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Gemeentenieuws
Telefoon gemeen tehu i s 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openste l l ing gemeen tehu i s : maandag- t/m vrijdagmorgen
van S.00-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur . Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens a f sp raak . S p r e e k u u r we thouder
J.K Gee rken : vr i jdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogehelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken hij receptie gemeentehuis).

1. Sluiten van de jacht
In veroand met de weersomstandig-
heden heeft de Minister van Land-
bouw en Visserij besloten om gedu-
rende het seizoen 1984-1985 de jacht
op fazantehanen, houtsnippen en alle
soorten waterwild met ingang van 11
januari 1985 te sluiten.
Afhankelijk van het temperatuurver-
loop zal nader worden bezien of hero-
pening van de jacht op de daarvoor in
aanmerking komende wildsoorten
mogelijk is.

2. Raadsvergadering
d.d. 29 januari 1985
Deze openbare vergadering wordt ge-
houden op dinsdag, 29 januari in het
gemeentehuis, aanvang 19.30 uur.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- subsidiëring Graaf Ottobad te Zut-

phen over 1984;
- aanschaf geluidmeet- en rekenap-

paratuur voor de gemeentelijke ge-
luidmeetdienst;

- verbouw openbare lagere school
tot openbare basisschool;

- verzoek van de vereniging voor
Christelijk basisonderwijs in de
Wildenborch om medewerking
voor de verbouw van de Pr. Juliana-
school te Wildenborch tot basis-
school;

- straatnaamgeving voormalig coö-
peratieterrein aan de Stationsweg
en openbaarverklaring weg;

- vaststelling Sociaal Cultureel Pro-
gramma 1985;

- onderzoek werkzaamheden bui-
tendienst gemeentewerken;

- verplaatsen burgerwoningen in het
buitengebied; voorbereidingsbe-
sluit t.b.v. het pand Maalderinkweg
3;

- verzoek van H.J. Boesveld, Stro-
dijk 5, om schadevergoeding in ver-
band met vaststelling bestem-
mingsplan "Addinkhof 1983";

- onderzoek geloofsbrief van het
nieuw benoemd raadslid de heer
W.M. Voortman;

- afscheid van raadslid A.J. Stolten-
borg.

3. Belangrijke informatie over
zekerheid in uw gezin.
Vaak komt het voor dat na het overlij-
den van de echtgenoot/echtgenote of
levenspartner de achterblijvende per-
soon met een groot aantal problemen
geconfronteerd wordt. Derhalve heeft
de Stichting Welzijnsbevordering We-
duwen en Weduwnaren een brochu-
re samengesteld getiteld: "Belangrijke
informatie over zekerheid in uw ge-
zin". In deze brochure worden een ze-
vental adviezen gegeven, die elk weer
uitvoerig worden toegelicht. Deze ad-
viezen treft u onderstaand aan. Voor
nadere informatie of een exemplaar
van de brochure kunt u zich wenden
tot de afdeling Sociale Zaken en Wel-
zijn van de gemeente.

Adviezen aan echtparen, ouders,
samenwonenden.
1. Bespreek samen financiële zaken,

verzekeringen, pensioenen, belas-
tingzaken etc.

2. Ga naar de notaris en maak een tes-
tament. Met weinig kosten nu
voorkomt u later veel problemen.

3. Na het overlijden van één van de
ouders wordt voor de minderjarige
kinderen een toeziend voogd be-
noemd door de kantonrechter. Leg
nu bij testament vast wie dat moet
zijn. Voor het geval beide ouders
tegelijkertijd overlijden, benoem
nu reeds bij testament een
voogd(es). Vraag deze om toestem-
ming en overleg wat er van hem/
haar verwacht wordt.

4. Stel uw rekening bij bank en giro
ten name van man en vrouw (een
zogenaamde en/of rekening) zodat
u beide over geld kunt beschikken.
Dit geldt ook voor uw safeloket.

5. Laat de financiële risico's bij over-
li jden eens berekenen (risicoanaly-
se). Veelal is er wel een voorziening

in de vorm van een pensioen in-
dien de man overlijdt, maar zijn er
geen voorzieningen getroffen in
geval de vrouw overlijdt. Bedenk
daarbij dat de kosten voor huishou-
delijke hulp voor velen niet te beta-
len zijn.

6. Maak een lijst van regelingen voor
het geval één van u (of beiden)
overlijdt.

7. Sluit uw ogen niet voor de realiteit.
Op een gegeven moment is het
vaak onvermijdelijk dat één van
beide alleen verder moet. Bedenk
daarbij dat één op de twintig Ne-
derlanders weduwe of weduwnaar
is.

4. Wet op de stads- en
dorpsvernieuwing
Algemeen.
Zoals in eerdere publikaties in dit blad
al aangegeven, is per l januari jl. de
Wet de Stads- en dorpsvernieuwing in
werking getreden.
Een groot aantal rijksregelingen is
daarmee komen te vervallen en ver-
vangen door een (soort van) stadsver-
nieuwingsfonds per gemeente. Het is
vervolgens aan de gemeente om bin-
nen het kader van de Wet invulling
aan het jaarlijks te ontvangen bedrag
(voor 1985 f 172.800,-) te geven.
De rijksregelingen welke zijn komen
te vervallen en thans onder genoemd
fonds worden gebracht, zijn al ge-
noemd in de eerder genoemde publi-
katies.
Vanwege het mogelijk directe belang
daarvan voor individuele burgers
wordt een tweetal van die regelingen
nog eens met name genoemd, te we-
ten:
- de Beschikking geldelijke steun

verbetering particuliere woningen
(voorzover betrekking hebbende
op door de eigenaar bewoonde wo-
ningen);

- de Regeling tot sanering van mi-
lieuhinderlijke bedrijven in de
woonomgeving.

Aanvragen welke vroeger onder het
regiem van deze regelingen beoor-
deeld en afgehandeld werden komen
thans alleen nog in aanmerking voor
een bijdrage als- en voorzover de ge-
meente zulks regelt in haar subsidie-
verordening.
Het vorenstaande laat natuurlijk on-
verlet het feit dat het totaal aan activi-
teiten in het kader van de stadsver-
nieuwing van belang is voor de bur-
gers alleen al om redenen dat stads-
vernieuwing een sociaal proces om-
vat. Van regeringswijze is dat ook be-
nadrukt middels de speciale aandacht
welke is geschonken aan de inspraak
in het stadsvernieuwingsbeleid.
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft zich in eerste instantie -
in overleg met de commissie voor Al-
gemeen Bestuur c.a. - gebogen over
de redactie van een op basis van het
vorenstaande benodigde subsidie-
verordening.

Ter inzagelegging conceptverordening.
Het daaruit voortgekomen concept
ligt tot en met 26 februari a.s. voor een
ieder ter inzage ter gemeente-secreta-
rie, afdeling algemene zaken c.a.
Voorzover daaraan behoefte bestaat
kan op de reda'ctie van die conceptver-
ordening schriftelijk worden gerea-
geerd en wel tot en met donderdag 14
februari a.s.

Inspraakmogelijkheid
Tevens bestaat de mogelijkheid ge-
bruik te maken van het recht tot in-
spreken, voorafgaande aan de verga-
dering van de commissie voor ALge-
meen Bestuur c.a. te houden op dins-
dag 19 februari a.s., aanvang 20.00 uur.
In dat geval dient u zich 10 minuten
voor aanvang van die vergadering te
melden bij de secretarie of de voorzit-
ter van die commissie.

