Donderdag 12 januari 1984
45e jaargang nr. 44
Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 34 et.
Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met
f 2,50 adm. kosten.
VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)
Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688
Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

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

Fysiotherapeut
J. Funke vestigt
eigen praktijk
Niet zonder enige trots zal op maandag 16 januari a.s. de heer J. Funke,
voorheen werkzaam als fysiotherapeut bij Jansen v.d. Berg, zich zelfstandig vestigen aan de Dorpsstraat
40 te Vorden.
Er is de laatste weken heel wat werk
verricht om de praktijk tijdig voor elkaar te krijgen.
Wachtkamer, behandel- en oefenruimte zijn alle up-to-date ingericht,
zodat een optimale behandeling van
patiënten gewaarborgd is.
De heer Funke is erg blij dat hij na een
gedwongen periode van nietsdoen
straks in de eigen praktijk zijn jarenlange ervaring weer in dienst kan stellen van zijn patiënten.

De Deurdreajers
organiseert Dansen Showavond
De karnavalsvereniging "De Deurdreajers" organiseert a.s. zaterdag in
"De Herberg" een grote dans- en
showavond. Medewerking aan deze
avond verlenen "Party Fever" die voor
de muzikale begeleiding zorgt en de
dansmuziek ook voor haar rekening
neemt.
Uiteraard ontbreken de dansgardes
van de vereniging niet.
De Hofliederentafel geeft ook akte de
prescnce, terwijl 'The Pamper Sisters" en Pater Dialektus Platarius op
die avond voor het eerst zullen optreden.
De voorverkoop van kaarten is in volle
gang. De kaarten zijn te verkrijgen bij
de heer ten Barge, exploitant van De
Herberg. Na afloop van de avond
biedt de vereniging de gelegenheid
zich met de borrelbus huiswaarts te
begeven.

K.RO. houdt
jaarvergadering
De K.P.O. opent in de maand januari
met de jaarvergadering. Voorzitster
mevrouw Wiggers is reglementair aftredend en niet herkiesbaar.
Ook mevrouw Lichtenberg treedt reglementair af. Na afloop van de jaarvergadering wordt het bingo-spel gespeeld.

De muziekvereniging "Concordia"
gaf zondagmiddag in bar-bodega 't
Pantoffeltje voor het zesde achtereenvolgende jaar een nieuwjaarsconcert.
Voor dit concert bestond een flinke
publieke belangstelling. Na de intro
van het bekende "Uren, maanden, dagen" vertelde voorzitter W. Barink dat
"Concordia" waarschijnlijk voor de
laatste maal in de huidige uniformen
concerteerde. De vereniging (die 75
leden telt) heeft de afgelopen jaren
veel gespaard, ook dankzij de inbreng
van het plaatselijke bedrijfsleven, zodat inmiddels een "potje" van ruim 30
mille is gereserveerd, waaruit binnenkort nieuwe uniformen gekocht zullen
worden. Op de jaarlijkse uitvoering op
zaterdag 4 februari in het Dorpscentrum zal "Concordia" zich in de nieuwe kledij presenteren. Het eerste gedeelte van het Nieuwjaarsconcert
werd verzorgd door het korps onder
leiding van dirigent H. Wendt. Het
werd een luchtig programma dat begon met een Duitse mars, gevolgd
door de "Fanfare in blue" met als
trompetsolisten Joop Lauckhart en
Ab Hengeveld. "Concordia" gaf onder
meer een prachtige vertolking van
"Jesus Christ Superstar". Het programma voor de pauze werd besloten
met eveneens een mars.
Na de pauze traden "De Achtkaste-

lendarpers" onderleiding van Joop
Lauckhart voor het voetlicht. Deze Tirolerkapel zorgde voor een gezellige
sfeer, waarbij Joop Lauckhart het bijzonder druk had. Met één hand trompet spelen en met de andere hand de
kapel dirigeren, je moet het maar kunnen.

"Oud-Vorden"
In een geheel bezette zaal van bar-bodega 't Pantoffeltje hield de Vereniging Oud Vorden j.1. woensdag "haar
nieuwjaars bijeenkomst.
Na een optreden van mevr. Gosselink, die in dialekt enkele gedichten op
uitstekende wijze voordroeg, was het
de beurt aan Hans Keuper uit Silvolde.
Met gebruik van gitaar, fluit en harmonica bracht deze talrijke liedjes uit
deze streek, waarvan enkele heel oude, op verrassend knappe manier naar
voren. Opvallend was zijn muzikaliteit
in combinatie met een goede stem en
voordracht.
De veelheid van de door enkele leden
gebakken oliebollen, wafels en "ni'jaorskoek'm" droeg er mede toe bij
dat dit voor de vereniging een avond
was waar zij met voldoening op kan terugzien.

