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

1. Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 6 januari 1986 houdt het
gemeentebestuur in het gemeente-
huis (raadzaal/hal) een nieuwjaarsre-
ceptie van 19.30 tot 21.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

2. Omleiding
doorgaand (vracht-)verkeer
De gemeenteraad heeft op l mei 1984
in principe besloten tot omleiding van
het doorgaand (vracht-)verkeer door
middel van vloeiende bochten.
Onderzoekingen hebben uitgewezen
dat verkeersomleiding haalbaar is.
Burgemeester en wethouders zullen
de gemeenteraad dan ook voorstellen
om zijn voornemen uit te voeren en
tevens om over te gaan tot een herin-
richting van de dorpskern. Omleiding
kost echter aanzienlijk meer dan
waarvan in 1984 is uitgegaan. Daarom
geven burgemeester en wethouders
de gemeeneraad in overweging om de
verkeersomleiding gefaseerd uit te
voeren. Dat biedt tevens de mogelijk-
heid de keuze uit de verschillende uit-
voeringsalternatieven (meer/minder
omleiding, meer/minder kosten) tus-
sentijds bij te stellen. Het collegevoor-
stel gaat thans uit van 'n wegrecon-
structie, die naar verwachting de om-
leiding van 75% van het doorgaand
vrachtverkeer en 30% van het door-
gaan personenverkeer to gevolg zal
hebben.
Burgemeester en wethouders ver-
wachten dat op deze wijze de nadelige
effecten voor de Vordense winkeliers
tot een minimum beperkt blijven.
De commissie voor Algemeen Be-
stuur zal de aangelegenheid op dins-
dag 21 januari aanstaande behande-
len. Tijdens deze openbare vergade-
ring heeft u de gelegenheid in te spre-
ken, indien u hiervan tijdig kennis
geeft.
Vervolgens zal de raad in zijn openba-
re vergadering van 28 januari defini-
tief een besluit nemen.
Het raadvoorstel met diverse bijlagen
is tegen kostprijs verkrijgbaar op het
gemeentehuis, bureau interne zaken,
en ligt ter inzage in het gemeentehuis,
afdeling algemene zaken, de biblio-
theek en het Dorpscentrum.

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-

langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn verleend op
16 december 1985.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de gemeente Vorden voor het
verbouwen van de bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

4. Ophalen kadavers
Middels een rondschrijven bent u op
de hoogte gebracht van het feit dat het
opgeven van kadavers thans recht-
streeks kan geschieden middels een
antwoordapparaat, telefoonnummer
05457-2578.
Op grond daarvan worden via het ge-
meentehuis geen kadavers meer
doorgegeven.

5. Eenmalige uitkering 1985
Sommige mensen komen alsnog in
aanmerking voor de eenmalige uitke-
ring 1985. Hebt u in 1984 de éénmali-
ge uitkering niet aangevraagd of was u
er te laat mee? Kwam u eigenlijk wel
in aanmerking voor de eenmalige uit-
kering 1984 en hebt u ook dit jaar nog
een minimum inkomen?
Dan kunt u alsnog de eenmalige uit-
kering 1985 aanvragen. Hiervoor kunt
u terecht bij de afd. Sociale Zaken,
ook als u al een aanvraag voor 1985
hebt ingediend. Er is in dit geval een
speciaal formulier. De aanvraag moet
op 15 februari 1986 ingediend zijn.

6. Meerjarenplan Wet stads- en
dorpsvernieuwing
In het kader van de toedeling van gel-
den ingevolge de Wet op de Stads- en
dorpsvernieuwing moet de gemeente
Vorden jaarlijks een aanvraag indie-
nen bij Gedeputeerde Staten van Gel-

derland (beroep op het provinciaal
stadsvernieuwingsfonds).
Zo'n aanvraag, in dit geval voor het
jaar 1987, dient vergezeld te gaan van
een meerjarenplan. Een ontwerp
daarvoor (uitgaande van een bijstel-
ling van het door de gemeenteraad in
maart 1985 vastgestelde meerjaren-
plan) treft u hieronder aan.
Alvorens een dergelijk meerjaren-
plan door de raad te laten vaststellen
bestaat er gelegenheid tot inspraak.
Voor de inspraak zijn voor dit jaar de
volgende termijnen gepland, uitgaan-
de van een vaststelling van het meer-
jarenplan, tezamen met de begroting
en het investeringsschema, in de
raadsvergadering van februari.

Schriftelijke inspraak
Schriftelijke reacties kunnen worden
ingediend tot vrijdag 17 januari 1986
(op die datum moeten ze dus bij de ge-
meente ontvangen zijn).

Mondelinge reakties
De mogelijkheid bestaat om vooraf-
gaande aan de op 21 januari 1986 te
houden vergadering van de commis-
sie voor algemeen bestuur c.a., waar
dit onderwerp op de agenda is ge-
plaatst, in te spreken.
Gelet op H^t feit dat in die vergadering
ook de dHliding van het doorgaande
(vracht-j^rkeer aan de orde komt,
kan een teveel aan insprekers een
tijdsprobleem opleveren.
Mocht u voor het meerjarenplan ge-
bruik wilden maken van de mogelijk-
heid tot^kraak voorafgaande aan de
commiss^vergadering, dan verzoe-
ken wij u zulks uiterlijk vrijdag 17 ja-
nuari 1986 (telefonisch) te melden ter
secretarie, afdeling I. (tel. 05752-2323,
toestel 23).
Bij een teveel aan insprekers voor die
vergadering bestaat dan de mogelijk-
heid dat het tijdtip van behandeling
van dit onderwerp in de commissie
wordt verschoven.

Het meerjarenplan
In het onderstaande treft u het ont-
werp-meerjarenplan aan. Daarbij die-
nen vooraf de volgende opmerkingen
te worden gemaakt:
— Het ontwerp is cijfermatig vertaald,
(genoemde bedragen zijn saldi), voor-
zover het betreft projecten/subsidie-
mogelijkheden, welke ook reeds
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2.3. Aral pompstation

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

pm
pm
pm

Totaal werken

3. WELZIJN
3.1. Bibliotheek
3.2. Peuterspeelzaal

Y_ 23.000,-
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4.1. Doorgaande weg (omleiding)

4.2. Marktplein
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4.6. Komvonderlaan (zie 4.3)

' / _ 23.000,-

pm pm
O •7. 41.000,-

pm
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5. OVERIGE:
5.1. Watermolen

Y. 38.000,-

V. 5.500,-

Y. 5.500.-

Y. 16.500,- V. 79.000,-

Y. 11.000,-

Y.231.000,- Y. 100.000,-
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voorkwamen in het door de gemeen-
teraad in maart 1985 vastgestelde
meerjarenplan (incl. herziening sep-
tember 1985).
- Daarnaast zijn een aantal nieuwe
objecten/subsidiemogelijkheden in-
gevoerd. Inpassing daarvan - c.q. wij-
ziging/aanpassing van het vorig jaar
vastgestelde meerjarenplan - zal mede
op basis van de resultaten van de in-
spraak door de raad kunnen geschie-
den in februari a.s.
- In het geheel is de omleiding van
het doorgaand vrachtverkeer nog als
p.m. post aangenomen. Mocht de ge-
meenteraad in januari een beslissing
tot omleiding nemen, dan zal het
meerjarenplan op diverse plaatsen ge-
wijzigd dienen te worden.
— Alhoewel het bij het meerjarenplan
gaat om de jaren 1987 e.v., is voor de
goede orde, nu daarover door de raad
nog een zgn. "volume-besluit" geno-
men dient te worden (bepalen van de
hoogte van de bedragen welke voor de
div. categoriën van de subsidie-veror-
dening als maximum beschikbaar
kunnen worden gesteld) het jaar 1986
nog in het geheel meegenomen.
- De middelen van het provinciaal
fonds laten voorzover thans bekend
een maximale bijdrage van f216.000,-
per jaar toe (voor de jaren 1987 e.v.) Er
zal dus duidelijk sprake dienen te zijn
van een prioriteitenstelling.

Te overwegen nieuwe aktiviteiten:
WONEN
Woonfunctie pand van Snellenberg,
aan de Insulindelaan. Woonfunctie in
huidige school in Kranenburg.
De mogelijkheden om teAtoatse een
woonfunctie te realisere^Pjn nog in
studie. Een en ander is nog in een zeer
pril stadium. Over kosten valt op dit
moment dan ook nog niets te zeggen.

WERKEN
Alhoewel zulks i n h e t k r v a n h e t
plan voor de jaren 1987 e.v. niet direct
van toepassing is wordt voor de goede
orde nog opgemerkt dat in het kader
van een herbezinning over de ruimte
voor 1986 een principe-medewerking
is toegezegd aan de GEMS voor een
door haar te houden haalbaarheids-
onderzoek voor een verplaatsing bin-
nen de gemeentegrenzen. De ge-
meente zal een gelijk deel van de kos-
ten van dat onderzoek voor haar reke-
ning nemen (ten laste van de post di-
verse onderzoeken).
- Alhoewel van provincie-zijde nog
geen beslissing is genomen op een
hernieuwd voor het jaar 1986 gedaan
verzoek om een bijdrage uit de zgn.
"knelpuntenpot" teneinde de ver-
plaatsing van het milieuhinderlijke

• bedrijf van ten Pas in de Kranenburg
te kunnen bewerkstelligen, wordt er
rekening mee gehouden dat de ge-
meente wellicht dit object zelf zal
moeten opnemen in haar meerjaren-
planning. Om die reden wordt ook dit
object (voorlopig als p.m.-post) ge-
noemd.

OPENBARE RUIMTE/
INFRASTRUCTUUR
Zoals al eerder vermeld, is er in janua-
ri a.s. een beslissing te verwachten in-
zake de omleiding van het doorgaan-
de (vracht-)verkeer. Dit heeft ook con-
sequenties voor het meerjarenplan.

2e Hands schaatsbeurs
Vincent Colenbrander organiseert op
vrijdag 3 en zaterdag 4 januari a.s. een
2e Hands schaatsbeurs.
De beurs wordt gehouden aan het
Hoge 64, vrijdagmiddag kan men
schaatsen inleveren, terwijl de ver-
koop zaterdag plaatsvindt.
Voor verdere inlichtingen zie adver-
tentie.

Kerstviering

TOTAAL GENERAAL
Beschikbaar fonds d.v.