Globale inhoud verordening
In het navolgende zal een globale in-
dicatie worden gegeven van de in-
houd van de concept-subsidie-veror-
dening.

I. Verbeteren van door de eigenaar
bewoonde woningen
In grote lijnen zullen de bepalingen
van de vervallen rijksregeling verbete-
ring- particuliere woningen worden
over genomen. Belangrijke wijzigin-
gen zijn evenwel het vervallen van de
subsidie-mogelijkheid voor:
- het vervangen van een primitieve

keukeninrichting
- het maken van een berging builen-

de woning
- het maken van een nieuwe slaapka-

mer (voor de goede orden: het ver-
beteren c.q. vernieuwen van be-
staande slaapkamers blijft wel ge-
handhaafd);

- het aanbrengen van centrale ver-
warming;

- de toekenning van een extra bijdra-
ge van 10% bij het gelijktijdig tref-
fen van meerdere voorzieningen.

In het plan voor 1985, dat reeds in de
inspraak is geweest, en voor l februari
a.s. ook bij de provincie moet zijn in-
gediend, was voor dit onderdeel een
bedrag van ca. f 100.000,- opgeno-
men.

II. Monumenten
Voor monumenten en beeldbepalen-
de panden wordt vooralsnog gekozen
voor een jaarlijks ter beschikking te
stellen bdfeg waarvan de verdeling
moet plaa^rvinden conform de bepa-
lingen van de naar verwachting dit jaar
in werking tredende gemeentelijke
monumenten-verordening en de sub-
sidie-regeling bouwkunst in de ge-
meente ^fcjen.
Voor morwRenten is op het plan 1985
een bedrag van ca. f25.000,- opgeno-
men.

III. Midden- en kleinbedrijf
De verordening maakt het mogelijk
om aan een ondernemer steun toe te
kennen voor binnen stadsvernieu-
wingsgebieden (een voor de toepas-
sing van dit hoofdstuk door de ge-
meenteraad als zodanig aangewezen
gebied) gelegen bedrijven.
Zulks voor de voortzetting, verplaat-
sing of beëindiging van dat bedrijf.
Hieronder valt ook de sanering van
milieuhinderlijke bedrijven. Behou-
dens voor het saneren van het hierna
genoemde milieuhinderlijke bedrijf
zullen vooralsnog geen stadsvernieu-
wingsgebieden als hier bedoeld wor-
den aangewezen.
Voor dit onderdeel is in het plan 1985
dan ook nog geen bedrag uit het stads-
vernieuwingsfonds opgenomen. Wel
heeft de gemeente een eigen reserve,
te weten het fonds stimulering werk-
gelegenheid- en opvang werklozen,
waaruit - met inachtneming van de
doelstellingen van dat fonds - midde-
len geput kunnen worden.

Voor een kuikenbedrijf in de kern Kra-
nenburg is bovendien een beroep ge-
daan op de provinciale knelpuntenpot
stadsvernieuwing, hetgeen overigens
geen zekerheid geeft omtrent een mo-
gelijke toekenning van een bijdrage
uit dat fonds.
Alhoewel het overbodig lijkt, wijzen
wij er op dat in de verordening uiter-
aard een algemene bepaling zal wor-
den opgenomen waarin staat vermeld
dat op een verzoek om een bijdrage
negatief wordt beslist indien het jaar-
lijks door de raad voor het betreffende
onderdeel beschikbare bedrag wordt
overschreden.

GEBOREN: Simon Olivier van Hel-
den; Linda Antoinette Qdile Huntink.
ONDERTROUWD: J.J. Wenderich
en M. Pranger.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A.M. Uenk, oud 83
jaar.

Jaarvergadering
Kranenburgs Belang
De belangenvereniging Kranenburgs
Belang houdt op maandag 28 januari
in zaal Schoenaker haar algemene le-
denvergadering. Bij de bestuursver-
kiezing is zowel voorzitter P.R. van
den Berg alswel secretaris H.W. Wes-
selink reglementair aftredend; beide
stellen zich echter herkiesbaar.
Op deze vergadering is er een gesprek
met de gemeentelijke autoriteiten
w.o. burgemeester Mr. M. Vundeiink
over hetgeen leeft in de gedachtenwe-
reld van de Kranenburgse bevolking,
aldus de uitnodiging.

Bijeenkomst
CDA fraktievoorzitters
Tijdens een bijeenkomst van de CDA
fraktievoorzitters van de gemeentera-
den van Warnsveld, Gorssel, Henge-
lo, Steenderen, Lochem, Vorden en
Zutphen, welke dezer dagen in het
dorpscentrum te Vorden werd gehou-
den, werd het woord gevoerd door
Mr. H.W.M. Bergamin, Gelderse ge-
deputeerde.
Hij hield een lezing over het onder-
werp stads- en dorpsvernieuwing.
Duidelijk werd dat men als gemeente
met een goed plan moet komen, wat
in de betreffende gemeente ook hoge
prioriteiten moet hebben.
De volgende bijeenkomst van de frak-
tievoorzitters is gepland op 17 april
aanstaande. Dan zal het thema "mo-
numenten" centraal staan.

Plattelandsvrou^n
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen hield dezer
dagen een Nieuwjaarsbijeenkomst in
bar-bodega 't Pantoffeltje.
Voor deze bijeenkomst hug^n de da-
mes de heer P. Woltjer vlRle Keu-
ringsdienst van Waren uit Zutphen
uitgenodigd.
Aan de hand van dia's vertelde de
heer Woltjer over zijn werk als hoofd-
keurmeester in de regio Zutphen.
Ook toonde hij ondeugdelijk speel-
goed en andere huishoudelijke artike-
len die door de keuringsdienst waren
afgekeurd.
De jaarvergadering van de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen zal op donderdag 31 ja-
nuari worden gehouden.

"Mestproblematiek"
De voorlichtingsavond over de ko-
mende "mestproblematiek", uitgaan-
de van het consulentschap trok rede-
lijke belangstelling. Op deze bijeen-
komst is gebleken dat de agrariërs ko-
mende tijd er inderdaad problemen
bij krijgen wat betreft de mestopslag,
(silo-bouw) en mestverwerking (af-
voer op eigen land en land van der-
den) en mesttransport (naar andere
delen van het land). Ook zal dan een
mestboekhouding dienen te worden
aangehaald.

Zilveruitjes en
augurken
De toneelvereniging Krato geeft za-
terdagmiddag a.s. haar eerste uitvoe-
ring van het blijspel in drie bedrijven
"Zilveruitjes en Augurken". Voor die
middag zijn alle bejaarden van Kra-
nenburg en Vorden uitgenodigd.
Zaterdagavond wordt de uitvoering
herhaald voor donateurs, leden en al-
len die de Kranenburgse toneelvere-
niging weer eens op de planken willen
zien.
De uitvoeringen zijn in zaal Schoena-
ker.

