
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 5 januari 1984
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Nieuwjaarsreceptie Gemeente Vorden

Maandagavond 2 januari hield het gemeentebestuur van Vorden haar tradi-
tionele nieuwjaarsreceptie.
Het was 'n gezellige drukte. Op de foto oud burgemeester van Arkel in ge-
sprek met het echtpaar Vunderink.

Abonnementsgeld
Als u vóór 10 januari betaalt, verdient U f 5,-.

Dus snel even doen! Het abonnements-
geld is f 35,- incl. 5%BTW per jaar.

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.

Expositie
Henk Bonman in
bibliotheekgalerie
Vanaf 9 januari tot en met 3 februari is
er in de galerie van de openbare bi-
bliotheek te Vorden werk te zien van
Henk Bouwman uit Warnsveld. Hij
werd geboren in 1950 in Warnsveld.
Henk is geen "geschoolde" schilder.
Sinds zijn tiende jaar zette hij op pa-
pier wat er rondom hem gebeurde
door middel van houtskool en grafiet-
potlood. In het begin van de jaren ze-
ventig kwam hij in aanraking met de
kunst in zuidelijke landen en onder
die invloed breidde hij zijn techniek
uit door gebruikmaking van het conté-
potlood en pastelkrijt.
Hij raakte in die periode gefascineerd
door de vorm van het menselijk li-
chaam, zodat vele tekeningen uit die
tijd het menselijk naakt als onderwerp
hebben. Aan het eind der zeventiger
jaren maakte Henk Bouwman een cri-
sis door en was hij lange tijd niet in
staat om te tekenenen. Na deze perio-
de legde hij zich weer toe op het we-
ken met contépotlood, oost-indische
inkt en houtskool. Het is voor het eerst
dat Henk Bouwman zijn werk ten-
toonstelt.

Geslaagde
kerstavond K.P.O.
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet
was vorige week te gast op de Kersta-
vond van de K.P.O.
Het wg^ een zeer geslaagde avond.
De ta^re dames hebben aandachtig
geluisterd naar de liederen. Uiteraard
werden er ook vele kerstliederen ten
gehore gebracht.
Mevrouw Zents-Berendsen las dit-
maal |Akerstverhaal voor.
Op l^nnuari a.s. houdt de K.P.O.
haar jaarvergadering. Op deze verga-
dering is voorzitster Mevrouw Wig-
gers alsmede mevrouw Lichtenberg
aftredend en reglementair niet her-
kiesbaar. De vergadering wordt beslo-
ten met het spelen van enige bingo's.

Gemeentenieuws
telefoon gemeente hu i s 05 752-2323 -Telefoon gemeen ie w e r k e n 05 7 S 2-23 23. Opens te l ! ing g e m e e n t e h u i s : maandag- t/m vrijdagmorgen van
S HO l 2.30 uur en v r i j dag van 13.30-1 7.00 uur - Spreekuur bu rgemees t e r Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
( i e e r k e n : vr i jdag van 10.00 lot l 1.00 uur voor Sociale / a k e n , van l 1.00 tot 12.00 u u r voor gemeentewerken - Spreekuur wethouder H. A Bog-

• van l i . o o to i l M U I uur.

1. Militaire oefeningen
Van 9 januar i tot en met 12 januar i a.s.
/.al er een mili taire oefening worden
gehouden. Part icul ieren hebben toe-
s temming verleend tot het betreden
van hun terreinen. Eveneens /.al ge-
bru ik gemaakt worden van losse mu-
n i t i e .
2. Plaagdieren, hoe kom je eraf?

Plaagdieren in huis of in bedrijf?
Grijp niet onmiddellijk naar bestrij-
dingsmiddelen. Al deze middelen zijn
gif t ig . Vaak bl i jk t dat ook andere me-
thoden afdoende zijn om plaagdieren
buiten de deur te houden. Een paar
mogelijkheden: het invriezen van
voorraden, vochtbestrijding en stof-
zuigen en bijvoorbeeld hel goed af-
dichten van gaten en kieren in de bui-
t enmuur . Een algemeen advies:
houdt insekten bui ten de deur met
vliegengaas. Onderschep in hu is voor-
komende beestjes met de stofzuiger
of pak de vliegenmepper.

Advies
Wanneer u twijfelt hoe te handelen,
kunt u voor advies terecht bij de ge-
meente of bij de afdeling Bestrijding
van Ongedierte van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtel i jke Orde-
ning en Mi l i eubeheer te Wageningen.
Hier krijgt u te horen of u het zeil" af
kan met enkele eenvoudige ingrepen
of dat deskundige assistentie noodza-
keli jk is.

Grijp niet meteen een bestrijdingsmid-
del
Twijfel kan er bijvoorbeeld zijn door-
dat u niet precies weet wat voor soort
insekten het zijn die de overlast ver-
oorzaken. Grijp vooral niet naar de

spuitbus, maar informeer bij de ge-
meente of bel naar Wageningen. U

kunt ook vier of vijf van de plaaggees-
ten in een stevig doosje doen en goed
verpakt opsturen naar Wageningen.
Dan wel graag met vermelding van de
aard van de hinder, eventuele schade
en de plaats waar u de insekten hebt
gevonden. Het adres vindt u verderop
in dit ar t ikel .

Er is een groot aantal lastposten. Een
greep:

- Kakkerlakken
Een aantal kakkerlakken van tropi-
sche afkomst, hier geïmporteerd
door handels- of toeristenverkeer,
zal zich uitsluitend binnen gebou-
wen vestigen. Bij voorkeur zullen
dat goed gewarmde gebouwen zijn,
Hals, bedrijven en vooral plaatsen
waar voedsel aanwezig is. Deze in-
sekten kunnen slechts effectief
worden bestreden door middel van
een goed georganiseerde actie van
vakbekwame ongediertebestrij-
ders. Voor een juiste keuze van be-
strijdingsmiddel en bestrijdings-
methode dient vooraf de soort te
worden vastgesteld. De afdeling
Bestrijding van Ongedierte doet dit
kosteloos en geeft gericht advies.

- Mieren
Earaomieren en andere tropische
miercsoortcn moeten worden be-
streden. Vooraf dient de juiste
soort te worden vastgesteld. Op ba-
sis daarvan kan worden geadvi-
seerd over de juiste wijze van be-
strijding.
Tuinmieren en enkele inheemse
mieresoorten zijn eenvoudiger aan
te pakken dan uitheemse familiele-
den. Vaak kan worden volstaan
met het strooien van mierenpoeder
in de nest-ingang of met de zoge-
naamde "gietermethode".

- Boktorren
Veel boktorresoorten zijn niet
schadelijk voor hout dat in gebou-
wen is verwerkt. Ze kruipen slechts
éénmalig tevoorschijn uit reeds
verwerkt hout om daarin niet meer
terug te keren. Meestal duiken
boktorren op uit hout waar de bast
nog omheen zit (open haard hout).
In die gevallen zijn bestrijdings-
middelen niet nodig. Wanneer de-
ze wél nodig zijn, gelden er strikte
voorschriften. Houtverduurza-
mingsmiddelen die bedoeld zijn
om houtaantastende insekten te
bestrijden vallen onder de bestrij-
dingsmiddelenwet. Er is een wette-
lijke toelating vereist. Voor het ge-
bruik gelden stringente veilig-
heidsvoorschriften (ventilatiepe-
riode, tijdens toepassing adembe-
scherming en beschermende kle-
ding).

- Ratten en huismuizen
In de meeste gemeenten kan men
bij overlast van bruine ratten of
huismuizen een beroep doen op
een gemeentelijke bestrijdings-
dienst. Voor nadere informatie kan
men in Wageningen terecht. In-
dien nodig kan een ambtenaar van
de Afdeling Bestrijding van Onge-
dierte advies geven. Voor de be-
strijding van ratten en muizen in
flats, rijtjeshuizen en dergelijke is
meestal een gecombineerde be-
strijdingsactie van alle panden
noodzakelijk.

Voor informatie en advies
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer, afdeling Bestrijding van Onge-
dierte, Postbus 350, 6700 AJ Wage-
ningen, telefoon: 08370-19061.

Nieuwjaars
koffieconcert
Concordia
Op 8 januari a.s. zal de muziekvereni-
ging Concordia die in dit jaar haar 115-
jarig bestaan viert voor de zesde maal
in successie een nieuwjaarskoffiecon-
cert verzorgen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren
zal het geheel plaatsvinden bij het
Pantoffeltje aan de Dorpsstraat. De
aanvang is 11.30 uur. Het eerste ge-
deelte zal worden verzorgd door het
korps olv. de heer Wendt. Voor dit ge-
deelte is een luchtig programma sa-
mengesteld. Na een korte pauze zal de
tirolerkapel De Achtkastelendarpers
olv. Joop Lauckhart voor het voetlicht
treden een voor aangenaam luister-
plezier zorgdragen.

