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Donderdag 3 januari 1985
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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.

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

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob 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 beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen 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 18 december 1984
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. H.J. van Ark, dr. C. Lulofsweg l,
voor het vergroten van een garage al-
daar.

2. Wet op de Stads- en Dorpsvernieu-
wing
I. Inleiding
Per l januari 1985 treedt de Wet op de
stads- en dorpsvernieuwing (WSDV)
in werking. Daarmee zal een periode
van gedetailleerde rijksbemoeienis
met een belangrijk deel van de stads-
vernieuwing worden afgesloten. Een
verstrekkende decentralisatie (zowel
financieel als bestuurlijk) wordt dan
ingevoerd.
De financiële middelen worden, zon-
der voorafgaande planbeoordeling
van het rijk, rechtstreeks aan gemeen-
ten en provincies toegedeeld.
Gemeenten krijgen hiermee de mo-
gelijkheid stadsvernieuwing geheel
naar eigen inzicht vorm te geven en
daarbij eigen prioriteiten te stellen.
De planning van de stadsvernieuwing
zal door het voor vijfjaar vastgestelde
aandeel in het totaal van de beschik-
bare midddelen worden vergemakke-
lijkt. Bovendien kan dit proces met
behulp van nieuwe gemeentelijke in-
strumenten zoals een stadsvernieu-
wingsplan en een leefmilieuverorde-
ning worden gestroomlijnd.

II. Algemeen
In deze wet wordt onder stads- en
dorpsvernieuwing verstaan de stelsel-
matige inspanning zowel op stede-
bouwkundig als op sociaal, econo-
misch, cultureel en milieuhygiënisch
gebied, gericht op behoud, herstel,
verbetering, herindeling of sanering
van bebouwde gedeelten van het ge-
meentelijk grondgebied.
In het huidige systeem moeten ge-
meenten hun stadsvernieuwingsplan-
nen bij het rijk indienen, dat de plan-
nen gedetailleerd beoordeelt, voordat
tot subsidiëring wordt overgegaan. In
dit proces gaat veel tijd verloren aan
overleg, onderhandelingen en admin-
stratieve afwikkeling van zaken. Het
inzicht is gegroeid dat via een weg van
decentralisatie de gemeenten flexibe-
ler en slagvaardiger hun eigen speci-

fieke stadsvernieuwingproblematiek
kunnen aanpakken.

Niet alle geldstromen en bevoegdhe-
den die met stadsverniewing te ma-
ken hebben, worden via de WSDV ge-
decentraliseerd. Vanwege de noodza-
kelijke eenheid in het huur- en subsi-
diebeleid zullen de middelen voor de
verbetering van huurwoningen (parti-
culier en woningwet) niet naar de
fondsen worden overgeheveld. Deze
zullen te zijner tijd op een andere wij-
ze worden gedecentraliseerd, name-
lijk volgens een systeem van planning
en programmering (bekend als de de-
centralisatie van de volkshuisvesting).

III. Financiën rijk
Het totale bedrag dat voor versleute-
ling in aanmerking komt, is afkomstig
van de onderstaande specifieke subsi-
dieregelingen, welke per l januari 1985
komen te vervallen:
- 80%-regeling
- interim-saldoregeling (ISR);
- regeling voorbereidingskosten
stadsvernieuwing, waaronder vallen
de planvoorbereidingskosten stads-
vernieuwing, inclusief toeslag voor
anderstaligen;
- contactpersonen bij stadsvernieu-
wing en tijdelijke huisvesting;
- stadsvernieuwingsdeel van de loka-
tiesubsidie (met inbegrip van het
daarop betrekking hebbende deel van
de interimparkeerregeling);
- regeling voor de verbetering van de
woonomgeving, groot onderhoud, tij-
delijke instandhouding en verbete-
ring van door de eigenaren bewoonde
woningen;
- gelden bestemd voor projektleiders
en voor voorlichting bij particuliere
woningverbetering;
- gelden ter dekking van de exploita-
tiekosten van het aankoopgedeelte
van door gemeenten en corporaties
ter verbetering aangekochte wonin-
gen;
- restauratie van woonhuismonu-
menten (aandeel VROM);
-*• restauratie van woonhuismonu-
menten (aandeel Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur);
- verbetering van woonschepen;
- regeling voor de eenvoudige aan-
passing van panden tot woonruimten;
- voorlichting aan huurders van te
verbeteren woningwetwoningen;
- uitvoering van rioleringswerken in
stadsvernieuwingsgebieden;
- sanering van milieuhinderlijke be-
drijven;
- kaderregeling steun bedrijven
stadsvernieuwing (Economische Za-
ken);
- sociaal-culturele voorzieningen in
ISR-gebieden (WVC).

Het ministerie van Verkeer en Water-
staat heeft hieraan in het kader van
het Nationaal Plan voor de verkeers-
veiligheid voor 1985 nog een bedrag
van twee miljoen gulden toegevoegd
voor het bevorderen van aandacht
voor de verkeersveiligheid bij stads-
vernieuwing.

IV. Overdracht financiën ryk
De gemeenten zijn onderverdeeld in
Fonds- en niet-fondsgemeenten. Kan
een gemeente volgens de gehanteer-
de verdeelsleutels aanspraak maken
op een bedrag groter dan f l .000.000,-
uit de totaalpot, dan krijgt die ge-
meente rechtstreeks een bijdrage van
het rijk. Voorde andere (niet-fondsge-
meenten) loopt de bijdrage via een
provinciaal stadsvernieuwingsfonds.
Dit laatste is voor Vorden van toepas-
sing.

Van de jaarlijks (althans de eerste vijf
jaar) in het Provinciaal Fonds voor
Vorden gestorte bedragen
(f 270.000,- per jaar doch voor 1985
f216.000,-) kan Vorden - bij aanto-
ning van de behoefte daarvoor - be-
schikken over 80%. Dit bedrag kan di-
rekt doorgeschoven worden. ("Voor
het jaar 1985 is de bijdrage lager aan-
gezien het rijk de extra kosten voort-
vloeiende uit de overgangsregeling
haalt uit vermindering van het lande-
lijk beschikbare bedrag van l mil-
jard").

De resterende 20% van de voor al dit
soort gemeenten binnenkomende be-
dragen komen in een door de provin-
cie beheerde "knelpuntenpot". In zich
voordoende situaties kan hierop een
beroefj^ferden gedaan.
Teneinl^aanspraak te kunnen ma-
ken op de beschikbare middelen zal
de gemeente een subsidie-verorde-
ning dienen vast te stellen. Voor de
vaststelling ervan zal gelegenheid
worde1fc|boden hierop in te spreken.
Daarnalw zal de gemeente een -jaar-
lijks bij te stellen - vijfjarenplan moe-
ten opstellen, waarop mogelijkheden -
vooraf- zullen zijn voor inspraak van
de zijde van de bevolking.
Aan het opstellen van een concept-
verordening wordt gewerkt. Zodra
daarover meer bekend is zult u hiero-
ver onder deze rubriek nader worden
geïnformeerd. Zulks is eveneens het
geval ten aanzien van het vijfjarenplan
1986-1990.

