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Donderdag 19 januari 1984
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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)
(«Correspondenten:

A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688
Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Erehaag voor echtpaar Eskes

Erehaag voor Adriaan Eskes (pennm.) en Ina Geltink, ter gelegenheid van hun huwelijk, door leden van
de V.R.T.C. De Achtkastelenrijders.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeenl^^^: 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.
( ieerkcn: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van l 1.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H. A Bog-
chelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
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 inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met afdeling I ter secre-
tarie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.A. Wagenvoort, van
Lennepweg 3 te Vorden, voor het
plaatsen van een kunstmestsilo al-
daar.
2. Aan de N.V. Gamog, Bolwerkse-
weg 35 te Zutphen, voor het plaatsen
van een gasreduceerstation aan de
Mosselseweg te Vorden.
3. Aan de N.V. Gamog, Bolwerkse-
weg 35 te Zutphen, voor het plaatsen
van een gasreduceerstation op de
hoek Zomervreugdweg/Slotsteeg te
Vorden.
4. Aan de heer J.H. Beerling, Zut-
phenseweg 84, voor het vernieuwen
van een kippenhok aldaar.
5. Aan de heer B.H. Fokkink, Wiers-
serbroekweg 8 te Vorden, voor het
plaatsen van een kunstmestsilo al-
daar.
6. Aan de heer J.W. Poorterman, Hil-
verinkweg 4 te Vorden, voor het plaat-
sen van een kunstmestsilo aldaar.
7. Aan de heer T. Ruiterkamp, Wiers-
serbroekweg 6 te Vorden, voor het
vergroten van een machineberging al-
daar;
8. Aan de heer W.J. Kornegoor, Hoe-
kendaalseweg 4 te Vorden, voor het
plaatsen van een kunstmestsilo al-
daar.

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunnin-
gen met gebruikmaking van de algeme-
ne verklaring van geen bezwaar van Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland

afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.

1. Aan de heer M. Langwerden, Nij-
landweg 3 te Vorden, voor het bou-
wen van een garage aldaar.
2. Aan de heer en mevrouw Mees-
nan, De Horst l te Vorden, voor ftet
verbouwen van een boerderij aldaar.
3. Aan de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten, Noordereinde
60 te 's Gravenland, voor het verbou-
wen van de boerderij Hoekendaalse-
weg l te Vorden.

Deze bouwplannen liggen tot 3 fe-
bruari 1984 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 24 januari 1984 om
19.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- voorlopige vaststelling gemeentere-

kening 1982;
- vaststelling bedrag per leerling als

bedoeld in artikel 55 bis van de La-
ger-onderwijswet 1920, voor het jaar
1984;

- vaststelling bedrag per leerling voor
administratiekosten als bedoeld in
artikel 101, lid 8, van de Lager-on-
derwijswet 1920 voor het jaar 1984;

- verzoek d.d. 17 november 1983 om
medewerking als bedoeld in artikel
72 van de Lager-onderwijswet 1920,
van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs te Vorden,
voor de aanschaf van een stencil-
inbrander voor de bijzondere lage-
re school "Het Hoge".

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 24 ja-
nuari 1984 om 20.00 uur in de boerde-
rij nabij het Kasteel. Aan de orde komt
onder meer het volgende:
- wijziging gemeenschappelijke rege-

ling Regionale woonwagencent ra
Oostelijk Gelderland.

De commissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 25 ja-
nuari a.s. om 19.00 uur in het koets-
huis, bureau gemeentewerken. Aan
de orde komen onder meer de volgen-
de punten:

- informatie omtrent de plannen tot
i het voormalig jeugdcen-

£n de realisering ter plaatse
van een tiental HVAT-woningen.

- vaststelling 20e serie wijzigingen
van de bouwverordening.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij
de voorzitter of de secretaris van de
commissie opgeven als spreker, on-
der opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voeren.
De gelegenheid te spreken wordt
geboden voordat de behandeling
van de eigenlijke 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 eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat te Vorden.

4. Subsidieverordening Sportvereni-
gingen.
Bij schrijven van 12 januari 1984 heb-
ben wij aan de Vordense Sport Fede-
ratie verzocht aan ons advies uit te
brengen over een nieuwe subsidiever-
ordening voor de sportverenigingen.
Aan de V.S.F, zijn een tweetal alterna-
tieven voorgelegd namelijk het hand-
haven van de huidige verordening
met een aanpassing daarvan t.a.v. de
regeling voor de zelfwerkzaamheid en
een geheel nieuwe verordening, waar-
bij een tweetal alternatieven is ge-
voegd voor subsidienormen.
De V.S.F, is verzocht het advies uit te
brengen namens de sportverenigin-
gen in Vorden, waarbij ook eventuele
minderheidsstandpunten doorklin-
ken.

Nadat wij het advies hebben ontvan-
gen zullen wij de raad zo spoedig mo-
gelijk terzake een voorstel doen, opdat
een eventueel nieuwe verordening
c.q. een wijziging van de bestaande
verordening nog in het voorjaar kan
worden vastgesteld en met terugwer-
kende kracht vanaf l januari 1984 in
werking kan treden.
Wij hebben de V.S.F, dan ook ver-
zocht ons het advies vóór 15 februari
toe te zenden.

Aanpassing
bedrijfsgebouwen in
de varkenshouderij
Het Consulentschap voor de Varkens-
en Pluimveehouderij organiseert
voorlichtingsavonden voor de var-
kenshouders.
De laatste 15 jaar is er veel gebouwd in
de varkenshouderij. Alles wat ge-
bouwd is had betrekking op uitbrei-
ding van de varkensstapel. Nu, in de
tachtiger jaren is de uitbreiding wat in
de luwte gekomen. Het Consulent-
schap meent dan ook deze winter ex-
tra aandacht te moeten besteden aan
de aanpassing van de varkensschuren.
Hierbij denken we aan het onderhoud
van de bestaande stallen.
Maar ook de herindeling van de stal-
len zal aan de orde komen. In hoever-
re zijn de bestaande varkensstallen
aantepassen aan de nieuwe inzichten
betreffende afdelingen, voederme-
thoden, energiebesparing enz. Var-
kenshouders en varkenshoudsters
worden voor deze bijeenkomsten uit-
genodigd. De voorlichtingsavonden
zullen zijn:
Varkensfokkerij: donderdag 26janua-
ri in het Dorpscentrum te Vorden;
donderdag 2 februari bij hotel Wit-
kamp te Laren.
Varkensmesterij: dinsdag 24 januari
in het Dorpscentrum te Vorden; dins-
dag 31 januari bij hotel Witkamp te
Laren.

Operation Friendship
maakt zich ofaoor
bezoek Amerikanen
De Operation Friendship groep Vor-
den is dezer dagen begonnen met de
voorbereidingen die ifcg zijn voor
het ontvangen van een^roep Ameri-
kanen uit de staat Delaware, gelegen
aan de Oostkust van de Verenigde Sta-
ten.
Zo'n vijftien jongelui zullen deze zo-
mer naar Vorden komen, alwaar zij
drie weken bij gastgezinnen zullen
verblijven. Dit in het kader van Opera-
tion Friendship, die het maken van
vrienden in andere landen nastreeft.
Afgelopen jaar is Vorden naar Ameri-
ka geweest. Voor de groep Amerika-
nen wordt een programma opgesteld,
dat varieert van kamperen tot en met
bezoeken van enkele steden in Neder-
land.
Om dit programma te bekostigen is
het nodig dat er acties gevoerd wor-
den, om ze het benodigde bedrag bij
elkaar te krijgen. Het bestuur van OF
in Vorden is druk doende om enkele
acties van de grond te krijgen. Zo is
men bezig om donateurs te werven en
wordt er voor de eigen groep met hun
familie een boerenkoolavond georga-
niseerd om elkaar te leren kennen en
de plannen te bespreken. Voorts pro-
beert men sponsors te vinden, en
hoopt men in maart een bloemenactie
te kunnen houden. Over verdere ac-
ties wordt nog nagedacht.

Non-stop muzikaal
Showprogramma
Op zaterdag 4 februari word er in de
feestzaal van "In de Groene Jager" in
Barchem de traditionele "lm Grauen
Sock" gepresenteerd. Aan deze avond
die bol staat van show en muziek wer-
ken enkele gerenomeerde artiesten
mee. De hoofdschotel is weggelegd
voor de Bargkapel o.l.v. Herman En-
gelbertink. Zij zullen hun bekende
egerlander repertoire met nieuw mat-
riaal ten gehore brengen. De kapel,
die overigens op dit moment verre-
gaande besprekingen voert om in juli
van dit jaar een tour te gaan maken
door de staat Ontario in Canada, zal
op deze avond vokaal worden bijge-
staan door Annelies Künz zangeres
van de Glanerbrugger Muzikanten.
De bekende/komiek/conferencier
Harm oet Riessen zal de zaal ongetwij-
feld laten lachen om zijn platvoerse
sketsjes en zang. De illusionist Loxias
doet een adembenemende akt met
dynamiet en dieren. Deze wervelende
show is voor het eerst in Nederland.
Het dans en show orkest Liberty zal

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

de pauze muzikaal opvullen even-
eens als het bal na afloop van het pro-
gramma. De presentatie van deze
avond is in handen van Arie Ribbers.
Kaarten in de voorverkoop vanaf he-
den aan de zaal verkrijgbaar.

Eén in bijbel en gebed
Ook dit jaar wordt de nationale Bijbel-
week en Gebedsweek voor de een-
heid van de christenen weer gelijktij-
dig gehouden in de periode van 18-25
januari.
Het thema luidt: "Kruis-weg naar een-
heid".
De Raad van Kerken te Vorden-Kra-
nenburg houdt in genoemde tijd een
Gebedsdienst op a.s. zondagavond 22
januari in de Gereformeerde kerk aan
de Zutphenseweg.
Ds. Paulus, Gereformeerde predikant
te Zutphen, hoopt deze gezamenlijke
dienst van de Vordense Kerken te lei-
den, in overleg met de liturgie-com-
missie van de plaatselijke Raad van
Kerken.
Eenieder is hartelijk welkom in de ge-
noemde dienst.

In kerk en kapel
A.s. zondagmorgen 22 januari is er
dienst in de Herv. Dorpskerk als ook
in de Wildenborchse Kapel. In de
dienst in de Dorpskerk hoopt voor te
gaan ds. Ribbink, emeritus predikant
te Zelhem. Hij is een goede bekende
in Vorden, van vroeger al en ook van
nu: hij is namelijk de geestelijk verzor-
ger (part time) van het bejaardente-
huis De Wehme. Via de kerktelefoon
is vanuit de Dorpskerk de dienst ook
te volgen in het genoemde tehuis.
Stellig zullen zo ook velen de dienst
meemaken. Ds. Veenendaal hoopt de
dienst te leiden in de Wildenborchse
Kapel.

Agenda
26 januari: Contactavond van de le-
den van de Hervormde Kerkeraad.
31 januari: Jongeren-avond van de
Herv. Gemeente, in "de Voorde".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: A.E.J. Velthuis en G.W.
Regelink; A.J. Eskes en G.H. Geltink.
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

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

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 22 januari 10.00 uur: ds. W.
Kreuzen te Megchelen (Gld.)
19.00 uur: ds. P. Paulus te Zutphen.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 januari 10.00 uur: ds. J.
Ribbink, Emeritus Pred. te Zelhem;
19.00 uur: Gezamenlijke Gebeds-
dienst voor de eenheid, in de Geref.
kerk. Voorganger: ds. Paulus, Zut-
phen, Raad van Kerken Vorden-Kra-
nenburg.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 januari 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21 en 22 januari dr. Sterringa, tel.
1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 - 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 21 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warrin-
ga, tel. 1277.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21 en 22 januari G. Wolsink, Lochem,
tel. 057304357.
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-
bouwBurg. 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, d i, 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.