FTSV afd. Vorden
De Bouw- en Houtbond FNV heeft op
29 december '83 het jaar afgesloten

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

met de jaarlijkse avond voor de bejaar-
den. Op deze avond kon voorzitter
G.M. Eggink in het bijzonder districts-
bestuurder de heer Bruins welkom
heten.

De heer Bruins heeft op deze avond
de heer R. Langehoff gehuldigd met
zijn 25 jarig lidmaatschap van de vak-
bond.

Ook de heer Vruggink was 25
jaar lid, maar kon op deze avond niet
aanwezig zijn. Aan het eind van de.
avond kon de afdeling Vorden terug
zien op een bijzonder geslaagde
avond.

En dit jaar Zwingli
Vorig jaar was 't het z.g. Luther-jaar.
Maarten Luther werd immers 500 jaar geleden geboren, op 10 novem-
ber 1483 in Eisleben DDR.
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Huldrych Zwingli geboren werd, op l
januari 1484 in het Zwitserse Wildhaus.
Naast Luther en Calvin is Zwingli de derde kerk-hervormer. Zijn invloed
is in Zwitserland het grootst geweest. Toch kennen we hem ook in ons
land.
In het Liedboek voor de Kerken staat één lied van Zwingli, Gezang 306.
"Herr, nun heb den Wagen selb". Het is goed om als kerken, als geloofs-
gemeenschappen -j^er als er sprake is van komen tot de-staat-van-her-
eniging - aan het bef^'an het nieuwe jaar 1984 dat lied van Zwingli eens
mee te lezen, mee te bidden; in het bijzonder dan de verzen l en 3, in de
vertaling van Jan Wit:
Heer, stuur zelf het scnip der kerk.
Sterk is wind en tegenstroom
en dat vindt de vijaj^l schoon,
die spot met U en^Pgeloof.

Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,
maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt een lied dat nooit meer zwijgt.

Kerkdienst in Dorpskerk en
Wildenborchse Kapel
A.s. Zondagmorgen 8 januari, de
tweede zondag van de maand, is er zo-
wel in de Hervormde Dorpskerk als
ook in de Wildenborchse Kapel en
kerkdienst. In de Kapel is het dan de
eerste dienst in het nieuwe jaar 1984.
Na de dienst in de Wildenborchse Ka-
pel is daar dan ook de Nieuwjaarsbe-
groeting.
Er wordt uiteraard voor koffie ge-
zorgd. En het Kapelbestuur is voorne-
mens een overzicht te geven van het
Kapelgebeuren in 1983 en noemt stel-
lig ook enkele wensen, "streef-daden"
voor 1984.
Iedereen is er hartelijk welkom.

Extra-zendings-kollekte
De kollekte bij de uitgang na de dienst
in de Vordense Dorpskerk en in de
Wildenborchse Kapel is zondagmor-
gen 8 januari bestemd voor de Zen-
ding. De Vordense Hervormde Ge-
meente heeft het streef-bedrag van
ruim negentien duizend gulden in
1983 helaas nog bij lange niet gehaald.
Daarom is de gemeentelijke zendings
commissie blij met deze extra-zen-
dings-kollete en doet dan ook een har-
telijk beroep op de Gemeente goede
gaven te geven voor het werk van de
Zending.
Het is de bedoeling dat leden van de
zendings-commissie deze uitgangs-
kollekte verzorgen op a.s. zondagmor-
gen 8 januari, in Kerk en Kapel.

Jongeren-avonden
Hervormde Gemeente
Een kleine werkgroep (vanuit het
Jeugdwerk, de Kerkeraad en de jonge-
ren zelf) houdt spoedig weer een z.g.
jongeren-avond in "de Voorde",
Kerkstraat 15. En wel op dinsdag 31
januari.

Het onderwerp voor deze contact-
avond luidt: "Kerk en samenleving".
Jonge lidmaten, meer nog: alle jonge-
ren uit heel de Gemeente zijn er zeer
welkom. Het is goed en nodig het con-
tact met elkaar, het contact met de
plaatselijke Gemeente te bewaren en
te verdiepen.
Willen jullie deze uitnodiging aan el-
kaar doorgeven!
En als het "effe kan" samen komen?!
Je bent er welkom.
Data: dinsdag 31 januai en donderdag
22 maart.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H.E. Alberts en
M.E. Schelling.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J. Burkink, oud 92
jaar; E.J. Woessink, oud 103 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 8 januari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 8 januari: 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 januari: 10.00 uur Ds. J.C.
Krajenbrink. Na de dienst: Nieuw-
jaars-begroeting, met o.a. het Kapel-
bestuur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 en 8 januari dr. Vaneker, tel. 2432.
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 7 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink. Tel. 1566. Ook avond- en nacht-
dienst.
Wegens vakantie afwezig van 7-14 ja-
nuari dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTS
7 en 8 januari N.J. Edens, Vorden. Tel.
05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bel-
len voor half 9.

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, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



JA, U WEET HET!! ALS

RUURLO

OPRUIMT, WORDT ER OPGERUIMD.

A.s. vrijdag 6 januari openen wij de deuren voor onze

grandioze

winter opruiming

Vele echte koopjes

DAMES:

Wintermantels

Japonnen

Pakjes

Rokken

(ook hammer)

Blouses

Pullovers

Vesten-spencers

Vele echte koopjes

HEREN:

v.a. 69,- Series kostuums v.a. 165,-

v.a. 29,- Serie winterjassen

v.a. 59,- halve prijs

Jacks v.a. 69,-

v.a. 39,- Kolberts v.a. 65,-

v.a. 25,- Pantalons ook cord. v.a. 69,-

v.a. 15,- Vesten en pullovers v.a. 20,-

v.a. 19,- Overhemden 25,-/29,-/39,-

Tinneroy pantalons

(Carrera-Levis) div. maten en kleuren

Spijkerbroeken div. maten en modellen

35,-

halve prijs

MEISJES- EN JONGENSAFDELING

Jacks en manteltjes Pullovers en sweatshirts

39,- en 55,- v.a. 15,-

Pantalons v.a. 19,50 i Jurkjes v.a. 19,50

Koopjes in LINGERIE - NACHTKLEDING - BEHA'S

CORSELETS EN HUISHOUDGOEDM

Op alle niet afgeprijsde artikelen

10% KORTING
Vrijdags doorlopend open tot 9 uur, ook open van 6-7 uur

Zaterdags de.hele dag open.

THEORIEOPLEIDING (ja-nee)
OOK VOOR 17 jarigen.

De mogelijkheden bij onze rijschool:
— volledige opleiding (ca. 10 weken)
— ook tentamens oefenen voor examen.

Voor verdere informatie natuurlijk naar:

VERKEERS- EN AUTORIJSCHOOL

"Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783.

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag thermolana
halfwol ondergoed.
Verkrijgbaar bij:

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

Jan Pieterse
interieur adviseur
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Telefoon 05754-517.

1 bloemkool 1,75
2 kg. Coxs 3,98
15 Navelina's 3,50
Wij wensen u een voorspoedig 1984

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL. 1617.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

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

Premie A woning?
Schoolstr. 17

Vorden
tel. 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Vijf gulden verdient U als
U voor 10 januari uw
abonnementsgeld be-
taalt voor Contact.

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en
automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

OPRUIMING

O
~D

Vanaf vrijdag a.s. tot en
met zaterdag 14 januari rui-
men wij open hoe!!!

Talloze geweldige aanbiedingen
(zie onze etalage). Ook geven wij
in deze periode 10°/okorting
op alle niet afgeprijsde artikelen
(ook optiek).

Oö juwelier
o siemerink*• •••

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

T

^ aiv f l o i

'^
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
DE GROOTSTE KOLLEKTIE MERK
SCHOENEN VOOR DAMES -
HEREN EN
KINDEREN

ECHTE
KORTING!

10 - 70%
KORTING

*$&
2
^^°«rCDAMES

ÏÏ*

MAANDAGMORGEN GESLOTEN

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

R.K. School voor Techniek
en Ambacht (LTS) Borculo

Informatie-avond
16 januari tussen 19.00 en 21.30 uur.

Jongensen meisjes die nu in de zes-

de klas van het basis onderwijs zit-

ten, zijn met hun ouders van harte

welkom.

Directie en leraren verstrekken de

nodige en gewenste informatie.

De school is die avond in bedrijf.

Vrouwenraad Vorden
organiseert cursus:

„Vrouw en gezondheid"
op 17 - 24 - 31 januari en 7 -14
21 - 28 februari.
9.30 uur - 11.30 uur in Dorps-
centrum, kosten f. 25,-.

cursus:

„Tekenen en schilderen"
Aanvang: 16 januari 19.30-
21.30 uur in Dorpscent rum.
Kosten 10 lessen f. 35,-.

