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Lammert Visschers veertig jaar bij
"Tante Post"

Veel belangstelling op receptie

dat hij veertig jaar lang in
dienst was bij de PTT - altijd op het kantoor te Vorden - werd in zaal Schoenaker jl. zaterdagmiddag een receptie gehouden.
Van drie tot vijf uur werd Lammert met zijn vrouw en kinderen letterlijk en figuurlijk "in de bloemen" gezet. De altijd goed
gehumeurde PTT-man, die na alle rangen van besteller te hebben doorlopen uiteindelijk opklom tot besteller-voorman en
zodanig de leiding heeft over het totale V'ordense bestellerskorps, heeft de dienstverlening aan de klanten hoog in het vaandel
staan. Hij moest 's middags bijna tweehonderd handen schudden, zo groot was de belangste]te. Geen wonder ook want
bijna iedere Vordenaar kent hem.

namens de buurte bood noaber Rietman
tijdens de receptie in dichtvorm het
kado aan; een levensgrote nagemaakte
postbode - uiteraard in uniform - op een
herenfiets. Hij zal met dit
burengeschenk nog wel enige uurtjes
zoet zijn want in de fiets, tussen assen,
in het frame enz. zat de financiële gift
verstopt. Ook vele kennissen, familie,
de beide hervormde dominee's, verte-
genwoordigers van de vakbond NCBO
en anderen gaven blijk van hun belang-
stelling.

's Avonds was het feest voor de colle-
ga's, personeel en hun dames. De
jubilaris werd hier toegespoken door di-
recteur de heer J. Blaauw, die de
levensloop van Lammert schetste. Op
17-jarige leeftijd kwam hij aan de post
en kreeg een jaar later op l januari 1941
zijn officieel arbeidscontract. Zo ging
dat vroeger. In augustus 1942 onttrok
hij zich aan de dienst, bang door de
Duitsers te worden opgepakt voor werk
in Duitsland. Pas na de bevrijdingmelde
hij zich weer aan en werd toen meteen
weer aangenomen met terugwerkende
kracht tot de datum van ontslagname.
Hij werkte zich op tot hoofd van de af-
deling bestelling en heeft nog steeds een
kleine bestelling van zo'n 240 afgiften.

Hij kan niet hele dagen binnen zitten.
De nu 58-jarige Lammert heeft bijna lle
dienste "gedraaid", de loop-, de fiets-
en de bromfietsdienst. Postbussen en
postcodes vindt hij maar niks. "Dat
werkt de werkloosheid in de hand".

Hij heeft heimwee naar vroeger toen je
nog veel contact had met de mensen.
"Je werd soms doodgegooid met
koffien en de pet zat— vol sigaren".
Lammert die wel eens de vliegende evan-
gelist wordt genoemd vanwege zijn
sterke geloofsovertuiging staat elke
morgen om vijf uur op. "Het maakt
niks uit op mijn gewicht. Ik wordt nog
steeds dikker. Dat komt omdat mijn
vrouw zo lekker kookt". De directeur
speldde hem de gouden reversknop op
de jas en overhandigde tevens de jubi-
leumgratificatie en de oorkonde.
Namens het personeel werd de jubilaris
toegespoken door hoofdemployee de
heer G.D.J. Boschloo. Deze prees de
grote bereidheid en collegialiteit van
Lammert, die altijd voor iedereen klaar
stond. Hij overhandigde hem het
cadeau van de collega's een envelop met
inhoud verborgen in en groot houtblok.
Zijn echtgenote kreeg bloemen. Al met
al een geslaagde en historische dag
voor Lammert Visschers.

Inbreker aangehouden
'Inbraken in Vorden, Hengelo en Steen-
de re n.
De Vordense rijkspolitie heeft een 51-
jarige inbreker gearresteerd, J.P. van V.
zonder vaste woon- of verblijfplaats, die
te voet en per openbaar vervoer erop uit
trok om zijn slag te slaan.
Enkele weken geleden probeerde hij in
te breken bij een bakker aan de
Zutphen-Emmerikseweg in Baak. Hij
werd toen door de bakker overlopen.
Inmiddels was hij van die gebeurtenis
herkend en werd hij in Deventer
aangehouden.
Van V. bekende nog twee inbraken, een
in Hengelo Gld. bij van Neck aan de
Vordenseweg (Noordink), waar voor
een waarden van ƒ 3000,- aan koffie,
sigaren en linnengoed werd ontvreemd.
Bij het levensmiddelenbedrijf
Schoenaker op de Kranenburg te
Vorden, werd voor zo'n ƒ 2500,- aan
sigaretten weggenomen. Na de inbraken
ging hij steeds met zijn buit, verpakt in
enkele grote kartonnen dozen, lopend
naar huis. Alleen bij een "karwei" dat
op een wat grotere afstand van zijn
woonplaats bevond, nam hij - met de
buit - de bus naar huis.
Hij gaf voorts toe in Steenderen een
fiets te hebben gestolen.

N.C.V.B. Vorden
Met een zeer goed bezochte Adventsvie-
ring werd op 16 december het jaar 1980
besloten.
Na de pauze las mevrouw den
Ambtman een verhaal na een bewerking
van Pearl Buck's boek: Het mooiste
Kerstfeest. De kerststukjes, gemaakt
door de leden gingen naar de thuisleden
en de zieken. Besloten is het Nieuwe
jaar in te zetten met een Nieuwjaarskof-
fiemorgen.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot, Dhr. W. Oortgiesen
slaagde in Den Haag voor het staats-
examen autorijinstructeur nieuwe stijl.
Dit examen werd afgenomen onder toe-
zicht van examinatoren van het Depar-
tement van Verkeer en Waterstaat.

Succesvolle uitvoering van de
Blokfluit en melodica-club
Onder leiding van Dhr. De Boer gaf de
Blokfluit en Melodica-club, 20
decmeber j.l. een uitvoering in de kant i -
ne van het streekzieken huis "Het
Nieuwe Spittaal" te Warnsveld.
Deze avond werd wederom georgani-
«•"prrl door de Ziekenomroep "De Op-
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kikker" van ditzelfde ziekenhuis.
De inzet van deze jongens en meisjes,
die vele extra avonden hebben opgeof-
ferd was geweldig. De vele patiënten,
die met bed, met rolstoel of lopend aan-
wezig waren, waren vol lof en zoals een
bedpatiënt mij vertelde: "Zo'n avond
neem je in je hart mee".
Wij danken dan ook al deze meisjes en
jongens en Dhr. De Boer namens al deze
patiënten, en namens ons enthousiaste
team van medewerkers van de Zieken-
omroep "De Opkikker" die zich allen
geheel pro-deo hiervoor inzetten.

Kerstfeest Plattelandsvouwen
Nadat de Bond van Plattelandsvrouwen
woensdagmiddag 17 december j.l. met
de bejaarden uit Vorden samen het
kerstfeest had gevierd, werd er 's avonds
voor eigen leden de kerstviering gehou-
den.
De presidente mevr. Ridderhof-
Meesters heette iedereen hartelijk
welkom. Het kerstevangelie werd
voorgelezen. Hierna trad het kerst-
koortje o.l.v. mevr. Turfboer op uitste-
kende wijze voor het voetlicht, dit werd
afgewisseld met een declamatie door
mevr. v.d. Houwen. In de pauze werd er
weer traditie getrouw chocolade melk
geschonken, waarna door eigen leden
het kerstspel "kersteditie" werd opge-
voerd. In de zaal werd hiervan zeer ge-
noten.
Mevr. Ridderhof dankte de spelers dan
ook hartelijk voor het goede spel, en
wenste iedereen wel thuis en goede feest-
dagen toe!

Nieuwjaarsreceptie
voetbalvereniging Vorden

Zondagmiddag organiseerde het bestuur
van de voetbalvereniging "Vorden in
het clubgebouw een nieuwjaarsreceptie.
Bij deze receptie die een gezellig karak-
ter droeg was onder meer de wethouder
van sportzaken de heer W.B. J. Lichten-
berg en echtgenote aanwezig.

Nieuwjaarsbegroeting na
kerkdienst in de Kapel
Het is al een goede gewoonte geworden
om na de eerste kerkdienst in het nieuwe
jaar in de Kapel de Wildenborch een
NIEUWJAARS—BEGROETING te
houden in het zaaltje naast de eigenlijke
Kapel en ook in de Kapel zelf.
Ook dit jaar zal dat weer gebeuren, zo is
het plan tenminste, en wel op a.s. zon-
dagmorgen 11 januari. Na de kerkdienst
(die niet al te lang zal zijn) wordt koffie
geserveerd door enkele dames van het
Kapelbestuur. De heer T. Mennink,
voorzitter van het Kapelbestuur, hoopt
een kort overzicht te geven van de werk-
zaamheden, plannen en wensen ten aan-
zien van de Wildenborchse Kapel. Een-
ieder is er zeer welkom a.s. zondagmor-
gen 11 januari a.s.

Groeten uit Boedapest
De Vordense Hervormde gemeente
heeft voor Kerst en de Jaarwisseling
groeten gezonden aan enkele gemeente
in oost-europa; gemeenten met wie al
enkele jaren contacten onderhouden
worden.
Van Ds. Kulifay Gyula uit Boedapest
kwam reeds bericht terug. Hij dankt
namens zijn gezin en de gemeente aldaar
voor de ontvangen "feestelijke, goede
wensen".
En hij laat "heel de Vordense kerk"
hartelijk groeten. Hij schrijft o.a. "God
zegene die aankondigen en die horen het
Evangelie. En geve vreugde en vrede,
kracht en gezondheid in^fet nieuwe
jaar". V

Leerhuis-avonden over Israël,
Het Jodendom
Voortvloeiend nog uit de in^k voorbije
zomer gehouden gezamenli^Bkerkedag
met als thema "Kijk es om je heen"
worden er nu vier leerhuis-avonden ge-
houden over het Jodendom en wel op
vier donderdagavonden in "het Achter-
huis", de zalen achter de Gereformeer-
de kerk aan de Zutphenseweg.
De data zijn de donderdagavonden: 22
januari, 5, 12 en 29 februari.
De avonden worden respectievelijk ver-
zorgd door: Mej. Gassenaar uit
Utrecht; Ds. Littooy uit Zwolle; Dr. den
Heyer uit Kampen en Dr. Gerssen uit
Utrecht. Opgave om deel te nemen aan
deze avonden is mogelijk bij ds. Krajen-
brink, maar ook zonder opgave vooraf
bent u er welkom.
Ook in de Kerkbladen staan de data
vermeld en tevens de onderwerpen. Het
is stellig zeer de moeite waard deze
leerhuisavonden allemaal of een deel er-
van mee te maken.

Eerste vergadering in het
nieuwe jaar
De leden van de Kerkeraad van de Her-
vormde gemeente hopen op donder-
dagavond 15 januari de eerste verga-
dering te houden in het nog nieuwe jaar.
Het zal echter dit keer geen-echte-verga-
dering-zijn, maar een Nieuwjaars-bij-
eenkomst waarvoor ook uitgenodigd
zijn echtgenotes/echtgenoten en naaste
medewerkers/sters van de Kerkeraad.

Jaarvergadering
"de Knupduukskes"
In het Pantoffeltje, heeft de boeren-
dansgroep "de Knupduukskes" haar
jaarvergadering gehouden. Voorzitter
Pelgrum dankte eenieder voor diens in-
zet van het afgelopen jaar, en sprak de
wens uit dat de goede samenwerking on-
derling, en het begrip folklore voorop
dienen te staan.
Wat folklore betreft herinnerde spreker
aan het 50-jarig jubileum van 25 okto-
ber j.l. Dit was een zeer goed geslaagd
jubileum.
Zeer verheugd was voorzitter Pelgrum
dat afgelopen zomer zich negen nieuwe
leden hebben aangemeld. Het jaar-
verslag van de sekretaris vermeldde dat
er 30 maal was opgetreden, o.a. voor
bejaardentehuizen, verpleeginrichtin-
gen, diverse 25- en 40 jarige bruiloften,
VVV optredens e.d.
Het financieel overzicht van de penning-
meesteresse gaf een batig saldo te zien.
Wat betreft de kontakten met andere
buitenlandse dansgroepen is het de be-
doeling dat "de Knupduukskes" begin
maart 1981 naar Moosseedorf (Zwitser-
land) gaan. Deze dansgroep was in 1979
hier in Vorden te gast. Er lopen momen-
teel nog meerdere kontakten voor uit-
wisseling met buitenlandse groepen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Opbrengst kinderpostzegels
en kaarten
Van 11 november tot en met 23 decem-
ber was er in de hal van het postkantoor
gelegenheid tot het kopen van kinder-
postzegels en kaarten. Dit werd moge-
lijk door enkele aktieve dames van het
comité kinderpostzegels Vorden. De op-
brengst bedroeg aan kaarten ƒ 1900,- en
postzegels ƒ 1115,-.

Waar is het voetenbankje
De heer Bösecke, Hoofd der Chr.
School te Vorden, omstreeks 1900, was
ook voorlezer in de Geref. kerk te
Vorden. Omdat hij klein van stuk was,
stond hij op een voetenbankje. Wie
heeft of weet waar dit voetenbankje is?
Zijn kleinzoon H.J. Bösecke, Pr. Bern-
hardstraat 5 te Uitgeeest (1911 GN), tel.
02513-12960 zou dit graag weten.
Wie het weet: graag met de kleinzoon
contact opnemen.

Eén, 2 a 3 jaar geleden sprak ik een
"oudere" dame, (in de omgeving van de
oude school, inmiddels woonhuizen ge-
worden) die het voetenbanje in bezit
had. Tijdens een heel kort gesprek bij 't
wachten voor spoorbomen of stop-
lichten in Vorden, hoorde ik dit.
Jammer genoeg geen naam of adres
kunnen noteren.

17 januari toneeluitvoering Krato zaal
Schoenaker

20 januari N.C. V.B. Dorpscentrum

27 januari K.P.O.