Filmhuis Vorden
Woensdagavond 23 januari 1985
wordt in het filmhuis (hotel Bloemen-
daal aan de Stationsweg) gedraaid de
amerikaanse speelfilm "Can she bake
al cherry pie?" van de regisseur Henry
Jaglom, 1983. Cherry Pie gold als één
van de verrasingen tijdens het laatste
filmfestival te Rotterdam.
In deze filmkomedie spelen veertigers
een hoofdrol. Het zijn de frustraties
en de grollen van de Woodstock-gene-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ratie. Op uiterst menselijke wijze en
dus herkenbaar, worden de hoofdper-
sonen in hachelijke situaties geplaatst.
Door middel van humor worden die
situaties aangegaan en dat maakt het
voor de toeschouwers zo leuk. Veel
herkenbare en voorstelbare situaties
doemen op en passeren de revue.
In "Can she bake a cherry pie?" is Ka-
ren Black het nerveuze middelpunt.
Karen speelt een rommelig zingende
zangeres die we leren kennen op de
.dag waarop ze door haar echtgenoot
wordt verlaten. Gezeten op een ter-
ras, wordt ze getroost door een man
naast haar, gespeeld door Michael
Emil. Emil is gescheiden en uit de ont-
moeting op het terras groeit een ver-
houding. De verdienste van Jaglom is
dat hij zijn personages haarscherp te-
kent. Olijke observaties en spitse dia-
logen maken het beeld kompleet. De-
ze film draait met sukses in vele film-
huizen. Entree f6,- p.p. (inklusief pro-
gramma en filmkrant).

Gespreksgroep gezin en
opvoeding
Vanwege het gezamenlijke vormings-
werk gaat een nieuwe gespreksgroep
van start. Het is een groep, bedoeld
voor ouders met jonge of opgroeiende
kinderen. Want het ontwerp is: Gezin
en opvoeding.
Deze groep komt voor de eerste maal
bijeen op maandag 28 januari a.s. 's
avonds 8 uur in "het Achterhuus" ach-
ter de gereformeerde kerk. De leiding
van deze gespreksavond is in handen
van mevr. Aartsen en dhr. Graas-
kamp. Ook wie zich niet heeft opgege-
ven voor deze kring, is er van harte
welkom.

Gespreksgroep bijbelse
kernwoorden
Deze groep is reeds een keer bijeen
geweest rondom het kernwoord: ge-
rechtigheid.
Op donderdag 31 januari komt deze
groep weer bijeen. Dan is aan de orde
de vraag: "Wat zegt de bijbel over vre-
de?" Dit zal worden ingeleid door dhr.
H. Kok.
Deze avond wordt gehouden in "de
Voorde", en begint om 8 uur. Omdat
de onderwerpen op zichzelf staan,
kunnen belangstellenden, die de eer-
ste avond gemist hebben, gewoon ko-
men en meedoen.

Rudi van Straten bespeelt
weer het orgel
De vele kerkgangers, die voor en rond
Kerst in de Dorpskerk waren, zullen
de organist Rudi van Straten gemist
hebben. De oorzaak was, dat hij bij
een val een breuk in zijn elleboog op-
liep. En dan begin je als organist niet
veel.
Hij is nu zover hersteld, dat hij aan-
staande zondag het oude orgel in de
Dorpskerk weer bespelen kan. We zijn
daar blij mee.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 27 januari 10.00 uur ds. J. Vee-
nendaal met Doopbediening.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 27 januari 10.00 uur Géén
dienst.

GEREF.'KERK VORDEN
27 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
26 en 27 januari dr. Haas. Tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 26 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566. Verderde gehele week
van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
26 en 27 januari WA. Houtman, Vor-
den. Tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAESCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappel i jk 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.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgehouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-296W,.

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.

S T A N K M E L D I N G S N U M M E R
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.
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M^KKINK

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. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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

Profiteer nu van onze

behangopruiming
Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden

Tel. 05752-1567

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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.

MitterSttamUtthuurbij:

H E L M I N K
VOROIN Z'J lPHCNSEWEG TEL 05752 1514

Sparen meteen hoge rente,
zónder vastzetten. .

Heeft de bank met de
daar soms het patent op?

Hoge rente en toch vrij over uw geld kunnen beschikken.
Met de unieke Patentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een
premierente over het bedrag dat een halfjaar ononderbroken op de rekening heeft

gestaan. Samen kan dat oplopen tot zelfs f*°/- Heeft u uw spaargeld toch nodig,
voor welk doel cl lat vrij opnemen zonder enige

beperking. En de bank berekent u ook geen kosten. Mag zo'n prima rekening een«
PATENTREKENING

Patentbasis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimumsaldo

f 2.500,-

000,-

f 10.000,-

Basisrente*

OIO/
04 /O

3^3m>
4%

Premierente*

110/
l 2 /O

1!%
2%

•ente*

3J%
41%
51-%
6%

* rentewijzigingen voorbehouden

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010 t.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van ,,nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam, adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

Aan hun Patentrekening te zien
zon je zeggen van wel!

bondsspaarbank
KANTOREN

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

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

Heropening
Woensdag 23 januari a.s. van 17.00 tot 20.00 uur
houden wij

Warnsvelds Installatie Bureau \JpGfl 11 U IS
Erkend Installateur ter introductie van onze geheel vernieuwde winkel.

Wij kunnen nu aan onze klanten een uitgebreider assortiment en een nog
betere service bieden dan voorheen.
Wij bieden u alles op het gebied van verlichting, radio, t.v., video,
wasmachines, koelkasten, gasfornuizen, kleine huish. apparatuur en voor
de doe het zelver, alles voor elektra, gas, water en sanitair. Ook repareren
wij al uw elektrische apparaten, radio, t.v., video's.
Ons devies blijft, koop 't bij de man, die het maken kan.
Kom geheel vrijblijvend kijken. Iedereen is welkom.

HENK EN GEA HOOGKAMP
Warnsvelds Installatie Bureau. Kremerskamp 2, Warnsveld. Tel. 24688.



Heel erg dankbaar en blij zijn
wij met de geboorte van onze
zoon en broertje van Peter, Paul
en Wouter

Simon Olivier

Wij noemen hem

OLIVIER
Adriaan en Rita
van Helden-Slots

17 januari 1985.
Mulderskamp 3
7251 EX Vorden.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Linda Antoinette Odile

Wij noemen haar

LINDA
Henk en Ans
Huntink-Eggink

7251 WL Vorden,
18 januari 1985
Hoetinkhof 31.

Blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

MARTIN SCHEPPER

ELLEN
Karolien en Nico Freddy
Huetink

17 januari 1985
Hoetinkhof 193
Vorden.

HUBO DOLPHIJN, ook
's maandags 's middags
GEOPEND van 13.30 tot 18.00

Bij aankoop van 2 broden, dit
weekend 250 gram eigen ge-
bakken koekjes voor 2,50.
WARME BAKKER OPLAAT.

Te koop: eetaardappelen.
H.W. Wesselink,
Eikenlaan 23, Vorden.
Tel. 05752-6774.

Restanten behang en vinyl

nu zeer voordelig
Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden

Tel. 05752-1567

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

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

Meneer de Baron is nog steeds
niet thuis. Daarom kun je een
kamer huren voorf 265,-incl.
in zijn mooie landhuis met bos.
Tei. 08340-46632.

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA.

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M.W. - Volvo - Suzuki

Volop in voorraad
Nieuwe en gebruikte

schaatsen
o.a. Noren

hockeyschaatsen
kunst- en houten
kinderschaatsen
inruil mogelijk.

JANSEN
Bleekstraat 1 Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360

en

INGRID SE ESI N K

gaan trouwen op woensdag 30 januari a.s.
om 15.00 uur in het gemeentehuis „ Kasteel
Vorden " te Vorden.

