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Geslaagde Sint-Nicolaasaktie Vordense
Marktvereniging

De door de marktvereniging georganiseerde Sint-Nicolaasaktie is alleszins geslaagd te noemen. Vele
tientallen gekleurde tekeningen werden ingezonden, zodat het voor de jury lang geen gemakkelijke
taak was de prijswinnaars er uit te zoeken.

Zaterdagmiddag tijdens een gezellige
bijeenkomst in hotel Bakker heeft Sint
Nicolaas aan onderstaande kinderen de
diverse prijzen uitgereikt.
Mirjam Schimmel, Linda Wesselink,
Vincent ten Barge, Erica Kos, Ilse
Altena, Neeltje Langenhof, Danielle

Brunnekreeft, Alexander Berenpas,
Toine Fritsz, André Wesselink, Jacco
Woltering, Dinand van Zuilekom, Brian
Scharrenberg, Marco Visser, Miranda
Bruinsma, Lilian Cuppers, Mark
karmiggelt, Saskia Schepers, Heidi

f
t Gerard Jansen, Marcel

Bu Ronald Wiekart.
TijüTns de vrijdag j.l. gehouden week-
markt kwam Sint Nicolaas met 2 zwarte
pieten op bezoek, waarbij hij mev
kleuters met hun moeders een verrassing
bezorgde.

B&W van Vorden voorstanders
van vergroting sportzaal en
aanbouw gymlokaal
Uit de concept-begroting van de gemeente Vorden blijkt dat er een batig saldo is
van ƒ 195.300,38. Uiteindelijk is voor kapitaalslasten een bedrag beschikbaar van
ƒ86.187,88.
Het college heeft voor 1981 een investeringsschema opgesteld waaruit onder
andere blijkt dat uitbreiding of bouw van een sporthal hoog op de prioriteitenlijst
staat.

In het kader van deze investeringsnota
gaat het college uit van vergroting van
de -bestaande zaal tot sporthal en
aanbouw van een gymnastieklokaal. De
investering bedraagt naar raming
ƒ1.475.000,--. De jaarlijkse lasten
zullen voor de gemeente ƒ 59,500,—
bedragen. Met betrekking tot de winst-
uitkering van de Gamog (365.000
gulden) die bij de dekking voor deze
investering is opgenomen, merkt het
college op dat nader wordt onderzocht
of het wenselijk is de winstuitkering
over 1981 en volgende jaren aan te
wennen voor gasaansluiting van
onrendabele gebieden.

Omtrent de uitbreiding van de sportzaal
is advies gevraagd van de sportraad.
Deze staat op het standpunt dat de
bouw van een kale sporthal de voorkeur
geniet. Deze sporthal zou dat gesitueerd

moeten worden in het Vogelbosje, dus
niet aan de achterzijde bij de kleuter-
school. De sporthal dient alleen
voorzien te worden van de meest
noodzakelijke voorzieningen, terwijl de
totale kosten niet meer mogen bedragen
dan 1,5 miljoen. De sportraad is van
mening dat de uitbreiding van de
sportzaal tot sporthal en aanbouw van
een gymlokaal, te weinig in de behoefte
zal voorzien. Het college wil zich
vooralsnog beperken tot een
investeringsbedrag van ƒ 1.500.000,- en
de budgettaire lasten van ƒ 59.500,-
daar zij betwijfelen of uitbreiding c.q.
nieuwbouw zal kunnen worden
uitgevoerd zoals de sportraad zich dit
voorstelt.

Brandweerauto
Het college wil voorts voor 1981 een 16
jaar oude brandweerauto uit oogpunt

Betaling abonnementsgeld
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de leden van
de Nederlandse Nieuwsbladpers, waartoe ook Contact be-
hoort, toestemming verleend de abonnementsprijs te verho-
gen met 4 cent per nummer + BTW.
Het abonnementsgeld wordt nu f 31,25 (inkl. 4% BTW) als u
voor 1 januari 1981 betaalt. Betaalt u na 1 januari (ook girobe-
talers) dan moeten wij u f 4,- administratiekosten in reke-
ning brengen. U kunt dus f 4,- verdienen als u vóór 1 januari
betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
postgiro nr. 1.20.58.67 ten name van Drukkerij Weevers BV,
Vorden.

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag: 8.00-12.00
uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Kerst- en Nieuwjaarsnummer
Bezorg uw copy voor advertenties en nieuws s.v.p.
vroegtijdig voor het Kerst- en Nieuw jaarsnummer, dat
volgende week zal verschijnen. Ook gaarne de
weekenddiensten, kerk, doktoren, veeartsen enz.

Dit wordt het laatste Contact voor dit jaar.

Wij verschijnen weer 8 januari met de edities Vorden
en Ruurlo. 13 januari editie Hengelo.

Bij voorbaat hartelijk dank
De Redaktie

van bedrijfszekerheid vervangen door
een materiaalwagen met aanhanger. De
kosten kunnen gedekt worden uit de
reserve brandweermateriaal (16.000
gulden) en gedeeltelijke aanwending van
de reserve trakteren (84.000 gulden).
Voorts dient er nog wat ander materiaal
voor gemeentewerken aangekocht te
worden of vervangen. Hiermee gaan
aan jaarlijkse lasten ƒ 3.853,- gemoeid.

Wegverbetering in Delden.
Op de prioriteitenlijst voor 1981 prijkt
verder een verbetering van de Deldense-
weg, Hamminkweg, Tolweg,
Okhorstweg, Polweg en de Riethuisweg.
De totale investering bedraagt
ƒ 670.000,-. Aan subsidie gaat hiervan
60 procent af. Het resterende bedrag
ƒ 310.000,- kan geheel worden geput uit
de reserve verbetering wegen buiten-
gebied. Verder staat genoemd de isolatie
van gemeente-eigendommen, waarvan
de baten de lasten zullen dekken.
Ook wordt hoge prioriteit gegeven aan
de riolering op de Kranenburg. De
kosten voor de aanleg van de riolering
en de persleiding bedragen ƒ 520.000,-.
De lasten dienen geheel te worden
gedekt door de verfijning riolering
subsidies en onttrekking uit de reserve
grondbedrijf. Aan verfijning kan
worden geraamd ƒ 300.000,- zodat nog
twee ton gedekt dient te worden.

Voor de aanschaf van een geluids-
installatie in de raadszaal (volgens het
college eveneens urgent) zullen de
jaarlijkse lasten ƒ 2.850,- bedragen.
B&W merken op dat realisatie van
genoemde investeringen alleen mogelijk
is door forse aantasting van de reserves.
Dit houdt tevens in dat voor de
komende jaren minder beschikt kan
worden over de reserves en de gemeente
nog meer aangewezen zal zijn op
budgettaire ruimte. Verdere uitbreiding
van investeringen dan nu door het
college wordt voorgesteld zal verhoging
van de onroerendgoed belastingen
betekenen.

B&W zijn voorstander om de
belastingen trendmatig aan te passen.
Het advies van de Minister om de
onroerendgoed belasting met 6 procent
te verhogen acht het college een juist
voorstel.

Geen sociaal kultureel werker
B&W gaan ervan uit dat in 1981 niet zal

worden overgegaan tot aanstelling c.q.
subsidiering van een sociaal-cultureel
werker. Bij aanstelling zou een tekort
ontstaan van ƒ 45.000,-. De
meerderheid van het college is van
meing dat of er in Vo^fc een sociaal
werker moet komen di^Aien dient te
worden in het kader van^et nog op te
stellen welzijnsplan. Wethouder

.1 anucic mening
toegedaan. Hij vindt de aanstelling van
een sociaal kultureel ^jrker nood-
zakelijk en adviseert Jf^nogelijk te
maken door de fy .oerendgoed-
belasting - boven de trendmatige
verhoging nog eens extra te verhogen
met een percentage van tien procent. Dit
met ingang van januari 1981.

KNIPTIP

'n Album volplak-
ken met foto's . . .
'n Gezellig werkje
en erg leuk voor la-
ter.

Gezinsdienst in Kapel de Wildenborch
a.s. Zondagmorgen 14 december, de
derde Adventszondag, zal in de Kapel
de Wildenborch een gezinsdienst
gehouden worden. Aan deze
gezinsdienst voor iedereen werken ook
mee kinderen van de Wildenborchse
school o l.v. juffrouw Heida en meester
Kok. Kinderen spelen op het podium
een eenvoudig Adventsspel getiteld:
"Wie is Messias?" Gelezen wordt
Mattheus 11: 2-11. Litugieën worden
gestencild en uitgereikt. Iedereen,
ouderen en jongeren, zijn zeer welkom.

Kaarsen uit Soweto.
Ook a.s. zondag 14 december zijn er
onder-de-toren van de dorpskerk
kaarsen verkrijgbaar afkomstig uit een
werkplaats, een kaarsenfabriekje in
Soweto, de zwarte wijk van Johannes-
burg in Zuid Afrika.
Door deze kaarsen te kopen, steunen we
daar de werkgelegenheid en maken we
zo "de zwarten" een klein beetje
minder afhankelijk al van "de
blanken", van hun "baas-skap". Ook
in de Kapel de Wildenborch zijn a.s.
zondagmorgen na de gezinsdienst deze
kaarsen verkrijgbaar in de hal van de
Kapel.

Om alvast te noteren:
KERSTZANG VORDENSE KOREN:
zaterdagavond 20 december in de
Hervormde kerk te Vorden.
ADVENTSDIENST
RAAD VAN KERKEN: zondagavond
21 december eveneens in de Hervormde
dorpskerk m.m.v. "Cantemus
Domino" het Kerkkoor van de
Kranenburg.

Kerstcollecte Raad van Kerken.
De Raad van Kerken Vorden-
Kranenburg houdt deze week de
jaarlijkse Kerstcollecte om zo namens
de hele Vordense gemeenschap de Kerst-
groet, de Kerstattentie te kunnen
verzorgen voor zieken en
hoogbejaarden. Op dinsdag 23
december zullen ongeveer vijfhonderd
kerstattenties gemaakt en bezorgd
worden.