KTV + radio Philips draagbare 699.-
TV Erres draagbare 279,-
Kleuren tV 51 cm, 30 kan. + afstandsbed. 1198,-
Kleuren tv 56 cm, 30 kan + afstandsbed. 1498,-
Kleuren tv 67 cm, 30 kan -l- afstandsbed. 1598,-
Kleuren tv teletext 30 kan + afstandsbed. 1898,-
Kleuren tv blauwpunkt. 66 cm. + teletext 1948,-
Sanyo video betamax 8 kanalen 1398,-
Spec. aanbieding in bèta movie video camerarecorder

2298-
1695-
798-
479-

Erres portable video compl. met timer tuner
Philips camera's reeds vanaf
Stereo rack met boxen licht beschadigd
Stereo combinatie licht beschadigd
Div. koopjes ook in draagbare apparatuur
Koelkast 280 liter licht beschadigd
2 diepvriezers 400 liter licht beschadigd
1 Zanker wasautomaat licht beschadigd
1 wascombinatie overjarig en beschadigd
1 Erres wasautomaat bovenlader licht
Zanker droogtrommel
1 solarium Philips overjarig, van 1100,- voor
Diverse inruilkoopjes
Vele koopjes op huishoudelijke app, beeld en geluid,
fietsen ZIE ONZE ETALAGE'S.
TEVENS VERHUUR VIDEORECORDER EN VIDEO-
FILMS 2000 SYSTEEM.

549,-

1098,-
989,-

beschadigd
799-
499,-

Elektronika en tweewielers
Emmerikseweg 46, Baak. Tegenover autobedrijf Baak.

10 tot 50% KORTING

OPRUIMING
o.a.

overhemden
wollen jagerstruien
thermokleding
vrije tijds kleding
dames en heren sjaals
luchtbuksen
loden jassen
serviezen
vesten.

Wapen- en Sporthandel

Marte
•titdt doeltnffindl

Zutphenseweg 9, Vorden

Kinder jogging pakken
nu vanaf ^M ̂ J i "

Kinder denim bodywarmers
OQ

Met borgvoering. Van 65,- voor l9 ̂ J g

Kinder corduroy broeken
Zware kwaliteit.
Merk Chiori. Van 35,-

Dames maillot
nu van 9,95

Kinder maillot
nu van 5,95

Blauwe overalls
Ze zijn er weer

700 n r koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

Heren stretch corduroy pantalons

Heren flanel pantalons
Van 89,-

Wij steunert^ftrenigingen
met onze bekende sponsormunten

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

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSCWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Wilt u leren

KNIPPEN EN NAAIEN EN/OF
PATROONTEKENEN?

voor inlichtingen en opgave:
Modevakschool
T. LEUVERINK-EIJKELKAMP
Burg. Galleestraat 4,
Tel. 2733.

Verbouw adviezen

Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Kunstgebiüenreparatie

DROGISTERIJ
TÏNKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

GRANDIOZE KOOP NU KWALI1ÏITSMEUBELEN
VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN

ZIE ONZE ETALAGES BANKSTEL 31 1 zits
Zwaar massief eiken met voorgevormde
draion velours kussens.
(Als 3-2 zits: 1398,-) Als 3-1-1 zits voor

ook lever
baar met le-

als 3-2 zits met • ££^ fl deren kus-
rundlederen kussens " * sens

1995,- f . ̂ p^
i ' ' '.

- • • • • ' , . : . , "...

- '•; % '
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|: ĵ|;;::4-: 4; '-,.!. A:;
i ' . ;teès ipi • tó^iS î, Sfc^J^

TOOGKAST: geheel massief
eiken frontAfm: 135 x 191 x 50 cm.
Zolang de voorraad strekt

slechts

Metalen LEDIKANT
met spiraal 90/200

in wit en rood

voor: 198,-

SALONTAFEL
Met plavuizen

EIKEN
SLAAPKAMER IT
Ledikant 140/200, 2 nachtkastjes en
bovenbouw met een kantelbare spiegel

Kompleet l ^C *& ̂ P j""™

Klassieke

FAUTEUIL
met draion velours
bekleding, prima
kwaliteit nu voor:

EETKAMER
Eiken, bestaande uit:
4 zadelzitstoelen en een tafel
van: 130x 85 cm.
Kompleet slechts:

SLAAPBANK
2 zits, uitklapbaar tot een 2
persoons bed. In blauw of

bruin ORf) t

voor: *9*9*ffmm

HELMINK MEUBELEN
ZUTP! iENSCWLG 24, VORDEN, TELEFOON 05752-1514
LAAGTE 16, EIBERGEN, TELEFOON 05454-4190

gratis reservering en
verzekering voor latere
levering
Ruim 40002 meubel
en tapijttoonzaal
Prima service en garantie

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

1 -2 -
1495-

Buffetkasten
geheel massief grenen front

vanaf 895-
Elementenwand eiken
2.36 m lang met zeer veel
bergruimte éénmalig 1975-
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,-
-I- gratis leggen.

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

zuiver wollen
dekens:
1 persoons 97,50
2 persoons 144,7 5

draion dekens vanaf 45,-

COUPONNEN TAPIJT
met kortingen tot 70%

OP ONZE COMPLETE MANOU
MEUBELEN 15% KORTING



BRONKHORST HIGH TECH BV
Nijverheidsstraat 1a 7261 AK Ruurlo

•win
MEET f N REGELTECHNIEK
OP BASIS VAN ELEKTRONISCHE SENSOREN Ruurlo, januari 1984

<j Al degenen, die persoonlijk of schriftelijk blijk gaven van hun belangstelling ter gelegen- (
jj heid van de officiële opening van ons nieuwe gebouw, danken wij bijzonder hartelijk.

\ §
§ Wij waren aangenaam verrast door de vele bloemen, gelukwensen en fijne cadeaus. §
i *>
§ §
§ De 17e december 1983 is daardoor voor ons een bijzondere belevenis geworden, die wij, §
* mede door Uw blijk van medeleven, niet zullen vergeten.

$ $
^ Personeel, commissarissen en direktie: ?

BRONKHORST HIGH-TECH B.V.
f Ruurlo f

Hiermede willen wij iedereen
hartelijk bedanken voorde vele
felicitaties, bloemen en kado's,
die wij mochten ontvangen op
ons huwelijksfeest.

ADRIAAN en INA ESKES

7251WG Vorden, januari 1984
Hoetinkhof 56

Voor de vele blijken van mede-
leven, welke wij mochten on-
dervinden tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve
moeder en oma

GRADA WILHELMINA
HEUENK-LENSELINK

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

FAM. HEIJENK

Vorden, januari 1984
Rondweg 1

Voor de bewijzen van meele-
ven die ons bereikten tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man en onze vader

JAN DOORNINK

en de belangstelling in de da-
gen daarna, onze welgemeen-
de dank.
Het was voor ons een grote
troost.

G.G.W. DOORNINK-
KRUISSELBRINK

MARYETTE EN RENE
GERARD

Vorden, januari 1984
De Bongerd 14

ri$ In plaats van kaarten

Donderdag 26 januari hopen onze ouders

E. TE VELTHUIS
en

G.J. TE VELTHUIS-TEN HAVE

hun 40 jarig huwelijksfeest te vieren.

Om hen hiermee te feliciteren bent U van
harte welkom 's avonds na 20.00 uur in „'t
Pantoffeltje", Dorpsstraat 34, Vorden.

voor iedereen bij uw
vakmanschoenwinkelier

De laatste paren nu extra in

PRIJS VERLAAGD
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Januari 1984
Stationsweg 6, Vorden

In plaats van kaarten.

Onderhoud van CV, gas- en
oliehaarden

btoêndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Op zaterdag 21 januari hopen wij met onze
kinderen, kleinkinderen en moeder ons 40-
jarig huwelijksfeest te vieren

G.H. BLOEMENDAAL
en

J.B. BLOEMENDAAL-NIJLAND

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00- x
16.30 uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg $
64, Kranenburg-Vorden.

7 2 51 N B Vorden, V
Januari 1984
Zelledijk 3 |

«
•̂

Te koop: vloerkleed 2.40 x
3.35, zo goed als nieuw.
Tel. 05750-24374.

Te koop: Daf 66, bj. '74.
Everhard,
Molenweg 29, Vorden

De David G. Alfordgroep
(scouting) heeft weer plaats
voor kabouters en welpen
v.a. 7 jr.
We spelen op zaterdag aan de
Hilverinkweg te Vorden. Wil je
meer weten dat bel je maar
naar 1857 of 3014.

Jonge vrouw zoekt adm./
boekh.k. werk.
Brieven onder nr. 45-1 Bureau
Contact.

Te koop: zeer mooie bruin/gre-
nen buffetkast, oud.
Tel. 05750-24374.

We hebben nu hele
kleine prijsjes.
Komt het zien.

ZUTPHENSEWEG 29 - VOBDEN TEL 05752-1971

25 Clementine's
1 Bloemkool
15 Navelina's

3.98
1.98
3.98

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

Marktvereniging Hengelo Gld.
Op dinsdag 24 januari 1984 zal vertoond worden
de film

"1 jaar markten en
keuringen in Hengelo Gld."

Zaal Concordia, Raadhuisstraat.
Aanvang 20.00 uur.
Toegangsprijs f. 5,- p.pers. (incl. 2 cons.).

UW LUXAFLEX STUK

Wij repareren snel
en voordelig

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

DE VALEWEIDE
AZALEA
3 PRIMULA'S
1 BOS NARCISSEN

5,50
5,-
3,-

met
Televisie

reparaties
—i- direct

i naar

uw vakman
van vertrouwen

De Keurslager
Goed voor . t Geld

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

Uw bloemist voor:

bloemsierkunst
plantenbakken
aardewerk
potplanten
hydrocultuur
enz.

Breng eens een bezoek in onze
plantenkas.

GELDIG VAN DONDERDAG 19/1 T/M ZATERDAG 21/1

Varkenslappen 1 „ 6,98
Hips i*,,, 4,98
Kookworst « -«
stuk 250 gram

KEURSLAGER

V LOG MAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

GEBR. KETTELERIJ B.V.
Bloemisterij
Zutphenseweg 64, Vorden

Verhuisd
Schoorsteenvegersbedrijf B. Hulshof
Tel. 05735-1644 naar Linde tel. 05752-6421.

Profiteer nu nog van de vele koopjes in onze

Veel DAMESSCHOENEN al vanaf 29,-

Op alle schoenen buiten de opruiming (t/m 28/1)

10% KORTING

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLER BESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - Tel. 1342

SPECIALE AANBIEDING
Dari
Kompressor
8ATH
met Drukregelaar
Reduceerventiel
25 Itr. Tank en Manometer
en Veiligheidsventiel

van 1065,- voor

699,- ^Ti

baiéndseii <f
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261 Doublé Turbo 25/110

Tijdens de OPRUIMING halve prijzen op alle:

Kinder-truien, -vesten, -jacks
-manteltjes en kinderjurkjes.
Tevens nog 10%KORTING op alle niet
afgeprijsde goederen o.a. ondergoed, B.H.'s, corselet en huishoudgoed.

