De route van de tocht
gaat als volgt: Start Cafe-Rest. "De
Herberg", binnendoor naar het Wil-
helminaplantsoen, Enkweg, Burg.
Galleestraat, Wiemelink, de Boonk,
de Bongerd, de Haar, Wiemelink,
Mispelkampdijk, Jebbink, Boonk,
Hoetinkhof, Berend van Hackfort-
weg, Brinkerhof, het Hoge, Raadhuis-
straat, Nieuwstad, langs de Wehme
binnendoor via Plan-Zuid, langs het
tennispark naar de Horsterkamp,
Ruurlosewg door naar de Herberg.
Als begeleidingswagen zal er een ori-
ginele Amerikaans Jeep meerijden uit
de 2de wereldoorlog. De eigenaar,
dhr. Beltman uit Dieren, is lid van de
autoclub "Keep them rolling" een ver-
eniging die als doelstelling heeft het
behouden en rijdende houden van
militaire voertuigen uit de 2de WO.

Jong Gelre
volleybal

Op 8 februari is er op hetzelfde tijdstip
een onderlinge volleybalavond. De
dames van Vorden zullen dan een oe-
fenwedstrijd spelen tegen Steende-

Vrijdag l februari vindt er wederom
een regio volleybalavond plaats in het
Dorpscentrum. Op deze avond zal
ook de afdeling Vorden zowel met een
dames als herenteam in aktie komen.
Er zal gespeeld worden tegen de ster-
ke tegenstanders uit Hengelo en La-
ren. De aanvang van deze aktiviteiten
van regio West-Achterhoek is om
20.00 uur.

ren.

Sneldamkampioen-
schappen van
Oost-Gelderland
In 6 verschillende klassen is zaterdag
in Ulft gestreden om het sneldam-
kampioenschap van Oost-Gelder-

van der Peijl benoemd tot ere-lid van
de vereniging.
De nieuwe voorzitter de heer H. Jan-
sen, bedankte de heer van der Peijl
voor het vele werk dat hij voor de bad-
mintonsport in Vorden heeft gedaan
en bood hem de bij het ere-lidmaat-
schap verbonden oorkonde alsmede
een attentie aan.

In deze vergadering werd tevens af-
scheid genomen van het bestuurslid
en tevens voorzitter van de jeugdcom-
missie mevrouw M. Eyerkamp. Ook
haar werd dank gebracht voor het vele
werk dat zij voor de jeugdafdeling
heeft gedaan. Zij ontving uit handen
van de voorzitter een plant.
De heer J. Zweverink werd in het be-
stuur gekozen terwijl een lid uit de
jeugdcommissie de plaats van me-
vrouw Eyerkamp zal innemen. De
jaarverslagen van de sekretaresse me-
vrouw R. Bultman en de diverse com-
missies werden goedgekeurd. Uit het
jaarverslag en de begroting van de
penningmeester de heer D. Knol
bleek dat door stijging van de kosten,
onder meer de huurverhoging van de
akkomodatie en vermindering van
het ledental de financiële positie van
de vereniging enige reden tot onge-
rustheid geeft. De leden werden opge-
wekt propaganda te gaan voeren ten
einde het ledental weer te doen toene-
men. Ook dit jaar zullen er weer club-
kampioenschappen worden gehou-
den. Zondag 3 maart zal er een team-
toernooi voor rekreanten worden ge-
houden. Hiervoor zijn enkele vereni-
gingen uitgenodigd.