Geen collecte dit jaar voor de Zondags-
school!
De leiding van de Vordense Zondags-
school bericht ons dat er dit jaar (als
blijde uitzondering) geen Kerstcollecte
voor de Zondagsschool gehouden zal
worden. Ze schrijven: "Nu we bezig
zijn met de voorbereiding van het
Kerstfeest hebben we ook gekeken of er
nog voldoende geld in kas is. We weten
dat al zo veel een beroep op U wordt
gedaan en ook dat het onze plicht is zo
zuinig mogelijk zien rond te komen met
de beschikbare middelen. Dat is de
reden dat we vonden nog voldoende in
kas te hebben dit jaar om de komende
kosten uit te bestrijden. Dat betekent
dat we niet collecteren. Alleen in 1980
niet". Graag geven we dit bericht aan u
door namens de leiding van de Zondags-
school Vorden-Medler-Linde.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Mark Nicolaas Schutten
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: P. Roozendaal, oud 81
jaar.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 14 december, (3e Adventszon-
dag) 10.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink. Ge-
zinsdienst m.m.v. De Wildenborchse
school.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 december 10 en 19 uur ds.
J.R. Zijlstra.

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.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
W. Möhlmann, Doetinchem, tel. 08340-
33765 en W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908
Zaterdag 13 en zondag 14 december,
spreekuur voor , spoedgevallen van
11.30-12.00 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 13 december 12.00 uur tot
maandag 15 december 07.00 uur, dokter
Warringa. Komende week en avond en
nachtdienst ook dokter Warringa.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 13 en zondag 14 december
dokter Sterringa. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Graag
bellen tussen 8-9 uur.

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,

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink, spreekuren, maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag,
dindsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

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 ge-
opend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

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
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastan-
jelaan 15, Hengelo (G), tel. 05753-2345.

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

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



slagerij

FRICANDEAU

648SOOgram

SCHNITZELS

100gram

HAMLAPPEN
ki lo . . . 1098
NASI-
VLEES 4QQ
SOOgram • vU

UIT EIGEN SLAGERIJ!

NASI OF
BAMI
SOOgram

GEKRUIDE

ACHTERHAM

VARKENSLEVER
PFEFFERSALAMI

100gram 179

...150gram 98

100gram 198

MAANDAG 15 DECEMBER

SPEKLAPPEN KNO 598
DINSDAG 16 DECEMBER:

VERSE WORST kilo 648

WOENSDAG 17 DECEMBER

GEHAKTJH.O.H.) kilo 648

^ groenteman

bron van gezondheid, grote Rubi red

GRAPEFRUITS 8 stuks 395

CHAMPIGNONS bakje 128
30 stuks heerlijke

CLEMENTINUS 495
malse

KASSLA 2 kroppen 125
12 december starten wij met onze kerstverkoop.
Wij brengen een prachtige sortering kerstbakjes en
kerststukken tegen uiterst scherpe verkoopprijs.
Daarnaast is er volop keus uit eerste kwaliteit
bloeiende of groene planten, losse hyacinten,
dennegroen, hulst en vele kerstartikelen.

maandag 15 dec.

500 gram panklare

RODE KOOL

78

dinsdag 16 dec.

500 gram panklare

HUTSPOT
115

woensdag 17 dec.

500 gram panklare

KOOLRAAPJES

128

slifgerij
^a^Sfi^^^

~- f^^^^---^

FLORIJN

JONGE
JENEVER
1 liter.... 1425

FLORIJN

VIEUX
Iliternu

BOLS

ADVOCAAT
fles0.5liter... 545

CHATEAU
LARAMONETTE1978
A.C.

BORDEAUX
perfles....

UFFNFNRAAI ÎIPFRMARITTEM RU ZUTPHEN • BORCULO • HENGELO (GLD.)
VCCNCNUHHL OUrClf lYIAKIV l tN DV RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN

NIBBIT

S^«HU COCKTAIL
ZAK
géén 183 of 149

MAAR NU..

MOOR **

ïi»»*1

EIGEN
IMPORT!

PORTAL
fiÖSÉ
EEN UITSTEKENDE
KWALITEIT O CIC

PER FLES NU.,, O U D rOOf**

DONKERS

KERSTFRUIT
200 gram
van 149 voor... 1
BOTER

AMANDELKRANSJES
pak200gram

GROLSCH BIER
KRAT 20 PULLEN
geen 1495
maarnu... 1340
BOURBON DESSERT

MERBA

KERSTASSORTI
paknu 1

5 SMAKEN
van98voor.

CHOCA-KRANSJES . __
melk of puur / Q
pak150gram l f 9

CHOCO PRINCE 4
net 6 stuks
van198voor...

SUNIL
ZEEPPOEDER
koffer 2 kilo
van 695
nuvoor... 595

HAK

TUINBONEN
van248voor...

''Tpot

BOEREN BRUIN
800 gram
gratisgesneden

VALLÉE

CAMEMBERT
250gram 298
BOURSIN
150 gram
2smaken... 298

CALVÉ

MAYONAISE
grote pot 650 ml
van479voor...

E10

E10

SINAS
fles(1 liter)
van 155voor

MONA

DESSERT VLA
3 smaken
1/2 liter
van 157voor...

RAAK

LONDON TONIC
1 liter....

GOUDSE KAAS
VOLVET
JONG BELEGEN
heel kilo... 798

SHANDY
1 liter....

CIDRE SYLVESTER
'TIENER CHAMPAGNE'
perflesnu
DOOS A 6 FLES 1095

NU AL KERSTMIS BIJ V.S.

KERSTSTOL
MET SPIJS

800 gram
van495voor... 398
SPUITBUS

sneeuw
6 ounces
van 149voor

DOOS MET

8 BALLEN EN
ZILVEREN PIEK

595van895voor

BLISTER
MET 4 FILIGRAIN
BALLEN
van395voor...

KERSTSTAL
MET BEELDJES
van399svoor... 2795
HANG- OF
TAFELKRANS
van1095voor...

ZILVEREN
PIEK
30 cm
van 295 VOOR

STOMPKAARS
5X10cm
SET A 3 STUKS
van325voor... 275

VERS-AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van ons dochter-
tje en zusje

MARIJKE

Lammert en Jannie
Rietman

Eddy
Joke

Warnsveld, 7 december 1980
Geesinkweg 11

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

ANJA

Harry en Gerda Stokkink
Erna en Jolien

Warnsveld, 5 december 1980
Lochemseweg 32a

Hierbij willen wij u allen harte-
lijk bedanken voor de vele feli-
citaties in welke vorm dan
ook, ondervonden bij ons 40-
jarig huwelijksfeest.

H.J. BOUWMEESTER
G. BOUWMEESTER-

HAKKERT

W. Alexanderlaan 18
Vorden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felici-
taties, bloemen en kado's, die
ons 50-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.

J.H. NIJENHUIS
J. NIJENHUIS BANNINK

December 1980
Mosselseweg 7
7251 KN Vorden

Zaterdag 13 december nemen
wij afscheid van vrienden en
bekenden in de zalen achter
de Gereformeerde kerk, vanaf
15.00 uur.

Fam. VAN DER END
Het Wiemelink 10

Langs deze weg wil ik gaarne
nog eens mijn grote dank uit-
spreken voor de betoonde be-
langstelling op de receptie en
avond bij gelegenheid van
mijn afscheid van de Huis-
houdschool. De vele bloemen
en kado's en de goede wen-
sen daarbij uitgesproken,
hebben deze dag voor mijn
vrouw en mij tot een onverge-
telijke gemaakt.

J. WISSELS

Vorden, december 1980

Voor uw medeleven en be-
langstelling na het overlijden
van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader en opa

HENDRIK JAN RADSTAKE

betuigen wij u onze oprechte
dank.

J. Radstake-van Houttum
kinderen en kleinkinderen

Doetinchem, december 1980
Hoge Molenstraat 21

Hiermede betuigen wij u onze
hartelijke dank voor het me-
deleven en de belangstelling
die wij mochten ondervinden
na het overlijden van mijn lie-
ve man, vader en opa

BEREND VAN TIL

uit aller naam:
E. A. van Til-Makkink

Vierakker, december 1980
Koekoekstraat 8

Te koop: kerstbomen, alle
maten, met en zonder kluit.
Eventueel ook te bezorgen.
Boomkwekerij M.G. Spie-
gelenberg, Ruurloseweg 26
Vorden, tel. 05752-1464

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

HANS DE GIER
en
RIKIE KORENBLEK

trouwen op woensdag 17 december
1980 om 13.45 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in de
kerk van de Hervormde Gemeente te
Hengelo (Gld.) door weieerwaarde heer
ds. G.H. Verhaere.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 -
16.45 uur in café-restaurant "Concor-
dia" te Hengelo (Gld.)

Toekomstig adres:
Hummeloseweg 27, Hengelo (Gld.]

HENCO ELBRINK
en
TINEKE JANSSEN

gaan trouwen op donderdag 18 decem-
ber a.s. om 13.30 uur in het gemeente-
huis "Kasteel Vorden" te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
"De Herberg" te Vorden.

Ons adres:
Tichelkuilen 42,
7206 BC Zutphen

RINI TRENTELMAN
en

ANS SAALMINK

gaan trouwen op donderdag 18 december 1980 om
14.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 uur tot 17.00
uur in café-restaurant "Concordia", Raadhuisstraat
36, Hengelo (Gld.).

THEO BIJEN
en
JEANNET WASSEVELD

gaan trouwen op vrijdag 19 december
1980 om 13.30 uur in het gemeentehuis
Kasteel Vorden te Vorden.

Receptie van 16.00-17.00 uur in café-
rest. Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Vorden.

Ons adres is:
Smidsstraat 14,
7251 XS Vorden

JOHAN DEKKERS
en
ALIE WESSELINK

hopen te trouwen op vrijdag 19 decem-
ber a.s. om 11.45 uur in het gemeente-
huis Kasteel Vorden.

Kerkelijke inzegening om 13.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Hengelo Gld. door de
weieerwaarde heer ds. J.P. Kabel.

Receptie van 15.30 uur tot 17.00 uur in
café "De Herberg", Dorpsstraat 10a, te
Vorden.

Toekomstig adres:
Slotsteeg 15, 7255 LH Hengelo Gld.

1955 15 december 1980

Maandag 15 december a.s. is de dag dat onze ouders

ALBERT HARMSEN
en

ANTJE HARMSEN-STEENBLIK

25 jaar getrouwd zijn.
Zij hopen dit te vieren op zaterdag 20 december 1980.

Hun dankbare kinderen:
R ia en Alfred
Harry

Memelinkdijk 4,
7255 L J Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van half vier
tot vijf uur in zaal "Concordia", Raadhuisstraat 36,
Hengelo Gld.

