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Donderdag 13 december 1984
46e jaargang nr. 39

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Geen verhoging
abonnementsgeld

Evenals vorig jaar bedraagt ook voor 1985 het abonne-
mentsgeld voor Contact ed. Vorden f 35,- inklusief 5%
B.T.W., als u voor 10 januari 1985 betaalt.
Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u
f 5,- administratiekosten in rekening.
U kunt dus f 5,- verdienen, als u vóór 10 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.

Amro pionier
A. Schipper verlaat Vorden
Op l januari zal de heer A. Schipper na bijna 15 jaar de amrobank
in Vorden verlaten, per diezelfde datum is hij benoemd tot bijkan-
toordirecteur van de amrobank in Rijssen. De heer Schipper wordt
in Vorden opgevolgd door de heer M J. Bruggeman.
Donderdag 20 december zal de heer Schipper in Hotel Bakker offi-
cieel afscheid nemen van de relaties van de bank, die dan tevens ken-
nis kunnen maken met de heer Bruggeman.

Die kennismaking is trouwens al een
jantal weken aan de gang. In de afge-
lopen periode zijn de heer Schipper en
de heer Bruggeman bij cliënten op be-
zoek gegaan.

Van Amsterdam tot Rijssen
De heer Schipper, nu 52, kwam in
1955 bij de Rotterdamsche Bank op
het hoofdkantoor aan het Rokin in
Amsterdam. Al gauw verhuisde hij
-.aar het noorden van het land, eerst
ce Rotterdamsche Bank in Leeuwar-
ien en vervolgens Zwolle.
Daar kwam in 1964 na de fusie tussen
ce Rotterdamsche Bank en de Am-
r.erdamsche Bank een nieuwe naam
;p de gevel te staan: de Amsterdam-
Rotterdam Bank.

In 1964 werd Zutphen het nieuwe
werkterrein van de heer Schipper. Na
4 jaar de leiding te hebben gehad van
de kasafdeling in dit kantoor wilde de
heer Schipper wel eens de andere kant
van de dienstverlening van de bank
onder de loupe nemen.
Er volgde een opleidingsperiode in
Arnhem en Zevenaar en in 1969 keer-
de de heer Schipper terug naar Zut-
phen. "Ik woonde toen in Vorden en
hoewel daar nog geen Amro kantoor
gevestigd was zag ik wel al een stuk
werkterrein voor de bank braaklig-
gen", aldus de heer Schipper.
"De toenmalige directeur van de Am-
robank in Zutphen, de heer Haitink,
stelde mij toen in de gelegenheid enig
pionierwerk te gaan verrichten in Vor-

den. Ik ging dus letterlijk en figuurlijk
"de boer op" in Vorden. Die ene dag in
de week i|*n dit vijftien jaar uitge-
groeid tot ̂ P prachtig amro kantoor
aan de Raadhuisstraat met vijf mede-
werkers. Waarbij ik uiteraard nooit de
periode zal vergeten dat amro kan
hield in de winkeltje naast Hotel Bak-
ker in hetaaijtrum van het dorp".

Nieuwe undaging
De heer Schipper: "Ik heb bankieren
altijd als een fijn vak gezien, vooral
binnen een gemeente als Vorden. Als
vertegenwoordiger van een groot
bankconcern is het altijd mijn streven

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis : maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 u u r en vrijdagvan 13.30-17.00 u u r - S p r e e k u u r burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - S p r e e k u u r w e t h o u d e r ]
ken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.

1. Militaire oefeningen
Op 17 en 18 december zal er in deze
gemeente een militaire oefening wor-
den gehouden. Het betreft een ontwij-
kingsoefening langs openbare wegen.

P.r /al gebruik worden gemaakt van
losse munitie. Particulieren hebben
toestemming verleend tot het betre-
den van hun terreinen.

2. Ophalen kadavers
In verband met de Kerstdagen wordt
de opgave van de kadavers enigszins
gewij/igd. Op maandag 24 december
kunnen de meldingen tot 16.00 uur
doorgegeven worden aan de Vlees-
keuringsdienst, telefoonnummer
05750-13941. Van de meldingen voor
10.00 uur worden dezelfde dag nog
/oveel mogelijk kadavers opgehaald.

Tussen maandag 16.00 uuren woens-
dag 26 december 14.00 uur kunnen de
meldingen plaatsvinden bij de ge-
meente Hengelo, telefoon 05753-
1541, alwaar een antwoordapparaat de
meldingen opneemt. Van belang
d a a r b i j is dat de naam, adres en woon-
plaats alsmede het soort kadaver dui-
delijk worden vermeld. De meldingen
na woensdag geschieden weer op de
normale wij/e, evenals de meldingen
op maandag 31 december.

3. Wij/iginK spreekuur wethouders
Met ingang van heden /ijn de spreek-
u ren van de heide wethouders gewij-
ld. Wethouder H.A. Bogchelman
houdt op dnderdag na 10.00 uur
spre ' - .ku ' / r en wethouder J.F. Geerken
or> vrijd;^ na 10.00 uu r . Teneinde te
voorkomen dal u moet wachten is het
t hans /o dal u tevoren via de receptie
f ".r i a f s p r a a k k ' i n l maken.

4. Raadsvergadering d.d. 18 dec. 1984
Tijdens deze vergadering, die gehou-
den wordt in het gemeentehuis en om
19.00 uur begint, komen onder meer
de volgende punten aan de orde:
- regiovorming in het kader van de

nieuwe Wet Gemeenschappelijke
Regelingen;

- aankoop gronden aan de Overweg
ten behoeve van de realisering van
een woonwagencentrum;

- verzoek van dhr. Mr. R.J.E.M. van
Zinnicq Bergmann tot het nemen
van een voorbereidingsbesluit voor
het perceel Maalderinkweg 3;

- voornemen tot wijziging van de re-
geling voor burgerwoningen in het
buitengebied;

- verzoek d.d. 18 september 1984 van
de Vereniging voor Prot. Chr. Basis-
onderwijs in de Wildenborch te Vor-
den, om medewerking voor de aan-
leg en aansluiting van aardgas;

- aanvragen en aanvaarden van bij-
dragen uit 's Rijks kas voor de bouw
van 14 premiehuurwoningen in het
bestemmingsplan "Brinkerhof
1983, no. 2" door de Woningbouw-
vereniging Thuis Best;

- garanderen betaling rente en aflos-
sing geldlening aan te gaan door de
Woningbouwvereniging Thuis Best
voor de bouw van 14 premiehuur-
woningen;

- wijziging Algemeen Ambtenaren-
reglement, Verplaatsingskostenver-
ordening en Overlegverordening;

- extra krediet voor subsidiëring her-
stel rieten daken;

- onttrekking van een bedrag van
f 10.000,- aan het fonds Stimulering
van werkgelegenheid en opvang van
werklozen t.b.v. de huisvesting van
de Stuurgroep Mensen zonder
Werk;

- subsidiëring Graaf Ottobad te Zut-
phen over 1984;

5. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arbo Publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 4 december 1984
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. D. Poelgeest, Enkweg 19, voor het

plaatsen van een paardenstal al-
daar;

2. Stichting Het Geldersch Land-
schap, Zijpendaalseweg 44 te Arn-
hem, voor het verbouwen van de
hooizolder tot hobbyruimten en
overloop aan de Waarlerweg l al-
hier;

3. R. Bruggers, Veenkamperweg 8 te
Emmen, voor het plaatsen van een
veestalling aan het Stapelbroek 2 al-
hier;

4. M. Bargeman, Strodijk l, voor het
verplaatsen van een kippenhok al-
daar.

geweest om "een luisterend oor" te
zijn voor onze cliënten.
Daarbij was het districtskantoor in
Zutphen een goed klankbc^^Naast
de betrokkenheid die je ze l i neh t als
bankman met je cliënten geldt die uit-
si f a l ing van een goede dienstverle-
ning ook voor de medewerkers van je
kantoor.
Met deze instelling zal ik ()

sen aan de slag gaan. Voor mij bete-
kent de nieuwe functie in deze - grote-
re - gemeente een nieuwe uitdaging.
Ik ben er van overtuigd dat het na vijf-
tien jaar wel eens goed is om van
werkplek te veranderen, niet alleen als
bankman maar ook met betrekking
tot de vele functies die ik sociaal en
cultureel in Vorden heb vervuld.
Rijssen biedt voor mijn vrouw en mij
weer nieuwe mogelijkheden".

Traditie wordt voortgezet
De opvolger van de heer Schipper, de
heer M.J. Bruggeman, zal in Vorden
een aantal tradities voortzetten, nu al
neemt hij de functies, van de diverse
verenigingen over, van de heer Schip-
per. De heer Bruggeman (34), van oor-
sprong Vordenaar, komt van de Am-
robank in Beekbergen en was daar-
voor een aantal jaren werkzaam op di-
verse Amro kantoren in Arnhem.
Hij zal zich op korte termijn met zijn
gezin in Vorden vestigen. Naast voort-
zetting van de lijn van de dienstverle-
ning van de Amrobank in Vorden,
zoals die door de heer Schipper in de
loop der jaren is uitgezet, zal ook de
heer Bruggeman zich inzetten voor de
jaarlijkse expositie "Je bekijkt het
maar", boven het kantoor van de
bank.
De heer Schipper: "Graag wens ik de
heer Bruggeman en zijn veel succes
en woongenot in de "Parel van de
Achterhoek".

Jaarlijkse
oliebollenaktie
"Concordia"
Evenals voorgaande jaren houdt ook
dit jaar dit muziekvereniging „Con-
cordia" weer haar jaarlijkse oliebolle-
naktie.
De oliebollen worden door de dames
van de leden weer zelf gebakken en
wel in het Dorpscentrum. Op zaterdag
15 december is er aansluitend de huis
aan huis verkoop. De opbrengst is be-
stemd voor de bestrijding van de on-
kosten van uniformen en instrumen-
ten, waarin ieder jaar voor een fors be-
drag moet worden geinvesteerd, te-
meer omdat et een constante stroom
leerlingen naar het grote harmonie-
korps verhuist. Zie advertentie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Minder woningen
voor Vorden
Burgemeester Vunderink maakte
dinsdagavond bekend dat de gemeen-
te Vorden voor 1985 in totaal 33 wo-
ningen krijgt toegewezen. Zes minder
dan was gevraagd.
Voor 1986 worden dat er 21 (gevraagd
31; voor 1987 - 23 (gevraagd 38) en
voor 1988 in totaal 21 (gevraagd 30).
"Het aantal na 1985 valt ons tegen.
Voor volgend jaar mogen we niet ont-
evreden zijn", aldus de heer Vunde-
rink.

Benoemd tot

De groepsrechercheur L.H.B. Lod-
der, die ruim elf jaar bij de groep Vor-
den heeft gediend, is met ingang van l
december j.1. benoemd tot postcom-
mandant te Vroomshoop (District
Vriezenveen).
Daar de groep Vorden momenteel bo-
ven sterkte is wordt in de vakature niet
voorzien. In de vakature ontstaan
door het vertrek van de heer P. Speul-
man is benoemd opperwachtmeester
H.J. Angenet te Doesburg.

Kerst-koffieconcert
Op zondag 23 december a.s. verzor-,
gen de Gebr. Eykelkamp wederom
een Kerst-koffieconcert in zaal Eykel-
kamp, Medler. Aanvang 11.30 uur.
Er zal geen entree gevraagd worden,
terwijl er gratis een kopje koffie wordt
aangeboden.
Na afloop kan men een vrije bijdrage
geven, welke bestemd zal worden het
het restauratiefonds Toren Kerk Kra-
nenburg.

Kindje-wiegen te Kranenburg
Het Kindje-wiegen - een op de kinde-
ren afgestemde Kerstviering - in de
Sint Antioniuskerk te Kranenburg
vindt dit jaar plaats op Ie Kerstdag 's
middags om drie uur.
Ditmaal met de doopviering van
Charlotte Balvert. Ongetwijfeld zul-
len ook dit jaar weer vele kinderen
met hun ouders deze Kerstviering
gaan meemaken.

GEBOREN: Martdy Gotink
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: D.J. Brinkerink en W.J.
Heijenk; F.A. Keune en A.G. Peters
OVERLEDEN: A.M. Ravenshorst,
oud 19 jaar

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. R. ten Kate uit Drempt

GEREFORMEERDE KERK
10.00 uur de heer G.R. Wielenga, Lo-
chem; 19.00 uur ds. Veenhuizen uit
Beekbergen.