V. Programma 1985 en Inspraak
Aangezien de gewenste middelen
voor het jaar 1985 al voor l februari
1985 moeten worden aangevraagd
wordt de voor dat jaar voor ogenstaan-
de verdeling alvast wat naar voren ge-
haald.
Het ligt in de bedoeling deze verde-
ling tijdens de openbare vergadering
van de commissie voor algemeen be-
stuur c.a. van 8-1-1985 te behandelen.
Voorafgaande aan die vergadering be-
staat de mogelijkheid tot inspreking
over het onderhavige agendapunt.
Een overzicht van het voorlopige con-
cept-programma treft u hieronder
aan. Alhoewel daar als achtergrond
ook de jaren 1986 t/m 1990 zijn opge-
nomen zal het op 8-1-1985 in hoofd-
zaak gaan over 1985, alhoewel het ui-
teraard mogelijk is het voor de volgen-
dejaren alvast een mening kenbaar te
maken. Het programma 1986-1990
zal evenwel daarna in de inspraak ko-
men.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 8 januari 1985 om
19.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komt
onder meer:
- vaststelling nieuwe Verordening op
de heffing van de begraafrechten in de
gemeente Vorden;
- vaststelling wijziging Verordening
Afvalstoffenheffing;
- goedkeuring begroting 1985 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden;

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert ook op dinsdag 8
januari 1985 om 20.00 uur en wel in
het gemeentehuis. Aan de orde komt
onder meer:
- verzoek d.d. 19 november 1984 van
J. Drijfhout om hem met ingang van l
augustus 1985 ontslag te verlenen uit
zijn functie van gemeente-secretaris
en als ambtenaar van de burgerlijke
stand in verband met zijn voornemen
gebruik te maken van de vervroegde
uittredingsregeling.
- verdaging vaststelling bestem-
mingsplan "Buitengebied 1984, no. 4"
- horecabedrijf Lindeseweg 23;
- Wet op de Stads- en Dorpsvernieu-
wing, programma 1985 en inspraak.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 9 januari 1985 om
19.00 uur in het koetshuis van bureau
gemeentewerken. Aan de orde komt
onder meer:
- vaststelling begroting 1985 van de
Stichting Dorpscentrum Vorden.

Voor deze vergaderingen gelden de
volgende regels:
- het publiek kan zich t^tien minu-
ten, onmiddelijk vooraftJBnde aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voe^k De gele-
genheid te spreken wo^n geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint:
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;
- de stukken liggen voor een ieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

Op dinsdag 18 december 1984 hielden
de Rabobanken te Vorden en Kranen-
burg een buitengewone ledenverga-
dering i.v.m. een voorstel aan de leden
om de beide banken te laten fuseren.

Zowel de ledenvergadering te Kra-
nenburg, als die te Vorden, besloot
met algemene stemmen de fusie goed
te keuren. Per 31 december 1984 zal
de Rabobank „Vorden", waarin de
bank Kranenburg dan is opgenomen,
een balanstotaal hebben van
f 116.000.000,-, aldus de direkteur, de
heer J. Krooi. De bank telt dan 27 me-
dewerkers.

De heer H. J. Hartman, thans direk-
teur van de Rabobank Kranenburg,
blijft dit kantoor bedienen als kantoor-
direkteur. Van de bank Kranenburg
worden twee leden afgevaardigd naar
bestuur resp. Raad van Toezicht van
de vergrootte bank. Met de fusie
wordt een kostenbesparing beoogd,
o.a. op het gebied van automatisering.
Daarnaast kunnen de cliënten van de
Kranenburg nu ook gebruik maken
van de specialismen van de bank te
Vorden. Tussen beide banken be-
stond overigens al een aantal jaren
een samenwerkingsverband op het
gebied van verzekeringen.

TOELICHTING:
Woningverbetering: Struktureel f95.000,- per jaar. Gezien de voorgenomen reconstructie van het jeugdcentrum in 1989 zal er in
dat jaar minder geld zijn voor woningverbetering. De bedoeling is dat op te vangen in het voorafgaande en het opvolgende jaar, JiUH*VCrUildcrilli* FNV
resp. 1988 en 1990.
Jeugdcentrum: De bedoeling is het voormalig jeugdcentrum te verbouwen tot wooneenheden. In verband met wettelijke termij-
nen kan de verhuur van een deel van dit gebouw aan Litorama dus in 1989 worden beëindigd. FNV afdeling Vorden waren verte-
Reconstructie Marktplein: De kosten hiervoor worden geraamd op ca f40.000,-. Derhalve-medegezien de beschikbare ruimte - genwoordigers aanwezig van de
dit bedrag - verdeeld - geraamd over 1985/1986. Het betreft hier vooral verbetering van de groenvoorziening op het Marktplein. bouw- en houtbond, ABVA-KABO,
Monumenten: Structureel f30.000,- per jaar, nader in te vullen. Voor 1985 naar verwachting slechts gedeeltelijk in werking, der- industriebond enz.
halve lager bedrag. De vergadering was gelukkig met de
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te verwachten
bijdrage
woningverbetering
Jeugdcentrum (verb.
wooneenheden)
Ree. Marktplein
Monumenten + rieten
daken
Nog te verdelen ruimte/
onvoorzien

172.800,-
100.000,-

27.800,-

20.000,-

25.000,-

216.000,-
95.000,-

12.500,-

30.000,-

78.500,-

216.000,-
95.000,-

30.000,-

91.000,-

216.000,-
115.000,-

30.000,-

71.000,-

216.000,-
55.000,-

135.000,-

30.000,-

4.000,-

216.00,-
115.000,-

30.000,-

71.000,-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

mededeling dat de zorgelijke toestand
rondom de financiën tot het verleden
behoort, hetgeen zo werd gesteld, het
afdelingswerk ten goede kwam.
De plannen die er zijn ten aanzien van
het instellen van een Info-team, zijn
inmiddels gerealiseerd. Intussen is
een dergelijk Info-team opgericht
waarin de volgende personen zitting
hebben: W. Docter, De Stroet 24 (tel .
1969); P. Bosters, Het Hoge 18 (tel.
3105); mej. D. Gotink, Hamelandweg
15 (tel . 3038); D. Hoekman, De Stee-
ge 33 en A. Turfboer, Insulindelaan 18
(tel. 1298).

Jeugddienst
A.s. zondag 6 januari wordt er weer
een Jeugddienst gehouden in de
dorpskerk, aanvang 10.00 uur.
In deze dienst zal dominee Buitje uit
Doetinchem voorgaan. Na afloop van
de dienst is er gelegenheid een kopje
koffie te drinken in de Voorde. Kom(t)
u/jij ook dan kunnen we er met z'n al-
len een goede dienst van maken.

Beroep aangenomen
Ds Krajenbrink heeft het beroep naar
Utrecht aangenomen. In februari a.s.
zal hij daar zijn werk aanvaarden als
predikant voor bijzondere werkzaam-
heden, namelijk het pastoraat in be-
jaarden- en verpleegtehuizen, vanwe-
ge de hervormde gemeente aldaar.

Gesprekskring over
bijbelse kernwoorden
In het kader van het gezamenlijke vor-
mingswerk zal in januari een ge-
sprekskring starten over enige bijbel-
se kernwoorden. Achtereenvolgens
zullen aan de orde komen: de bijbelse
betekenis van de woorden gerechtig-
heid, vrede en verzoening.
De eerste avond wordt gehouden op
donderdag 10 januari 's avonds 8 uur
in "de Voorde". Dhr. P.W. Hordijk zal
dan het begrip "gerechtigheid" inlei-
den, waarna een gezamenlijke ge-
dachtenwisseling volgt. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven bij de se-
cretaresse van de commissie vor-
mingswerk, mevr. W.J. Derksen, tel.
2848, of bij dhr. Hordijk, tel. 2266.
Maar ook zonder opgave is men daar
hartelijk welkom. De data van de vol-
gende avonden worden in onderling
overleg vastgesteld.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: G. Arentsen, oud 42
jaar; A. Memelink, oud 85 jaar; A.
Hoetink, oud 71 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistie-
viering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 januari 10.00 uur Jeugd-
dienst, ds. Buitje uit Doetinchem.

GEREF. KERK VORDEN
10.00 uur ds. J.R. Zijlstra viering H.A.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra viering H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
5 en 6 januari 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 5 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. War-
ringa. Tel. 1277. Verder de gehele
week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5 + 6 januari H. van Baren, Lochem.
Tel. 05730-1870.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon voor januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor
8.30 uur.

HARTHULPLUN
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
Uitslui tend te informeren aan het wijkge-
houw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en ui t lenen 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.



Te koop: kruiwagen, elektri-
sche gazonmaaier met accu
en 2 grote konijnen (Vlaamse
Reuzen).
Tel. 1366.

Wie heeft er nog voor de zater-
dag werk voor mij?
Tel. Oo754-564.