U bent van harte welkom op onze huwelijks-
receptie, die zal worden gehouden van
20.00 tot 21.30 uur in zaal„De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Januari 1985
Cingelwal 5, Wehl.
Het Hoge 7, Vorden.
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Op dinsdag 29 januari 1985 hopen wij,

GERRIT GROOT ROESSINK
en s

MANNEKE GROOT ROESSINK-
MOMBERG

samen met onze kinderen, ons 25-jarig
huwelijk te vieren.

Receptie van drie tot half vijf in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo
G/d.

7255 LE Hengelo Gld. $
Vordenseweg 84.

Op 2 februari a.s. hopen wij ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

B. WUNDERINK
G. W. WUNDERINK-EIJERKAMP

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in Bar Bodega " 't Pantoffeitje ",
Dorpsstraat 34, Vorden.

Burg. Galleestraat 2
7251 EB Vorden.

Op 31 januari hoop ik

A.J. MAALDERINK

80 jaar te worden.

9 Ik hoop dit te vieren samen met mijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen op vrijdag 1
februari.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
19.30 tot 22.00 uur in zaal „ de Herberg ",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Februari 1985
Nieuwstad 32 N
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RECTIFIKATIE

Christelijke School voor LHNO

" 't Beeckland"
Het Hoge 41. Tel. 05752-1512.

Gevraagd m.i.v. 13 februari a.s. een

schoonmaakster
voor 10 uur per week.

De werkzaamheden zullen elke dag na
schooltijd dienen plaats te vinden.

•Van sollicitanten wordt een positieve
houding t.a.v. het christelijk onderwijs
verwacht.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
direktrice, mevrouw LA. Nijhoff, aan
wie u ook uw schriftelijke sollicitatie
kunt richten.

Bij de sportvereniging Ratti, opgericht
25 juli 1945, bestaat de gelegenheid zich nu

op te geven als voetballend lid bij de

SECTIE DAMES
min. leeftijd 14 jaar.

Inl. en opgave (dag. na 18.00 uur) bij
Gerda Bos, Hoetinkhof 75, Vorden.

Ledenvergadering
Deldense Buurtvereniging

Maandag 4 februari 20.00 uur
vergaderzaal „de Herberg"

in Vorden.

Heden nam de Heere tot Zich onze inniggeliefde broer,
zwager, oom en oudoom

PIETERCORNELISNIPIUS

op de leeftijd van bijna 90 jaar.

Vorden: E.C. Nipius
Vorden: C.L Nipius-Egbers

Agnes
Deventer: C. Nipius

H.M. Nipius-den Bleijker
Talitha

Aadorp: P.C. Driessen-Nipius
B. Driessen
Ro, Gert-Jan, Bart

Wermelskirchen: Loes Nipius

Vorden, 18 januari 1985.
Molenweg 10.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft, de-
len wij u mede, dat van ons is heengegaan mijn lieve
huisgenote, onze moeder, vriendin en oma

weduwe van H. Teunissen

op de leeftijd van 57 jaar.

Vorden: B. Bargeman
Rijswijk: Stiny en Jack
Vorden: Herman en Francis
Ankara: Ria

Zoetermeer: Betsie en Gerard
Stornoway: Hermien en Henk

en kleinkinderen

7251 HJ Vorden, 19 januari 1985
Wilmerinkweg 1.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is overleden ons trouwe medelid

MEVR. H J. TEUNISSEN-
STOLTENBORG

Handelingen 2:28a

Hervormde Vrouwengroep dorp.

'orden, 19 januari 1985.

Op 19 januari overleed ons geacht lid

[̂  MEVR. HJ. TEUNISSEN-
STOLTENBORG

L
Zij werd 57 jaar.

Het bestuur en leden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen, afd. Vorden.

Hartelijk dank en vriendelijk gegroet
Allereerst willen we allen bedanken die ook ons hun
goede wensen deden toekomen bij de jaar-wende.
Ook u wensen we toe "veel heil en zegen in het nog nieu-
we jaar 1985".
Bovendien willen we bij ons komend vertrek uit Vorden
(25 januari) allen danken die in de voorbije reeks van ja-
ren ons hartelijk en welgezind tegemoet traden, in ons
werk en ook als dorpsgenoten.
En heel zakelijk willen we via dit bericht alle lidmaat-
schappen en donateurschappen in Vorden beëindigen.
Het ga u wel!

FAMILIE KRAJENBRINK.

AEROBIC
Niet alleen 's morgens, maar
ook op donderdagavond van
20.00 tot 21.00 uur in de
Sporthal 't Jebbink.

Nieuwe leden welkom.

Gym. ver. Sparta.

Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen

Door omstandigheden is de

jaarvergadering van de Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen verzet van

woensdag 30 januari naar

DONDERDAG 31 JANUARI

in zaal „de Herberg".

GOED VOOR MINDER GOD

Wapen- en Sporthandel

lieds JoeltreffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.
Telefoon 1272.

HUBO DOLPHIJN, ook
's maandags 's middags
GEOPEND van 13.30 tot 18.00

WEEKENDAANBIEDING

APPELFLAPPEN
vers van de Warme Bakker

AANBIEDINGEN 24-1 t/m 26-1

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

Deense Schnitzel
ter kennismaking 100 gr.

VOOR DE BOTERHAM

Bacon
100 gram

0,98

1,79
Velen van u zullen het wel gezien hebben, de nieuwe
strippenkaart is uit. Dus profiteer er weer volop van.
Begin op 28 januari a.s.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16. VORDEN

TELEFOON 05752-1321

•*• : l winkflt|i' ui

ïlllUlil
Burgemeester Galleestraat 22

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

Voor al uw:

Loodgieterswerk
Gasinstallatie's
Waterleidingen
Lood-zink-dakwerken
Riolering
Centrale verwarming
Pomp installatie's

Loodgietersbedrijf

J.H.WI NK
Vorden - Tel. 1656

In onze

tot en met zaterdag 26 januari nog

10% KORTING
En de opruimingsparen zijn nu

SPOTGOEDKOOP
v

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 05752-1342

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

Wij stoppen deze week met de

Nog 3 dagen

t/m 26 januari.

DOE UW
VOORDEEL

BIJ: CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971



Met ingang van februari starten wij met het

aanmeten van kontaktlenzen
Graag informeren

wij U over de
verschillende

mogelijkheden.

Gedurende de maand
februari ontvangt U bij
aankoop van een paar
kontaktlenzen een

introduktiekorting
van 50,-

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

t

f
l
D

STOP!!! Nog steeds veel voordeel in onze

GROTE WINTEBOPBUIMING
Veel konfektie voor

HALVE PRIJZEN
vooral in japonnen - pakjes en blouses.
Extra koopjes in kleine maten.

10% KORTING
op merk ondergoed - nachtkleding - korsetterie en beha's

Restanten meisjes en jongens hemdjes
diverse maten nu per stuk 1

Vrijdags koopavond tot 9 uur
ook open van 6-7 uur
Zaterdags doorlopend open.

RUURLO

Dit weekend extra voordelig!

Krenten of rozijnenmik « r*%
van 3,-voor £_f «JU

Tompouzen 4haien 3 betalen
Koop uw brood bij de Warme Bakker,

U proeft zelf wel waarom!