Ruurlo



SNEEUWSTER
gevuld met advokaat en
slagroom, 400 gram

VLOEIBAAR
SCHUURMIDDEL
flacon 300 ml., Vrij Produkt

KITKAT
pak 6 stuks

MAGGI AROMA
200 ml ,

MORA HAMBURGERS
diepvries, pak 4 stuks, 300 gram

"00• •• ~F^_•••• i m

139
_175
,229
259

Alléén verkrijgbaar in filialen met een groenteafdelmg.
Prijzen geldig t/m 21 januari a.s.

DELMONTE BANANEN

CLEMENTINES

GROENE KOOL

BRUTAAL:
DAT IS

BLOEMKOOL

KARBONADE

> Luxvs
KEUKENROLLEN

TISSUE
KEUKENROLLEN
gedecoreerd, pak 2 stuks

GRIJS TOILETPAPIER
pak 12 rollen

FELIX VLEES- OF
VISBROKJES
pak 300 gram .

329
129

JORDAN TANDENBORSTEL 14Q
hard of medium l • g

_99
_389

TOM POES BROKJES
blik 405 gram

NIVEA CRÈMEBAD
flacon 500 ml

SIGAREHEN
met of zonder filter,
pakje 25 stuks, Vrij Produkt

SLAGERIJ
Alléén verkrijgbaar m filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/'m 21 januari a.s.

VARKENSFII

VARKENSSCHNÏ

GROTE BLOEMKOOL
per stuk

SCHOUDER-
KARBONADE

Alléén verkrijgbaar in filialen met
een groenteafdeling en een slagen)

Prijzen geldig t/m 21 januari a.s. TIO PACO SHERRY
medium dry, fles 0,7 liter

GOUDA'S GLORIE
MAYONAISE
pot 0,65 liter

VISSTICKS
diepvries, pak 10 stuks, 250 gram

SPECULAAS
pak 400 gram

279
129
^99

ANCO EIERPANNEKOEKMIX110
pak 400 gram l

KNAKWORST
blik 10 stuks, 200 gram, Vrij Produkt J149

Wie deze week iets lekkers op tafel wil zetten, moet Jac. Hermans Prijs-slag
boven z'n boodschappenlijstje schrijven.
Want wat denkt u bijvoorbeeld van zofn zware bloemkool voor maar 1.79
en van schouderkarbonade voor slechts 5,75 per kilo?
Kwaliteit, die minder kost. Klinkklaar bewezen! Trouwens die andere
prijzen in deze advertentie zijn ook beslist geen toeval.

PANDIN DE LUSSAUDIERE
'n rode Franse wijn, fles 0,7 liter

TWEEDRANK
literpak, abrikoos/smaasappel of perzik/sinaasappel

TAFELMARGARINE
kuip 500 gram, Vrij Produkt

VOLNY HALFVOLLE
KOFFIEMELK
flacon 1065 eram

389
279
149

.=«169
199

WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 19 januari 1984
45e jaargang nr. 45

Timmerbedrijfy
Timmerwinkel
H. Frericks
geopend

GMVL biedt gemeentebestuur
van Vorden boom aan

Op dinsdag 17 januari j.l. opende timmerbedrijf/timmenvinkel H. Frerick^rtin deuren. Vele genodigden
maakten van de gelegenheid gebruik 'n kijlge te komen nemen in dit geheel i^ouwde pand aan de Burg.
Galleestraat 36. Het is 'n ruim en overzichtelijke winkel geworden waar men voor 'n veelheid van doe 't
zelf artikelen terecht kan.
Voor het publiek is de winkel vanaf woensdagmorgen geopend en men heeft er dan 'n ruime keus uit alle
soorten, hout, bord, triplex, schroten, deuren etc. Verder is er 'n grote sortering lijmen, kitten, verven, ge-
reedschap, ijzerwaren en hang- en sluitwerk.
Verder kunt u er ook terecht voor uw onderhoudstimmerwerk. Eventueel kan voor u alles op maat worden
geschaafd en gezaagd. Wij wensen de fam. Frericks veel succes met deze mooie winkel.

Nieuwjaarskoffie
Plattelandsvrouwen
De nieuwjaarskofïiemiddag die de af-
deling Vorden van de Plattelands-
vrouwen dezer dagen organiseerde
werd door ruim 80 dames bezocht. Na
het openingswoord door de presiden-
te mevrouw Westerveld, die de dames
tevens de beste wensen voor het nieu-
wejaar aanbood, verteldeZ r. H.J. Jan-
sen het één en ander over het ontstaan
en het werk van de wijkverpleging.
Daarbij kwam aan het licht dat er nog
veel onbekendheid bestaat over de ve-
le vormen van hulp die door de kruis-
vereniging geboden wordt. Mevrouw
Westerveld bedankte zuster Jansen
voor deze leerzame middag. Woens-
dag 25 januari is de jaarvergadering
van de afdeling gepland. Na de pauze
zullen de dames Harkink het verdere
programma verzorgen.

niet lang of de platenindustrie en dan
met name Johnny Hoes stortte zich
op het succesvolle duo. Na het uitbre-
ken van de "beat-rage" werd besloten
een eind aan de samenwerking te ma-
ken. Wim Scholten sloeg zijn muzika-
le vleugels uit in de formatie La Mara,
terwijl Dini Kempers zich in het caba-
ret-gebeuren stortte.
Het bloed kruipt echter waar het niet
gaan kan en zo rond het eind van de
zeventiger jaren besloten Dini en
Wim om toch weer als duo door te
gaan.
Resultaat dat er nu een langspeelplaat
op de markt is verschenen met tal van
mooie liedjes zoals "Mien eeuwenol-
de stadjen"; het disco-achtige "Hande
thuis"; "Mien moodertaal" en nog ve-
le fraaie liedjes. De feestavond van de
voetbalvereniging "Vorden" die op za-
terdagavond 28 januari in zaal "De
Herberg" wordt gehouden begint om
19.45 uur.

Duo Dini en Wim K.P.O.-vergadering
te gast bij V.V.
Dini Kempers en Wim Scholten uit
Bredevoort, in de Achterhoek beter
bekend als het duo "Dini en Wim" zul-
len op zaterdagavond 28 januari tij-
dens de feestavond van de voetbalver-
eniging "Vorden" enkele optredens
verzorgen.
Het duo geniet mede dankzij Radio
Oost bekendheid in de regio. Ruim 25
jaar geleden besloten Dini Kempers
en Wim Scholten hun muzikale talen-
ten te bundelen in het duo Dini en
Wim. Toen werden ze ook gecontract-
teerd door een voetbalvereniging. N.l.
zij speelden toen voor het eerst in de
grote Bonte avond van A.Z.S.V.
Al snel maakten zij naam met een re-
pertoire yan schitterende Achter-
hoekse liedjes, hoofdzakelijk geschre-
ven door Dini. Het duurde dan ook

In zaal Schoenaker hield de K.P.O. af-
gelopen dinsdag een drukbezochte
jaarvergadering. Tijdens die vergade-
ring werd afscheid genomen van voor-
zitster mevr. Wiggers, welke aftre-
dend was en reglementair niet her-
kiesbaar. In de toekomst zal mevrouw
Zents-Berendsen de voorzittersha-
mer hanteren. Ook mevr. Lichten-
berg-Hakvoort was aftredend. Als
nieuwe bestuursleden werden be-
noemd de dames Schotman-Helmink
en Mullink-Schutte. Het bestuur be-
staat nu uit de dames Zents, Reintjes,
Lucassen, Schotman en Mullink.
Het jaarverslag van mevr. Lucassen
liet horen dat de afdeling in het achter-
liggende jaar vele activiteiten had
georganiseerd. Een en ander had wel
een aanslag op de financiën gepleegd,
want de penningmeester melde een
nadelig saldo van f. 250,-. Besloten

werd een aantal contactgroepen te
vormen, opdat de dames middels een
zelfgekozen contactdame nog beter
met het bestuur kunnen overleggen
en eventuele voorstellen doen. In het
najaar treden de dames Zents en Lich-
tenberg terug uit de agrarische com-
missie. Het bestuur zoekt hiervoor
nog plaatsvervangers. Uiteraard
bracht de vergadering dank aan de
scheidende bestuursleden, onder aan-
bieding van een cadeau. Na de verga-
dering volgde een geanimeerde bin-
go.

Veel onderscheidingen
op dans- en

showavond van
De Deurdreajers

Op de afgelopen zaterdag in "De Her-
berg" gehouden dans- en showavond
van de carnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" werden een negental onder-
scheidingen uitgereikt aan verschil-
lende leden en medewerkers van De
Deurdreajers.
Oud-prins Harrie l ontving de onder-
scheiding in de orde van de promi-
menten.
De Huisorde ontvingen Mia Gal,
Hans v.d. Linden en Paul Eykelkamp.
Jan ter Beek, terugtredend president
en Harry Nijenhuis, oud-lid Raad van
Elf, werden onderscheiden met de or-
de van de Opperdeurdreajer.
Cis en Annemiek Eykelkamp ontvin-
gen de sjouwersorde, terwijl de deur-
dreajers-onderscheiding werd uitge-
reikt aan Graeia Rouwen en Gerrie
Steenbreker.

De aangekondigde Zwoagers moes-
ten van hun optreden afzien, in de
plaats daarvoor trad de buut Rudolf
Sluier uit Warnsveld op. Het gehele
showprogramma, met medewerking
van de Pamper-Sisters, de dansgardes

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de afdeling Vorden van de GmvL
maakte voorzitter H. Pelgrum in oktober bekend dat het bestuur van zyn GmvL het gemeentebestuur een
boom zou aanbieden. Dinsdagmorgen werd deze belofte nagekomen en mocht het college van Vorden een
bruine beuk in ontvangst nemen. Voorzitter Pelgrum sprak de hoop uit dat het een mooie boom mag wor-
den. Burgemeester Vunderink bedankte voor deze geste en zei dat deze boom het symbool is van een goe-
de samenwerking tussen het gemeentebestuur en de GmvL. En daar moest nat u urlijk een borrelt je op ge-
dronken worden.

en de Hofliederentafel had een vlot
verloop.
Ook het optreden van^«r Dialektus
Platarius (oud Prins Harrie 1) oogsste
veel succes.
De belangstelling voor deze dans- en
showavond had groter kunnen zijn,
maar overal in den laiMk maakt men
gewag van dalende b^pigstelling bij
carnavalfeesten.
Op 18 februari vertrekt een delegatie
van De Deurdreajers voor een tegen-
bezoek naarNeunkirchenn. Op 22 fe-
bruari zal de jaarlijkse carnavalsavond
in Villa Nuova plaats vinden. Inmid-
dels wordt serieus aan de huis-aan-
huis-courant gewerkt, welke courant
medio februari zal verschijnen.

Uit het politie-rapport

Vissen zonder visakte
De rijkspolitie heeft vorige week een
proces-verbaal uitgereikt aan een in-
woner, die zonder in het bezit te zijn
van de voorgeschreven visakte aan het
vissen was.

Diverse vernielingen
Van een auto, geparkeerd op Hoetink-
hof werd een autospiegel vernield.
Een brievenbus aan De Steege 38
moest het eveneens ontgelden. Ook
werd een personenauto op het par-
keerplein van Hotel Bakker bekrast.
De politie verzoekt met klem indien
men dergelijke vernielingen ziet ge-
beuren hiervan melding te maken.