WEEKENDDIENST HUISARTS
15 en 16 december dr. Haas, tel. 1678.
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 15 december 12.00 uur
tot maandagochtend 9.00 uur dr.
Breukink, tel. 1566. Hele week van
19.00 tot 7.00 uur dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
15 en 16 december J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-4357.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

NOODHULPDIENST
December: mevr. v.d. Vuurst, tel.
2072. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand december: Mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

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.'

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkge-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

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.



KERSTMARKT
Zaterdag
15 december
van
10.30-16.00 uur
op het Marktplein

— Ca. 15 kramen in Kerstsfeer
— Vuren met houtskool
— Kerstmuziek
- Bezoek van deJ^RSTMAN

— Optreden van IR-dense verenigingen

PROGRAMMA

13.30 - 14.00 uur „Knupduukskes"
14.00 - 14.30 uur Vorctoas Dameskoor
15.00 - 15.30 uur VorcWs Mannenkoor

Het wordt heel gezellig!!
U komt toch ook?

DEELNEMERS:
Oplaat - Bakker
VS Super - Supermarkt
De Herberg - Café-Restaurant
De Tuunte - Mode - Huish. art.
Kerkepad - Handwerken
Dijkerman - Bloemen
Polman - Kunstnijverheid
De Rotonde - Petit Restaurant

Van Asselt
Wiekart
Schurink
Visser
Super Cornelis
Kettelerij

- Bakker
- Banketbakker
- Bakker
- Mode
- Supermarkt
- Hovenier

Vordens Mannenkoor - Grammofoon plaat
Lammers - Confectie

Fraai verzorgd

KERSTSTUKJE
met of zonder hyacint voor

CYCLAMEN OF
KERSTSTERREN

diverse tinten, per stuk

4,95 2 voor 895



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

MANDY
Henk Gotink
Willy Gotink-Menkhorst
Roy

5 december 1984
Wiersserallee 3
7251 LH Vorden.

Op 6 december j.l. werd gebo-
ren ons dochtertje

MASCHA
De doopnamen zijn:

Mascha, Agnes, Maria

Bert en Marian
van Langen-Bisselink

6 december 1984
Hoetinkhof 145
7251 WJ Vorden.

Hierbij onze oprechte dank
voor alle felicitaties, bloemen
en kado's die ons 40-jarig hu-
welijksfeest tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt

AB EN HANNA
WINKELS

Vorden, december 1984
Almenseweg 40.

Te koop: diepvrieskastje.
140 l. Bijna niet gebruikt.
Tel. 1711.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 morgen of
middag in de week.
Tel. 05752-6439.

ATTENTIE:
Bestel vroegtijdig voor de aan-
staande feestdagen uw kerst-
kalkoen, haantjes, kip, tam
konijn, verse eieren, enz.
Het van ouds bekende adres:
Poeliersbedrijf
ROSSEL
Nieuwstad 45, Vorden.
Tel. 1283.

Te koop: Kerstdennen f 6,-.
05752-1667.
Galgengoorweg 3, Vorden.

Te koop: Opel Kadett Bj. '74.
Tel. 05752-3305.
Na 17.00 uur.

Succes in
Rijssen

dhr. Schipper
Personeel

Amro bank
Vorden

Klaverjaswedstrijd
a.s. vrijdag 14 december

Café-Restaurant
TH. SCHOENAKER

Ruurloseweg

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Voor de feestdagen zo'n
lekkere

KOUDE
SCHOTEL

Heerlijk en gemakkelijk!

Onze koks maken er iets
fijns van.

BONDSRESTAURANT

'De Rotonde'
Telefoon 1519, Vorden.

Alfons Haverkamp

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG
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Willy Bosch
§

<j0a/7 trouwen op donderdag 20 december
1984 om 13.30 uur in het Gemeentehuis te $
Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot \
16.30 uur m zaal „ De Herberg ", Dorpsstraat
10, Vorden.

December 1984
Ruurloseweg 75
7255 MA Hengelo Gld.

Op vrijdag 14 december 1984 zijn onze ou-
ders, groot- en overgrootouders

G.NIJENHUIS
D. NIJENHUIS-KOOPMAN

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met hun te vieren bij
café Schoenaker te Kranenburg, gemeente
Vorden.

De receptie wordt gehouden van 16.30 uur
tot 18.00 uur.

Galgengoorweg 12,
7251JD Vorden.

Op maandag 17 december a.s. hopen wij

W. EGGINK
EN
G. EGGINK-LANGELER

samen met onze kinderen het

25 JARIG BESTAAN VAN ONZE SLAGERIJ

en tevens ons

ZILVEREN HUWELIJKSFEEST te vieren.

U bent van harte welkom op de receptie die
wij houden van 15.00-17.00 uur in Café-
Rest. „De Luifel", Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

7261 BJ Ruurlo, december 1984
B o reu l ose weg 12

GOED VOOR MINDER GEID

13 t/m 15 DECEMBER

Schouderkarbonade
perkg

VOOR DE BOTERHAM

Leverworst
eigen (stuk) 100 gram

6,98

0,89
KEURSLAGER

VLOGMAIM
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Het kantoor van:

Notaris Mr. A. Schellenbach

te Hengelo Gld. is

GESLOTEN
op de maandagen 24 en 31 decem-
ber 1984.

Het telefoonnummer is van 1273,
gewijzigd in 3939 (3 lijnen)

l.v.m. het feest zijn wij maandag de
gehele dag en dinsdagmorgen tot
13.30 uur

GESLOTEN
Fam. Eggink

Hebt u voor de feestdagen al een

Hors d'oeuvre
besteld? è f 5,- per persoon.

Zalmsalade & f 7,50 p.p.
Wij bezorgen ze u zonder extra kosten
op maandag 24 en 31 december.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Een jCCStClyKC aanbieding in
W O "̂̂  ~ ^ O V->

Japonnen nu 139-
Perfecte pasvorm
Nieuwste dessins
De normale prijs is veel hoger

maten
38 t/m 50

MODEHUIS

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

Nieuw TEXTIELHANDEL Nieuw

FA. R. VAN COEVERDEN
Bij inlevering van deze advertentie

10% korting op alle artikelen
Het grootste assortiment voor al uw

bedmode, huishoudtextiel
In alle prijsklassen

Lakenset dekbedovertrekken
ook voor de babykamer

Theedoeken
schitterend gedessineerde badsets

Zolang de voorraad strekt

dekbed 1-persoons
klein foutje van 89,- voor

Op de markt te Vorden

Kerststukjes maken
met Floralia

Donderdag 20 december a.s. 's middags
van half 2 tot half 4 in het Dorpscen-
trum. Gratis deelname.

Materialen zijn aan de zaal verkrijgbaar,
maar kunnen ook zelf meegebracht wor-
den.
Meebrengen: bakje, fles, kandelaar of
iets dergelijks en in elk geval een mesje
en een tangetje.

Graag opgave bij:

Mevr. BoeSVeld, Het Wiemelink 67, tel. 1743

Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12, tei. 1351

Mevr. HeSSelïnk, Molenweg15,tel. 1555

'

de Timmerieë

Lochemseweg 16-7231 PD Wamsveld Tel.05751-336

Kerstmenu '84
Een warm- en koud voorgerechtenbuffet
Nagerechten: Dame Blanche, Cassata, Coupe Timmerieë,

Kerstpudding

Biefstuk
van de
Haas

met paté
(tournedos

Rosini)

45,-

Kalkoen
filet

in sherrysaus
met appel

38,-

Varkens-
haas

in
vruchtensaus

39,-

Hazerug
in

pepersaus

47,50

Schnitzel
met

champignon-
saus

36,-

Genoemde prij/en /ijn inclusief voor- en na-gerechten

Alle gerechten geserveerd met aardappelen en groente
Reserveren is niet noodzakelijk maar wel gewenst.

PRETTIGE FEESTDAGEN

Mooi zijn ze zeker, deze puur leren modepump
op 5 cm hak en... nog buitengewoon voor-

delig ook. De ideale combinatie dus.
Kies uit de mooiste modekleuren.

Maximum plezier voor
een minimum prijs

Kerstprijs

39,-

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

alles voor de kerst-
boom, er om heen
en ook er onder!
er in: kerstballen, pieken, enge-
lenhaar, slingers en kaarsen (ook
elektrisch)
er om heen: kandelaars, boom-
standaards, kerstklokken, kerstpapier-mobieles en kersttaf el lakens.
er onder: veel geschenken om het huis mooi te maken of het huishouden ge-
makkelijker of om beter te kunnen doe-het-zelven.

bareridseri Zutphenseweg 15 - Vorden.
Telefoon 05752-1261

Brengt U ook een bezoek
aan één van onze

ENERGIE
INFORMATIE

DAGEN?
a.s. vrijdagavond en

zaterdag de gehele dag
bij:

F. Jansen
loodgieters bedrijf

Burg. Galleestraat 60, Vorden.

(Zie ook onze grote advertentie
elders in dit blad)-

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

met een uitgebreid* gevarenverzekerlng
voor Inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.

Onze premies:
Woonhuis: vanaf f 0,65 °/«> excl. glas en

f 0,95 o/oo Inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 «/o».

Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzeke-
ring van brand- en stormrlslco's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.

Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 - 26 222.

O.W.M. VORDEN w.a.



Noteert U dit al vast:
Tussen Kerst en Nieuwjaar:

Volgende week meer hier over in dit blad

Uw VAG.-dealer voor V.W. en Audi

ouwe jaars-occasion-show yy Huitink&Zn
met koffie en krentewegge. Dorpsstraat 14-16, Ruurio. Tel. 05735-1325

WULLINK
Dorpsstraat 4, Vorden.
Tel. 1342.

't Beeckland"
Chr. School voor LHNO

Het Hoge 41,
7251 XV Vorden.
Tel. 05752-1512.

OPEN AVOND
op donderdag,

13 december 1984
Ouders van eventueel

toekomstige leerlingen kunnen
zich op deze avond op de

hoogte stellen van het
onderwijs op onze school.

U bent welkom vanaf half acht.
Toekomstige leerlingen die

niet met de klas van hun
basisschool overdag onze

school hebben bezocht, zijn
's avonds met hun ouders

welkom.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Te koop: nest jonge Drentse
Patrijshonden. 6 weken oud.
Karakter moeder zeer goed.
Tel. 08334-4345.
Liefst na 6 uur.

Wapen- en Sporthandel

Martens
dotltrtfltndl

Zutphenseweg 9, Vorden.
Telefoon 1272.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

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

Te koop: mooie Kerstbomen.
Alle maten.
W.M. Hissink,
Rietgerweg 3.
Tel. 05752-1705.

Koopjesffeest in jonge mode
2O + 3O% korting
op alle

jacks - manteltjes - broeken - jurkjes en truien
Ook op de kollekties van

Barb. Farber en Pointer Mode.

2O% korting
en nog meer op de winterkollektie van Emanuelle.

RUURLO
Vrijdags open tot 9 uur, ook open van 6- 7 uur.

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

Uit voorraad leveren wij:

Husqvarna en Echo
Voor al uw onderdelen, vlotte

vakkundige service en regelmatig

goede inruilmachines naar

het vertrouwde adres

sinds j a ren

Fa. Kuypers
Tel. 05752-1393-Vorden.

Weekblad
Contact
Vorden

2300 abonne-
menten Vorden
en omgeving.
Zeer dichte
lezerskring.

Editie Ruurio 3300 exemplaren.
Editie Hengelo Gld. 4500 exemplaren.
Editie Warnsveld 3350 exemplaren.

Contractkortingen mogelijk.
50%KORTING
voor combinatie advertenties.

Voor inlichtingen:

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
Telefoon 05752-1404.

U ontvangt 50 gulden
voor elke dag

die wij bezig zijn om uw kamer, keuken,
slaapkamer enz., met een nieuw behang ge-
zellig te maken of met een nieuw verfje
mooi.
En uw buitenschilderwerk gaaf te houden.

Vraag inlichtingen bij

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-361

Kwaliteits matrassen
10% korting

PAREL
nu met

POLYETHER
MATRASSEN

komfortabel
gezond
hygiënisch
duurzaam

UITVOEHI
LAVENDEL

OLEANDER

SERING

PIMPERNEL

l HER
SG 40ZACHI

SG 40

SG 35

SG 30

MATRA
ca 16 cm

ca 16 cm

ca. 15 cm

ca 13 cm

beide zijden

beide zijden

beide zi|den

beide zijden

WINTERKANT
schapenwol

schapenwol

interieuradviseur

*
te Wichmond

Hackforterweg 19, Wichrnond. Tel. 05754-517

KASTELEN KALEN DER,
EEN HEEL JAAR LANG HEBT U ER PLEZIER VAN!