V.193.000,- Y.217.000,- Y. 138.000,- Y.308.000,- Y .311.000,-
192.672,- 216.000,- 216.000,- .216.000,- 216.000,-

Nog te dekken 328,- Y. 1.000,- 78.000,- Y. 92.000,- Y. 95.000,-

De afdeling Vorden van de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen
heeft in zaal de Herberg het Kerstfeest
gevierd.
Joop Boerstoel, Leo van Zantvoort en
Lucian Venderink-Smeenk, die sa-
men een klarinettrio vormen, verleen-
den medewerking aan de avond. Een
kooitje bestaand uit eigen leden o.l.v.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur zal de nieuwjaarsreceptie in ere herstel-
len. Maandagavond 6 januari '86 zal deze van 1930-21.00 uur
in de raadszaal worden gehouden.

Lucian Venderink zongen enkele
Kerstliederen.
Na de pauze droeg mevr. Gosselink
een gedicht voor en vertelde mevr.
v.d. Houwen een kerstverhaal.
De presidente mevr. Buunk bedankte
iedereen voor hun medewerking. Tot
slot wenste ze alle leden Prettige
feestdagen waarna men nog het Ere
Zij God zong.
De volgende bijeenkomst van de
N.B.v.P. is op dinsdag 7 januari.
Tijdens die koffiemiddag zal mevr.
Hazekamp-Aalpoel uit Vorden, aan
de hand van dia's iets vertellen over
Sri-Lanka.

Wieger Wesselink
wint Piet Dekker
wisselbeker
Wieger Wesselink heeft voor de vier-
de keer de Piet Dekker Wisselbeker
gewonnen. Nadat hij in de finale gelijk
eindigde met Henk Ruesink had hij in
de barrage slechts l partij nodig om
Ruesink te verslaan.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD:
W. van den Brink en H.H. Muller;
R.J. Pijkstra en J.A.M, van der Schaaf;
C.V. Doorschodt en H. van Haaften;
H. Traanman en N.W. Wittefoort;
J. Stokebrand en C.G. Wijnbergen;
J. Lenting en R. Diestelhof.
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

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

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 5 januari 10.00 uur: ds. K.H.W.
Klaassens, bevestiging ambtsdragers.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra
H.A. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra H.A.

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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 4 en zondag 5 januari dr. Sterrin-
ga. Tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 4 januari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Verder de hele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 4 januari en zaterdag 5 januari
W.F. Haccou, Vorden. Tel. 1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste

' maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon 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 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. Spreekuren:
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 wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

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.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor^eheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



LAATSTE NACHTDIENST VOOR VEEARTS

Veearts Jan Wechgelaer
aangenaam verrast

Veearts Jan Wechgelaer keek raar op toen hij dinsdagochtend hij boerderij Joh. Pardijs in
plaats van een kalverende vaars vijf collega-veeartsen aantrof die hem uitbundig toezon-
gen op de wyze van Farce Majeure. Deze ceremonie vond plaats vanwege het feit dat Jan
Wechgelaer na 34 jaar zyn laatste nachtdienst deed.

OUDE TRADITIE VOORTGEZET

Midwinterhoorn ook aktief
in Vorden
U zult het vast al wel gehoord hebben, de duistere 7 toon in een 's avonds vaak nevelig Vor-
den. Het is moeilijk om de "blazer" zomaar op het gehoor te lokaliseren, toch wordt de
hoorn aan de rand van de Dorpskern geblazen en wel hij de zuiveringsinstallatie aan.het
Hoge. Samen met een aantal Lochemse enthousiastelingen \Alen de hoorns vervaar-
digd en plaatsgenoot Evert Venderink neemt het blaaswerk voW Vorden voor zyn reke-
ning. Volgens traditie wordt er tussen eerste Advent en Driekoningen (6 jan.) ge-
blazen.

In de tweede wereld oorlog is het ge-
bruik geheel verloren gegaan maar
het hoorngebruik komt nu weer veel
voor in het Nedersaksischgebied.
Oorspronkelijk werd de midwinter-
hoorn gebruikt voor het verjagen van
boze geesten en het afdwingen van de
vruchtbaarheid.
Later kreeg de hoorn meerdere funk-
ties, het doorgeven van boodschap-
pen van boerderijen bij het kalveren
zodat buren gewaarschuwd werden,
en natuurlijk meerdere "buren
plicht".
Ook smokkelaars maakten in het
grensgebied dankbaar gebruik van de
hoorn, wanneer er een smokkeltran-
sport dreigde onderschept te worden
seinde men elkaar bij naderend ge-
vaar.
In de achttiende eeuw toen de RK ere-
diensten slecht oogluikend door de
staatse overheid werden toegelaten

(in dit gebied werden dat "Paapse
stoutigheden" genoemd). Had de
midwinterhoorn ook een waarschu-
wende funktie.

Maar de hedendaagse overgebleven
traditie blijft het aankondigen van het
Kerstfeest. De hoorn die Evert be-
speeld is vervaardigd door Dinant
Beunk te Lochem, en heeft een lengte
van ongeveer 1,50 m., hij bestaat uit
twee schaaldelen uit berkestam of el-
zenhout, het mondstuk of ook wel de
happe genoemd is van vlier gemaakt.
Vroeger bestond de midwinterhoorn
uit 2 duigen, gedicht met gewaterd
bies, waarna het werd omwikkeld met
braamtwijgen (u begrijpt dat er beslist
geen valse lucht mag worden toegela-
ten) het geluid zou bij lekkage beslist
vervormen.
Hij werd dan ook in de put bewaard
om uitdroging te voorkomen.

Voor 1914 werden de midwinter-
hoorns in Bornerbroek en Zenderen
uit één stuk vervaardigd met klom-
penmakers gereedschap als ook in
Enter.

Evert Venderink heeft met het Bla-
zers groepje ook in Zutphen op de
Kerstmarkt een optreden gehad, in
Vorden op de Kerstmarkt heeft hij ge-
soleerd, en tijdens de Kerstzangdienst
in Wichmond was hij al eveneens van
de partij. Aktief, dat is zeker het geval
en ook mooi dat een traditie niet ver-
loren gaat!!

U kunt nog een paar dagen getuige
zijn van het optreden, want 6 januari
gaat de midwinterhoorn van Evert
aan de muur. Om volgend jaar op-
nieuw op specifieke wijze het Kerst-
feest aan te kondigen!

Amnesty nieuws
Schrijven voor gevangenen. Ook in
1986 gaan we onverdroten voort met
het schrijven van brieven voor gevan-
genen. Een berichtje in "Wordt Ver-
volgd", het maandblad van Amnesty
International, geeft ons nieuwe moed.
Dit berichtje luidt als volgt: "Vrijgela-
•ten. Amnesty International heeft ge-
durende de maand oktober 1985 ken-
nis genomen van de vrijlating van 173
gevangenen die waren geadopteerd of
wier zaak in onderzoek was".
Op 6 januari a.s. zijn ze er weer, de
voorbeeldbrieven die u kunt schrijven
ten behoeve van:
Xu Wenli in dé Volksrepubliek China,
die al meer dan drie jaar in eenzame
opsluiting wordt gehouden. Hij was
een van de hoofdredakteuren van een
niet-officieel blad in Noord-China;
Beshir Essid in Tunesië , een advokaat
die kritiek heeft gehad op het optre-
den van de regering in verband met de
voedselrellen in 1984;
Mbulelo Goniwe in Zuid-Afrika, lei-
der van een zwarte gemeenschapsor-
ganisatie', die krachtens de noodtoe-
standmaatregelen is gedetineerd.

Amnesty International Werkgroep
Vorden zal met vreugde (en koffie) al
die Vordenaren begroeten die een van
hun goede voornemens voor het nieu-
we jaar willen verwezenlijken en een
brief komen schrijven ten behoeve
van een van de bovengenoemde ge-
vangenen.
Zoals altijd kunt U terecht in het
Dorpscentrum op de eerste maandag
van de maand, dus op 6 januari van ze-
ven tot negen uur 's avonds.

Betaling
Abonnementsgeld
Tot 11 januari kunt u uw abonne-
mentsgeld voor Contact betalen
aan ons kantoor. Dan betaald u
f35,-. Betaald u na 11 januari dan
zijn wij genoodzaakt u f5,- admi-
nistratiekosten in rekening te
brengen (ook girobetalers).
Kantooruren 8.00 tot 12.30 en
13.00 tot 17.00 uur.
Zaterdags gesloten.

De redactie.

Wielerveldrit
te Vorden
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
organiseert zondag 26 januari een wie-
lerveldrit in Vorden. De start is 's mid-
dags om 13.30 uur op een parcours in
het bos van Kamphuizen. Het wordt
een wedstrijd voor niet-licentiehou-
ders. Recreanten verdeeld in twee
leeftijdsgroepen.
Wellicht dat er in 1987 een wedstrijd
wordt georganiseerd onder de
KNMV-vlag voor liefhebbers, vetera-
nen, junioren, amateurs en nieuwelin-
gen.

Voor de wedstrijd op 26 januari reke-
nen de organisatoren pp 40 tot 50
deelnemers. Men kan zich inschrijven
bij de heer H. J. Pardijs, Wildenborch-
seweg 7 te Vorden (tel. 05752-6700).

De Keu 2 - Kranenburg l 35-33; Kra-
nenburg 2 - Modern 3 28-38; Kranen-
burg 3 - Excelsior 2 38-37; Modern 4 -
Kranenburg 4 29-40; Modern 4 - Kra-
nenburg 5 33-35.
Op 20 januari worden de competitie-
wedstrijden van de IJsselkring hervat.

Langlaufen in Vorden?

Klaverjassen
De laatste klaverjas-drive in zaal
Schoenaker gaf de volgende resulta-
ten.
1. Leo Bleumink; 2. Rinus Doornink;
3. Henk Doornink.
Met 3495 punten verkreeg Jan Jansen
de poedelprijs. Op 24 januari in het
nieuwe jaar wordt de klaverjas-drive-
in voortgezet.

Uitslagen
Uitslagen Dash: meisjes: DVO 2 -
Dash BI 0-3; Dash BI - Vios 3-0.
Dames: Hansa 2 - Dash 21-3; Dash 3 -
5 p. Deventer 32-1; Voorwaarts 6 -
Dash 4 0-3; Almen - Dash 4 0-3; Dash
6 - ABS 3 2-1; Dash 7 - WSV 3 1-2.
Heren: Dash l - Vios l 0-3; Hansa 3 -
Dash 2 2-2; Dash 4 - Lettele 2 2-1;
Dash 5 - Harfsen 2 1-2.

Pannekoekenrit
'De Graafschaprijders'
De VAMC "De Graafschaprijders"
hield een Pannekoekenrit waaraan
door 45 personen werd deelgenomen.
De dames G. Wisselink en G. Men-
nink hadden een rit uitgezet met start
en finish bij het Pantoffeltje waar het
gezelschap zich na afloop de panne-
koeken goed liet smaken.