Inlichtingen en opgave voor 11 januari bij:

Mevr. T. Brandenbarg
Brinkerhof 84
Tel. 2024.



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

SUSANNE

Zij is geboren op 30 december
1983.

René, Hennie en
Marianne Eijkelkamp

De Haar 17, 7251 CE Vorden.

Op 30 december 1983 werd
geboren onze zoon

ALVIN LEE

Diny en Leo Bongaarts

Wilhelminalaan 11, Vorden.

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en kado'sdie
wij mochten ontvangen bij de
geboorte van onze zoon

MENNO

Tonnie en Tiny Eskes
Molenweg 17
7251 ED Vorden.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de velefe-
licitaties, bloemen en cadeaus,
die wij bij ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

H. BOSMAN
H. BOSMAN-NIJLAND

Enzerinkweg 8,
Vorden, januari 1984

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele gelukwensen en kado's
die wij mochten ontvangen
op onze huwelijksdag.

Tevens wensen wij U een ge-
lukkig 1984.

EddyenDoréeHiddink

Zutphen, januari 1984
Tjerk Hiddesstraat 13

NJ. EDENS, tandarts

Met ingang van 1 januari
vervallen alle spreekuren
van 9-10 uur 's morgens en
op dinsdagmiddag
Alle controles en behande-
lingen zullen voortaan op
afspraak worden gedaan.

Dorpsstraat 5, Vorden.
Telefoon 1453.

Vijf gulden verdient U als
U voor 10 januari uw
abonnementsgeld be-
taalt voor Contact.

O

Raadhuisstraat 22

wenst U een

voorspoedig 1984

Muziekvereniging
Concordia

zondag 8 januari

KOFFIECONCERT

Aanvang 11.30 uur in
't Pantoffeltje

Gevraagd: gemeubileerde
woning voor periode mei-ju-
ni-juli voor echtpaar uit Zwit-
serland, zonder kinderen.
Tel. 05735-1751.

Te koop: ca. 3,5 ha weiland
gelegen aan de Wierssebroek-
weg.
Nadere informatie in te winnen
bij tel. 1671.

Te koop:

PARKIETEN
Telefoon 05752-2935.

A.s. vrijdag, 6 januari

klaverjaswedstrijd
Café-Rest. Schoenaker

Ruurloseweg 64, Vorden.

Vijf gulden verdient U als
U voor 10 januari uw
abonnementsgeld be-
taalt voor Contact.

Na een leven vol zorg voor anderen is in volle vrede over-
leden te Maastricht, onze lieve moeder en oma

LUBERTHA BERENDINA BOUMAN
weduwe van J.F. Jansen

op de leeftijd van 77 jaar.

Maastricht: PAUL EN IET
Ernst
Erica

Vorden, 2 januari 1984
Het Jebbink42

Korrespondentie adres:
P.B.Jansen
Herendaal 1, 6228 GV Maastricht

Geen bezoek aan huis

De plechtige uitvaart vindt plaats vrijdag 6 januari om
11.00 uur in de Christus Koning kerk, Het Jebbink 8 te
Vorden, waarna de begrafenisom12.15 uur op de Alge-
mene Begraafplaats RK gedeelte te Vorden zal plaats-
vinden.

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum van de Monu-
ta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaarvrijdag 6 januari
vanaf 10.30 uur.
Condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum.

Heden overleed na een zorgzame verpleging in zieken-
huis "Het Nieuwe Spittaal" te Warnsveld, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, grootvader en overgrootva-
der

REINT STEGEMAN
echtgenoot van J.H. Oudenampsen

in de ouderdom van 88 jaar.

Vorden: J.H. Stegeman-Oudenampsen
Zaandam: A.H. Olthof-Stegeman

W.J. Asma
Vorden: H.C. Stegeman

A. J. Stegeman-N ij hu is
Zutphen: D.H. v.d. Berg-Stegeman

H. v.d. Berg
Vorden: Chr. Klein Obbink

C. Klein Obbink-Wittebol
klein- en achterkleinkinderen

7251 DR Vorden, 29 december 1983
"Rondekamp", Rondekampweg 3

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaatsgehad.

Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster en tante

R. SNELOOPER-GROOT ROESSINK

echtgenote van J. Snelooper

op de leeftijd van 58 jaar.

Woerden: A. WAHL-GR. ROESSINK
J. WAHL
Eric en Marleen
Anja
Dick

Zelhem, 2 januari 1984

Correspondentieadres:
Papaverstraat 19
7021 ZH Zelhem

De begrafenis is op vrijdag 6 januari 1984. De aanvang
van de rouwdienst is 14.00 uur in de Aula van „Denne-
lust" te Zelhem.

i

Op 24 december is overleden, in de ouderdom van 103
jaar, de heer

JAN WOESSINK

Vele jaren is de zeer gewaardeerde overledene ons allen
tot grote steun geweest.

Familie THATE

Den Bramel, Vorden

Nieuwjaarsreceptie

11 januari V.T.P. vanaf 20.00 uur

in de kantine

Zondag 8 januari

Nieuwjaarskoffieconcert
in 't Pantoffeltje

Aanvang 11.30 uur.

Muziekvereniging Concordia

De Keurslager

^
DONDERDAG 5/1 T/M ZATERDAG 7/1

Riblap Limousin «7I-
500 gram O, / Ü

Kookworst
stuk 250 gram, eigen fabrikaat voor

«
£mf

MAANDAG 9/1

Speklappen
per kilo voordeliger

DINSDAG 10/1

Verse worst
per kilo 2,50 voordeliger

WOENSDAG 11/1

Gehakt hoh
per kilo voordeliger

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

zaal

„Ie Herberg"
Vorden

Dinsdag 10 januari, aanvang 14.00 uur

wederom DANSMIDDAG 50+

Van 9 tot en met 13 januari
houdt de

Openbare bibliotheek
een "boete"-vrije week. W

Als u nog boeken thuis hebt, die al lang terug had-
den moeten zijn hebt u de kans om ze GRATIS in te
leveren. ^^

Vanaf 16 januari wordt er f. 0,10 per boek per
dag berekend.

GEVRAAGD:

HULP
VOOR ENKELE DAGEN OF
AVONDEN PER WEEK.

CAFÉ-RESTAURANT

SCHOENAKER
RUURLOSEWEG 64, TELEFOON 6614.

Volksschilderkursus
Woensdag 8 februari begint er een kur-
sus volksschilderen voor beginners.
Inlichtingen en opgave bij:
Els Harmsen

bcznnie harmsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292

a.s. //? zaa <f/ Z?<
va/z c/e A t/es-.

XXDe Deurdrea/ers"

Cïcr/7 va/90 20.00

met vele

bij uw vakmanschoenwinkelier.

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

VOORAL UW

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
tltedi doeltrefftndi

Vorden, tel. 1272

Grandioze opruiming '84
in verf en behang, voor de helft
van de prijs

Wegens interne verbouwing van de winkel.

Tevens hebben wij ook magazijn opruiming,
want er moet weer plaats gemaakt worden
voor de nieuwe producten.

Schildersbedrijf

J.M. Uiteiweerd
Ruurloseweg 35, Vorden, tel. 05752-1523
Meester Schilder

Thermolana
halfwollen ondergoed
in de maand januari

10% kort ing

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752 -1971

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

DE VALEWEIDE
BOS FRESIA'S 3,75
PRACHTIGE CYCLAAM 3,75



KNAKWORST
potje 8 stuks

ZUURKOOLSPEK
stukjes van± 250 gram

CONFILUX EXTRA JAM
CONFITURE
pot 450 gram, keuze uit 4 smaken

99
799

179
BRADO BAK EN BRAAD AO

ke 20 ram _ . _ %/ ̂

ERU GOUDKUIPJE

CALIFORNIA
ERWTENSOEP
heel blik

139
Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdelmg.
Prijzen geldig t/m 7 januari a.s.

GOLDEN DELICIOUS n
tas ca. 2 KILO

1QQ
\ii

GROTE BLOEMKOOL

BRUTAAL:
BIJ

UNOX
ROOKWORST

'N POND
ZUURKOOL

VOOR

ONTBIJTKOEK
450 gram

THEEBISKWIE
pak 175 gram _ 49
ENGELSE DROP

KOTEX BREVIA
INLEGKRUISJES
pak 30 stuks 199

WuA

>-. aso,,„».*»3

SLAGERIJ
Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 7 januari a.s.