Maandag 22 december (voor de Kerst) zijn wij

GEOPEND
en zaterdag 27 december (na de Kerst) zijn wij

GESLOTEN

DAMES- EN HERENKAPSALON

HEERSINK
Telefoon 1215

(In plaats van kaarten)

Op 19 december hopen onze ouders hun 25-jarig hu-
welijk te herdenken.

MARINUS PLATERINK
en

WILLY PLATERINK-LUEKS

Geja en Hans
Wilko en Joke

U kunt ze feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur in hotel
Meilink te Barchem.

7244 PR Barchem, december 1980
Vordenseweg 11

(In plaats van kaarten)

Op dinsdag 23 december a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkind ons 25-jarig huwelijksfeest te vie-
ren.

A.J. VRUGGINK
G. VRUGGINK-BARGEMAN

Receptie van 4 tot 5 uur in zaal "Langeler", Spal-
straat 5, Hengelo Gld.

December 1980
7255 PM Hengelo Gld.
Gompertsdijk 3

(In plaats van kaarten)

1940 1980

Op zaterdag 20 december a.s. hopen onze ouders

A.BRANDENBARG
en

R. BRANOENBARG-GELTINK

de dag te herdenken, dat zij 40 jaar geleden getrouwd
zijn.

Als u hen geluk wilt wensen, dan bent u van harte
welkom op de receptie, die gehouden zal worden van
15.30 tot 17.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Jans en Henk
Joke en Rob
Ton en Yvonne
Bert en Truus
en kleinkinderen

Vorden, december 1980
Insulindelaan 17

Zaterdag 20 december a.s. hopen wij met onze kinde-
ren en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

J.H. VOSKAMP
G.J. VOSKAMP-ZWEVERINK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00-16.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.

Ruurloseweg 94
7251 LW Vorden

Vrij plotseling nam de Here tot Zich, onze lieve moe-
der, tante, behuwd-, groot- en overgrootmoeder.

HENDRIKJE PLANT
weduwe van G. Klarenbeek

in de gezegende ouderdom van 83 jaar.

Psalm 23 onberijmd

namens de familie
G. Klarenbeek

Vorden, 8 december 1980
"De Wehme"

Korrespondentie-adres:
G. Klarenbeek
Haydnstraat 1
7204 RR Zutphen

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd zal plaats
vinden op vrijdag 12 december 1980 om 11.45 uur in
de Gereformeerde kerk te Vorden.
De teraardebestelling zal nadien om 13.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Warnsveld plaats hebben.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de
aula op de begraafplaats.

Wegens vakantie gesloten

van maandag 22 december t/m maan-
dag 5 januari.

Kleding schoon voor de feestdagen?

Brengen tot uiterlijk woensdag 17 de-
cember tot 12 uur.

Chem. reinigen Van Tongeren
VOOR OUDEREN EN JONGEREN
Raadhuisstraat 29 (t.o. gemeentehuis) - Hengelo G.
Telefoon 05753-2896

Nu tijdelijk in de noodwinkel in de tuin

po/tunettë

Palma

Naadloze stretch BH van
lycra f 19,95
In wit en skin, cups AA-
A-B-C.
art. nr. 720-10

Helmink b.v.

Te koop gevraagd: guldens
en rijksdaalders over de pe-
riode 1954 t/m 1966.
Telefoon 05750-17412

ATTENTIE!
Het van ouds bekend adres
voor uw kerstbomen in rui-
me keuze en maten, met en
jnder wortel.
)ok Picea-omorika met kluit
linder naalden afval).

Fa. Gebr. KETTELERIJ
Zutphenseweg 64 - Vorden
Telefoon 1508 - b.g.g. 2054

P̂
TiTlc

koop: kunstschaatsen,
naat 42.
Telefoon 05753-7361

Te koop: kerstbomen, alle
maten, met en zonder kluit.
Eventueel ook te bezorgen.
Boomkwekerij M.G. Spie
gelenberg, Ruurloseweg 26
Vorden, tel. 05752-1464

ATTENTIE
Wilt u voor de a.s. feestdagen
vroegtijdig bestellen kal-
koen, haantjes, kip en eie-
ren.

Poeliersbedrijf Rossel
Nieuwstad 45 - Telefoon 1283

VUURWERK

Uw adres

KERKEPAD
Dorpsstraat 8 - Vorden

Telefoon 1921
Verkoop vanaf maandag 29-
12-W, bestellen vanaf heden.

FIETS KIEZEN?

Loop 'es aan bij ons. Grote
kans, dat u wegfietst op 'n
FONGERS toer-, sport-,
trim-of racefiets. Keus ge-
noeg bij

Barink Nieuwstad 26 Vorden

PEDICURE

Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Te koop: prima eetaard-
appelen, o.a. Lekkerland en
Parel, tevens voor winter-
voorraad Surprise en Pimper-
pernel.
H. van Kouswijk, Ockhorst-
weg 6, Wichmond, tel. 05754-
793

Te koop: 2 hopen kuilgras.
Briefjes inleveren voor 13 de-
cember, 12.00 uur.
G. Hummelink, Spiekerweg
4, Vorden

SCHOENREPARATIE!!
Vakwerk tegen de laagste prijzen
o.a.

Herenschoenen
Ieren zolen en hakken

I~l£lKKen dames- en herenschoenen

enz. bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

ADVERTEREN

DOET VERKOPEN

Na u vele jaren te hebben mogen voorzien
van groente, fruit en bloemen, delen wij u
mede dat wij de groente en fruitafdeling

hebben overgedragen aan
de heer J.H. Brunekreeft.

Wij willen u, onze klanten, hartelijk bedanken
voor het in ons gestelde vertrouwen en wij hopen

dat vertrouwen in de toekomst met
onze bloemenwinkel te mogen blijven behouden.

De groente- en fruitzaak zal in het naast ons
gebouwde pand worden voortgezet door

de heer J.H. Brunekreeft, die wij van harte
bij u aanbevelen.

Vanaf donderdag 18 december hopen wij u weer
in onze bloemenwinkel te mogen begroeten

op de vanouds bekende wijze.

Fam. KI UITI per Dorpsstraat 17 - Vorden

DEELNEMERS
familie-zaalvoetbaltoernooi

In verband met de grote belangstelling voor de dans-
avond né afloop van het familie-zaalvoetbaltoernooi
verzoeken wij belangstellende families z.s.m. een ta-
fel te reserveren om eventuele teleurstelling te voor-
komen. Reserveren in Café "De Herberg".

Datum: 20 december 1980
Aanvang: 20.00 uur
Muziek: toporkest "Transit"
Entree: f 1,50 per persoon (1 kop koffie gratis)
Zaal: "De Herberg"

Uitnodiging Kerstfeest
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Wij nodigen alle bejaarden uit, om samen met ons het
Kerstfeest te vieren op:

woensdag 17 december, 's middags 2 uur
in Zaal "De Herberg"

Avondprogramma voor eigen leden met o.a. een
Kerstspel, aanvang 19.45 uur.

Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen,
wilt u dit dan graag doorgeven aan Mevr. van der
Houwen, Prins Clauslaan 12, telefoon 2112.

Muziekvereniging Concordia
KONTAKTAVOND
op zaterdag 13 december in het Dorpscentrum te
Vorden.
AANVANG: 19.30 uur

Met medewerking van muziekvereningen:

ADVENDO, LOCHEM
CONCORDIA, HENGELO GLD.
JUBAL, WICHMOND
SOPHIA'S LUST, RUURLO

TOEGANG GRATIS BAL NA

Zaterdag 13 december

Grote wildaktie
Door verkoop van loten huis-aan-huis, in en
om Vorden.

T.B.V. JEUGD V.V. VORDEN
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 11 december 1980
42e jaargang nr. 41

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/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. Publikaties ingevolge de wet AROB.
2. Voorlichting binnen het kader van de

gemeentebegroting 1981.
'3. Openbare raadsvergadering op dins-

dag 16 december 1980.

Publikaties ingevolge de wet
AROB
De Wet AROB biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kón-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H. Meyerink, Rommel-

derdijk l, Vorden, voor het verbou-
wen van de woning aldaar.

2. Aan de heer J. Korenblik, Zelstweg 2
te Vorden, voor het bouwen van een
veevoedersilo aldaar.

3. Aan de heer G. Huetink,'Almense-
weg 27 te Vorden, voor het vergroten
van een garage aldaar.

4. Aan de heer A. Molendijk, Het Vaar-
werk 14 te Vorden, voor het bouwen
van een schoorsteen aldaar.

5. Aan de heer J.H. de Jong, Nieuwstad
28a te Vorden, voor het geheel ver-
nieuwen van een bedrijfspand aldaar.

Voorlichting binnen het kader
van de gemeentebegroting
1981
Op 16 december 1980 zal de gemeente-
raad van de gemeente Vorden de begro-
ting voor het jaar 1981 gaan behande-
len. In deze begroting wordt het beleid
voor het jaar 1981 uitgestippeld. De be-
groting is sluitend, maar dat komt voor-
al doordat op verschillende onderdelen
behoorlijk de broekriem is aangetrok-
ken. Het rijk bezuinigt! De gemeenten
zijn voor een groot deel financieel af-
hankelijk van het rijk, dus de gemeen-
ten bezuinigen mee!

In diezelfde raadsvergadering wordt
ook het investeringsschema voor 1981
en volgende jaren vastgesteld. Daarbij
dient tevens te worden beslist of de on-
roerend-goedbelastingen omhoog gaan
en zo ja, met hoeveel.

Uw politieke vertegenwoordigers in de
raad houden dan hun algemene be-
schouwingen over het te voeren beleid.
Het is zeker interessant om deze diskus-
sie eens mee te maken. De vergadering
begint om half acht. U bent van harte
welkom.

De begroting 1981
De uitgaven van de begroting belopen
een bedrag van 13 miljoen. Waar dat
geld aan uitgegeven wordt, blijkt uit het
onderstaande overzicht.