De uitslagen waren als volgt:
Jongens: 1. Theo Veldhuis; 2. Rolf
Wopereis.
Meisjes: 1. Erna Maalderink; 2. Marja
Maalderink.
A. Klasse: 1. B.E. Statius, Apeldoorn;
2. L.H. de Boer, Zutphen; 3. G. Sie-
mes, Zutphen; 4. H. Horsting, Vor-
den; 5. W. Fleerkate, Mgfcplo.
Toerklasse (leden): 1. J. jHpnan, Vor-
den; 2. B. Pardijs, Wichmond; 3. J.A.
Wuestenenk, Zelhem; 4. EJ. Eskes,
Vorden; 5. G.J. Arfman, Vorden.
Toerklasse niet leden: 1. A. Wessels,
Kaalte; 2. H. Kokhuis, ^fcelo; 3. W.
Olde Wolbes, Almelo; Wddy Hor-
sting, Vorden; 5. J. Hammink, Kaalte.

Veldtoertocht
'Achtkastelenrüders'
De V.R.T.C. de Achtkastelenrijders
organiseerde zondag een veldtoer-
tocht in het Galgengoor. De lengte be-
droeg 40 kilometer. Van de 150 deel-
nemers moesten er 15 vanwege mate-
riaalpech de strijd voortijdig staken.

Biljarten
De uitslagen van de voor de winter-
pauze nog gespeelde wedstrijden van
de biljartvereniging Kranenburg zijn:

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

Iedere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

4 jan. Jong Gelre regio niewjaarsbal bij
Concordia in Hengelo Gld.
m.m.v. Assorti.

10 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-
trum

17 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-
trum

22 jan. Jong Gelre zwemmen, vertrek
Dorpscentrum.

24 jan. Jong Gelre dansles. Dorpscen-
trum.

27 jan. Jong Gelre Agrarische gespreksa-
vond Dorpscentrum.

31 jan. Jong Gelre dansles Dorpscen-
trum.

12 jan.: Herbergtafeltennistoernooi
org. T.T.V. Treffers'80.

De V.V.V. is druk doende om langlaufbanen uit te zetten in de omge-
ving van het „grote veld". Er zullen 2 parcoursen worden uitgezet
Dit is de eerste keer dat dit gebeurt in Vorden. Het prachtige natuur-
gebied leent zich voor een langlaufbaan zeer gunstig. Met diverse ei-
genaren is al overeenstemming bereikt doch van enkele moet nog be-
richt komen.
De heer G. van Zeeburg heeft namens de V.V.V. de leiding in dit ge-
beuren. Ook h\j is zeer optimistisch. Als de dooi niet invalt is de kans
groot dat men in Vorden dit weekend al kan langlaufen. De start is bij
het gemeentehjk sport park (voetbalvereniging Vorden).
Mocht het lukken dan kan in dit unieke natuurgebied een prachtige
langlaufbaan ontstaan.
Wg wensen het V.V.V. bestuur veel sukses met dit nieuwe plan en dat
het veel publiek mag trekken.

Amro kleurwedstrijd

Op woensdag 18 december j.1. werden
alle kinderen uitgenodigd, die deelna-
men aan de AMRO-kleurwedstrijd,
om getuige te zijn van de uitslag van
de kleurwedstrijd, georganiseerd door
Amro Bank te Vorden.
De jury moest zich lang beraden om
uiteindelijk de 3 prijswinnaars bekend
te maken.
De voorzitter van de jury, de heer
H. J. M. Noordman, maakte de 3 prijs-

winnaars bekend die een goed gevul-
de Florijnenvlootrekening ontvingen,
beschikbaargesteld door Amro Bank
Vorden.
De derde prijs werd gewonnen door
Bianca Beeftink. De tweede prijs werd
gewonnen door Peter Sloetjes en de
eerste door Herbert Willink.
De andere kinderen ontvingen allen
een presentje en een verfrissing en
keerden tevreden huiswaarts.

Koffieconcert Concordia
Muziekvereniging Concordia gaat zoals inmiddels traditie is
geworden het nieuwe muzikale jaar 1986 inluiden met haar
nieuwjaarskoffleconcert
Dit jaar zal dit concert worden gegeven in de vernieuwde grote
zaal van het Dorpscentrum. Concordia zal op 5 januari voor de
eerste maal een geheel concert verzorgen o.l.v. de Vordense di-
rigent Hans Kraxner. Er is de laatste maanden hard gewerkt
aan het repertoire waarby er vooral aan is gedacht dat de uit te
voeren werken goed in het gehoor van het publiek /uilen liggen.
Na de pauze zal de kapel van Concordia, De Achtkastelendar-
pers, o.l.v. Joop Lauckhart optreden.
Ook deze kapel heeft nieuwe nummers ingestudeerd zodat ook
hier een afwisselend programma verwacht kan worden. Gezien
de ervaringen in voorgaande jaren wordt er wederom veel pu-
blieke belangstelling verwacht
De aanvang is 1130 uur en de toegang is gratis,
(zie advertentie).



Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van onze
zoontjes en broertjes

ARNO en
ARJAN

Ineke en Henri
HELMINK
Jeroen en Marco

Vorden, 19 december 1985
Wilhelminalaan 13.

Voor al uw felicitaties en ge-
schenken in welke vorm dan
ook, ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk zeggen wij u
allen hartelijk dank.

BENNI EN GERDA
BARGEMAN

Raadhuisstraat 21, Vorden

Ook wensen wij u allen
een gezond
en voorspoedig 1986

Voor de vele blijken van mede-
leven, tijdens de ziekte en bij
het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

GRADA BERENDINA
BORGONJEN-

GROBBEN

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Uw belangstelling was ons tot
grote steun en troost.

WA.B. BORGONJEN
kinderen en kleinkinderen

Vorden, december 1985
H.K.v. Gelreweg 6.

Hartelijk bedankt voor alle at-
tentie's en vriendelijkheid, die
ik heb ondervonden tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis.

JEAN PETERS

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20, Tel. 1647

Woensdag 8 januari
20.15 uur
NAPLO

V.V.D
afd. Vorden

houdt op 13 januari
a.s. een openbare
bijeenkomst met als
spreker de heer

A. PLOEG
Staatssecretaris van
Landbouw in: Hotel Bak-
ker te Vorden. Aanvang
20.00 uur.

Gevraagd: jongens en meisjes
vanaf 1 5 jaar voor bezorgen
huis aan huis bladen.
Uitsluitend schriftelijke reak-
ties: postbus 49,
7260AARuurlo

Te koop: jonge honden.
JANSEN,
Ockhorstweg 5, Wichmond
Tel. 05754-435

Wilt u wat hulp?
Dan kunt U mij bellen, met
overleg. Na 5 uur bellen. 2986.

Te koop: een vierdel van een
koe. Bij:
H. Bogchelman '
Ruurloseweg 121, Vorden.
Tel. 6725.

Op school "Het Hoge" start
eind januari weer een avond-
cursus schoonschrijven in
l talie.
Inl. en opgave (voor 20 jan.) bij:
G.T. Terpstra, tel. 2301 en
school "Het Hoge", tel. 2036.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

G J. GROOT JEBBINK
H.B. GROOT JEBBINK-

GROOTJEBBINK

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
bodega "'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Vorden, januari 1986
Almenseweg 41
„Sophia-Hoeve"

Na een betrekkelijk kortstondig ziekbed is van ons
heengegaan, mijn innig geliefde echtgenoot, onze lieve
vader en opa

HENDRIK EIMBERT GOSSELINK
echtgenoot van W. Wesselink

in de leeftijd van 68 jaar.

„ Wij zijn dankbaar dat we hem zolang bij ons mochten
hebben en voor alles wat hij voor ons geweest is "

Vorden: W. Gosselink-Wesselink

GA. Gosselink
L Gosselink-Oudheusden

H.E. Gosselink
M. Gosselink-Smit

H.Vos-Gosselink
G.J. Vos

en kleinkinderen.

7251 WZ Vorden, 26 december 1985
Brinkerhof 1.

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

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
geliefde zwager en oom

H.E. GOSSELINK
echtgenoot van W. Wesselink

in de ouderdom van 68 jaar.

Hengelo (Gld.): Fam. A.H. Wesselink-Wesselink
Hengelo (Gld.): Fam. H. Wesselink-Tjoonk

Vorden: Fam. M. Eggink
Hengelo (Gld.): Fam. H.W. Wesselink

Vorden, 26 december 1985.

l n de vroege morgen van 29 december 1985 is rustig in-
geslapen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, groot en
overgrootmoeder

TONIAFREDRIKAOOMS
echtgenote van G.J. Meijerink

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: G.J. Meijerink
Warnsveld: G.J. Meijerink

B.B.G. Meijerink-Hesselink
Toldijk: H. Meijerink

M.J. Meijerink-Derksen
Doetinchem: CJ. Meijerink-von Hobe

Vierakker: BA. Meijerink
R. Meijerink-Teunissen

Hengelo Gld.: J.F. Meijerink
B.H.W. Meijerink-Ellenkamp

Vorden: H.J. Berenpas-Meijerink
H J. Berenpas
Klein en achterkleinkinderen

7251 RS Vorden
Strodijk17

Mijn vrouw en onze moeder en oma is opgebaard in het
uitvaartcentrum van de Monuta Stichting, Het Jebbink
4a te Vorden.
Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren aldaar
donderdag 2 januari 1986 van 19.30 tot 20.00 uur.
De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 3 januari
1986 om 13.00 uur in het Uitvaartcentrum.
De begrafenis zal aansluitend plaatshebben om 14.00
uur op de algemene begraafplaats te Wichmond.

Rustig is ingeslapen, onze lieve en zorgzame moeder

HENDRIKAOLJHUIJS
weduwe van D. W. Haverkamp

in de leeftijd van 91 jaar.

Vorden: H.W.C. Haverkamp
J.W. Haverkamp-Boschloo

Vorden, 27 december 1985
„De Wehme", Nieuwstad 32.

Correspondentie-adres:
Komvonderlaan 3, 7251 AC Vorden.

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

f*"" "*•§
In plaats van kaarten.

$ §
Op vr/yc/as' 10 januari 1986 hopen wij met $
onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig \
huwelijk te vieren.

f
j
j
l
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Dierenartsen maatschap

H J. Breukink
J. Wechgelaer

J. Wechgelaer dierenarts te
Vorden geeft te kennen, dat hij per

1 januari 1986 zijn deel in de

maatschap heeft overgedragen aan

AJ. Noordkamp, dierenarts.

Wonende te Warnsveld.

Gevestigd:
m.i.v. 16-12-1985 is de
praktijk van tandarts
H.H.J. Vaneker voortgezet door
tandarts J.J. de Kruif op het adres
Stationsweg 31, Vorden.
Tel. 05752-3372.
Behandeling volgens afspraak.