Bargkapel in
Blauwe Bok
De bekende "Bargkapel" uit Barchem
onder leiding van de heer Engelberop zaterdagavond 11 februari
n aan een "Blauwe Bok"
avoriu die in bar-bodega 't Pantoffeltje
zal worden gehouden. Deze avond die
om 20.00 uur begint staat onder leiding van Freddy Ikink. Tevens zullen
versrfÉllende nationale en regionaal
bekUrc artiesten hun medewerking
verlenen. Voor de dansmuziek zorgt
het "Valler Combo".

Geslaagd
Aantal inwoners per 31 december 1983
mannen

aantal inwoners per 1 januari 1983
3677
vermeerderd door geboorten
17
totaal
3694
elders geboren behorende tot de bevolking
20
totaal
3714
gevestigdcn
118
totaal
3832
verminderd door vertrokkenen
148
totaal
3684
overledenen
29
totaal
3655
elders overleden behorende tot de bevolking 19
aantal inwoners per 31 december 1983
3636

vrouwen

totaal

3597
16
3613
17
3630
132
3762
143
3619
21
3598
11
3587

7274
33
7307
37
7344
250
7594
291
7303
50
7253
30
7223

Onze plaatsgenoot B. Horsting slaagde met lof voor het diploma keurmeester van bastaarden met kanariebloed
en kooivogels.
Het examen werd afgenomen tijdens
de tentoonstelling Ned. Kampioenschap van de Alg. Ned. bond van vogelhouders op 4 januari j.l. te Zutphen.

Horecabond F.N.V.
Horecabond F.N.V. geeft informatieochtend maandag 16 januari over
loon- en arbeidsvoorwaarde, in het
Volkshuis te Zutphen.

Gemeentenieuws
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1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

De Wet Arob biedt aan derden belanghebbenden de mogelijkheid officieel be/waar 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 gemeentebestuur verleende bouwvergunningen. Een overzicht van de verleende bouwvergunningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met afdeling I ter secretarie. Belangrijk is evenwel dat een bezwaarschrift BINNEN 30 DAGEN na
de datum van publikatie moet worden
ingediend.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.DJ. Groot Roessink, Brinkerhof 2 te Vorden voor
het plaatsen van een karport aldaar
en
2. aan de heer J. Klein Brinke, Kruisdijk 7 te Vorden voor het verbouwen
van de boerderij aldaar.

2. Te verlenen bouw- en aanlegvergunningen met gebruikmaking van de
algemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van
Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verlenen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland afgegeven algemene verklaring
van geen bezwaar.
1. Aan de heer J. van Amstel, Wildenborchseweg 32 te Vorden voor
de uitbreiding van diens woning en
de bouw van een garage aan de Galgengoorweg 15 alhier;

Deze bouwplannen liggen tot en
met 26 januari '84 ter visie bij de afdeling gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het college van Burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt te worden.
3. Militaire oefeningen

Gedurende de periode van 16 januari tot en met 21 januari 1984 zal in deze gemeente een oefening worden gehouden door legeronderdelen uit respectievelijk Nunspeet en Arnhem.
Er zal gebiedsverkenning en verplaatsing worden teoefend.
Toestemming tot het betreden van
particulier terrein is verleend; tijdens
de oefeningen zal gebruik worden gemaakt van losse munitie.

2. Aan de heer J. Kettelerij, Het Hoge 37 te Vorden voor het bouwen
van een schapenstal aldaar;

4. Rattenbestryding

3. Aan de heer M. Regelink, Deldensebroekweg 2a te Vorden voor de
verbouw van de woning aldaar.

Elders in dit blad kunt u een advertentie vinden inzake de rattenbestrijding
en de aktie die hieromtrent in de
maand januari gehouden wordt.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NCVB afd.Vorden
De afdeling Vorden van de NCVB belegt op dinsdag 17 januari in het
Dorpscentrum een bijeenkomst welke om 19.45 uur begint. De heer Frankenhuizen uit Wageningen zal tijdens
deze avond het onderwerp "Is het
eten van bespoten groenten wel verantwoord?"