GEHAKT
HALF OM HALF

RIBKARBONADE
.KILO

KILO

795
895
598MAGER HACHEVLI ES

UNOX
ROOKWORST
250 gram

ZUURKOOL
500 GRAM

Deze zeer lage prijs alleen bij

aankoop van een Unox rookworst

SANTUSA ZUIVERE
BIJENKONING
pot 450 gram _

AUGURKEN C
zoetzuur, 3/4 pot

299
_99

GROF GEBROKEN RUST OO
kilozak f M

ROGGEBROOD
licht of donker, pakje 450 gram

PENNYWAFELS 00
pak 8 stuks M i

49

Ongekend laag! 'n Pond zuurkool voor slechts
10 cent bij aankoop van zo'n Unox rook worst. En die
is óók al zo goedkoop! Vooroorlogse prijsjes zou je
zeggen. Nu, we denken dat onze inkopers daar wel eer
mee inleggen. Het houdt ook direkt een belofte in:
vlijmscherpe prijzen, een heel 1984 lang! Dat is toch
wat uw portemonnee nodig heeft?

SPINAZIE OF BOERENKOOL
pakje 450 gram, Vrij Produkt

FILTERZAKJES NR. 2
80 stuks

99

PAPIEREN ZAKDOEKJES 1OQ
10 pakjes a 10 stuks, Vrij Produkt Ë*JW

VOLLE KOFFIEMELK
fles 0,5 liter

JONGE KAAS
kilo

_129
729

WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5. VORDEN
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Politienieuws

Rustige
jaarwisseling
De rijkspolitie te Vorden spreekt van
een rustige jaarwisseling. Er zijn geen
klachten wegens overlast met vuur-
werk binnengekomen. Wel werd vrij-
dag en zaterdag diverse malen vuur-
werk in bewaring genomen van jonge-
lui die al vuurwerk ontstaken.
Zaterdag-avond om zes uur echter
konden deze echter het vuurwerk
weer ophalen op het politie-bureau.
Dat daarna pal voor het bureau hard
werd geknald behoeft geen betoog.

Getuigen gevraagd
Vermoedelijk van oud op nieuw is de
rode Volkswagen-Polo van onze
plaatsgenoot S. ernstig beschadigd. S.
had de auto geparkeerd op de parkeer-
plaats bij de sporthal. Toen hij nieuw-
jaarsmorgen de auto kwam halen
bleek de motorkap te zijn ingedeukt.
De spatborden waren voorts bescha-
digd. Ook zaten er krassen op de deur.
Op nieuwjaarsmorgen is na vijf uur -
het tijdstip van stalling - de antenne af-
gebroken van een auto, geparkeerd
aan 't Jebbink. Vermoedelijk is een en
ander het werk van een groep rondt
trekkende nieuwjaarsgangers.
De politie zal gaarne inlichtingen ont-
vangen van hen, die menen licht in de-
ze zaken te kunnen brengen.

Gevaarlijk spel
In het plan Hoetinkhof en op de
Boonk werd geconstateerd dat maar
liefst achttien deksels van de rioolput-
ten werden gehaald. Zestien deksels
konden worden achterhaald.
De rijkspolitie tilt zwaar aan dit geval
en het onderzoek is in volle gang.
Gelukkig werd een en ander snel ge-
constateerd en konden maatregelen
worden genomen.

Gevonden en
verloren voorwerpen
Gevonden:

1. rechter dameshandschoen (grijs)
2. blauwe handschoen
3. zwarte schoorsteenpijp
4. geruite pet
5. zwarte Bouvier met groene hals-

band
6. bruine handschoen met lichte

bondvoering
7. zilveren kettinkje met hoefijzeren

sluitting
8. bruine knipportemonnee
9. betaalpas AMRO Bank "De

Waard"
10. hondehalsband
11. goudentrouwring Arnold 30-5-'80
12. damesfiets, merk Empo
13. tankdopsleutel no. A 115
14. f. 35,-
15. rood cijferslot voor fiets
16. blauw herenhorloge (zonder

band)
17. zwarte handschoen
18. handschoen (zwart-wit)
19. bruine suede handschoen met wol
20. handschoen
21. zwarte gebreide vingerhand-

schoen
22. hondje (teef, zwart dek/bruine

pootjes)
23. lege jerrycan + benzine
24. bril met lichtgekleurd montuur
25. benzinedop
26. damesbril (paars montuur)
27. zwarte herenfiets (Empo)
28. zwarte herenfiets (Union)
29. diverse sleutels
30. bord met openingstijden van de

kerken

Verloren:
1. 2 zwarte handschoenen met grijze

streep beugelslot voor bromfiets
2. gele poncho (regenjas)
3. 2 a 3 Eurocheques
4. ziekenfondskaart O.G.Z.O.
5. portefeuille met div. kaarten en

betaalcheques + pasje en Euro-
cheques.

6. buskaart
7. bruin gebreide handschoen
8. bril met lichtkleurig montuur in

donker bruine koker
9. groene stoffen jas

10. 2 zwarte leren handschoenen +
rits (met rode voering)

11. gele Labrador (reu)
12. f. 10,- in zakje (kinderpostzegels)

13. rood regenpak
14. zilveren slavenarmband
15. l paar Adidas sportschoenen
16. gouden zegelring met zwarte

steen
17. giro betaalpas
18. zwarte portefeuille met rijbewijs/

kentekenb.
19. rijbewijs
20. quartz horloge
21. zwarte portemonnee met omslag

f. 2,50, giro pasje junior blauw
22. jongenshandschoen (vynyl rood)
23. chroomhorloge met nylon band
24. gouden armbandje
25. biljet van f. 25,-
26. zwarte glacéhandschoen
27. gouden halsketting met pareltjes
28. zwart/grijze Cyprische kater

vlooienband en halsband met
naam "Brammetje"

29. bordeau rode herenhandschoen
(rechts)

30. gouden ring (roodachtig)
31. zijden beige/bruine sjaal
32. klein bruin hondje
33. portemonnee (giropas + klein-

geld)
34. briefje van f. 5,-
35. blauwe gymschoen maat 34/35
36. sportschoen wit met blauwe stre-

pen + schoolagenda
37. l paar varkensieren handschoe-

nen
38. bruine portemonnee f. 1,20
39. wit/rode schoolagenda
40. dopsleutel
41. zijkap van een Honda CB 750
42. blauw tweed ceintuur
43. achterklep van een wagen met

verlichtingsbalk

Zakennieuws
IVz-jarige middenstands
cursus Gulden Loon
een succes
Veel cursisten die voor het Midden-
standsdiploma studeren, moeten te-
genwoordig over deze cursus 2 jaar
doen. Vooral door het vak bedrijfseco-
nomisch rekenen, is het voor vele cur-
sisten niet meer te verwezenlijken de-
ze cursus met l jaar studie te volbren-
gen. Om nu echter het grote verschil
tussen de 1-jarige en 2-jarige cursus te
overbruggen heeft het Instituut Gul-
den Loon ook een l '/2 jarige Midden-
standscursus ingelast, bestemd voor
cursisten met desnoods alleen lagere
school opleiding. Tijdens deze V/2
jaar wordt les gegeven in vakken als
boekhouden, bedrijfseconomie, ver-
koopbevordering, Nederlandse cor-
respondentie, handels- recht- en wets-
kennis en belasting- en sociale wetten.

Deze cursus is ook zeer geschikt als
cursus Algemene Ontwikkeling. Deze
l '/2-jarige cursus Middenstand, waar-
mee het Instituut in 1970 is gestart, is
zeer succesvol gebleken, aangezien op
enkele uitzonderingen na, alle kandi-
daten het jaar daarop examen konden
doen. Hiermee heeft het Instituut het
bewijs geleverd dat een cursist met
uitsluitend lagere school opleiding
niet perse 2 jaar moet studeren om het
zo fel begeerde Middenstandsdiplo-
ma in het bezit te krijgen. Dat de
opleiding door Gulden Loon een be-
grip is geworden in Gelderland moge
blijken uit het feit dat er in de laatste 4
cursusjaren maar liefst 284 geslaag-
den waren. Deze cursus start in de 2e
week van januari en het is de bedoe-
ling zowel een dag- als een avond-
groep te starten.
Nieuw zijn een aantal andere cursus-
sen die tevens in januari starten. Het
bedrijfsleven heeft behoefte aan goed
geschoold computerpersoneel, van-
daar dal Gulden Loon het pakket
computeropleidingen heeft uitge-
breid. Zo beginnen in januari de vol-
gende eigentijdse professionele com-
puteropleidingen:
Computertypen/tekstverwerking,
Datatypiste, Computerorientatie.
Voor nadere inlichtingen kan men
bellen met Gulden Loon telefoon
08340-23708. (Zie advertentie).

Cursus
Vrouw en gezondheid
Door de Vrouwenraad wordt er in de
maanden januari en februari a.s. een
cursus georganiseert „Vrouw en ge-
zondheid" gegeven door mevr. T. de
Vries-Kombrink.