Te koop: kuilvoersnijder
"Strautmann" en banden-
sleep.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2,5 uur per
week.
Ruurloseweg 109, Vorden.
Tel. 6443.

Te koop: Yamaha 250cc off
the Road + 2 nieuwe ban-
den.
Tel. 2787.

Biedt zich aan: parttime kan-
toor-, kantine-, winkel- of
huish. hulp.
Brieven onder nummer 41-1
Buro Contact.

Met wie kan ik, tegen betaling
uiteraard, dagelijks meerijden
van Vorden naar Deventer?.
W.Vliek,
telefoon 05752-6720

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

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
de juiste weg voor

theorie (comp.) en
praktijkopl.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

met
Televisie

reparaties
—t- direc»

ü naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen Tel. 05750-13813

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VOHOtN ZiHPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
'Telefoon 2219

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

Rabobank
Vanaf 1 januari 1985 gelden o.a. de volgende rentetarieven:

Hypotheken
variabel maandbetaling 7,1 %
variabel halfjaarbetaling 7,3 %
5 jaar vast maandbetaling 8,05%
30 jaar Rentestabiel maandbetaling 8,3 %

Sparen
Spaarvrij (nu een half % hogere rente)
(onbeperkt opneembaar)
Spaargroei
(f 3.000,- per kwartaal vrij opneembaar)
saldo tot f 2.500,-
f2.500 tot f 5.000,-
boven f 5.000,-

3,75%

4 %
5,25%
6,5 %

Rabobank Woonspaarplan
rente tot 6,5 %
(sparen voor huwelijk of eigen huis) plus
een premie mogelijk tot maximaal f 2.500,-
bij aankoop van een eigen huis.

Rabobank Tienerrekening
voor tieners van 10 tot 18 jaar met
gratis rekening-koffer en 5% spaarpremie

6 %

R9 Rababank
- Zutphenseweg 26, Vorden. Tel. 05752-1888
- Ruurloseweg 70, Vorden. Tel. 05752-6769
- B. v.d. Heydenlaan 3, Wichmond. Tel.

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

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
Telefoon05754-517

Vooraluwreparaties, 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

In onze

verdient u geld:
Kijkt u maar:

Kinder klittebandschoenen
nu 49,-
Heren corduroy muilen
nu 15,-
Cristall damesschoenen
i.p.v. 175,- nu 119-
Damespantoffels
nu al v.a. 15,-

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Vqgr complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

wt| Kotncn
oe nuurt nemen

Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

wij naaien wij Kvcrcn
MfuthMta vloerbedekking

Foto Dol ph ij n wenst u

een voorspoedig 1985

en om het jaar goed in te zetten
beginnen we met grandioze akties,
omdat onze zaak dit jaar 45 jaar
bestaat.
Lees dus de eerste week van elke
maand onze advertentie, dat kan u
veel geld besparen.

Deze maand is onze a kt i e

REPRODUCTIES
van oude foto's zonder negatief
zowel kleur als zwart-wit voor de

HALVE PRIJS

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

vooral uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20 -VORDEN

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE

Voor de beginnerscursus

praktijkdiploma boekhouden
die op 2 januari a.s. begint zijn nog en-
kele plaatsen vrij.

D. Luichies,
Noorseweg 8 - Gorssel - (05759-2873).



Met grote vreugcJ3 en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon

J ARNO ARNOLDUS

Wij noemen hem

JARNO
Frans Meulenbeek
Marja Meulenbeek-

ter Maten

27 december 1984
Reigersvoortseweg 22
7227(fcNKToldijk.

Peter: Sjaak Meulenbeek
Meter: Yvonne Meulenbeek-

de Rooy

Een voorspoedig 1985.

Wouter en G uus hebben er een
zusje bij

ESTER

Zij is geboren op 22 december
1984.

Piet en Frieda
van Rooijen-Pasman.

Vorden, Brinkerhof 53

Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon

RUBEN
Hans en Ineke
Rikkers

29 december 1984
Mulderskamp 21
7251 EX Vorden.

Tijdelijk adres:
Nieuwe Spittaal
Warnsveld.

Wij zijn dankbaar en blij met de
geboorte van onze zoon en
mijn broertje

JUDAHGERRITJOS

We noemen hem

JUDAH
Johan en Wilma Bolink-

Groot Enzerink
Ruben

7 2 51 XD Vorden,
31 december 1984
B. v. Hackfortweg 42.

Diep getroffen door de vele
blijken van belangstelling na
het ongeluk en overlijden van
mijn lieve man, vader en opa

JAN TUENTER

willen wij langs deze weg onze
oprechte dank betuigen.

J.Tuenter-Eggink
Kinderen en
Kleinkinderen

Vorden, januari 1985.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, kaarten, bloemen en ka-
do's die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen

ALFONSENWILLY
HAVERKAMP

Ruurloseweg 75
7255 MA Hengelo Gld.

Allen die mijn afscheidsrecep-
tie bezochten wil ik hartelijk
danken voor uw belangstelling,
bloemen, cadeaux, brieven het
heeft mij erg getroffen. Ook
namens mijn vrouw wil ik u
daarvoor bedanken.
Wij wensen U een voorspoedig
1985. Het gaat U allen goed.

A. SCHIPPER
S. SCHIPPER-

PLANTING

Moddeweg 21
7462 PX Rijssen.

In verband met mijn vertrek uit
Vorden zegt ondergetekende
de lidmaatschappen, donaties
op van de diverse verenigingen

A. SCHIPPER
Het Vaarwerk 19
7251 DD Vorden.

LEGO
BAZARSUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Op vrijdag 11 januari 1985 hoop ik mijn
80ste verjaardag te vieren

G. NIJENDIJK-BOUWMEESTER

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
20.00 tot 22.00 uur in Bar-Bodega "'t Pan-
toffeltje", Dorpsstraat 34, Vorden.

't Muldershuis"
Galgengoorweg 17
7251 KD Vorden

Heden werd plotseling uit ons midden weggenomen
mijn lieve man, onze lieve zoon, vader en grootvader

ANTON HOETIN K
echtgenoot van Hendrika Johanna Grotenhuys

eerder weduwnaar van Willemina Pelgrum

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: H.J. Hoetink-Grotenhuys
Gorssel: H.J. Hoetink
Gorssel: B. Hoetink

A. Hoetink-Braakhekke
Vorden: R. Hoetink

L. Hoetink-Baakman
Almen: A. Hoetink

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

T. Brinkgreve
Vorden: G. Nijenhuis-Groot Roessink

D. Nijenhuis
Vorden: H. Groot Roessink

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

A. Groot Roessink-van Dellen
en kleinkinderen

7251 EC Vorden, 27 december 1984
Burg. Galleéstraat 52

De begrafenis heeft plaatsgehad op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Haal uw voordeel uit onze

Vele koopjes zowel in onder- als bovengoed b.v.

Accona halfwol ondergoed halve prijs.
Kinderondergoed ten Cate 2 halen 1 betalen.
Dames bovenkleding grote kortingen.
Winterstoffen erg voordelig.
Pak nu voorbeel bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Jansen & gal

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

HET HANGT
WEER

KLAAR
MODEHUIS Wij beginnen voor u het nieuwe

jaar goed. Vanaf 2 januari a.s.
hebben wij de gehele
wintercollectie voor zowel
dames-, heren-, meisjes- en
jongenskleding
STERK AFGEPRIJSD

Een
goede bril

voor
elke beurs
Bij ons vindt u kwaliteits-
brillen die ook binnen

uw budget passen.
vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

Opnooryw
vakman -opticien

De deskundige 't
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Zondag 6 januari
14.30 uur

Ratti
Turkse Kracht

Terr. Eikenlaan

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

Grote krachtmeting tussen
Gertie Buitenzorg en Be-
rend Lewis op zondag 1 3 ja-
nuari bij 't Proathoes te Linde
om 15.00 uur.