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. Tel. 1373

WIGWAM BAZAR SUETERS WIGWAM BAZAR SUETERS

Strip paperclips 10 cent
Pen + memobakje
van -Tree-voor 2.90
Postpapier van ê^e-voor 3,90
Dozen postpapier van 42795-
voor 5,90

Puzzels 4,95
23 Ringsband
van 4^95-voor 7,95
Dikke Henzo

fotoalbum
van-39^5-voor 39,95

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

DE TAP-
KRAAN SPECIALIST
alle materialen
voor: gas-,
water-,
en c.v -
karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor de
doe-het-zelver

Loodgietersbedrijf

WILTINK
Vorden - Tel. 1656

l Nu koopjes halen
5 bij Bazar Sueters

l

i
u

Komt U toch maar

even kijken

Dorpsstraat 15 - Tel. 3566
Ruurloseweg 91 - Tel. 6658

C/9

e/s

WIGWAM BAZAR SUETERS WIGWAM BAZAR SUETERS

Dit zijn 6 sterke punten
van deze bijzondere broodsoort
• puur natuur en

toch niet te 'zwaar'
• gebakken zonder

enige toevoeging
van vetten

• snijdt gemakkelijk

• bijzonder smakelijk en
gezond

• ook de kinderen vinden
het lekker brood

in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

ROL -UIKI !N

B e l n u pf' s avonds

têf.Ö5735~-2~ÓÖÖ

HOLTSLAG RUURLO

uw ^kuiken specialist

Toneelvereniging

KRATO
presenteert

"Zilveruitjes en Augurken"
door DJ. Eggengoor, een blijspel in
drie bedrijven.
Op zaterdag 26 januari a.s. in zaal
Schoenaker, Kranenburg, 's Middags
om 14.00 uur wordt dit stuk voor de be-
jaarden opgevoerd.
Voor hen is de entree vrij.

's Avonds om 20.00 uur wordt dit stuk
wederom opgevoerd. Iedereen is van
harte welkom.
Entreef 4,50. Kinderen t/m 14 jaarf 2,-

De schrijver van dit blijspl zal ook ko-
men kijken.

Tot ziens op 26 januari.

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

ADVERTEREN
DOET

VERKOPER

Perssinaasappels 15 voor

500 gram voor

LOX S 2 kg voor

VVITIOT 1 kg 1 ste kwaliteit voor

0,75
2,98
3,25

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

Vi de bus naar...

ZUID-LAREN
(6e landbouwwerktuigenbeurs)

op woensdag 6 februari a.s. zijn nog enkele
plaatsen vrij.

Kosten f 10,- (voor bus en entree).
Opgave bij onze vestigingen of bij de
mechanisatie bedrijven of bij
V.L.C. "De Graafschap", BA. Ruurlo,
Tel. 05735-1541.

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

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

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

f 0,95 °/oo Inclusief glas.

Inboedel: vanaf f 1,35 °/oo.

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

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

O.W.M. VORDEN w.a.

POELIER
HOFFMAN

Kuikens 1 kg

Filet halve kg

gemarineerde 1 kg

QQ DE VALEWEIDE
O^O Prachtige Azalea

van 7, 75 voor Uf i U

Apeldoorn Tulpen 4,50

Volop verse snijbloemen
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CONTACT/SPORTOVERZICHT

schadebeoordelingscommissie Zaahoetbai
Naar aanleiding van een verzoek van de heer H.J. Boesveld aan de
Strodijk 5 om hem een schadevergoeding toe te kennen als gevolg van
waardedaling van zijn woning in verband met het bestemmingsplan
"Addinkhof 1983" ging de commissie Algemeen Bestuur dinsdaga-
vond met het collegevoorstel akkoord om een schadebeoordelings-
commissie in te stellen.

De kosten bedragen drie duizend gul-
den. De heer J. Bosch (P.v.d. A.) stelde
voor om de procedure in dit soort aan-
gelegenheden bij te stellen zodat niet
direkt de_->kundigen behoeven te wor-
den ingeschakeld.
De heren C.Chr. Voerman (CDA) en
H. Tjoonk (VVD) deelden, evenals
burgemeester Vunderink, deze me-
ning.
De commissie hield zich deze avond
verder bezig met een concept-rege-
ling die het college ten aanzien van
het verplaatsen van burgerwoningen
in het buitengebied heeft opgesteld.
Het college geeft hierbij de voorkeur
aan een vrijstellingsbevoegdheid. De-
ze mening werd gedeeld door de heer

H. Tjoonk (WD). De heren C.Chr.
Voerman (CDA) en J. Bosch (P.v.-
d.A.) bleven bij hun oorspronkelijke
opvatting dat gekozen moet worden
voor een wijzigingsbevoegdheid. Het
bezwaar dat deze procedure 2 a 3
maanden langer kan duren nemen
beide heren voor lief.
Het voorstel om geluidmeet- en re-
kenapparatuur voor de gemeentelijke
geluidmeetdienst aan te schaffen
werd in de commissie financiën aan-
gehouden omdat men wilde weten of
hier niet beter een particuliere instan-
tie ingeschakeld kan worden. Burg.
Vunderink vertelde in de commissie
Algemeen Bestuur dat het college-
voorstel goedkoper is, zodat deze
commissie geen moeite met het voor-
stel had.

Meerderheid Commissie Financiën:

„Geen subsidie voor
Graaf Ottobad te Zutphen
Het CDA bij monde van de heer H. Graaskamp en de WD mj monde
van de heer E. Brandenburg zeiden dinsdagavond in de commissie fi-
nanciën "neen" tegen het voorstel van het college om 5000 gulden
subsidie te verlenen aan het Graaf Ottobad te Zutphen. Beide heren
waren van mening dat het geld beter in Vorden kan blijven. "Grotere
gemeenten krijgen bovendien meer geld van het ryk", zo sprak de
heer Graaskamp.
Socialist A. Ploeger toonde zich wel
een voorstander om vijf mille voor het
zwembad in Zutphen te spenderen.
"Burgers van onze gemeente maken
gebruik van het bad en daarom is deze
kleine bijdrage best verantwoord", zo
zei de heer Ploeger.
Tijdens deze commissievergadering
kwam verder onder meer een collegQ-
voorstel aan de orde om tien mille be-
schikbaar te stellen om een onder-
zoek te kunnen bekostigen aangaan-
de de werkzaamheden van de buiten-
dienst gemeentewerken. De heren H.
Graaskamp (CDA) en E. Branden-
barg (VVD) konden zich wel in het

voorstel vinden omdat zij het juist be-
ter vonden dat een onbevooroordeeld
instantie dit onderzoek zal verrichten.
Commissielid A. Ploeger (P.v.d.A.)
gaf voorlopig geen fiat aan het voor-
stel.
Hij wilde eerst wat meer achtergron-
den weten waarom het college wil uit-
besteden. Volgens Ploeger is een door
gemeentewerken uitgebracht rapport
nooit besproken.
Volgens wethouder H. Bogchelman
(VVD) is één van de redenen van uit-
besteden gelegen in het feit dat ge-
meentewerken zelf niet voldoende er-
varing heeft in dit soort zaken.