Duur van de cursus is 7 lessen op de
dinsdagmorgen in het Dorpscentrum.
De opzet van de cursus is zo dat de
deelneemsters zelf kunnen bepalen
wat aan de orde komt en men kan over

eigen problemen en ervaringen van
gedachten wisselen.
Daarnaast wordt er nog informatie ge-
geven over b.v. voeding, alternatieve
geneeswijze.
Het doel is meer inzicht te krijgen in
wat Het begrip „gezondheid" voor de
vrouw inhoudt. Inlichtingen en opga-
ve zie advertentie elders in dit blad.

Kon. Ned. Mij
voor Tuinbouw en
Plantkunde
Overzicht van nieuwe jaarprogramma
van de afdeling Zutphen en omstre-
ken van de Kon. Ned. Mij. voor Tuin-
bouw en Plantkunde.
Januari 1984: (Maandag 30-1). Uitslag
van de Tuinkeuringen in 1983 in
Warnsveld, daarnaast een lezing met
dia's over: Vaste planten in de tuin.
Februari 1984: Jaarvergadering, met
daarnaast een lezing met vele natuur-
dia's over IJsland. (Maandag 20-2).
Maart 1984: (Zaterdag 31-3). Snoei-
morgen op de terreinen van het Groot
Graffel, demonstratie en zelf snoeien
van sierheesters alsook van vruchtbo-
men en struiken.
April 1984: (Maandag 2-4). Een gran-
dioze lezing met dia beelden over Kas-
telen en landgoederen.
(Woensdag 25-4). In het kader van
"Kom in de Kas" een avondexcursie
naar het tuinbouwcentrum De Ho-
ven.
Mei 1984: Geraniummarkt in Warns-
veld (datum nog niet bekend).
(Maandag 28-5). Avondrondwande-
ling door de uitgebreide en vernieuw-
de plantsoenen van Het Groot Graf-
fel.
Juni 1984: De grote dagexcursie naar
de "Belten" in België, het grootste en
ook het mooiste Arboretum van Eu-
ropa. (Woensdag 27-6).
Juli 1984: Deze maand is de vakantie-
maand.
Aug A» 1984: (Donderdag 23-8). Is
er ee^ivondexcursie naar de kassen
van de Tropische Landbouwschool in
Deventer.
September 1984: (Maandag 17-9).
Gaande het winterseizoen openen
met^ph geweldig onderwerp "Al
zwervend vergaar ik" en dan gaat het
over bermvegetatie in woord en dia-
beelden door Prof. Dr. Zonderwijk.
Oktober 1984: Kunst en Bloemsier-
kunst gaan we dan bekijken in de jaar-
lijkse presentatie in het Singer-mu-
seum in Laren. Datum is nog niet
vastgesteld.
November 1984: Op zijn gloedvolle
wijze zal de heer Mostert uit Zwolle
ons weer een van zijn vele natuuron-
derwerpen voorschotelen; voor wie
hem eerder hoorde bij voorbaat een
geslaagde avond. (12 of 19-11).
December 1984: (Maandag 10 of 17-
12). Natuurlijk gaan we in de laatste
maand van het jaar weer demonstre-
ren en wellicht zelf maken van Kerst-
stukjes.

Naast al de voorgaande activiteiten zal
er ook bij voldoende deelname een
Chrysanten-kweekwedstrijd worden
gehouden voor de leden. Onderdelen
voor deze gezellige leerzame wed-
strijd zullen zijn het telen van Tros en
geplozen en ook potchrysanten. Aan
het eind van het seizoen zullen we de
kweekproducten op een aparte dag
tentoonstellen en de kweekprestatie's
beoordelen.
(We doen ons best maar het bestuur
behoud zich het recht voor tot wijzi-
ging, event. aanvulling van het jaar-
programma).
Uiteraard is dit het jaarprogramma
van afdeling Zutphen en omstreken
voor 1984. Daarnaast ontvangt ieder
lid natuurlijk het prachtige maand-
blad Groei en Bloei, het blad dat ei-
genlijk alleen al waard is om lid te wor-
den van de Kon. Ned. Mij voor Tuin-
bouw en Plantkunde. De vele vele af-
delingen ontwikkelen zelf ook nog ve-
le op de vele facetten van de natuur
geënte activiteiten en daar is Zutphen
al meer dan 100 jaar er een van. In het
kader van "De natuur is ook uw buur-
man" is het zeker de overweging
waard om te overwegen of het lid-
maatschap voor U de moeite waard is.
Ons secretariaat alsook onze ledenad-
ministratie zal U graag alle inlichtin-
gen verschaffen en zorgen dat U docu-
mentatie krijgt.

Jong Gelre
Het Jong Gelre jaar 1984 begint met
een twee tal regio activiteiten. Op vrij-
dag 6 januari zal er in het Dorpscen-

trum gevolleybald worden tegen de
afdelingen Hummelo en Keppel.
Op zaterdag 7 januari vindt het tradi-
tionele Nieuwjaarsbal met medewer-
king van The Tramps.
De agrarische commissie heeft voor
maandag 9 januari een avond belegd
over ziektes die er alzo op kunnen tre-
den vanaf de geboorte van het kalf tot
aan het afkalven. Hiervoor is de plaat-
selijke veearts de heer Breukink uitge-
nodigd.
Verder zijn er voor de maand januari
een tweetal sportavond en resp. in het
Dorpscentrum en in de Sporthal 't
Jebbink georganiseerd. Op 23 januari
start er een kookcursus in de Huis-
houdschool, bestaande uit vier lessen,
die zal worden gegeven door lerares
mevrouw R. Keppels.

Kinderkermis
Tijdens de kerstvakantie werd er voor
de jeugd tussen de vieren tien jaar een
gezellige dag georganiseerd in Jeugd-
soos 't Stampertje. De Jeugdsoos
zorgde voor een kinderkermis waar
van alles te doen was. Zo kon men
griezelen in het spookhuis of een bal-
letje gooien over de kegelbaan.
Na het eten van pannekoeken konden
de rond 160 aanwezige kinderen zich
nog vermaken met het kijken naar te-
kenfilms en het meedoen aan een ta-
lenten jacht, waarbij popsterren kon-
den worden geimiteerd.
De kinderen vermaakten zich uitste-
kend en werden hierbij begeleid door
vrijwilligers, die net als de kinderen de
hele dag druk in de weer zijn geweest
om de dag prima te laten verlopen.

Dammen
Oliebollentoernooi
Vrijdagmiddag 30 december werd
voor de jeugd uit Vorden en omstre-
ken een Oliebollentoernooi georgani-
seerd. De spelers werden ingedeeld in
groepen van 4 en 5. Ej^Éaren in totaal
22 deelnemers. De eWïstanden wa-
ren: groep 1.1. Johan Krajenbrink 3-4;
2. Wieger Wesselink 3-4; 3. Henk
Hoekman 3-4; 4. Benny Hiddink 3-0.
Groep 2. l.Jurgen Sluier3-6; 2. Wim
Berenpas 3-3; 3. Erik^^mmelman 3-
2; 4. RikHesselink3-fTjroep3. l .Rik
Slutter 3-6; 2. Anja Bouwman 3-2; 3.
Erik Schurink 3-2; 4. Arnold Groot-
huys 3-2. Groep 4. 1. Gerben Brink-
man 4-6; 2. Han Berenpas 4-5; 3.
Wouter Addink 4-4; 4. Benny van
Zuylekom 4-3; 5. Ivo Baakman 4-2.
Groep 5. 1. Faisal Ibrahim 4-5; 2.
Bram Haas 4-5; 3. Marco Baakman 4-
5; 4. Marieke Addink 4-2; 5. Ferry
Lichtenberg 4-2.

Piet Dekker wisselbeker
Op de laatste klubavond van het jaar
wordt traditioneel gesneldamd om de
Piet Dekker Wisselbeker. Johan Kra-
jenbrink haalde in de finale de meeste
punten, en mag zich gedurende een
jaar de eigenaar van de wisselbeker
noemen. Het is de eerste keer dat Kra-
jenbrink winnaar werd. De kampioen
van de vorige 2 jaren, Wieger Wesse-
link eindigde op de 3e plaats. Na voor-
rondes van 5 en 6 spelers werden aan
de hand van de klasseering de 26 deel-
nemers verdeeld over de finalegroe-
pen. Voor de eerste 2 aankomenden
van elke groep waren er prijsjes. De
eindstanden zijn: groep l. l. J. Krajen-
brink 4-6; 2. H. Ruesink 4-5; 3. W.
Wesselink4-5; 4. J. Masselink 4-4; 5.
H. Graaskamp 4-0. Groep 2. 6. H.
Hoekman 4-8; 7. G. Wassink 4-4; 8. H.
Klein Kranenbarg 4-3; 9. S. Wiersma
4-3; 10.B.Nijenhuis4-2.Groep3. 1 1 .
T. Slutter 4-6; 12. J. Slutter 4-6; 13. H.
Wansink 4-4; 14. M. Boerkamp 4-2;
15. S. Buist 4-2. Groep 4. 16. B. Hid-
dink 4-7; 17. J. Lankhaar 4-6; 18. B.
Breuker 4-4; 19. W. Sloetjes 4-2; 20. J.
Hoenink 4-1. Groep 5. 21. G. Brum-
melman 5-8; 22. W. Hulshof 5-8; 23.
R. Slutter 5-6; 24. G. Hulshof 5-5; 25.
B. Wentink 5-2; 26. B. Rossel 5-1. Bij
gelijk eindigen telde eerst het onder-
ling resultaat, vervolgens het SB-sy-
steem en als dit geen uitsluitsel
bracht, werd geloot.