VORDEN - BURG. GALLEÉSTRAAT 3
PARKEREN VOOR DE DEUR

DE YAUEWEIDE" W/j wensen u een voorspoed/g 1985

1 bos narcissen 3,50
3 primulaatjes 5,—
1 Cenerai 3,50

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

Timmerwinkel en
timmerbedrijf
henkfrercks
bug gateestraat 36
vorden tel 06752 -3375

K DE KEURSIAGER
GOED VDOR MINDER GELD

VOOR 3-1 t/m 5-1 1985

Riblappen
1 kg limousin

VOOR DE BOTERHAM HEERLIJKE

Paté's
champignon paté, ardennerpaté enz.
van 1,98 per 100 grarri voor
per 100 gram

KEURSLAGER

17.98

1,68

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Wij zijn

gesloten
van 6-1-'85 tot 13-1-'85

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleéstraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Zondag 6 januari 1985 traditionele

nieuwjaarskoffieconcert
door muziekver. "Concordia'

VOOR DE PAUZE
Harmonie korps (o.l.v. H. Wendt)

met een luchtig programma.

NA DE PAUZE:
Optreden kapel "Achtkastelendarpers"

(o.l.v. J. Lauckhart).

zaal:

„Se Irterbmj
Aanvang 11.30 uur - einde ca. 13.00 uur

Toegang gratis.

Cursus volksschilderen
op maandagavond 28 januari starten we
weer met een cursus volksschilderen. Voor
beginners en voor gevorderden.
Inlichtingen en opgave:

schildersbedrijf
bennie hormsen
spalstraat 17, 7256 AA hengelo (g.)
telefoon 06753-1292

Dat ook 1984 voor de R.T.V. weer een ge-
slaagd jaar was, danken wij mede aan de
steun van de diverse gemeentelijke en
plaatselijke instanties, een groot aantal
middenstanders en bedrijven en de inzet
van een groot aantal leden.
Hiervoor zijn wij een ieder zeer erkentelijk.
Als blijk van waardering wensen wij allen,

een heel voorspoedig 1985
Bestuur

R.T.V.
Vierakker-Wichmond

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.



1985! Een Super-jaar,
wat ik u brom.

Laat ik niet te hard van stapel lopen, maar alvast verklappen dat 1985 groot spektakel te zien zal geven.
Ik, samen met mijn collega's van de Club, beloof u vuurwerk op het prijzenfront, gevechten op het scherp van de snede,
met als inzet de koopkracht. Geen gewone koopkracht, maar Super-koopkracht. Om mijn woorden kracht bij te zetten

en omdat de eerste klap een daalder waard is, deze eerste week van het nieuwe jaar als Super-aanbieding 5 kg. aardappelen
voor een ongekend-scherpe prijs. Na de luxe van de afgelopen periode vast geen overbodige luxe!

Ook deze week weer
volop vers in de aanbieding.
SCHOUDER-
KARBONADE
KIIO

Donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 januari

Hamschijf
küo 5,98

Donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 januari

Gepaneerde schnrtzels
500 gram

FIJNE VLEESWAREN VERS VAN HET MES

Ontbijtspek f| ÜQ Snijworst 1 KQ
100 gram IPf IhPLp::; 150 gram l JfluPÜP

Saks
150 gram 1,09 Gekookte lever

150 gram 0,99
KNIP WITOFBRUIN
VERPAKT GESH. •'
CA. 800 GRAM

Witte puntjes . -o Jonge kaas Q QI-
I f %J3 verpakt, 1 kik) O f 3 Upak 6 stuks

BLOEMKOOL
PER STUK

Donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 januari

Navelsinaasappelen

2 küo 3,58
Donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 januari

Zuurkool
uit't vat, 500 gram I.39

DAGKOOPJES

MAANDAG 7 JANUARI

Stooflapjes
500 gram

MAANDAG 7 JANUARI

Prei
kilo

DINSDAGS JANUARI

Hamburgers
5 halen.

DINSDAGS JANUARI

Andijvie
kilo

WOENSDAGIËJANUARI

H.O.H. Gehakt
WOENSDAG 9 JANUARI

Gekookte

k«o
bieten

VflMf ;:: 500 gram

Net even scherper.
Dat blijft ons devies

spritsII

pak 15 stuks

Sprinklettes
"fln", licht of donker, zak 300 gram

Glorix
bleekmiddel
literfles

DIEPVRIES

Frites
kilozak

Honig
macaroni
elleboogjes, pak è 500 gram

Havermout
"Bruggen", zak 500 gram 0,98

De eerste klap
is een

•daalder waard.

Niet vragen
hoe 't kan.
Profiteer
ervan!

l Ffl QTPIM Wamsveld
LCU O l Cl NI 05750-22576 JOOP CORNELIS
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Molen op het Hoge
feestelijk versierd

Tijdens de afgelopen feestdagen was de molen aan het Hoge feeste-
lijk opgetuigd. Molenaar Limbeek had de wieken in de traditionele
feeststand gezet een daarna versierd met groen en slingers. E.e.a.
was een leuk gezicht en trok veel publieke belangstelling.

Enorme vernielingen
LJLN.O.-school

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de L.H.N.O.-school aan Het Ho-
ge bezoek gehad van inbrekers. Via de fietsenstalling is men binnengeko-
men middels het openbranden van een deur.
In de school werden vervolgens enorme vernielingen aangebracht. Met
een poederblusser werd de direktiekamer en een lokaal ondergespoten.
Klokken en lampen werden kapotgegooid. Ook de prijzenkast moest het
ontgelden. Kortom, een enorme rotzooi.
Omtrent de daders ontbreekt elk spoor. De Rijkspolitie heeft sporenon-
derzoek verricht. De Rijkspolitie vraagt eventuele getuigen zich te mel-
den. Een en ander moet rond het middernachtelijk uur zijn geschied.
In diezelfde nacht is het notariskantoor aan de Dr. Lulofsweg met een on-
gewenst bezoek vereerd. Aldaar werd buitenverlichting, brievenbus en
naambord vernield. Inbraaksporen ontbraken hier.

Waardevol
Kerstconcert
Op dinsdag 18 december jl. viel er in
de St. Willibrorduskerk in Hengelo
gld. een voortreffelijk kerstconcert te
beluisteren, waaraan het Hengelo's
gemengd koor en het Vordens Man-
nenkoor haar medewerking verleen-
den. Beide koren staan onder leiding
van dirigent Bert Nijhof.
Prachtige Kerst zang van zowel het
Hengelo's Gemengd Koor als het Vor-
dens Mannenkoor, met een waarde-
volle bijdrage van ds. Hendriks en
Pastoor Morren.
Het Hengelo's Gemengd koor open-
de het Concert, en er kan zonder meer
gesteld worden dat het geheel opval-
lend zuiver werd uitgevoerd.
In "Du Hirte Israël, Es ist ein Ros' ent-
sprungen en O Jesulein süss", kwam
het koor meesterlijk voor de dag, maar
ook het wat eenvoudige "Bethlehem"
kreeg een mooie "kleur" door grote
homogeniteit en haarscherpe uit-
spraak.
Het Vordens Mannenkoor bewees op
dit concert dat kwaliteit ook zonder
technische ingrepen (die bij een plaat
opname nou eenmaal gebeuren)
recht overeind blijft in het "Wiegelied
der Herders" viel een uitstekende te-
nor solo van Tonnie Besselink te be-
luisteren en ook het Kerst lied "Ons
Ghenaket die Avondstaer" dwint be-
wondering en respekt af.
Het lijkt er op dat dirigent Bert Nijhof
zowel bij het Hengelo's gemengd koor
als bij het Vordens Mannenkoor spe-

ciale disipline eist bij de wat eenvoudi-
ge werken, bij "Kindeke Jezu" ook een
kort eenvoudig werk, komt deze "her-
kenbare kerstmuziek daardoor dan
ook ver boven het gemiddelde te lig-
gen.
Het moeilijk uit te voeren "Drei Köni-
ge" werd zuiver gebracht, bij dit lasti-
ge werk loopt de toonsoort van Bari-
ton solist Ludo Eijkelkamp in een an-
der ritme en in een andere toonaard
door het werk, het koor miste heel
even de noodzakelijke "aansluiting"
maar in het slot kwam het tot een goed
geheel.
"Stille nacht" werd op meesterlijke
wijze uitgevoerd, zeer gedisiplineerd
devoot en zacht bracht het Vordens
Mannenkoor haar Concert gedeelte
tot een goed einde.
Ds. Hendriks gaf een appèl aan "Vre-
de en Hoop in een harde werkelijk-
heid" wat door Pastoor Morren in het
stukje van Manfred Fischer "Kinde-
ren niet gewenst" een diepe realiteit
achter liet.