Motorsportgala en deelname
motorzesdaagse hoogtepunten bij
VAMC 'De Graafschaprijders'
Het jaar 1984 is voor de Vordense auto- en motordub 'De Graaf -
schaprij ders'een uitermate goed sportj aar geworden met als hoog-
tepunten de organisatie van het VVV motorsportgala en de deelna-
me door een VAMC clubteam enduro aan de Motorzesdaagse te As-
sen. Bovendien vond de opening van defietscrossbaan plaats, waar-
bij het fraaie clubgebouw bijzonder in het oog springt. Daarnaast
werd het echtpaar Wisselink Nederlands kampioen in de orienta-
tierittensport.
Sekretaris Jan Slagman, die het wel en
wee van 'De Graafschaprijders' tij-
dens een goed bezochte ledenverga-
dering in hotel Bloemendaal, uitvoe-
rig aan de leden uit de doeken deed
bracht dank aan de plaatselijke over-
heden en politie voor de medewer-
king en het verstrekken van de beno-
digde vergunningen.
Het ledental van de club bedraagt mo-
menteel 413. 'De Graafschaprijders'
organiseerde verder het afgelopen
jaar de eerste trial om het kampioen-
schap van Nederland voor de jeugd.
Naar aanleiding van de "stratenmo-
torcross" heeft de vereniging veel po-
sitieve reakties gekregen. Het is niet
uitgesloten dat een dergelijk evene-
ment dat duizenden toeschouwers
trok in de toekomst herhaald zal wor-
den.
Het traditionele "Acht Kastelen
Weekend" trok dit jaar 615 deelne-
mers, waarvan meer dan de helft af-
komstig uit het buitenland.
De fietscrossafdeling, een nieuwe loot
van de VAMC-stam, telt momenteel
54 leden. Het afgelopen jaar werden er

derhalve de clubwedstrijden onder
meer drie KNWU wedstrijden geor-
ganiseerd.
Voorts stonden de clubwedstrijden op
het Delden-circuit volop in de picture.
Ook veel deelnemers aan de orienta-
tieritten en betrouwbaarheidsritten,
trials enz. Kortom een aktief jaar.
Penningmeester Jan Rouwenhorst
maakte melding van het feit dat de
vereniging er "gezond" voor staat. Bij
de bestuursverkiezing werden de af-
tredende bestuursleden Jan Slagman
en Bert Regelink bij akklamatie her-
kozen.

Bovendien werd op voordracht van
het bestuur besloten het aantal be-
stuursleden tot negen uit te breiden.
De heer Mercelis van Dongen werd
bereid bevonden de werkzaamheden
van "De Oost-Gelderlandrit" te ver-
zorgen en is tevens bereid het pen-
ningmeesterschap op zich te nemen.
Dit in verband met het feit dan Jan
Rouwenhorst, die overigens wel be-
stuurslid blijft, te kennen heeft gege-
ven een stapje terug te willen doen.

Sp. Eibergen 2 - Velodtas l
Velocitas heeft in en tegen Eibergen
een forse nederlaag geleden. Voor
rust ging het nog redelijk gelijk op. Al
snel nam Eibergen een 2-0 voor-
sprong, maar Jan Leegstra slaagde
erin om de marge tot één doelpunt te
verkleinen.
De gelijkmaker bleef achterwege,
doordat de gecreëerde mogelijkheden
niet werden benut of op het houtwerk
belandden.
Twee onoplettendheden in de defen-
sie stelden Eibergen in staat om uit te
lopen naar 4-1.
Na rust kwamen de Vordenaren er
niet meer aan te pas. Er werd met on-
voldoende inzet gespeeld. Eibergen
benutte de geboden ruimte voorin
goed en scoorde zesmaal op rij.
Bij een 10-1 achterstand scoorde Wim
Koop nog éénmaal tegen. Met een
nummerieke meerderheid wist Eiber-
gen tenslotte met 11-2 te winnen.

Velodtas l - Sp. Polacel l
Tegen het als tweede geklasseerde Sp.
Polacel heeft Velocitas een uitsteken-
de wedstrijd gespeeld.
In de eerste helft gingen beide teams
goed tegen elkaar op.
Over en weer ontstonden enkele klei-
ne kansen, maar beide keepers kwe-
ten zich goed van hun taak, evenals
beide verdedigingen.
Vlak voor rust nam Polacel de leiding
en breidde met een schitterend doel-
punt na rust de voorsprong uit tot 0-2.
Hierna nam Velocitas het commando
over en drukte de tegenstander terug.
Er ontstonden kansen, maar de bal
wilde niet in het net. Vijfmaal achter-
een trofferM»rry ten Barge, Richard
Hartman eWIn Leegstra paal en lat.
Vrouwe Fortuna was wederom niet
aan Vordense zijde. Dertien minuten
voor tijd moest Heimoed Megens ge-
blesseerd het veld verlaten, waardoor
men zonda^^ssel verder moest.
In de slotrSr brak dit toch op, wat
door Polacel nog tweemaal clever
werd uitgebuit. Eindstand 0-4.

Uitslagen
Sp. Eibergen 2 - Velocitas l: 11-2; Ve-
locitas l - Sp. Polacel l: 0-4; E.G.V.V. l
- Velocitas 2: 6-2; Velocitas 2 - Dyna-
mo 2:5-4; Zavodo '76 6 - Velocitas 3:3-
1; Velocitas dames - Oeken dames: 5-0
(oefenwedstr.).

Programma
Maandag 28 jan. te Vorden: Velocitas
3 - Longa '30 4 19.00 uur; Velocitas 4 -
Sp. Teuge l 19.45 uur; Velocitas da-
mes - Pandawa dames 20.30 uur (oe-
fenwedstr.).
Maandag 28 jan. te Neede: Dynamo 3
- Velocitas 2 20.40 uur.

Dash dames tegen
koploper Set Up
Na afloop van de competitiewedstrijd
tussen de dames van Dash en Set Up
II uit Ootmarsum stak de arbiter de
hand in eigen boezem door op te mer-
ken dat hij een slechte wedstrijd had
gefloten. De Dash dames waren daar-
door het meest gedupeerd omdat en-
kele foutieve beslissingen op kritieke
momenten in het nadeel van de Vor-
dense ploeg uitvielen.
De wedstrijd die zaterdagmiddag in
sporthal 't Jebbink werd gespeeld was
van goed gehalte. Dash gaf koploper
Set Up voortreffelijk partij. Alle sets
verliepen uitermate spannend.
In de eerste set kwam Dash in de slot-
fase via 15-14 en 16-15 tweemaal ach-
tereen op voorsprong maar moest
toch uiteindelijk met 17-19 de eer aan
Set Up laten.
De tweede en derde set opnieuw een
spannende aangelegenheid met
winstkansen voor beide teams. Het
kleine beetje fortuin dat een ploeg in
dat soort wedstrijden nu eenmaal no-
dig heeft viel met 13-15 en 12-15 in het
voordeel van de dames uit Ootmar-
sum uit.
Toch een lichtpuntje voor trainer
coach Polderman. De zestienjarige In-
grid v.d. Linden die voor het eerst een
hele wedstrijd in de dames I speelde,
kan terugzien op een goed debuut.
Zaterdag aanstaande spelen de Dash
dames de belangrijke uitwedstrijd te-
gen SVS uit Schalkhaai'.