17 januari Pronkzitting De Deurdrea-
jers.

24 januari Pronkzitting De Deurdrea-
jers.

/TiCHTine

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Kulturele agenda 1980/81

A vondvoorstellingen:

Donderdag 15 januari 1981, The Chris
Barber Band
Zaterdag 14 februari 1981, Cabaret-
groep "Vangrail"
Vrijdag 13 maart 1981, Frans Halsema

Koffiek onserten :

Zondag 15 maart 1981, Amsterdams Pi-
ano Trio

Kindervoorstellingen:
Woensdag 15 april 1981, Film van Ome
Willem

HERVORMDEGEMEENTEVORDEN
Zondag 11 januari, 10.00 uur ds. J.
Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur, Ds. J.C. Krajenbrink,
Nieuwjaarsbegroeting na de kerkdienst.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 11 januari, 10 en 19 uur, ds.
J.R. Zijlstra.

R.K. KF < VORDEN

Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te Vor-
den.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 10 en zondag 11 januari, dok-
ter Vaneker. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 10 januari 12.00 uur tot maan-
dag 12 januari 7.00 uur, dokter Warrin-
ga. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dokter Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
E.F. de Haan, Borculo, tel. 05457-1288.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
tussen 8.00-9.00 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink, spreekuren, maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag,
dindsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

OGZO ZIEKENFONDS
Grootbod, Hengelo (gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346,

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Taxidienst: Taxibedrijf Tragter, tel.
05752-1256

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13.00-13.30
uur in het wijkgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastan-
jelaan 15, Hengelo (G), tel. 05753-2345.

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

POLITIE
Telefoon 1230. 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Grandioze opruiming
. van 10,-voor £fUU

van 42,50 voor ZOrUU

Grammofoonplaten
Hapjespan BK
Set wijnglazen «„e.»™» 4,50
Kop en schotels van 4,96 v00r 2,50
Mini-stofzuiger nu 25,00
Fondue-stel BK van B.» mo, 39,50
Set pannen BK
enz. enz. te veel om op te noemen

25,00

Bazar H.J. SUETERS
KRANENBURG
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» Frolic hondenbroodpak
| 500 gr. van 1.98 voor

l Felix diner pak 350 gr.
f van 1.59 voor

I Whiskas 4 soorten p. b l i k
nu

Proset Haarspray

F normaal of sterk van 3.75
voor

'l Palmolive shampoo
4 soorten deze week
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Het hangt uieer
uoorukTaar...
komt u maar!
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Robijn wasverzachter
flacon l '/2 litergeen 2.79
maar nu

Parein
Bastognekoeken
pak van 1.75voor

Buys negerzoenen pak
van 1.59 voor
de molen gevulde
koeken pak 6 stuks van
1.59 voor
Belga choc. truffels
pak 200 gr. van 2.79 voor

Roosvice
fles0.6litervan2.98voor

Classe Royal Bier
krat24fles0.3 l i tervan
9.36 voor

Calvé pindakaas
V.S. prijs

LassieToverrijst
pak 400 gr.

V.S. prijs
Olvarit blauw potje

V.S. prijs

Olvarit rood potje
V.S. prijs

Liga pak
V.S. prijs

rHeineken Bier krat.
24 f les

V.S. prijs

.SpacitronlHterfles
V.S. prijs

Witte Reus koffer

2kU° V.S. prijs

AU kof f er 2 kilo
V.S. prijs

Dagverse magere
voqhurt l liter

V.S. prijs

Slagerij geldig van 8/1 t/m 10/1

Haas of Ribkarbonade
kilo

magere Riblappen
kilo

Schenkel 500 gr.

Tartaar
500 gr.

Filet Amercain
150 gr.

Gekookte lever
150 gr.

Boterhamworst
100 gr.
Rollade
lOOg
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Speklappen
ki lo

Registeraccountants

Mkmaur Arnhem Ldc Hoogcvccn Purmcrcnd
\n is lc l \ccn B c \ c r u i | k ' s - ( i i ' a \ cnh . i i ; c Hoorn / aa iuLnn
\nis ic t \ lani Doctinchcm l l a a r i c n i Leiden / i i t phen

In onze vestiging te Zutphen bestaat de behoefte
aan versterking van onze staf met

CONTROL DERS

Voor deze funktie komen in aanmerking
— studerenden NIVRA, gevorderd tot en met

algemeen gedeelte
— afgestudeerden SPD-II
— afgestudeerden HEAO BE.

Ervaring bij een accountantskantoor is gewenst.

Dit is een boeiende
funktie. U krijgt zeer
zelfstandig werk bij
een gevarieerde kliën-
tenkring, waarin U Uw
kennis én inzicht ver-
der praktisch kunt
ontwikkelen; interne
kursussen dragen
daar ook toe bij.
Verdere studie wordt
gefacilieerd.

Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan het
secretariaat van de maatschap, afd. Personeels-
zaken,
Nieuwe Steen 8, 1625 HV Hoorn, tel. 02290-36264,

of aan onze vestiging IJsselkade 18,
7201 HD Zutphen, tel. 05750-18515.

Walgemoed & Co. be-
hoort tot de middel-
grote kantoren, met
totaal ca. 270 perso-
nen waarvan ca. 30
accountants.

leder kantoor is van
overzichtelijke grootte
waar men elkaar nog
goed kent.

Nescafé extra grote pot
200gr. + g ra t i sb l ik j e
koffiemelk van 9.25 voor

Honig macaroni groen of
rood pak 500 gr. van l .39
voor

Croma pak van 82 voor

Goudse kaas v.v. jong
heel k i lo

Veluws volkorenbrood
800 gr.

Sesambollen pak 6 stuks

Brixtoiletblok
p. stuk normaal l .79 nu
3 stuks voor
en2.50terugviabankof giro

Huisvuilzakken
komokeur pak 20 stuks van
2.98voor

Pedaalemmer inhoud
12 liter bruin gebloemd
nu slechts

bijpassende
broodtrommel met
schuifdeksel slechts

Glasservies 24 delig
„Victoria" kristalhelder nu'
van 69.50 voor

Huishoudemmer
l O liter rood of bru in van
215voor

Schouder
.karbonade

kilo

max.3kilo
p. klant

Gehakt
half om half kilo

'*€

Henkesjongejenever |
fles l l i ter

Henkes
Vieux
' f les l liter MARKT)

Reklames geldig van 8/1 t/m 14/1 VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO - HENGELO (GLD ) • RUSSEN - GROENLO - GOOR - VORDEN



Voor de vele blijken van me-
deleven ons betoond na het
zo plotseling overlijden van
ons lief dochtertje en zusje

JESSICA

willen wij iedereen hartelijk
bedanken.

Jan Hofs
José Hofs-Thüss
Den n is

Vorden, januari 1981

Wij hebben een zoon gekre-
gen! Hij krijgt de namen

GJERRYT JOHAN

Henk en Trudy
Leuverink-Eijkelkamp

18 december 1980,
Burg. Galléestraat 4,
7251 EB Vorden

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon

HERMAN EGBERT
wij noemen hem Geert

Henny en Gerrit
Vlogman-Vleemingh

27 december 1980,
Brinkerhof 14,
7251 WR Vorden

Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

MAARTEN

Bij het H. Doopsel krijgt hij de
namen Maarten Gerardus An-
tonius.

Bert en Liesbeth Boot
Wouter

Vorden, 20 december 1980
Brinkerhof 22

Tijdelijk verblijf Maarten:
Radboud Ziekenhuis Nijmegen

Vraagt en gij zult verkrijgen,
opdat uw vreugde

volkomen zij. (Joh. 16:24)

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

JOHANNES CHRISTIAAN
Wij noemen hem:

HANS

Jan en Femke
van Solderen

26 december 1980
Het Kerspel 17,
7251 CT Vorden

Mede door u is onze trouw-
dag een onvergetelijk fijne
dag geworden. Hiervoor alle-
maal onze hartelijke dank. Te-
vens wensen wij u een voor-
spoedig 1981 toe!

JOHAN en ALIE DEKKERS

januari 1981,
Slotsteeg 15, Hengelo Gld.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die we bij ons
12 Vï-jarig huwelijksfeest heb-
ben ontvangen, zeggen we u
hartelijk dank.

D. HOLTSLAG
D. HOLTSLAG-EELDERINK

Vorden, Hilverinkweg 1

Hiermede betuigen we onze
hartelijke dank aan allen voor
de vele blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
broer, zwager en oom

GERRIT JAN AALDERINK

Uit aller naam:
A.J. Aalderink,
Joostinkweg 2,
Vorden

Verzamelaar vraagt te koop:
halve centen, centen, stui-
vers, enz. van voor 1948.
Tevens enkele dubbele
munten te koop of te ruil.
Telefoon 05750-21486

Jonge vrouw zoekt werk
voor 2 ochtenden per week.
Telefoon 2895

HEMMIE BUTTNER
en
ANNEKE GOEDHART

hebben de eer, u mede namens weder-
zijdse ouders mede te delen dat zij el-
kaar het ja-woord geven op vrijdag 16
januari om 15.00 uur in het gemeente-
huis "Kasteel Vorden".

Receptie van 16.15 - 17.15 uur in zaal
"de Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

Vorden, januari 1981

(In plaats van kaarten)

Op vrijdag 16 januari zijn wij 12V2 jaar getrouwd.

Daarom nodigen we familie, buren, klanten, kennis-
sen, vrienden en relaties uit om dit en het 121/2-jarig
bestaan van de garage met ons te vieren, 's avonds
vanaf half 8 in zaal Susebeek, Ruurloseweg 42 te Wol-
f ersveen.

Diegenen, die om half 8 verhinderd zijn, zijn van harte
welkom tijdens de receptie van 3 tot 5 uur.

JAN en ANTJE WASSEVELD

Erwin en Renzo

Ruurloseweg 35a,
Zelhem

(In plaats van kaarten)

Op maandag 12 januari hopen wij met onze kinderen,
klein- en achterkleinkinderen ons 60-jarig huwelijk te
herdenken.

J.W. KUENEN
G. KUENEN-HOEKMAN

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van 8-10 uur in
zaal "de Herberg", Dorpsstraat 10a, Vorden.

Galgengoorweg 5, 7251 JC Vorden

Heden overleed na een lang ziekbed mijn lieve man en
onze zorgzame vader en opa

MARTEN WANSINK
echtgenoot van Aaltjen Boks

op de leeftijd van 85 jaar.

A. Wansink-Boks

F.C. Wansink
G. Wansink-Wentink
Marty, Jan en Anita

J. Wansink

7251 AA Vorden, 6 januari 1981
Raadhuisstraat 15

Aan huis liever geen bezoek.

Mijn man en onze vader is opgebaard in het rouwcen-
trum aan Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot
afscheidnemen en condoleren van de familie aldaar
op donderdag fi januari van 19.30 tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatshebben op vrijdag 9 januari om
11.30 uur in Aula 2 van het crematorium te Dieren.

Ter gelegenheid van het 60-jarig huwe-
lijk van

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons is ge-
weest, geven wij u kennis dat na een liefdevolle ver-
pleging in "Villa Nuova" is overleden mijn lieve man,
onze vader, groot- en overgrootvader

GERRIT JAN PELGRUM
echtgenoot van Reindina Meulenbrugge

in de gezegende ouderdom van ruim 82 jaar.

Vorden: R. Pelgrum-Meulenbrugge

H. Pelgrum
R. Pelgrum-Rietman

Hengelo (G.): W.H. Eskes-Pelgrum
H.J. Eskes

Klein- en achterkleinkind

7251 N H Vorden, 27 december 1980
,,'t Lebbink", Lindese Enkweg 1

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij op on-
ze trouwdag ontvingen, dan-
ken wij u allen hartelijk.

THEO en JEANNET BIJEN

Smidsstraat 15,
Vorden

Dit weekend

ROZIJNENBOLLEN

bij Schurink, 't Winkeltje in
brood en banket, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden, tel. 1877

Kamers te huur in Winters-
wijk. Gelijk te aanvaarden.
Gezamenlijke douche, toilet,
keuken en T.V.-kamer.
Alleen voor meisjes.
Brieven onder nr. 33

Te koop: z.g.a.n. donker-
bruin gasfornuis met gril.
f 350,-.
Hoetinkhof 76, telefoon 2793

DENKT U AAN HET
TAFELTENNISTOERNOOI

op 24 januari 1981 in
"de Herberg"

Zie elders in dit blad

Gesneden krentewegge
u haalt het bij

Schurink, 't Winkeltje in
brood en banket, Burg. Gal-
léestraat 22, Vorden, tel. 1877

'n FONGERS
toer-, sport-, trim- of race-
fiets, haalt u bij

Barink Nieuwstad 26, Vorden

Na een moedig gedragen lijden is van ons heenge-
gaan mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa

HERMAN BROEKMAN
echtgenoot van Hendrika Johanna Jansen

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: H.J. Broekman-Jansen

Doetinchem: A.H.A. Broekman
H.J. Broekman-Rietman

Hengelo (Gld.): G.J. Stegerman-Broekman
G.J. Stegerman

Vorden: H. Broekman
H.J. Broekman-Ruesink

Vorden: H.J. Broekman
B.J. Broekman-Korenblek

.en kleinkinderen

Vorden, 6 januari 1981
Peggenhofweg 3

Correspondentieadres:
G.J. Stegerman
Lankhorsterstraat 19
7255 LC Hengelo (Gld.)

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 't
Jebbink 4, te Vorden. Gelegenheid tot condoleren,
vrijdag 9 januari van 19.30 - 20.00 uur.

De Rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 10 ja-
nuari a.s. om 12.00 uur in de Herv. kerk te Vorden.
Waarna de begrafenis zal plaatshebben om 13.00 uur
op de Algemene begraafplaats te Vorden.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condo-
leren in het rouwcentrum 't Jebbink 4, te Vorden.