VERKRIJGBAAR BIJ: DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
BOEKHANDEL HASSINK
BOEKHANDEL LOGA

Speciaal voor de feestdagen
hangt aan een gedeelte van onze collectie
een kaartje met een

feestelijke lage prijs

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

HIFI STEREO
KLEUREN T.V.

Vaar

'̂ e
rewa

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813
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Afscheid na ruim 38 jaar
politie-dienst

In de raadszaal van het gemeentehuis te Hengelo is dinsdagmiddag afscheid genomen van de heer P.
Speulman, die na een politie-dienst van ruim acht en dertig jaar bij het bereiken van de leeftijd van zes-
tigjaar de groep Vorden van de Rijkspolitie per l januari a.s. zal verlaten. De scheidende adjudant
kwam in september 1976 naar Vorden. Als plaatsvervangend groepscommandant was hij in het bijzon-
der belast met de dienstplanning, functie-waarneming, corrigering processen-verbaal, beoordeling per-
soneel. Tevens was hij hulpofficier van justitie.
H ij begon zijn politionele loopbaan bij Politie, van de aanstellingsbrief van de
de Haagse gemeentepolitie. In 1963
stapte hij over naar de Rijkspolitie. Als
wachtmeester Ie klas werd hij ge-
plaatst in Schoonebeek. In 1968 werd
hij bevorderd tot opperwachtmeester
in Nieuwe Niedorp (district Alkmaar)
en voor hij naar Vorden kwam was hij
vanaf 1972 rayoncommandant in
Schagen.
Wachtmeester Monique Wilke sprak
de scheidende functionaris namens
de collega's het eerst toe. Zij noemde
onder meer de menselijke benade-
ring, die bij de adjudant steeds voorop
stond. Met de dienst "viel bij hem
vaak wel wat te ritselen", aldus deze
spreekster, die de scheidende adju-
dant ingelijste fotocopiën aanbood
van zijn sollicitatiebrief bij de Haagse

Haagse Politie alsmede van zijn solli-
citatiebrief bij de Rijkspolitie.
Wij zullen U wel missen, zei de
spreekster tot slot.
Het afscheid werd o.m. bijgewoond
door de burgemeesters de Boer van
Hengelo, Buddingh van Steenderen
en Hopperus Buma van Warnsveld.
Burgemeester Vunderink van Vorden
was verhinderd.
Namens de vier gemeenten die onder
de groep Vorden van de Rijkspolitie
sorteren, sprak burgemeester de Boer
de vertrekkende adjudant toe. Hij
overhandigde hem een bijdrage onder
couvert bestemd voor de uitbreiding
van zijn radio- en televisieapparatuur.
Kapitein Brinks van het district Apel-
doorn was eveneens naar Hengelo ge-

komen. Hij bood namens het district
een aandenken aan.
Commandant Thalen van de groep
ging tot slot uitvoerig in op de lange
loopbaa^^an de heer Speulman.
Hield h^rcrst een soort kwis, waarin
hij het geheugen van de vertrekkende
collega testte, naderhand sprak hij
over hem als politieman. Uiteraard
werd telkenmale in de dank betrok-
ken del^genote van de scheidende
politienralr Bloemen en cadeaux
mocht hij in ontvangst nemen.

De familie Speulman blijft in Vorden
woonachtig. Het ligt in het voorne-
men er veel met de caravan op uit te
trekken. Ook zal men de heer Speul-
man veel aan de waterkant zien vis-
sen.

Kerstbomen weddenschap
Polman - De Herberg

Tijdens een gezellig onderonsje tussen dhr. Polman en ten Bar-
ge over de komende Kerstaktie vertelde ten Barge dit jaar een
grotere Kerstboom bij de zaak te plaatsen als ooit te voren.
Dhr. Polman antwoordde hierop dat zijn boom ongetwijfeld
daar bovenuit zou steken.
En zo werd er dan ook een flinke weddenschap afgesloten. De
komende dagen zullen we zien wie er als winnaar uit deze
Kerstbomenwedstrijd te voorschijn zal komen.
De meting zal verricht worden in het bijzijn van een rijksambte-
naar en wie weet staat de komende Kerst de hoogste Kerstboom
van Nederland voorzien van verlichting in Vorden.

te maken om zijn huis met de komen-
de Kerstdagen een gezellig aanzien te
geven.
Gezien de animo hiervoor in voor-
gaande jaren, verwachten wij ook nu
weer een flink aantal deelnemers te
kunnen verwelkomen.
Nadere gegevens hier omtrent vindt
U in een advertentie elders in dit blad.

Geslaagde
dansavond in

de Herberg

Sint Nicolaas toneel
openbare school
Dinsdag 4 december j.l. was de dag
waarnaar alle leerlingen van de lagere
school met spanning hadden uitgeke-
ken. Door het voltallig onderwijzend
personeel en kleuterleidsters van
"Het Kwetternest" werd toen het to-
neelstuk "Yzerlijm" voor het voetlicht
gebracht.
Het verhaal speelde zich af op een ka-
steel, dat door een arme baron en zijn
dochter wordt bewoond.
Helaas moest de baron een enorm be-
drag betalen aan de belasting, hetgeen
hij bij elkaar probeert te krijgen door
zijn huis en park voor het publiek te-
gen betaling open te stellen.
Jammergenoeg lukt dit plan niet en
wordt het kasteel op oneerlijke wijze
door de gouvernante en haar broer, de
dorpskapper overgenomen. De kap-
persknecht en de tuinman krijgen in
de gaten dat de verkoop niet eerlijk
verlopen is en de daders worden opge-
pakt.

Uiteindelijk wordt het kasteel door
een rijke adellijke dame gekocht en
een geluk bij een ongeluk: de baron en
de dame blijken goed bij elkaar in de
smaak te vallen.
Zo kwam er dus een happy end aan
deze jaarlijkse uitvoering, die door de
leerlingen zeer gewaardeerd werd.
Woensdagmorgen werd het Sinter-
klaasfeest voortgzet op school. Sint en
Piet brachten een bezoek aan alle
klassen, met voor ieder kind een ka-
dootje en een traktatie.

Nutsdepartement
Floralia
Het is zo langzamerhand een traditie
geworden dat Floralia voor het Nuts-
departement een middag en een
avond organiseert voor het maken
van Kerststukjes.
Ook dit jaar is dit weer het geval en wel
op donderdag 20 december a.s. in het
Dorpscentrum.
Iedereen is hier welkom om met hulp
van het Floralia-bestuur bloemstukjes

De gehouden dansavond voor 30, 40
en 50 plussers afgelopen zaterdaga-
vond was een groot succes.
Voor deze keer werd er van de dins-
dagmiddag uitgeweken naar de zater-
dagavond i.v.m. St. Nicolaas. Ook de-
ze avond werd weer perfekt geleid
door mevr. Cornegoor die zonder
moeite de gezellige muziek aan elkaar
praatte. De komst van Sinterklaas met
Piet was voor iedereen een aangena-
me verrassing.
De ca. 90 personen gingen dan ook te-
vreden huiswaarts.

Spelavond
Wildenborch

In de Wildenborchse Kapel wordt a.s.
vrijdagavond 14 december, weer zo'n
ouderwetse spelletjesavond gehou-
den, met o.a. sjoelen, schieten, bal-
gooien, rad van Avontuur, enz. enz.
Het is nu het derde jaar,* dat zo'n
avond wordt georganiseerd, en van-
wege het succes van de vorige jaren
wordt er nu ook weer op veel belang-
stelling gerekend.
De opbrengst van deze avond zal ge-
heel ten goede komen aan de Wilden-
borchse Kapel.
Er zijn heerlijke en jnooie prijzen te
winnen, zoals taarten, krentebroden
enz. enz.

Vorden
'Het koopcentrum

in Kerstsfeer9

Onder het motto 'Vorden, koopcentrum in Kerstsfeer' start de Vor-
dense Winkeliersvereniging onder voorzitterschap van Wim Polman
een geweldige Kerstactie. „ Vorden heeft echt een primeur voor deze

Kerstactie. Het vorige jaar lagen de plannen al op tafel, maar de
tijd van voorbereiding was te kort", aldus de voorzitter.

Maar nu zijn alle voorbereidingen ge-
troffen en ieder lid van de vereniging
is dol enthousiast.
Het kost onze vereniging veel geld,
maar iedereen stond achter het voor-
stel om aan de Kerstverkopen een in-
jectie te geven. Zeker in een tijd, waar-
in de omzetten onder druk staan.
Wanneer het allemaal zo gaat, zoals
wij ons dat voorgesteld hebben, zullen
wij van deze Kerstactie een jaarlijkse
traditie maken, aldus een zeer en-
thousiaste voorzitter.
Het zal gezellig worden in ons dorp,
want als een lint worden in deze dagen
95 verlichte Kerstbomen geplaatst
langs de Dorpsstraat-Zutphenseweg-
Nieuwstad-Raadhuisstraat en Burg.
.Galleestraat. Het ligt in de bedoeling,
dat de verlichting gedurende de mid-
dagen en de avonden zal branden.
Naast deze verlichte Kerstbomen is er
voor aanstaande zaterdag 15 decem-
ber een unieke Kerstmarkt georgani-

seerd. Veel leden van de Vordense
winkeliersvereniging nemen er aan
deel en de aangeboden artikelen zul-
len geheel in de Kerstsfeer passen. Tij-
dens de Kerstmarkt zullen een aantal
Vordense verenigingen optredens
verzorgen. Het Vordens Dameskoor-
Vordens Mannenkoor- de dansgroep
„De Knupduukskes" zullen in een on-
gedwongen sfeer hun medewerking
geven.

„Het zal een gezellige markt worden,
waarvan wij hopen, dat heel veel men-
sen uit Vorden en buiten Vorden de
markt bezoeken", aldus voorzitter
Wim Polman. „Alle plaatselijke bak-
kers en Horecabedrijven doen aan de
Kerstmarkt mee, zodat het aan lekker-
nijen niet zal ontbreken".
Voor het eerst en dat mag werkelijk
een primeur zijn, zal de Kerstman op
zaterdag 15 december een bezoek aan
Vorden brengen.

„Zoals U weet is er maar één Sint Ni-
kolaas, terwijl er vele Kerstmannen
zijn. Ieder speelt zo zijn eigen rol in de
maand december; De Sint zijn eigen
traditionele en plechtige, en de Kerst-
mannen vinden het heerlijk om hun
vrolijke noot aan de donkere dagen
voor Kerstmis bij te dragen", aldus de
voorzitter.
Het ligt in de bedoeling dat twee
Kerstmannen de gehele dag in Vor-
den de winkels zullen bezoeken en
verrassingen zullen uitdelen. Op De
Kerstmarkt zullen ze beslist niet ont-
breken en menigeen zal wel een plaat-
je willen schieten van dit unieke be-
zoek.
Naast de etalages, waaraan speciale
aandacht gegeven zal worden, belooft
Vorden een gezellige Kerstsfeer 1984
te beleven, waarbij het initiatief van
de Vordense Winkeliersvereniging
mag hopen op veel kopers uit Vorden
en vanuit de omgeving.

Koffieconcert
Muziekgroep
Twinckel
Amnesty International is zondagmor-
gen f250,- rijker gewordengjd et koffie-
concert dat de muziekglB "Twinc-
kel" zondagmorgen in b^Tbodega 't
Pantoffeltje gaf trok 120 personen. De
opbrengst van dit concert, na aftrek
van de kosten, was dus bestemd voor
Amnesty International. ̂ ^
Twinckel is in de Achte^pbk vooral
bekend geworden door de concertse-
rie Muzenissen die door de muziek-
groep drie seizoenen lang georgani-
seerd werd in Hummelo.
Tijdens het concert in Vorden was
veeljeugd aanwezig. De muziekgroep
bracht volksmuziek uit landen zoals
Frankrijk, Engeland, Schotland en uit
eigen land. Muziek door de groep zelf
aangeduid als "troubadour-muziek".
Twinckel beheerste diverse instru-
menten. Bij de schotse liedjes bijvoor-
beeld was er een doedelzak te beluis-
teren. Een van de leden van Twinckel
droeg een gedicht uit de Amnesty-

bundel voor waar met aandacht naar
werd geluisterd. De groep die belan-
geloos optrad, werd namens de afde-
ling Vorden van Amnesty Internatio-
nal dank gebracht door mevrouw
Schoo.