land. Wieger Wesselink boekte daar-
bij het beste resultaat, met 14 punten
uit 9 wedstrijden werd hij eerste in de
hoofd klaare.
Henk F^pink eindigde samen met
Geert Prinsen op een 2e plaats met 12
punten, maar na een beslissingswed-
strijd werd hij verwezen naar de 3e
plaats. Gerrit Wassink werd in de
voorrondes uitgeschakeld en werd in
de verliezerspoule winnaar met 16
punten uit 8 wedstrijden.
In de eerste klasse heeft Theo Slutter
in de winnaarspoule 14 punten uit 11
wedstrijden gehaald, wat na barrage
een 5e plaats opleverde, alsmede een
startbewijs voor het Gelders sneldam-
kampioenschap. Dit wordt op 2 maart
in Winterswijk gehouden. Henk
Hoekman verloor bij de junioren een
partij van een middenmoter, wat hem
de titel kostte, hij eindigde als 3e met
slechts l punt achterstand op de eerste
2.
Wim Berenpas eindigde als 7e en
Martin Boersbroek als 9e. Een derde
plaats was ook weggelegd voor Jurgen
Slutter bij de aspiranten. Hij haalde 15
punten uit 12 wedstrijden. Ook Mi-
chiel Boerkamp deed het uitstekend,
een gedeelde 5e plaats. Rik Slutter
werd in de verliezersronde 2e.

DVD Doetinchem
DCV Vorden 4^4
Jeugdviertallen
Tot grote verrassing sleepte het Vor-
dense viertal een puntje weg uit Doe-
tinchem. Zonder Johan Krajenbrink
werd het team kansloos geacht tegen
de sterke Doetinchemse junioren. Dit
bleek erg mee te vallen, alhoewel
Wieger Wesselink tegen Peter Hoop-
man in een degelijke partij niet ver-
der kwam dan remise. Martin Boers-
broek was kansloos tegen Wout Bue-
sink, maar Henk Hoekman leverde
een prima prestatie door Arjan van de
Berg in een flankspelpartij van het
bord te drukken.
Wim Berenpas speelde remise tegen
Coen de Wit, maar had aan het eind
de winst laten lopen. De replay is op
29 maart in Vorden.

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: H. Ruesink - S. Buist 2-
0; H. Klein Kranenbarg - T. Slutter 2-
0; B. Hiddink - H. Graaskamp 1-1; S.
Wiersma - G. Wassink 1-1; G. ter
Beest - J. Koerselman 0-2.

Uitstekend toneel van KRATO
De Kranenburgse Toneelvereniging KRATO, bracht afgelopen zaterdag in zaal Schoenaker, op haar
jaarlijkse uitvoering een uitstekend toneelstuk op de planken.
De belangstelling was groot, want de zaal was geheel gevuld.
's Middags werd het blijspel, "Zilveruitjes en Augurken " een stuk in drie bedrijven door D. J. Eggengoor,
opgevoerd voor de bejaarden van Kranenburg en Vorden. Zij hebben van dit spel kostelijk genoten.

's Avonds werd dit blijspel opnieuw
opgevoerd, voor de vele aanwezigen,
die waren gekomen om de Kranen-
burgse toneelvereniging te kunnen
zien actejen.
Alle spelers(sters) hebben zich volle-
dig ingezet, om dit blijspel een groot
succes te laten worden.
Ook de nieuwe regisseuse Hanneke
Kok-Wenting, heeft haar handen vol
gehad om dit blijspel tot in de puntjes
goed te laten verlopen. Hetgeen haar
dan ook voortreffelijk gelukt is.
"Zilveruitjes en Augurken", speelde

zich af op een kampeerboerderij.Oom
Jeremia bleef na het overlijden van
zijn vrouw alleen achter op de boerde-
rij.
Zijn nicht Trui ging hem helpen.
Oom Jeremia heeft de boerderij aan
de kant gedaan, en is een camping be-
gonnen. Als Trui vindt dat Oom Jere-
mia, wat al te intiem is met een cam-
pinggast Adéle Piet, roept ze de hulp
in van haar zus Mina Bakgraag en haar
man Gradus Bakgraag.
Als er dan in de caravan van Adéle zil-
veruitjes en augurken worden gevon-

den, beginnen de moeilijkheden. Ook
buurvrouw Kweldons en haar zoon
Albert, zorgen voor de nodige sensa-
tie.
Het negotiemannetje Salomon van
Gelder draagt ook zijn steentje bij om
alles nog ingewikkelder te maken.
Maar zo als altijd komt alles weer op
zijn pootjes terecht. Ondanks dat er
enkele spelers(sters), voor de eerste
keer op de planken stonden, was dit
aan hun voortreffelijke spel niet te
merken. Het overweldige applaus was
dan ook terecht verdiend.