Welluidende solo's op
Kerstconcert
Gebroeders Eijkelkamp
Het op 23 december gehouden Kerst-
concert van de Gebroeders Eijkel-
kamp in Café Restaurant "Het Wapen
van 't Medler" bewees dat buiten de
mooie samenzang van de Gebroe-
ders, individueel ook prachtige stem-
men in het koor aanwezig zijn. In "Oh,

du fröhlige" viel een mooie tenor solo
van Antoon te beluisteren, met orgel
begeleiding van A. Wissink.
De solo van Johan werd op zich uitste-
kend gezongen, maar in de begelei-
ding van het koor haperde er het een
en ander in "Once in Royal David Ci-
ty" misschien toch een te lastige be-
werking voor het koor?
Ludo staat bekend om zijn voortreffe-
lijke bariton solo's en schitterde dan
ook in "O Jesulein süss" een prachtige
volle stem die toch voldoende wordt
"afgedekt" zonder dat de uitspraak te
lijden heeft.
In het "Wiegelied der Herders" soleer-
de Antoon opnieuw met een goede
begeleiding van het koor.
Ongetwijfeld hebben de Gebroeders
hinder ondervonden van de enorme
drukte, in de over volle zaal slaat de
warmte toe en het zuurstof gehalte
verminderd alengs. Ondanks deze
handicap werd het zeer moeilijke
werk "Kerst beleving" met mooie so-
lo's van Bernard,'Ludo en een combi-
natie van Bernard en Paul schitterend
vertolkt.
Het slotlied "Nog is de staldeur open"
kenmerkte zich door een goede uit-
spraak. In een algehele beschouwing
kan ik mij niet aan de indruk onttrek-
ken dat de eerste tenoren iets "afge-
dekter" zouden mogen zingen, maar
de omstandigheden meegerekend
komt het tot een goed geheel.
Ondanks de enormde belangstelling
zagen de gebroeders kans een ieder
van een gratis kopje koffie te voorzien,
en frisdrank voor de kinderen.
Een vrijwillige bijdrage voor de res-
tauratie van de kerktoren in Kranen-
burg komt dan ook over als een prima
Kerst gedachte.

L. Terwel

Kerstviering
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plat^fcndsvrouwen vierde dezer
dagen insral "De Herberg" het Kerst-
feest. Hieraan werd medewerking ver-
leend door het "Achterhoeks Vocaal
Kwartet". Zij brachten prachtige lie-
deren ten gehore, waarvan de dames
erg genfj^^. Mevrouw T. Ridderhof-
Meester^^lroeg enkele gedichten
voor. Door eigen leden werd het
Kerststuk "Er is iets mis met de Kerst-
mis" opgevoerd.
Mevrouw J. Westerveld-Veerman,
presidente van de afdeling bracht al-
len dank voor de medewerking aan
deze avond. Tot slot werd samen het
"Ere zij God" gezongen, waarna het
vocaal kwartet de zaal nog haar beste
wensen voor Kerst en Nieuwjaar toe-
zong.
De volgende bijeenkomst van de Plat-
telandsvrouwen is gepland op 15 ja-
nuari in het Pantoffeltje. Tijdens deze
koffiemiddag zal de keuringsdienst
van Waren zijn opwachting maken.

Expositie in de
bibliotheek Vorden
Vanaf 7 januari zal er de eerste ten-
toonstelling van 1985 te bezichtigen
zijn in de galerie van de openbare bi-
bliotheek.

Dan zullen 3 schilders hun werk laten
zien. Deze zijn: Cora van de Wiel,
Tonny Goossens en Gijs van de Wiel.
Cora van de Wel was oorspronkelijk
cabaretartieste. In de vijftiger jaren
was zij bekend als "Cora Ville", vooral
in de zogenaamde "Bonte Dinsdaga-
vondtrein" met bekende artiesten.
Sinds 1962 woont zij in de Gelderse
Achterhoek en is getrouwd met Gijs
van de Wiel en ook één van zijn leer-
lingen. Zij werkt vooral met pastei.
Gijs van de Wiel heeft zijn opleiding
genoten aan de Rotterdamse acade-
mie en heeft ook met het toneel te ma-
ken gehad. Ooit speelde hij mondhar-
monica bij het Hotcha Trio. Toch
heeft hij zich het meest met tekenen
en schilderen opgehouden. Hij maak-
te een studiereis naar Frankrijk en
heeft veel bewondering voor de schil-
ders Degas en Monet.
Tonny Goossens woont in Vorden en
is ook een leerling van Gijs. Hij is van
beroep dameskapper. Hij werkt in
olieverf. Mevrouw van de Wiel en de
heer Goossens hebben zich onder an-
deren toegelegd op het schilderen van
de 8 kastelen, die een deel van de ex-
positie uitmaken. Verder zijn te zien
landschappen, portretten e.d.
Tot en met l februari is de expositie te
bezichtigen. De toegang is vrij.

Kerstvieringen
Bij de Kerstviering van de bejaarden-
soos in Kranenburg verleende kleu-
terdansgroep van de Achtkastelen-
darpers haar medewerking. Mevrouw
Gal las het kerstverhaal voor. De vie-
ring werd besloten met een koffieta-
fel.
De leden van de KPO hadden een
sfeervolle kerstviering in zaal Schoe-
naker. Er werden vele kerstliederen
gezongen. Mevrouw Rutgers droeg
het kerstverhaal voor. Met een een-
voudige gourmet-party werd deze bij-
eenkomst besloten.
De leerlingen van de samenwerkings-
school brachten tijdens de viering het
kerstverhaal geheel op zang. Hetgeen
veel waardering oogstte. De leerlin-
gen hadden de zaal opgesierd met zelf
gemaakte kerstbakjes. Ook de zelfver-
vaardigde kerstkaarten - welke na
afloop aan de ouders en verdere aan-
wezigen werden uitgereikt - kregen
veel waardering.

Onder leiding van mejuffrouw Alber-
tine brachten de kleuters van de sa-
menwerkingsschool elf versjes met elf
kaarsjes. Uiteraard werd ook hier aan-
dachtig geluisterd naar het kerstver-
haal. Alle leerlingen werden onthaald
op chocolademelk en cake.
Het "Wapen van 't Medler" had 230
bezoekers tijdens het Kerst-koffie-
concert. Medewerking verleenden
hier de vier gebroeders Eijkelkamp.
Na afloop was er alom waardering
voor deze kerstviering. De vrijwillige
bijdragen voor de restauratie van de
Kranenburgse toren beliep een be-
drag van f900,-.

De Vrouwenclub Medler beleefde de
Kerstviering in het klubhuis van de
touwtrekver. Het kerstverhaal werd
voorgelezen door mevrouw Wesse-
link. Bij de zang begeleidde André
Knoef op het orgel.
De kinderen van de zojjkgsschool
hadden op Eerste Kérstd^Run kerst-
viering, eveneens in het gebouw van
de touwtrekver. Eric Knoef en me-
vrouw Kok, die op het orgel de kinder-
zang begeleidde kunnen op een ge-
slaagde viering terugblik^! De kin-
deren gingen tenslotte rw^met een
zak snoep naar huis.

Het "Kindje wiegen" in het parochie-
kerk in Kranenburg tenslotte trok
liefst zeventig kinderen, veelal verge-
zeld door hun ouders. Tijdens deze
bijeenkomst werd Charlotte Balvert
gedoopt. Ook hier was er chocolade-
melk. Prachtig vonden de kinderen
het om samen met de trotse vader de
klokken te mogen luiden.