Muziekvereniging

CONCORDIA
o.l.v. Hans Kraxner geeft op

5 januari haar

nieuwjaarskoffieconcert
in het Dorpscentrum.

Aanvang 11.30 uur.

Toegang gratis.

Tevens treedt op:

Achtkastelendarpers.

Wij zijn met

VAKANTIE
van 4 jan. '86 tot 12 jan. '86

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 2,3,4jan. 'se

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

clementine ]im
mandarijnen Holl. golden

9O stuks / •• •

dehcious

1,95
MAANDAG

Citroenen
5 stuks

1,75

DINSDAG
500 gr. vers gesn.

wortelen of
uien
75

WOENSDAG
Vers gesneden

Rode kool
500 gram

55
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

CURSUS middenstand
• duur lJ jaar; aanvang eind jan.
• slechts l keer per week naar les
• parallel-lessen (vrije wisseling
tussen verschillende lesavonden)
• vraagt prospectus MIDDENSTAND en
TYPEN - ENGELS - COMPUTERCURSUSSEN
Inst. GULDEN LOON tel. 08340-2)708

Snelsparen
vooreen
topkwaliteit
badhanddoek
Bi j 50 zegels

gratis!
Bij 25 zegels

slechts f 5,50 bijbetalen
AraJ winkel waarde f 11,25

Heerlijk zo'n
dikke handdoek
Welkom in huis
en praktisch
na het sporten.

Service Station
van der Weijden
Zutphenseweg 30
V o r d e n

Muziekvereniging
CONCORDIA

5 januari
nieuwjaarskoffieconcert
11.30 uur Dorpscentrum.

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

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 JANUARI

Gep. schnitzels
100 gram

VOOR DE BOTERHAM

Eigen sch. ham
100 gram

Boterhamworst
eigen fabrikaat 150 gr

1,45

1,65
1,49

MAANDAG:

Speklap
per kg.

DINSDAG:

Verse worst
500 gram

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 gram

W/j wensen iedereen
een voorspoed/g 1986

KEURSLAGER

6,98
'.

4,98

4,98

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Mister Steam h te huur bij:

HELMINK
VORDiN ZUTPHENStWEG IEL 05752 1514

Wij wensen U

een voorspoedig 1986

Autorijschool

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden

Ook voor 1986 is ons streven erop gericht, de

biologisch-dynamische
landbouwmethode

op ons bedrijf toe te passen.

Dit om enerzijds het milieu in zijn waarde te laten en anderzijds een
kwaliteitsproduct voort te brengen.

Dit kunnen we doen dankzij de groeiende belangstelling voor onze
produkten, ook in de huisverkoop.

Deze huisverkoop is dagelijks van 10.00-12.00 uur en van 14.00-
16.00 uur.

Onze specialiteiten: voor zuivel: kwark en karnemelk
voor de groente: winterpostelein.

MAATSCHAP DE VIJFSPRONG
Reeoordweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-3459

Deelnameformulier
voor de Playbackkampioenschap

Karnavalsvereniging De Deurdreajers

Naam:

Adres:

Telefoon:

Artiest of groep:

Aantal personen:

Inleveren voor 27 januari a. s. bij H. Mullink, B
2729; M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9,
ken, Hoetinkhof 100, tel. 2910; F. Kosse,
2932.

.v. Hackfortweg 30, telefoon
telefoon 2254; G. Oosterla-
H.K. van Gelreweg 27, tel.
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L tt Enig officieel dealer
voor Achterhoek en Liemers

Zelhemseweg 30 - HENGELO (GLD> 05753-1964

Wij wensen U een gezond en voorspoedig 1986

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

Adverteren kost geld...
niet adverteren kftst meer!

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

— alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

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

Kalkzandsteen elementen
ook voor

MESTOPSLAGPUTTEN

kubieke

Voor meer
vrijblijvende informatie

BOUWMATERIALEN B.V.
RUURLO -TELEFOON 05735-2000

• ̂  V» ««WW

ÏIE
In deze opruiming vegen wij de vloer weer aan met de huidige
tapijtprij/en. Naast de onveranderde kwaliteit kunt u bij uw
woonspecialist bovendien rekenen op deskundig advies en korrekte
service. Onze kollektie bevat o.a. de beroemde topmerken Desso,
Parade, Bergoss, Bonaparte en Louis de Poortere.
U moet dat écht komen zien!

ARCHIPEL
Een eksellent lusjes-tapijt
van synthetische garens,
dus ijzersterk en zeer kom-
fortabel voor uw woonkamer,
gangen en trappen. Breedte
400 cm, uitgevoerd op legklare
foamrug. Keuze uit 6 kleuren. per str. m.

PARMANT
Een berber bouclé, samen-
gesteld uit 20% wol en 80%
synthetische garens en daar-
om zeer gerieflijk én solide.
Breed 400 cm en keuze uit 3
sfeervolle tinten. Geschikt voor
woon- en slaapkamer. per str. m.

MADELEINE
Dit 100% synthetische, anti-
statische velourstapijt is zeer
zacht en luxueus van uiterlijk,
'n uitgezochte kwaliteit voor
uw slaapkamer. 400 cm breed,
op legklare foamrug en te kiezen
uit liefst 8 kleuren. per str. m.

ROMA
\ Oersterke synthetische bouclé

HM in 7 fraaie kleurstellingen.
f Antistatisch en 400 cm breed op
f een legklare foamrug, ook met
\ een jute rug te leveren. Geschikt

voor woon- en slaapkamer, trap-
pen en zwaar projektgebruik. per str. m.

Zutphenseweg 14 - Vorden - Telefoon 05752-1514



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 2 januari 1986

47e jaargang nr. 40

Radioprogramma Hollands Glorie trekt veel belangstellenden

Vijftienjarig jubileum Jeugdsoos

Corry ten Barge wist Hendrik Haverkamp van Normaal zover te krijgen dat hij het shirt aan trok van cafe-rest- „de Herberg".

Voor de tweede maal in de maand de-
cember wist Vorden door te dringen tot
de ether. Nadat op 10 december de ver-
richtingen van de Vordense zeskamp-
ploeg op de televisie gevolgd konden
worden, was het maandag de beurt voor
aandacht op de radio.
Ter ere van het vijftienjarig jubileum
van Jeugdsoos 't Stampertje werd het
bekende radioprogramma Hollands
Glorie, gepresenteerd door Krijn Tor-
ringa, vanuit het Dorpscentrum uitge-
zonden.

Een lange rij vooral jeugdige belang-
stellenden stond al'geruime tijd van te
voren buiten in de kou te wachten,
totdat om kwart voor twaalf de deuren
opengingen. Een kleine zeshonderd
mensen wist een plaatsje te bemachti-
gen. Velen hadden hun winterjas nog
aan. Dat zou sommigen noodlottig
worden toen zij naderhand vanwege
de oplopende hitte en benauwdheid
flauw vielen. Meer dan dertig meisjes
werden tijdens de optredens afge-
voerd en door de EHBO opgevangen.
Dit waren de enige incidenten die de
prima stemming overigens niet kon-
den bederven.

Carnaval
Vanaf vijf over twaalf brachten tal van
Nederlandse artiesten 'live' met muzi-
kale begeleiding op geluidsband, hun
liedjes ten gehore.
Dat het carnaval niet lang meer op
zich laat wachten was te merken aan
de optredens van de Havenzangers,
de Deurzakkers, Lodewijk van Ave-
zaath en Nico Haak, dit keer voor 't
eerst met baard. Zij wisten met hun
krakers het publiek volop in beweging
te krijgen.
Andere genres waren vertegenwoor-
digd door Marten Peters, Albert West
en Glenda Peters, die als Randy Craw-
ford het vorige seizoen soundmix-
kampioene werd. Dat Glenda ook uit
zichzelf voldoende persoonlijkheid
bezit wist zij op innemende wijze dui-
delijk te maken.
Driemaal presenteerde Krijn Torringa
de quiz Toontje Hoger. Kitty Kruip en
Gerrit Wolsing, bestuurslid van de
Jeugdsoos, vielen in de prijzen.
Dat ging niet op voor deelnemer Hen-
drik Haverkamp die het toerental zo
hoog liet oplopen dat hij uiteindelijk
'goed fout' zat.

Buizen Berend van 'Normaal' zette de boel op zijn kop en wist de zaal weer mee te krij-
gen.

Dat maakte hij trouwens op zijn be-
kende komische wijze weer helemaal
goed, toen hij zijn laatste single De
Haverkamp-tango voor een laaiend
enthousiast publiek opvoerde.

Normaal
Hoogtepunt van de middag was Nor-
maal, die voor de vele aanwezige fans
natuurlijk niet meer stuk kon.
Toen de^^ste tonen van 'Kom d'r
bie' uit dj^Bidspreker schalden stond
meteen r^ hele Dorpscentrum op
zijn kop. Uiteraard ontbraken de be-
kende Normaal-taferelen, zoals het
hossen, het geschal van hoken en het
gooien mlJ^ier, niet.
Zanger ^Pnie Joling vertelde aan
Krijn Torringa dat Normaal in het ka-
der van hun tienjarig bestaan een mi-
ni-LP hebben gemaakt met louter
nummers geheel in feestelijke hoem-
pa-stijl. Met hun gouwe ouwe stamper
Oerend Hard besloot Normaal de uit-
zending, waarna de talloze toeschou-
wers, artiesten en medewerkers van
NOS en AVRO weer huiswaarts kon-
den keren.

Kinderkermis
goed bezocht
De Jeugdsoos 't Stampeitje organiseer-
de dit weekend in de grote zaal van het
Dorpscentrum en in de Jeugdsoos zelf
een kinderkennis voor schoolgaande
kinderen van de eerste tot en met de
zesde klas van de lagere scholen in
Vorden.

De belangstelling was goed. Ruim
honderd kinderen kwamen opdagen
om aan allerlei spelletjes mee te doen.
Onder meer stonden er playback-
wedstrijden op het programma. Er
waren kleurenwedstrijden. Verder
sjoelen, balgooien.
Goochelaar Ferry Gerarts hield de
jeugd voorts een poosje aangenaam
bezig. Tevens waren deze dag een
drietal kunstenaars aanwezig te weten
Donna L. Freedman (zij heeft een
kunstatelier in het oude spoorwegsta-
tion Almen); zilversmid Toon Ver-
beek en schilderes Lucy Verbeek.