Algemene beheerskosten, o.a. de jaarwedden van het gemeente-
bestuur, de salarissen van het sekretariepersoneel, kosten
gemeentehuis, drukwerk, porti, bijdrage gewest, bestemmings-
plannen etc.
Openbare veiligheid, o.a. brandweer, verkeersveiligheid
Volksgezondheid, o.a. schoolartsendienst, keuringsdienst van
waren
Volkshuisvesting, o.a. sociale woningbouw, woningverbetering,
huisvesting van gehandicapten
Openbare werken, o.a. salarissen, kosten buro gemeente-
werken, onderhoud wegen, gladheidsbestrijding, riolering,
reinigingsdienst
Onderwijs, o.a. salarissen onderwijzend personeel, instand-
houding kleuter- en lagere scholen
Kuituur en Rekreatie, o.a. bibliotheek, sportakkomodaties,
dorpscentrum, zwembad, subsidies aan verenigingen,
monumentenzorg
Sociale Zorg, uitkeringen op grond van diverse regelingen,
b.v. bijstanduitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, algemeen
maatschappelijk werk
Ekonomische aangelegenheden
Onvoorzien
Diversen

1.600.000,-
340.000,-

90.000,-

1.900.000,-

2.725.000,-

1.525.000,-

ƒ 1.210.000,—

3.140.000,
28.000,

195.000,
180.000,

ƒ 13.000.000,-

Hoe komt de gemeente aan haar geld?
Van het rijk wordt ontvangen:
algemene uitkering uit het gemeentefonds
voor kosten onderwijs
voor kosten sociale zorg
voor kosten volkshuisvesting
voor sociaal-kulturele aktiviteiten
In totaal ƒ 10.760.000,—

Van de provincie voor het onderhoud van wegen

De inkomsten van de gemeente uit haar bezittingen zijn:
verhuur van woningen, rente van reserves
verhuur van sportakkomodaties

De inkomsten uit belastingen zijn:
onroerend-goedbelastingen
reinigingsrechten
hondenbelasting
leges burgerlijke stand, leges bouwvergunningen
In totaal ƒ 724.000,—

Diversen, o.a. doorberekening van kosten aan het grond-
bedrijf en aan gemeentelijke diensten en funkties

4.500.000,
1.490.000,
2.915.000,
1.825.000,

30.000,

ƒ 193.000,—

ƒ 200.000,
ƒ 63.000,

460.000,
136.000,
30.000,
98.000,

ƒ 1.050.000.—

ƒ 13.000.000,—

Grafisch weergegeven
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Het investeringsschema voor 1981
en volgende jaren
Uit het investeringsschema voor het jaar
1981 blijkt dat het kollege van burge-
meester en wethouders de volgende in-
vesteringen wil gaan aanpakken.

a. de vervanging van een brandweerauto
b. de uitbreiding of nieuwbouw van een sporthal
c. de aanschaf van materieel van gemeentewerken
d. verbetering van wegen in Delden (Ie fase)

De Deldenseweg, de Hamminkweg, de Tolweg, de Okhorst-
weg, de Polweg en de Riethuisweg

e. Isolatie van gemeentegebouwen
(de definitieve kosten zijn nog niet bekend)

f. aanleg van riolering in Kranenburg
g. verbetering van de geluidsinstallatie in de raadzaal

ƒ 100.000,—
ƒ 1.475.000,—
ƒ 12.700,—

670.000,-
p.m.

520.000,-
15.000,-

ƒ 2.792.700,—

Daarnaast zou wethouder Lichtenberg
graag zien dat er geld beschikbaar komt
voor het aanstellen van een sociaal-kul-
tureel werker.

Voor 1982 en volgende jaren is er ook
een overzicht gemaakt van investeringen
die gerealiseerd dienen te worden. Om
er enkele te noemen: verbetering van
wege^^in het ruilverkavelingsgebied
HenfBP (Gld.), renovatie van het be-
jaardencentrum "De Wehme", uitvoe-
ring van het Komplan en de werkzaam-
heden voortvloeiend uit de verkeersstu-
die, de 2e fase van de verbetering van
wegej^jn Delden, het invoeren van
scho^Pgopedie, de welzijnsplanning.

Openbare raadsvergadering
op dinsdag 16 december 1980
In deze vergadering zullen onder meer
de volgende onderwerpen aan de orde
komen.

- Vaststelling gemeentebegroting en
begroting van het gemeentelij k grond-
bedrijf voor 1981.

- Investeringsnota voor 1981 en vol-
gende jaren.

— Wijziging tarief onroerendgoedbe-
lasting ingaande het belastingjaar
1981.

— Afwijzing extra subsidie Stichting
Vormingswerk Jonge Volwassenen te
Doetinchem.

- Subsidie Stichting "de Opvang" te
Hengelo (Gld.) voor 1*0 en 1981.

— Subsidie Jongeren A^Hkcentrum te
Zutphen voor het jaar i981.

— Vaststelling gemeentelijk biblio-
theek 1983-1985.

— Aangaan van overeenkomsten met de
woningbouwverenigin^KThuis Best"
voor een tweetal geldflïmgen ten be-
hoeve van het isoleren van 77 wo-
ningwetwoningen.

— Goedkeuring jaarrekening 1979 be-
groting 1981 en bestuurswijziging
Stichting Openbare Bibliotheek en
-Leeszaal Vorden.

- Verdaging beslissing beroepschrift
E.A.S. von Mengden, alhier, tegen
weigering bouwvergunning.

— Subsidie Stichting Dorpscentrum
voor 1981.

"Kabiaar" uit België
uitstekende groep
De jeugdsoos uit Vorden die deze week
tien jaar bestond, had ter gelegenheid
van dit heugelijke feit, graag een recep-
tie willen geven. Gezien het financiële
aspekt zat een receptie er echter niet
aan. Toch wilde men het jubileum niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar-
om werd zaterdagavond in de grote zaal
van het dorpscentrum de rock- en caba-
retgroep "Kabiaar" uit België de
gelegenheid geboden de Vordense jeugd
te vermaken.
Wel de aanwezigen hebben zich uitste-
kend geamuseerd. De Belgische groep
bestaande uit zes personen bracht een

attraktief programma. Uiteraard veel
rock- en roll met bovendien een zanger
die het als komiek voortreffelijk deed.
Zo imiteerde hij "Dracula" en een voet-
baller in slow-motion. Ook deed
"Kabiaar" het Eurovisie-songfestival
na. Het was jammer dat de belangstel-
ling voor deze groep tegenviel. Niet al-
leen jammer voor de organisatoren
vanwege de financiële strop, maar
bovenal jammer dat de jeugd in Vorden
de mogelijkheid niet heeft aangegrepen
een groep aan het werk te zien, waarvan
men in de toekomst ongetwijfeld nog
veel zal horen. Ter gelegenheid van dit
optreden hadden leden van de
jeugdsoos de zaal van het dorpscentrum
prachtig versierd.

13.000.000,— 100

Prijswinnaars Kleurwedstrijd

Welke in de St. Nicolaaskrant heeft gestaan.

3 jaar: Mirjam Schimmel, Staringstraat 11, Vorden. 4 jaar: A. v.d. Logt,
Hanekamp 7, Vorden. 5 jaar: Berdy Berenpas, Wichmondseweg 41,
Hengelo G., Erwin Bos, Het Vaarwerk 16, Vorden, Hans Gr. Nuelend,
Hoetinkhof 113. 6 jaar: Henny Bultman, Hazenhutweg 6, Hengelo G.
Anita Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld. Patrick van Malsen, Wester-
straat 70 Hengelo G. 7 jaar: Edith Harmsen, Schimmeldijk 4, Vorden,
Arjan Zweverink, Het Wiemelink 36, Vorden, Henri Eggink, Lang-
kampweg 5, Vorden, Sandra Scheffer, Kapelweg 4, Hengelo Gld. 8 jaar:
Lilian Cuppers, eikenlaan 6, Vorden, Erwin Broekman, Het Hoge 78,
Vorden, Laurens Go, B.v. Hackfortweg 12, Vorden, Johnny Groeneveld,
't Hof 18, Bronkhorst. 9 jaar: Rob Holsbeeke, De Haar 4, Vorden, Heide
Horsting, Het Wiemelink 38, Vorden, Petra Hermsen, Emmerikseweg,
Wichmond/Warnsveld, Marjolein van Mesdag, Boslaan 8, Warnsveld. 10
jaar: Henri te Kamp, Russerweg 15, Toldijk, Yvonne Zweverink, Het
Wiemelink 36, Vorden. 11 jaar: P. Ambachtsheer, Heegherhoek 2,
Vorden. 12 jaar: Marco Hissink, Resedastraat 6, Steenderen.

Onder de niet-prijswinnaars werden de volgende prijzen uitgeloot. Zij
ontvangen dus tevens een prijs:
1. Reindert ????, Tollenstraat 11, Zutphen, 2. Renate Nijenhuis, Ganzen-
steeg 4, Vorden, 3. Ingrid Temmink, Ruurloseweg 117, Vorden, 4. Rieki
Hoekman, De Steege 33, Vorden, 5. Gerrit Gr. Nuelend, Lindeseweg Ie,
Vorden, 6. Natalie Gabriel, Brinkerhof 32, Vorden.

Prijzen kunnen worden afgehaald bij de secretaris Vordense Winkeliers-
vereniging, Dhr. Wullink, Schoenhandel, Dorpsstraat te Vorden.

Wel of geen raadslid in
voorbesreidingsgroep
welzijnsplanning?
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Sport en Cultuur, welke dins-
dagavond in V orden werd gehouden, verschilden de commissieleden van mening
over de vraag of er wel of niet een raadslid zitting moet hebben in de voorberei-
dingsgroep welzijnsplanning.

De heer A.J. Stoltenborg (P.v.d.A.)
was van mening dat bij het welslagen
van de welzijnsplanning de inbreng van
een raadslid in de commissie aan te be-
velen is. "In de raad kan de zaak dan
telkens weer opnieuw aangezwengeld
worden. Mocht de raad er volgende
week anders over denken dan wil ik met
mijn mening geenszins het welslagen
van het welzijnsplan in de weg staan",
aldus Stoltenborg.

De heer B. Brangenbarg (VVD) was van
mening dat de overheid de handen van
de commissie welzijnsplanning moet af-
houden.

De heer C. Chr. Voerman (CDA) die
deze avond wethouder Lichtenberg, die
wegens familieomstandigheden was ver-
hinderd, verving onderstreepte in deze
kwestie ook nogeens het particuliere ini-
tiatief. "De overheid dient in dit soort
zaken alleen ter ondersteuning", aldus
Voerman.