Nieuwjaarsrecepties
Zaterdag 5 januari houdt de touwtrek-
ver. Vorden haar Nieuwjaarsreceptie
in het klubhuis. Traditiegetrouw ge-
volgd door de boerenkoolmaaltijd.
Zondag 6 januari houdt het bestuur
van Ratti nieuwjaarsbijeenkomst in
het klubhuis. Allereerst wordt een
partijtje gevoetbald tussen een mix
van zondagspelers en zaterdagselec-
tie.
Zaterdag 12 januari houdt het Oranje
Comité Medlertol haar "niejaorsbal"
in café Eijkelkamp. 'The Kwadro-
foons" zorgen voor de muziek.

Nieuwjaarsbal
Jong Gelre
Op zaterdag 5 januari zal Jong Gelre
regio West Achterhoek het nieuwe
jaar traditioneel inluiden met het
Nieuwjaarsbal, welke in zaal Concor-
dia te Hengelo zal worden gehouden.
De muziek zal deze avond verzorgd
worden door het orkest National
Four.

Nieuwj aarsconcert
Concordia
Zondag ójanuari houdt de muziekver-
eniging "Concordia" in de grote zaal
van "De Herberg" haar traditionele
Nieuwjaarsconcert. Het harmonieor-
kest onder leiding van de heer Wendt
zal het spits afbijten met een luchtig
programma. Na de pauze zal de Ege-
landerkapel van Concordia voor het
voetlicht treden met onder meer en-
kele nieuw ingestudeerde nummers.
De toegang van dit concert is gratis.

Betaling abonnementsgeld
tot 10 januari 1985

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.

N.C.V.B.
De afdeling Vorden van de N.C.V.B.
heeft een gezellig Kerstfeest achter de
rug. Ds. J. Zijlstra declameerde enkele
gedichten en vertelde tevens een
Kerstverhaal. De Nieuwjaarsbijeen-
komst van de afdeling zal worden ge-
houden op 9 januari vanaf 10.00 uur in
het Dorpscentrum.
De eerste ledenbijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 15 januari. Me-
vrouw Bargeman-Jansen, beter be-
kend als zuster Jansen zal vertellen
over haar werk bij de Kruisvereniging
en wat men zoal van deze vereniging
verwachten kan.
Voor tal van problemen kunnen de le-
den van de verschillende bonden bij
dit team terecht. Zoals bv voorlichting
bij ontslag; huisvestingsproblemen;
belastingsmoeilijkheden.
Via het Info-team kan men in aanra-
king worden gebracht met de be-
roepshelpers van het FNV. Tijdens de
jaarvergadering van de afdeling Vor-
den van het FNV werd onder meer be-
sloten dat het klachtenbureau van de
hout- en bouwbond gewoon blijft
doordraaien. In maart zullen er één of
meer belastingavonden worden ge-
houden. Er werden 2 FNV ers aange-
wezen die de afdeling zullen vertegen-
woordigen over aangelegenheden die
de uitkeringsgerechtigden betreffen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot E. te Velthuis
slaagde voor het diploma S.P.D. l. Hij
volgde zijn opleiding bij C.O.D. te De-
venter.

Gevaren dreigen
op de boerderij
Tijdens de laatste bijeenkomst in 1984
van de gezamenlijke standorganisa-
ties kon de heer H. Pelgrum een groot
aantal leden verwelkomen. Opvallend
was het grote aantal jonge boeren dat
speciaal naar deze bijeenkomst was
gekomen om te horen wat de heer F.
van Dijk te vertellen had over het on-
derwerp "Veilig werken op het be-
drij P'.
De heer van Dijk is inspekteur van de
Arbeidsinspektie te Arnhem. De heer
van Dijk ging onder meer in op de vele
ongevallen die zich met kinderen
voordoen. Ruim dertig procent van al-
le ongevallen betreffen kinderen.
"Een erg trieste zaak, temeer wanneer
je bedenkt dat de helft van die onge-
vallen te voorkomen zou zijn ge-
weest", aldus de heer van Dijk.
l let aantal ongevallen met trekkers is
bijzonder groot. Nog lang niet iedere
trekker is met een kantelbeugel uitge-
rust Vele hebben onnodig last van
doofheid door het lawaai wat de trek-
kers veroorzaken.
Ook ging de heer van Dijk in op het
slecht lezen van de etiketten bij be-
strijdingsmiddelen. Ook adviseerde
hij de aanwezigen gebruik te maken
van brillen bij het lassen en slijpen. De
ontwikkeling van methaangas (bio-
gas) in de gierkelders kreeg de nodige
aandacht tijdens het betoog van de
heer van Dijk die na afloop van zijn le-
zing een flinke brok kaas van de Vor-
dense Zuivelfabriek uit handen van
de heer Pelgrum kreeg aangeboden.

Bi'j ons in d'n Achterhook
Ziezo, de zundage met de kalkoenen, hazen, kniens en stukken ree en ok
van de ölliebollen en spijsbrood bunt weer veurbi'j. Bi'j un hoop luu zölt
de vetkwabben nog wel weer meer zichtbaor wean, de weagschaole kö'j
nao zukke dage maor better neet gebruuken, dan 's de wroeging achteraf
neet zo groot.

Maor now kont ze weer röstug "an de lijn" gaon doon, at ze teminste neet
al te volle ni'jaorsvesites in de kommende maond mot afwarken. Want
dan kö'j maor better ow goeie veurnemmens nog maor un tiedjen uut-
stelPn. Dan hoef i'j ow zelf teminste gin slappeling te vuul'n umda'j 't
weer neet opebrach heb umme al die zuutugheid en vette happen te
laot'n veur wat ze bunt en ze maor veur 'n ander te laot'n liggen.

An de andere kante is 't natuurluk ok zo da'j maor ene keer leaft en d'r op
zien tied bes van meugt gemeten. A'j dan wieter maor zorgt da'j goed wat
beweaging kriegt, och dan ko'j röstug 't een en ander nao binnen warken.
Gaot, a'j de meugelukheid hebt, nao buuten en laot de tilevisie veur wat
ze is. Dan krie'j metene nog 's un betjen frisse loch en da's heel goed veur
un mense. Dan wod ow gedachten ok nog 's weer fris.

Buuten kom i'j nog 's tot roste en kö'j 't geheel wat better overzeen in un
weald waor d'r toch al genog oaver de toer'n bunt. Deurdat ze neet meer
tegen de dinge in 't leaven op kont of't gold altied maor bi'j un ander zeet.
Want daor kö'j ok naar volle las van hemmen, waorbi'j i'j dan wel mot be-
denken dat bezit van volle grei of geld op 'n duur ok gin bevredugging gif
umdat t'r altied wat bunt die nog meer hebt.

Veur mien part meugt alle goeie veurnemmens wat 't etten betreft in 't
water vall'n, a'w ons tegenoaver de luu die hier met ons rondloopt maor
wat vedraagzamer opstelt en op zien tied wat belangstelling veur 'n an-
der hebt. A'w dat op kont brengen is t'r veur 1985 al heel wat ewonn'n.

Een van die meugelukhejen umme van die belangstelling veur 'n ander
te laot'n blieken was de ni'jaorsreceptie op 't gemeentehuus. Jammer ge-
nog hef't gemeentebestuur de vebouwing van de boerderi'je dankbaar
as motief anegrepp'n umme de receptie maor helemaol af te gelasten. Of
t'r in 't kasteel gin ruumte was! Maor jao, at 't neet van harte geet, hoef't
van mien ok neet. Wel jammer dat t'r weer un stuksken traditie weg is.

Of was de afwezugheid van een van de college-leden meschien ok un rea-
jen umme 't maor neet deur te laoten gaon? Vekansie is veur wat luu
soms van volle belang en ok wal good. Dan is 't maor net wa'j veur laot
gaon: de gemeenschap of ow privé. En zoiets mot iederene maor veur
zichzelf uutmaak'n, bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.