R. Bekkers
tafeltenniskampioen
van Vorden
De Vordens tafeltennisvereniging
"Treffers '80" organiseerde zondag in
de zaal van "De Herberg" te Vorden
de open Vordense Tafeltenniskampioenschappen.
Voor de gebeuren bestond een flinke
belangstelling. In totaal hadden zich
circa 60 personen voor de diverse klassen ingeschreven. Ook de publieke
belangstelling was goed te noemen.
Vanwege het deelnemersaantal speelden de dames een halve competitie.
Mej. G. Reinders werd uiteindelijk
kampioen met mej. C. Kramp op de
tweede plaats.
Bij de junioren ging het er zeer fanatiek naar toe. Uiteindelijk plaatsten
Frans Hovenkamp, Gerhard Weevers
en Ronald Wiekart zich bij de laatste
drie. De eerste ontmoeting tussen
Frans Hovenkamp en Ronald Wiekart
leverde een 2-1 zege op voor Frans
Hovenkamp. Setstanden 21-19; 20-22
en 21-13.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 en 15 januari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Bevestiging van Ambtsdragers
Tijdens de kerkdienst in de Hervormde Dorpskerk te Vorden op a.s. zondagmorgen 15 januari zullen bij leven
en welzijn vier nieuwe ambtsdragers,
leden van de Hervormde Kerkeraad,
bevestigd worden:
tot ouderling: mevrouw T.G. Ridderhof-Meesters, het Jebbink 17.
tot ouderling-kerkvoogd: mej. H.W.
Bobbink, de Stroet 7.
tot diaken: mevrouw H.J. Huetinkvan Zuilekom, Oude Zutphenseweg 4
en de heer F.H. Peters, Hoetinkhof 38
(jeugddiaken).
Ook de herkozen ambtsdragers (ouderlingen, ouderlingen-kerkvoogd en
diakenen) zullen in genoemde dienst
herbevestigd worden.
Na de dienst is er in "De Voorde" gelegenheid de nieuwe Kerkeraadsleden
te begroeten.

Gerhard Weevers ve'^fc|£ vervolgens
Ronald Wiekart in tw^rets met 21-18
en 21-10. De finale tussen Frans Hovenkamp en Gerhard Weevers had
een spannend verloop. Gerhard Weevers won de eerste set met 22-20 en
Frans Hovenkamp d^fceede set met
21-19. In de derde^R zegevierde
Frans Hovenkamp met 21 -17 en werd
hij kapioen.
Bij de heren leverden Knippen en
Evers een spannend gevecht in de halve finale. Evers won en plaatste zich
voor de finale.
De finale speelde hij tegen R. Bekkers. Laatstgenoemde won in vijf
sets en werd daardoor kampioen van
Vorden. Setstanden 21-12; 21-10; 1721; 16-21; 11-21.
De heer M. Martinus reikte na afloop
de prijzen uit.

Er is daar dan tevens gelegenheid afscheid te nemen van de afgetreden
Kerkeraadsleden:
Mevrouw Olthof-Sigger (diaken), de
heer de Ruiter (ouderling), de heer
Hans Jansen (ouderling-kerkvoogd)
en de heer Henk Smallegoor (jeugddiaken).
Er wordt in "De Voorde" koffie geserveerd. U bent er hartelijk welkom, in
Kerk en Voorde, a.s. zondagmorgen
15 januari.

Uit het politie-rapport

Agenda

Fietsencontrole
schoolgaande jeugd

Jongeren-avond Hervormde Gemeente: dinsdag 31 januari, in "de
Voorde", Kerkstraat 15.
Gespreksonderwerp: "Kerk en samenleving".

Afgelopen maandag heeft de rijkspolitie controle gehouden voor wat betreft
het rijgedrag van de schoolgaande
jeugd, speciaal wat betreft de verlichting.
Een tweetal scholieren kregen een
proces-verbaal omdat de bromfietsverlichting niet in orde was. Ook een
viertal rijwielen misten de voorgeschreven verlichting. Wederom vier
processen-verbaal voor de berijders.
De rijkspolitie zal de controle in de komende tijd verscherpen.

Interkerkelijke jeugddienst
De interkerkelijke jeugddienst, belegd door de interkerkelijke jeugdwerkgroep, wordt gehouden a.s. zondagavond 15 januari in de Dorpskerk.
Het Leger des Heils uit Zutphen verzorgt hier deze avonddienst, onder leiding van de Kapt. Kanis uit Zutphen.
Eenieder is er zeer welkom.

Auto in beslag genomen
De heer W. de K. uit Zutphen kwam
naar Vorden om een andere auto te
kopen. Onderweg werd hij aangehouden door de Rijkspolitie, die zoveel
mankementen aan zijn oude auto constanteerde dat deze in beslag werd genomen.
De rijkspolitie bracht K. naar het opgegeven adres en K. ging inderdaad
met een andere auto naar Zutphen terug.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 14 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink, Tel. 1566.
WEEKENDDIENST TANDARTS
14 en 15 januari J. H. Hagedoorn,
Lochem, tel. 05730-1483; J.G. v. Dijke, Hengelo, tel. 05753-1370.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.
HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.
Tel. 08340-44192
NOODHULPDIENST
Januari: Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.
TAFELTJE DEKJE

Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.
SOCIAAL KULTURliHL WKRK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.
TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.

Zwarte kraai in voliere
Decanije
De door Karin Rouwenhorst gevangen zwarte kraai heeft een thuis gevonden in de voliere van huis Decanije. De kraai plaagde afgelopen week
vooral jeugdige kinderen. Hoewel de
rijkspolitie de kraai wist te lokken, was
het toch de 11 jarige Karin die het dier
tenslotte van haar fietsstuur wist te
pakken.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.
R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uurEucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering
R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering
GEREFORMEERDE KERK
Zondag 15 januari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra (gezamenlijke dienst).
HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 januari 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink, bevestiging van Ambtsdragers. Na de dienst, begroeting en
koffie in "de Voorde".
19.00 uur Gezamenlijke Jeugddienst.
Leger des Heils, Zutphen. Kapt. Kanis, Zutphen.