Namens de Vrouwenraad die in Vorden
in oprichting is wees mevr. Pelgrum
tijdens het "inspreken" erop dat deze
vrouwenraad geen heil ziet in het feit dat

een raadslid zitting heeft in de commis-
sie welzijnsplanning.

Tijdens deze vergadering drong de heer
Stoltenborg erop aan dat de gemeente
snel het beleid ten aanzien van de mu-
ziekschool in Zutphen uitstippelt. "Ik
heb nu in de krant gelezen dat de mu-
ziekschool de Hanzehof in Zutphen uit
de problemen kan helpen. Ik voel er
niks voor dat wij straks de Hanzehof
gaan subsidiëren,'aldus Stoltenborg.

De commissie sport en cultuur was ver-
der van mening dat de Stichting "De
Opvang" te Hengelo in een behoefte
voorziet. Met het bedrag van 55 gulden
per deelnemer had de commissie proble-
men. "Met dit bedrag ben je nergens",
zo luidde het advies aan het college.
"Bovendien is het geen verhouding ten
opzichte van andere gemeenten die
hogere bedragen geven", aldus Stolten-
borg.
De meerderhied van de commissie
schaarde zich achter het voorstel van het
college om het verzoek van de Stichting
Vormingswerk Jonge Volwassenen te
Doetinchem om extra subsidie af te
wijzen.

Tijdens de openbare vergadering van de commissie financiën welke dinsdagavond
in Vorden werd gehouden kwam een voorstel van het college ter sprake om de sub-
sidie voor de Stichting Dorpscentrum te handhaven op 18 gulden per inwoner en
niet in te gaan op een verzoek van de Stichting om meer subsidie. De begroting van
de Stichting vertoont een exploitatietekort van ƒ 151.945,- dat neerkomt op ƒ 21,-
per inwoner.

De heer A.J. Zeevalkink, voorzitter van
de Stichting Dorpscentrum gaf een toe-
lichting op deze begroting. Hij toonde
begrip voor het feit dat de gemeente de
broekriem wat aan moet halen, als er
maar zicht is op verbetering. "Denk met
ons mee welke wegen wij moeten be-
wandelen en welke bronnen wij moeten
aanboren om het tekort te dekken. Wel-
licht kunnen we zelf iets doen door de
afschrijvingen over een iets langere ter-
mijn te stellen", aldus de heer Zeeval-
kink. Deze laatste suggestie vond de
commissie uitstel van executie.

De heer B. van Tilburg (P.v.d.A.)
vond het niet zo verwonderlijk dat het
dorpscentrum met een exploitatietekort
kampt. "Terugloop van het leerlingen-
tal (daardoor zijn de inkomsten van de
Stichting Dorpscentrum beduidend
minder geworden), de vergrijzing in
Vorden allemaal dingen die duidelijk
maken dat het steeds moeilijker wordt
een sluitende exploitatie te krijgen", zo
stelde van Tilburg.

De heer van Tilbrug vond het overigens
geen ramp dat de gemeenschap maar
wat bij moet springen wanneer de Stich-
ting met de centen niet uitkomt. "Het
dorpscentrum is niet meer weg te den-
ken. Bovendien heb ik de indruk dat het
beleid goed is gevoerd. Wel pleit ik er-
voor dat het bestuur van het dorps-
centrum iets meer aan werving gaat
doen. Commercieel bezig zijn vind ik
geen vies woord. Men moet wat zake-
lijker zijn met het buffet en wat meer
gastheerschap tonen. Concurrentie met
de horeca vindt er toch niet plaats",
aldus de heer B. van Tilburg.
Van de zijde der "insprekers" werd er
tijdens de discussie op gewezen dat de
Stichting de richtlijnen heeft te volgen
van CRM die gelden voor dorpshuizen,
wijkcentra en dergelijke.
Uiteindelijk was de commissie van me-
ning dat in plaats van 18 gulden best 21
gulden aan subsidie verstrekt kan wor-
den. Met die restriktie dat in de alge-
mene beschouwing aangegeven wordt
waar het geld vandaan gehaald moet
worden.

f Gheselscap
goet ende
fijn met
koffieconcert
in het
dorpscentrum

Op zondag 21 december a.s. komt het 'gheselscap goet ende fyn' naar Vorden met
een koffieconcert onder de titel 'Rondom midwinter'. Het gezelschap bestaat uit
Robert en Anje van Lint, Hein Krantz en Ciska Mertens. Er wordt een programma
gebracht van Nederlandse en Vlaamse liederen, muzikale gedichten, volksge-
bruiken en dansmuziek. Van advent tot driekoningen. Bij de vertolking van deze
muziek is gestreeft naar een zo authentiek mogelijke vocale en instrumentale
benadering en naar een harmonie van ernst en luim, muzikaal luistergenot en licht-
voetig vermaak. Er wordt toelichting gegeven op de muziek en het
instrumentarium. Dat bestaat uit: harp-cittern, portatief, vedel, draailier, gems- ,
hoorn, doedelzak en doedelblaas, hakkebord, tromba marina, schalmei, chrotte,
klompviool, noardse balk, blokfluiten en rommelpot. Muziek wordt gespeeld van
Hendrick van Veldeke, Hertog Jan i van Brabant, M.S. Gruijthuse e.a.
Er zou nog veel meer van te zeggen zijn, maar het beste is, het allemaal mee te
maken. Het gezellige en leerzame muziekgebeuren is ook bijzonder geschikt voor
kinderen, zodat het hele gezin te gast kan zijn in het Dorpscentrum. Voorverkoop
van kaarten bij VVV kantoor/schoenhandel Wullink en Kantoorboekhandel
Hassink.
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DORP/CEniRUm
Raadhuisstraat 6 - Telefoon 2722

RECTIFICATIE

Op woensdag 24 december a.s.,
aanvang 14.00 uur,
in het Dorpscentrum te Vorden.

PRETFESTIVAL
met o.a.

KLUK KLUK
Toegangsprijs f 5,- p.p.
(niet f 3,50 zoals eerder is vermeld)

voorverkoop:
V.V.V. kantoor/schoenhandel Wullink
Kantoorboekhandel Hassink

zondag 14 december

Hl RAMPS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Vogelvoederautomaat
Kan overal worden geplaatst
of gehangen. Reservoir ca. 1 kg.
Normale prijs 14.25
Welkoop,
knalprijs

Natuurlijk slaagt u bij Welkoop ook voor
voederhuisjes, muurhuisjes

of voedertafels.
En helpt u de vogels de winter door.

Daarnaast kunt u de vogels ook
verwennen met vetbollen, pinda's
en ander vogelvoer.

Kenner vogelstrooivoer
Prima kwaliteit 1 kg.

Normale prijs 1.95
m Welkoop aktieprijs

^-

Jfigtmequ

Purina katmenu
In voordeelpak 850 gram.
Normale prijs 3^98
Welkoop
knalprijs
Ook uw hond kunt u bij Welkoop
verwennen met
kwaliteitsvoer. ______ __

WelKoop
isookindegezeW

RESERVEERDE
ZOMERZON

VANDAAG
/

•*

HETE8R5T
BOEKT.BQEKT

\\ T BEST!

Rabobank
Ook goed in reizen.

Uw open haardvuur maakt de feestmaand compleet.
Welkoop zorgt voor het juiste vuur in uw haard.
Eerste klas openhaard-blokken, aanmaak-
blokjes.

Voor de "echte" houthakkers
onder ons die zelfde
blokken hakken moet
u wel de
juiste bijl
bij Welkoop halen*, f

llliiillil

Uw Welkoop
adviseur wenst
u prettige
kerstdagen en een
voorspoedig 1981.

wellcoop
alles voor tuin, dier, hobby en doe-het-zelver.

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Te koop: mooie kerstbo-
men, alle maten. Eventueel
ook te bezorgen.
J.M. Peppelman, Kerkhof-
laan 3, Vorden

TE HUUR
Mobiele diesel cirkelzaag

met beweegbare zaagtafel,
zodat ook het zagen van zwa-
re stammen geen problemen
oplevert. Er kan ook een vaste
tafel op met gelei voor het za-
gen van timmerhout. Zaag-
diameter 750 mm.

Mechanisatiebedrijf Menk-
veld. Koningsweg 18, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-1399

Gezinsverzorgster, 20 jaar,
zoekt kamer in Vorden,
Hengelo (Gld.) of omge-
ving met huiselijk verkeer,
b.v. bij alleenstaande vrouw.
Brieven onder nr. F H 50,
Boekhandel Wolters, Kerk-
straat 17, Hengelo Gld.

Te koop: aardappelen, ap-
pels. Golden Delicious
f 0,55; Goudreinetten
f 0,65.
Schrootjes en alles voor de
bouw.
B.J. Waenink, Regelinkstr.
13, Hengelo (Gld.), tel. 2050

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalsfrak-n
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

ftRSTCONCERT
HENGELO'S GEMENGD KOOR
en VORDENS MANNENKOOR

(dirigent Bert Nijhof)

m.m.v. Marijke Steemers (piano) in de St. Willibror-
duskerk te Hengelo (Gld.).

Donderdag 18 december Aan vang: 20.00 uur
VRIJ ENTREE

Huur
Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

• »

Sr• T»

Vinotheek
SMIT

Vorden-Tel. 05752-1391

Uw wijnspecialist geeft u deskundig advies
over het bewaren van wijn en uw wijnkeuze

bij bepaalde gerechten.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

*

Bereich Bernkastel
Riesling Q.B.A.

Frisse moezelwijn

liter 6,95

Cötes du Ventoux
Prettige rode wijn

per fles 5,95

6 voor 33,•

Chateau Hanteillan
Haut-Medoc 1975

Mooie harmonieuze
Bordeaux wij n

per fles 14,95

6 voor 87,50

Vouvray
Zachte droge witte wijn

uit het Loiregebied

per fles 8,95

Vieux Chateau
Saint-Magne 1978

Bordeaux supérieur

7,95 per fles

Bourgogne A.C.
Een fruitige Bourgogne
van het Huis Faivelay

15,95 per fles

6 voor 93,-

Een
klassiek

rmodelineen
nieuwe kleur:

S Ruime keus uit Grand-Cru wijnen

01.22

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

met
Televisie

reparaties
- direct

:i naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel
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Stichting voor
Maatschappelijke Dienstverlening
"De Graafschap"

Van 22 december 1980 tot 5 januari zijn
de bijkantoren te Ruurlo, Steenderen,
Vorden en Zelhem GESLOTEN.