Dragende ooi ontvreemd
Uit een weiland aan 't Lekkerbekje
werd tussen 13 en 14 januari een dra-
gende ooi gestolen. Gedupeerde H.
uit Vorden deed hiervan aangifte.

Zwarte kat op
vrijdag de dertiende
Vrijdag de dertiende is de rijkspolitie
aan het vangen geweest achter een
zwarte kat, welke al enige tijd de huis-
vuilzakken opentrok. Hoewel de rijks-
politie het gelukte, wist het dier een-
maal in het politiebusje toch nog weer
te ontsnappen.

Maar ja, een zwarte kat moet men op
de dertiende als die op een vrijdag
valt, ook zijn gang laten gaan. Zater-
dagmorgen echter gelukte het een
tweetal scholieren wel. De kat is nu op
het asiel.

Stormschade
De zaterdag j.l. ook in ons dorp woe-
dende storm heeft de politie en ge-

meente nogal wat werk bezorgd.
Liefst een twaalftal bomen werden in
alle delen van ons dorp geveld. Ook
moest een schuur het ontgelden en
verloor drie/kwart van de pannen.

B.V. Kranenburg
De competitie-wedstrijden van de bil-
jartbond De IJsselkring zijn hervat.
Het eerste team van Kranenburg ver-
sloeg het tweede team van Gouden
Druif uit Drempt met 34-37, daarme-
de haar koppositie verstevigende.

Kranenburg 2 verloor thuis met 30-40
van De Keu 4. Dit team bezet de voor-
laatste plaats op de ranglijst en zal alle
zeilen moeten bijzetten in de tweede
competitie-helft om niet te moeten
degraderen.

Het derde team evenals het vierde
team begonnen de tweede helft van
de competitie slecht. Het derde ver-
loor met 37-26 van V.O.P. 2, terwijl
Kranenburg 4, eveneens in een uit-
wedstrijd met 40-23 de meerdere
moest erkennen in De Keu 5.

BPj ons in d'n Achterhook
Zondagmeddag bu'w op vesite ewes bi'j 't Loohuus. Toos van 't Loohuus
was den dag jeurug en as goeie bekenden van eur heure wi'j daor ok al-
tied bi'j. Da's met de vejeurdag van eur man, Drikus, ok al net zo, dan
mo'w d'r ok hen. Dat kump ok al umdat zee wieter neet zo heel volle fe-
milie heb. Toos hef enen breur den as veurlichter in Drente de boern
daor grote loopstallen prebeert an te praoten. Angezien ze daor gin ve-
jeurdag met holt komme wi'j die daor haos nooit tegen. Ok Drikus kump
uut un nös van twee, zie zuster Lineken is bi'j 'n Ekster in 't Reurlse
Broek inetrouwd met ene Hendrik Jan. En die komp nogal 's op 't Loo-
huus.

Wi'j vind 't altied wel aadug da'w gelieke met Lineken en Hendrik Jan
uuteneugdugd wod. Veural Hendrik Jan is un gezelluggen praoter die
oaver alle waors en onwaors dat t'r zo op 'n vesite te passé kump wet met
te praoten. Hee dut t'r wel 's un betjen bi'j umme 't mooi te maak'n maor
wat zol dat. I'j heurt en least wieter al zovölle narugheid dat un betjen la-
chen allene maor goed kan wean veur un mense.

Too'w d'r zondagmeddag kwamm'n wazzen ze uut Reurle d'r nog neet.
Wel un betjen vrömd want anders waarn die d'r veur de meddag meespat
al en zatt'n dan ok an de meddagpot. Eers zeije wi'j d'r natuurluk niks van
maor too zee d'r goed drie uur nog neet waarn vroog mien vrouw zo te-
loops of Lineken en Hendrik Jan neet kwamm'n.
"Jao, wat za'k ow zeggen", zei Toos, "die zölt vandage wel neet kommen,
zee bunt un betjen mieterug op ons, wi'j schient 't goed vebruud te hem-
men".
"Hei'j dan keeteri'je ehad met mekare?"
"Jao, oaver dat olde peterölliestel da'w ow veurug jaor vekoch heb. Dat
ding stin hierjao maor op zolder, wi'j deien d'r jao niks met. Emist he'w
'm ok neet. Tot Lineken d'r met de kasdage nao vroog. Azze wi'j d'r toch
niks met deijen, zee had t'r nog wel un aadug plaetsken veur in de hal.
Too vetell'n wi'j eur da'w 't an owluu hadd'n vekoch.
Now, too was de boot an! Zo'n arfstuk uut de femilie vekoop'n, dat was
jao ongeheurd, wi'j hadd'n nargens gin gevuul veur, prakkezeern allene
maor oaver geld en zo meer. Offe wi'j al zeien da'w zol'n prebeern um
weer te kriegen, zee luustren ens neet nao ons en met un helluggen kop
bunt ze hier weg egaon. Nao die tied he'w d'r nog niks weer van eheurd of
ezeen".

"Dan is 't meschien maor 't beste dat wi'j nao Reurle gaot". En dat he'w
too maor metene edaon, met 't peterölliestel bi'j ons.
Gelukkug waarn Eineken en Hendrik Jan beide in huus en al kostten 't
ons wel wat moeite, met achterlaoting van 't peterölliestel he'w ze toch
zo wiet ekregen dat ze zondagaovund weer bi'j Toos en Drikus op de ve-
jeurdag waarn. En too wazze wi'j d'r ok weer. Zodoende wodd'n 't een
van de wonderlukste vejeurdage die'w ooit ehad heb, bi'j ons in d'n Ach-
terhook.

H. Leestman



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Zaalvoetbal
Velocitas I - R.F.C. II
Ondanks het goede spel, duurde het
tot de veertiende minuut van de eer-
ste helft, voordat de score werd geo-
pend. Voordien had Alfons Haver-
kamp verzuimd Velocitas op voor-
sprong te zetten, door een strafschop
recht op de keeper te schieten.
Het was Richard Hartman, die op aan-
geven van Richard Bargeman, 1-0
scoorde terwijl laatstgenoemde spe-
ler de volgende twee treffers voor zijn
rekening nam (3-0). Mark Rouwen
zorgde nog voor rust voor 4-0. Keeper
Tonnie Meyer behoefte in de eerste
helft niet éénmaal in te grijpen. Ook in
de tweede helft leken de doelpunten
eerst schaars. Toch vielen er in de laat-
ste vijf minuten nog drie goals. Het
mooiste doelpunt van de wedstrijd
kwam op naam van Richard Barge-
man, die goed anticipeerde op een
voortreffelijke aanspeelbal van Jan
Leegstra en raak schoot (5-0).
Richard Hartman strafte hierna een
foutje af van de, overigens uitsteken-
de R.F.C, keeper, die een nederlaag
met dubbele cijfers voor zijn ploeg
wist af te wenden. Uit een vrije trap
behaalde R.F.C, de ere-treffer, waar-
door de eindstand op 6-1 kwam.
Uitslagen:
Velocitas l -R.F.C.2:6-1; Velocitas3-
S.M.S. 10: 3-2; Andarinyo 3 - Veloci-
tas 3: 7-3.
Programma:
maandag 23/1 Vorden: Velocitas 2 -
Linde; Zutphen: A.Z.C. l - Velocitas
3.
woensdag 25/1 Borculo: Sp. Peters 2 -
Velocitas 1.

Volleybal
Winst voor Dash dames
in Emmen
De dames van Dash uit Vorden heb-
benn zaterdagmiddag in Emmen een
belangrijke 0-3 zege behaald op SEC.
Belangrijk omdat de Vordense dames
daardoor met het oog op de degrada-
tieplaatsen voorlopig weer wat vrijer
adem kunnen halen.
Dash kende in de eerste set weinig
problemen en behaalde een regelma-
tige 12-15 setoverwinning. Vooral ver-
dedigend zat het bij Dash goed in el-
kaar.
De tweede set verliep zo mogelijk nog
gemakkelijker. Probleemloos behaal-
de Dash een 8-15 zege. In de derde set
ging het wat stroever. Ook kwamen de
zenuwen om de hoek kijken. Bij de
stand 13-12 paste coach Ab Polder-
man tijdens een time-out een paar
wissels toe, waardoor Dash dankzij
goed blokkeren toch nog een 13-15
setoverwinning kon pakken en daar-
door op 0-3 kwam. Zaterdag 21 janua-
ri speelt Dash thuis tegen Verdan uit
Haaksbergen.

Verdiende nederlaag
heren Dash
De heren van Dash hebben zaterdag-
middag in de sporthal 't Jebbink een
verdiende 1-2 nederlaag geleden te-
gen Boemerang uit Olst. De eerste set
voor Dash uitermate gunstig want
Boemerang werd naar een kansloze
15-5 nederlaag gespeeld. In de tweede
set was bij Dash de concentratie aan-
vankelijk zoek. Men kwam met 1-8
achter maar slaagde er toch nog in om
op gelijke hoogte (14-14) te komen.
Het laatste woord was echter aan Boe-
merang dat uiteindelijk een 16-18 set-
overwinning behaalde. Dash was
hierdoor dermate aangeslagen dat de
derde set kansloos met 8-15 werd ver-
loren.
De heren II behaalden in Deventer te-
gen Isala 6 een 0-3 zege. Deze week
gaat Dash l op bezoek bij Hansa IV;
terwijl de heren II op bezoek gaan bij
DVO II uit Hengelo.

Waterpolo
Monster nederlaag polojeugd
Het Vordense jeugdteam heeft zater-
dagmiddag in Zutphen tegen de Rijn
uit Wageningen een gevoelig water-
pololesje gehad. Tegen een agressief
en snel zwemmend de Rijn waren de
Vordense jeugdspelers niet opgewas-
sen. De uitslag 0-16 spreekt in dit ver-
band dan ook boekdelen.

Badmintonvereniging
„Flash-Vorden"

Districts competitie
Op vrijdag 13 januari j.l. moest het
tweede team hun eerste "uit wed-

strijd" spelen, tegen L.B.C. 4 uit Lich-
tenvoorde. Verleden jaar werd de
thuiswedstrijd gewonnen met 5-3. Of
ze nu moesten wennen aan de licht-
val, de zaal of de veranderde team-op-
stelling blijft een vraag. Feit was ech-
ter, dat Lichtenvoorde sterker was,
zoals blijkt uit de einduitslag.
De eerste herenenkel ging verloren.
De tweede werd echter een spannen-
de en langdurige strijd die tenslote
door Evert Coppiens werd gewonnen.
De beide dames Jannie Westerveld en
Riek Lieverdink konden, ondanks
hun felle tegenstand, geen winst be-
halen. Bij de mixed en dubbel partijen
ging het al niet veel beter. De eerst
mix Jannie Westerveld en Robert Ka-
ter ging na een verlenging in de twee-
de set op het nippertje verloren. Al-
leen de herendubbel werd nog in
winst omgezet. Uitslagen:
H.E. Robert Kater 12-15/5-15; H.E.
Evert Coppiens 3-15/15-6/15-8; D.E.
Jannie Westerveld 10-12/7-11; D.E.
Riek Lieverdink 7-11/1-11; Mix Jan-
nie Westerveld/Robert Kater 11-1 SI
16-18; Mix Riek Lieverdink/Evert
Coppiens 8-15/1-15; H.D. Evert Cop-
piens/Robert Kater 15-3/15-13; D.D.
Riek Lieverdink/Jannie Westerveld 9-
15/154/1-15.
Einduislag: L.B.C. 4 - Flash Vorden 2:
6-2.