Zondag 4 januari 1981 is rond het middaguur nog vrij
onverwacht overleden onze lieve, zorgzame moeder
en oma

MEVROUW J.G. BOLAND-HENGEVELD

op de leeftijd van 77 jaar.
Psalm 23:4

Familie Krajenbrink-Boland

Ruurloseweg 19, Vorden

JOH. MASSELINK
en
A.J. MASSELINK-BUUNK

op 14 januari, houden wij receptie op
zaterdag 17 januari van 16.30 tot 18 uur
in Hotel Bakker.

Prins Bernhardweg 8,
7251 EH Vorden

Blijf mij nabij wanneer het avond is.

Dankbaar voor alles wat zij door haar liefde en zorg
voor ons is geweest, hebben wij afscheid genomen
van onze lieve moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

ELISA MARIA KRAUTS WIJNANDS
weduwe van Johannes W. Krauts

voorzien van de Heilige Sacramenten der zieken op
de leeftijd van 78 jaar.

Wichmond: H.H. Krauts
M.J. Krauts-Sesink

New Zealand-Morrinsville: Th.J. Krauts
M. Krauts-Te Stroet

New Zealand-Hamilton: M.J. Heuvelink-Krauts
B.A. Heuvelink

New Zealand-Matamata: P.A. Eggink-Krauts
J.A. Eggink

Kranenburg-Vorden: J.W. Hartman-Krauts
M.Th.J. Hartman

klein- en achterklein-
kinderen

7251 LT Vorden, 2 januari 1981
Eikenlaan 16

De begrafenis heeft te Kranenburg-Vorden plaats-
gehad.

Na een langdurige ziekte is op 27 december 1980 van
ons heengegaan onze beste zwager en oom

G.J. PELGRUM
echtgenoot van R. Pelgrum-Meulenbrugge

op de leeftijd van 82 jaar.

J. Meulenbrugge-Hulshof
H.J. Meulenbrugge-Wentink
P. Veldhuis
nichten en neven

Vorden, 5 januari 1981

iuonzeOPRUIMING

Dat lijkt in deze tijd van
prijsverhogingen een
bekend geluid. Maar,
onze prijzen springen er
uit omdat ze zo SUPER-
LAAG zijn! En dat is
natuurlijk wél even wat
anders. Kijkt U maar.

Kompleet

^*~-

975.-
Eiken slaapkamer van

uitzonderlijke klasse. Bestaat
uit: 2-persoons ledikant

(140 x 200 cm.), bovenbouw
met spiegel en 2 nachtkastjes.

1

3 + 2-zits -

2395.-
3+1-1 - 1-zits - 2795.-?

Grandioos, massief eiken bankstel met prachtige, rundlederen
zit- en rugkussens. De prijs is een echt mirakel!

Bijpassende, massief eiken salontafel
(140 x 60 cm.) met een 41/? cm. dik blad.

Bij zo'n bankstel hoort natuurlijk deze «4
schitterende eiken toogkast (198 x 149 cm.)

475.-

Tafel - 598.- Stoelen per stuk -

Schitterende eiken eetkamer met
massieve stoelen. De tafel (140 x 85 cm.)
heeft een massieve lijst.

De opruiming begint donderdag 15 januari

INTERIEURVERZORGING

Helmink b.v.
VORDEN ZUTPHENSEWEG TELEFOON 05752 1514
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CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 8 januari 1981
42e jaargang nr. 43

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. Yunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Erehaag voor het bruidspaar
Tineke Janssen en Henco Elbrink

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Rattenbestrijding
2. Verleende bouwvergunningen.

Rattenbestrijding
Knagende kostgangers, Zwarte rat of
Bruine rat.
Waarom zo'n onderscheid? Een rat is
toch een rat?
Ja, ongeacht de kleur zijn ze schadelijk,
gevaarlijk en onhygiënisch. Toch zijn er
wel belangrijke verschillen. De zwarte
rat is slanker, en kleiner dan de bruine
rat en is van oorsprong een in bomen le-
vend dier. Komt hij dus in woningen of
andere gebouwen of aan boord van
schepen voor, dan vind je hem in hogere
regionen, op zolders, e.d. Deze ratten-
soort komt niet zeer algemeen in ons
land voor, maar altijd is de mogelijk-
heid aanwezig dat hij uit andere landen
wordt ingevoerd of verspreid wordt
vanuit bijvoorbeeld havengebieden. Een
enkele maal wordt een "ratten"-klacht
door de Afdeling Bestrijding van onge-
dierte al als telefonische melding gesig-
naleerd als "zwarte ratten"-klacht. Het
kennen van dit onderscheid is van
belang, omdat de zwarte rat, evenals
trouwens de huismuis, minder gevoelig
is voor de "geijkte" bestrijdingsmidde-
len op basis van warfarin. Dus lukt de
bestrijding van ratten of muizen na één
of twee weken niet volgens verwachting,
trek dat aan de bel bij gemeente of
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
Liever nog, schakel meteen een goed
onderlegde gemeentelijke ongediertebe-
st rij der in.

Winter voor de deur, ratten ook?
Als de winter is aangebroken en het land
bar en kaal is, zijn de voedselvoorraden
voor de ratten in het veld ook schaars.
We bedoelen dan de bruine "riool''-rat
of waterrat. Armoe is troef voor de
bruine raf en zijn .omzwervingen op
zoek naar voedsel strekken zich steeds
verder uit van zijn vaste standplaats.
Komt hij op zijn omzwervingen in
woningen, boerderijgebouwen e.d.
schuilgegelegenheid en voedsel tegen,
dan zal hij zich daar snel permanent ve-
stigen.

De bruine rat heeft een zeer groot
aanpassingsvermogen. Hij zwemt goed,
klimt goed, kan overal wonen en eet
alles! Zijn voedselkeuze is onbeperkt,
hij lust zowel vlees als vis, groente en
fruit, afval en kadavers. Zijn vacht past
zich aan bij de luchttemperatuur van
zijn woongebied.

Gezondheid.
Door zijn verblijf in water, riolen, op
vuilnishopen, enz. werd de bruine rat in
de loop der tijden met een groot aantal
inwendige en uitwendige parasieten
geconfronteerd, waar hij betrekkelijk
weinig of geen hinder meer van onder-
vindt. Door zijn snelle vermeerdering,
een aantal generaties per jaar, is hij in
staat gebleken tegen bepaalde ziekten
een immuniteit op te bouwen. Daardoor
is hij een potentieel gevaar voor de ge-
zondheid van mens en huisdier. Bekend
zijn het overbrengen van b.v. de Ziekte
van Weil, paratyfus, rattenbeetziekte,
varkenspest, mond- en klauwzeer, etc.
Reden waarom het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, af-
deling Bestrijding van Ongedierte in
Wageningen voorlichting en adviezen
geeft hoe de bruine rat doelmatig dient
te worden bestreden.
Daarbij is niet alleen de verdelging van
belang, doch ook de wering. Dat wil
zeggen, men dient er voor te zorgen dat
er geen voedsel voor de dieren be-
reikbaar is. Overbodig eten moet niet
achteloos worden weggeworpen en is,
evenals overdadig gestrooid voer "voor
de vogels" indien dit 's nacht blijft
liggen, voor de ratten. Verder moet
worden voorkomen dat ze gebouwen
kunnen binnendringen via kapotte
rioolbuizen, gaten voor doorvoer van
leidingen, te grote ventilatieopeningen
van de spouw etc.

Ratten voeren.
Een veelgehoorde klacht in
Wageningen: "Meneer, ik heb zo'n last
van ratten. Ik bestrijd ze al een paar
maanden, maar ik kom er niet van af.
Er wordt goed van het bestrijdingsmid-
del gegeten, het lijkt wel of ik ze zit te
voeren. Ze zitten nu overal, eerst in de
kelder, maar nu ook op zolder tussen de
plafonds en beschietingen. Daar hoor je
ze rennen en rommelen".
Afdeling Bestrijding van Ongedierte:
"Hoe heeft u geprobeerd ze te bestrij-
den?". "Met een busje van de drogist,
haver met warfarin was dat".
Afdeling Bestrijding van Ongedierte:
"Misschien weet u het al, omdat u het
etiket van het middel goed gelezen
heeft, maar ik wil nog even de gedach-
ten bepalen; warfarin is een anti-bloed-
stollingsmiddel en is pas na een paar
dagen dodelijk. Een bruine rat sterft
meestal na opnamen van het middel ge-
durende 3-4 achtereenvolgende dagen
(een huismuis en zwart rat na 7 a 10
dagen). Maar het lijkt mij het beste dat
uw adres aan onze buitendienst wordt
doorgegeven. De voorlichtingsambte-
naar komt dan wel na telefonische af-

spraak met de gemeentelijk ongedierte-
bestrijder bij u om een en ander te be-
spreken en om in overleg met u de nodi-
ge bestrijdingsmaatregelen te treffen.

Ratten? Informeer hij de gemeente.
In het algemeen moet men er natuurlijk
het hele jaar op bedacht zijn dat ratten
in en om huis kunnen komen en altijd
geldt de slogan: "Ratten niet lokken".
Maar juist nu, in de winter is ver-
scherpte waakzaamheid nodig. Doe dus
mee. Meldt het zien of vermoeden van
de aanwezigheid van ratten aan uw ge-
meente (telefoon 2323).

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende de mogelijkheid officieel
bezwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. Het indienen van bezwaar is
aan een aantal regels gebonden. Voor
nadere inlichtingen kunt U contact op-
nemen met afdeling l te secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1. Aan de vereniging tot bevordering
van het land-, tuinbouw- en huishoud-
onderwijs op christelijk grondslag, p/a
Nieuwstad 49 te Vorden, voor het
bouwen van een onderkomen voor
kleine dieren aldaar.

2. Aan de tffc H.J. Hartman, Eiken-
laan 5 te Vorrren, voor het bouwen van
een berging aldaar.

3. Aan de heer H.J.A. Nijenhuis,
Eikenlaan 11 te Vorden, voor het bou-
wen van een^fcage aldaar.

4. Aan de heer A.B. Marlens, Zutphen-
seweg 9 te Vorden, voor het veranderen
van een luifel aldaar.

5. Aan de heer J.F.J. Besselink, Eiken-
laan 9 te Vorden, voor het bouwen van
een garage aldaar.

6. Aan de heer H. Elbrink, Burge-
meester Galleestraat 3 te Vorden, voor
het bouwen van een woning aan het Jeb-
bink 9a te Vorden.

Raad maakt 50 mille vrij
voor renovatie "de Wehme"
Tellen we de raadsvergadering van dinsdagavond 16 december mee (deze
vergadering werd afgebroken) dan kunnen we vaststellen dat de begrotings-
vergaderingen samen zo'n acht keer voor intern overleg werden geschorst.
Zo ook donderdagavond 18 december. De raad was amper geopend of er
volgde een schorsing. Aanleiding hiertoe was een aanvullend voorstel dat
het kollege één minuut voor de aanvang aan de frakties overhandigde, be-
treffende een nader voorstel inzake het investeringsschema voor 1981. Het
betrof hier een voorstel tot renovatie van het bejaardencentrum "de Weh-
me". Op vragen van de heer J.F. Geerken (CDA), die zei verrast te zijn,
dat het voorstel in plaats van volgend jaar, reeds nu door het kollege aan de
raad werd voorgelegd, antwoordde burgemeester Vunderink dat in het
voorjaar van 1981 een beslissing genomen moet worden over al dan niet re-
noveren. In verband met de dekking van dit projekt, waarvoor 50 mille
ruimte gevonden moet worden diende de raad nu te beslissen.

De raad ging met het voorstel van het
kollege akkoord. De heer Bannink (een-
mansfraktie) was tegen. Hij had uitgere-
kend dat verblijf in "de Wehme" in de
toekomst drieduizend gulden per per-
soon per maand gaat bedragen. "De
kosten worden veel te hoog. Misschien
is het beter om een stuk van het gebouw
af te halen en daarvoor eensgezinswo-
ningen te bouwen," zo stelde hij voor.
De raad ging er mee akkoord dat de
dekking voor dit projekt gehaald wordt
uit de Gamog-winsten (die tenminste
50.000 gulden zullen bedragen).
Met dit laatste had de heer H. Tjoonk
(VVD) moeite omdat het kollege aan-
vankelijk andere plannen had met de
winsten van de Gamog namelijk om de-
ze aan te wenden voor gasaansluitingen
van onrendabele gebieden. "De land-
bouw is weer de dupe", zo merkte
Tjoonk verbitterd op.

Het CDA en de PvdA waren deze avond
opmerkelijk eensgezind. Ten aanzien
van de schoollogopedie (waarvoor de
PvdA om een apart voorstel 25.000 gul-

den wilde uittrekken op de begroting)
stelde de heer J.F. Geerken (CDA) voor
10.000 gulden te voteren en dit bedrag te
gebruiken voor het opsporen van moei-
lijke gevallen (screenen).
De fraktie van de PvdA steunde het
voorstel van het CDA en vond 10 mille
eveneens welletjes. Toen het kollege het
voorstel overnam was de raad snel ak-
koord. Voor dit bedrag zal dekking ge-
zocht worden uit een deel van het begro-
tingsoverschot. Het overgebleven deel
zijnde tien mille, plus 20.000 gulden uit
de opbrengst van de onroerendgoedbe-
lasting zal gebruikt worden ter dekking
van een sociaal kultureel werker. In dit
geval gaat het dan zoals CDA en PvdA
het samen weer eens waren om een soci-
aal kultureel werker voor halve dagen.