Op het centraal kantoor Hengelo Gld.
houden maatschappelijk werk, gezins-
verzorging en bejaardenverzorging op
de werkdagen spreekuur tot 's morgens
10.00 uur.

TELEFOON 05753-2345

meubels
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

"P OH,

's/ec/>/.v

r£>»
^^>*>
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s/er r'ne
?*fc

bag

Zaterdag 13 december ontvangen wij

tamme konijnen
van 8.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur.

W. Hilferink, Batsdijk 5, Ruurlo, telefoon 1319

De actuele mode van
tenCate.

Met het comfort van
Certiform.
De actuele mode van ten Cate met het
comfort van Certiform elastische katoen:
dat is de ideale combinatie voor slipjes en
hemdjes.
De dessins zijn optimaal eigentijds, in
fraaie kleuren met fijne nuances.
Het draagplezier is nog verder geper-
fectioneerd. En in de machine kan
Certiform gewoon met de witte was mee
tot 90 °C!
Daarom is ten Cate Certiform in alle
opzichten op elk lijf geschreven. In de

modellen heup, bikini, tanga
en taille. Met bijpassende hemdjes.

X Certiform
elastische katoen

Praktische mode voor body en been.
Verkrijgbaar bij:

TEXTIEL EN MODE

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514

NIBSJES JVWKJJS
•sasss»""-

uitzoeken

V.

Meisjes schotse
Grijp nu

/Cie/sf /Cïe/sf

/yaa/ ote gezelligheid in huis.
Kerstballen

Slingers
Verlichting

Kerstbomen
Kijk eerst bij De Tuunte

want dan verdient u veelgeld

Een goedkope Kerst is mooi
meegenomen.

4//i
"h

' C°WL #<%
HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

Alles voor de kerst

Versiering
Kaarsen
Kandelaars

Prachtige kerstgroepen met en zonder
stal.

Ook voor uw kerstgeschenken bent u

aan het goede adres.

Bazar H.J. SUETERS
Kranenburg - Vorden

kreatief
centrum

JM
Vi

£ERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

Zaterdag 13 december a. s.
vanaf 10.00-16.00 uur.

Breidemonstratie
verzorgd door Suzan Sonneveld
op een B rot her breimachine.

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.

Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Is uw elektrische installatie
wel goed geaard?

Probeer het niet zelf te repareren,
maar laat het aan de vakman over.

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

Aanbieding t/m zaterdag

JONGE FLORIJN

ƒ14,-
PER LITER

SLIJTERIJ - - WIJNHANDEL

SMIT
VORDEN
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Fijne, feestelijke dagen...
de Kerstdagen, oud en nieuw
Ja zeker, voor velen van Ons kunnen het en zullen het (we hopen het)
fijne, feestelijke, gezellige dagen worden de komende Kerstdagen en zo
midden in de week nog wel: donderdag 25 december en vrijdag 26 decem-
ber. En idem dito met Oud en Nieuw.
Terwijl het buiten in het winterse jaargetijde koud en donker kan zijn/zal
zijn... is het in vele huiskamers lekker warm en gezellig licht.
Vele haardvuren branden en kaarsen ook. Gezellig! Maar, dat geldt lang
niet voor iedereen.
Voor velen kromt het rechte uitroep-teken boven dit stukje zich tot een
krom vraag-teken.
Fijn, feestelijke dagen... de Kerstdagen, Oud en Nieuw?? Geen sprake
van.
'k Weet dat het voor vele ouderen en alleenstaanden juist moeilijke dagen
zijn.
Ze voelen de tegenstelling met vele anderen zo pijlijk. Ze zien tegen deze
"feest-dagen" op als tegen een berg. KUNNEN WE DAAR IETS AAN
DOEN?
Dat is wel degelijk geprobeerd.
In sommige gemeente werden en worden nog wel "Kerst-ins" georgani-
seerd. Je kunt daar dan een dag of een dagdeel blijven; samen met ande-
ren verkeren; liederen zingen, naar muziek luisteren enz.
En in verschillende vormingscentra en conferentie-oorden worden gasten-
dagen gehouden juist voor alleenstaanden. Wie er aan deelneemt, is er
meestal erg enthousiast over. Toch moet gezegd worden: er is nog een
andere manier (dichterbij ook) om voor elkaar, met elkaar iets van deze
dagen te maken:
- Je kunt elkaar uitnodigen mee te gaan naar de Kerstzang van de
Vordense Koren op zaterdag 20 december.
- Je kunt elkaar vragen mee te gaan naar een Kerst dienst in één van de
Vordense kerken tijdens de Kerstdagen en op Oud en Nieuw.
- Je kunt (en daar zetten we ook een dikke streep onder) in je eigen fami-
lie, je buurt, je kennissenkring iemand die alleen is en die tegen deze
"eenzame dagen" opziet UITNODIGEN bij je thuis koffie te drinken
en/of mee te eten, een dagje te blijven.
Je kunt haar of hem best even met de auto ophalen en weer thuis brengen.
- Je kunt iemand juist ook (!) op één van de komende feestdagen
opzoeken/bezoeken, zodat niemand in ons midden hoeft te zeggen: '"k
Heb alle feestdagen geen mens gezien, geen mens gesproken!".

De komende feestdagen (Kerst, Oud en Nieuw) willen gezellige dagen
zijn. En dat kan alleen maar samen met anderen, met met-gezellen. Op je
eentje kun je niet of nauwelijks het Kerstfeest vieren. Vieren doe je
samen. Met z'n twee-en of vieren..
.k Hoop dat het voor u allen toch gezellige, fijne, feestelijke dagen
worden: de Kerstdagen, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag. En, lagen we es
tijdig om ons heen kijken wie we in de gezelligheid van deze dagen betrek-
ken kunnen.

J.C. Krajenbrink

N utskleuterschool
Ook dit jaar hebben Sint en Piet op
onze school gezorgd voor een succesvol
festijn.
Zij werden buiten door de kinderen
onthaald en gingen toen naar het werk-
lokaal om de werkjes te bekijken. Nadat
de kinderen plaatsgenomen hadden in
het andere lokaal werd het welkomst
lied gezongen voor de Goedheiligman
en zijn Pieterbaas.
Sinterklaas zat nog maar goed en wel op
zijn zetel of hij werd al overrompeld met
kadootjes en verhaaltjes, ook Piet
werd niet vergeten.
Het grote tafelkleed, wat de kinderen
allemal gemaakt hebben, zou op de tafel
in Spanje komen te liggen. Sint maakte
nog een grapje, dat Piet alleen mocht
morsen in de gaatjes.
Verder werden er liedjes gezongen en
spelletjes gedaan, waar Piet ook aan-
meedeed, altijd een groot succes. Ook
kadootjes en surprises (gemaakt door de
ouders) waren natuurli jk van de partij.
Ieder kind kreeg een beurt om bij
Sinterklaas en Zwarte Piet te komen.
Opdat moment was er meer aandacht
voor het-presentje dan voor wat Sinter-
klaas te vertellen had.

Nu dit alles achter de rug is, kijken we
weer uit naar het volgende feest n.l.
Kerstfeest. Dit wordt als volgt gevierd:
Op vrijdag 19 december komen de kin-
deren op school en mogen om de kerst-
boom plaatsnemen. Hier wordt een ver-
haal verteld, liedjesgezongen en
"Kersfspelletjes gedaan. Hierna
hebben we een kerstdineetje en dit geldt
meteen als afsluiting van het jaar.

Openbare Lagere school
St. Nicolaasfeest en Toneeluitvoering
door de leerkrachten.

Ook dit jaar brachten St. Nicolaas met
zijn pieten op 5 december hun jaarlijkse
bezoek aan de Openbare Lagere school.
Jammer genoeg werkte het weer niet
mee, zodat de Sint zijn schimmel op stal
liest staan en te voet kwam. Lange tijd
verbleef hij bij de kinderen van de laag-
ste klassen en hij had niet alleen voor
hen, maar ook voor de oudere leer-
lingen een fijn cadeautje meegebracht.
's Middags gingen alle kinderen in lange
stoet naar het Dorpscentrum, waar door
de onderwijskrachten het toneelstuk
"Poerlepotje" werd opgevoerd. Een
stuk vol spannende en komische mo-
menten. Dat was in de zaal ook wel te
horen, de kinderen leefden enorm mee.
Na afloop werden de toneelspelers door
de leerlingen in dichtvorm bedankt voor
de leuke middag en ontving ieder een
speculaaspop en een bloemetje.

NCVB afdeling Vorden
Tijdens een bijeenkomst van de afdeling
Vorden van de NCVB in het dorpscen-
trum heeft ds. J.A. Dankbaar het één en
ander vertelt over het hospitaalschip
"De Hoop". Het vierde schip met die
naam, dat sinds de eeuwwisseling in de
vaart is. Bedoeld ter ondersteuning van
de visers die in die tijd vaak weken van
huis waren. Het schip heeft een
drieledige funktie. Het doet dienst als
Kerkschip, Hospitaalschip maar ook als
W.W. op zee. Voor de dames een inte-
ressante avond. Op 16 december viert de
NCVB Advent.

Pannekoekenrit
"de Graafschaprijders"

De auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders" organiseert
zondagmiddag 14 december een jaar-
lijkse Pannekoekenrit. Een puzzelrit
voor jong en oud. De rit die een lengte
heeft van circa 40 kilometer is uitgezet
door de dames Wisselink, Mennink,
Regelink, Verstege en Horsting. De start
is bij café Schoenaker.

Werkgroep Amnesty
Met de pen als wapen.

Vandaag, 10 december is het 32 jaar ge-
leden dat de Verenigde Naties de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens aannamen. Overal in het
land zullen daarom acties gevoerd
worden door Amnesty International,
waarin duidelijk wordt gemaakt dat
hoewel vrijwel alle landen deze rechten
erkennen, vele regeringen zich hier niet
aanhouden.

De werkgroep Vorden zal daarom de
vrijdagen 12 en 19 december op de
weekmarkt staan om inlichtingen te
geven over het werk van deze
organisatie en hier ook kaarsen verko-
pen.

De rechten van de mens zou iedereen ter
harte moeten gaan, daarom ook nodigt
de werkgrope U uit voor de schrijf-
avond die zij organiseert op vrijdag 19
december a.s. in het Dorpscentrum.