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. 18.3021.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.
BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN
VOOR EXTRA LAGE PRIJZEN

GRANDIOZE

OPRUIMING

Hoekkombinatie 1-2-3

ZIE OOK ONZE BLAUWE OPRUIMINGSKRANT

SLAAPKAMER

WANDMEUBEL

BANKSTEL 3-1-1 zits.

595-

1998-

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

Buffetkasten

PXid'

""

Elementenwand eiken

\*ï

2.36 m lang met zeer veel
bergruimte
éénmalig

OP ONZE SLAAPKAMERAFDELING
DIVERSE STUNTAANBIEDINGEN

1995SCHUIFKAST
2 deurs

massief eiken
Mohair-look velours bekleding
van 315,nu per stuk voor

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

WANDMEUBEL met een
klassieke lijn, geheel massief
eiken front. Zeer veel
bergruimte. Breed 195 cm.
Hoog 193 cm.
Diep 56 cm.
1QQÖ
Opruimingsprijs:
IwwCJf

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

5950110 cm.

per stuk:

met leder kussen

895-

198-

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

10 Navelina's

Golden Delicious

nylon

MET KORTINGEN TOT 70%

GEMEENTE VORDEN
OPENBARE KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat ingevolge artikel 18, lid 1, van de Beheersverordening van de Algemene Begraafplaats, rechthebbenden op graven, uitgegeven in 1974, de aan hen uitgereikte bescheiden dienen te laten kontroleren, met de
bij de gemeente berustende gegevens.
Vorden, 11 januari 1984.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester
J.DRIJFHOUT.
MR. M. VUNDERINK.

GEMEENTE VORDEN

Geheel massief
Blank gelakt vuren.
Incl. rollattenbodem IQ O
mams
meeneemjuijs
l OO f

gratis reservering en
verzekering voor latere

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

345-

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

R u 4 0 0 0 m2 meubel
en tapijttoonzaal
Prima service en garantie.

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

J.H. WILTINK

BRUNEKREEFT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

898-

OOK ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN
VAN DE VOLLE ROL

HET HOGE 20-VORDEN

GROENTE EN FRUIT

p.m. vanaf 69,-

LEDIKANT 90x200

couponnen tapijt

Massief eiken
voor

1 ,98
2,98
2,75

van 229,- p.m. voor 179,—

Slaapkamertapijt 400 breed

Nu voor

DIVERSE

SENIOREN
FAUTEUIL

298HELMINK MEUBELEN

Witlof „o

zuiver scheerwol
+ gratis leggen.

DRAAIFAUTEUIL

OP ONZE KOMPLETE KOLLEKTIE

15%KORTING

nu p.m. 29,95

Geheel massief eiken
rundlederen kussen
Prima zitkomfort

SALONTAFEL: 130 x 65 cm. massief eiken voor

TIJDENS DE OPRUIMING:

119,50
nu p.m. 6,95

Woonkamertapijt 400 breed

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

MANOU MEUBELEN

139,65,-

Smyrna tafelkleden
Vitrages 150 hoog 13,95
Velours overgordijnen

250-

Eb l HOEK geheel massief eiken
8 kantige tafel met kolompoot geheel
massief eiken. Stoelen in zadelzit of
met een leren kussen te leveren.

voor 85,-

kwaliteitsmatrassen met forse kortingen en een
gratis hoofdkussen.

225-

STOEL

voor 98,-

MATRASSEN

met plavuizen

STOELEN

voor 298,-

Eiken theekastje
Mimiset massief eiken
Lektuurbak massief eiken
Schrijfburo in wit en grenen
Burostoel (verstelbaar)

SALONTAFEL

TAFEL

895-

geheel massief grenen front

1650-

als 3-2 zits met
rundlederen kussens

1495-

zwaar massief grenen
éénmalig voor:

vanaf
l

HOEKKOMBINATIE

EEN GREEP UIT ONZE VELE
OPRUIMINGSAANBIEDINGEN

135 X 200 van 139,50

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

J. M. UITERWEERD

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van 12 januari 1984 gedurende een
periode van drie weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Sociale Zaken en Welzijn ter inzage is
gelegd de lijst vermeldende de voor het jaar 1984 maximaal beschikbaarte stellen subsidie per plaatselijke instelling, (Sociaal Cultureel Programma 1984) zoalsdeze
door ons college voorlopig is vastgesteld.
Tevens ligt voor u ter inzage het advies terzake van de
werkgroep Welzijnsplanning.