Als u uw eerstvolgende
oliebol in een nieuw
buis wilt nuttigen

L^ ^ —_^^™^^^moeten we tocb eens
over een hypotheek

gaan praten.
In afwachting daarvan wenst de Bank met de S u alvast een Voorspoedig Nieuwjaar!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113- Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - Veldwijk: Twekkelerplein 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28-Kloetenseweg 45. BARCHEM" Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12.
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



Wij wensen u allen

een
voorspoedig 1985

FA.JOWÉ
Branderhorstweg 5,
Telefoon 05753-2026
Keyenborg.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exM. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

D i rekt i e en medewerkers van
Administratiekantoor Vorden b.v.
wensen u

een zeer voorspoedig
en (ook financieel)
gezond 1985 toe.

Administratie
kantoor
Vorden

Ruurloseweg 21 - Vorden

D/rekt/e en personae/ van
Drukker/j Weevers B. V.

wenst u
een voorspoed/g 1985

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Vorden - Telefoon 05752-2122.

Wij verzorgen al uw

DRUKWERK
van familiedrukwerk
tot alle soorten
handelsdrukwerk
Vraag vrijblijvend informatie

DRUKKERIJ
WEEVERS

Nieuwstad 12 -Vorden
Telefoon 05752-1404.

Agentschap voor Ruurio
BOEKHANDEL HOYTINK
Borculoseweg - Ruurio.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Nieuwe openingstijden
l.v.m. de werktijdverkorting zijn wij vanaf

2 JANUAR11985
i.p.v. 's avonds 6 uur nu om half 6 GESLOTEN

Onze openingstijden zijn nu:
Dagelijks van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur.

Vrijdag is koopavond, wij zijn dan doorlopend geopend
tot 20.00 uur.

Zaterdag van 8.30 -12.30 en van 13.30-16.00 uur.

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

ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

De Grote Groene Vakwinkel

Vrijetijds- en sportkleding
Loden dames- en herenjassen
Bodywarmers en thermokleding
Truien en vesten
Overhemden en shirts
Laarzen en sportschoenen
en nog veel meer knalprijzen bij:

Sportjacks en colberts
Trainings- en joggingpakken
Jagersjacks in div. maten
Adidas sportschoenen 25% korting
Lederen voetbalschoenen vanaf 15,-
Occasions: Luchtbuksen vanaf 80,-

Martei
iteeds doeltreffend!

WAPEN- EN SPORTHANDEL
ZUTPHENSEWEG 9,
VORDEN.

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

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

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

GROEIBUNGALOW
Schoolstr. 17

Vorden
tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

DONDERDAG 3 JANUARI BEGINT DE

EETHOEK

; OPRUIM VIG KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN
VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN

Tafel: massief eiken met ingelegde
plavuizen 140 x 85 cm.
De stoelen zijn van massief europees
eiken gemaakt
(15 jaar garantie)

ZIE OOK ONZE BLAUWE
OPRUIMINGSKRANT

STOEL 245,- TAFEL 645|

BUFFETKAST
Eiken 1.45 m breed met
zeer veel bergruimte
OPRUIMINGSPRIJS

1050

KLASSS.E
FAUTEUIL
Mohair-look
Antique
STUNTPRIJS

545

ZIE
ETALAGES

SCHUIFDEURKAST
eiken 1,70 m breed. Past bij
vele eiken slaapkamers.
OPRUIMINGSPRIJS

995,-

KWALITEITS-
MATRASSEN

pt>)y«thttr $G 33

voor lage prijzen. 1 persoons vanaf 109,-

T.V./
VIDEO-
MEUBEL
massief eiken front
met uittrekblad
slechts

360,
SALONTAFEL
135x65 cm.
Massief eiken
3,5 cm dik

HOEKKOMBINAT1E:
Zwaar massief eiken, voorzien van
riante lederen kuipkussens.
3 + 2 zits kombinatie

(3-1-1 zits 3250,-)

TAPIJT

650,

MANOU HOEKKOMBINATIE 3 2 /its *nn*o
draion velours van 3885,- voor 2*198*-

MANOU/WEBBING ELEMENTENKAST
van 1845,- voor l O 9 5,-

ELEMENTENWAND bali-bruin 2.63 mtr
met T.V. kast, bar etc. van 2645,- voor • o95v-

Dl VERSE HOEKKOMBI N ATI ES in draion O«E
velours en rundieder vanaf l 3950*

BANKSTEL prachtig massief europees eiken m*
in soft nappa leder van 8335,- voor 5498*'

SENIOREN FAUTEUILS
massief eiken. Vele modellen vanaf

EIKEN BOEKENKASTEN
vanaf • 98*-

SCHRIJFBUREAU in grenen struktuur
met een deur en 2 laden. Pakketprijs • 29*-

1 PERSOONS LEDIKANTEN VOOR STUNTPRIJZEN

3 + 2 zits

iïüJ]I

Hoge kwaliteit en lage prijzen
Dat kan, wij selecteerden voor u 24 rollen
tapijt op voorraad.
Prijs p.m. vanaf

COUPONNEN TAPIJT MET
KORTINGEN TOT 70%

VITRAGES
met loodkoc
op 1,50 m h

7,95

met loodkoord
op 1,50 m hoog vanaf

HANDWEEF TAFELKLEDEN
STUNTPRIJS 49,90

HOEKKOMBINAT1E
met prima zitkomfort.
Beuken romp, bekleding draion
velours 3+2 zits

1395,-
OP ALLE SPREIEN

1O% KORTING

ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL. 05752-1514

LAAGTE 16, EIBERGEN. TEL. 05454-74190

* Gratis reservering en verzekering voor latere levering.
* Prima service en garantie
* Ruim 4000 m2 toon/aal.



Jaarvergadering
bijenhoudersver.
Op 18 december hield de Bijenhou-
ders Ver. "De macht van 't kleine" in
zaal Schoenaker haar jaarvergadering.
Nadat de voorzitter allen welkom had
geheten werd een ogenblik stilte in
acht genomen voor de dit jaar overle-
den oud-voorzitter en erelid de heer
Kunen.
De hierna voorgelezen notulen der
vorige jaarvergadering werden zonder
aanmerkingen goed gekeurd, ook de
jaarverslagen van secretaris en Pen-
ningmeester konden met de goedkeu-
ring der leden worden afgesloten en
bleek dat al was 1984 dan geen bijen-
jaar om hoera over te roepen, bleek er
toch één lichtpuntje nl. een klein batig
saldo en kon de penningmeester voor
zijn werk de dank der vereniging door
de voorzitter worden uitgesproken.
In de nu volgende bestuursverkiezing
werden de aftredende leden Gotink
en Weenink bij acl. herkozen.
Hierna werd verslag uitgebracht over
de jaarvergadering der landelijke
bond de A.N.J. waaruit bleek dat in
1985 waarschijnlijk geen subsidie op
suiker zal worden gegeven en werden
de afgevaardigden voor 1985 aangewe-
zen. Daarna werd uitvoerig bespro-
ken, hoe men in 1985 zou doen met het
reizen in verband met de Varao mijt.
Hierna werd een film betreffende be-
strijding der varaomijt gedraaid waar-
door de Fa. B redeveld uit Zutphen ge-
heel belangeloos apparatuur ter be-
schikking had gesteld en werd uitge-
breid van gedachten gewisseld over
deze zaak zodat in de daarna volgende
rondvraag geen punten meer te be-
spreken waren en sloot de voorzitter
de vergadering.
Met de leden een goed bijenjaar
1985 toe te wensen en werd de fa. Bre-
develd bedankt voor zijn ter beschik-
king stellen van het video apparaat.
Mochten er onder de lezers van het
bovenstaande mensen zij die deze
zeer milieuvriendelijke hobby te wil-
len behoefenen kunnen zij in verbin-
ding stellen met het bestuurslid H.A.
Weenink, tel. 1282.