P.K.V. nieuws
Op de regionale tentoonstelling van
de N.P.V. te Neede behaalden leden
van de P.K.V. de volgende predikaten.
Grote hoenders: Leghorn patrijs Hen-
ry Rietman l x ZG; Rhode Island
Reds WG. Hofstraat l x ZG; Maleier
W.G. Hofstraat l x F, l x ZG.
Dwerghoenders: Wyandotte blauw
H.J. Rietman 2 x ZG.
Konijnen middenrassen: Wener wit
H.J. Rietman l x ZG; Witte nieuw
Zeelander H. Verstege 2 x ZG; A.
Dijkstra 2 xZG; H.J. Rietman l x ZG;
Alaska H.G.J. Horstman l x ZG; B.
Berenpas l x ZG.
Kleine rassen: Hollander zwart J.G.
Derksen l x ZG.

DAMMEN
Persoonlijke wedstrijden
In het kampioenschap van Gelder-
land heeft Gerrit Wassink wederom
een overwinning geboekt, ditmaal te-
gen zijn klubgenoot Harry Graas-
kamp. Deze gaf in eerste instantie
goed tegenspel, maar moest in een ge-
kompliceerde stand toch een schijf en
later de partij prijsgeven.
Gerrit Wassink staat nog steeds met
Tjeerd Harmsma op een 2e plaats,
maar de afstand met de achtervolgers
is wel uitgebouwd door puntverlies
van Bert van Harten en Geert Be-
rends.
Hennie van Aalten, die ook l punt
achter Wassink stond speelde niet
vanwege het overlijden van de beken-
de dammer Jan Edink. Door een over-
winning tegen Ronald van de Beek
krijgt Henk Grotenhuis weer uitzicht
op een plaats bij de eerste 4.
Henk Hoekman verspeelde^É de ju-
nioren een kostbaar punt t^Pn Ben-
nie van Hensbergen, die in de lagere
regionen bivakkeert. Hoekman heeft
nog wel kans op plaatsing van de halve
finales, maar moet uit de resterende 3
rondes wel plm. 5 punten h^ki- Jur-
gen Sluter en Michiel wR-kamp
speelden beide remise.
Saskia Buist is in de halve finales bij de
dames praktisch uitgeschakeld. Tegen
Joan Vermeer liep ze in een goede tot
gewonnen stand in de damkombina-
tie, en Patricia Joosten skoorde tegen
haar haar eerste punt door veel ruil-
werk.
Johan Krajenbrink heeft bij de halve
finale senioren een goede kans laten
lopen in het afgelopen weekeinde. Te-
gen Ruud Palmer reageerde hij in tijd-
nood in een grote aanvalspartij net
iets te weinig attent, zodat Palmer met
de schrik vrijkwam. Bauke Bies gaf te-
gen Krajenbrink een schijf weg met de
bedoeling deze later met voordeel te-
rug te winnen. Om dit te voorkomen
nam Krajenbrink een grote ruil met
gelijk spel. Later bleek dat de schijf-
winst houdbaar was met goede winst-
kansen.

Schooldammen
In Aalten vond op 19 januari het di-
striktkampioenschap voor basison-
derwijs-4 tallen plaats. De Vordense
schooldamkampioen, de Samenwer-
kingsschool uit de Kranenburg kon
hier niet veel klaarmaken en eindigde
als 16e met in totaal slechts 6 bord-
punten. Winnaar werd de Maria-
school uit Ulft, gevolgd door de Vlier
uit Winterswijk, Hagen uit Doetin-
chem en de Zutphense Don Bosco-
school. Deze scholen hebben zich te-
vens geplaatst voor het Gelderse kam-
pioenschap.

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: G. Wassink - H. Hoek-
man 2-0; T. Slutter - G. ter Beest 1-1;
B. Hiddink - G. Buist 0-2; W. Wesse-
link - J. Masselink 2-0; J. Koerselman -
B. Nijenhuis 1-1; H. Graaskamp - S.
Wiersma 2-0.
Eerste klasse: W. Berenpas - B. Breu-
ker 2-0; B. Wentink - H. Esselink 0-2;
R. Slutter - G. Hulshof 0-2; G. Brum-
melman - B. van Zuylekom 2-0; M.
Boerkamp - M. Boersbroek 0-2.
Jeugd: E. Koerselman - F. Ibrahim 0-2;
H. Berenpas - M. Klein Kranenbarg 2-
0; H. Berenpas - W. Addink 1-1; F.
Ibrahim - M. Wiggers 2-0; B. Walge-
moet - M. Klein Kranenbarg 0-2; F.
Ibrahim - A. Berenpas 2-0; M. Klein
Kranenbarg - R. Klein Gunnewiek 0-
2; A. Berenpas - W. Addink 0-2; F.

Ibrahim - G. Brinkman 0-2; G. Brink-
man - R. Klein Gunnewiek 2-0; H.
Reintjes-Y. Nijenhuis 1-1; E. Koersel-
man - A. Berenpas 2-0; B. Walgemoet
- H. ReintjesO-2.

Huldiging kampioenen
'Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' or-
ganiseert zaterdagavond 2 februari
haar jaarlijkse feestavond in zaal "De
Herberg". Deze avond zal in het teken
staan van het 35 jarig bestaan. Mede-
werking wordt verleend door het
showorkest "Liberty". Tijdens deze
feestavond zullen de verschillende
kampioenen gehuldigd worden. On-
der meer het echtpaar Wim en Grada
Wisselink (kampioen van Nederland
orientatiesport); het succesvolle
VAMC Zesdaagseteam bestaande uit
Jan Klein Brinke, Johan Braakhekke,
Jan Harkink en Jan Heilegers. Voorts
de motorcrossers Johannes van Kem-
pen, Hans Berendsen, Tjeerd Stapel-
broek, Jan Koop, Marcel Bulten; en-
duro-rijders Gerrit Hoflijzer en Johan
Braakhekke. De orientatierijders Jan
Luiten, Harry Horsting, Bert Eilander
en Gerrit Kranenbarg.

Biljarten
Het eerste team haalde thuis tegen De
Keu flink uit. Met 40-26 gingen de
Hengeloërs naar huis terug.
Kranenburg 2 kwam met een 29-35
overwinning terug uit Wichmond ter-

wijl Kranenburg 3 op het nippertje
verloor van koploper De Zwaan 3 (38-
36).
Kranenburg 4 had vrijaf, maar oefen-
de alvast voor de komende match te-
gen Kranenburg 3.

Uitslagen volleybal
DAMES: SVS 4 - Dash 2 1-2; SVS 5 -
Dash 32-1; Dash 4 - WSV 3 3-0; ABS 3
-Dash 5 1-2.
HEREN: SVS 2 - Dash l 1-3; Dash l -
Wilhelmina l 3-0; DSC l - Dash 2 1-2;
Dash 3 - Wilhelmina 3 1-2.

Schaatsen of zwemmen
bij Jong Gelre
De jongelui van de afdeling Vorden
van Jong Gelre hebben voor vrijdaga-
vond 25 januari een avondje schaatsen
op natuurijs op het programma staan.
Laten de weersomstandigheden het
afweten en kan men ook op de kunst-
ijsbaan in Deventer niet uit de "voe-
ten" dan wordt uitgeweken naar het
Graaf Ottobad in Zutphen om te gaan
zwemmen. In alle gevallen is het ver-
trek om 19.30 uur vanaf het Dorpscen-
trum.