Oliebollentoernooi
Vrijdagmiddag 27 december werd er
door jeugd uit Vorden, Leesten, Zutphen en
Hengelo weer gespeeld om oliebollen.
Er werd gespeeld in 8 groepen van 3
tot 6 spelers. De poulewinnaars, wa-
ren:
Groep l Jurgen Slutter Zutphen;
Groep 2 Rik Slutter Zutphen; Groep 3
Ronald Klein Bramel Hengelo; Groep
4 Ton Bolder Vorden; Groep 5
Adriaan Baars Zutphen; Groep 6 Er-
win Broekman Vorden; Groep 7 Eddy
Heuvelink Leesten; Groep 8 Bas Gal
Zutphen.
In totaal waren er 35 deelnemers.

Filmhuis Vorden
Op woensdag 8 januari vertoont het
Filmhuis de Hongaarse speelfim NA-
PLO. De film beschrijft een geschie-
denis uit de Hongaarse historie in de
periode 1947-1953. Hoofdpersoon is
Juli, een meisje zonder ouders. Juli
wordt geadopteerd'door Magda, een
strenge vrouw en tevens aktief lid van
de communistische partij. Juli is ech-
ter niet geïnteresseerd in de partij
maar in de film. Juli probeert voortdu-
rend haar idolen van het witte doek na
te bootsen.
Als Magda haar het kijken naar films
verbiedt, neemt Juli haar toevlucht tot
de beelden van haar verleden. In de
film lopen uiteindelijk heden en verle-
den dwars door elkaar.
Een opvallend aspekt aan NAPLO is
het feit dat fiktie en dokumentaire
door elkaar heen lopen. De regiseuse
Marta Meszaros is er alles aan gele-
gen behalve een verhaal te vertellen,
ook een beeld te geven van de periode
uit de Hongaarse geschiedenis die het
verhaal deze achtergrond geeft. Juli
groeit op in Stalinistisch Hongarije.
Op dokumentair-achtige wijze wordt
dat tijdsbeeld gestalte gegeven in de
film. juli en de andere spelers in de
film lijken mee te spelen om die ge-
schiedenis te illustereren (zie adver-
tentie).

Wij wensen allen

een gelukkig
en gezond 1986
met veel leesplezier

Redactie en medewerkers(sters)

Contact

Betaling abonnementsgeld
tot 11 januari 1986

Evenals vorig jaar bedraagt ook voor 1986 het
abonnementsgeld voor Contact ed. Vorden

f 35,- inklusief 5% B.T.W.
als u voor 11 januari 1986 betaalt.

Betaalt u na 11 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u
f 5,- administratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,-
als u vóór 11 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374;
Amrobank nr. 48.63.19.245;
Postgiro nr. 1.20.58.67 t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn:
van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

Torenftffids Kranenburg
haalt het benodigde streefbedrag
Vreugde, voldoening ^fankbaarheidoverheerste toen zondag 22 december, na het prachtige Kerstcon-
cert in de Antoniuske^fn zaal Schoenaker de akties van de torenfondscommissie werden a/gesloten.
Mede dank zij de vrijgevigheid van de bezoekers na afloop van het concert kon het financiële resultaat
worden bekendgemaakt. De benodigde ƒ105.200,- was die avond met enige honderden guldens over-
schreden.

Dank aan velen
Grote dank werd uitgesproken aan de
torenfondscommissie, die vanaf 27
november 1984 plannen heeft ge-
smeed en vele aktiviteiten heeft on-
dernomen Ook veel dank ging uit naar
al degenen die zijdelings bij de akties
waren betrokken. En natuurlijk wer-
den genoemd de vele giften die zijn
binnengekomen van bedrijven, instel-
lingen en particulieren. De inwoners
van de gemeente Vorden en ook velen
daarbuiten hebben met royale hand
gegeven.
Zeer vele hebben ongeacht religie of
richting bijgedragen aan de restaura-
tie van de Kranenburgse toren. Op ge-
vaar af bij het noemen van namen ie-
mand te vergeten was het typisch dat
de zanggroep Gebr. Eijkelkamp met
een kerstconcert in 1984 de eerste
aanzet gaf en nu op 22 december we-
derom van de partij was.

Oorkonde aangeboden
Het concert gegeven door het Vor-
dens Manenkoor en de zanggroep
Gebr. Eijkelkamp bracht de handen
van de geheel gevulde kerk meerma-
len op elkaar. Opmerkelijk is wel dat
de laatste jaren meer en meer in het
repertoire liederen worden genomen
uit de renessance-tijd en de Middel-
eeuwen.
Na afloop van het concert bood de
heer W. Nijenhuis namens het kerk-
bestuur een oorkonde aan, welke een
plaats in de gerestaureerde toren zal
krijgen.
In zaal Schoenaker, waar vele geno-
digden bijeen waren, belichtte pastoor
J.A. van Zeelst de geschiedenis van
kerk en parochie, terwijl de technische
man van de restauratie W. Nijenhuis
vertelde over de restauratie.
Voorzitter H. Wiggers tenslotte gaf in
het kort een overzicht van de dertien
maanden durende aktie. Gestart op 27
november 1984, was de stand van de
rekening op l jauari 1985 f9.217,64.
Op 8 april was de rekening reeds ge-
klommen naar f 34.000,-. Op 21 april
was de helft van het benodigde bedrag
binnen.

Een gift van een nationale instelling
en niet te vergeten de opbrengst van
de huis aan huis collecte tilde de stand
op l juli naar f 81.000,-.
Opbrengst houtverkoop, fancy-fair en
diverse kleinere akties en giften tilde
de stand van de rekening op 15 augus-
tus naar f95.000,-. Op 28 oktober was
de ton vol. De torenfonds-aktie is ten
einde. Nogmaals dank aan een ieder
die tot het beoogde bedrag, in welke

vorm dan ook, heeft bijgedragen.
Het mededelingenbord aan de Ruur-
loseweg, welke immer werd verzorgd
door Tonny Wiggers kan verdwijnen.

Uit dankbaarheid staat de Kranen-
burgse toren in de schijnwerpers. De
Kranenburgse toren die dertien
maanden uw aandacht heeft gevraagd
(en gekregen) staat weer fier in het
landschap.



Vóór 11 januari f 35,-
Wü gaan weer gewoon door al is ons geadviseerd om het abonnementsgeld te
verhogen. Voor Contact Vorden btijft ook in 1986 het abonnementsgeld
f35,-inklusief5%BTW.

Door samenwerking met 'Achterhoeksnieuws' is het mogehjk
om ons blad 'Contact' nog te handhaven. Hoe de ontwikkeling
verder zal zjjn is ook voor ons nog niet te bekijken. W ij ztfii daar
erg büj mee. Op deze manier van samenwerken is misschien
nog meer te bereiken.

Drukkerij Weevers

Stichting „Holland-Sri Lanka
Family Help Programme"
De Stichting „Holland-Sri Lanka Family Help Programme", kort-
weg FHP is opgericht l augustus 1980 en heeft het doel hulp te bieden
aan de allerarmsten van Sri Lanka zoals: Weduwen en alleenstaande
moeders met kinderen - hulp aan bejaarden zonder kinderen - directe
hulp bij noodgevallen - hulp aan arme begaafde jeugdigen voor een
universitaire studie. Watervoorziening en andere belangrijke projec-
ten.
Beschermheer van deze Stichting is
Z.H. Exellentie Mgr. Dr. Nicholas
Marcus Fernando, aartsbisschop van
Colombo.
Zonder aanziens des persoons, on-
geacht religie, politieke inzichten of
kaste verstrekt de Stichting FHP daar
hulp waar die het meest dringend no-
dig is.
De leden, zowel van het hoofdbestuur
als van de 14 plaatselijke FHP afdelin-
gen in Sri Lanka en de FHP besturen
in Nederland ontvangen geen enkele
beloning voor hun diensten, noch in
geld, noch in natura. Daardoor kun-
nen bijna alle binnenkomende gelden
besteed worden aan de allerarmsten.
De gelden die binnen komen voor
adoptie, hulp bejaarden en studenten
worden voor honderd percent door-
betaald.
De Stichting FHP luidt de noodklok.
De vele publicaties van het afgelopen
jaar met betrekking tot de Tamils uit
Sri Laka waren voor ons bijzonder on-
gunstig.
Honderden weduwen en alleenstaan-
de moeders met kinderen wachten al
maanden op een adoptie. Studenten .
kunnen wij niet helpen aan een stu-
diebeurs. De giften en donaties zijn
ten opzichte van verleden jaar met cir-
ca 75% gedaald.

Ten einde raad doen wij een dringend
beroep op U ons op de één of andere
manier te willen steunen, om zodoen-
de het werk van de Stichting FHP te
kunnen voortzetten.
U kunt een straatarm gezin met kin-
deren financieel adopteren voor l gul-
den per dag. Bejaarden zonder kinde-
ren zijn goed geholpen met slechts 50
cent per dag. Het kost zo weinig maar
toch door Uw steun bereiken wij zo
veel. Misschien wilt U een student fi-
nancieel steunen wat circa f 80,- per
maand gaat kosten (voor max. 5 jaar).
Ook een gift of een jaarlijkse donatie is
van harte welkom.
Folders en inlichtingen zijn verkrijg-
baar bij de Stichting FHP Centraal
Kantoor Nederland, Graswinckel-
straat 65, 3043 SG Rotterdam, tel.
(010) 378077, of bij de afdeling te
Monnickendam, Pieter Appelplein
27, 1141 XN Monnickendam, tel.
02995-1623.

Mocht U van plan zijn de stichting
FHP een gift of een donatie te schen-
ken, dan vragen wij U deze te willen
overmaken op de NMB te Monnick-
endam, rek.no. 68.21.61.799 tn.v. Hol-
land - Sri Lanka FHP (postgiro van de
bank 17410). Postgiro van de Stichting
FHP te Rotterdam no. 5583116.

Deurdreajers organiseren
Playbackkampioenschap
Na het succes van de afgelopen jaren
heeft de karnavalsvereniging 'De Deur-
dreajers' besloten ook in het komende
grote karnavalsweekend de Vordense
Playbackkampioenschappen te organi-
seren. Deze happening vindt plaats op
zaterdag 8 februari en wel 's middags in
residentie De Herberg.