Dammen
G J. Grotenhuis ten Harkel
winnaar
Zondagj.l. werd in Postiljon MotelUt-
recht-Bunnik de finale partij simul-
taandammen gespeeld.

Negen voorrondes
In negen voorrondes in evenzoveel
Postiljons werden de finalisten gese-
lekteerd. Niemand minder dan Harm
Wiersma speelde daar per ronde te-
gen gemiddeld 45 tegenstanders. De
vijf sterkste spelers per ronde gingen
door naar de finale. Doordat zowel
club- als huisdammers hadden inge-
schreven, vertoonde het dammers-
veld vele bekende, maar ook minder
bekende gezichten.

Finale party
De finale partij werd een waar dam-
spektakel. Onder het toeziend oog-van
bestuursleden van de KNDB, geno-
digden en belangstellenden werd
Harm Wiersma het vuur aan de sche-
nen gelegd.
Verrassende zetten, uiterste koncen-
tratie, taaie tegenstand en een wereld-
kampioen in top vorm.
Harm Wiersma: 'spelen in een (dam)-
simultaanwedstrijd is altijd moeilijk.
Huisdammers en klubdammers kun-
nen het je bijzonder lastig maken. Ze-
ker met zo'n sterk veld als hier van-
daag aanwezig was'.

Uitslagen
Winnaar werd de heer H.J. Groten-
huis ten Harkel uit Vorden. Hij be-
haalde een remise en in de voorronde
een winstpartij en won daarmee de si-
multaantrofee en een weekendarran-
gement in één van de negen Postiljon
Motels.
Tweede werd de heer J. Draaier uit
Utrecht. De derde prijs werd gewon-
nen door de twaalfjarige Lucas Har-
bers uit Bornerbroek. De prijsuitrei-
king werd verricht door de heren W.
van Dongen, vice-voorzitter van de
KNDB en mr. W.F.J. Westermann, al-
gemeen direkteur van de Postiljon
Motel groep.

Gelders kampioenschap
Na 6 rondes in het Gelders kampioen-
schap staat Johan Krajenbrink samen
met Tjeerd Harmsma bovenaan. Za-
terdag won hij van Aalt van de Kuilen
in een aanvalspartij en een week eer-
der won hij van plaatsgenoot Henk
Grotenhuis ten Harkel.
Laatstgenoemde won zelf in een bi-
zarre partij van AlfonsOttink doordat
deze zich bij een afwikkeling verre-
kende. Wieger Wesselink bezet nog
steeds alleen de eerste plaats bij de ju-
nioren. Tegen konkurrent Gep Leef-
lang speelde hij een goede partij,
waarin wel winstkansen aanwezig wa-
ren, maar Leefl^ng haalde de remise
nog binnen. Henk Hoekman doet het
wat slechter; een merkwaardige op-
bouw van zijn tegenstander wist hij
niet goed af te straffen en hij kwam
gaandeweg in een verloren positie te-
gen Eddy van Doorn. Ook Jurgen
Slutter verloor alhoewel in slechte po-
sitie een zeer simpele kombinatie
voorradig was. Jurgen overzag dit ech-
ter en kon later opgeven.

Onderlinge kompetitie
Senioren: hoofdklasse:
G. Wassink - J. Masselink 2-0; J. Kra-
jenbrink - H. Klein Kranenbarg 2-0; S.
Buist - H. Hoekman 2-0; W. Wassink -
W Wesselink 0-2; J. Lankhaar - H.
Ruesink 0-2; S. Wiersma - H. Wansink
2-0.
Eerste klasse:
J. Lamers - W. Berenpas 0-2; G. Huls-
hof- J. Slutter 0-2; M. Boersbroek - B.
Wentink 0-2; W. Sloetjes - B. Rosseel
afg.; G. Brummelman - B. Breuker 1-
1; M. Boerkamp - B. Hiddink 2-0; G.
ter Beest - R. Slutter 2-0; J. Hoenink -
T. Slutter 0-2.
Jeugd:
M. Vruggink - Y. Baakman 0-2; P. van
Arregon - M. Baakman 0-2; E. te Vel-
huis - R. Slutter 2-0; A. Bouwman - H.
Boerkamp 2-0; G. Brinkman - A.
Bouwman 0-2; Y. Baakman - G. Vrug-
gink 2-0; J. Brandenbarg - H. Beren-
pas 0-2; G. Vruggink - G. Brinkman 0-
2; J. Slutter - H. Berenpas 2-0; J. Kuin -
J. Brandenbarg 2-0; M. Boerkamp -
M. Boersbroek 2-0; P. van Ar-regon -
H. Boerkamp 0-2; M. Baakman - M.
Vruggink 2-0.

KNMVjeugdtrial
in Vorden

De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
uit Vorden heeft van de KNMV het
verzoek gekregen om op zondag 19 fe-
bruari de KNMVjeugdtrial te organi-
seren. Deze trial die meetelt voor het
kampioenschap van Nederland zal
worden gehouden op het militair oe-
fenterrein in het Grote Veld te Vor-
den. De aanvang is 1 1 .00 uur. Tevens
zullen dan de wedstrijden voor de zij-
spanklasse worden gehouden.

toercommissie op
Tijdens de goed bezochte jaarverga-
dering van de V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" maakte voorzitter W.
Bielderman bekend dat inmiddels
een toercommissie is opgericht onder
leiding van Bennie Horsting. Deze
commissie zal het totale toergebeuren
gaan behartia|^ Zo zal het echtpaar
Horsting in s^romber de organisatie
op zich nemen van een internationaal
"Veertig plus" treffen welke in Exel
zal worden gehouden.
Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende l^^fe W. Bielderman en
J. A. Wuestenemc herkozen. De heer
B. Braakhekke werd aan het bestuur
toegevoegd. Hij neemt zitting namens
de fietscrossafdeling van "De Graaf-
schaprijders". Sekretaris Jan Slagman
gaf de op hem bekende wijze uitvoerig
verslag van de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar. Hoogtepunt was on-
getwijfeld dat het clubteam van "De
G raafschap rijders" Enduro kampioen
van Nederland is geworden. Boven-
dien werd Eric Wullink nationaal
kampioen in de Enduro 125 cc en Jan
Willems bij de 250 cc junioren. Een
ander hoogtepunt was het Achtkaste-
lenweekend met 475 deelnemers en
280 passagiers. Voorts memoreerde
Slagman alles op het gebied van orien-
teringsritten, crosswedstrijden en be-
trouwbaarheidsritten.
Penningmeester Jan Rouwenhorst
deed uit de doeken dat de vereniging
kerngezond is. Voor 1984 staat weer
heel wat op het programma. Onder
meer een tweedaagse toertocht naar
Duitsland, het bekende internationa-
le Achtkastelenweekend injuli en niet
te vergeten de Oost-Gelderlandrit op
zaterdag 3 november.

Jos Schröer winnaar
potspel Kranenburg
Ruim 400 deelnemers hebben afgelo-
pen weekend geprobeerd het uitge-
loofde halve varken te winnen met het
zogenaamde potspel oftewel kurkbil-
jart, welk spel werd georganiseerd
door de biljartvereniging Kranenburg.
Behalve diverse hoofdprijzen waren
er ook dagprijzen te winnen.
De dagprijzen vielen als volgt:
Vrijdag: 1. Th. Schoenaker, 2. Huub
Bos.
Zaterdag: 1. Jos Schöer, 2. Huub Bos.
Zondag: 1. André Schröer, 2. Appie
Wentink
Het halve varken ging zondagavond
naar Jos Schröer toe. Zijn broer André
Schröer verwierf - na barrage met de
winnaar van het vorig jaar Huub Bos -
de tweede prijs. De overige prijzen
vielen als volgt: 3. Huub Bos, 4. Huub
Bos, 5. Jos Schröer, 6. Appie Wentink.
De organisatie, bestaande uit mevr. I.
van der Broek en de heren L. Bleu-
mink en H. Roelvink kunnen terug-
blikken op een zeer geslaagd week-
end.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

26 jan. Bejaardenkring
Dorpscentrum

4 febr. Uitvoering Concordia in het
Dorpscentrum

9 febr. Bejaardenkring
Dorpscentrum

5 febr. VRTC Veldtoertocht 40 km
13 febr. VRTC Jaarvergadering
21 febr. KPO
21 febr. NCVB Jaarvergadering
23 febr. Bejaardenkring

Dorpscentrum

V.V.V. gids Achterhoek
De Streek-V.V.V. Achterhoek heeft
voor 1984 een nieuwe gids uitge-
bracht. Een gids voor vakantie, week-
ends en vrije tijd. Dat laatste mag best
eens benadrukt worden, want steeds
meer mensen krijgen steeds meer
vrije tijd en dat geldt ook voor de Ach-
terhoekers zelf. Waardevol is het dan
om de 64 pagina's dikke gids eens
open te slaan om te kijken welke ge-
weldige mogelijkheden er zijn om in
eigen streek eens een gezellig uitstap-
je te maken of op welke wijze de ken-
nis van de woonomgeving kan worden
verrijkt.
Zo wordt veel aandacht besteed aan
de culturele evenementen en tal van
bezienswaardigheden. Wie eens in
een ander dorp of andere stad wil gaan
markten, kan de gids er ook op na-
slaan. Heel overzichtelijk is verder een
volledig overzicht gegeven van boot-
en dagtochten, speeltuinen en kinder-
boerderijen, uitgaan, wandelen en
fietsen. Een weekendje uit? Dat kan
ook door middel van een aantal aan-
trekkelijke arrangementen die de
Streek-V.V.V. Achterhoek hA sa-
mengesteld.
Natuurlijk wordt voor de mensen, die
de Achterhoek hebben uitverkoren
voor een vakantie een volledig over-
zicht gegeven van de hotels, pei^ions,
bungalowbedrijven, verhuu^pdrij-
ven van zomerhuisjes, campings, res-
taurants, etc. In alfabetische volgorde
worden plaats voor plaats de bijzon-
derheden en bezienswaardigheden
opgesomd. Ook de natuurgebieden
en folklore krijgen alle aandacht.
De gids is bij de V.V.V.-kantoren ver-
krijgbaar voor f2,75.