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

Gezelligheid en sfeer
stonden centraal op
het Deurdreajers
festival in Kranenburg
Afgelopen zaterdagavond stond residentie Schoenaker op de Kra-
nenburg centraal voor een ouderwets, gezellig en vooral sfeervol kar-
navalsgebeuren, dat daar werd georganiseerd door de Karnavalsvere-
niging "De Deurdreajers" o.l.v. prins Fred de tweede en zyn gevolg.
Velen hadden de weg gevonden of hervonden naar de Kranenburg om
de dans en showavond van De Deurdreajers mee te kunnen maken,
zodat het gezellig druk was, en de sfeer al spoedig werd bereikt

Onder de talrijke aanwezigen op deze
avond bevonden zich ook Wethouder
Bogchelman en diens echtegenote.
Het programma dat werd geboden
mocht er zijn, en werd op een vlotte
manier afgewerkt en gepresenteerd
door president Gerard.
Dat de Deurdreajers niets aan toeval
overlaten, is zolangzamerhand ge-
noegzaam bekend, want de residentie
was grandioos aangekleed door de
versieringscommissie, terwijl verder
de technische commissie onder lei-
ding van oppertechnicus Jan Krab-
benborg de nieuwe lichtinstallatie had
aangebracht, zodat nogmeer sfeer aan
het geheel kon worden toegevoegd.
Verder mochten prins en president
voor het eerst in een heuse ton hun
opwachting maken, waar mee het jaar
van de ton kon worden afgesloten.
Wat het programma betreft, traden
voor het voetlicht de mini en senio-
rendansgarde, met garde en show-
dans hetgeen weer een wervelend ge-
heel vormde, dat mede te danken is
aan de bezielende leiding van hun in-
struktrice Reina Groenendal.
Vervolgens traden voor het voetlicht
onze enige echte en onvervalste hof-
liederentafel met een ode op de
Haagse toer m.b.t. prins Fred de twee-
de, hetgeen uit volle borst door de
aanwezigen werd meegezongen.
Nieuw en veel bijval oogste een illu-
ster gezelschap dat binnen kwam zet-
ten onder de naam De Belhamels een
karakteristieke groep ontspoten bin-
nen de club van elfder Deurdreajers.
Zij boden de aanwezigen een waar
spektakel met chaotische tonelen op
de bühne.
Als een heuse Van Spijck ging Don
Bernado de lucht in, en wat te denken
van het bruidje en-Von Krab als een
ware opperwachtmeester.

Een ander gezelschap kwam uit
Groenlo, en betrof de Grolsche Hof-
zangers, die veelvuldig de handen op
elkaar kregen met hun sketsjes waar-
div. landen van de wereld werden
aangedaan, en tenslotte brachten zij
hun onvervalste karnavalskraker ten

mem
gehore die vanaf heden bij Radio Oost
diverse malen zal zijn te beluisteren.
Tenslotte werden onderscheidingen
uitgereikt, en vond een verloting
plaats, waarna het festival pas goed op
gang kwam en o.l.v. prins Fred de
tweede en zijn gevolg een heuse polo-
naise werd ingezet,muzikaal begeleid
door het huisorkest van deze avond
t.w. Expresso, die voor een geweldige
muzikaal geheel zorg draagde tot in
de kleine uurtjes, en tenslotte een mu-
zikaal intermezzo op de Haagse toer
voor prins Fred de tweede ten gehore
bracht, zodat een geweldige karna-
valsavond met dit orkest kon worden
afgesloten, waarvan het aanwezige
publiek en de Deurdreajers nog lang
over kunnen noa nölen, als warming
Up voor het groie karnavalsgebeuren
dat binnenkort weer voor de deur
staat, en dan wordt er pas echt deurge-
drait, en zal Vorden worden omge-
doopt in Deurdreajgat.



OPRUIMING
EETHOEK
met gedraaide poten.
De royale tafel heeft een
afmeting van 140 x 85 cm
De massieve stoelen een zadelzit

ZIE OOK BLAUWE OPRUIMINGSKRANT

Stoel

BUFFETKAST:
Geheel massief eiken
front 1.95 m breed
met zeer veel
bergruimte
opruimingsprijs

1895-

^_ -• >¥

SPREIEN
10% KORTING

mm

195,-,afei450,-

STEREO-
TOREN
Eiken, met
zwenkwielen

opruimingsprijs

195-

KOOP NU
KWALITEITSMEUBELEN
VOOR EXTRA LAGE
PRIJZEN

SLAAPKAMER
Alpine wit
ledikant 140/200,
2 nachtkastjes +
Bovenbouw kompleet:

795,-

FAUTEUIL
Massief
eiken, met
extra dik,
gebloemd
kussen
nu

395,-

W*"MTSE. • -f

VELOURSGORDIJNEN
in diverse kleuren

28,50Nu vanaf: p.m.

Manou-hoekkombinatie
3-2 zits
Draion velours van: 3885,- voor
Manou/Webbing
elementenkast
van: 1 845,- voor
Elementenwand
Bali-bruin 2.63 mtr.
met t. v. -kast, bar etc. van: 2645,- voor
Diverse
hoekkombinaties
in: draion velours en
rundieder vanaf
Prachtig massief Europees eiken
bankstel
in soft nappa leder
van: 8335- voor

2498,-

1095,-

1895,-

1395,-

5498,-

\ \

3+2 zits

2295,- î i.

a i Salontafel
198-

Bankstel:
met voorgevormde kussens, leverbaar in diverse bekle-
dingsstoffen.
Met een massief eiken romp

Opruimingsprijs: 1698,—

IS*

Handweef
tafelkleden
Stuntprijs: . 49,90

\
€iÉf IM

TAPIJT
Hoge kwaliteit en lage prijzen. Dat
kan. Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad O
Prijs p.m. vanaf U

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

KWALITEITS-
MATRAAEN
voor lage prijzen.

Ü51001" 109,00
Moltonhoezen

1 -persoons^P ££ , f D

2-persoons

Deze royale

3-2-zitskombinaties
is bekleed met een prachtige kwaliteit
Ieder-look, in diverse kleuren
3 -t- 2-zits
(Ook in stof leverbaar)

2295,-

— w

29,95

Massief
vuren

ledikant
90 x 200, met 2
grote uitschuif-
laden + bodem

pakketprijs 298-

HELM MEUBELEN
Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514
Laagte 16. Eibergen. Tel. 05454-7.41.90

* Gratis reservering en
verzekering voor latere levering

* Prima service en garantie
* Ruim 4000 m2 toonzaal

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

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

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

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

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

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

De hypotheek die
u het beste past.

Sluit maar geen hypotheek af voordat u met ons heeft
gesproken. Want het zou jammer geld zijn als u achteraf pas

merkt dat de ̂ ^^ ^™^m/ bank met de S
wellicht een r A ±O/ veel voordeliger

oplossing-zou m m /_ hebben bedacht...
vanaf

Van debank met de Ê
bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland

CHAUFFEURS VAKOPLEIDINGEN c.c.v.-b

1 beroepsgoederenvervoer
2 vervoer van gevaarlijke stoffen
3 beroeps personenvervoer.
Opgave voor en inlichtingen over de cursussen

RIJSCHOOL GROENEVELD
Garvelinkplein 11 Ruurlo, tel. 05735-1788.

Aanvang van de cursus eind januari.

Nee

in TAPIJTEN

nf1»*

Ja!!!
OVERGORDIJNEN

voordelige aanbiedingen

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. Tel. 05754-517