De propagandacommissie van 'De
Deurdreajers' rekent wederom op een
grote deelname van de Vordense
jeugd. Zij verwachten een felle maar
eerlijke strijd om de Herberg Playback
Wisselbeker. Net als vorig jaar zal er in
twee categorieën gestreden worden,
nl. de enkelingen en de groepen. Voor
elke categorie zijn drie bekers be-
schikbaar die definitief in het bezit ko-
men van de winnaars.
Een deskundige jury zal de prestaties
via een puntenwaardering beoordelen
en daarbij letten op mimiek, beweging
en kleding c.q. attributen.
Deelname is mogelijk voor alle kinde-
ren van de basisschool, maar ook van

het voortgezet onderwijs. De presen-
tatie is mede in handen van de jeugd-
prins en zijn adjudanten die bij aan-
vang van de middag worden geïnstal-
leerd door Prins Frank de Eerste en
President Gerard. Elke deelnemer
kan hier gratis aan meedoen en een ie-
der kan geheel vrij beslissen over de
plaat die hij/zij wil gaan playbacken.
De organisatie zal de diverse num-
mers opnemen op een cassetteband
en streeft naar een zo goed mogelijke
kwaliteit van de opnames.
Deelnemers zullen na inlevering van
het deelnameformulier zo spoedig
mogelijk bericht krijgen met uitvoeri-
ge inlichtingen over de gang van za-
ken.
Het deelnameformulier dient voor
maandag 27 januari te worden ingele-
verd bij een der leden van de propa-
gandacommissie 'De Deurdreajers'.
Inleveradressen staan vermeld op het
deelnameformulier. Opgave is ook te-
lefonisch mogelijk.
(Zie advertentie)

Het Dyknian-
zaalvoefbaltoernooi
Zaterdag 28 december nam een team
van Ratti deel aan het eerste Dijkman-
zaalvoetbaltoernooi in sporthal 't Jeb-
bink te Vorden.
De eerste wedstrijd was tegen Ajax-
Bredenbroek. Dit team was nogal ge-
handicapt door het uitvallen van de
keeper. Door goed voetbal werd het
een 7-1 overwinning voor Ratti. Doel-
punten: H. Dijkman, H. vanKesteren,
J. Leegstra, G. Waarle en H. Welle-
weerd (3x).
De tweedp wedstrijd ging tegen Vor-
den. In een spannende wedstrijd
maakte Hans van Kesteren met een
fraai doelpunt 1-0, waarna Vorden al

snel op gelijke hoogte kwam. Het win-
nende doelpunt werd gescoord door
Martin Dijkman. Vooral keeper Her-
bert Rutgers was in deze wedstrijd
goed op dreef.
Hierna volgde de wedstrijd tegen Ve-
locitas, die ook eindigde met een 2-1
overwinning voor Ratti. Na een snel
doelpunt van Velocitas bleef het lang
1-0. Uiteindelijk trok Ratti aan het
langste eind door doelpunten van Ge-
rard Waarle en Harm Welleweerd.
De laatste wedstrijd bleek een soort fi-
nale te zijn. Tegenstander was HHC
uit Hardenberg, dat ook alle drie wed-
strijden had gewonnen.

Na een eerste doelpunt van de Har-
de nbergers kon Ratti vrij snel tegen
scoren door een mooie vrije trap van

Zelfstandige varkenshandel R. Klein Selle
stek touwtrekvereniging Vorden in het nieuw

Afgelopen zondag bood de zelfstandige varkenshandel R. Klein Selle uit Ruurlo de Touwtrekvereniging Vorden nieuwe shirts aan. Shirts voor
alle vijf teams. Deze geste werd door voorzitter G. Barink namens de vereniging in grote dank aanvaard. De shirts zijn van een bijzondere kwa-
liteit, van zogenaamde Ierse stof, stof van waaruit ook de shirts bü rugby-ploegen worden gefabriceerd. Op .de foto de leden van de touwtrek-
vereniging, met links voorzitter Barink en rechts de eer R. Klein Selle, een fervengt aanhanger van de vereniging. Zaterdag 4 januari houdt de
touwtrekvereniging haar traditionele boerenkoolmaalojd met nieuwjaarsreceptie. Op 7 januari wordt in het clubhuis de film van het afgelopen
jaar gehouden bedqjfstoernooi getoond. En binnenkort starten de touwtrekkers met een zaalvoetbaltoernooi.

Jan Leegstra. Toen HHC daarna op-
nieuw de leiding nam, moest Ratti het
antwoord schuldig blijven. HHC
speelde de wedstrijd op techniek goed
uit. Vlak voor tijd mocht HHC nog
een strafschop nemen door een over-
treding van onze keeper Herbert Rut-
gers: uitslag 3-1.
De eindstand van het toernooi: 1.
HHC; 2. Ratti; 3. Vorden; 4. Velocitas;
5. Ajax-B.
De bd^s, beschikbaar gesteld door
Loon^^rijf Dijkman te Vorden, wer-
den natijd uitgereikt en HHC ontving
de Dijkman-wisselbeker, die men vol-
gend jaar zal moeten verdedigen.

Geiden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: l heren handschoen
zwart/rood/wit; l paar bruine dames-
handschoenen; 2 paar handschoenen
(grijs); grijze wieldop "primo"; l zwar-
te glacé handschoen; zwarte hand-
schoen; spin voor bagagedrager;
bankbiljet van f 100,- en l van f25,-;
rode handschoen; klein grijs katje;
halskettinkje met granaten "bruin"; l
paar handschoenen groen/zwart;
klein/bruine portemonnee "Gr. leb-
bink" inh. f 15,-; klein/zwart poesje
met belletje; l handschoen, rood/wit/
zwart; l paar bruine handschoenen; 2
paar grijze handschoenen; dames-
fiets, merk Union Granny; l paraplu +
autosleutels; zwarte dameshand-
schoen; zwart katje; bruine skai hand-
schoen; 2 herdershonden; zilveren
schakelarmbandje; zwarte nylon
handschoen; diverse sleutels.
VERLOREN: l paar werkschoenen,
bruin; beugel voor bovengebit; rijbe-
wijs t.n.v. Schollema-Drijfhout; blau-
we muts; katoenen tas "Oplaat" inh.
sportschoenen; blauw broekje en t-
shirt; plastic tas met donker-blauwe
jongens pantoffels, maat 34; bruine
herenportemonnee, inh. 2 pasjes;
gouden slavenarmband; l paar werk-
schoenen, maat 42, bruin; zilveren
schakelarmband; l portemonnee met
overslagklepje f 100,-; schoolt. + boe-
ken en broodtrommel; blauwe regen-
broek in tasje; rechter dames glacé
handschoen (zwart); schooltas met
boeken en broodtrommel; blauwe re-
genbroek + tasje; zwart ceinteuur;
grijs fietspompje; Mechelse herder; 2
bankb. f 25,- en l x f 10,-; paraplu;
blauwe brillekoker met bril; porte-
monnee inh. f 45,-; gehoorapparaat;
grijze brillekoker met bril met halve
glazen; groen wollen muts.

Sfeervolle avond van
Amnesty International
Dinsdag 17 december sloot de Vor-
dense Amnestygroep haar actie "Jon-
geren achter Tralies" af met een ge-
slaagde avond in een daarvoor in sfeer
gebrachte grote zaal van het dorps-
centrum.
In haar welkomstwoord gaf mevr.
Schoo, contactpersoon van Amnesty
Vorden, een overzicht van de activitei-

ten rondom deze actie en kon enkele
voorbeelden noemen van reeds ge-
boekte successen.
Daarna speelde de theatergroep uit
Neede een collage van scènes waaruit
de aard en het doel van het werk voor
de mensenrechten heel duidelijk naar
voren kwam.
Met weinig hulpmiddelen zoals decor
en belichting, veel zang a capella, wis-
ten deze mensen soms ontroering,
soms angst op te roenj^met scènes
over een verhoor, ove^Bt toedienen
van medicijnen aan een "psychiatri-
sche" dichteres in de Sovjet Unie en
mooie liederen.
Na de pauze werden de deelnemers
aan de cartoon- en gjéÉphten wed-
strijd door mevr. van ÈflR toegespro-
ken. Van de Vordense inzendingen
zijn een vijftal opgestuurd naar het
landelijk secretariaat in Amsterdam,
dat na een selectie van inzendingen
hiervan een boekje gaat uitgeven.
Alle inzendingen waren in het Dorps-

centrum tentoongesteld, zodat het
publiek ook kennis kon nemen van de
soms zeer originele vindingen van de
jongeren.
Het R.K. Jongerenkoor "Onverwacht
Genoegen" zong daarna o.l.v. Hans
Bomer een aantal liederen over het
thema vrijheid en macht.
Na de afsluiting van het officiële ge-
deelte preseneerde de Vordense
groep haar nieuwe aanwinst, een dia-
serie met geluid, die door de aanwezi-
gen als aangrijpend werd betiteld.
Vooral door de aanwezigheid van vele
jongeren, ook uit Steenderen en Hen-
gelo kijkt Amnesty hoopvol naar de
toekomst.

WATERPOLO
Heren Vorden verliezen
De heren van Vorden '64 hebben za-
terdagavond in een doelpuntrijke
wedstrijd met 6-9 verloren van OKKII

uit Eerbeek. De eerste periode werd
afgesloten met een 1-3 voorsprong
voor OKK. Na twee periodes was de
stand 3-5, waarna een uitermate span-
nende strijd ontstond. Vorden kon het
tot 6-6 bijbenen, doch toen gaf de be-
tere conditie van OKK de doorslag.
Het halve dozijn Vordense tegentref-
fers werden gescoord door Jaap Ster-
tefeld 3x; Frans Karmiggelt 2x en Ru-
di Sloot.

Vorden (dames) - Hekey 1-5
De dames van Vorden lieten het zater-
dagavond in Eefde tegen Hekey uit
Hengelo duidelijk afweten. In de eer-
ste twee periodes een gelijkopgaande
strijd, waarbij Hekey een 0-2 voor-
sprong nam waarna Diseré Wester-
veld verkleinde 1-2.
In de derde periode speelde Hekey
zeer overtuigend. Het aanvallend be-
tere spel leidde tot een 1-5 voor-
sprong. In de laatste periode werd niet
meer gescoord.

E. Groen uit Zutphen
wint oudejaarscross te Vorden

E. Groen uit Zutphen is zaterdagmid-
dag in Vorden op de tien kilometer win-
naar geworden van de Oudejaarscross
die werd georganiseerd door de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'.
Aan deze cross werd door ruim 200
personen deelgenomen. Start en fi-
nish waren bij het sportpark van de v.v.
Vorden.

De uitslagen waren als volgt:
2,5 kilometer: 1. V. van Dijk, Zutphen,

10 min. 14 sec.; 2. E. Zeevalkink,
Steenderen, 10 min. 25 sec.; 3. S. Bur-
ger, Lochem, 10 min. 35 sec. Susan
Steintjes was d,e eerst aankomende
Vordenaar op deze afstand.

5 kilometer: 1. J. Wolbrink, Kilder, 16
min. 8 sec.; 2. R. Tiemessen, Babbe-
rich, 16 min. 16 sec.; 3. G. Vossers,
Doetinchem, 16 min. 20 sec. Eerste
Vordenaar Erik Makking.