MARXIST
Het kollege had ook in dit geval het
voorstel van beide frakties overgeno-
men. Bij monde van de heer B. Bran-
denbarg toonde de VVD zich tegenstan-
der. "Wij krijgen hier iets opgedron-
gen. Ik ben bang dat dit een politieke

zaak gaat worden", aldus Brandenbarg.
Tot de drie tegenstemmers behoorde
ook G.J. Bannink. "Ik wil eerst weten
wat we in huis halen. Wat voor kerkelij-
ke richting heeft deze man en uit welke
politieke richting komt hij?"
"Het wordt een marxist die uit de Bijbel
voorleest," zo merkte de heer Bosch
(PvdA) onder grote hilariteit op.
Andere kollegevoorstellen voor priori-
teiten voor het komende jaar zoals bij-
voorbeeld wegverbetering Delden, aan-
schaf brandweerauto, uitbreiding bin-
nensportakkomodaties, riolering Kra-
nenburg, werden door de raad akkoord
bevonden. Wat betreft de sportzaal wil-
de de VVD dat de sportverenigingen zelf
hogere tarieven gaan betalen. "Anders
de sporthal op een laag pitje zetten," zo
zei de heer Brandenbarg.
Met dit laatste kon burgemeester Vun-
derink niet akkoord gaan. "Er is geen
enkele vereniging die uit zich zelf zegt ik
wil wel meer betalen."
De heer Bannink (eenmansfraktie) was
tegen uitbreiding van de sportzaal.
"Eerst de behoefte onderzoeken en wel-
licht kan het oude jeugdcentrum hier
nog een rol spelen."

Voorstel subsidie
Dorpscent rum
aangehouden
"Konsumpties in het Dorpscentrum
moeten rijker vloeien. Net als in de
cat'é's. Laten ze er maar rustig bruilof-
ten houden". Dit zei de heer G.J. Ban-
nink (eenmansfraktie) toen een voorstel
tot subsidieverlening aan het in geld-
nood verkerende Dorpscentrum aan de
orde kwam.

Een erehaag voor het bruidspaar Tineke Janssen en Henco Elbrink door kinderen van de eerste klas van Juf Tineke bij aan-
komst bij de feestzaal de Herberg, Vorden.

De heer Bannink beoogde dat dit een
manier voor het bestuur van het Dorps-
centrum is om meer financiële armslag
te krijgen.
Er waren nogal wat onduidelijkheden
over de begroting van het Dorpscen-
trum. Niet dat het bestuur^'an het
Dorpscentrum een onjuist ^Aeid ge-
voerd zou hebben.
"Gewoon jaarlijks de begroting goed
uitkammen", 7.0 stelde de heer Bosch
(PvdA) voor. Hij wees erop dat de raad
zich destijds bereid heeft verklaard de
tekorten te dekken, tenzij oAbrake is
van een slecht financieel belSBr'
De verwarring over dit onderwerp werd

nog groter toen wethouder Bogchelman
(VVD) bekend maakte dat er nog ergens
een fonds bestaat waarin een bedrag van
48.000 gulden zijnde "een buffer voor
tegenvallers". Een bedrag waarvan
sommige raadsleden het bestaan niet
wisten.

Op voorstel van de heer A. Ploeger
(PvdA) werd besloten het voorstel terug
te nemen. Het kollege /a' nu eerst met
het bestuur van het Dorpscentrum om
de tafel gaan zitten. Daarna zal voor
zover dan nodig de kommissie financiën
ingeschakeld worden, waarna één en an-
der weer bij de raad terugkomt.

Kollege Vorden wil nagaan
of werkwijze van het JAC
in strijd is met de wet
De Raad van Vorden heeft zich uitvoerig beziggehouden met een voorstel
van het kollege om het Jongeren Advies Centrum (JAC) te Zutphen voor
1981 een subsidie te verstrekken van ƒ 35,- per uit Vorden afkomstige
kliënt.

De meningen over het JAC waren totaal
verdeeld in de raad. De heren W.A. Kok
(CDA) en G.J. Bannink (eenmansfrak-
tie) meenden dat het JAC in strijd han-
delt met de wet. Ook de heer B. Bran-
denbarg (VVD) sloot zich hierbij aan.
De heer W.A. Kok stelde zelfs: "Het
JAC bevordert de wegloop van de kinde-
ren". Met name de heren C.Chr. Voer-
man (CDA) alsmede de heer B. Ploeger
(PvdA) vonden dat het JAC wel een nut-
tige funktie vervult.
Burgemeester Vunderink, die door de
heer Bannink aan het denken was gezet
door diens praktij k voorval, dat het JAC
geen adres van een kind bekend wenste te
maken dat door ouders en politie werd
gezocht, terwijl het JAC wist waar het
kind was. De heer Voerman haalde een
ander voorbeeld aan, waarbij het juist
goed was dat de ouders het adres van het
kind niet wisten! "Anders waren er onge-
lukken gebeurd", zo zei hij.
De 35 gulden subsidie subsidie werden
uiteindelijk wel verleend door de raad.
Verder zal op voorstel van de heer Voer-
man, Vorden samen met de regioge-
meenten en het JAC om de tafel gaan zit-
ten om het toekomstig subsidiebeleid te
gaan bepalen.
Burgemeester zei bovendien te willen on-

derzoeken of de werkwijze van het JAC
in strijd is met de wet.

Voorstellen
A.J. Stoltenborg (PvdA)
verworpen
De heer A.J. Stoltenborg (PvdA) heeft
in de raad van Vorden een warm plei-
dooi gehouden om het voorstel van het
kollege, afwijzend te beschikken over
een extra subsidieaanvraag van de Stich-
ting Vormingswerk Jonge Volwassenen,
aan te houden.
"Ik vind dat het menselijke aspekt hier
uit het oog wordt verloren. Wellicht kan
er nog op een andere manier subsidie
verkregen worden", zo merkte hij op.
De raad deelde de zienswijze van de heer
Stoltenborg niet.
Hetzelfde verging het hem bij zijn voor-
stel om het agendapunt ten aanzien van
het subsidievoorstel voor "De Opvang"
te Hengelo aan te houden. "We kunnen
de konsekwenties op dit moment niet
overzien", zo vond hij.
Ook hier kreeg Stoltenborg nul op het
rekest want de raad ging met de voor-
gestelde subsidie van ƒ 55,00 per uit
Vorden afkomstige deelnemer akkoord.

Bij v.v. "Vorden" voortaan
prestatie- en rekreatievoetbal
Bij de voetbalvereniging "Vorden" gaat men het in de toekomst op een an-
dere boeg gooien. Niet gewoon "voetballen" maar een onderscheid tussen
prestatievoetbal en rekreatievoetbal.
Vice-voorzitter D. Besselink maakte dit op de jaarvergadering van de vere-
niging bekend. Een jaarrekening waarvoor de belangstelling niet erg groot
was. Vanaf Vorden l tot en met het vierde elftal zal "gepresteerd" moeten
worden. De lagere elftallen te weten vanaf het vijfde tot en met het negende
zullen uitsluitend "rekreatief" spelen. De heer Besselink maakt niet bekend
of er wat de lagere elftallen betreft nu wel of geen netten achter de doelen
zullen worden gehangen!

Zowel voor het seizoen alsmede na af-
loop zullen de leiders en de aanvoerders
rondom de tafel gaan zitten om onder
anders de samenstelling van de verschil-
lende teams door te nemen.
Er viel tijdens deze jaarvergadering nog
meer belangrijk nieuws te noteren. De
voetbalvereniging "Vorden" verkeert al
een paar jaar in de rode cijfers. De oor-
zaken zijn onder andere de sterk gestegen
energiekosten. Toch stelde het bestuur
nadrukkelijk dat de hand hier ook in ei-
gen boezem moet worden gestoken. Men
was tot de konklusie gekomen dat men
de kachel diverse malen onverantwoord
"hoog" had laten branden. Met alle fi-
nanciële gevolgen van dien.
Om alles in de toekomst in goede banen
te leiden heeft het bestuur een bezuini-
gingsplan opgesteld. Dat neemt niet weg
dat de kontributie met ingang van het
nieuwe seizoen verhoogd zal moeten
worden.
Voorzitter F. Scharrenberg vond dat de
resultaten die de verschillende elftallen
tot nu toe in deze kompetitie hebben be-
haald niet zijn tegengevallen. Trainer Ab
Fleming werd gelukgewenst met het be-
halen van het C-diploma. Sekretaris J.
Jansen blikte in zijn jaaroverzicht nog
even teug op het vijftig jaar bestaan. De
vereniging heeft thans 411 leden.
Penningmeester G. Bloemendaal had
niet zo'n opwekkend jaaroverzicht te
melden.
Bij de bestuursverkiezing moest allereerst
worden voorzien in de vakature H. Jan-
sen. Gekozen werd de heer van Zeyst die
in de toekomst zal optreden als wed-
strijdsekretaris. In de plaats van de heer
H. Mulder, die zich wegens gezondheids-
redenen niet meer beschikbaar stelde,
werd de heer J. Rouwenhorst gekozen.
Voorzitter Scharrenberg wees erop dat
aktie die binnen de vereniging op touw
worden gezet gekoördineerd dienen te
worden via de aktiviteiten kommissie.
Een kommissie die zich bezig houdt om
de vereniging meer financiële armslag te
bezorgen en tevens om de onderlinge
band tussen de leden te bevorderen.
De feestavond vindt plaats in zaal "de
Herberg" op zaterdagavond 10 januari.

Nieuwjaarsconcert
muziekvereniging
"Concordia"
Drie jaar geleden is de Vordense
muziekvereniging "Concordia"
begonnen om de eerste zondag van het
nieuwe jaar een Nieuwjaarsconcert te
verzorgen in het dorpscentrum. Het
bezoek voor dit concert is steeds stijgen-
de want in de foyer van het dorpscen-
trum moesten zondagmorgen eerst
stoelen bijgesleept worden, zo groot was
de belangstelling.
"Concordia" onder leiding van diri-
gent H. Wendt bood de aanwezigen een
luchtig programma hoofdzakelijk
bestaande uit populaire nummers.
De drumband onder leiding van de heer
P. Papperse speelde een tweetal marsen.
Na de pauze was het de beurt aan de
boerenkapel "De
Achtkastelendarpers". Onder leiding
van Joop Lauckhart werd een attraktief
programma van Egelander muziek ge-
bracht, waar met veel genoegen naar
werd geluisterd.



Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan-
ken en te voorkomen dat wij iemand zouden verge-
ten, willen wij ook langs deze weg onze oprechte
dank betuigen voor de vele blijken van deelneming en
belangstelling, welke wij mochten ondervinden na
het plotseling overlijden van onze lieve moeder en
oma

PETRONELLA JOHANNA VAN HOLST

en tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve
vader en opa

PIETER ROOZEIMDAAL

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar dokter
Van Tongieren en het personeel van de wijkverple-
ging-

Uit aller naam: P. Roozendaal

Beneden Leeuwen, januari 1981

Bebie-hoek „Elierrtje"
uw bcbie speciaalzaak

! OPRUIMING!!!
vanaf donderdag 15 januari

Boxen vanaf 98,
Bebiekamer + ledikant

vanaf 650,-
Tie leveren in bruin/blank

Bebiezitter van 78,- nu 55,

tffll»
l BEBIE UITZET

tegen zeer lage prijs

Vele speciale aanbiedingen

Kom en vergelijk ^fe

Koopavond vrijdags van 18.00-21.00 uur.
Woensdagmiddag geopend

Veiligheid voor alles bij:

Burg Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

*
tenhave
Gespecialiseerd in het fabriceren en monteren van m-
stallaties t. b. v. de veevoeder- en chemische industrie.

P£ Kan op korte termijn plaatsen een:

\ MAGAZIJNMEESTER
i

l

Yi
l

Functie indikatie:
- De gereedschap- en materiaalvoorziening voor de

produktie en de montage afdeling
Kontrole op de binnengekomen goederen
De verwerking van halffabrikaten
Het verwerken van vrachtbrieven en werk-
opdrachten

- Het laden/lossen van goederen
- De verzending van kleinere delen
- Verantwoordelijk voor een deel van de bedrijfs-

outilage zoals: bedrijfsauto's en hijs- en trans-
portmiddelen

- De expeditie van goederen naar binnen- en buiten-
land

l

<jk Vereist zijn:

^ Opleiding M.T.S. (W.t.B.).
\ Ervaring in een soortgelijke functie.

\ Als minimum leeftijdsgrens houden wij 30 jaar aan.

'', Een osvchotechnisch onderzoek kan tot de sollici-! Een psychotechnisch
\ tatieprocedure behoren.

•%W Sollicitaties:

\ Uitsluitend met de hand geschreven.
-\ Brieven te richten aan de direktie van bovengenoem- \

f? %
Industries-i: 8 Postbus 55 7250 A B Vorden Tel 05752-2244

.*

•**

<£****
HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124

Vordense Vrouwenraad organiseert de volgende
cursussen:
In gesprek met: op 13, 20, 27 januari en 3, 10, 17 fe-
bruari, 's morgens van 9.30 - 11.30 uur.

Conversatie Duits: te beginnen op 14 januari, 's
morgens van 9.30 - 11.30 uur.

Over rechten gesproken: op 12, 19, 26 maart en 2
april, ook 's morgens.

Op 5 februari 's morgens van 10.00 - 11.30 uur is er
een voorlichtings-ochtend over: Vrouwen leren over
ontwikkelings-samenwerking (V.L.O.O.). Toegang
gratis. Er zullen goederen verkocht worden.

Inlichtingen en opgave graag vóór 12 januari a.s. bij
mevr. T. Brandenbarg-Oonk, Brinkerhof 84, tel. 2024

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

ADVERTEREN

DOET VERKOPEN

/TicHime
DORP/CEDTRUfn
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

op donderdag 15 januari 1981, aanvang 20.00 uur:

The Chris Barber Jazz en Blues Band
het bekendste Oude Stijl orkest van Europa.