Tweede Vordense Play Back
kampioenschappen om
De Herberg wisselbeker
Nog enkele weken, en dan is het weer zover, dan zullen weer vele onbekende artiesten bekend worden in
de tweede Vordense play backkampioenschappen, met als inzet de stryd om de diverse ereplaatsen welke
ditmaal zyn verveeld in twee catogorieen t.w. enkelingen en groepen. In deze catogorieen staan weer di-
verse bekers te wachten op hun winnaars, terwijl de allerbeste playback artiest of artieste of groep in het
bezit kan komen van de Herberg wisselbeker welke thans nog in bezit is van de winnaars van vorig jaar t. w.
de groep Dolly Dots.
Ook dit jaar ontvangt elke deelnemer
of deelneemster weer een leuke he-
rinnering aan dit gebeuren, terwijl
verder evenals vorig jaar de beste play
hackers worden uitgenodigd voor een
optreden in het kindermatinee van De.
Deurdreajers op zondagmiddag 17 fe-
bruari 1985 a.s. op de Kranenburg, en
dan begrijpt eenieder inmiddels dat
dit evenement wederom wordt geor-
ganiseerd door de Karnavalsvereni-
ging "De Deurdreajers" en wel op za-
terdagmiddag 16 februari a.s.

Aan dit evenement kaneen ieder
deelnemer, en wie droom^^iiet eens
van om een echte artiest te zijn, zich
met microfoon te bewegen op een
echt toneel met veel publiek. Nu de
propagandacommissie van De Deur-
dreajers geeft een ieder deze kans om
hieraan mee te kunnen ^fcn en het
kost allemaal niets.

Het enige wat je moet doen is, een
nummer kiezen van een bepaalde fa-
voriete artiest, deze op een bandje zet-
ten en instuderen, dit trachten zo ori-
gineel mogelijk te brengen, want een
echte jury let op hetgeen gebracht
wordt en het gaat net als bij de echte
play backshow. Je hoeft niet speciaal
een karnavalsartiest uit te beelden,
want de keuze is geheel vrij.

Opgave tot deelname hieraan
Voor een paar weken geleden heeft in
deze krant hierover al een artikel ge-
staan, alsmede een inschrijfdeelna-
meformulier, maar misschien is dit
zoek geraakt of aan de aandacht ont-
snapt welnu wat moetje doen.
Door heel eenvoudig het betrokken
deelnameformulier in te zenden, of
anders een gewoon briefje te nemen
met daarop vermelden, je naam en

adres, leeftijd en telefoonnummer,
het nummer dat zal worden gebracht,
naam artiest, en het aantal personen
dat optreed, vervolgens een goed kwa-
li te i t bandje of plaat inleveren, die je
uiteraard weer terug krijgt, en dit te
doen voor 4 februari a.s. te bezorgen
bij de volgende personen.

B. Nijhof, Banenkamp 11, Kranen-
burg, tel. 6628; H. Mullink, B.v. Hack-
fortweg 30, Vorden, tel. 2729; M. Wes-
terik, Oude Zutphenseweg 9, Vorden,
tel. 2254; F. Kosse, H.K. v. Gelreweg
27, Vorden, tel. 2932; G. Oosterlaken,
Hoetinkhof 100, Vorden, tel. 2910.
Natuurlijk ontvangen alle deelne-
mers(sters) die zich hebben aange-
meld bericht, terwijl ook de mogelijk-
heid bestaat voor telefonische opgave
bij bovenstaande adressen, alwaar
men ook nadere informatie kan ver-
krijgen.

Eerste klasse: B. Breuker - M. Boer-
kamp 2-0; B. Rossel - J. Kuin 0-2; G.
Brummelman - B. Wentink 0-2; B.
Rossel - J. Sluiter 0-2; W. Hulshof- R.
SlutterO-2; H. Wansink-J. Slutter 1-1;
G. Hulshof - B. van Zuylekom 2-0.
Jeugd: M. Klein Kranenbarg - W. Ad-
dink 2-0; H. Berenpas - M. Klein Kra-
nenbarg 2-0; M. Klein Kranenbarg - A.
Berenpas 2-0; H. Berenpas - W. Ad-
dink 2-0; H. Berenpas - E. Koerselman
2-0; W. Addink - A. Berenpas 2-0; W.
Addink - E Koerselman 2-0; M. Klein
Kranenbarg - E. Koerselman 1-1.