10 kilometer: l. E. Groen, Zutphen, 32
min. 34 sec.; 2. R. Jolink, Doetinchem,
33 min. 22 sec.; 3. B. van Ommen, Del-
den, 34 min. 42 sec. Eerste Vordenaar
G. Bruggert. Eerste Vordense dame:
G. Bruggert.

15 kilometer: 1. F. Gijsberts, Doetin-
chem, 50 min. 35 sec.; 2. G. Holland,
Diepenheim, 52 min. 48 sec.; 3.
H. Moorman, Doetinchem, 53 min.
32 sec. Eerste Vordenaar: H. Steintjes.'



NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

Reinig en

behandel

PARKET of
PLANKENVLOEREN

met
WOODBOY
eindelijk een nieuw,
eenvoudig,kompleet

en goedkoop systeem
voor de

DOE-HET-ZELVER

geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof!

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
•• is te huur bij : m*

Schildersbedrijf - verfwinkel'

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

Door ouder echtpaar tijdelijk
een woning te huur ge-
vraagd. Ingaande eind januari
a.s. (ca.'n halfjaar).
Tel. 05735-2926.

Muziekvereniging
CONCORDIA

5 januari
nieuwjaarskoffieconcert
11.30 uur Dorpscentrum.

Te koop: een vier pits gasf or-
nuis. Merk: Nestor Martin met
gasoven + tijdklok, grill en
electr. draaispit, roosteren rui-
me pannelade f 1 50,-.
Tel. 05752-2047

Hackforter 2e hands
schaatsbeurs. De aanbieder
krijgt de opbrengst, minus
15%
Inleveren: vrijdag 3 jan van
14.00 tot 21.00 uur.
Verkoop: zaterdag 4 jan. van
Ip.OO tot 17.00 uur.
Vincent Colenbrander
Het Hoge 64, tel. 2297

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

PETIRI

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Premie A woning?
Schoolstr. 17

Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM

TEUNISSEN KUURLO

Telefoon 05735^1438

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
,, 't Pantoffeltje.

Ook /ia de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

, Wij wensen u allemaal een gelukkig en ge-
zond 1986 toe.

Na ruim een half jaar in Vorden kunnen we
alleen maar zeggen BEDANKT voor alles.
In het nieuwe jaar staan we weer voor u
klaar. In plaats van Yvonne komt nu Rita

onze gelederen versterken.
JAN EN NEL EN MEDEWERKERS

VERS VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Borstlappen 1 kilo 9,90

Hamburgers 6 halen 4 BETALEN

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kilo 6,95

Grove verse
WOrSt per 9,90

Hamworst
100 gr. 0,89
Varkensrollade
gebr.

150 gr 1,95

MARKT
AANBIEDING

SPECIALITEIT

RUNDERROLlfN
5 HALEN
4 BETALEN

BU ' ROOKWORST
POND ZUURKOOL

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt Per kilo 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

ierij jan rodenburg
PSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

GOEDKOOP
STENCILPAPIER

8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

500 vel A4
exkl. btw

Januari
opruimingsmaand
prijzen als vanouds
bij Woninginrichting

Vele koopjes
in meubelen, tapijt en gord ij nst off en enz.

t/m 1 februari

10% korting
op alle niet afgeprijsde goederen met uitzondering van
enkele merkartikelen.
Betaling Contant.

Tot ziens aan de Groenloseweg 9
Telefoon 05735-1239

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

Kunstgebitten reparatie

DROGISTEfflJ
TtNKATÏ

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw v Kman
wan vert'üuwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg n;i.it i iiiüii 56,

Zutphen lel. 05750 1381?.

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze'cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

loodgietersbedrijf

J.H WILTINK

De beste schoenen
voor de laagste prijs

in onze

v.a. donderdag 2 januari

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Wij luiden het nieuwe jaar in met

KNALPRIJZEN
enorme kortingen op alle confectie

Mantels vanaf

Org. Lama curl lang van 739,- nu
Org. Lama curl 3/4 van 593,- nu
Japonnen en pakjes vanaf

vanaf

Heren pul lovers vanaf
Heren jacks vanaf
Overhemden
Pantalons vanaf
KoStUUmS vanaf

29,-
45,-; 75,-; 98,-

10,-en 25,-
59,-

198,-

Kinderjacks vanaf
Pantalons vanaf
Truien
Blouses

69,
15,

5,-; 10,- en 25,
5,- en 10,

20 tot 50%
op Emmanuelle, Barbara Farber en Pointer

50,-Levi's Supercord pantalon
ook in kindermaten van 89,- nu 2 stuks

RUURLO



DAMMEN
DCD Doesburg - DCV 3
DCV 3 heeft een belangrijk punt weg-
gehaald in Doesburg. Opvallend was
dat er slechts 2 remises gespeeld wer-
den, en wel door teamleider Bertus
Wentink en Michiel Boerkamp. De
strijd ging gelijk op. Als eerste won
Martin Boersbroek, wat rechtgezet
werd door verlies van Wim Berenpas.
Door nederlagen van Wansink en
Rossel liepen de Doesburgenaren uit
tot 7-3, maar DCV kwam goed terug
met overwinningen van Gert Hulshof
en Henk Esselink.
H. Brasser - W. Berenpas 2-0; J. Edink
- H. Wansink 2-0; G. Bisselink - G.
Hulshof 0-2; R. Goelamhaider - B.
Rossel 2-0; G. Jansen-B. Wentink 1-1;
S. Ebben - M. Boersbroek 0-2; J. Loo-
man - H. Esselink 0-2; J. Kupers - M.
Boerkamp 1-1.

ADC Aalten - DCV 2 15-5
ADC is vorig jaar uit de Gelderse
Hoofdklasse gedegradeerd, maar
men is vastbesloten van plan het ver-
loren terrein te herwinnen. Ook DCV
kon hieraan niets veranderen: de Vor-
denaren verloren maar liefst met 15-5.
De skore werd geopend door Henk
Klein Kranenbarg die al na 4 zetten
een houtje achter raakte. Ook Bernard
Breuker verloor snel. Er heeft toch
wel iets meer ingezeten. Zo miste
Bennie Hiddink een damzetje, stond
Saskia Buist voortreffelijk evenals
Wim Berenpas. Gedrieën kwamen ze
niet verder dan remise. Gert Hulshof
liet een damzet toe, maar verrekende
zich en verloor. Als hij goed geslagen
had, was het mogelijk nog remise ge-
.weest.

H. Wentink - S. Wiersma 2-0; J. We-
vers - T. Slutter 2-0; H. Onnink - H. KI.
Kranenbarg 2-0; H. Eijkelkamp - B.
Hiddink 1-1; D. te Mebel-S. Buist 1-1;
H. Hoopman - J. Slutter 1-1; D. Hak-
stege - B. Breuker 2-0; J. Lankhof - G.
ter Beest 1-1; P.Konink-G.Hulshof2-
0; B. ter Huerne - W. Berenpas 1-1.

DZW Wveld 2 - DCV 8-4
D. van Rikxoort - H. Esselink 2-0; C.
Lammers - J. Hoenink 1-1; W. Bos-
man - E. Brummelman 2-0; H. Jager -
H. Berenpas 1-1; H. Bovenkerk - J.
Kuin 1-1; W. Kral - R. Slutter 1-1.

SDC Schagen - DCV 12-8
DCV l kan de titelaspiraties in de lan-
delijke 2e klasse wel weer vergeten.
Ondanks vooruitspelen van Wieger
Wesselink, die van Johan Wiering
won werd een verdiende nederlaag
geleden. Het slechte resultaat werd in-
gezet door Gerrit Wassink, die een
voordelig dameindspel verblunderde.

Harry Graaskamp en Bertus Nijen-
huis kwamen er bij hun tegenstander
helemaal niet aan te pas. Henk Hoek-
man en Theo Slutter kwamen wel
goed te staan, maar bleven zo gefix-
eerd bij hun remiseopdracht dat ze de
winstkansen overzagen. Door het te-

rugtrekken van Uithoorn heeft DCV
de volgende ronde vrij.
J. Wiering - W. Wesselink 0-2; T. Tes-
selaar - G. Wassink 2-0; S. Keetman -
H.Ruesinkl-l;M.Wiering-H.Hoek-
man l -1; A. Vlam - H. Graaskamp 2-0;
A. Veenstra - B. Nijenhuis 2-0; H.
Groot - H. Vos 1-1; W. Tesselaar - M.
Sanders 1-1; D. Feyen-T. Slutter 1-1;
J. Wit - S. Wiersma 1-1.

Jeugdwereldkampioenschap
In het in het Zuidfranse plaatsje Puge
gehouden Jeugdwereldkampioen-
schap is Wieger Wesselink slecht ge-
start. Na 8 van de 15 te spelen ronden
bezet Wesselink samen met Bah
(Ivoorkust) en de Surinamer Roethof
de 5e plaats met 10 punten. Landge-
noot Eddy Bude uit Brunssum doet
het aanmerkelijk beter, hij leidt met 14
punten, voor de Russen Schwarzman
en Valneris.

Onderling kompetitie
B. Breuker - G. Hulshof 0-2; J. Hoe-
nink - G. Brummelman 1-1; G. ter
Beest - W. W a n s i n k 2-0; M.
Boersbroek - W. Hulshof 2-0.

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404.

filiaal:

• wevo-dfuk
nieuwstad 29 - zutphen
.telefoon 05750-12306.

Nieuwjaarsreceptie
s.v. Ratti
De sportvereniging Ratti houdt a.s.
zaterdagavond haar Nieuwjaarsrecep-
tie.
Voorafgaande aan deze receptie spe-
len een selectie van zaterdag-spelers
een wedstrijd.

Wij verzorgen al uw

Vorden verliest
met 1-4 van Terborg
Vorden l blijft een ploeg van uiter-
sten. Na het positieve spel uit tegen
Loenermark, werd zondag met 4-1 uit
van Terborg verloren. Op zich een
flinke nederlaag. Wanneer de geel-
zwarten in het begin van de wedstrijd
niet zo slordig met de kansen hadden
omgesprongen, was er beslist een an-
dere score uit de bus gekomen. Goed
Vorden benutte de kansen niet. Ter-
borg deed dat wel, dus dan gebiedt de
logica te zeggen dat de thuisclub ver-
diend heeft gewonnen.