Entree: f 15,- p.p.; C.P.J./Pas 65+ : f 12,- p.p.
Vóórverkoop:
V.V.V./schoenhandel Wullink te Vorden;
Kantoorboekhandel Hassink te Vorden

Onze opruiming
van jacht- en sportartikelen

begint 15 januari
(voorverkoop 8 januari)

Wapen- en sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden

50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING

opheffings / opruimingsverkoop

van

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL
HIETBRINK

Alles halve prijzen!
ZUTPHENSEWEG 8 - VORDEN

50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232

!//££$ KOSNTê. UIT

i

kooi

i***

5w*/



we moeten bezuinigen!!!
Wij geven u de kans!!!

In onze najaarsopruiming vindt u koopjes
die er niet om liegen

Japonnen en pakjes NU VANAF 29,-

Rokken NU VANAF 10,-

Blouses en truitjes NU VANAF 10,-
Wintermantels NU VANAF 69,-

Coats - Korte jasjes NUVANAF49,-
Dames pantalons NU VANAF 10,-
BontjaSJeS NU VANAF 89,-

Nappa + suède jasjes NU VANAF 69,-

Heren kostuums NU VANAF 98,-

Partij overhemden NU VANAF 10,-
Heren winterjassen NU VANAF 59,-
PantalonS NU VANAF 25,-

ColbertS NU VANAF 65,-

Jacks en coats NU VANAF 49,-
Suède jasjes (met wintervoering) NU VANAF 98,-
Truien -Sweatshirts NU VANAF 10-15,-
VeSten NU VANAF 10,-

Kinder manteltjes NU VANAF 39,-
JaCkS NU VANAF 29,-

Pantalons tinneroy NU VANAF 15,-
Pantalons denim (restanten) NUVANAF^,- + 15,-
Jurkjes- Overgooiers- Rokken "VANAF 10,-

Huishoudgoed - Bad-, keuken- en theedoeken
Lakens - Slopen - Molton onderleggers •

Matrasdekken
Partij dames-, heren- en kinderondergoed

Zie de etalages - ze spreken voor zichzelf
START A.S. DONDERDAG 15 JANUARI

Modecentrum

Ruurlo

zondag 11 januari

VOLKSSCHII .DERKUNST

23 Februari starten we opnieuw
met een kursus volksschilderkunst
(beginners), de laatste van het seizoen.

Inlichtingen en opgave bij

schldersbedrijf
bennie harmsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

Het juiste adres voor

• RadiO/T.V. alle merken

• Wasmachines
• Koelkasten
• Diepvriezen
• Schakelmateriaal
• Antennes
• Reparatie antennes

RADIO/T.V. POORTERMAN
Wilhelminalaan 4 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2138

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

baiêndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

, meubels.,
stofferen !!
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat 'niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

watersnood?
'n lekke of bevroren water-
leiding is •n heel pro-
bleem, doe verstandig
bel ons.

05112-2637

6 f.Jansen loodgieters bedrijf.

pr. bernhardweg 6 vorden.

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.)

Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

NI :W FOUR

Hengelo Gld. telefoon05753-1461

TE HUUR
Mobiele diesel cirkelzaag

met beweegbare zaagtafel,
zodat ook het zagen van zwa-
re stammen geen problemen
oplevert. Er kan ook een vaste
tafel op met gelei voor het za-
gen van timmerhout. Zaag-
diameter 750 mm.

Mechanisatiebedrijf Menk-
veld. Koningsweg 18, Hen-
gelo (Gld.), tel. 05753-1399

Schoonmaak-en
schoorsteenveeg-
bedrijf REINO
Uw adres
voor

schoorsteen-
vegen

glazenwassen
enz.

Tevens in- en
verkoop van
gas- en gevel-
kachels

Telefoon
05457-2799

PREMIE ZIEKENFONDS 1981
De besturen van onderstaande ziekenfondsen die aangesloten zijn bij de
Verrekenkas "Oost-Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat
de premie per 1 januari 1981 als volgt is vastgesteld.

VRIJWILLIGE VERZEKERING:
/ 133,— per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder.
/ 199,50 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen.
/ 68,60 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover vallende

onder de LANDELIJKE REDUKTIEREGELING.

REDUKTIEMOGELIJKHEDEN:
GEHUWDE VERZEKERDEN waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een
inkomen dat uitgaat boven de toelatingsgrens van de bejaardenverzekering, doch
niet meer dan ƒ 29.610,— (inkomensgrens van 1981) per jaar.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt dan de premie ƒ 220,60 dan wel
ƒ 256,20 per maand per echtpaar.
GEHUWDEN EN ALLEENSTAANDEN beneden de leeftijd van 65 jaar, met één of
meer medeverzekerde kinderen van 16 t/m 26 jaar.

INKOMENSGRENS:
ƒ — — t/m ƒ 22.250,—
ƒ 22.251,— t/m / 25.225,—
ƒ 25.226,— t/m ƒ 28.200 —

premie per maand:
ƒ 68,60 (per verzekerde)
ƒ 110,30 (per verzekerde)
/ 128,10 (per verzekerde)

VERZEKERDEN IN HET GENOT VAN EEN A.A.W.-UITKERING die niet voor reke-
ning van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) in een daartoe
erkende inrichting verblijven.
INKOMEN niet hoger dan ƒ 15.950,— (inkomensgrens 1981)
afhankelijk van leeftijd en burgerlijke staat bedraagt de premie / 68,60 resp.
ƒ 110,30 per maand.

BEJAARDENVERZEKERING:
tariefgroep

1
2
3
4
5

inkomen:
ƒ —,—- t/m ƒ18.177,20
ƒ 18.177,21 t/m ƒ 18.617,20
ƒ 18.617,21 t/m ƒ19.059,20
ƒ19.059,21 t/m ƒ20.917,20
ƒ20.917,21 t/m ƒ22.774,20

premie 1981:
ƒ 29,80
f 59,50
ƒ 89,10
ƒ118,70
ƒ 178,— (gehuwden)
ƒ 118,70 (ongehuwden)

N.B. Bovengenoemde premies zijn alle exclusief de premie voor de AAN-
~ VULLENDE VERZEKERING die per ziekenfonds iets kan afwijken.

De ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn Regionaal Ziekenfonds O.G.Z.O. - Goor
A.N.O.Z. -Apeldoorn
A.N.O.Z. - Zutphen
Voorzorg - Arnhem
Verenigd Deventer Ziekenfonds -
Deventer

Tiels Ziekenfonds - Tiel
Regionaal Ziekenfonds Midden Nederland,
Werkgebied Oost-Nederland - Utrecht
Regionaal Ziekenfonds Rijnstreek - Doorwerth
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 8 januari 1981
42e jaargang nr. 43

Een nieuw gezicht in de
Landbouwmechanisatie

VORMECB. V., Enkweg 15a, Vorden tel. 05752-3000/3069 is een nieuw opgerich-
te firma, welke met ingang van l januari 1981 de alleenverkooprechten voor Ne-
derland heeft verworven van het verkoopprogramma van Karl Becker Maschinen-
fabrik GmbH Overweser/Gieselwerder en A B Overum Bruk - Zweden.

VORMEC B. V. waarvan de oprichters, de heer J. Bos, A. Hagemeijer en J. de
Weerd kunnen bouwen op een jarenlange ervaring in de landbouwmechanisatie-

• wereld, gaan zich speciaal toeleggen op de import en groothandel van grondbe-
werkingsmachines en zaaimachines en uiteraard de service- en onderdelenvoorzie-
ning hiervan.
Het Becker leveringsprogramma bestaat uit de in Nederland reeds bekende;
- Triltand cultivatoren met of zonder verkruimelrol
- Cultipacker vorenpakkercombinaties
- Rüttelpacker, zaadbedcombinatie met vibrerende vorenpakker
- Mechanisch- en hydraulisch opklapbare zaadbedcombinaties met werkbreedtes
tot 8.40 mt r.
- Centra Drillprecisiezaaimachines voor bieten en groentezaden
- Aeromat IIpneumatische precisiezaaimachines voor het zaaien van mais, bieten,
bonen en groentezaden
- Aeromat S extra zwaar uitgevoerde pneumatischeprecisiezaaimachine voor mais,
bonen etc.

AB Overum Bruk, een onderdeel van
het Electrolux concern, is één van de
grootste ploegenfabrieken in Europa en
exporteert naar alle werelddelen.

I:; 1980 werden circa 8000 overwegend
rondgaande ploegen geproduceerd in
deze met moderne machines uitgeruste
fabriek. Enkele jaren geleden werden
wentelploegen in produktie
genomen, waarvan een aantal in Neder-
land met succes zijn ingezet.

Het Overum programma omvat:

- Vol- en halfgedragen rondgaande ploe-
gen van 2 lot 12 scharen inet verstelbare
snijbreedtes, met of zonder steenbeveili-
ging.

- Wentelploegen, kokerbalksysteem, 2,
3 en 4 scharig met of zonder steenbe-
veiliging.

22 jaar Deurdreajers
Dit jaar, om precies te zijn op 12 januari 1981, bestaat de karnavalsvereni-
ging "De Deurdreajers" op de kop af 22 jaar.
Zoals u weet, heeft het getal 11 in karnavalskringen een magische beteke-
nis. Het 22-jarig bestaan is daarom aanleiding, een grootse jubileumviering
op touw te zetten. Speciaal hiervoor is een jubileumkommissie in het leven
geroepen, die al geruime tijd bezig is de festiviteiten voor te bereiden.
Enkele daarvan worden hier alvast aangekondigd, zodat u vroegtijdig op
de hoogte bent en de data kunt noteren in uw agenda.

Receptie en pronkzitting Karnavalsoptocht
Op zondagmiddag 11 januari a.s. wordt
er gestart met een feestelijke bijeen-
komst van alle leden in onze residentie.
Het hoogtepunt van dit jubileum valt
echter op zaterdag 24 januari en kent
twee onderdelen, namelijk 's middags
een receptie en 's avonds een pronkzit-
ting, beide in de residentie Schoenaker.

Daar het de bedoeling is de hele Vorden-
se bevolking in de festiviteiten te betrek-
ken, zult u begrijpen dat het onmogelijk
is iedereen een officiële uitnodigings-
kaart toe te zenden; in verband hiermee
volgt in Contact d.d. 14 januari een ad-
vertentie met een uitnodiging voor de
genoemde festiviteiten.

Fototentoonstelling
Tevens wordt iedere belangstellende de
mogelijkheid geboden een kijkje te ne-
men bij de fototentoonstelling "Wie
dreajt al 22 jaor deur..." in onze resi-
dentie Schoenaker; de exacte kijkuren
zullen in het eerstvolgende Contact wor-
den vermeld.

Programmagids
Evenals voorgaande jaren brengen "De
Deurdreajers" een programmagids uit,
welke huis aan huis verspreid zal wor-
den; dit keer wordt het een speciale uit-
gave, die voornamelijk in het teken van
het jubileum zal staan. De luxe uitvoe-
ring met talrijke (ook oude) foto's was
mede mogelijk dank zij de grandioze
medewerking van een groot deel der
Vordense middenstand.
In deze gids zult u tevens een volledige
opsomming van alle aktiviteiten rond
het Grote Karnaval aantreffen, welke
gehouden wordt op 27 en 28 februari en
l, 2 en 3 maart.

Tot slot een veel minder plezierige me-
dedeling t.a.v. de karnavalsoptocht.
De organisatoren van dit zeer in het oog
lopend onderdeel van het totale karna-
valsgebeuren kampen met een aantal
grote problemen.

Zonder een aantal drastische wijzigin-
gen in de organisatorische opzet is het
onmogelijk dit jaar een optocht te hou-
den.
De noodzakelijke veranderingen hebben
vooral betrekking op:
1. de financiële konsekwenties;
2. de karnavaleske kwaliteit van de op-

tocht (helaas moeten we konkluderen
dat die bij een aantal deelnemers ge-
ring is).

Na ruggespraak met het bestuur wil de
propagandakommissie der Deurdreajers
de mogelijkheid bezien de optocht in
een gewijzigde vorm toch doorgang te
laten vinden.
Daar zij van mening is, dat de Vordense
bevolking mondig genoeg is zelf over
het lot van de karnavalsoptocht te
beslissen, wordt iedere belangstellende
uitgenodigd om op woensdag 14 januari
de informatie-diskussieavond over de
optocht bij te wonen in de zaal van "de
Herberg".
Als op deze avond mocht blijken, dat er
voldoende animo en wilskracht is bij de
Vordense bevolking, en eveneens de be-
reidheid om de kosten drastisch omlaag
te brengen, is de propagandakommissie
zeker bereid de organisatie weer op zich
te nemen.
Vordenaren, oud én jong, het woord en
de daad is dus aan u! Zonder drama-
tisch te willen klinken, zal moeten blij-
ken hoe de mentaliteit en saamhorigheid
van onze Vordense gemeenschap is.
De Deurdreajers hopen: tot ziens op 14
januari!

Kampioenschap van
Nederland voor aspiranten
Tweekamp tussen Johan Krajenbrink
en Erik Brunsman eindigde zes maal
in remise

De tweekamp tussen Johan Krajenbrink
en Erik Brunsman uit Almelo met als
inzet het kampioenschap van Nederland
dammen voor aspiranten heeft wel een
zeer spannend verloop gekend.
Beide spelers eindigden in eerste
instantie in Arnhem gelijk bovenaan. In
Almelo werden toen onderling drie par-
tijen gespeeld, welke allemaal in remise
eindigden. Tussen Kerst en Nieuwjaar
kwamen beide spelers wederom voor
een tweekamp van drie partijen tegen
elkaar uit. Deze keer vonden de wed-
strijden in Vorden plaats.
Ook nu gaven Johan Krajenbrink en
Erik Brunsman elkaar geen duimbreed
toe. Wederom eindigden de wedstrijden
in remise.
Johan Krajenbrink: "Het is bijna
ongelooflijk. In verschillende partijen
heb ik echt wel voordeel gehad. Maar
op hè laatst kon ik net niet winnen. Erik
Brunsman is toch wel een taaie speler
hoor".
De tweekamp tussen beide kampioens-
kandidaten zal op een nog nader te
bepalen plaats en tijd in 1981 een ver-
volg krijgen. De procedure is dan dat
net ze lang gespeeld zal worden totdat
één der beide spelers een overwinning
heeft behaald.