Onderlinge kompetitie
De eerste helft van de jeugdkompeti-
tie zit erop. Herfstkampioen isgewor-
deen Jurgen Slutter met de maximale
skore van 36 punten uit 18 wedstrij-
den. Tweede werd Michiel Boerkamp
met evenveel punten, maar uit 20
wedstrijden. De kop ziet er verder als
volgt uit: 3. Rik Slutter 20-31; 4. John
Kuin 24-30; 5. Martin Boersbroek 17-
28; 6. Han Berenpas 22-23; 7. Anja
Bouwman 20-22.

RUIM 350 DEELNEMERS

Oudejaarscrossloop
"Achtkastelenrijders"

De "Oudejaarscrossloop" die de V.R.T.C. "De Achtkastelenryders"
op oudejaarsdag voor de vierde maal in successie organiseerde trok
ditmaal ruim 350 deelnemers. Een absoluut rckord, waaruit bujkt dat
deze crossloop in Vorden een bekende naam geniet. Uit alle delen van
ons land waren er deelnemers aan de start verschenen, waarbij zich
wel het opmerkelijke feit voordeed dat de ere-prijzen door lopers uit
de regio werden weggesleept.

Men had de keus uit vier afstanden te
weten 2,5 kilometer; 5, 10 en 15 kilo-
meter. Werd vorig jaar W. te Marvelde
winnaar van de 10 kilometer en R. Jo-
link winnaar van de 15 kilometer deze
won te Marvelde uit Groenlo de 15 ki-
lometer en de 40-jarige R. Jolink uit
Doetinchem de 10 kilometer.
In totaal trok de 10 kilometer afstand
98 deelnemers en de 15 kilometer 108
deelnemers. De uitslagen waren als
volgt:
10 kilometer: l. R. Jolink, Doetinchem
36 minuten en 40 seconden; 2. M.
Groenendaal, Doetinchem 36.42; 3.
G. Harmsen, Eefde 36.57; 4. S.
Beunk, Dieren 37.22; 5. G. Bouwhuis,
Velp 38.28. Eerstaankomende dame:
mevrouw G. Bruggert-Pardijs 43.34.
15 kilometer: 1. W. te Marvelde,

Groenlo 54.22; 2. M. Jansen, Warns-
veld 54.44; 3. G. Mol, Borculo (45
jaar!) 55.59; 4. A. Huntink, Ulft 57.38;
5. F. Falkman, Goor 58.09. Eerstaan-
komende dame Wilma Verbeek, Zut-
phen 1.14.10.
5 kilometer: l. Frank Wiegman, Brum-
men 18.25; 2. Chris v.d. Neut, Neede
18.29; 3. Erwin Groenendal, Doetin-
chem 18.36; 4. E. Groen, Zutphen
18.38; 5. H.J. Weenk, Borculo 19.04.
Eerstaankomende dame Gerda
Weustenenk, Laren 23.33.
2,5 kilometer: 1. Frank Reith, Eiber-
gen 9.55; 2. Robert van Osch, Zut-
phen 9.57; 3. Frank Groot Koerkamp,
't Joppe 9.59; 4. Frank Hollander, Ep-
se 10.42; 5. Donato Dimolfctta, De-
venter, 11.37. Eerstaankomende da-
me Rianne Besthen, Haarle 11.10.

8 jan. Nieuwjaarskoffieconcert mu-
ziekvereniging Concordia

4 febr. Uitvoering Concordia in het
Dorpscentrum

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's büj-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!

BFj ons in d'n Achterhook
't Allerbeste in 1984 veur iederene, veural wat ow gezondheid betreft.
De rest kump dan vanzelf wel. Volle heil en zegen, daor ha'k ok met kön-
nen beginnen maor dat he'k maor elaot'n umme Toon van de Spitsmoes
neet tegen de hiiöre in de strieken.
An de zegen argert e zich neet zozeer, maor an dat "heil" wel. Dat hef e
nog uut 'n oorlog oavereholl'n. Begriepeluk oaveruggens a'j wet dat
Toon in die dage nogal wat onderduukers in huus had en de landwacht
um de boel wel 's op de kop zetten, zonder dat ze wieter ooit wat bi'j um
evonnen heb. Gisteroavund nog, too'w bi'j Toon op ni'jaorsvesite
waarn, kwam d'r un buurjonge in. Ok met "volle heil en zegen", 't Was
nog maor zo'n snotleppel den van de prins gin kwaod wis. Maor Toon
stuurn um weerumme en vezoch um opni'j binnen te kommen en dan
op un andere maniere ni'jaor te winnen.
Zo op 't eerste gezichte zö'j meschien zeggen: Flauwekul! Maor veget
neet dat zukke dinge bi'j bepaolde luu heel diepe kont /itt'n en zoiets
neet gauw vegett'n kont.
Toon was trouwens gisteraovund eers toch al neet zo bes te passé. Veur
un jaor of wat trugge hef e zich nogal druk emaakt met de inspraak veur 't
streekplan "Oost-Gelderland". Met volle aovunde praoten en 't deurlea-
zen van zo'n kruuwagen vol rapporten en adviezen dach hee un boel nut-
tug wark te hemmen edaon. Tot e vanaovund in de krante leazen dat t'r
van 't hele plan niks maor dan ok helemaols niks klopp'n. Deur de terug-
gang van de geboortes en de welvaart is 't allemaole niks meer weerd en
heb ze al 't wark veur niks edaon. Waoruut maor b l iek t dat de geleerd-
heid d'r ok nog wel 's na'ös grip.
„At 't nog 's weer neudug is ziet ze d'r mien neet weer bi'j. En met dat ge-
praot oaver kernenrgie zal 't wel net zo gaon. At alles rond is zölt ze wel
tot 't inzich kommen dat 't eigenluk helemaols neet neudug was ewes.
Maor de veurzitter hef t'r dan in ieder geval ungoedjaorsalarusanehad
en holt t'r meschien ok nog wel pensioen an oaver", aldus Toon.
Umme Toon wat op andere gedachten te brengen begonne wi'j maor oa-
ver de boerderi'je, daor zat nog tookoms in, zo dach wi'j teminste.
"A'j dat maor veget. Onze jonge wet jao now ok alneet hoo hee d'r met
an mot. Hee zol bes de stal wat groter will'n maak'n en stell'n d'r wat vee
bi'j too. Maor zoat 't t'r now uutzut zal e straks boete motten betaal'n at
hee te volle melk levert, 'n Rare weald zö'j zeggen. Dat is 't trouwens ok.
Eers vekondugt ene meneer Mansholt dat un betjen boer toch wel hon-
derd melkbeeste mot hemmen en geeft ze rentesubsidie a'j zo'n stal
bouwt en a'j dan meent da'j 't veur mekare hebt krie'j op ow valie umda j
zo groot bunt ewodd'n. Zoiets nuumt ze now politiek. Da's wel iets an-
ders as regeern want da's veuruutzien. Maor daor hadd'n ze in die dage
nog gin ka'se van egetten. Zelfs neet ondanks de zuivelberg in Brussel".

'Toon, la'öw die zörge veur venaovund maor vegett'n en gaon un pötjen
kaarten".
Dat he-w too edaon en wi'j hadd'n nog un gezelluggen aovund bi'j ons in
d'n Achterhook.

11. Leestman



DEBANK
DIE MEER

WENST ALLE SPAARDERS
EEN PATENT 1984.

Sparen met een hoge rente
betekent meestal vastzetten.

En boetes als u toch wilt opnemen.
Sparen is een verstandige gewoonte.

Uw spaargeld verdient rente voor u.
En met "een bedrag op de bank" wapent

u zich tegen onverwachte financiële
tegenvallers. Een goed voornemen dus

voor het nieuwe jaar.

Als u spaart wilt u natuurlijk
een zo hoog mogelijke rente.
Meestal kan dat alleen als u geld voor
een langere periode vastzet. Hebt u
plotseling toch geld nodig dan worden
u boeterentes of andere kosten in
rekening gebracht.