Vorden, 11 januari 1984
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris.
De burgemeester,
J.DRIJFHOUT.
MR. M. VUNDERINK.

voor219,50

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Goedkoper kan niet:
Vloerbedekking 4 m br
vanaf 29,95 per m.
HUBODOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Dekker Electro BV

Te koop gevraagd:

antieke en
grootmoederstijd
spullen
Inboedel en zolderopruiming
B. BARTELDS
Almenseweg 25, Vorden.
Tel. 05752-1762.

Goedkoper kan niet:
Behang vanaf 1,95 per rol.
HUBODOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.

Raadhuisstraat 22

Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Het door ons college voorlopig vastgestelde programma wijkt enigszins af van het werkgroepadvies.
Gedurende de periode van ter inzage legging bestaat
voor belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het
ontwerp-programma een bezwaarschrift in te dienen bij
de gemeenteraad van Vorden, p/a Postbus 9001,7250
HA VORDEN.

voor 169,-

240 X 200 van 289,-

Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

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

voor 99,75

200 X 200 van 229,-

De opruiming begint op 12 januari.

Vorden - Telefoon 05752-2122.

Te koop. l aardgas straler.
Grote capaciteit.
H. van Ark,
Burg. Galleestraat 5, Vorden.
Tel. 1554.

AUTORIJLESSEN?

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gas- en
oliehaarden

baréndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Automaat.

Te koop: g.o.h. bromfiets.
Merk Kreidler RMC. Bj. 1980.
Tel. 05752-1521.
Te koop: 7 hangkettingen, 4
drinkbakjes,
puntdraad,
afrasteringspalen.
H.J. Wiggers
Brandenborchweg 8
Vorden. Tel. 05752-6704.

RATTENBESTRIJDING
In de week van 23 tot en met 27 januari 1984 zal de
jaarlijkse aktie ter bestrijding van ratten gratis door de
gemeente worden uitgevoerd.
Iedereen die hiervoor in aanmerking wenst te komen
dientditvöör20januari1984optegeven bij bureau gemeentewerken, telefoonnummer 2323, toestel 36.
Vorden, 11 januari 1984.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris,
De burgemeester,
J.DRIJFHOUT.
MR. M. VUNDERINK.

Nog niet geprofiteerd
van onze

Nu

Dames-, heren-, meisjes-, en
jongenskleding

OPRUIMING? STERK AFGEPRIJSD!

MODEHUIS

Burg. Galleestraat 3 - Vorden

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
en broertje

*

en

^^*

INAGELTINK

MARCEL

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J.C. Krajenbrink.

Vorden, 9 januari 1984
Hoetinkhof127.

Wij nodigen U uit op de receptie van 16.00
tot 18.00 uur in zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.
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EIGEN GEMAAKTE

Rookworst 100g,
Zuurkool

De Deurdrea/ers "

1,39
0,25

KEURSLAGER

HENK SLEUMER
en

Ruc/olf

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

MINIEWESSELINK
geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatshebben op
woensdag 18 januari a.s. om 10.15 uur in het
gemeentehuis „kasteel Vorden".

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal café-restaurant „De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

„Ie Herberg"

e

Mocht de komende weken de entree van
onze zaal wat "rommelig" bij U overkomen
dan houdt dit verband met de realisering van
een nieuwe opslagruimte en een vernieuwde
(tevens grotere) garderobe.

SLAGERIJ KRIJT

otüo/3o/f eter/* c/e

Het Langen 4, Lochem
Zutphenseweg 127, Vorden

GEVESTIGD:

Toekomstig adres:
Peggenhofweg 3, 7251 NC Vorden.

1959

voor iedereen bij uw vakmanschoenwinkelier

PRAKTIJK VOOR
FYSIOTHERAPIE

1984

diverse maten
GyiTISChOenen gekleurde

J J. FUNCKE

Op 17 januari hopen onze ouders

JAN JANSEN

Pantoffels
Kinderschoenen
Damestassen

DORPSSTRAAT 40, VORDEN. TEL. 2567.

en

de dag te herdenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn.
Wij hopen dit samen met U te vieren op zaterdag 21 januari a.s. in zaal "de Herberg",
Dorpsstraat 10a te Vorden.
Receptie van 15.30 tot 17.30 uur.

tel. 05752-1470.
Willen diegene die een plaktafel of stoomapparaat geleend
hebben, en denken die niet
meer nodig te hebben dan zo
goed zijn het weer terug te bezorgen bij:

etacf/ia

e/-o

ALIEJANSEN-BRUGGINK
voor alle huisslachtingen,
hele en halve varkens
vanaf f 5,20 per kg.
voor- en achterbouten
vanaf f 7,85 per kg.

Sfa
ffcrs*vaste 20.00

Te koop:

SLAGERIJ KRIJT

xar/7 t/es.

LET OOK OP ONZE RIJKSDAALDERVOORDEEL DAGEN.

Hartelijk dank aan allen die
mijn 80ste verjaardag tot een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Kleur oranje, bj. '77 Pr.n.o.t.k.
Tel. 05752-2588
Tussen 17.00-18.00 uur.