„Maak je niet dik"
Vanuit de vrouwenraad Vorden is het
pian opgekomen om voor vrouwen,
die problemen hebben met het te dik
zijn, een cursus te organiseren onder
de naam „Maak je niet dik".
Deze cursus is geen dieet kuur. De be-
doeling is vrouwen zelf te laten praten
over hun probleem „Ik ben te dik".
Er zijn 3 thema's:
1. Ervaringen met het te dik zijn.
2. Oorzaken van het te dik zijn.
3. Mogelijkheden om het eetgedrag te

veranderen.
Na het volgen van een dieet, blijkt wel
dat de meeste mensen, wanneer ze
niet meer onder controle staan, weer
in hun oude patroon vervallen, waar-
door ze vaak, na zeer goed afgevallen
te zijn nog dikker worden dan voor-
heen.

De bedoeling is om door uzelf te laten
praten er achter te komen wat uw eet-
problemen zijn en zo verandering te
brengen in uw eetgedrag.
Er zijn ook dikke mensen, die best te-
vreden zijn en daar toch ook wel eens
over willen praten.

Deze groepsbijeenkomsten starten op
donderdagmorgen 10 januari a.s. (na
de feestdagen en voor de zomer), /ie

deadvefterrtk
in dit blad.

NCVB
Tijdens een bijeenkomst van de afde-
ling Vorden van de N.C.V.B. heeft ds.
Lenters op boeiende wijze verteld
over zijn werk als ziekenhuispredi-
kant.

De afdeling Vorden zal op 18 decem-
ber aanstaande het Kerstfeest vieren.
Ds. Jaap Zijlstra zal hieraan zijn me-
dewerking verlenen met onder meer
het voordragen van gedichten en het
vertellen van een Kerstverhaal. De
avond begint om 19.45 uur in het
Dorpscentrum.

Trekkingslijst
St Nicolaasaktie
Vordense Winkeliersvereniging
Uitslagen laatste trekking
Verrassingspakketten:

1. H.J. Bosch, Schuttestraat 9, Vorden
2. J.M. Bijlsma, Hoetinkhof 72, Vorden
3. A. Boogaarts, Wilhelminalaan 11, Vorden
4. W. Rosmuller, Het Hoge 72, Vorden
5. H. Janssen, Het Wiemelink 18, Vorden
6. P.J. Jansen, H.K. v. Gelreweg 12, Vorden
7. J. Boersbroek, Brinkerhof 23, Vorden
8. W. Vreeman, H.v. Bramerenstraat 8, Vorden
9. Boesveld, Strodijk 5, Vorden

10. H. Lenselink, Vosheuvelweg 6, Vorden
11. N. Voorhorst, B.v. Hackfortweg 8, Vorden
12. H. Bakker, Mulderskamp 2, Vorden
13. A. Haverkamp, Kerspel 18, Vorden
14. J. Borgonjen, Zutphenseweg 115, Vorden
15. H. Schoenaker, De Haar 34, Vorden
16. H. Nijland, Zelledijk 5, Vorden
17. W. Hesselink, Gazoorweg 2, Vorden
18. A. Heuvelink, Eikenlaan 14, Vorden
19. J. Wolters, Heidepolweg 2, Vorden
20. H. Ottens, De Hanekamp 29, Vorden
21. B. Olthof, 't Hoge 48, Vorden
22. W. Homma, Brinkerhof 8, Vorden
23. D. Hofstee, Pr. W. Alexanderlaan 13, Lochem
24. B. Wunderink, Burg. Galleestraat 2, Vorden
25. H. v.d. Linden, de Steege 7, Vorden
26. Kamphuis, Mispelkampdijk 8, Vorden
27. W. Visser, B. van Hackfortweg 38, Vorden
28. Duenk, Lankhorsterstraat l, Wichmond
29. B. Lakerveld-v.d. Giessen, de Bongerd 28, Vorden
30. J. Bosch, Christinalaan 7, Vorden

Vleespakketten:
. Koers, Hoetinkhof 81, Vorden
2. G. Broekgaarden, Tolweg 2, Vorden
3. J. Lichtenberg, De Stroet 6, Vorden
4. Riefel, Oude Borculoseweg 2, Vorden
5. Krabbrenborg, Almenseweg 14, Vorden
6. H. Dijkman, Kapelwe 10, Vorden
7. L. Ysseldijk, Hengelosestraat 28, Hengelo
8. W. Eggink, B.v. Hackfortweg 15, Vorden
9. E. Bulten, Meidoornstraat 5, Hengelo

10. W. Sloetjes, de Steege l, Vorden
11. Vrouwenclub Medler, p.a. Wiersserbr.weg 3, Vorden
12. L. Ribbers, Het Kerspel 19, Vorden

Waardebonnen van f 100,-:'
1. Turfboer, Insulindelaan 18, Vorden
2. E. Brandenbarg, Brinkerhof 84, Vorden
3. H. Koning, Wilhelminalaan 22, Vorden
4. Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden
5. G. Wenneker, de Steege 11, Vorden
6. B. Kranenbarg, Het Gulik 13, Vorden
7. R. Ottens, Zutphenseweg 77, Vorden
8. Spitholt, P. van Vollenhovelaan 17, Vorden



Vergeet u niet voor de
feestdagen zo'n heerlijke

SALADE
te bestellen?

en... zoals het hoort met
puur rundvlees en echte

mayonaise.

BONDSRESTAURANT

'De Rotonde'
Telefoon 1519, Vorden.

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

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

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten.
Kan eventueel ook bezorgd
worden.
PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.
Tel.: 05752-2728.

VELOCITAS

STRATENTOERNOOI!
Tel. 2735.

Heeft u onze heerlijke stollen
al eens geproefd? Moet u
doen. Van de Echte Bakker

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TFL 05752-V971

met
Televisie

reparaties
_ direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750 1381?.

Muziekvereniging Concordia
14 en 15 december

oliebollenaktie
met huis aan huis verkoop.

Klaverjaswedstrijd
a.s. vrijdag 14 december

Café-Restaurant
TH. SCHOENAKER

Ruurloseweg

het loopwonder
Deze traditionele "naturform" schoen met
zijn gemakkelijk verend en steunend
voetbed en perfecte pasvorm is een echte
"mocassin", enorm soepel!
In dames en herenmaten bij uw
vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Voorkomen is
beter dan genezen!

Laat nu Uw auto voor de winterse

toestanden er aan komen een

goede servicebeurt ondergaan.

Maak nu een afspraak met:

Garage Kuypers
Tevens erkend V.V.N, keuringsstation.

TELEFOON (05752) 1393 - VORDEN

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:

| het uwe en het onze
v

Café-Restaurant

't Wapen ]
van't Medler i

Brood
doet leven

Lekker vers van Echte Bakker

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers. Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids
kleding enz.

w\J WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo G ld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Poelier
Hoffman

Kalkoen u,, 9,00
Kalkoen dijen k,i0 9,25
Kalkoen filet M,, 16,50
Wild konijn **... 8,50
Tam konijn ,̂.0 10,50
Houtduiven stuk 4,50
Hazebouten «o... 16,00
Hazeruggen uo... 18,00
Diverse rollades
RECLAME:

Braadkuikens 2 stuks 10,50

Hyacinten
3 stuks

Kerstster
1 stuk met 4 koppen

Tros Anjers
1 bos

4,75

5,75

4,75
Kerstboom
Alle maten

Dl VAlfWIIDl

HENK LEUSSINK BREIGARENS
BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE
geven wij op onze toch al lage prijzen, op vrijdag 14 december een

EXTRA KORTING VAN 5%
op al uw aankopen. Ook een bezoek aan onze Garenmarkt, Steenstraat 16, Borculo is de moeite waard.

GEOPEND- WOENSDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Een salade of pudding bestellen
De Boggelaar bellen

Gaarne vroegtijdig bestellen.

1 e Kerstdag gesloten. 2e Kerstdag geopend.

Ook voor al uw partijen groot en klein,
moet u bij de Boggelaar zijn.

Wij wensen U Prettige feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar.

Telefoon 05752-1426.

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

S
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

VOOfeAjLUW

Wapen- en Sporthande]

artens

Stichting Sportaccommodatie
Vierakker-Wichmond

Trekking verlotingsaktie bovengenoemde
Stichting.
1 e prijs op lot no. 8419
2e prijs op lot no. 441 5
3e prijs op lot no. 1055
4e prijs op lot no. 9101
5e prijs op lot no. 1252

Trekking verricht door notaris Tromp
op 28-1V84

tlteds dotltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden.

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

KERSTREIZEN
VERTREK 22 DECEMBER-GEHEEL VERZORGD-VOLPENSION
6 DAGEN SAUERLAND/WILLINGEN 625.- p.p.

6 DAGEN WESTERWALD/OBERLAHR 625.- pp

12 DAGEN ZWARTE WOUD/FURTWANGEN 895.- p.p.
12 DAGEN BEIERSE WOUD/CHAM 895.- p.p.

SPECIAAL SAMENGESTELDE
KERST- NIEUWJAARSREIS NAAR DE ZON
11 DAGEN UITGEBREID PROGRAMMA

ZEER GO€D VERZORGDE VLIEGREIS NAAR MALLORCA
Maandagmorgen 24 december vertrek per MARTINAIR-HOLLAND.
Terug donderdag 3 lanuari Vol pension in uitstekend hotel aan de
Zuidbaai van het a/ti/d groene Mallorca waar in deze t'id van het laar het
milde Middellandse-zeeklimaat het best tot ziin recht komt. Inclusief
galadiners, danspartys en vele attracties. Eigen reisbegeleiding en
Schipholvervoer van en naar de opstapplaatsen inbegrepen

ALL-IN PRIJS -J 285.- Toeslag 1 -pers. kamer 60 pp

COMPLETE WINTERVAKANTIES
NAAR OOSTENRIJK EN DUITSLAND o . ft

10-DAAGSE BUSREIS-LOGIES/ONTBIJT v.a.O 15f .- P P
VRAAG UITGEBREID PROGRAMMA

N A C H T P E N D E L OOSTENRIJK 119." p.p.
Kerst- en krokusvakantie 15 - toeslag

DAGTOCHTEN
Ie, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag
Diner dansant tour te Zeddam
inkl: busrit, diner met glas wijn 57.50

ZATERDAG

Winkelen In Düsseldorf
Vertrek op 15 en 22 dec.
inkl: diner 40.-

FRANS MOORS REU!
"'"""""••••̂  RElZEnV

Inlichtingen en boekingen bij de kantoren van Frans Moors
En bi| de ANVR-reisbureaus en bij de meeste Rabo-banken

ZEDDAMKilderseweg 7/Europaplein Tel 08345-1751
ARNHEM-Hommelstraat 41 Tel 085-451402

APELDOORN-Korenstr 142/hpek Nieuwstr Tel 055-219665
EPE-Hoofdstraat 11/13 Tel 05780-12402

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

Te koop: Kerstbomen van
f 3,50 t/m f 5,00.
Oude Borculoseweg 16,
Warnsveld.
Tel. 05751-335

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

Vooral uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.



De bestseller
van Vorden VORDEN. de tijd stond niet stil

verkrijgbaar bij boekhandels Loga en Hassink en Foto Dolphijn slechts 29,50

HINDERWET
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 14
december 1984 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandaga-
vonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:
1. dhr. G.J. Schutte, Hengeloseweg 20, 7251 PK Vor-

den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een agrarisch bedrijf, datum ver-
zoek 7 november 1984, adres inrichting Hengelose-
weg 20, kadastraal gemeente Vorden, sectie N,
nummer 208;

2. dhr. G.J. Oldenhave, Peggenhofweg 1, 7251 NC
Vorden, om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een loodgieters-construktie-
werkplaats, datum verzoek 23 oktober 1984, adres
inrichting l ndustrieweg 5, kadastraal gemeente Vor-
den, sectie M, nummer 837;

3. Bronkhorst Industries B.V., Nijverheidsweg 6, 7251
JV Vorden, om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een konstruktiewerk-
plaats, datum verzoek 26 oktober 1984, adres in-
richting Nijverheidsweg 6, kadastraal gemeente
Vorden, sectie M, nummer 842.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp der beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
'gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting is het ontwerp
van de beschikking opgesteld onder de gebruikelijke
voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, •
schade of hinder voor die omgeving.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden voor 7 januari 1985. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 13 december 1984
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

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.

Herberg"
Dorpsstraat 10, Vorden

Klaverjassen:
dinsdag 18 december.
(i.p.v. 25 december)
Gaarne vroegtijdige opgave.
Mooie prijzen zoals vleespakketten,
wild en gevogelte.