Weer grote aangifte
voor hengstenkeuring
Het feit dat tegen alle verwachtingen
in voor de op 27 en 28 januari in Zuid-
laren en 3 en 4 februari in Utrecht te
houden hengstenkeuringen van het
Warmbloed Paardenstamboek in Ne-
derland, meer dan 500jonge hengsten
zijn opgegeven, is tekenend. Het geeft
aan de grote belangstelling die er is
voor het paard, dat in WPN-verband
wordt gefokt. Die belangstelling is in-
ternationaal.
Dat is niet toevallig. Een hengsten-
keuring heeft daar b.v. mee te maken.
Daar wordt een belangrijke beslissing
genomen. Dit jaar zijn 540 hengsten
aangeboden. Een dekundige jury, die
van de aangeboden hengsten al heel
veel voorstudie heeft gemaakt, beslist
welke hengsten mogelijk voor de fok-
kerij ingezet kunnen worden. Moge-
lijk, want een keuring op exterieur
wordt door de WPN onvoldoende
geacht.
De kandidaten gaan naar aanwijzing
naar het Federatiecentrum in Ermelo,
waar ze gedurende 100 dagen een op-
leiding krijgen en worden getest op
hun mogelijkheden. Alleen de heng-
sten die met de hoogste cijfers uit dit
verrichtingsonderzoek komen ont-
vangen het bewijs van stamboekin-
schrijving en mogen de fokkerij gaan
dienen.
De keuringen beginnen traditiege-
trouw in Zuidlaren in de Prins Bern-
hardhoeve. De eerste bezichtiging be-
gint dit jaar reeds op vrijdagmiddag
(27 februari) en wordt de gehele zater-
dag voortgezet. Op vrijdag 3 februari
worden de overige rij- en tuigpaard-
hengsten in Utrecht in de Veemarkt-
hallen geïnspecteerd.
Na het hanteren van deze eerste zeef
blijven er plm. 110-120 hengesten
over die op zaterdag in Utrecht op-
nieuw worden voorgesteld. De beste
daaruit worden aangewezen voor het

Uitslag Kerstpuzzel en Kinderkleurplaat
Hieronder geven wij de uitslag van de Kerstpuzzel en Kinderkleurplaat,
welke wij hadden opgenomen in ons Kerstnummer. Bij de oplossing van
de Kerstkruiswoordpuzzel moeten wij opmerken, dat er enkele kleine
foutjes instonden, doch gezien de enorme stapel inzendingen, heeft U
erdat niet van weerhouden mee te doen.
De volgende prijswinnaars zijn:
f. 25,- J.C.H. Boekhoff, Nieuwstad 32c, Vorden
f. 20,- A. Masman-Tragter, Esselenbroek 26, Ruurlo
f. 15,- R. Ilbrink, dr. C. Lulofsweg 14, Vorden
f. 10,- J.H. Hilbert, G. Sprokkereefstraat 54, Ruurlo
f. 10,- G.J. Hogendoorn, Julianalaan 28, Vorden
f. 10,- G. Cornegoor, Brinkerhof 52, Vorden
f. 10,- L. Louwerse, Lammerhof 71, Warnsveld
f. 10,-J.A. Wegkamp, Rhienderinklaan 18, Warnsveld
f. 10,- W.G. Beeftink-Hissink, Toldijkseweg 31, Steenderen
f. 10,- Th. Geurtsen-Hoebink, Gietelinkdijk 5, Hengelo Gld.

De oplossing luidde: Vrede, vriendschap, veiligheid
en 'n beetje vastigheid,
dat is alles wat we willen,
als we met een kindje zijn verblijd.

We hebben beide oplossingen als juist aangemerkt.

UITSLAG KINDERKLEURPLAAT:
f. 10,- Nicole te Linde, Dorpsstraat 13, Vorden
f. 7,50 Rowan Paalvast, Resedastraat 34, Steenderen
f. 5,- Jeanine ten Dam, Kunnerij 4, Mariënvelde
f. 2,50 Renate Elzebroek, Beukenlaan 2, Warnsveld
f. 2,50 Sandra Hoevers, Hofweg 28, Warnsveld
f. 2,50 Allard Kernkamp, Kreilweg 2, Hengelo Gld.
f. 2,50 Maarten Klaaijsen, Leestenseweg 9a, Warnsveld
f. 2,50 Linda Zweverink, Burg. Galleestraat 34, Vorden
f. 2,50 Rosanna Teikens, Scheurkamp 34, Warnsveld
f. 2,50 Jennifer Baillie, Willem Alexanderlaan 9, Vorden
f. 2,50 Hendrien Onstenk, Holskampweg 5, Vorden
f. 2,50 Ronny Stokkink, Bedelaarsdijk 3, Ruurlo
f. 2,50 Astrid Bosman, Nieuwstad 35, Vorden

Door de enorme inzendingen heeft de Redaktie besloten 10 extra prij-
zen beschikbaar te stellen, deze zijn gewonnen door:
f. 2,50 Sabine te Linde, Dorpsstraat 13, Vorden
f. 2,50 Anouk Jansen, H. Addinkstraat 15, Steenderen
f. 2,50 Oscar Overbeek, Ganzensteeg 2, Vorden
f. 2,50 Sabine van Aken, De Heurne 27, Hengelo Gld.
f. 2,50 René Steentjes, Resedastraat 37, Steenderen
f. 2,50 Regina Oortgiese, Jongermanssteeg 2, Ruurlo
f. 2,50 Margreet Smid, Brinkerhof 76, Vorden
f. 2,50 Anita Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld
f. 2,50 Linda Oortgiese, Jongermanssteeg 2, Ruurlo
f. 2,50 Sandy Klein Brinke, Brinkerhof 33, Vorden

Prijzen zijn af te halen aan ons kantoor, Nieuw stad 12, Vorden, voor 26 fe-
bruari a.s.

afleggen van de verrichtingsproeven,
die begin juni worden afgesloten.
Er zal volop handel zijn in niet-aange-
wezen hengesten. Als proef is er dit
jaar een tent bijgebouwd om zowel
verkoper als koper in de gelegenheid
te stellen de paarden optimaal te to-
nen. Traditiegetrouw volgt er op zater-
dagmiddag een grote veiling van rij-en
tuigpaarden, die veterinaier zijn on-

derzocht.
Demonstraties van de hoogstgeplaat-
ste dressuurhengsten en drie finales
van de hengstencompetitie springen,
maken van de hengstenkeuring een
wervelend gebeuren. Ook andere pro-
grammapunten dragen zorg voor va-
riatie. Het gevolg is al jarenlang een
uitverkocht huis met tienduizenden
bezoekers, gerekend over vier dagen.

NIEUW OP DE NEDERLANDSE MARKT:

de Bosch verfbrander PHG 500
Het programma gereedschappen voor
de Doe-het Zelver is uitgebreid met een
nieuwe vlamloze, veilige, verfbrander.
Inmiddels is natuurlijk bekend dat
m.b.v. een vlamloze verfbrander moei-
teloos oude verflagen verwijderd kun-
nen worden. Met de Bosch PHG 500
kan zelfs rauhfaserbehang moeiteloos
verwijderd worden.

De Bosch verfbrander kan door zijn in
2 standen instelbare temperatuur van
300 en 500°C veel meer dan alleen af-
branden. Zo kan men bij het lijmen en
schilderen de droogtijd aanmerkelijk
verkorten, men kan houtskool ontste-
ken, kunststof buizen oprekken, op-
komend onkruid verdelgen, bevroren
leidingen veilig ontdooien, ski's van
was voorzien enz.

Met de Bosch PHG 500 is het zelfs
mogelijk om koperen leidingen te sol-
deren.
Plexiglas, PVC, acryl e.d. kunnen met
behulp van de verfbrander vervormd
worden.
Door de mogelijkheid de brander sta-
tionair op te stellen kan hij dienen als
bunsenbrander.
De afneembare hitte-beschermkap
maakt het mogelijk moeilijk te berei-
ken plaatsen te bewerken.
De gesloten handgreep, de beugel om
het apparaat neer te zetten en het lich-
te gewicht dragen bij tot een veilig ge-
bruik door de Doe-het-Zelver.

Levering van de PHG 500 uitsluitend
via de vakhandel. Gangbare prijs: f.
129,- ink. BTW.

Foto van Vorden-van-toen

Op deze kaart uit de "jaren twintig" zien we voor de kerktoren, op de plek waar
nu het grasveld is, nog de schuur van de boerderij die daar stond.
Links op de voorgrond de benzinepomp (!) van apotheek van Mourik en wat
verder het uithangbord van "Coiffeur" Hietbrink. Rechts de zaak van Ems-
broek.

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



Sarome regenkleding
25% korting

Wapen- en Sporthandel

Marteir
Zutphenseweg 9, Vorden

Te koop: een kreidler R.M.
bromfiets, in zeer goede staat
bij:
H. Havekes,
Lindeseweg 17, Vorden.
Tel. 05752-6621.

De scoutingroep David G. Al-
ford aan de Hilverinkweg te
Vorden zoekt leiding.
Tevens kunnen wij weer wel-
pen en kabouters hebben.
Tel. 3014.

SLAGERIJ KRIJT
Voor alle huisslachtingen!
Hele en halve varkens, diep-
.vries klaar vanaf f. 5,20 per kg.
Voor- en achterbouten, diep-
vries klaar vanaf f. 7,85 per kg.
Bij afname van 30 kg. of meer
vlees krijgt U 10% KORTING
op de normale verkoopprijs.

SLAGERIJ KRIJT,
Dorpsstraat 32, Vorden.
Tel. 1470.

Willen diegene die een plakta-
fel of stoomapparaat geleend
hebben, en denken die niet
meer nodig te hebben, dan zo
goed zijn het terug te bezorgen
bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

P.S. dan kunnen we andere
klanten weer helpen.

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

Adverteren
kost

geld...
Niet

adverteren
kost

meer.
Te koop: dragende vaars.
A.G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vorden
Tel. 6737.

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 ̂ |
L̂ Steam i

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VOHDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

\FABRIEKSVERKOOP

ELKE VRIJDAG
VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UUR

COUPONS
damesstoffen
herenstoffen
voeringen
bont
plakvoering
vele fournituren

KLEDING
kolberts
pantalons
regenjassen
damesblazers
overhemden/blouses
stropdassen

UNIFORMEN

St. Janstraat 38
KEIJENBORG
Tel. 05753 -1641

wij zetten
niemand

onder druk,
u bent vrij om uw orukwerk
waar u wilt te bestellen. Maar wij zijn
zo vrij om u op onze drukkerij
attent te maken, waar het heel goed
en niet duur gemajüt wordt.

CEflTIFICAATHOUOf»

drukkerij waevars bv
Vorden, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404
Filiaal Zutphen:
WEVO-DRUK, Laarstraat 53, tel. 05750-12306

Speciale aanbieding
Sachs Dolmar

Motorzaag met 35 cm. zaagblad 2.1. Din PK
van 810,- voor

bméndseii
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

595,-

Inbraak
preventie

Doe wat tegen inbraak.

Voor advies, leveren en aanbrengen
van sloten, dievenklauwen en
apparatuur

Harmsen
SCHOOLSTRAAT 6
VORDEN, TEL 1486

U weet toch!
De Bondsspaarbank kan ook
uw vakantie verzorgen.
WIJ BOEKEN VOOR U BI J:

Arke reizen
Neckerman
Hotelplan
Trans
MyWay
FTS
Vrij uit
KLM
Doe meer met de spaarbank die meer doet

Bondsspaarbank
Decanijeweg 3.
Telf. 1988.

North sea ferries
Stena line
Olau lines
Stoomvaart maatschap-
pij Zeeland
Townsend Thoresen
De Jong intra tours

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
o-o-a-p-n-p-o-po-o-o-p-o-o-o-o

VERGROTEN

VERGROTEN

VERKLEINEN

van uw advertentie-materiaal behoort bij

ons tot de mogelijkheden

WEEKBLAD CONTACT
NIEUWSTAD 12, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1404

Jonge Florijn
t/ m 31 januari

perltr.

Andere merken
gedistilleerd

6,- korting
per doos van 1 2 flessen

VINOTHEEK SMIT
SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telf. 1391

Eén week

AANBIEDING
In de week van 24 t/m 28 januari

10% KORTING
op alle goud - zilver - horloge's
klokken - wekkers
Uitgezonderd optiek.

dk<
^

^AGROOTKORMELINK
.̂horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1771
Gediplomeerd op ticiën 's Maandags geslo ten

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tcL 05750 22016

voor ai uw loodgietersmatenalen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.