•

Casselerrib

Kerkelijke bevestiging om 11.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden, door de weieerwaarde heer ds. Krajenbrink.

FIAT XI .9

-

Toekomstig adres:
Hoetinkhof 56, Vorden.

7251 BV Vorden
Januari 1984
De Boonk 2.

Hengeloseweg 14, Vorden.

-

Eventueel ook heerlijk voor bij de stampot:
EIGEN GEMAAKTE

HENDRIK EN HANNA
BANNINK

J.W.ZUURVELD
V.D. NOORT

"

AANBIEDINGEN GELDIG 12/1 T/M 14/1

Da Costastraat 20, Zutphen.
Hiermede willen wij iedereen
hartelijk bedanken voorde vele
felicitaties, bloemen en kado's
die we mochten ontvangen tijdens ons 60-jarig huwelijksfeest.

'

Kerkhof laan 2, Vorden
Noorderbleek 87, Lochem.

SABINE DIANA
Gerrit en Bea Schot
Sylvia

m

gaan trouwen op 13 januari 1984 om 10.30
uur in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Peter en Diny
van Asselt-Langwerden
Sander

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

De Keurslager
Goed voor ^.„det Geld

ADRIAANESKES

Greta - Gerard
Marjo - Marcel
Kees
Jan
7251 XJ Vorden, januari 1984
van Heeckerenstraat 2.

Wilt u leren

nu

40,-

nu 1 5,—

20% korting
nu 20% korting
nu 20% korting

nu

itL

Schoenen
Lederwaren
Reparatie

knippen en naaien
en/of patroontekenen?

KKINK

voor inlichtingen en opgave:
MODEVAKSCHOOL

T. Leuverink-Eijkelkamp

Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Burg. Galleestraat 4, Tel. 2733.
Kunstgcbittenrcparatie

Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

DROGISTERIJ
TENKATE

UKU l E

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

P.S. dan kunnen we andere
klanten weer helpen.
VROUWENRAAD
start cursus vrouw en gezondheid: 17 januari 9.30
uur in het dorpscentrum.
Opgave voor a.s. vrijdag
Tel. 2024.
VOETKLACHTEN?
Wilma Klein Haneveld
Chiropediste (pedicure - voetkundige - manicure)
Dennendijk 1 1, Warnsveld.
Alleen op afspraak:
Telefoon 05752-1579.

Sarome regenkleding
25% korting

IEDERE VRIJDAG IN VORDEN
OP DE MARKT

POELIER
HOFFMAN
Kuikenpoten 1,5.
Kuikensnitsels ^,
Kipburgers

1,25 stuk
5

HARBERS

BABY- EN KINDERKLEDING
8 voor

4 betalen

SPECIALE AANBIEDING

VERMIST sinds 5 jan.
Pikzwarte poes met
half-genezen wond op
linkerflank.
Graag bericht:
Het Jebbink45,
tel. 1896.
Tussen 18-19 uur.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN

-

KRANENBURG

betekent besparen
Dit doet U ook met onze
kwaliteits voorzet
ROLLUIKEN

4,75
6,75

Voor een goed advies en
vrijblijvende offerte naar
Interieur adviseur

FA. WOLSING

JAN PIETERSE
Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517.

Prachtige slaapzak a 25,

OPRUIMING!!

"Bakkerij 't Stoepje" ££££SB

TEN CATE ONDERGOED

DEZE WEEK REKLAME: UIT EIGEN BAKKERIJ
Allerhande gebakken met roomboter

Zutphenseweg 9, Vorden

C60
C90

ISOLEREN

Leverbaar in aluminium of
pvc uitvoering.

Chrome dioxïd merk Magna

Julianalaan 20, Vorden. Tel. 05752-1209.

Wapen- en Sporthandel

Marten

Engelstalige singels
v a 1,Nederlandstalige singels va 2,L.P.'s en cassettes
van 10 tot 50% korting
NIEUWE CASSETTE BANDJES

Kleintje „natte keek"

1 heel pond 3,50

3,-

Jan van Aart van Jan de Bakker

Dames heupslips
norm. 8,50

nu 2 st. voor
or

in _
l Uf ™

norm .7,95nu 2 stuks voor l Uf"~

DE VALEWEIDE

AZALEA
3 PRIMULA'S
1 BOS NARCISSEN

Meisjes hemd + slip ^en 9,95
5,50
5,3,RUURLO

GOUDA'S
GLORIE
MAYONAISE
pot 650 gram

NIVEA CREMEBAD

389
ASTOR HONDEVOER OF
MICKYKATTEVOERMk42ogram 59
O.B. TAMPONS
_499
WITWASMIDDEL
.4499
DRIEHOEK WASBUILTJES
699
flacon 500 ml

normaal of speciaal, 40 stuks

koffer 2 kilo, Vrij Produkt

12 stuks

'

MOTIES
maten 38 t/m 46
Vrii Produkt

Alléén verkrijgbaar in filialen met een groenteafdeling
Pryzen geldig t/m 14 januari a.s.