De kansen voor Vorden ontstonden
nadat Mark van der Linde reeds na
twee minuten met een kopbal had
gescoord. Dit na voorbereidend werk

van Chris Hissink en Bas Oosterink.
Hierna was het dezelfde Mark van der
Linden, André v.d. Vlekkert en Chris
Hissink die de kansen lieten liggen.
Zelfs werd Terborg na een kwartier
spelen nog een late Sinterklaas surpri-
se overhandigd toen Mark v.d. Linden
en Hans Boers elkaar niet goed begre-
pen waardoor Johan Wanrooy kon
scoren 1-1. Vlak voor de rust was het
André Roth die Terborg met een
fraaie kopbal op een 2-1 voorsprong
bracht.
In de tweede helft een gelijkopgaande
strijd met dit verschil dat de Vordense
voorhoede de kluts volkomen kwijt
was, waardoor aanvallend geen vuist
kon worden gemaakt. De Terborg-
voorwaartsen deden het beter. Jan Be-
rendsen in de 20e minuut en Marcel
Valk vlak voor tijd bepaalden de eind-
stand op 4-1.

Velocitas trof in de Zessprong, vooral
voor de rust een goed spelende tegen-
stander. Overeenkomstig het spel-
beeld namen de gasten een 0-1 voor-
sprong. Ook Velocitas kreeg kansen
doch die werden door het goede werk
van de doelman van de Zessprong,
niet benut.
Na de rust scoorde Freddy Bos, vlak
na elkaar twee doelpunten zodat Ve-
locitas op een 2-1 voorsprong kwam.
Corry ten Barge en Jan Leegstra be-
paalden de eindstand op 4-1.

De dames van Velocitas verloren de
uitwedstrijd tegen Zavodo met 5-0.
Velocitas 3 verloor thuis met 3-5 van
TKM.

VOLLEYBAL
Heren dash verliezen met 0-3
van Vios Eefde
De heren van Dash hebben de laatste
competitie wedstrijd in dit jaar thuis
met 0-3 verloren van Vios uit Eefde.
De Vordenaren bakten er deze wed-
strijd weinig van. De ploeg speelde
zeer mat en ongeïnteresseerd waar-
door de ploeg uit Eefde in feite een
"makkie" had. De setstanden waren 7-
15, 8-15 en 7-15.

ADVERTEREN
DOET VERKOPEN

van familiedrukwerk tot alle
soorten handelsdrukwerk.
Vraag vrijblijvend informatie

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Agentschap voor Zutphen ft Warnsveld

Wevo Druk
Nieuwstad 29 - Zutphen

Agentschap voor Ruurlo e.o.

Boekhandel Hoytink
Borculoseweg - Ruurlo.

Agentschap voor Hengelo e.o.

Drogisterij Marianne
Ruurloseweg 5 - Hengelo

Schildersbedr. Harmsen
Spalstraat 17 - Hengelo.

beidvu vu

voorbijgaan

J l
Die spaarzame hoogtepunten in uw leven. Morstenten van
geluk en trots. Mijlpalen om nooit te vergeten. Uw verloving
of uw huwelijk. Een persoonlijke gebeurtenis die een mooie

'/ kuurt ivaanl is. Een kaart uit deuntekentóUwe
Kennemer Kaarten Kollektie. De meest uitgebreide

% kollektie, die uw bezoek zeker waard is.

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden. Telefoon 1404.

comfortabeli
• GIZ6rl naai ' . .
een witte wereld

Niet zo heel lang geleden was een wintersportvakantie nog iets dat al-
leen was weggelegd voor welgestelde lieden. Dat er intussen veel ver-
anderd is blijkt wel uit de talloze treinen vol vroüjke mensen die ieder
jaar weer op weg gaan naar een sneeu wrijk en hooggelegen oord. Jaar-
Ujks reizen op die manier tienduizenden Nederlanders op een ont-
spannen manier de sneeuw tegemoet. Want de combinatie van zon,
sneeuw en gezonde activiteiten in de prikkelende winterlucht van een
bergdorp zal voor heel veel mensen altijd onweerstaanbaar blijven. En
de ideale manier om in zo'n bergdorp te komen is voor een groot deel
van die mensen de trein.

Natuurlijk is de trein niet voor niets
zo favoriet bij wintersporters en an-
dere sneeuwvakantie-enthousias-
ten. Een voordeel dat een heleboel
mensen erg aanspreekt is het feit
dat je met de trein eigenlijk geen
tijd verliest. Want als je vrijdagsa-
vonds per trein vertrokken bent uit
Nederland, kun je in de loop van za-
terdag uitgerust en wel in Oosten-
rijk of Zwitserland al beginnen aan
de sneeuwpret. Wie dat voordeel
optelt bij het comfort van een reis
zonder files, gladde wegen of par-
keerproblemen, zal al gauw tot de
conclusie komen dat de trein een
ideale manier is om je naar de
sneeuw te laten brengen.

Uitvoerige informatie

Het is dus ook niet verbazend dat
Trans, de reisorganisatie van NS,
grote ervaring en deskundigheid
bezit op 't gebied van wintersport-
vakanties. Ieder jaar geeft Trans een
brochure uit waarin alle bestem-
mingen voor het nieuwe seizoen te
vinden zijn. Die brochure bevat een
schat aan informatie voor iedereen
die plannen heeft voor een vakantie
in de sneeuw. U kunt er in vinden
welke bestemmingen er zijn (bijna
20 plaatsen in Zwitserland, Duits-
land en Oostenrijk). En verder al-
les over de maximale skihoogte, de
pistes en loipen, kabelbanen, ski-

scholen en andere mogelijkheden
voor winterse aktiviteiten. Maar na-
tuurlijk ook informatie over het ho-
tel en de afstanden tot de skilift(en),
de verschillende vertrekdata, de
prijzen etc. Overigens zijn er bij
Trans vele mogelijkheden om naar
de sneeuw te reizen: per trein (dag-
of nachttrein, al of niet met cou-
chette) maar ook per bus of eigen
auto. Dus ook wat dat betreft kunt
u kiezen uit tal van mogelijkheden.

Het veelzijdige Tirol

Tirol heeft terecht een uitstekende
naam bij veel mensen die willen ge-
nieten van een vakantie in de
sneeuw. Een goed voorbeeld van
het vele dat dit stuk Oostenrijk de
wintersporters te bieden heeft, zijn
de plaatsen Seefeld en Schamitz in
het Tiroler Karwendel gebergte.
Het op 1190 meter hoogte gelegen
Seefeld is een genoeglijk-gezellige,
internationaal bekende winter-
sportplaats die talloze mogelijkhe-
den biedt om te skiën, te langlaufen
en te wandelen. Daarnaast is er uit-
gebreid gelegenheid voor alles wat
onder de rubriek après-ski valt. Er
zijn drie grote ski-gebieden, met in
totaal 12 skiliften. Voor de langlau-
fer zijn er zeven loipen met een ge-
zamenlijke lengte van 59 km. Ver-
der kunt u er korte en lange wande-
lingen maken in een rustige omge-
ving met prachtige bossen en berg-
weiden. Wie van een wat minder
drukke maar toch gezellige plaats
houdt, zal zich zeker thuisvoelen in
het nabijgelegen dorpje Scharnitz.
Ook hier heeft u veel wintersport-
mogelijkheden, alleen is het uit-
gaansleven er niet zo gevarieerd.
Een 8-daags verblijf in een uitste-
kend hotel in Seefeld is al mogelijk
vanaf f 634,- per persoon (half-pen-
sion). In Scharnitz, waar u ook com-
fortabel gehuisvest wordt in een

VERGEET UW CAMERA NIET!

Voor veel mensen is de camera een
vaste reisgenoot bij hun wintersport-
vakantie. Dat is heel begrijpelijk,
want tijdens zo 'n vakantie valt er veel
te beleven en te zien, en dus te foto-
graferen. Die romantische besneeuw-
de dorpjes temidden van indrukwek-
kende bergtoppen, het vrolijke gedoe
op de pistes, het uitzicht vanuit een
skilift of een bergbaantje, dat en nog
veel meer zijn beelden waar u ook la-
ter nog van kunt genieten dankzij uw
camera. Een advies: met een polari-
satiefilter krijgt u in de bergen - voor-
al bij opnamen in kleur - meer con-
trast in uw opnamen.

verzorgd Gasthof kost zo'n 8-daags
arrangement f320,-. Voor beide be-
stemmingen komt daar voor trein-
reizigers dan f294,- bij voorde dag-
trein, en f 250,- of f 296,- voor de
slaaptrein afhankelijk van de perio-
de waarin wordt gereisd. Wie spor-
tief met de nachttrein in een zitrij-
tuig reist hoeft voor de reis slechts
f 204,- resp. f 160,- uit te trekken.
Deze vakantie in Seefeld en Schar-
nitz kunt u ook boeken als u met ei-
gen auto reist; uiteraard hebt u dan
geen treinreiskosten.

Sneeuwplezier in Zwitserland
Een ander voorbeeld van een plaats
waar u wintersport kunt combine-
ren met uitgebreide uitgaansmo-
gelijkheden is Engelberg. Dit groot-
ste wintersportcentrum van Cen-
traal Zwitserland ligt op 1050 meter
in een langgerekt dal met uitzicht
op een serie imposante bergtoppen.
U kunt hier naar hartelust skiën,
want er zijn vijf pistes met maar
liefst 22 skiliften en die brengen u
desgewenst tot hoger dan 3000 me-
ter. Langlauf-liefhebbers treffen
hier vijf loipen aan met een totale
lengte van 27 km. Ook voor wande-
lingen is Engelberg een ideaal uit-
gangspunt: er zijn veel goed onder-
houden wandelpaden die langs
prachtige bosrijke routes voeren.
En als u de omgeving eens heel ro-
mantisch en comfortabel wilt ver-
kennen, dan zou u een tocht perar-
reslee moeten maken. Verder zijn
er veel mogelijkheden voor andere
sporten zoals schaatsen en rodelen,
en (overdekt) tennis of zwemmen.
Als we dan nog vertellen dat er dis-
cotheken zijn, een bioscoop, een
casino en veel goede restaurants,
begrijpt u waarom deze plaats zo'n
goede naam heeft bij veel winter-
sporters! Een vakantie van acht da-
gen in een uitstekend hotel is hier al
mogelijk vanaf f 437,- per persoon
op basis van halfpension voor twee
personen. Voor de treinreis naar
Engelberg v.v. komt daar dan
f347,- bij, u kunt echter ook hier al-
leen een arrangement boeken en
per eigen auto reizen.

Veel groter aanbod
Dit zijn maar een paar voorbeelden
uit een programma van bijna 20
mogelijkheden om te genieten van
een vakantie vol winterse activitei-
ten in de bergen. Het totale aanbod
is te vinden in de "Sneeuw Special"
van Trans. Deze brochure kunt u
gratis afhalen bij 40 grote NS-sta-
tions, veel reisburo's en de reizen
verkopende banken. En wie weet
zit u dan straks wel comfortabel in
de trein, op weg naar zon, sneeuw
en winterse gezelligheid!