De Bondsspaarbank vindt
dat het anders kan.

Daarom is er nu de Patentrekening.
Die biedt u onbegrensde opnamevrij-

heid. Met tóch een hoge rente, die twee
keer per jaar aan u wordt uitbetaald.
De Patentrekening is ideaal voor wie

stevig wil sparen en tegelijk de vrijheid
wil hebben op elk willekeurig moment

over z'n spaargeld te beschikken!

Bij de bank die méér doet
kunt iraltijd direct biƒ uw geld.

Zonder boete.

De Patentrekening in het kort
• hoge rente
• dagelijks opvraagbaar zonder boete

of opnamekosten
• rente opgebouwd uit basisrente plus

premie rente
• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe

hoger de rente
• rentebijschrijving op 1 juni en

1 december.

PATENTREKE
Da's sparen zonder vastzetten

en toch met
hoge rente.

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-

/ 5.000-
ƒ 10.000-

Basis*
rente

35%

3j%
4 %

4i%

Premie*
rente

1|%

2 %

2i%

Totaal
rente

3j%

54
lo/o

6 %

6z%

Hoe werkt de Patentrekening?
Heel eenvoudig. Wij belonen uw spaar-
zin. Hoe meer u spaart, hoe minder u
opneemt, des te hoger wordt uw rente.
Dat komt doordat de rentevergoeding is
opgebouwd uit een basisrente en een
premierente. De basisrente krijgt u in elk
geval. De premierente wordt vergoed
over dat deel van het spaarbedrag dat
gedurende een volle halfjaarperiode
onaangetast op de rekening heeft
gestaan. Met andere woorden: heeft u
uw geld niet nodig, dan krijgt u
automatisch een steeds hogere rente.
Gebeurt er iets onverwachts, dan kunt u
zonder gezeur direct geld opnemen.
Is er een betere manier om een nieuw
spaarjaar te beginnen?

Kom naar de bank die meer doet.
En haal de folder die u vertelt hoe u
voortaan patent kunt sparen!
Hoofdkantoor Enschede:
Hoedemakerplein 5, tel. 053-324445.
Kantoor Hengelo:
Drienerstraat 43, tel. 074-420866.
Rayonkantoor Winterswijk:
Spoorstraat 28, tel. 05430-14461.
Of bij een van de 17 filialen.

* wijzigingen in rentetarieven voorbehouden.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland



Vraag van de provincie:
ncie

a

Waarover gaan de streekplannen?
Er gelden thans een viertal streekplannen voor:

Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en Rivierenland.
In die streekplannen zijn in grote lijnen de gewenste ontwikke-
lingen voor de gehele regio aangegeven.
Zo vindt u er in
• welke plaatsen mogen groeien en welke niet
• waar de natuur of het landschap extra beschermd moet

worden
• waar ruimte moet komen voor industrievestiging
• waar ruimte moet zijn voor recreatie
• waar de landbouwkundige ontwikkeling gestimuleerd moet

worden, enzovoort
Deze streekplannen zijn destijds na een uitgebreide inspraak-
procedure tot stand gekomen.

Waarom veranderen?
Sinds het gereedkomen van de streekplannen is er veel

gebeurd. Ook in onze provincie ondervinden we de gevolgen
van de economische teruggang, zien we een daling van de
bevolkingsgroei, worden we geconfronteerd met stijgende
werkeloosheid, denken we anders over milieu-aspecten... Al
met al reden genoeg om de streekplannen opnieuw te bekijken
en ons af te vragen of we die plannen, gezien de andere tijden,
hier en daar niet moeten bijstellen.

Binnenkort gaan Gedeputeerde Staten van Gelderland,
het dagelijks bestuur van de provincie, de streekplannen
opnieuw bekijken.
Kardinale vraag daarbij is of de huidige plannen, die dateren
van de jaren zeventig, onverkort gehandhaafd kunnen blijven of
wellicht aangepast of veranderd moeten worden.
Een beslissing die de provincie niet alleen kan nemen. Omdat
het gaat om plannen voor de streek waar u woont is het, ook
voor uzelf, van groot belang dat u, uw mening geeft.

Inspraak!
De eerste stap heeft de provincie gezet met het uit-

brengen van een nota "Evaluatie streekplannen in hoofd-
lijnen". Van die nota is een brochure "Streekplannen
opnieuw bekeken" verschenen, waarin de hoofdlijnen uitge-
breid worden samengevat. Vraag in ieder geval die gratis
brochure aan. Daarin leest u precies welke plannen er zijn.
Tot 5 maart 1984 kunt u schriftelijk uw gedachten over de
hoofdlijnen kenbaar maken. Vóór die datum zullen er 5
inspraakbijeenkomsten worden gehouden; NIJMEGEN,
13/2/84: Cultureel centrum Kolpinghuis, Smetiusstraat 1.
DOETINCHEM 14/2/84: Zalencentrum Wildenbeest, Dr.
Hubernoodtstraat 63. GELDERMALSEN 16/2/84: Café
Restaurant "De Gouden Leeuw", Rijksstraatweg 7-9.
APELDOORN 22/2/84: Hotel Bloemink, Loolaan 56.
ARNHEM 23/2/84: Huis der Provincie, Markt 11, De
bijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur.

Denk mee, vraag de gratis brochure (of de complete nota a
ƒ 10,-) aan en kom straks naar een van de inspraak-
bijeenkomsten.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: Provincie
Gelderland, Afd. Centrale Inspraak, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Tel: 085 - 592214

BON ^ u u r m i j

D Inspraak-brochure "Streekplannen opnieuw bekeken"
(gratis)

D Hoofdlijnennota a ƒ 10,-

Naam:

Straat:

Postcode/Plaats:

D aankruisen wat van toepassing is.
Zend deze bon in ongefrankeerde enveloppe aan: Provincie
Gelderland, afd. Centrale Inspraak, Antwoorcinr. 411, 6800 WC

• Arnhem. r» j

Hoe denkt u erover?

DONDERDAG 5 JANUARI BEGINT ONZE GRANDIOZE

OPRUIMING •
ZIE OOK ONZE BLAUWE OPRUIMINGSKRANT SLAAPKAMER

WANDMEUBEL

1998-
HOEKKOMBINAT1E
als 3-2 zits met
rund lederen kussens

1995-

BANKSTEL 3 iQts
Zwaar massief eiken met voorgevormde
draion velours kussens.
(Als 3-2 zits: 1398,-) Als 3-1-1 zits voor

ook lever-
baar met le-
deren kus-
sens

1650-

WANDMEUBELmeteen
klassieke lijn, geheel massief
eiken front. Zeer vee!
bergruimte. Breed 195 cm.
Hoog 193 cm.
Diep 56 cm. 1QQR
Opruimingsprijs: lOwOf

SCHUIFKAST
2 deurs

Eigentijdse witte slaapkamer
Ledikant 140 x 200, 2 nachtkastjes +
bovenbouw met verlichting voor

395-
595,-

SALONTAFEL
met plavuizen

225-

POEF
0 50 cm.
Echt leder

TAFEL
0110 cm.

STOELEN
per stuk:

STOEL
met leder kussen

895- 198- 250-
EETHOEK geheel massief eiken
8 kantige tafel met kolompoot geheel
massief eiken. Stoelen in zadelzit of
met een leren kussen te leveren.

EETHOEK Alpine wit
Tafel 120 x 80 cm. met
uitschuifbladen +
4 stoelen met
blauwe weefstof.
Kompleet slechts

595-

OP ONZE KOMPLETE KOLLEKTIE

MANOU MEUBELEN
TIJDENS DE OPRUIMING:

15%KORTING

HOEKKOM BI NATIE: 3+2 zits Draion velours
Prima zitkomfort en volledige garantie. 3+2 zits
(ook met een fauteuil leverbaar)

SALONTAFEL: 130 x 65 cm. massief eiken voor

SENIOREN
FAUTEUIL
Massief eiken
voor

298-

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN, TELEFOON 05752-1514
LAAGTE 16, EIBERGEN, TELEFOON 05454-4190

DIVERSE

couponnen tapijt
MET KORTINGEN TOT 70%

ZIE OOK ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN
VAN DE VOLLE ROL

Ui
LEDIKANT 90x200
Geheel massief
Blank gelakt vuren,
l nel. rollattenbodem
meeneemprijs 198-

EEN GREEP UIT ONZE VELE
OPRUIMINGSAANBIEDINGEN
Hoekkombinatie 1 2 3
zwaar massief grenen
éénmalig voor:

llb

1495-
Buffetkaftan
geheel massief grenen front

vanaf 895-
Elementenwand eiken
2.36 m lang met zeer veel 1 Q™F f%
bergruimte éénmalig IO» %Jf~"

OP ONZE SLAAPKAMERAFDELING
DIVERSE STUNTAANBIEDINGEN

massief eiken
Mohair-look velours bekleding
van 315,- nu per stuk voor 219-
Eiken theekastje voor 298,-
Mimiset massief eiken voor 98,-

Lektuurbak massief eiken voor 85,-
Schrijfburo in wit en grenen 139,-

Burostoel (verstelbaar) 65,-

MATRASSEN
kwaliteitsmatrassen met forse kortingen en een
gratis hoofdkussen.