NAVELINA
HANDSINAASAPPELEN 3 KILO Ó J

i

KILO l J/

GEI E GRAPEFRUiïS

BRUTAAL
DATIS
BUKSEMS
GOEDKOOP
VOOR

WASVERZACHTER

SPAGHETTI

75
99
BIERPUL FRANSE MOSTERD
89
HALFVOLLE MELK
89
OSTELLA
HAZELNOOTCREME
179
zak 500 gram

250 gram

houdbaar, literflacon

pot 400 gram

.

BOERENKOOL
450 gram Vrij Produkt

SLAGERIJ
Alléén verkrijgbaar m filialen met een slagerij
Prijzen geldig t/m 14 januari a.s.

VERSE WORST OF
SAUCIJZEN
VARKENSBOVENPOOT
RUNDERTARTAAR

DOPERWTEN

APPELMOES

PRIJSVERLAGING

zeer fijn, heel blik,
Vrij Produkt

fans
KRENTENBOLLEN
4 stuks
VARKENSSATÉ
diepvries, 3 stokjes.
RODE
KOOL MET APPELTJES 99
pak 450 gram

VAN
HOUTEN SUPERREEP
melk, puur of noot, 50 gram _________^

99
99

CORNED
BEEF
340 gram
ROOKWORST
Beloofd: ook in 1984 houden we de prijzen laag. U ziet het aan 'n heel 225 gram
SPRITS
blik appelmoes voor maar 79 cent Speciaal ingekocht Of aan onze pak
15 stuks, 250 gram, Vrij Produkt
Vrije doppers (zeer fijn): die hebben we blijvend in prijs verlaagd BORDEAUX WIT
naar 99 cent. Vlijmscherpe prijzen die u dit jaar goed kunt gebruiken.
En die zijn er voldoende; kijk maar eens rond in deze advertentie. BRUINE BONEN OF
Brutaal inkopen is ook een vak!
KAPUCIJNERS
demi-sec, fles 0,7 liter

:=149

_399
79

WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN

NIEUWSTAD 5, VORDEN

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Taarten en gebak
in een ander jasje

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Dammen
Kampioenschap distrikt Oost
sneldammen voor
J o ha n K ra j en brink
In Winterswijk werd 7 januari het
sneldamkampioenschap van het distrikt georganiseerd. In totaal waren er
100 deelnemers, wat een nieuw rekord is.

De vraag naar nieuwe, leuke, attractieve dingen, is nu ook doorgedrongen in de wereld van de taarten en het gebak. Er valt namelijk bij de bakker een nieuwe vorm van verjaardags- en jubileumtaarten te ontdekken.
Deze taarten zijn sinds kort verkrijgbaar onder de naam "Feestnummers".
Een Feestnummer is een taart in de
vorm van een cijfer of een combinatie
van cijfers, bedoeld om al die feestelijkheden waarbij een getal een rol
speelt "extra" luister bij te zetten,
't Is dan ook bijzonder leuk om bijvoorbeeld een kind een cijfertaart te
geven, die aangeeft hoeveel jaar hij of
zij is geworden. Maar ook bij jubilea
en zilveren of gouden bruiloftsfeesten
is een "Feestnummer" een feestelijk
geschenk.

Zaalvoetbal
Pavanda 3 - Velocitas 1: 3-4
De wedstrijd tussen deze twee titelkandidaten begon met een voorzichtig aftasten van beide kanten. Toch
waren het de Lochemers, die al na
twee minuten de kruising raakten.
Langzamerhand, zonder echt goed in
hun ritme te komen, trokken de Vordcnaren het spel naar zich toe.
Corry ten Barge opende de score door
een verdedigingsfout van Pavanda
goed te benutten (0-1). Uitgespeelde
kansen werden er niet gecreëerd, er
werd veel van afstand geschoten.
Dit resulteerde nog voor rust in twee
enorme kogels van Richard Bargeman
en Corry ten Barge (0-3).
Na rust lieten de Velocitas-aanvallers
zich te ver terugvallen, waardoor achter alles werd dichtgedrukt. Hierdoor
werd het moeilijk uitverdedigen. De
scheidsrechter liet in deze fase van de
strijd ook nog van zich spreken: op onverklaarbare wijze schonk hij Pavanda
een strafschop (1-3), terwijl hij aan de
andere kant een doelpunt van Corry
ten Barge afkeurde.
Met een droge knal bracht Jan Addink
weer een marge van drie doelpunten
tot stand (1-4).
Beide incidenten leidden toch tot onrust in het spel van de Vordenaren;
het technisch overzicht veranderde in
werkvoetbal.
Zonder echt in grote moeilijkheden te
komen, kon Pavanda nog tweemaal
tegenscoren, waarna Velocitas met
een 3-4 zege huiswaarts keerde.