Geslaagde bazar
voetbalvereniging vorden

Al had de belangstelling wel wat groter
mogen zijn, toch kan de aktiviteiten-
commissie van de voetbalvereniging
"Vorden" terugzien op een goed
geslaagde bazar. Het uitgangspunt van
deze bazar, welke zaterdag en zondag in
het clubgebouw werd gehouden, was
om wat meer financiële armslag te
verkrijgen. En daarin zijn de organi-
satoren kontent over.

60 jaar getrouwd

Maandag 12 januari hoopt het echtpaar Jan Willem Kuenen en Gerritjen Kuenen-Hoekman de dag te herdenken dat zij voor
60 jaar in het huwelijk traden.
De bruidegom is 83 jaar en de bruid 84 jaar. Jan Willem Kuenen was de eerste jaren van zijn huwelijk werkzaam op het land-
goed "Het Enzerinck". Het echtpaar woonde toen op de "Noordpoort".

Het duurde niet lang of het echtpaar
Kuenen ging terug naar het oude stekkie
van Jan Willem namelijk de Galgen-
doorweg 5. De boerderij waar ze mo-
menteel nog steeds wonen. Het echtpaar
Kuenen heeft 3 kinderen, 15 kleinkin-
deren en 19 achter kleinkinderen. Op 60
jarige leeftijd deed Kuenen zijn bedrijf
over aan zoon Gerard.

De grote hobby van de bruidegom was
altijd de bijen. In Vorden kenden velen
hem als imker. Om gezondheidsredenen
moest Kuenen de bijen vorig jaar oprui-
men. Hij kan er evenwel nog uren over
praten. De bruid doet nog graag hand-
werken terwijl zij ook veel leest. De
receptie van het diamanten echtpaar is
maandagavond 12 januari in zaal "De

Het was zaterdag 20 december de gehele dag gezellig druk in de sporthal te
Hengelo. Daar bonden die dag 18 families uit Vorden de strijd met elkaar
aan met als inzet het kampioenschap van Vorden. Elk team mocht met één
gastspeler uitkomen. De wedstrijden duurden tien minuten.

De teams waren in vier poules onderge-
bracht. In poule A werd de familie
Stokkink winnaar; poule B de familie
Wentink; poule C de familie van Hou-
ten en poule D familie ten Barge.
Het was in poule C opmerkelijk dat de
familie Wagenvoort die onder meer drie
spelers van Vorden l in de gelederen
had te weten Reinier Teerink. Jan Ad-

dink en gastspeler Geert Heersink met
2-1 van de familie van Houten verloor.
Nadat de voorronden waren gespeld
kwamen uiteindelijk de families van
Houten en Wentink in de finale. Dit
werd geen mooie, doch wel een uiterma-
te spannende finale. Door een doelpunt
van Reza van Houten werd deze familie
uiteindelijk winnaar, waarbij opge-

merkt dat doelman Tonnie Haverkamp,
van v\ ie boker.ci i:- dai !;ij een uitsteken-
de zaalkeeper is, weer een aantal fraaie
reddingen verrichtte.
De strijd om de derde en vierde plaats
tussen de families Stokkink en ten Barge
werd na verlenging met 2-1 door de fa-
milie Stokkink gewonnen. Vijfde werd
fam. Wagenvoort.
's Avonds volgde bij "de Herberg" in
Vorden een gezellig feest, waarbij orga-
nisator Fred Fransen, die zoals te doen
gebruikelijk de "zaakjes" weer keurig
in orde had, de prijzen uitreikte. Hij be-
dankte de EHBO, sponsors en scheids-
rechters. De familie Becks werd uitge-
roepen tot de sportiefste ploeg. De poe-
delprijs was voor de familie Martens.
Namens de deelnemende teams bedank-
te Cor ten Barge organisator Fred Fran-
sen voor de organisatie. Hij bood een
geschenk aan.

Koffieconcert rondom
Winter
Rondom Midwinter was de titel
waaronder het Gheselscap goet ende fyn
een koffieconcert in het dorpscentrum
presenteerde. Het programma met mu-
ziek vanaf de middeleeuwen bleek een
schot in de roos. Het leverde een volle
bak op. Zowel jong als oud kon zijn
hart ophalen aan de muziek en zang van
het gezelschap.

Het kwartet, bestaande uit Robbert en
Anja van Lint, Hein Krantz, en Ciska
Mertens, plaatste het publiek niet alleen

in de rol van toehoorder, maar zeker
ook in die van toeschouwer. Hun nogal
niet-alledaagse instrumenten als porta-
tief, kerkdraailier, hakkebord, koe-
hoorn, en ruispijp waren niet alleen leuk
om naar te luisteren, maar ook om naar
te kijken. De vier bleken verder nog aar-
dig te kunnen zingen, de een iets beter
als de ander.

Robbert van Lint gaf telkens de
toelichting op de verschillende nummers
die, hoe verschillend van aard ook,
vielen te rangschikken onder de noemer
midwinter. De oude muziek werd

meestal niet op een al te academische
manier gebracht. Virtuositeit staat niet
voorop kennelijk. De middeleeuwse en
latere muziek werd benaderd vanuit de
traditie van de volksmuziek. Het
Gheselscap bleek ook met de midwin-
terhoorn te kunnen stoeien. De wester-
lingen gingen het Twents niet uit de
weg. Als het aan de organisatoren ligt,
mag het ensemble nog een keer terug-
komen. Dat zou zeer toe te juichen zijn.

Het kwartet beschikt over voldoende
mogelijkheden en repertoire om een
aantal boeiende koffieconcerten te
kunnen verzorgen.

Herberg". Aan belangstelling zal het
hun stellig niet ontbreken.

Rabobank Vorden 75 jaar
De Rabobank Vorden heeft dezer dagen
haar 75-jarig bestaan op eenvoudige
wijze herdacht.
Een delegatie van de bank bracht ach-
tereenvolgens een bezoek aan het Be-
jaardencentrum "De Wehme" en aan
"Villa Nuova", een der tehuizen van de
verpleeginrichting "Het Enzerinck".
Onder het genot van een kopje koffie en
een traktatie voor bewoners en perso-
neel overhandigde de voorzitter van de
bank, de heer H. Tjoonk, beide instel-
lingen een cheque te besteden voor kul-
turele en/of rekreatieve doeleinden. De-
ze geste van de bank werd door de be-
woners zeer op prijs gesteld.
In het kader van de jubileumviering ont-
vingen alle leden en relaties van de bank
boven 12 jaar een pen met inskriptie.
De jeugd van 0 - 1 2 jaar werd verrast
met een bijschrijving van ƒ 5,- op haar
spaarrekening.

Slipjacht in Vorden
De jaarlijkse slipjacht van de Koninklij-
ke Nederlandse Jachtvereniging zal dit
jaar in Vorden worden gehouden en wel
op zaterdag 7 februari.
De plaatselijke rijvereniging "De Graaf-
schap" zal nauw bij de organisatie van
dit evenement worden betrokken.
De feestavond van de vereniging, samen
met de aanspanning "In de Reep'n"
vindt plaats op zaterdag 7 maart in zaal
Bakker.

Ledental "De Treffer"
groeiende
Het gaat goed met de Vordense tafelten-
nisvereniging "De Treffer '80". De ver-
eniging telt thans 13 junioren en 14
senioren. Als het ledental blijft groeien
zal het bestuur of naar een grotere zaal
of naar langere openingstijden op de za-
terdag en de maandag, of eventueel een
extra avond zoeken. De vereniging zal
met twee teams deelnemen aan het
tweede deel van de NTTB competitie.
Op zaterdag 24 januari organiseert de
vereniging de open Vordense tafelten-
niskampioenschappen in zaal De Her-
berg.

Feestavond voetbalvereniging
"Vorden"
De voetbalvereniging "Vorden" houdt
zaterdagavond 10 januari haar jaarlijk-
se feestavond voor leden en donateurs.
De aktiviteitencommissie van de ver-
eniging zal voor die gelegenheid de zaal
van "De Herberg" sfeervol
"aankleden".
Aan deze feestavond zal medewerking
worden verleend door het bekende
Vordense duo "De Jajo's". Tevens zal
een bekend Achterhoeks conferencier
een optreden verzorgen. Voor het elftal
met de beste opkomst stellen de organi-
satoren een leuke attentie beschikbaar.
Muzikale medewerking zal
worden door het "Astra Com'
advertentie).
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Wees er als de kippen bij
in onze grandioze

start donderdag 15 januari a.s. om 9 uur
alle schoenen van dit seizoen tegen de laagste prijzen

onder andere:
BANJER - BUNNIE
kinderschoenen

JIMMY JOY - COLLY
20 tot 50% korting

*
*

HELIOFORM - CARALL JATOR NAPOLINA
AVANG
steun- en gemakschoenen 10 tOt 50% kOfting

ANITA - PIMPERNEL - JACOBS - COLLY - JJ.
damesschoenen 20 tOt 50% korting

VAN LIER - BERKELMANS - ROCKPORT
POLLY - AVANG
herenschoenen 10 tOt 50% korting

*
*

*

*
*

*
*

*

*
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DAMESTASSEN
KONAGROUP

30% korting

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

De balans is opgemaakt
We hebben het allemaal keurig uigezocht

en netjes voor u klaar gehangen.

Met geweldige kortingen
in zowel de confectie als in de stoffen.

U zult er van staan te kijken!!

Wacht niet te lang!
Het zijn allemaal enkele stuks.

De opruiming begint donderdag 15 januari

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

4» PEDICURE
^ Mevrouw G. Wentink, Hane-
•^ kamp 4, telefoon 2492, Vor-
•_k den

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service Jfe
Onderdelen direkt leverSrar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
telefoon 05750-15410

VEENENDAAL SUPERMARKTEN bv
heeft in haar

in Vorden
plaats voor een flinke

Huur
Mister Steam
en reinig zalf 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.

JONGEMAN
ADVERTEREN

DOET VERKOPEN
Ook zwakstroom kan gevaarlijk zijn.

Knoei niet aan elektriciteit,
laat het aan de vakman over

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

leeftijd plm. 17 jaar,
die opgeleid wil worden tot
winkelbediende

Sollicitaties en inlichtingen V.S. MARKT VORDEN
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden
t.a.v. de heer F.B.W. Bleumink

Losse verkoop:

Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van

shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

Bebie-hoek „Elieirtje"
uw bebie speciaalzaak

OPRUIMING!!!
vanaf donderdag 15 januari

Tafelstoeltje

nu 115,-

15 januari 1981 begint de

Als woninginrichting Ankersmit opruimt,
Hier enkele van de vele aanbiedingen:

Eiken bankstel leren kussens, van 5225,- voor 3990,

Eiken bankstel leren kussens, van 4650,- voor 3490,-

Bankstel balibruin, beige kussens, van 3115,- voor .. 2350,-

Eiken wandmeubel 245 cm breed, van 2550, - voor 1990,-
2 Bergmeubels 100 cm, p.st. van i iss,- voor 790,-
T.V. kast van 496,- nu 250,-

Leren fauteuil 395,-
Grenen ledikant 90/200 cm, met nachtkastje 495,-
Staande kapstok 99,
Grenen secrétaire van 375,- voor . 199,-

grondig

Slaapkamer ameublement bestaande uit
3-deurskast, ledikant 140/200 cm, nachtkastje,

toilet met spiegel, opzetkastje, verlichting ........... 1995,

Couponnen nylontapijt
I14f

130f

2, 10 m. van 228, -voor

3,45 m. van 255,- voor

4,45 m. van 707,- voor 355,-

Couponnen novilon
2,95 m. van 241, -voor 99,-

3,30 m. van 270, -voor 135,-

6,40 m. van 316,- voor 198,-

3,70 m. van 403,- voor 205,-

4, 00 m. va n 380, -voor 190,-

5,45 m. van 1248,- voor 750,-

6, 00 m. van 297,- voor

3,70 m. van 183,- voor

7,50 m. van 371,- voor

Ook veel couponnen in gordijnstoffen, zie etalage
Te leveren in brui n/blank

Veiligheid voor alles bij: Op alle niet afgeprijsde goederen geldt een korting van 10% bij contante betaling.

Burg. Galléestraat 44 Vorden
Telefoon 05752-2999
ook op woensdagmiddag geopend

KRACHT VAN MEUBEICROEP WOONVISIE.

ffiifflSS

Tot ziens bij:

WONINGINRICHTING ANKERSMIT
Groenloseweg 9 — Ruurlo — Telefoon 05735-1239



bij wuliink
vanaf donderdag 15 januari 1981

Dit zijn onze prijzen:

Veel damesschoenen

al vanaf 3 U ƒ "

Herenschoenen

vanaf «9 9 gm

Piedro kinderschoenen

nu al vanaf

kO IT t i n g op alle schoenen buiten de opruiming

vooraan i*schoenmode
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

KOMT ALLEN NAAR
ZAAL SCHOENAKER
op 17 januari 20.00 uur.

KRATO speelt daar het stuk
"Boer Teun is dood"

Geïnteresseerden voor de
Margiet-Knip naaikursus
kunnen zich aanmelden bij
J. Pardijs, Almenseweg 23,
telefoon 2985

DENKT U AAN HET
TAFELTENNISTOERNOOI

op 24 januari 1981 in
"de Herberg"?