Kerstdagen:
1e Kerstdag GESLOTEN
Gaarne vroegtijdig bestelling van uw
salades, (uiterlijk 23 december).

Oud en Nieuw:
31 december, oudejaarsdag
organiseert biljartvereniging
De Herberg tal van aktiviteiten in
café en biljartzaal.

Muziekvereniging

CONCORDIA
houdt wederom haar jaarlijkse

oliebollenaktie
vrijdag 14 december afhalen in het Dorps-
centrum 19.30-23.00 uur en zaterdag 15
december huis aan huis verkoop.

Zondag 23 dec^P^er a.s.

Kerst-koffie concert
door Gebr. EijMkamp

Aanvang 11.30 uur.

Toegang en koffie gratis.
Na afloop kunt u een vrije bijdrage
geven bestemd voor het restauratie-
fonds Toren Kerk Kranenburg.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Zaterdag 1 5 december a.s.

grote klaverjasavond
bij: café-restaurant

De Boggelaar
Aanvang 20.00 uur. Grote prijzen. Komt allen

Voor een goed advies naar:

interieuradviseur
m

Hackforterweg 19, tel. 05754-517

Voordelen van
Rolluiken ,

• Energiebesparing (tot 40% afhankelijk
van het type)

• Bescherming tegen alle
weersomstandigheden

Geluiddempend

Geen ongewenste inkijk

Goede zonwering

Verduisterend

Bescherming tegen indringers

Energie besparen?
Aanleg aardgas?

Aan vervanging toe?
Laat U zich dan nu geheel vrijblijvend informeren op één
van onze

Energie Informatie Dagen
Presentatie van de nieuwste generatie energiebespaar-
ders, waaronder:
Radson c.v. ketels
Buderes c.v. ketels
Benraad c.v. ketels
Vaillant c.v. ketels
Itho buitentemperatuur regelingen
Danfoss thermostaat kranen
Sentry gasboilers
Radson indirekt gestookte boilers
Vaillant geisers .
Saunier Duval waakvlamloze geisers
Benraad gasconvectoren + gevelkachels
Dru gasconvectoren + gevelkachels

Tevens doorlopende video presentatie! Een hapje en een
borreltje staan voor U klaar a.s. vrijdagavond en
uterdag de gehele dag.

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

Muziekvereniging Concordia
14 en 15 december

oliebollenaktie
met huis aan huis verkoop.

elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen
uw budget passen.

vanaf f 60,-

En ... dke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

vakman-opticien
De deskundige

vertrouwensman die tijd
voor uw ogen neemt.

qe juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Cursussen van de Vrouwenraad Vorden
.Uitkomen met inkomen" (in het Dorpscentrum)

Aanvang: maandag 21 januari a.s.
Tijd: 19.45 tot 22.15 uur.
Duur: 3 avonden
Kosten: f 18,- incl. materiaal
Onderwerpen: o.a. vaste lasten in huishoudgeld, kosten van
energie en wonen, verzekeringen en zakgeld.

,Maak je niet dik'
Aanvang: donderdagmorgen 10 januari a.s.
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur
Duur: 8 morgens
Kosten: f 25,-.

„Vrouwen en alcohol'
Op woensdagavond 6 maart a.s. zal over dit onderwerp een film ge-
draaid worden. De avond wordt begeleid door een gespreksleider
van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs.
Tijd: 19.45 uur
Kosten: gratis.

Hartreanimatie
Half januari start weer een nieuwe cursus. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij.
Duur: 3 avonden.
Kosten: f 25,-.

Tekenen en schilderen
Aanvang: maandag 7 januari a.s.
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.
Duur: 10 lessen
Kosten f 35,-.

Koken voor mannen
Wegens succes nogmaals een cursus van 4 donderdagavonden. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Aanvang: 1 7 januari a.s.
Plaats: School voor LHNO „'t Beeckland".
Kosten: ca. f 25,-
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur.

Inlichtingen + opgaven bij mevr. T. Brandenbarg, Brinkerhof 84, Tel. 2024.



t allermooiste
vuurwerk

BESTEL UW VUURWERK VANAF
MAANDAG 17 DECEMBER IN DE
ZAAK

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
VOORVERKOOP KORTING

een schitterende kollektie om uw
keus te kunnen bepalen, is beschikbaar

Vroeg bestellen is verstandig
aflevering en verkoop uit voorraad: alléén op zaterdag 29 december en maandag 31 december a.s. vanaf 8 uur

ii barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 1261

"EIGENTIJDS"
is deze katoenen
fancy blouse met

De gaucho is van
pol-wollen crèpe.
Lengte 80 cm.

m-

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

Energie besparen?
Plat dak isolatie
Buis isolatie
Thermostaat kranen op
uw radiatoren
Klok thermostaten
C.V. ketels met hoog
rendement
Spaar gas boilers

Loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
Vorden - Tel. 1656

VORDEN

KERSTSFEER

*

IfERLICHT MET 95 KERSfBOMEN
5C 60 WINKELS MET EEN BREED ASSORTIMENT

ÎET GEZELLIGE HORECA BEDRIJVEN
GEEN PARKEERPROBLEMEN

* KOOPAVONDEN OP DONDERDAG 20-12 en VRIJDAG 21-12

&t Jfc
kv

Brengt U ook een bezoek
aan één van onze

ENERGIE
INFORMATIE

DAGEN?
a.s. vrijdagavond en

zaterdag de gehele dag
bij:

F. Jansen
loodgieters bedrijf

Burg. Galleestraat 60, Vorden.

(Zie ook onze grote advertentie
elders in dit blad)

Voor dames en herenonder-
goed van Hollandia en ten Cate
naar

vooral uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

Architektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen premie 1985
en plannen in de vrije sektor.
Restauratie en utiliteitsbouw
Vrijblijvend alle plannen
ter inzage

Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Onze Kerstkransen en stol-
len worden door een Echte
bakker gemaakt.

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Klaverjaswedstrijd
a.s. vrijdag 14 december

Café-Restaurant
TH. SCHOENAKER

Ruurloseweg

50 gulden
Als u ons deze winter laat komen,
«zorgen wi) voor een stevige premie.
Van maar liefst 50 gulden per man per dag.
Typisch de winterschilder weer! \

Vi.ugons M.I.II prcmii'voorwaarilfii en t is i . i l r .ittrckiiiopdi|kheden.

Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden -Tel. 05752-1567

Vlotte tiener-twenschoen met uitgekiende
modesnufjes. Met leren voering, geprent
leren bovenwerk en kloeke zool.
DE PRIJS TELT

Kerstprijs

39,-

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.
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OVERSCHOT VAN 330.000 GULDEN

Vorden heeft wederom een
sluitende gemeentebegroting
Het college van B& W heeft de raad kenbaar gemaakt dat de gemeentebegroting wederom
sluitend is. Het batig saldo bedraagt 330.000,-. Indien rekening wordt gehouden met een
bedrag van 100.000, - voor werkelijke onvoorziene uitgaven is 230.000 beschikbaar voor ka-
pitaalinvesteringen of voor dekking van toekomstige tekorten. Het zal langzaam maarze-
ker tot het verleden gaan behoren dat de gemeente Vorden "overschotten " zal hebben. Het
college verwacht voor 1986 weliswaar nog een overschot van 24.000,- maar dan zal de koek
wel zo ongeveer op zijn. foor 1987 wordt een tekortvan 31.000 gulden verwachten voor 1988
van 137.000,-gulden. Aan verdere bezuinigingen is dan ook niet te ontkomen, zo luidt de
konklusie van het college.

Voor het komende jaar krijgen de Vor-
denaren te maken met een verhoging
van de afvalstoffenheffing (ongeveer
7 procent), terwijl de begrafenisrech-
ten met tien procent zullen stijgen.
De onroerendgoed belasting, de leges
en de hondenbelasting stijgen niet.
Vanaf 1986 zal de onroerendgoedbe-
lasting wel stijgen, als de raad tenmin-
ste akkoord gaat met het voorstel van
de meerderheid van het college te we-
ten Burg. Vunderink en wethouder
Geerken.
Zij willen dat deze belasting vanaf dat
tijdstip jaarlijks met vijf procent om-
hoog moet. De reden hiertoe is dat
beide heren willen dat de verkeersom-
leiding, waarmee een bedrag is ge-
moeid van 800.000 gulden op de in-
vesteringslijst wordt gezet voor de pe-
riode 1985-1988.

Wethouder Bogchelman is een ande-
re mening toegedaan. Hij vindt dat de-
ze post verschoven moet worden tot
na 1988. Dan is het volgens hem niet
noodzakelijk de onroerendgoedbelas-
ting vanaf 1986 te verhogen. De raad
zal zich hierover tijdens de behande-
ling van de begroting in januari 1985
uitspreken.

Prioriteitenlijst
Bij de ontwerp-begroting heeft het
college het investeringsschema ge-
voegd voor de periode 1985-1986. De
zogenaamde lijst "A".
Zoals geschreven prijkt hierop een be-
drag van 800.000,- voor de werkzaam-
heden voortvloeiende uit het ver-
keersonderzoëk. Dit bedrag is ge-
raamd voor de kosten van de aanpas-
sing van het kruispunt Horsterkamp/
Rondweg, het nemen van akoestische
maatregelen, eventuele schadeclaims
alsmede het aanbrengen van ver-
keerslichtinstallatie bij de Baakseweg-
Rondweg Vorden.

Voor de uitbreiding van de gemeente-
lijke akkomodatie en dan met name
de uitbreiding of verplaatsing van de

gemeentewerf wordt een bedrag van
500.000,- geraamd.
Verder prijkt op lijst A de rekonstruk-
tie van de Rijksweg te Kranenburg,
waarvan de kosten worden geraamd
op 125.000,-. Ruim 77.000 is geraamd
voor de verbetering en onderhoud
van zandwegen en van overname
houtopstanden en pootrechten.
Het college wil de raad voorstellen om
het onderhoud en het beheer van de
Enzerinckweg, de Reeoordweg, de
Hamsveldseweg en de Hamsveldse-
zijwegover te nemen.

In het kader van de ruilverkaveling in
Hengelo zullen in de gemeente Vor-
den de Schuttestraat, Zelledijk, Zo-
mervreugdweg en de Maalderinkweg
worden verbeterd.
Voor een onderzoek naar en eventue-
le sanering van bodemverontreini-
ging raamt het college een bedrag van
50.000,-. Het totaalbedrag is 220.000,-
het verschil neemt het Rijk voor haar
rekening.
De verhoging van de afvalstoffenhef-
fing levert de gemeente 13.000,- op.
Voldoende om de extra kosten van
het wekelijkse ophalen van huisvuil in
het buitengebied te dekken.

Voorzieningen voor na 1988
Behalve de prioriteitenlijst voorde ko-
mende jaren, heeft het college even-
eens een lijst (de B-lijst) samengesteld
voor investeringen na 1988.
Hierop is onder meer een post ge-
raamd van 40.000,- voor de aanschaf
van stemmachines.
Voor de rekonstruktie van de Baakse-
weg en de Schuttestraat is een bedrag
geraamd van resp. 500.000,- en
1.200.000,- totaal dus 1.700.000,-.
Voor de 2e fase van de verbetering van
wegen in het buurtschap Delden is
een raming gemaakt van 550.000,-.
Verder staat voor, na 1988, op het pro-
gramma de uitvoering van het kom-
plan, de verbouw van de openbare bi-
bliotheek, de uitbreiding van het fiets-
padennet en het aanbrengen van re-

kreatieve voorzieningen; de huisves-
ting van de peuterspeelzaal; aanschaf
materieel gemeentewerken en het
Centrale Antennesysteem.

Renovatie voetbalvelden
Uit een onderzoek naar de gesteld-
heid van de gemeentelijke sportvel-
den is gebleken dat de toestand van
één van de drie velden slecht is. Het
college wil dit veld echter niet meteen
aanpakken, temeer daar de voetbal-
vereniging "Vorden" plannen heeft
om de kantine en de situering van de
velden aan te passen.
Wel zullen de tarieven voor het ge-
bruik van de gemeentelijke sportvel-
den en van het onderkomen van de
tennisvereniging het volgend jaar met
tien procent verhoogd worden wan-
neer de gemeenteraad tenminste in-
stemt met de voorstelen van het colle-
ge.
U t zwembad te Vorden heeft een
slecht jaar achter de rug. Er zijn 36.500
bezoekers geweest (normaal gespro-
ken wordt het bad jaarlijks door zo'n
50.000 personen bezocht).Het college
verwacht dat het tekort hoger zal lig-
gen dan de geraamde 235.000 gulden.