Onder het motto: Met de Pen als Wapen
kunt U deze keer brieven sturen naar
Zuid-Afrika, Zaire en Argentinië. Voor-
beeld-brieven zijn hier aanwezig. Kom-
bineert U deze keer uw koopavond eens
met een werkelijke daad voor uw
medemens.

Precedent geschapen
De gemeente V orden houdt er bepaalde beleidslijnen opna met betrekking
tot het "inspreken" bij openbare commissievergaderingen. De betreffen-
de inspreker/ster aanhoren, eventueel een vraag stellen voor nadere infor-
matie, maar daarmee is de kous voor de commissieleden dan af.

Wel tijdens de openbare vergadering van de commissie financiën die dins-
dagavond in V orden werd gehouden, werden de normen voor het "inspre-
ken" verre overschreden.
Het liep hier volkomen uit de hand want er ontspon zich een 40 minuten
durende discussie tussen de raadscommissie enerzijds en afgevaardigden
van het bestuur van de Stichting Dorpscentrum met als uitgangspunt de
financiële toestand van het dorpscentrum.

Dat voorzitter, wethouder H.A. Bogchelman niet ingreep was onbe-
grijpelijk want deze wijze van "inspreken" schept uiteraard precedenten
voor toekomistige "insprekers".
Wat dit betreft kan een voorbeeld worden genomen aan de voorzitter van
de commissie Sport en Cultuur, later op de avond drie insprekers/sters
zijn zegje liet doen en daarmeer basta.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

VOLLEYBAL

Dash-dames overtuigen tegen
Trivos
Trivos prijkt een aantal plaatsen boven
Dash op de competitie-ranglijst. Dit ge-
geven prikkelt de dames van Dash ken-
nelijk. De afgelopen zaterdag was dat in
de sportzaal te zien. Beide ploegen
hadden invalsters meegenomen. In de
eerste set ging Dash zeer voortvarend te
werk. De opslagen van Wilma Rietman
bleken te moeilijk voor de Wijchense
dames. Het was spoedig 10-0. Daarna
kon men vat krijgen op de opslagen van
Dash. IjtfÉf* hersteld zich, maar Dash
kon zich^Pld handhaven en won de set
met 15-7. In de tweede set bouwde Dash
op overtuigende wijzeweer een ruime
voorsprong op, die uitliep tot 10-4.
Daarna kwam er een inzinking. Bij de
stand 13^ikwam Trivos langszij. Hier-
door aa^Magen lukte het Dash niet
zich te I^^tellen, zodat de set naar
Trivos ging met 13-15. In de derde set
was Dash nog aangeslagen en kon niet
meer in het spel komen. Passes werden
onzuiver en als gevolg daarvan kwam er
geen aanval meer uit. De set ging naar
Trivos met 3-15. De belangrijke 4e set
duurde 20 minuten met lange ralleys en
mogelijkheden aan beide kanten. Op
het beslissende ogenblik kon Dash door-
drukken en werd de stand 15-13. Dit
succes inspireerde Dash. In de 5e set
kwam de ploeg uit Vorden geen enkel
moment in gevaar. Het blokwerk m.n.
van invalster Cora Rouwenhorst was
uitstekend te noemen zonder anderen
tekort te willen doen, die met
uitstekende opslagen menig punt scoor-
den. Het spel van Ineke Rietman in het
achterveld vooral achter het blok gaf
vertrouwen. De set werd beslist met de
stand 15-5. Hiermee kwam Dash op 3-2.
De stand is nu als volgt: Torpedo, 10-
28, Explosie 10-24, V.c.V. 10-23, Satur-
nus 10-23, Setash 10-16, Trivos 10-15,
Veenendaal 10-11, Dash 10-10, Rohda
10-10, Dynamo 3 9-9, Reehorst 9-5,
Isala 10-0.

Overige uitslagen:
ds. 3e kl. Hercules l - Dash 6 3-0. ds. 2e
kl. Bruvoc 4 - Dash 3 1-2, Bruvoc 3 -
Dash 4 1-2, Dash 5 - Harfsen 2 1-2. ds.
3e kl. Dash 6 - Vios 3 1-2. heren 2e kl.
Dash 2-Harfsen 2 2-1.

Programma: donderdag 11 december
m.asp. ABS - Dash a, Deventer,
zaterdag 13 december dames 3e Div.
V.C.V.-Dashl.Varsseveld.
maandag 15 december: m.asp. Dash b -
Bruvoc 3, Vorden, ds. 2e kl. Dash 3 -
DVO 3, Vorden, ds. 3e kl. DVO 4 -
Dash 6, Zutphen, ds. 2e kl. Bruvoc 4 -
Dash 5 Zutphen.

Dash-heren kampioen, gaan
naar Promotieklas
De heren van Dash hebben het niet
cadeau gekregen. De laatste wedstrijd in
het eerste gedeelte van de competitie
1980-81 moest de beslissing brengen. De
grote concurrent DVO uit Hengelo had
tot dusver ook maar weinig fouten
gemaakt. Met de volle winst tegen
Hansa 4 in Zutphen konden de
Vordense heren kampioen worden. Dit
uitgangspunt bracht Dash aanvankelijk
in verwarring. Het begin van de eerste
set bood geen uitzicht op volle winst.
Alras stond Dash met 6-0 achter.
Daarna kwam er een ommekeer en kon
Dash de zenuwen de baas worden. Het
spel werd overtuigender en de set kon
met 10-15 in het voordeel van Dash
worden beëindigd. In de 2e en 3e set
kwam Hansa er eigenlijk niet meer aan

te pas. Geen enkel moment was er een
bedreiging voor Dash. De sets werden
overtuigend door Dash gewonnen met
4-15 en 4-15, zodat het kampioenschap
van de eerste klas een feit was en er
bloemen konden worden uitgereikt door
het bestuur. Evenals dames 2 moeten de
heren nu bewijzen, dat zij in de promo-
tieklas mee kunnen komen. De
verwachting is, dat er eenaantrekkelijke
wedstijden in de Vordense sportzaal te
zien zullen zijn.

Dammen
Voor de onderlinge damcorl^pitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld. Klein Kranenbarg - Rossel 2-0,
Krajenbrink - Breuker 1-1, Masselmk -
A. Wassink 2-0. In groep l <s H. Gro-
tenhuis ten Harkel reeds getritst voor
de eerste finalegroep met 10Halen uit 6
wedstrijden. De overige . p l a a t s e n
worden bevochten door H. Klein Kra-
nenbarg (8 uit 5), B. Nijenhuis (7 uit 5),
H. Graaskamp (6 uit) en W. Wesselink
(3 uit 3). In groep 2 zijn al twee finalis-
ten bekend: J. Krajenbrink (11 uit 6) en
H. Rusink (10 uit 7). De strijd daaron-
der gaat tussen B. Breuker (7 uit 6), J.

Hoenink (5 uit 6), H. Wansink (6 uit 7)
en T. Slütter (4 uit 5). In groep 3 zijn
de kaarten geschud: G. Wassink (10 uit
5), A. Wassink (9 uit 7), J. Masselink (7
uit 5) en S. Wiersma (6 uit 5) zullen
hoogstwaarschijnlijk naar de eerste
finale gaan.
De jeugdgroepen beginnen 12 december
met nieuwe groepen. H. Hoekman enG.
Brummelman spelen in de tweede finale
groep senioren.

Dammen in Wichmond
Voor de onderlinge damcompetitie te
Wichmond werden de volgende wed-
strijden gespeeld: R. Slütter - H. v.
Langen 0-2, W. Addink - W. Garritsen
0-2, R. van Zandvoort - M. Dijkman 2-
0, J. Slütter - A Hissink 0-2, W. Addink
- R. Slütter 2-0, M. Dijkman - J. Slütter
0-2.

Gelders Kampioenschap
In de eerste ronden van het Gelders
Kampioenschap heeft Henk Grotenhuis
ten Harkel een kostbaar punt veroverd
van titel kandidaat Ben Smeenk uit
Ruurlo. Bij de aspiranten won Wieger
Wesselink snel van Lieuwe van der Veen
uit Lent.

Touwtrekkader uitgebreid
De nederlandse Touwtrekkers Bond
heeft zijn kader opnieuw kunnen uit-
breiden door het geven van een cursus
trainer/coach. Voor gewest Oost van de
NTB namen hieraan 28 cursisten deel,
die in zaal de Boggelaar te Warnsveld
werd verzorgd door de heren Enderink
(Noordij k) en J. Poorterman
(Warnsveld) Tijdens een feestelijke
bijeenkomst sprak kadervoorzitter de
heer J.W. Bröcker de geslaagden toe en
felciteerde hen met hun diploma. Aan
de volgende negentien geslaagden
werden de diploma's uitgereikt: A. J. H.
Asschert, bisons, J.O.A. Beusink,
Eibergen, H. Bouwmeester EHTC, R.
Bouwmeester EHTC, A.J. van Culem-
borg Erichem, G. Dorsman-Keizer
EHTC, M.J. Gerrits EHTC, B.D.
HErder EHTC, H. Jansen Eibergen, H.
Hoekman Bussloo, A.G.M. Koster
Bisons, M.C. van Kuylenborg Erichem,
B.A.Nijenhuis EHTC, J.B. Roerdink
Eibergen, Chr. Scholten EHTC, H.
Schorfhaar Okia Holten, A.A.N.
Slütter Bisons, A. Wansink Okia, J.G.
Wassink Warken. De heer Jansen van
de TTV Eibergen slaagde cum laude met
een puntengemiddelde van 8,2
(praktijk)

Voor de nieuwe cursus wedstrijdleider
hebben zich tot nu toe 23 cursisten
opgegeven. Deze wordt gehouden op
zaterdag 13, woensdag 17 en zaterdag 20
december in motel De Cantharel te

Apeldoorn. Op 30 december worden de
examens afgenomen. Men kan zich hier-
voor nog opgeven.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Zal bi'j owluu al wel net zo wean as oaveral. De pekskes bunt
uutepakt, 't mooie pepier zit in de vuulniszak, de kedootjes wod
gebruukt of ze likt argens veur old voel in 'n hoek. Umdat 't now
net neet an de vewachtingen voldee, hoe goed Sinterklaos zien
beste d'r ok an had edaon. Maor laot hen, de winkeliers heb de
centen binn'n en daor hef eur "heilige" dan toch maor weer veur
ezörgd. Al zal deur 't slechte weer en de gladde weage hier en daor
nog wel un koopaovund in 't water (of liever gezeg in de snee of 't
ies) wean evall'n. Maor a'j zo de tillevisie heurt en de krante least
is t'r nogal wat ekoch, de pessimisten kriegt dus weer 's un keer
ongeliek en dat heb ze gelukkug meestal.