Zie elders in dit blad

DOET U OOK MEE?
Op zaterdag 24 januari 1981 organiseert
de tafeltennisvereniging "Treffers '80"
een

groot tafeltennistourncoi
om het kampioenschap van Vorden

Opgeven bij: — Zaal "de Herberg"

- Dorpscentrum
's maandags van 19.30 - 21.30 uur
's zaterdags van 14.00 - 16.00 uur

- H. Kramp, Kerspel 25, tel. 2895

- Mevr. l. den Enting, het Jebbink 43,

telefoon 2102

- H. Dieters, de Bongerd 8, tel. 2385

Opgeven vóór 16 januari, 18.00 uur

CURSUSSEN TYPEN
te Vorden, Hengelo en Steenderen

Kennismakingscursus met ruim f 80,- korting
(zie ook onze huis-aan-huisfolder)

Aanvang: In de 3e week van januari

* z.g.a.n. machine thuis * duur 4 maanden
* Diploma Ver. van * examens te Doetinchem

Leraren

Vraagt inlichtingen door middel van antwoordkaart
aan de huis-aan-huisfolder of telefonisch bij

INSTITUUT GULDEN LOON
Keppelseweg 14-16 - Doetinchem - Tel. 08340-23708

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen

HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur.

met
Televisie

reparaties
- direct

i naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

\lkrn.ui Arnhem l 111- Hoi); jc\con Purnicrciul
Amstelveen Be\erv \ i | k 's (ir.i\enh,ii:e Hoorn /.i.nul.mi
Amsiei\Lim DOCIIIK hem H.i.irlcui le iden /ulplien

In onze vestiging te Zutphen bestaat behoefte
aan versterking van de staf met

ASSISTENTEN-
ACCOUNTANT (MA/)
Voor deze functie komen in aanmerking
studerenden voor MBA of SPD met als
vooropleiding HAVO, MEAO of VWO.
Enige administratieve ervaring is gewenst.

In deze functie maakt
U kennis met de ad-
ministratie van aller-
lei bedrijven of instel-
lingen waardoor U
een zeer brede erva-
ring opdoet en zich
kunt ontwikkelen tot
leidend assistent met
zeer grote zelfstandig-
heid.
Interne cursussen
dragen daartoe bij.
Studie wordt gefa-
cilieerd.

Sollicitaties kunt U richten aan het secretariaat
van de maatschap, afdeling Personeelszaken,
Nieuwe Steen 8, 1625 HV Hoorn, tel. 02290-36264

of aan onze vestiging IJsselkade 18,
7201 HD Zutphen, tel. 05750-18515.

Walgemoed & Co. be-
hoort tot de middel-
grote kantoren, met
totaal ca. 270 perso-
nen waarvan ca. 30
accountants.

leder kantoor is van
overzichtelijke grootte
waar men elkaar nog
goed kent.

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

Voor een deskundige, be-
rouwbare en snelle service

l>an al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-servIce
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Wie helpt ons?
Gevraagd: huishoudelijke hulp
voor drie middagen in de
week.
J. Hiddink, Stapelbroek 4,
Hengelo (Gld.), telefoon 7274

Ga met brood van de beste
kwaliteit het nieuwe jaar in

Schurink, 't Winkeltje fin
brood en banket, Burg. Gal-
Ieestraat22, Vorden, tel. 1877

Te koop: Zündapp, brom-
fiets, goed onderhouden.
H. Lenselink, Burg. Galleestr.
16, Vorden

KOMT ALLEN NAAR
ZAAL SCHOENAKER
op 17 januari 20.00 uur.

KRATO speelt daar het stuk
"Boer Teun is dood"

Schipper biedt aan:
Wegens een lekkage in een schip is een
deel van de lading nat geworden en heb-
ben wij nog een

partij textiel op te ruimen
Is alleen iets vuil geworden en moet even
gewassen worden, zoals:
2-pers. katoenen lakens en slopen . 4.00
2-pers. flanellen lakens 2.00
bad-, hand- en theedoeken per stuk 1.00
alle soorten zakdoeken, 20 stuks .. 2.00
washandjes, 20 stuks 2.00
2-pers. dekens met enkele
moddervlekjes 39.75
Oosterse tapijten v.a. 35,00
enz. enz. enz.
U stuurt even een briefje in (s.v.p. in blok-
letters) voor welke goederen u interesse
heeft en wij komen het persoonlijk bij u
brengen, zodat u eerst kunt kijken voor-
dat u betaalt.
Al deze goederen zijn voor u en ons vrij»
blijvend zolang de voorraad strekt.

Brieven met adres en de wijk moeten naar L Te-
mone, postbus 97, postcode 7021 ZR Zelhem.

Adverteren
doet

verkopen!

Dansschool
Houtman

Leer beter dansen door een herscholing

voor verloofden en gehuwden (Brons en Zilver).

Inschrijvingen Vorden:

Dorpscentrum, 's zaterdags van 5 - 7 uur;

Zaal Eijkelkamp, 's woensdags van 7 - 8 uur

tot en met 31 januari 1981.

De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen
Grote vermogens... licht te hanteren. ^^^
Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veiligï

Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaag! tarendsen

* Zutphenseweg - Vorden

Zaterdag 10 januari

Feestavond
Voetbalverening "Vorden'

voor leden en donateurs
in zaal "de Herberg"

Met medewerking van een bekend Achterhoeks
conferencier

Verder de "Jajo's" uit Vorden

AANVANG 20.00 UUR

Leuke attentie voor het elftal met de grootste
opkomst

Gezien de verwachten belangstelling is de zaal
reeds vanaf 19.30 uur geopend.

AKTIVITEITENCOMMISSIE
V.V. "VORDEN"

Bebie-hoek „Elieirije"
aw bebie speciaalzaak

t*; Opruiming - Opruiming!!
vanaf donderdag 15 januari

op alle kleding

25-50% korting

maat 86 t/m 110

50% korting

» maat 56 t/m 86

25-50% korting
Veiligheid voor alles bij:

JLt Burg Galléestraat 44 Vorden
3J. Telefoon 05752-2999
»!• ook op woensdagmiddag geopend



Toneelvereniging Krato
Krato komt 17 januari met blijspel op
de planken.

Een van de weinige Vordense amateur-
toneelverenigingen KRATO uit Kranen-
burg bestaat ongeveer vijftien jaar. De
vereniging draait als nooit tevoren en zal
ter gelegenheid van het derde lustrum
op zaterdag 17 januari voor het
voetlicht komen met het blijspel in drie
bedrijven "Boer Teun is dood". Het
wordt gespeeld in zaal Schoenaker.

Aan het stuk zullen acht spelers(sters)
hun medewerking geven. Vier van hen
spelen voor het eerst mee. Het stuk
speelt op een kapitale boerderij, waar
vijf zusters alleen achterblijven als hun
broer Teun is verdronken. Deze had
echter bijna alles beleend. Om uit de
geldzorgen te komen mot een rijke
buurman "gestrikt" worden. Ondanks
dat de titel anders doet vermoeden is dit
een zeer komisch toneelstuk. Een en
ander onder regie van H. Heuvelink.

Op dezelfde zaterdag 17 januari zal het
blijspel 's middags voor de bejaarden
worden gespeeld. De toegang hiervoor is
gratis mede dank zij de goede samen-
werking met het bestuur van de Kranen-
burgse bejaardensoos. KRATO telt
momenteel ruim 20 leden en een
handvol steunennde leden. Met het stuk
"Boer Teun is dood" gaat men niet -
zoals gebruikelijk - naar de bejaardente-
huizen, daar het bijna twee-en-eenhalf
uur duurt.
KRATP heeft echter nog meer op het
programma staan. Voor de jaarlijkse

feestavond van Kranenburgs Belang zal
men een komisch stuk opvoeren,
waarbij alles draait om een aap. Zes
leden hebben dit stuk in studie
genomen. Ook hier heeft H. Heuvelink
de regie. (Zie advertentie in Contact).

NieuwjaarsfeestJongGelre
West-Achterhoek

Jong Gelre regio West-Achterhoek o-
pende haar aktiviteiten in 1981 met een
groots opgezet Nieuwjaarsfeest voor
leden en niet leden op zaterdagavond 3
januari in zaal Concordia te Hengelo.
De muzikale medewerking werd
verzorgd door de "Hurricane".
Inmiddels is de volleybalcompetitie in
volle gang. De afdelingen Almen, Hen-
gelo, Hummelo, Kappel, Laren, Warns-
veld, Steenderen en Vorden strijden om
de wisselbeker die door het bestuur van
de regio beschikbaar is gesteld. Er moet
nog worden gespeeld op 16 januari, 5,
13, 19 en 27 februari in het dorpscen-
trum te Vorden.

Henk Grotenhuis ten Harkel
wint Piet Dekker wisselbeker

Op de laatste klubavond van het jaar
werd door de leden van de Vordense
damvereniging DCV gesneldamd om de
Piet Dekker wisselbeker. Helaas kon de
kampioen van vorig jaar, Gerrit Was-
sink, zijn titel dit keer niet verdedigen.
Nu werd Henk Grotenhuis ten Harkel

kampioen. Hij won al zijn acht partijen.
De komplete uitslag is: 1. H. Groten-
huis ten Harkel; 2. J. Krajenbrink; 3.
W. Wesselink; 4. H. Graaskamp; 5. A.
Wassink; 6. J. Masselink; 7. H. Rue-
sink; 8. J. Lankhaar; 9. B. Breuker en
S. Wiersma; 11. W. Sloetjes; 12. G.
Dimmendaal; 13. H. Hoekman; 14. B.
Nijenhuis; 15. B. Rossel en H. Klein
Kranenbarg; 17. B. Wentink; 18. G.
Hulshof; 19. T. Slütter; 20. J. Hoenink;
21. H. Wansink; 22. E. Brummelman.
Bij de jeugd werden de volgende uitsla-
gen genoteerd. Groep 2: E. te Velthuis-
W. Hulshof 2-0; M. Boersbroek-G.
Brinkman 0-2; R. Slüter-E. Hengeveld
2-0; J. Slüter-H. v. Langen 2-0.

Groep 3: J. Brandenbarg-J. Holsbeke 2-
0; H. Norde-B. v. Zuylekom 0-2; H.
Hissink-H. Wilgenhof 2-0; R. Chotkan-
B. Huetink 0-2; H. Berenpas-J. Kuin 2-
0; R.S. Chotkan-J. Wenneker 0-2; B.
Voortman-A. Hoekman 2-0; H. Beren-
pas-R. Chotkan 0-2; H. Wilgenhof-H.
Norde 0-2; G. 'Wenneker-P. Holsbeke
2-0; H. Hissink-J. Brandenbarg 0-2; B.
v. Zuylekom-B. Huetink 0-2; B.
Voortman-R. Chotkan 2-0.
In Wichmond werd gespeeld: T. Slüter-
H. van Langen 2-0; A. Hissink-B. Slü-
ter 1-1; R. v. Zandvoort-T. Slüter 1-1;
J. Garritsen-R. v. Zandvoort 2-0.

Feestavond
' 'Achtkastelenrijders''
Voor het eerst sinds haar bestaan, orga-
niseerde het bestuur van de V.R.T.C.
"De Achtkastelenrijders" een feest-
avond bij kegelcentrum "De Bogge-

OPRUIMING???
Wij kochten niet speciaal voor u in om te kunnen opruimen,

maar bieden u voordeel uit onze normale kollektieü!
Kijk en vergelijk en wees verzekerd van kwaliteit

Uit onze matrassenkollektie

BINNENVERINGSMATRAS
Vredestein kwaliteit
afgedekt met zuiver schapenwol

80 x 190 cm 265,- 120 x 190 cm 398,-

90 x 190 cm 298,- 130 x 190 cm 445,"

Uit de kussenhoek

POLYVLOK pCT 217,95
VEREN p. 2 37,50
DACRON p, 2 65,00
KAPOK per 2 59,00

EENDENVEREN Per2 79,00

Uit de linnenkast

FLANELLEN LAKENS VAN
CINDERELLA
1 persoons

2 persoons

Litsj.

HOESLAKENS

nu

nu

nu

24,95
29,50
39,90

1 persoons vanaf £3,00

2 persoons , vanaf J«J,«JÜ

DEKBEDOVERTREKKEN
1 persoons vanaf 39,95

POLYETHER MATRAS
SG. 30, 11 cm dik

80 x 190 cm 95,'

90x190 cm 110,"

POLYETHER MATRAS
Vredestein kwalflft
16 cm dik, 4 cm SG. 45,
4 cm Press, 6 cm SG. 40 soft

80x190 275,- A 130x190 475,-

90 x 190 325,' 140 x 190 525,-

120 x 190 445,' 140 x 200 575,"

POLYETHER MATRAS
SANTALUX MET KEURMERK
SG. 40 soft, 15 cm dik
afgedekt met schapenwol

80x190 cm 198," 130x190 cm 330,'

90 x 190 cm 225,- 140 x 190 cm 360,"

120 x 190 cm 299,- 140 x 200 cm 399,"

Uft onze dekbedden
kollektie

SYNTHETISCH DEKBED
49,-
75,

1 persoons

2 persoons

HALFDONS DEKBED
1 persoons

IRISETTE DEKBED
50% dons
1 persoons

BERGSTRASSER DEKBED
90% ganzendons
Carree stiksel
1 persoons 445,"

2 persoons UöU,-

Litsj. 675,'

165,-

249,

De opruiming begint 15 januari a.s.

Ook uw doel is ,

Adviseurs voor het betere bedtextiel

VORDEN

laar". Hier werd fanatiek gekegeld. De
prijzen bij de dames werden gewonnen
door: 1. Anja ten Have; 2. Mevrouw
Zuurveld; 3. Mevrouw Groot Jebbink.
Poedelprijs: mej. J. Hulshof.
Heren: 1. W. Bargeman; 2. W. Zuur-
veld; 3. J. Abbink. Poedelprijs: G.
Oplaat.
Uitslag fiesten op een home-trainer (da-
mes): 1. Marian Pardijs; 2. Mevrouw
Groot Jebbink; 3. Mevrouw Klein Was-
sink.
Heren: 1. B. Menkveld; 2. J. Klein Was-
sink; 3. J. Pardijs; 4. J. Groot Jebbink.
De jaarvergadering van "De Achtkaste-
lenrijders" wordt op 16 februari gehou-
den. De avondfietsvierdaagse vindt in
1981 plaats van 2 tot en met 5 juni.
Tweewielercentrum Kuypers stelt voor
het komende seizoen shirts beschikbaar.
Evenals afgelopen jaar wordt ook vol-
gende jaar met een A en een B gefietst.