Personeêmfezetting
Het college is bezorgd over de perso-
neelsbezetting bij de gemeente. De
buitendienst van gemeentewerken
heeft het college al laten weten dat er
te weinig .^^meel is om volgend jaar
de geplan^P^verkzaamheden uit te
voeren.
Bovendien heeft de gemeente te ma-
ken met roostervrije dagen, arbeids-
tijdverkorting en een toenemend aan-
tal taken dat in het kader van de de-
centralisatie op het bordje van de ge-
meente wordt geschoven.
B&W zijn van mening dat voor zover
de middelen toereikend zijn of be-
schikbaar worden gesteld er op perso-
neelsgebied maatregelen moeten
worden genomen om een behoorlijk
niveau van dienstverlening te handha-
ven.
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Wij verzoeken U met bovenstaande rekening te houden.

Kerstattentie-aktie van de Raad van Kerken
een voortzetting van een goede traditie
Ook dit jaar zal de Raad van Kerken de traditionele Kerstattentie-aktie organiseren. Deze hij/onder
aardige traditie houdt in dat gemeenteleden van 80 jaar en ouder, langdurig zieken en hen die in
1984 alleen kwamen te staan een attentie krijgen aangeboden namens alle kerken in Vorden. Het
gaat hierby om alle gemeente-leden van deze doelgroep, dus wordt er niet gekeken of men tot een
kerkgenootschap behoort. Een zeer ijverige commissie houdt zich bezig met het opstellen van de lij-
sten van mensen die voor een attentie in aanmerking komen, het klaarmaken van de attenties en het
bezorgen ervan.
En dat is een geen kleinigheid als men bedenkt dat ca. 500 pakketjes moeten worden gemaakt en be-
zorgd. De commissie kan gelukkig gebruik maken van een grote groep harde werkers om het karwei
te klaren. Toch vallen om allerlei redenen mensen af, dus men kan altijd wel een helpende hand ge-
bruiken; zeker als dat mensen zijn die over vervoer beschikken voor het bezorgen van de attenties.
Een en ander zal plaatsvinden in de week voor Kerst. Voor inlichtingen kunt u terecht bij: mevr. De
Jong, Beatrixlaan 24, tel. 3250.

De aktie moet natuurlijk worden gefinancierd. Dit gebeurt door middel van de jaarlijkse kerstkol-
lekte van de Raad van Kerken. Deze wordt gehouden van 10 t/m 14 december (deze week dus). Een
kleine honderd kollektanten zullen op pad gaan en misschien is één van hen al bij u langs geweest.
Mocht u deze week niemand hebben gezien en wilt u toch aan dit doel geven dan kan dat door uw bij-
drage te storten op rek.nr. 36.64.06.485 - Rabobank Vorden. Meer inlichtingen over de kollekte
kunt u krijgen bij dhr. J. Rigterink, Brinkerhof 27, tel. 2933.
Het zou ujn zijn als alle Vordenaren zouden helpen deze aardige traditie in Vorden rond Kerst in
stand te houden.

Co: rniissie Algemeen Bestuur
De Commissie Algemeen Bestuur heeft zich dinsdagavond geruime
tijd bezig gehouden met het verzoek van Mr. R.J.E.M. van Zinnincq
Bergmann tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het per-
ceel Maalderinkweg 3. Een verzoek met een lange voorgeschiedenis.
Een en ander dateert al uit 1981 toen de heer Zinnincq Bergmann een
verzoek heeft ingediend om genoemd pand te mogen verbouwen. La-
ter werd gevraagd om gehele vernieuwing en verplaatsing van het
pand, op welk verzoek negatief werd beschikt.

De heer Zinnincq Bergmann ging in
beroep. In 1983 volgde er opij^iw een
schetsplan voor herbouv.^Pn ge-
noemd pand. Nadien vele gesprekken
en briefwisselingen over deze mate-
rie.
Waar het nu in feite om gaat's dat het
bestemmingsplan buitengi^Ëkd toe-
staat dat bij nieuwbouw de «SKptabe-
le afstand van de harde weg 15 meter
bedraagt.
De discussie in de openbare commis-
sievergadering, waarbij de heer Zin-
nincq Bergamnn zelf een toelichting
gaf, spitste zich toe op zoals de heer J.
Bosch (P.v.d. A.) het formuleerde: "De
kern van de zaak is wat is de definitie
van verplaatsen"?
De Commissie Algemeen Bestuur
alsmede de raad heeft altijd als objek-
tieve maatstaf gesteld dat een nieuwe
voorgevel op de oude achtergevel ac-
ceptabel is. Dit bleef dinsdagavond de
opvatting van de heer Bosch. De heer
C. Chr. Voerman (C.D.A.) wilde een
stapje verder gaan: nieuwe gevel op
oude gevel plus 5 meter (hetgeen voor
het werk noodzakelijk is).
De heer Bosch beloofde over dit voor-
stel te zullen nadenken.
De heer H. Tjoonk (V.V.D.) adviseer-
de een ruimte van 40 meter in te bou-
wen. "In dit geval levert het noch voor
de landbouw noch voor het landschap
problemen op", zo zei hij.
Burgemeester Vunderink vond het
voorstel van de heer Tjoonk nogal
vergaand. "Als je dit als algemene re-
gel opneemt kun je toch met de boe-
renbedrijven in de problemen ko-
men", aldus de heer Vunderink die
toezegde het voorstel van de heer
Voerman aan de stedebouwkundige
te zullen voorleggen.

Gewest Midden IJssel blijft
voorkeur genieten
In de Commissie Algemeen Bestuur

waren zowel de heer C. Chr. Voerman
(C.D.A.) alsmede de heer J. Bosch
(P.v.d.A.) van mening dat het gewest
Midden IJssel de voorkeur blijft ge-
nieten.

De heer H. Tjoonk (V.V.D.) noemde
al dat gepraat over gewesten tijd en
geld verslinden. "Wij hebben liever
onderdak in een gewest De Graaf-
schap of een sub-gewest. Wij voelen
ons een Geldersman. Volgende week
tijdens de raadsvergadering hoort U
definitief ons standpunt", aldus de
heer Tjoonk.

Berichten als zouden Zutphen en Lo-
chem uit het gewest Midden IJssel
willen treden werden door de heer
Bosch naar het land der fabeltjes ver-
wezen. "Zutphen en Lochem nebben
niets uit te treden, ik denk dat ze het
gewoon hebben te accepteren", aldus
spak de heer Bosch. .
Met betrekking tot de aankoop van
gronden aan de Overweg ten behoeve
van de realisering van een woonwa-
gencentrum wees de heer Bosch de
gevolgde procedure van het college
van de hand.
"l let bestemmingsplan is nog niet ge-
wijzigd of de grond wordt reeds aan-
gekocht. Dat kan de gemeente scha-
den".

Burgemeester Vunderink gaf toe dat
deze procedure inderdaad ongewoon
is. "De procedure is gericht op het be-
lang van de heer Koerselman", aldus
de heer Vunderink. Op diens perceel
is namelijk het woonwagenkamp ge-
projecteerd.

Op de vraag van de heer Bosch of het
hier nog om een ander projekt gaat,
antwoordde de heer Vunderink dat er
wel vage plannen zijn, doch op dit mo-
ment niets concreets.

De heer M. Groen (WD):

„Geen subsidie voor
zwembad Zutphen"
In de commissie financiën kwam dins-
dagavond het voorstel van het college
aan de orde om het zwembad in Zut-
phen f 5000,- subsidie te verstrekken
over het afgelopen jaar. De heer M.
Groen (WD) ging hiermede niet ak-
koord. Hij vond het een versluierde
subsidie aan de polovereniging Vor-
den '64. "Dit soort subsidies moeten
in de nieuwe subsidieverordening
worden ondergebracht", zo zei hij. De
heer A. Ploeger (P.v.d.A.) ging wel ak-
koord met het beschikbaar stellen van
deze vijf mille, terwijl de CDA'ers H.J.

Graaskamp en R.J. van Overbeeke
zeiden dat hun fraktie in de raadsver-
gadering van aanstaande dinsdag met
een beter voorstel zullen komen.

In deze commissievergadering sprak
de heer Ploeger zijn verbazing er over-
uit dat bij de aankoop van gronden
voor het woonwagenkamp een ver-
keerde procedure is gevolgd, hetgeen
ook in de commissie Algemeen Be-
stuur door zijn fraktievoorzitter
Bosch kenbaar was gemaakt.
De commissie, met uitzondering van
de heer Ploeger (P.v.d.A.) ging ermee
akkoord dat er f 10.000,- wordt ont-
trokken aan het Fonds Stimulering
van werkgelegenheid en opvang van
werkelozen t.b.v. de huisvesting van
de stuurgroep Mensen zonder Werk.

Commissievergadering
PVDA

Op de maandelijkse bijeenkomst van
de Vordense P.v.d.A. van haar raadsle-
den met de begeleidingscommissie
stond naast de bespreking van de
raadstukken een eerste discussie over
de gemeentebegroting 1985 op de
agenda.
Voor wat het eerste deel betreft vond
men dat de geplande aankoop van
gronden etc. voor het nieuw in te rich-
ten woonwagenkamp nogal afweek
van de gebruikelijke procedure. Nor-
maal is eerst een goed gekeurd be-
stemmingsplan en dan pas aankoop
van gronden. Thans wil men de omge-
keerde weg bewandelen.
Voorstander bleek de commissie te
zijn van een blijvende aansluiting en
bestendiging van het Gewest Midden
IJssel; dit gezien de tot nu toe politie-
ke resultaten. Voor nieuwe alternatie-
ven zoals o.a. de gemeente Zutphen
die wil, toonde men geen interesse.
Voor wat betreft de kosten voor huis-
vesting van de aktiviteiten door de
stuurgroep "Mensen zonder werk"
werd gesteld dat de deelnemers hier-
aan zelf diverse werkzaamheden kun-
nen opknappen, hetgeen kostenbe-
sparend kan werken. Bij de eerste be-
spreking van de gemeentebegroting
1985, werd vooropgesteld dat de fi-
nanciële positie van de gemeente Vor-
den gunstig kan worden genoemd.

Lastenverzwaringen voor de inwo-
ners zijn als gevolg daarvan beslist
niet noodzakelijk.
Een verhoging van de afvalstoffenhef-
fing en begrafenisrechten worden dan
ook van de hand gewezen als beslist
onaanvaardbaar. Als de slechte jaren
zich inderdaad aandienen is het pas
verantwoord om tot belastingverho-
gingen over te gaan en dan nog met
mate.
Grote vraagtekens werden geplaatst
bij het waarom en hoe van de aange-
kondigde uitbreidng van de zoge-
naamde gemeentewerf.
In een volgende bijeenkomst hoopt
men de bespreking van de gemeente-
begroting 1985, welke op 15 januari
a.s. door de raad behandeld zal wor-
den, af te ronden.

Agrarische
gespreksavond
Jong Gelre
"Kwaliteit is (g)een kunst" is het on-
derwerp dat de agrarische commissie
van Jong Gelre heeft gekozen voor de
gespreksavond op maandag 17 de-
cember in het Dorpscentrum.
Het thema "Kwaliteit is (g)een kunst"
is het agrarisch landelijk thema voor
de plattelandsjongerenorganisaties
voor het seizoen 1984-1985. Eerst zal
er een dia-serie worden vertoond over
dit onderwerp. Daarna zal er aan de
hand van een spel gepraat worden.
Jaap Grolleman uit Eerbeek zal deze
avond begeleiden. De aanvang is
20.00 uur.



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Voetbal
Verdienstelijk gelijkspel
van Vorden bij Alexandria
Vorden heeft zondagmiddag in Apel-
doorn een kostbaar punt veroverd te-
gen Alexandria. Het werd een 1-1 ge-
lijkspel, een uitslag gezien het ver-
toonde spel een gerechtige uitslag.
Voor de rust hadden de Vordenaren
over het algemeen het beste van het
spel. Er werden een aantal kansen ge-
schapen. Met name het vizier van Ri-

, chard Bargeman en Andre v.d. Vlek-
kert was niet goed gesteld want zij lie-
ten een paar goede mogelijkheden on-
benut. Aan de andere kant had de
Vordense defensie weinig moeite met
de doorzichtige aanvalspatronen van
Alexandria. Ruststand derhalve 0-0.
De tweede helft was nauwelijks be-
gonnen of de thuisclub nam een 1-0
voorsprong. Bij een corner over rechts
werd doelman Wim Harms ongeoor-
loofd aangevallen. De scheidsrechter
ontging dit echter waarna één der
Apeldoorners gemakkelijk kon sco-
ren.
Na dit doelpunt verzuimde de thuis-
club om door te gaan. Men bleef met
twee spitsen spelen. Trainer Jan Hen-
driksen bracht toen Reindjan Wester-
veld als vierde spits in het Vorden-
team. Rudi Lammers verdween daar-
door van het toneel. De bedoeling van
Hendriksen was duidelijk: meer stoot-
kracht in de voorste linie aan te bren-
gen.
Vooreerst lukte dit ten dele. Een kwar-
tier voor tijd gelukte het Bennie Wen-
tink de balans in evenwicht te bren-
gen. De laatste minuten waren meer
spannend dan fraai. Beide ploegen
kregen nog enkele mogelijkheden, ge-
scoord werd er echter niet meer. Het
bleef 1-1.