Hoewel, d'r bunt pessimisten die vake wel geliek hebt zoas
beveurbeeld Peters Jan. Van um kont ze Sinterklaos kedoo
kriegen umdat e toch altied wat krig waor e niks an vindt. Now lig
dat bi'j Jan an zien vrouw die veur Sinterklaos spölt en dan an Jan
dinge gif die zee zelf graag wil hemm'n. Zo ging 't dit jaor ok, un
prachtug boek kreeg Jan op Sinterklaosaovund. Un boek, un ding
waor e nooit nao umme kek want hee had un hekkei an leazen.
Maor 't was wel net 't boek wat zien vrouw mooi von en graag wol
hemm'n. Jan zei maor dat e 't heel mooi von maor ging d'r 'n
andren dag met nao de winkel en ruil'n 't in veur tebak. Dan kon e
daor teminsten un paar dage met veuruut.

Maor 's aovunds begon 't. Zien vrouw wol 't boek effen
inkieke'n. Jan vetell'n eur wat e edaon hadde en too ha'j 't schaop
an 't drieten. Wat e toen allemaole te heurn kreeg daor zol un
hond nog gin brood van lusten en Sinterklaos zien peerd
helemaols neet. Moar zo zal 't wel meerderweggens gaon.

Sinterklaos zelf was trouwens ok neet al te vroluk too e zaoterdag-
margen weerumme ging nao Spanje. Hee had hier eheurd van de
grote tekorten bi'j 't Dorpscentrum en was bange dat ze failliet
zol'n gaon en hee daor neet meer kon wodd'n inehaald. En bi'j de
andere zaalholders zol 't dan wel net zo wean dach e.

Wi'j heb um too maor geösesteld en ezeg dat e zich neet al te volle
zörge mos maak'n want d'r zal hier vaste nog wel un geleagenheid
veur um blieven. De particuliere zaalholders die draait allemaole
nog wel zo goed dat uut de belasting die zee betaal'n mot de
tekorten van 't Dorpscentrum wel anezuuverd kont wodd'n.
Hoe dat dan wel kon wol Sinterklaos nog wett'n. "Now, kiek, die
doet net as Sinterklaos 't uurwerk af at ze begint te werken en a'j
dat doet kö'j 't nog un heel ende schupp'n, ok bi'j ons in 'n
Achterhook.

H. Leestman.

nxee-

fijne warme
kol-pullover van
100% acryl.

f39,-

/TicHTine
DORP/CEfURUfn
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

A vondvoorstellingen:

Donderdag 11 december 1980, Maske-
rade
Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

Koffiekonserten:

Zondag 21 december 1980, "Gheselscap
goet ende fijn"
Zondag 15 maart 1981, Amsterdams Pi-
ano Trio

Kindervoorstellingen:

Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem

13 dec. Kontaktavond Concordia
16 dec. KPO in zaal Schoenaker
16 dec. NCVB in het Dorpscentrum,

Kerstavond
17 dec. Kerstfeest B.v.Pl.Vr.
18 dec. Bejaardenkring Dorpscentrum,

Kerstmis
19 dec. Kerstfeestviering "Het

Enzerinck" in het Dorpscentr.
20 dec. Oliebollenaktie Concordia
20 dec. Kegel feestavond Wielerclub
23 dec. Kerstmiddag voor leden van de

bejaardensoos
23 dec. Bejaardensoos Kranenburg in

zaal Schoenaker
28 dec. Crossloop voor iedereen org.

Wielerclub



Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

VOOR4LUW

Wapen- en Sporthandel

Martens
tleeds doettreffendi

Zutphenseweg Vorden

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Schoonmaak- en
schoorsteenveeg

Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

Boots
nieuwe stijl; *
opvallend'zacht

WULLINK
vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

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

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Gemeente Vorden
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den, gelet op art. 12 (en art. 29, 1e lid) van de wet al-
gemene bepalingen milieuhygiëne, maken bekend,
dat ten gemeentehuize te Vorden en op maandag, 's
avonds in het Dorpscentrum ter inzage ligt de van de
vereiste bijlagen voorziene aanvraag (en ontwerpbe-
schikking) van de heer H.J. Eggink, te Vorden, voor
een vergunning ingevolge de hinderwet tot het uit-
breiden en wijzingen van een fckvarkensbedrijf op de
percelen, plaatselijk gemerkt Kostedeweg nr. 7, sek-
tie D, nrs. 1929 en 1930 (was nr. 1574) en wel tot 12
januari 1981, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
en van 14.00 uur tot 16.30 uur en elke maandag van
18.00 uur tot 21.00 uur op maandagavond in het
Dorpscentrum te Vorden; na deze datum, tot het ein-
de van de termijn waarbinnen beroep kan worden in-
gesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke
werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur; desgewenst kan
aldaar een mondelinge toelichting op de stukken wor-
den verkregen.

Gemotiveerde bezwaren kunnen t/m 12 januari 1981
schriftelijk bij ons kollege worden ingebracht en die-
nen te worden gezonden aan Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Vorden, De Horsterkamp 8
te Vorden.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe-
ken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Indien daarom telefonisch wordt verzocht
(tel. 05752-2323 tst. 19), kunnen tot één week voor 12
januari 1981 mondeling bezwaren worden inge-
bracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gege-
ven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag.
Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder
diverse voorwaarden om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving te ondervangen.

Zij vestigen er tenslotte uw aandacht op dat degenen,
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bo-
ven omschreven en een ieder die aantoont dat hij/zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, naar
aanleiding van de beschikking beroep kunnen instel-
len bij de Kroon.

Vorden, 10 december 1980

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sekretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

TAPIJTAANBIEDINGEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

SLAAPKAMERTAPIJT
400 BREED - NYLON - (1 KLEUR)

stuntprijs

i
p.m.

Gratis leggen

KATOENEN TAPIJT

400 BREED- (BEIGE)

stuntprijs

1O9,
Gratis leggen

(Beperkte voorraad)

WOONKAMERTAPIJT
NYLON - 400 BREED - BEIGE/BRUIN

stuntprijs

p.m.
^v

(Gratis leggen)
(Beperkte voorraad)

WOONKAMERTAPIJT

400 BREED

ZUIVER SCHEERWOLLEN BERBER

(zware kwaliteit)

stuntprijs

198, p.m.

(Gratis /eggen)

WOONKAMERTAPIJT

400 BREED - NOPTAPIJT

ZUIVER SCHEERWOL (BERBER)

(één van de zwaarste kwaliteiten)

stuntprijs

319, p.m.

(Gratis /eggen)

MOOUETTE TAPIJT
(HOGE POOL) - 400 BREED - NYLON

stuntprijs

m*9im p.m.
(Gratis leggen)

HELMINK B.V
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24
TELEFOON 1514

Kamerbreed tapijt wordt
gratis en vakkundig gelegd
Bovendien geven wij 5 jaar garantie
Opslag gratis

Bovendien geven wij
5 jaar garantie

BROOD
een maal apart

BAKKERIJ

A
A

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752.1384

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

Coöp. Raiffeisen-Boerenleenbank
"Vorden" W.A.

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de
jaarlijkse ledenvergadering te houden op donderdag
11 december 1980 's avonds acht uur in zaal Eskes,
Dorpsstraat te Vorden.

Verkorte agenda:

1. Opening.
2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers.
3. Notulen vorige vergadering.
4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststel-

ling notulen.
5. Balans en winst- en verliesrekening 1979.
6. Bestuursverkiezing.
7. Verkiezing Raad van Toezicht.
8. Mededelingen.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

De volledige agenda, alsmede de jaarrekening over
1979 liggen op het kantoor van de bank
voor de leden ter inzage.

Het bestuur.

Rabobank

' l Afgelopen zaterdag e n zondag heeft
de Ruurlose Vogelvereniging samen met
de buurtschappen Eefde, Goor, Eiber-
gen en Vorden een grote
streektentoonstelling gehouden in zaal
Ras, waarbij ruim 330 tropische vogels
in hun kooien pronkten.

Aan deze tentoonstelling hebben mee-
gedaan "De Edelzanger" uit Eefde,
"De Berkel" uit Ei bergen, "Ons
Ideaal" uit Goor, "De Vogelvriend"
uit Vorden en "Ruurlo en Omstreken"
uit Ruurlo.

De uitslag ziet er als volgt uit:
Categorie kanaries: kampioen 2 volges
E.T. 1980, E.J. Eggink, kooi 29 en 30.
Mooiste vogel van de tentoonstelling
E.J. Eggink, kooi 29. Kampioen l volge
E.T. Overjarig, M.L. Heutink kooi 180.
Kampioen C vogel, A.H. Schaperclaus,
kooi 211.

Kampioen bestaarden E. T., B.
Horsting, koor 234.
Kampioen postuur 2 vogels E.T., G.J.
Dijkman, kooi 249 en 250.
Kampioen l vogel E.T., J. Averdijk,
kooi 271.
Kampioen exoten 2 vogels E.T., G.J.A.
Egberink, kooi 331 en 332.
Kampioen exoten l vogel E.t., L. Te
Brake, kooi 296.

De volgorde van de clubkampioenen is
als volgt:
Vorden 894 punten. Aangezien Vorden
minde inzendingen had dan Ruurlo is
Vorden clubkampioen geworden
gevolgd door Ruurlo met hetzelfde
aantal punten, dus ook 894.
Eibergen 893, Eefde 887 en Goor 878
punten.

Kluk Kluk in het Dorpscentrum
Op woensdag 24 december a.s. verschijnt in het jeugdprogramma Pretfe-
stival Kluk Kluk in hoogst eigen persoon. Het is duidelijk, dat er veel
gelachen zal worden om de grappen en grollen van deze bekende T.V.
figuur. Daarom is dit een welkome onderbreking van de Kerstvakantie
voor de kinderen. Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig zo
spoedig mogelijk kaartjes te kopen. Dit kan bij VVV kantoor/schoenhan-
del Wullink en bij Kantoorboekhandel Hassink.
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