Dames en heren van Vorden
winnen polotoernooi
Zaterdagavond 2 december werd in
Zutphen een waterpolotoernooi georga-
niseerd waaraan werd deelgenomen
door de Hanzekikkers uit Zutphen, He-
Key uit Hengelo, Brummen en Vorden.
Bij de dames won Vorden overtuigend
de eerste prijs. Vorden versloeg He-Key
met 2-1; Brummen met 3-1 en Hanze-
kikkers met 4-3. De overige uitslagen
waren: He-Key-Brummen 1-0; Brum-
men-Hanzekikkers 3-2 en He-Key-
Hanzekikkers 0-6. Eindstand: 1. Vor-
den 3 gespeeld - 6 punten; 2 t/m 4. Han-
zekikkers, He-Key en Brummen 3
gespeeld - 2 punten.
Bij de heren was Vorden eveneens suk-
sesvol. Via een 7-2 zege op He-Key, een
4-3 overwinning op Brummen en een 5-5
gelijkspel tegen Hanzekikkers werd
Vorden met 5 punten uit 3 wedstrijden
eerste; 2. He-Key Hengelo 4 punten; 3.
Brummen 2 punten; 4. Hanzekikkers l
punt.

Tennisvereniging Vordens
Tennispark op zoek naar
nieuwe voorzitter
De heer W. Tuin heeft zijn medebe-
stuursleden te kennen gegeven met het
voorzittersschap van "Vordens Tennis-
park" te willen stoppen.
Drukke werkzaamheden en vooral het
veelvoudig afwezig zijn, maken het hem
niet langer mogelijk de taak naar be-
horen te vervullen.
Leden die belangstelling hebben voor
een bestuursfunktie kuni^feich melden
bij de sekretaresse Hamy Wempe.
Behalve een nieuwe voorzitter heeft
"Vordens Tennispark" nog een
bestuurslid nodig, aangezien Emmy
Verhoeve de wens te kermen heeft ge-
geven werk in de jeugdcc^^issie te wil-
len verrichten.
Eind januari, begin februari zal de jaar-
vergadering worden gehouden.

Dash-dames uitgebreid
Met de oliebollen nog in de benen
kwamen de Dash-dames (eerste team)
zaterdagmiddag in de Vordense sport-
zaal in het veld tegen Rohda uit Lobith.
Dash had in de competitie (derde divisie
dames) al een keer van Rohda (in
Lobith) verloren, dus mocht in deze
bekerronde op een revanche worden ge-
rekend.

De vordense dames toonden zich wel
geïnteresseerd, maar konden zich niet
waar maken. Twee vaste speelsters -
Tinke Janssen en Ria Tyink - konden
niet van de partij zijn. Bij perioden kon
Dash een juist antwoord vinden op de
felle aanvallen van de tegenpartij, maar
op beslissende ogenblikken zakte de
ploeg weg. De Vordense ploeg bleek
psycologisch te snel aangeslagen: men
was daardoor ook te traag en onnauw-
keurig in het spel. Bij opvang, pass en
set-up schoot Dash duidelijk te kort.
Ondanks de aanwezigheid van voldoen-
de technische kwaliteiten is dit toch wel
erg jammer. Rohda werd met 0-3 win-
naar in zes-en-dertig speelminuten. De
setstanden waren: 10-15, 6-15 en 8-15.

DVO-heren winnaar Dash
zaalvolleybaltoernooi
Het door de trainer van Dash, de heer
B. Kuiper, georganiseerde volleybal-
toernooi, dat zaterdag in de Vordense
sportzaal werd gehouden, is een groot
succes geworden. De deelnemers - DVO
(Hengelo/Keijenborg), Vios (Eefde),
Wilhelmina (Zutphen) en Dash - hebben
in een serie wedstrijden op een bijzon-
der sportieve manier hun krachten met
elkaar gemeten.

Dash-Vios eindigde in een 3-0 zege voor
de Vordenaren. De ontmoeting DVO-
Wilhelmina werd met overtuiging door
de Hengelose heren gewonnen. Tegen
DVO ging Dash met 0-3 onderuit, ter-
wijl Vios een zege op Wilhelmina be-
haalde. Vios zag daarna kans om een set
van DVO te pakken, terwijl Dash met 2-
1 de baas kon blijven over Wilhelmina.

De eindstand van dit göedgeslaagde
toernooi was derhalve: 1. DVO,
Hengelo, 8 punten; 2. Dash, Vorden, 5
punten; 3. Vios, Eefde, 4 punten; 4.
Wilhelmina, Zutphen, l punt.
Voorzitter H. Janssen van Dash reikt
met een kort toepasselijk woord, de
eerste prijs (een taart) uit aan het win-
nende team DVO.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Lao'w beginn'n met owluu allemaole un goed ni'jaor too te wensen. En
met goed bedoele wi'j dan veural ow gezondheid want a'j die hebt bu'j al
rieke.

Wieters mo'j 't trouwens ok allemaole afwachten want ze veurspelt ons
now neet zovölle goeds veur dit jaor. Warklozen zölt t'r weer un heel bet-
jen bi'j komm'n en dat kan veur un heleboel huushollingen un kruus
wean. Veural veur de wat aktieveren is zoiets un straf waor ze zich neet al
te gemakkeluk bi'j neer kont leggen.

Dat ze now wieters wat minder luukse maor dat hoef dan nog neet metene
un ramp te wean. Welvaart eist soms nog wel 's meer slachtoffers as
armoe veural in geesteluk opzicht, veurbeelden daorvan lig t'r veur 't
opschepp'n.

A'j zo um ow hen kiekt en ziet wat t'r met de kasdage an (vaak duur) etten
is uutegeven en dat t'r met old en ni'j veur meer as dattug miljoen de loch
in is eknald, dan kö'j allene maor zeggen: wi'j hebt nog meer as zat.

Al zo'w 't dan allemaole un klein betjen minder kriegen as da'w now
gewend bunt, dan he'w 't nog stukken better as verreweg de meeste luu op
dizze weald. Wat zö'w dus anders as tevreane wean, ok bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

Het bekendste Oude Stijl orkest van Europ treedt op
in Vorden; op 15 januari a.s.

De culturele commissie uit het bestuur van.de Stichting Dorpscentrum Vorden
heeft kans gezien als één van de grote trekpleisters The Chris Barber Jazz and
Blues band voor een optreden in Vorden te contracteren. Dit orkest heeft zich in
de laatste jaren in Nederland wederom grote populariteit opgebouwd. In vele
Nederlandse schouwburgen en theaters zorgde de band reeds voor uitverkochte
zalen. De belangrijkste reden van zijn succes is de grote variëteit in het
programma. Folksongs, blues, gospel, pop en rockmuziek hier en daar worden af-
gewisseld met New Orleans en Chicagojazz terwijl het volgende moment de mu-
ziek van Duke Ellington in zijn meest oorspronkelijke arrangementen te horen is.
De bezetting is als volgt: Chris Barber, trombone; Pat Halcox: trompet, John
Crocker: Alt-tenor sax klarinet, lan Wheeler: klarinet, altsax, mondharmonica,
Roger Hill: gitaar, Johnny McCallum: banjo, Vic Pitt: Bas, Norman Emberson:
drums.
Kaarten zijn in voorverkoop nu reeds te krijgen bij de V.V.V./schoenhandel Wul-
link of bij Kantoorboekhandel Hassink. De entree-prijs kon bijzonder laag wor-
den gehouden.

Aktiv iteiten motorclub
'' De Graafschaprijders''
Het bestuur van de V.A.M.C. "De
Graafschaprijders" heeft de data be-
kend gemaakt waarop de oriënterings-
ritten in 1981 verreden zullen worden.
Dit zijn zondag 22 maart (voorjaarsrit),
zondag 26 april (RZN), donderdag 28
mei (Hemelvaartsrit), zondag 26 juli
(Achtkastelenrit), zondag 27 september
(Herfstrit), zondag 8 november (Wild-
rit), zondag 13 december (Pannekoe-
kenrit).

Tijdens de jaarlijkse feestavond die za-
terdag 7 februari in zaal de Herberg
wordt gehouden zullen onder meer de
kampioenen van het afgelopen jaar wor-
den gehuldigd. Dit zijn F. Penterman
(kampioen van Nederland betrouwbaar-
heidsritten junioren), H. Visschers
(Nederlands kampioen bij de senioren).
Clubkampioenen cross: Jeugd, H.
Bosch, B-klasse F. Penterman, B-klasse
overige rijders J. Harkink, A-klasse J.
Oosterink. Betrou wbaarheidsritten
senioren R. v.d. Straat, junioren F.
Penterman, oriënteringsritten
toerklasse: W.R. Broeke, B-klasse H.B.
J. Horsting, A-klasse J. Luiten, niet-le-
den A.J. Weevers, Delden trophee J.
Oosterink. Tevens zal op die feestavond
de jeugdmotorsportman van het jaar en
de motorsportman van het jaar bekend
worden gemaakt.

Jolink uit Doetinchem wint
oudejaarscross te Vorden
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
uit Vorden organiseerde voor het eerst
sinds haar bestaan een oudejaarscross.
Deze cross, die zondag werd gehouden,
trok een ongekend groot aantal deelne-
mers. Niet minder dan 190 dames en he-
ren waren present. Voorzitter Joh. Par-
dijs, op wiens initiatief deze cross werd
georganiseerd, toonde zich buitenge-
woon verheugd en deelde mede dat de
cross volgend jaar zeker zal worden her-
haald.

Deelname was mogelijk voor de 3, 6 of
10 kilometer. De start was vanaf het ge-
meentelijk sportpark, waarna een par-
cours gelopen moest worden via de Wil-
denborch en het Galgengoor.
Bij de 3 kilometer kwam de heer L. Bui-
ting uit Kilder in een tijd van 11 minuten
en 16 seconden als eerste over de streep;
2. H.J. Weenk, Borculo, 11 minuten 30
seconden; 3. C. Hissink, Vorden, 12 mi-
nuten en 36 seconden.

De heer R. Hegge won in een tijd van 20
minuten en 26 seconden de zes kilome-
ter; 2. R. Groen, Apeldoorn, 20 minu-
ten en 30 seconden; 3. J. Wolbrink, Kil-
der, 20 minuten en 33 seconden. De
eerst aankomende dame op deze afstand
was mej. P. Beyl uit Apeldoorn. Zij
kwam in het bezit van een beker be-
schikbaar gesteld door café Het
Zwaan t je.

De 10 kilometer leverde een zege op
voor R. Jolink uit Doetinchem in 37 mi-
nuten en 16 seconden; 2. W. Hofstee,
Lochem, 37 minuten en 46 seconden; 3.
L. Venderbosch, Beltrum, 38 minuten
en 12 seconden. Eerst aankomende da-
me, mevr. Bruggert-Pardijs uit Vorden
in 44 minuten en 12 seconden.

Touwtrekvereniging TTV
Het is zo langzamerhand traditie gewor-
den dat de touwtrekkersvan de TTV
Vorden in het winterseizoen een boeren-
koolavond aan hun leden of f reren. Aan
de in het clubhuis op het Medler
gehouden avond namen ongeveer zestig
personen deel, waaronder dames en
huisgenoten van de leden.

Gerrit Barink sprak namens de ontspan-
ningscommissie een hartelijk welkom en
wenste ieder een gelukkig 1981. Voorzit-
ter Jan Knoef, die op de aanstaande
voorjaarsvergadring, na vijftien jaar,
zijn functie neerlegt memoreerde in zijn
openinswoord in korte trekken het wel
en wee van de vereniging. Hij prees de
inzet van de leden en zag de TTV
Vorden - die nu meer dan een kwart
eeuw bestaat, als een gezonde vereni-
ging. Hij hoopte op een zeer voor-
spoedig toekomst voor leden en huisge-
noten.

Men deed zich vervolgens te goed aan de
boerenkool met met- of rookworst - al
naar men beliefde - dat het smaakte
bleek al gauw want in een mum van tijd
waren de bodems van de kookpotten te
zien. De dames Brummelman, Groot
Roessink en Hummelink - die al voor de
tiende keer in aktie waren - hadden een
hele dag besteed aan het schillen van
ruim veertig kilo aardappelen, het
koken van de ruim vijftien meter worst
en het stampen van de boerenkool. Het
was hen bijzonder goed gelukt en
iedereen applaudiseerde spontaan voor
deze hulp.

Uit handen van de heer Barink ontvin-
gen de drie dames bloemen als dank
voor hun onverbeterlijke kookkunst.
Daarna bracht men nog enige uurtjes
gezellig door met het beoefenen van
ontspanningsspelen, sjoelen,
geluksbaan enzovoorts. Menigeen
sleepte een mooi prijsje in de wacht.

GEBOREN: Gjerryt Johan Leuverink
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.R.M, de Gier en B. H.
Korenblek; H.W. Elbrink en J. Jans-
sen; J.A. Buis en B.A. Th. M. Aalde-
ring; W.G.M. Stapelbroek en A.V.M,
te Braake; J.F. Dekkers en A.H. Wesse-
link; Th. J.M. Bijen en J.H. Wasseveld;
J.J.A.M. Arends en C. Weustenenk.
OVERLEDEN: Geen

Kerstpuzzel
De uitslag van onze Kerstpuzzel en
kleurwedstrijd wordt volgende week
in Contact bekend gemaakt.
Het aantal inzendingen was zo
enorm groot, dat het onmogelijk
was om tijdig alles uit te zoeken.
Dus nog even geduld.
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