Amnesty Nieuws
Vorige maand hebt U het rubriekje
Amnesty nieuws over het wel en wee
van Amnesty International moeten
missen. We hopen tenminste dat U
het echt gemist hebt.
De reden voor het ontbreken van dit
maandelijkse berichtje was het vol-
gende.
We vertellen U in dit stukje altijd van
te voren voor welke mensen we deze
maand schrijven op de schrijfavond
voor gevangenen op de eerste maan-
dag van de maand. De benodigde ge-
gevens bereikten ons echter zo laat
dat het niet meer mogelijk was dit in
"Contact" opgenomen te krijgen.
Gelukkig kwamen onze trouwe brief-
schrijvers toch wel naar het Dorpscen-
trum op de 7e januari.
Jammer genoeg zitten we deze
maand met dezelfde moeilijkheid. We
gaan er echter vanuit dat de gegevens
ons op tijd zullen bereiken om de brie-
ven klaar te krijgen voor maandag a.s.
We roepen U dus weer op om op
maandag a.s. 4 februari tussen zeven
en negen naar het Dorpscentrum te
komen om Amnesty International te
steunen in het werk ter verdediging
van de Mensenrechten in de gehele
wereld.
We willen in het nieuwe jaar de opzet
van het schrijfgebeuren eens een
beetje anders inkleden; we zijn be-
nieuwd wat U daarvan vindt.
Steekt U Uw mening alstublieft niet
onder stoelen of banken, we willen die
graag horen. Tot maandagavond dus
in het Dorpscentrum.

Westberlijnse kinderen in
Nederland op vakantie

Elk jaar komen kinderen uit West-Eerlijn naar Nederland op vakantie.
Even zijn ze dan weg uit een situatie, die vaak veel spanningen met zich
meebrengt, zoals j e dat bij het leven in een grote wereldstad tegen komt.
Voor een stad als West-Berlijn, die als een eiland in het Oostblok ligt,
geldt dit in het bijzonder.
Enkele weken kunnen die kinderen zich dan fijn voelen bij mensen die
gastvrij zijn, die begrip hebben en tijd om wat extra aandacht aan ze te ge-
ven.
Daarom zoekt Pax Christi Kinderhulp ook dit j aar gastgezinnen voor on-
geveer 1500 Westberlijnse kinderen voor de periode van 21 juli tot en met
22 augustus. Veel kinderen verheugen er zich op dat ze weer naar het gezin
mogen komen, waar ze al eerder waren. Maar er zijn er ook die voor de eer-
ste keer naar Nederland komen. Voor die kinderen worden nog gastgezin-
nen gezocht.
Iedereen die hier belangstelling voor heeft of meer informatie wil hebben,
kan kontakt opnemen met:

H.J. Hoppen,
p/afam. Visser
De Steege 40, Vorden
Tel. 05752-2100

ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

31 jan. Ned. Bond v. Plattelandsvr.
l febr. Jong Gelre regio volleybal-

comp. Dorpscenrum.
4 febr. Ledenvergadering Deldense

Buurtver. in de Herberg.
5 febr. KPO
6 febr. HVG Vorden dorp
7 febr. Bejaardenkring, Dorpscentr.
8 febr. Jong Gelre volleybal

Dorpscentrum
12 febr. NCVB, over slaatjes maken
15 febr. G.M.v.L, N.B.v.P, Jong Gel-

re, culturele avond, De Her-
berg.

19 febr. Jong Gelre agrarische
gespreksavond, Dorpscentr.

20 febr. HVG Vorden dorp
21 febr. Bejaardenkring, reisje
22 febr. Jong Gelre vormingswerk-

groep, Dorpscentrum.
26 febr. Jong Gelre agrarische

gespreksavond Dorpscentr.
27 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr.