Sp. Meddo - Ratti 1: 0-4
Met een lichtelijk verzwakt elftal gim
gen de Ratti dames naar Meddo. De
Ratti dames begonnen goed, wat re-
sulteerde in een riante scoringsmoge-
lijkheden die niet werden benut. In de
6e minuut wist José Boers, een prima
vrije trap van de 16 meter te benutten,
door zuiver en hard in te schieten 0-1.
Hierna werwden enkele kansen he-
laas niet benut. Met een kleine voor-
sprong gingen de Ratti dames de rust
in.
In de tweede helft ging het de Ratti da-
mes wat beter af. Na een vrije trap van
José Boers in de 19e minuut wist Ger-
rie Berendsen de bal vlak voor het
doel te krijgen, zodat een goed inko-
mende Gerrie Steenbreker kon sco-
ren 0-2.
Na het uittrappen van de keepster van
Meddo wist José Boers de bal weer
bijna net zo hard en hoog^ terug te kop-
pen, zodat Gerrie Berendsen in één '
keer de bal over de keeper heen
schoot 0-3 (in de 27e minuut).
Na een mooie solo-aktie van Jolanda
Temmink wist zij de bal voor de goal
te krijgen zodat Gerrie Berendsen in
één keer in kon schieten 0-4, dit was
tevens de eindstand.
Hiermee blijven de Ratti dames met O
verliespunten aan kop staan.
Aanstaande zondag spelen de Ratti
dames tuis tegen Lochuizen.

Zaalvoetbal
Velodtas l - R.F.C. l
In een harde en chaotische wedstrijd
heeft Velocitas, dat met drie invallers
aantrad, tegen R.F.C, het onderspit
moeten delven.
Nadat aanvankelijk de scheidsrechter
de wedstrijd niet meer wilde aanvan-
gen, daar R.F.C, niet op tijd aanwezig
was, begon men als nog met ca. 15 mi-
nuten vertraging.
Tweemaal nam R.F.C, de leiding,
maar Richard Hartman bracht Veloci-
tas evenzo vele malen op gelijke hoog-
te.
De sfeer in het veld werd steeds grim-
miger en er vielen dan ook enkele
strafminuten.
R.F.C, bouwde met twee doelpunten
aan een voorsprong, maar ook dit keer
slaagde de thuisclub erin, via twee-
maal Corry ten Barge, om terug te ko-
men, terwijl Richard Hartman een
grote mogelijkheid onbenut liet, om
Velocitas voor het eerst op voor-
sprong te zetten.
In de slotminuten werden de gemoe-
deren nog verhitter, doordat R.F.C.,
na een grote abitrale blunder, weer op
voorsprong kwam, waarbij keeper
Tonny Meyer nog een klap in zijn nek
kreeg toegediend.
Van voetbal was hierna geen sprake
meer en het was dan ook alleen nog
maar van statische waarde, dat R.F.C,
nogmaals scoorde en met 4-6 won.

Uitslagen
Velocitas l - R.F.C, l: 4-6; Velocitas 2 -
R.F.C. 2:6-5; Veldhoek 4 - Velocitas 3:
1-6; De Klok 2 - Velocitas 4: 6-2.

Programma
Maandag 17 december te Vorden: Ve-
locitas 3 - A.Z.C. 5 19.00 uur; Velocitas
4 - Pandawa 3 19.45 uur; Velocitas l -
Robur et Velocitas l (beker) 20.30 uur.

Volleybal
Dames winnen verdiend
Het gesprek dat trainer/coach Ab Pol-
derman deze week met zijn team
heeft gevoerd heeft al direkt resultaat
gehad. De belangrijke thuiswedstrijd
tegen de Zwaluwen werd verdiend
met 3-0 door de Dash dames gewon-
nen. "Ik heb er deze week bij de ploeg
op gehamerd, dat ze meer vechtlust
aan de dag moeten leggen. Dus niet
d^rekt de koppies laten hangen maar
doorzetten. In de ontmoeting van
vandaag tegen Zwaluwen was voor
mij het meest belangrijke facet dat het
kollektief goed was verzorgd", zo
sprak Ab Polderman na afloop.
In het begin gingen de dames uit Al-
melo uitstekend van start en nam de
ploeg op gegeven moment een 5-9
voorsprong. Middels twee time-outs
gelukte het Polderman de Dash da-
mes op te peppen zodat de set alsnog
met 15-12 in het voordeel van Dash
eindigde. De tweede set ging gelijk op
met in de slotfase een iets beter serve-
rend Dash. Setstand 15-13.
In de derde set gooide Dash alle
schroom van zich af. Er werd frank en
vrij gespeeld hetgeen resulteerde in
een 15-5 setstand, waardoor de wed-
strijd in een 3-0 zege voor Dash ein-
digde.
Dash staat door dit resultaat op een
gedeelde derde plaats van onder. Ab
Polderman hoopt men nog twee
wedstrijden in de eerste helft van de
competitie tegaan dat nog drie punten
vergaard zullen worden. "Lukt dat
dan heb ik zeer goede hoop dat we ons
dit jaar met deze jeugdige ploeg in de
derde divisie zullen handhaven", al-
dus Polderman. Zaterdag speelt Dash
uit tegen Flash uit Nijverdal.

Zwakke wedstrijd heren
De heren van Dash hebben de uit-
wedstrijd tegen V&K verdiend met
3-1 verloren. De Vordenaren maakten
de gehele wedstrijd een statische in-
druk en keken in feite voortdurend te-
gen een achterstand aan. De eerste set
ging met 15-8 verloren en de tweede
met 15-9. In de derde set kreeg Dash
wat meer zelfvertrouwen en werd er
meer agressiviteit aan de dag gelegd.
Het resultaat was een 12-15 setzege.
De opleving van Dash was helaas van
korte duur want in de vierde set maak-
te V&K aan alle illusies een eind door .
met 15-8 te winnen. Dash staat nu in
de middenmQot met elf punten uit elf
wedstrijden.

Uitslagen volleybal Dash
Meisjes: SVS - Dash C 3: 2-1; SVS 2 -
Dash B: 3-0; Dash A 2 - VenK: 3-0.
Jongens: Dash A - DSC: 3-0.
Dames: Salvo l - Dash 2: 1-2; Hercu-
les - Dash 3: 2-1; Wilhelmina 4 - Dash
5: 2-1; Boemerang 6 - Dash 6: 1-2.
Heren: VenK - Dash 1:3-1; Wilhelmi-
na 3 - Dash 3: 1-2; Wilhelmina 4 -
Dash: 3-0.

Dammen
Jeugdwereldkampioenschap
In Amstelveen is maandag het Jeugd-
wereldkampioenschap 1984 geopend.
Johan Krajenbrink had zich hiervoor
reeds geplaatste door een 2e plaats in
het nationale kampioenschap. Wieger
Wesselink was de eerste reserve, en
omdat het deelnemerstotaal oneven
uitkwam kon hij alsnog deelnemen.
De overige deelnemers zijn: Frederic
Michel en Frank Delhom (Frankrijk),
Hendrik van de Zee (Nederland), Jiry
Sysel (Tsjecho-Slowakije), Moreno en
Lucio Manzan (Italië), Ronald Roet-
hof (Suriname), Guntis Valneris en
Andris Keisels (Sowjet-Unie) en
Georges Hubner (België). De sluiting
van dit wereldkampioenschap is op
zaterdag 22 december, terwijl op 14 en
19 december een rustdag is gepland.
Alle rondes beginnen om 11 uur, be-
halve de laatste die om 10 uur aan-
vangt.

De uitslagen in de eerste ronde wa-
ren: Krajenbrink - Sysel 2-0; Michel -
Wesselink, van der Zee - Delhom 2-0;
M. Manzana - Hubner 0-2; Roethof-
Keisels 1-1; Valneris - L. Manzan 2-0.

Uithoorn - DCV: 9-11
De uitwedstrijd tegen Uithoorn werd
een nipte zege. Kennelijk beginnen de
spanningen omtrent een eventueel
kampioenschap toch zijn beslag op
het team te krijgen: Bertus Nijenhuis
verloor al vroeg een schijf; Henk
Hoekman pleegde een onnodig offer;
Simon Wiersma liep in een remise-
stand in een elementair zetje en Wie-
ger Wesselink overzag een winnende
damkombinatie. De punten werden
voornamelijk aan de hogere borden
behaald, doordat Uithoorn zijn sterke
spelers onderin had gezet.
B. van Nieuwkerk - W. Wesselink 1-1;
H. Smit-G. Wassink 0-2; A. Luthart-J.
Krajenbrink 0-2; H. van Nieuwkerk -
H. Graaskamp 0-2; J. van Vliet - J.
Masselink 1-1; N.R. Keessen - H.
Hoekman 2-0; C. Bulk - H. Ruesink 1-
1; P. Koster - W. Wassink 0-2; P. Ver-
hoef-B. Nijenhuis 2-0; H. Vermey - S.
Wiersma 2-0.

Dios 2 - DCV 2:10-10
Alhoewel het daar na een tweetal
uren spelen niet naar uitzag werd er
toch een gelijkspel bij Eibergen weg-
gehaald. Door wat min of meer geluk-
kige overwinningen werd de 7-1 tus-
senstand door 3 toch nog goedge-
maakt. Winst was er voor Bennie Hid-
dink, Gert Hulshof en Bernard Breu-
ker.
J. Helmink - S. Wiersma 1-1; W. Ben-
nink - H. Klein Kranenbarg 2-0; J. Fris-
sen - S. Buist 1-1; A. Baks - J. Lankhaar
2-0; G. Kerkdijk - B. Breuker 0-2; E.
Smalen - G. ter Beest 1-1; J. Lippink-
hoff - G. Hulshof 0-2; H. Harenberg -
B. Hiddink 0-2; D. Roosenboom - B.
Wentink 1-1; J. Bakker - B. Rossel 2-0.

DCV 3-DVT Terborg 1:8-8
Het derde achttal heeft wederom een
puntje te pakken. De afgebroken par-
tij van Bennie Hiddink werd gewon-
nen, zodat er nu 3 wedstrijdpunten
behaald zijn en de aansluiting behou-
den is met de staart. De wedstrijd had
in winst kunnen aflopen als Michiel
Boerkamp en Wim Hulshof hun kan-
sen beter hadden benut.
T. Slutter - A. Kok 2-0; B. van Zuyle-
kom - W. Giesen 0-2; B. Rossel - J.
Fokkink 2-0; W. Hulshof - A. Mariet
0-2; J. Slutter - J. Vesters 1-1; H. Wan-
sink - J^fcrnphuis 0-2; M. Boerkamp -
R. DerBPi 1-1; M. Boersbroek - D.
Drevers 2-0.

DCD Doesburg - DCV 4: 7-5
Het vie^kverloor nipt van Doesburg.
De enif^vinstpartïj was van Michiel
Boerkamp, die in het middenspel nota
bene 2 schijven achter kwam. Henk
Esselink, Gerco Brummelman en
Wim Hulshof speelden gelijkwaardi-
ge remises.
J. Brasser - H. Esselink 1-1; J. Edink -
G. Brummelman 1-1; G. Bisselink -
W. Hulshof 1-1; J. Kuipers - R. Slutter
2-0; G. Jansen - M. Boerkamp 0-2; J.
Boertjes - B. van Zuylekom 2-0.

Onderlinge kompetitie
Senioren: eerste klasse:
G. Hulshof- H. Esselink 2-0; B. Wen-
tink - B. Breuker 1-1.
Jeugd:
D. ter Huerne - H. Nijenhuis 0-2; E.
Koerselman - G. Brinkman 0-2; M.
Klein Kranenbarg - A. Berenpas 0-2;
R. Klein Gunnewiek - W. Hoenink
0-2; Y. Nijenhuis - D. ter Huerne 2-0;
H. Berenpas - R. Klein Gunnewiek 2-
0; Y. Nijenhuis - H. Berenpas 0-2; H.
Nijenhuis - E. Koerselman 0-2; H.
Nijenhuis - W. Hoenink 0-2; A. Beren-
pas - E. Koersrelman 0-2; R. Klein
Gunnewiek - D. ter Huerne 2-0; A.
Berenpas - H. Berenpas 0-2.