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

— Administraties
— Belastingaangiften
— Belastingzaken
— Deskundige adviezen

In de bus naarde

Landbouw RAI
op dinsdag 24 januari a.s., zijn nog
enkele plaatsen vrij.

Opgave bij de vestigingen van de

V.L.C, de Graafschap
afd. Landbouwmechanisatie.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

"o s*$S*»'
00

1983 CX 2400 IE
break autom. demo
26000 km.

1983 GS A pal las
met schuifd.

1983 Visa G T demo
1983 LNA canelle demo
1983 2CV6 club
1982CXathenalpg
19822CV6spec.

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurto. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

1982 Visa super E
1982 Peugeot 305 SR
1981 Visa super E
1981 2CV6spec.
1981 Dyane6
1981 GS A club
1981 Renault R5 TL
1981 Renault 18 TS Ipg
1981 Renault 18 T diesel
1981 GS A X3

1980 Visa club
1980 G spec.lpg
1980 GS A club
1980 CX 2400 pallas matic
1979 2CV6 club
1979 Opel ascona 1.9
1979 GS club matic
1978 Volvo 244 G L Ipg
1978 BMW 518
1978 GS cl u b

RUESINK



Wintersport.
In februari en maart genieten van
sneeuw en zon
Een week of twee vakantie in de sneeuw is iets waar steeds meer reikhalzend naar
uitgekeken wordt. En ieder jaar wordt het toch al niet kleine legioen wintersport-
fans weer groter. De toch niet lage prijzen ten spijt. Het voorbereiden van een
vakantie in de sneeuw vraagt om de nodige aandacht, omdat we anders de kans
lopen van een koude kermis thuis te komen. De periode, wanneer we gaan is erg
belangrijk. Steeds meer sneeuwgenieters gaan in de maanden februari en maart,
Als de sneeuw het mooist is, het zonnetfe vaak schijnt en de dagen weer lengen. En
zo zijn er veel facetten, die van te voren, vaak met uw reisbureau, moeten worden
overlegd.

Wat gaan we doen? Wie gaan er
mee? Duiken we na het avondeten
doodmoe in bed, of doen we juist
dan er nog een schepje boven op en
gaan we door tot in de kleine uur-
tjes? Met al deze vragen zullen we
rekening moeten houden om voor
iedereen de wintersportvakantie te
doen slagen. Vaak draait het uit op
een compromis, dat voor het hele
gezin aanvaardbaar is.
Beginnende skiërs hebben niets
aan een plaats of gebied waar
skiend enorme afstanden afgelegd
kunnen worden. Ze moeten dan
een skipas kopen, waarvan ze nau-
welijks gebruik kunnen maken,
maar wel alle faciliteiten meebe-
talen. Maar als je al heel wat ski-
kilometers onder de latten hebt
weggewerkt wordt de verveling in
een plaatsje met een kleine knob-
bel waarop drie sleepliftjes werken
al snel groot en zal de teleurstel-
ling toeslaan. Als er beginners en
'cracks' in het gezelschap zitten is
het verstandig uit te kijken naar een
plaats die zowel voor de één als de
ander wat te bieden heeft. En die
zijn er genoeg. Het plaatselijke ski-
gebied zal de eersteling voldoende
mogelijkheden moeten bieden om
de eerste voorzichtige meters glij-
dend af te leggen. De kilometer-
vreter pakt de lift naar de hoogste
top en duikt daar vandaan van lift
naar lift en komt pas tegen de
avond moe maar voldaan terug.
Met andere woorden, overleg met
uw reisbureau of de skigebieden
van dichtbij elkaar liggende plaat-
sen ski- en liftverbindingen hebben
met voldoende pisten om fijn te
kunnen skiën.

Lopen is vervelend
Lopen met ski's op je nek is erg ver-
velend. Als de eigen auto bij de
hand is, levert een lift die een kilo-
meter buiten het dorp ligt natuur-
lijk geen bezwaar op. Maar als je
iedere dag die afstand moet lopen
is dat niet prettig op die zware on-
handelbare kunststof skischoenen.
In zo'n situatie moet er minstens
enkele malen per dag een (gratis)
skibus naar die lift rijden!
Als de hele vakantie louter om het
skiën draait, dan gaat het aantal l if-
ten en kilometers pisten een grote
rol spelen. Als ze nog voor de deur
liggen is het helemaal mooi. In o.a.
de moderne Franse en Zwitserse
(Wallis) skistations hebben ze daar
weinig moeite mee. De pisten lig-
gen tot bijna voor de slaapkamer-
deur! In die super-funktionele, vaak
zeer modern gebouwde en alleen
op alpineskiën afgestemde sneeuw-
burchten zullen echter niet alle
wintersporters zich thuisvoelen. De
door ons veel geprezen Oostenrijk-
se 'gemiitlichkeit' is er soms ver te
zoeken. Wat overigens niet wil

zeggen, dat er in de avonduren
niets te beleven is. Verre van dat,
maar het kost wel iets meer!

Vrieswindje
Een grote rol bij de keuze speelt de
ligging van de pisten en liften.
Noordhellingen hebben lang
sneeuw, soms tot ver in het voor-
jaar. Maar o, wat kan het er af en
toe koud zijn. En als u dan ook nog
iedere dag in een vrieswindje in een
open stoeltjeslift omhoog moet, is
dat zeker geen pretje.
Zuidhellingen zijn wat dat betreft
prettiger omdat het zonnetje er
sneller op kan schijnen. Maar dat
heeft weer tot nadeel, dat als het
warm wordt de sneeuw verder in
het seizoen papperig wordt en
soms in februari al bruine dooi-
plekken gaat vertonen. Zeker op de
lager gelegen pisten. Dikwijls kan
dan in maart al niet meer tot in het
dal worden geskied.

Let op de hoogte
Het is vaak verstandig om een wat
hoger gelegen plaats uit te zoeken,
vooral als u wat verder in maart
wilt gaan. En dan moet die wel bo-
ven de 1200 meter liggen. Krijgt
een lager gelegen oord uw voorkeur,
dan moeten de pisten ver boven de
1200 meter liggen om in ieder ge-
val zeker te zijn van sneeuw. Nie-
mand is zo'n aartspessimist, dat hij
er vanuit gaat, met weinig sneeuw
opgeschept te worden, maar toch...
Een goed wintersport-alternatief
voor gezinnen met schoolgaande,
kinderen is de Paasvakantie. Het
weer is dan meestal uitstekend,
maar de sneeuw moet zo laat in het
seizoen natuurlijk wel wat hoger
(rond 1500 m) gezocht worden.
Eind januari zijn veel wintersport-
plaatsen niet zo duur. Met speciale
aanbiedingen proberen zij dan de
wintersporter te lokken, om de rus-
tige periode niet al te verliesgevend
te overbruggen. Februari en maart
zijn de echte hoogtijmaanden. De
sneeuw is goed, het weer even-
eens. Dat het dan ook weer druk op
de pisten is, spreekt vanzelf.

Langlaufers en kinderen
niet vergeten
Als er iemand uit uw reisgezel-
schap besluit te gaan langlaufen,
moet daar natuurlijk terdege reke-
ning mee gehouden worden. In de
onmiddellijke omgeving van de uit-
verkoren plaats moeten diverse
kilometers loipen zijn om deze
wintersport te kunnen beoefenen.
In de hoger gelegen plaatsen zijn de
mogelijkheden voor deze snel
om zich heen grijpende sport vaak
minder dan in de lagere winter-
sportplaatsen.
Ook de kinderen mogen niet verge-

ten worden. Als u ze wilt laten
skiën - waarom niet? - dan moet de
skischool in uw vakantieplaats
kinderklasjes hebben, waar ze on-
der leiding van speciaal opgeleide
kinderskileraressen spelenderwij-
ze op een eigen afgeschermde piste
(vaak met sprookjesfiguren) de
eerste beginselen van het skiën
onder de knie krijgen. Vaak kun-
nen ze tussen de middag overblij-
ven en eten dan samen met de ski-
juf. Dat is vooral prettig als pa en
ma elders in het skigebied les heb-
ben. Ze weten dan, dat hun kroost
in goede handen is en kunnen rustig
'boven' blijven.

Kleine tip
De keuze van een wintersport-
plaats is verschrikkelijk persoon-
lijk, maar toch kunnen we u een
kleine tip geven, die u wat op weg
kan helpen: Oostenrijk voor de
gezelligheid, Zwitserland om z 'n
stijl, Frankrijk voor skiën tot je
er b\j neervalt, Italië om z 'n (nog)
redelyke prijzen, Duitsland om-
dat het zo lekker dichtbij is en
Noorwegen voor rustzoekende
langlaufers. Veel plezier!

Mallnitz, skiën
tussen de eeuwige
sneeuw
Mallnitz ligt midden in de fascine-
rende bergwereld van de Hohe
Tauern en is de oudste en bekendste
wintersportplaats van Karinthië.
Het naar het zuiden open dal is
omgeven door machtige, met
eeuwige sneeuw omgeven bergtop-
pen. Het dorp zelf ligt op een
sneeuwzekere hoogte van 1200 m
en is uitgegroeid tot een uitsteken-
de wintersportplaats voor zowel de
alpineskiër als de langlaufer. In de
mooie omgeving ligt een uitgebreid
net van winterwandelwegen, maar
wat de echte wintersporter meer
zal interesseren, ook vele ski l i f ten,
pisten en langlaufloipen.
De grote Ankogel-kabinebaan ont-
sluit een uitstekend skigebied op de
gelijknamige 3251 m hoge berg.
Het hoogst bereikbare punt ligt op
2650 m. Diverse sleepliften ont-
sluiten de pisten, terwijl de ca. 9 km
lange dalafdaling een belevenis is.
Een tweede skigebied ligt op de
Hausleralm, die ontsloten wordt
door een stoeltjeslift en 6 sleep-
liften. Voor de langlaufers worden
er 's winters diverse loipen rond
het dorp en de zijdalen getrokken
met een lengte van ca. 30 km. De
loipen zijn alle met elkaar verbon-
den. Voorts vindt u in het dorp een
ijsbaan, een 5 km lange rodelbaan,
een kegelbaan en u kunt arreslede-
tochten in de rustige omgeving ma-
ken. Rustig, omdat Mal ln i tz geen
doorgaand verkeer kent maar toch
ui t s tekende verbindingen heeft.
Via het Gasteinertal en de Tauern-
t u n n e l kan met de autotrein naar
Mallni lz gereisd worden.
Ook internat ionale snel t re inen
stoppen op het station even buiten
het dorp. De diverse skipascom-
binaties (voor alle liften, voor al-
leen de l i f t en bij het dorp enz.) om-
vatten ook gratis vervoer met de
skibus en bieden eveneens koste-
lo/.e entree tot het grote overdekte
zwembad met aans lu i tend ver
warmd b u i t e n b a d .

Leukerbad: van de
piste het
thermaalbad in
De eeuwenoude kuurplaats Leu-
kerbad, verscholen op een hoogte
van 1411 m in een diep zijdal van
het Rhönedal (Wallis, Zwitser-
land) mag zich dan ook wel
'Loeche-les-Bains' noemen, er
wordt wel degelijk Duits gespro-
ken. En dat is interessant voor de
Nederlandse wintersporter! Maar
er zijn meer en betere redenen om
Leukerbad in de wintermaanden
aan te doen. Het vorig jaar voorde
Zwitserse skikampioenschappen
verder uitgebouwde skigebied op
de Torrenthom (2997 m) telt 50
km pisten voor hoofdzakelijk de
redelijke tot zeer goede skiërs.