Kerstrit
"De Graafschap"
De rijvereniging "De Graafschap"
heeft op tweede Kerstdag een Kerstrit
georganiseerd. Nadat de deelnemers
om 10.00 uur bij de familie Lenselink
te Linde de koffie hadden genuttigd
vertrok men om 10.30 uur voor de
tocht. De leiding was in handen van
Wim Groot Nuelend.
De feestavond van de vereniging
vindt op 2 maart plaats in "Het Onder
Schoer" te Barchem. De jaarvergade-
ring wordt op 20 februari in Hotel
Bakker gehouden.

ZAALVOETBAL
Velocitas l - Robur et Velocitas l
(3e ronde Beker)
Ondanks de uitschakeling voor de be-
ker heeft Velocitas het hoger geklas-
seerde Robur et Velocitas uit Apel-
doorn uitstekend partij gegeven.
Met de opdracht, om vanuit een be-
houdend concept te spelen en te
trachten met counters tot succes te ko-
men, ontstond er een gelijk opgaande
wedstrijd.
Ook Robur hield er in de eerste helft
een wat afwachtende spelstijl op na,
waardoor de rust inging met een dub-
bel blanke stand.
Vlot na rust nam Robur een 2-0 voor-
sprong en toen waren de Vordenaren
wel genoodzaakt om meer aanvallend
te gaan spelen. Een voorzet van Fred-
die Bos werd door een Robur-verdedi-
ger in eigen doel gelopen (1-2).
Robur toonde zich toch de gerouti-
neerde ploeg en speelde de weinige
geboden kansen nog tweemaal goed
uit (l-4).

Velocitas creëerde zich ook nog een
aantal mogelijkheden, maar de Apel-
doornse goalie was in deze fase van de
wedstrijd een grote sta-in-de-weg. Ri-
chard Hartman bracht tenslotte ver-
diend de 2-4 eindstand op het score-
bord.

UITSLAGEN: Velocitas l - Robur et
Velocitas 2-4 (beker); Sp. Eibergen -
Velocitas 2 6-3; Velocitas 3 - A.Z.C. 5
l -4; Velocitas 4 - Pandawa 3 2-5; Velo-
citas dames - S.M.S. dames 1-4.

PROGRAMMA: Maandag 7 jan. te
Vorden: Velocitas l -Internio l; Velo-
citas 2 - Meilink 1; Velocitas dames -
Ratti dames, (oefenwedstrijd).

Inhaalwedstrijd
Ratti - Turkse kracht
De competitieleider heeft te elfder ure
nog ingelast voor zondag 6 januari de
competitiewedstrijd Ratti - Turkse
kracht. Deze wedstrijd wordt gespeeld
om half drie. Voorafgaande aan deze
wedstrijd wordt om twaalf uur ge-
speeld een ontmoeting tussen een
mix van zondag tegen een mix van za-
terdag. Deze elftallen spelen twee-
maal een halfuur. Na deze wedstrijd is
er in het klubgebouw nieuwjaarsre-
ceptie.

Dameszaalvoetbal
Op maandag 11 februari 1985 organi-
seert Velocitas een toernooi voor da-
mes in sporthal 't Jebbink te Vorden.
Hieraan kunnen damesteams mee-
doen in welke samenstelling dan ook.
Opgave is mogelijk tot 2 februari a.s.
bij Jan Leegstra, Hoetinkhof 157, tel.

2735. Het inschrijfgeld bedraagt f70,-
per team.
Er zal worden gestreden om een nieu-
we wisselbeker, beschikbaar gesteld
door de sporthalbeheerder, de heer
Jansen. De dames van Kranenburg
waren reeds driemaal achteréén win-
naar van dit toernooi.

Stratenzaalvoetbal
toernooi
Aan het Velocitas-stratenzaalvoetbal-
toernooi wordt dit jaar door 19 teams
deelgenomen. De wedstrijden wor-
den gehouden in sporthal 't Jebbink
op woensdag 9 januari, vrijdag 11 ja-
nuari en zaterdag 12 januari.
In poule A komen uit: Tranendal, Ei-
kenlaan/Kranenburg; Het Glulik; Be-
rend van Hackfortweg; Veldwijk en
Brinkerhof.
PouleB:Insulindelaan l; Linde; Hoe-
tinkhof II; Burg. Galleestraat; Insulin-
delaan II en de Haar.
Poule C: Hoetinkhof I; De Boonk III;
Hoetinkhof III; Molenplan; De
Boonk II; De Boonk I en de Wiersse-
broekweg.

Biljarten
De laatste wedstrijd voor de winter-
stop eindigde voor Kranenburg 2 in
een 40-32 overwinning tegen Modern
3.
Kranenburg 3 speelde nog twee wed-
strijden. Tegen Ons Genoegen 4 -
waarin de oud-voorzitster van Kra-
nenburg meespeelde - eindigde het
treffen in een remise (35-35). Thuis te-
gen De Boggelaar 2 werd verloren met
32-34. Kranenburg 4 ging voor de laat-
ste wedstrijd naar Zutphen en moest
de winst achterlaten. Eindstand 39-25.

Zaalvoetbal
"Olde Smidse"
Het zaalvoetbalteam van "Olde Smid-
se" heeft met twee teams deelgeno-
men aan een toernooi dat zaterdag
georganiseerd werd door SMS uit Zut-
phen.

De eej^Éiwedstrijd werd met 1-1 ge-
lij kgesprcld tegen v.d. Zaag. Tegen
Sietsma werd met 3-1 verloren. Door
een 5-0 zege in de derde wedstrijd ein-
digde Olde Smidse in haar poule als
tweedeJn de finalepoule had men
geen sj^fts en werd met 4-3 van Kraa-
nendij k verloren, met 1-0 van Ar-
noudsen terwijl tegen NAGY met 1-1
gelijk werd gespeeld.

Eigenaar J. ter Heurne van "Olde
Smidse" trakteerde het team op een
hapje en een drankje.

Veel deelnemers
oudejaarscrossloop
De Oudejaarscrossloop die de Vor-
dense Rijwiel- en toerclub "De Acht-
kastelenrijders" zondag 30 december
organiseerde is een groot succes ge-
woroden. In totaal kwamen 240 perso-
nen naar Vorden toe om aan één der
afstanden deel te nemen te weten 2,5;
5; 10 of 15 kilometer.
De organisatoren hadden voor de drie
beste deelnemers/sters op elke af-
stand een beker beschikbaar gesteld.
De uitslagen waren als volgt: 2,5 kilo-
meter l Marcel Jolink, Gaanderen; 2.
Donato Dimolfetta, Deventer; 3. Cor
Reith, Eibergen.
5 kilometer: 1. Frank Wiegman,
Brummen; 2. Gert Harmsen, Harf-
sen; 3. André Luthikhold, Beltrum.
10 kilometer: 1. Bertus Veneklaas,
Hattem; 2. Bertus Stevens, Holten; 3.
R.J. Jolink, Doetinchem.
15 kilometer: l. G. Leusveld, Lochem;
2. Eddie Groen, Zutphen; 3. Leen
Klapwijk.

Jong Gelre
regio volleybal
Vrijdag 4 januari wordt de vierde
speelavond van de regionale volley-
balwedstrijden van de regio West-

Achterhoek gehouden. Plaats en han-
deling is het dorpscentrum te Vorden.
Het toernooi wordt daarna voortgezet
op 18 januari, 25 januari, l februari, l
maart en 15 maart eveneens in het
dorpscentrum te Vorden.

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost

meer.

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.

4 jan. Jong Gelre volleybal, regio.
Dorpscentrum

5 jan. Jong Gelre, nieuwjaarsbal
Concordia Hengelo

8 jan. KPO
15 jan. NCVB, werk kruisvereniging

- .•

Foto vat
Vorden-
van-toen

Op deze foto zien we de "Overtuin van Hotel Ensink" (nu parkeerplaats Hotel
Bakker). Op de achtergrond de toenmalige Empo fietsenfabriek. De kaart werd
verzonden in 1933.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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