Smyma tafelkleden
Vitrages 150 hoog 13,95
Velours overgordijnen

119,50
nu p.m. 6,95

nu p.m. 29,95

Woonkamertapijt 400 breed
zuiver scheerwol van 229,- p.m. voor 179,-
+ gratis leggen.

Slaapkamertapijt 400 breed
nylon p.m. vanaf 69,-

DRAAIFAUTEUIL
Geheel massief eiken
rundlederen kussen
Prima zitkomfort

Nu voor 898-
e.

VIDEO/TV MEUBEL
Eiken met uittrekplateau.
Afm.
80 x 73 x 40 cm
opruimingsprijs 345-

gratis reservering en
verzekering voor latere
levering.
Ruim 4000 m2 meubel
en tapijttoonzaal
Prima service en garantie.

HALFDONS DEKBED met 100% katoenen tijk.
In blokken gestikt.

135 X 200 van 139,50

200 X 200 van 229,-

240 X 200 van 289,-

voor 99,75

voor 169,-

voor 219,50



In onze grote BalailS OprUimilU] gaan alle

restanten er uit tegen werkelijk belachelijk lage prijzen.

Fantastische koopjes in zowel onze damesconfectie als
ook in de stoffen en ondergoed.
Kortingen van vaak meer dan üU /O

Onze opruimings etalage
maken we 10 januari klaar.

Komt het zien
en doe uw voordeel.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN-TEL. 05752-1971

Onze tarieven zijn thans

Hypotheektarieven

variabel-maandbetaling
variabel-halfjaarbetaling
een jaar vast
drie jaar vast
vijf jaar vast
rentestabiel hyp.

afsluitprovisie

7,5 %
1,1 %

v.a. 7,5 %
v.a. 8,0 %
v.a. 8,1 %
v.a. 8,75%

v.a. 0,5 %

Rabobank O
Zutphenseweg 26, Vorden

B. vd. Heydenlaan 3, Wichmond

BALANS
OPRUIMING
Nu met sterk verlaagde prijzen,

Zie onze etalages of kom gerust
even binnen kijken.

Meubelen - Tapijten - Lederwaren

Bert Lammers
VORDEN - TEL 1421

Vijf gulden verdient U als
U voor 10 januari uw
abonnementsgeld be-
taald voor Contact.

A.s. vrijdag, 6 januari

klaverjaswedstrijd
Café-Rest. Schoenaker

Ruurloseweg 64, Vorden.

Jansen & gal

Y'2'S1 ad warnsveld
91

te 1:05750 22016

y»1
O1*

nee

tXTrcl voordelige aanbiedingen

Ja!!!
in TAPIJTEN OVERGORDIJNEN GLASGORDIJNEN

Extra voordelig?? Nou en of! Reken maar-
of laat het ons eens voorrekenen! Eén telefoontje
en wij komen echt vrijblijvend bij U langs.

Daarom voor complete woninginrichting naar:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Telefoon 05754-517

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Muziekvereniging
Concordia

zondag 8 januari

KOFFIECONCERT

Aanvang 11.30 uur in
't Pantoffeltje

Ten Cate
kinder
ondergoed

25% korting

ZUTPHENSEWEG 29 . VORDEN - TEL 05752-1971

met
Televisie

reparaties
-«,- direct

i r naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

De besturen van onderstaande ziekenfondsen maken bekend dat de premies per 1 januari 1984 als
volgt zijn vastgesteld.

VRIJWILLIGE VERZEKERING (per persoon) PER MAAND
Normale premie ƒ168,90
Studerende-, invalide- en z.g. huishoudkinderen allen in de leeftijdsgroep van 16 t/m 26 jaar f 85,35
Medeverzekerde kinderen tot 16 jaar premievrij
Alleenstaande kinderen tot 16 jaar f 85,35
Gezinnen van beroepsmilitairen f253,35

In verband met een aantal voorgestelde, maar nog niet gekonkretiseerde bezuinigingen in de gezondheids-
sektor, behoudt de overheid zich het recht voor om deze premies in 1984 alsnog te wijzigen.

GEREDUCEERDE PREMIES
a. gehuwden van 65 jaar en ouder (in afwachting van nadere wijziging)

Inkomen Premie per maand
f 137,35 per verzekerde
f 1 59,50 per verzekerde

ƒ23.685,61 t/m ƒ28.590,30
ƒ28.590,31 t/m ƒ33.495,-

b. gehuwden, jonger dan 65 jaar, ongehuwden jonger dan 65 jaar meteen medeverzekerd
kind in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar
Inkomen

t/m ƒ23.800- 1)
ƒ23.800,01 t/m ƒ28.200,-
ƒ28.200,01 t/m ƒ32.600,-

ƒ 85,35 per verzekerde
ƒ137,35 per verzekerde
ƒ1 59,50 per verzekerde

1) voor gehuwde AAW-ers geldt een afwijkende grens van ƒ24.400,-

c. Ongehuwde AAW-gerechtigden
Reductiegrens
ƒ18.200,- leeftijd tot 35 jaar

overigen

Premie per maand
ƒ 85,35 per verzekerde
ƒ 127,35 per verzekerde

BEJAARDENVERZEKERING 65 jaar en ouder (in afwachting van nadere wijziging)
Jaarinkomen: f . , t/m ƒ19.164,64 ƒ 37,15

ƒ 19.1 64,65 t/m ƒ19.680,64
ƒ 19.680,65 t/m ƒ20.185,64
ƒ20.1 85,65 t/m ƒ21.828,64
ƒ21 .828,65 t/m ƒ23.685,60

ongehuwden
gehuwden

ƒ 71,20
ƒ106,65
ƒ142,10

ƒ142,10
ƒ213,05

In verband met een te verwachten uitbreiding van het aantal groepen in de bejaardenverzekering, hebben
deze premies een tijdelijk karakter. Bij wijziging zal het ziekenfonds u hieromtrent nader informeren.

Ziekenfondsen
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn

A.N.O.Z. Apeldoorn - Apeldoorn
Regionaal Ziekenfonds Salland - Deventer

Regionaal Ziekenfonds O.G.Z.O. - Goor
Algemeen Tiels Ziekenfonds - Tiel

Regionaal Ziekenfonds Rijn/IJsselland - Doorwerth
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

A.N.O.Z. IJsselstreek - Zutphen
Regionaal Ziekenfonds Twente - Hengelo

NIEUWE

CURSUSSEN
Goede voornemens voor 1984?
G/\ STUDEREN.
Half januari 1984 starten de volgende cursussen:

1.03 Middenstandsdiploma:
woensdag

of woensdag
1.07 Praktijkdipl. boekhouden

donderdag
2.01 Computer-oriëntatie

maandag
2.06 Computertekstverwerking

WordStar: woensdag
2.07 Computer Data-typiste

woensdag
of zaterdag

3.14 Engels Conversatie
(spoedcursus): dinsdag

3.22 Spreken i/h Openbaar
Rhetorica: dinsdag

of donderdag
4.01 Typen

duur 11/2jaar
09.00-1 2.00 uur
19.00-22.00 uur
duur 11/2 jaar
19.00-21.30 uur
duur 16 weken
19.00-22.00 uur
duur 10 weken
18.30-20.00 uur
duur 10 weken
14.00-16.00 uur
10.00-12.00 uur
duur 20 weken
19.00-21.00 uur
duur 16 avonden
20.00 uur
20.00 uur.
duur 22 weken
diverse avonden

— vrijblijvende proef- en inlichtingenles
— professioneel eigentijds onderwijs
— bevoegde bekwame docenten
— kleine groepjes; wij zijn geen leerfabriek
— lage lesgelden
— professionele computerapparatuur
— gezellige lokalen/eigen parkeerplaatsen
— direkt naast het busstation van de GSM
— centrale ligging in de regio.

Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig 1984

GULDEN LiON
directie J. Bullee
Keppelseweg 14-16
7001 CG DOETINCHEM
Tel. 08340-23708

In onze OPRUIMING t beste
voor de laagste prijs

dameslaarzen

39,-
Veel
en al vanaf

Moccasin:
diverse modellen nu

Pantoffels en
nu al vanaf l Ü f ™

Herenschoenen:
veel modellen vanaf

49,-

WULLINK
Voor de allerbeste schoen

VORDEN

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342