Minder geoefende skiërs vinden
overigens enkele makkelijke pisten
bij het bergstation van de grote
kabinebaan en er is voor hen aan
de rand van het dorp een vrij groot
oefengebied met enkele sleepliften.
In het 'grote' skigebied zijn voorts
2 gondelbanen en 6 sleepliften. De
lange afdaling naar het dalstation
van de gondelbaan is bijzonder
aantrekkelijk, evenals de lange
piste naar het dorp.
Deze was tot voor enige jaren zelfs
zeer lastig, maar de piste is nu
uitgebouwd en ook door een rede-
lijk geoefende s kier te beskiën. Het
skigebied is bereikbaar met een
kabinebaan, welke het dalstation
aan de rand van het dorp heeft.
Voor langlaufers biedt Leuker-
bad enkele loipen (v.a. 5km)bijhet
dorp, maar op de mooie Gemmipas

(2350 m) ligt een uitgebreid loipen-
net van ca. 20 km. De twee loipen
zijn verbonden en vanaf het berg-
station zowel op de latten als met
de stoeltjeslift te bereiken. De
Gemmipas zelf heeft een kabine-
baanverbinding met het dorp;
voor langlaufers zijn er speciale
dagkaarten te koop. Na het skiën
is een verkwikkende duik in één
der vele thermaalzwembaden van
Leukerbad gebruikelijk. Zwem-
mers die in badkleding tussen de
sneeuwhopen door hun baantjes
trekken zijn hier een normale ver-
schijning. Leukerbad biedt z'n
gasten een zeer modern en goed
voorzien 'Thermal-Badecenter'
met diverse verwarmde binnen-
en buitenbassins, gevuld met ge-
neeskrachtig bronwater dat hier
overal uit de rotsgrond opborrelt
en reeds door de Romeinen ge-
bruikt werd om te baden. Het
zwemlandschap is één der mo-
dernste en grootste in Europa.
Vooj-ts is er een 'Sportzentrum'
met kunstijsbaan en curlinghal.

Het hele winterseizoen zijn er
speciale ski- en langlauf arrange-
menten vanaf ca. f 415,-(skiërs)
en f 325,- (langlaufers).

Uw ANVR 'Goeie reis' reisbureau
kan u er alles over vertellen.

Het ANVR 'Goeie reis' reisbureau: Vraagbaak voor iedere wintersporter
Wie eenmaal sneeuw 'proeft' heeft de smaak te pakken. Een
zinnetje dat bijna tot spreekwoord verheven kan worden.
Want er zijn niet veel mensen die na een eerste wintersport-
vakantie thuiskomen met een gevoel van 'dat nooit meer'.
Skiën en langlaufen en dus de wintersportvakantie is voor
velen van ons een heilig goed geworden, waarvan het moeilijk
afstand doen is. Een vakantie die ook vaak veel intensiever
beleefd wordt dan de zomervakantie. We zijn er thuis al
maanden van te voren mee bezig. Van het uitzoeken van een
geschikte plaats tot en met skigymnastiek of lessen op een
kunststof skibaan aan toe! ^^

Het is moeilijk te zeggen hoeveel
ervaren skiërs ons land telt. Skiërs
dus, die al enkele jaren zoniet nog
veel langer iedere winter richting
sneeuw trekken en weten waar
Abraham de mosterd haalt, in dit
geval de beste wintersportmoge-
lijkheden. Maar in het leger van
zo'n 650.000 skiërs, langlaufers,
wandel- en rodelaars of arreslede-
zitters zijn het er toch heel wat.
Opvallend is echter, dat toch nog
jaarlijks een flink aantal eerstelin-
gen de grens overtrekken om zich
meestal enthousiast bij het winter-
legioen aan te sluiten. Het is ook
opvallend hoeveel van deze win-
tersporters tot de 'doe-het-zelvers'
gerekend moeten worden. Winter-
sporters dus, die van A tot Z alles
zelf uitstippelen. Wintersportiek-
tuur en stapels brochures nemen ze
door. Halen ook de nieuwe winter-
programma's van de vaderlandse
reisorganisaties om avonden lek-
ker te bladeren en te lezen om uit-

eindelijk een keus te bepalen.
Maar niet terug gaan naar het reis-
bureau om een wintersportvakanj

tie te boeken. 'We bellen of schrij-
ven zelf wel even naar het hotel of
de WV. D^^nebben we geen
reisbureau vo^Kodig', is een veel
gehoord motto.
Een onjuiste gedachtengang. Want
juist het ANVR reisbureau mag
gerekend worden onder de winter-
sportkenners van ons land. Zeker
nu de ANVR jaarlijks een zeer ge-
degen opleiding 'Wintersport-Ad-
viseur' organiseert voor de aange-
sloten reisbureau's. Een opleiding
met een flink stuk theorie over
skiën, langlaufen, vervoer, reizen,
wintersportplaatsen en gebieden
en ook over de ski-uitrusting en de
kleding.
Aansluitend wordt er geskied op
kunststof skibanen in Nederland
en volgen een aantal dagen prak-
tijk in de sneeuw. Een pittig examen
vormt de afsluiting, waarna de ge-

lukkigen zich kunnen tooien met
het predikaat ANVR 'Wintersport-
Adviseur'.

Ook voor de
'doe-het-zelver7

Dat dit predikaat geen loze kreet
is, blijkt bij een bezoek aan een
ANVR reisbureau. Niet alleen de
'baas' maar ook het baliepersoneel
weet waar het over praat. Ook voor
de 'doe-het-zelf wintersporter is er
alle reden voor toch maar eens dat
reisbureau binnen te stappen. De
specifieke wintersportdokumenta-
tie waarover deze beschikt is zo
uitgebreid, dat men er je bijna tot
op de millimeter nauwkeurig kan
vertellen hoever de liften van je
hotel of pension liggen. En of er
een skibus rijdt. Of daar voor be-
taald moet worden of dat dragers
van een skipas gratis meemogen.
Het reisbureau beschikt ook over
nauwkeurige kaarten en platte-
gronden van de wintersportplaat-
sen. Kaarten die niet van de plaat-
selijkse VVV's afkomstig zijn maar
zijn gemaakt door een onafhanke-
lijke en objektieve organisatie.
Kaarten die dus echt betrouwbaar
zijn en dikwijls een eerlijker beeld
geven dan de vaak 'zonnige' voor-
stellingen van de WV. Als 'doe-
het-zelver' krijgt men die gegevens
niet voorgeschoteld. Soms zijn de
verrassingen onaangenaam groot.
Het ANVR reisbureau vervult dus
wel degelijk een belangrijke funk-

tie. Niet alleen bij de boeking van
een wintersportvakantie maar ze-
ker ook bij het geven van objektieve
informatie!
En daar valt of staat een geslaag-
de vakantie maar al te vaak mee.
Een bezoek aan het ANVR reisbu-
reau kan nog andere (verstrekken-
de) gevolgen hebben. Je ontdekt er
dat het best aantrekkelijk is om de
auto eens thuis te laten. De bus,
trein en zelfs in sommige gevallen
het vliegtuig zijn in veel gevallen
een aantrekkelijk én betaalbaar al-
ternatief!

U moet maar eens gaan praten bij
zo'n ANVR-reisbureau of - zoals
zij zich óók noemen - het 'Goeie
reis'-reisbureau bij u in de buurt.
Maar let u dan vooral op het AN VR-
vignet, u bent dan ook verzekerd
van het garantiefonds reisgelden.

Wolkenstein:
van beginner tot wereldtop
De sneeuwzekere ligging van het
bekende Italiaanse wintersportdorp
Wolkenstein in het Grödnertal (of
Val Gardena) is een vast gegeven.
De hoge ligging (1563 m) staat
immers al vroeg in het.wintersei-
zoen borg voor een flink pak sneeuw.
Bovendien zorgen diverse kunst-
sneeuwinstallaties voor altijd wit-
te pisten in noodgevallen. Maar
Wolkenstein is meer dan alleen
maar een plaats voor de wereld-
skitop.
Ook de recreant is thuis in het aan-
trekkelijke oude bergdorp. Wolken-
stein (Selva, zeggen de I tal ianen)
groeide uit tot een moderne winter-
sportplaats met alles wat de ver-
wende wintersporter zich wensen
kan. Zonderdat hetprachtigeberg-
landschap met de markante rots-
massa's van de Langkofel en Sella
Gruppe (tot zo'n 3000 m hoog)
daar erg veel schade van leed. Zelf

heeft Wolkenstein ca. 100 km pis-
ten voor beginner tot crack metdrie
gondel- en kabinebanen en tal-
loze stoeltjes- en sleepliften. Door
de verbindingen met de beide an-
dere dorpen in het dal ontstond er
een net van maar liefst 175 km pis-
ten, 7 kabinebanen, 4 gondelba-
nen, 21 stoeltjes- en 48 sleeplif-
ten. En dan zijn er nog de verbin-
dingen met het Fasatal en het Hoch-
abteital (Alta Badia)...Met de Su-
perski Dolomiti skipas is dit enor-
me gebied zonder problemen te
doorkruisen.
Een week skiles (3 uur per dag)
kost ca. ƒ 167.-inclusief twee dag-
tochten door het grote skigebied.
Voorkinderen van 4 tot 12 jaar is er
een kinderskischooltje (met mid-
dageten). Incl. overblijven en ski-
pas zijn de kosten voor 6 dagen ca.
ƒ296.-. Voor niet-skiënde klein-
tjes van 2 tot 4 jaar is er een crèche.
In het Langental liggen loipen met
een lengte van ca. 20 km, waarop
tochten in een prachtige en rustige
bergwereld te maken zijn.

Langlaufen
in het Stubaital
In het Oostenrijkse Stubaital kan
niet alleen goed alpine-geskied wor-
den, maar is ook het l a n g l a u f e n
goed verzorgd.
Het door de zomerskipisten op de
Stubaier Gletscher bekend gewor-
den dal onderde rook van Innsbruck

biedt in de wintermaanden niet
minder dan 68 km loipen. De di-
verse dorpen in het dal hebben alle
hun eigen langlaufgebieden, maar
door verbindingsloipen zijn deze
volledig aaneengesloten. Er kun-
nen dus zowel kortere als langere
tochten van dorp naar dorp, maar
ook naar afgelegen plekjes gemaakt
worden. Een goed uitgangspunt voor
een langlaufvakantie in het dal is
Fulpmes. Dit midden in het Stubai-
tal gelegen aardige bergdorp ligt
zowel t.o.v. het dalbegin, vlak bij
de Brennerautobahn met de impo-
sante Europabrucke, als het dal-
einde bij het station van de Glet-

scher-gondelbaan erg gunstig. De
komende winter biedt Fulpmes voor
het eerst langlaufarrangementen lo-
pende tot 2 maart 1984. De prij-
zen liggen afhankelijk van het ge-
kozen onderkomen tussen ƒ 200,-
en ƒ450,-. Daarbij zijn inbegre-
pen: 6 dagen logies/ontbijt of half-
pension, begroetingsdrankje op de
aankomstavond, 4 dagen langlauf-
les a 3 uur, video-opname en ana-
lyse van de techniek, het gebruik
van testski's, afsluitingswedstrijd
met prijzen en gratis entree tot de
'Aquarena' het grote overdekte
zwembad met reuzenglijbaan, die
buiten het zwembad omloopt.