Vorden '64
eerste geworden

Tijdens de recreatieve zwemwedstrij-
den, welke gehouden werden in het
Graaf Ottobad te Zutphen, is Vorden
'64 er in geslaagd om als eerste te ein-
digen. Ook de vorige keer, enkele we-
ken geleden, is Vorden '64 eerste ge-
worden.
Gestreden werd tegen vijf andere
ploegen t.w. uit Steenderen, Laren,
Gorssel, Holten en Bathmen. Er
wordt een aantal wedstrijden gehou-
den en de ploeg die de meeste punten
behaalt krijgt een wisselbeker uitge-
reikt aan het eind van deze competi-
tie. Vorden '64 heeft vorig jaar de be-
ker gewonnen en is nu op de goede
weg om hem wederom te winnen.
De eerst volgende wedstrijd vindt
plaats op zaterdag 12 januari.

gen Modern 2 de winst te pakken 33-
36. Het derde team kon het op het gro-
te biljart in Hoog-Keppel tegen De
Ruif 2 niet waarmaken. Met 40 tegen
30 werd verloren. Kranenburg 4 - die
ook al uitspeelde - verloor met 35-31
van De Zwaan 3.
Deze week komen het tweede, derde
en vierde team nog in aktie, waarna de
winterstop volgt.

P.K.V. nieuws
Laatste kennisgeving
Op zaterdag 5 januari vertrekt de bus
naar de Noord-show te Zuid-Laren.
Opgeven bij de secretaris, de heer Lijf-
togt voor 18 december.
Op de Oneto '84 te Enschede behaal-
den de leden weer fraaie predikaten.
Dwerghoenders:
Vorwerk kriel: H. van Heerde l x ZG.
Konijnen:
Vlaamse Reus kon. grijs: A. Dijkstra 3
x ZG; Groot zilver: H. van Heerde l x
F, l x ZG; Rode nieuw Zeelander: G.
Lenselink 3 x F; Alaska: H.G.J. Horst-
man l x F, l x ZG; Deilenaar: W. Riet-
man l x F, 2 x ZG; Hollander: J.G.
Derksen 2 x F, l x ZG.

Veldtoertocht
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. „De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 16 december een
veldtoertocht over een afstand van 40
kilometer. De start is vanaf het Ge-
meentelijk Sportpark aan de Oude
Zutphenseweg. Men kan tussen 9.00-
10.30 uur van start gaan. Alle deelne-
mers ontvangen een herinnering. De
route voert de deelnemers door de
omgeving van het Grote Veld.

Jong Gelre
volleybal
De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond 14 december een
onderlinge volleybalavond in het
Dorpscentrum. Dit is de laatste keer
dat er dit jaar gevolleybald kan wor-
den. De aanvang is bepaald op 20.00
uur.

Samenwerkius
school
De kinderen van de samenwerkings-
school gaan het Kerstfeest vieren op
woensdag 19 d e c e m b e r e n e e n s in
zaal Schoenaker.

K.P.O.

Biljarten
Kranenburg l wist in Drempt tegen
het eerste team van Gouden Druif
een remise te behalen 37-37 was hier
de eindstand.
Het tweede team-wist in Zutphen te-

De Kerstviering van de K.P.O. zal
plaats hebben op dinsdag 18 decem-
ber a.s. Naast zang en declamatie
wordt ook aandacht besteed aan de
Kersttafel. Slagerij Vlogman zal een
en ander verzorgen in de vorm van en
gourmet-party. Dit in zaal Schoena-
ker.

Theatergroep trad
op voor Amnesty
Maandagavond hebben ruim veertig
mensen in d'Olde Smidse gekeken
naar de voorstelling "De Brief' van de
Deventer theatergroep van Amnesty
International.
Onder hen was een grote afvaardiging
van vrouwengroepen uit Hengelo (G)
die zich kwamen oriënteren en ook de
theatercoördinatrice, Anneke Bos-
man van het landelijk secretariaat uit
Amsterdam.

Met als leidraad het schrijven van een
brief naar de minister van Justitie,
werden verschillende situaties ge-
speeld uit een land waar de mensen-
rechten niet nageleefd worden. Met
zang, gedichten en erg weinig decor
wist de groep het publiek heel goed te
confronteren met het leed dat mede-
mensen wordt aangedaan.
Na afloop werden vragen gesteld over
de wijze waarop en voor wie Amnes-
ty, zich inzet. Enige werkgroepsleden
beantwoorden deze vragen, waarbij
ook gesproken werd over de werkwij-
ze van de Vordense afdeling.

In het gedeelte na de pauze werd ook
aandacht geschonken aan de Cam-
pagne Tegen het Martelen die deze
dag, de Dag van de Rechten van de
mens zo'n groot succes boekte:
In de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties werd op 10 dec., na 7
jaar, met veel voorbereidend werk van
Amnesty een Conventie Tegen Mar-
telingen aangenomen.
De landen die zich aansluiten bij deze
Conventie beloven alles te doen aan
het voorkomen en bestrijden van
martelen. Weer een belangrijke stap
op weg naar het afschaffen van deze
mensonterende praktijken.

Pannekoekenrit
Graafschaprijders

De V.A.M.C. „De Graafschaprijders"
organiseert zondagmiddag 16 decem-
ber de traditionele pannekoekenrit.

Een rit welke is uitgezet door de da-
mes van de heren van de oriëntatie-
commissie te weten de dames Ver-
steege, Regelink, Wisselink en Men-
nink. De start is vanaf 13.30 (inschrij-
ven vanaf 13.00 uur) bij bar-bodega 't
Pantoffeltje.

De pannekoekenrit is een eenvoudige
puzzelrit voor het gehele gezin. Aan
de finish wacht een pannekoek naar
keuze, terwijl de prijzentafel er ook
bijzonder smaakvol zal uitzien.

Aanwinsten
Bibliotheek
Volwassenen:
Löscher, Wolfgang - Luisterspelletjes
voor kinderen van 3-8 jaar; Finland -
ANWB; Freeman-Smulders, Anne-
rieke - Het kinderboek als struikel-
blok; Kübler-Ross, Elisabeth - Kinde-
ren en de dood; Incest - Feiten, achter-
gronden en hulpverlening; Van Isac-
ker, Frans - De reis naar Isphahan;
Forsyth, Frederick - Het vierde proto-
col; Hekkert, G.J. - Inleiding in de
kleurenleer; Popverzamelwerk 83-84;
Haak, Ruud - Honden leren gehoor-
zamen; Samenwonen - ja of nee;
Woodiwiss, Kathleen E. - Als rozen
weer bloeien; Grosse, Der - Adac Ski
Atlas 1984.

AGENDA

Iedere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

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.

Jong Gelre, volleybal
Dorpscentrum
Jong Gelre, agrar. gespreks-
groep, Dorpscentrum
H.V.G. Vorden Dorp (Kerst)
NCVB Kerstviering
KPO Kerstavond
Bejaardenkring Dorpscentr.
Kerst
Kerststukjes maken met
Floralia Dorpscentrum
Jong Gelre, reg. zaalvoetbal-
toernooi, Veldhoek
Jong Gelre, jaarafsluiting
Dorpscentrum
Jong Gelre volleybal, regio.
Dorpscentrum
Jong Gelre, nieuwjaarsbal
Concordia Hengelo
KPO
NCVB, werk kruisvereniging

17 dec.
18 dec.
18 dec.
19 dec.

20 dec.

22 dec.

28 dec.

4 jan.

5 jan.

8 jan.
15 jan.

Dieren bespoten
Bij de heer Brummelman aan de Deldensebroekweg zyn in de
nacht van zaterdag op zondag nertsen bespoten met rode auto-
lak. Het dierenbevrijdingsfront heeft geprobeert de pelsjes van
de dieren nutteloos te maken voor de verkoop.
Gelukkig heeft men het beoogde doel niet bereikt, men heeft
juist het tegengestelde bereikt. De dieren die bestemd waren
voor de fok /ijn bespoten. Als men dat dierenliefde noemt kun-
nen de mensen zich beter eerst zelf bespuiten met autolak. Dan
weet men ook hoe dat aanvoelt voor deze arme dieren.
Ons inziens een zeer slechte beurt voor het dierenbescher-
mingsfront.
Hier is niemand mee gebaard. Als men dit dieren bevrijden
noemt is men op de verkeerde weg.

BFj ons in <Fn Achterhook
Sinterklaos zal al wel weer op zien bisschopstroon in Spanje zitt'n. Ge-
lukkug veur die man was 't vanwekke nogal röstug weer zodat e op 't
schip gin las van storm of volle wind hef ehad. Nao zo'n drukke tief hef
zo'n olden man ok allene maor roste neudug. Ok nao de volle prakke-
zaotsies die hee mot hemmen ehad umme iederene toch nog un kedoot-
jen te können bezorgen. Want net as wi'j zal ok sinterklaos wel inleveren
motten en kan dus minder geld uutgeven. Op de tillevisie meugt ze dan
wel zeggen dat t'r zo- en zo-völle meer is vekoch, snappen doe'k dat neet
goed en 't kon ok wel 's grootsprekkeri'je wean.

Neet iederene höld an zo'n sinterklaosfees de mooiste andenkens oaver.
Hanne van 't Riemslag bev. kan zich de haöre wel uut de kop trekk'n van
schaamte as zee d'r an trugge dech. Zee had mien jao ok wel zo'n blunder
emaakt. Zoas de leste jaorn meestal 't geval was zoll'n zee ok dit jaor sa-
men met de Pasmans sinterklaos holl'n. Daor kaarten ze altied met en
umdat de Pasmans wieters kind noch kuuken hadd'n vonn'n die 't altied
geweldug fijn. Met zien tweeen sinterklaos holl'n is jao ok niks, daorbi'j
mo'j met meer volk wean. Van 't Riemslag waarn de kinder allemaole uu-
tetrouwd en Hanne en Dorus gingen daor meespat 's zaoterdags of zun-
dags d'r op nao too, umme de kedootjes uut te deil'n.

"Kom maor vrog", had Hanne tegen de Pasmans ezeg, "dan kö'w nao de
tied ok nog un uurken kaarten". Zodoende wazzen de Pasmans, met de
kedootjes onder 'n arm, um goed half achte al op 't Riemslag. Naodat zee
op eur gemak koffie edronken hadd'n, zol 't uutpakken beginnen.
"Efkes de kedootjes van boaven haal'n". Hanne ging de trappe op maor 't
duurn nogal veur zee trugge kwam.
"Dorus, heb i'j de slöttel van de kaste hier ok ehad?", reep ze van boaven
van de trappe.
Maor Dorus wis jao nargens van. "Wat doe'j die deure ok op slot te doen,
now zitte wi'j zeker zonder kedootjes".
Afijn, d'r wodd'n ezoch en ezoch, maor de slöttel kwam neet weer veur 't
lechte. Dorus wol de kaste al lösbrekken umme bi'j de kedootjes te kom-
men, maor dat von Jan Pasman toch un te dure oplossing: "Dat kost ow
al gauw honderd gulden umme de boel weer in 't reine te kriegen, daor
zo'k nog maor 's oaver denken".

Alles wier in huus nog 's goed nao-ezoch maor zee kwamm'n d'r neet
wieter met. Wat now gedaon? Nao volle rikraon beslott'n ze umme sin-
terklaos maor uut te stell'n tot de kasdage en dizzen aovund maor ge-
woon te kaarten. De stemming was t'r natuurluk neet helemaol zo as 't
weazen mos, maor jao wat wi'j.
De Pasmans gingen dan ok tameluk vrog weer op huus, met eur metge-
brachte kedootjes weer onder 'n arm.

Too Dorus un piep tebak op woo stekken veur e langs de varkens leep um
te kieken of alles in 't reine was, kreeg e un deusken striekzweafels uut de
la van 't aanrech en zaog daor ok metene de bewuste slöttel liggen, deur
Hanne daor secuur opeborgen.
Hanne, die anders nog wel zovölle met de rebbel kan, had den aovund
neet volle praötjes meer, zee zol wel inzien dat bi'j 't klimmen van de
jaorn de vegetsugheid ok toonemt, zo is 't now eenmaol, ok bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman
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