Rietmolen 3 - Velocitas l: 3-7
Na een uitstekende start, waarin Velocitas al snel, via doelpunten van Corry
ten Barge en Jan Leegstra, een 0-2
voorsprong nam, zaten de Vordenaren plotseling muurvast. Rietmolen
maakte hier handig gebruik van door
twee onzekerheden van keeper Tonnie Meyer doeltreffend te benutten.
Na de 2-2 ruststand duurde het eerst

Omdat uw bakker een "vakman" is
maakt hij de "Feestnummers" op zijn
eigen wijze. Zodoende is er niet één
hetzelfde en heeft iedereen die er een
koopt altijd een unieke feesttaart. Een
taart om van te watertanden.
Het idee van de "Feestnummers"
komt erg leuk en bijzonder origineel
over. In ieder geval heeft u bij bepaalde gelegenheden de mogelijkheid om
weer eens "wat nieuws" aan te bieden.
En dat is op zich ook wel eens prettig!

enige tijd, voordat er weer gescoord
werd. Het woord was eerst aan Velocitas, dat via Richard Bargeman en een
eigen doelpunt van Rietmolen, uitliep
naar 2-4. Nadat Corry ten Barge een
strafschop had gemist, werd de score
verder uitgebouwd door Mark Rouwen en wederom Richard Bargeman,
beide malen op goed aangeven van
Jan Addink (2-6). Voor Rietmolen viel
er in de tweede helft nog slechts éénmaal eer te behalen, waarna Richard
Bargeman de eindstand op 3-7 bepaalde.
Uitslagen:

Pavanda 3 - Velocitas 1: 3-4; Rietmolen 3 - Velocitas l: 3-7; S.S.S.E. 3 - Velocitas 2: 3-3; Velocitas 2 - Oldenkotte
1:3-1; Velocitas 2 - Velocitas 3: 7-2 vr.
schap.; Velocitas 3 - Andarinyo 3: 2-6.
Programma:
Vrijdag 13/1 Eerbeek: Andarinyo 3 Velocitas 3.
Maandag 16/1 Vorden: Velocitas l R.F.C. 2 20.00 uur; Velocitas 3 - S.M.S.
1020.45 uur.

Waterpolo dames
De eerste competitie wedstrijd in het
nieuwe jaar tussen de dames van Vorden '64 en BZ&PC uit Borculo is in
een 4-1 overwinning geëindigd voor
Vorden '64.
Het was een gelijkopgaande strijd,
want pas in de tweede periode wist
Vorden "64 via Hermien Tiessink op
1-0 te komen. De bal glipte tussen de
vingers door van keepster Rianne
Soek. Jacqueline ter Huerne bracht de
stand op 2-0.
Borculo kwam terug tot 2-1, waarna
Vorden in de derde periode een man
meer situatie benutte 3-1. De laatste
periode bracht de eindstand 4-1, gescoord door Diseré Westerveld, die
ook het derde doelpunt op haar naam
bracht.

TWEEDE BLAD

In de Hoofdklasse werd Johan Krajenbrink kampioen. Hij won in de finale 9
wedstrijden op rij, waarna hij de laatste 2 partijen aan remise genoeg had,
ook tegen Tjeerd Harmsma, die hem
de hele tijd op de hielen volgde, maar
onderweg 2 punten kwijt raakte. Krajenbrink eindigde dus met 20 punten
uit 11 wedstrijden, gevolgd door
Tjeerd Harmsma met 19 punten,
Geert Prinsen met 16 punten en Henk
Grotenhis ten Harkel met 13 punten.
Wieger Wesselink en Henk Ruesink
hadden evenveel punten, namelijk 11,
maar na barrage kreeg Wieger de 6e
plaats en Henk de 7e plaats. Ruesink
heeft zich hiermee wel geplaatst voor
de Gelderse finale. Gerrit Wassink en
Jan Masselink haalden de finale wel,
maar konden geen rol van betekenis
spelen: Masselink eindigde als 10e en
Wassink als l Ie met resp. 6 en 5 punten. Harry Graaskamp en Simon
Wiersma kwamen in de verliezersfinale terecht en eindigden daar als 5e met
8 punten uit 7 wedstrijden resp. 8e
met 3 punten.
In de Eerste klasse kwam van DCV alleen Saskia Buist, kampioene van vorig jaar uit. Dit jaar haalde ze de "echte" finale niet en werd 4e in de verliezersfinale met 11 punten uit 9 wedstrijden. Bij de Junioren werd een volledig rondtoernooi gespeeld. Achter
Wout Buesink, Arjan v.d. Berg en
Mark Sanders eindigde Henk op een
4e plaats met 21 punten uit 13 wedstrijden, wat waarschijnlijk recht geeft
op deelname aan de Gelderse finale.
Win^terenpas heeft het bij de aspiranen^Rd gedaan. Hij eindigde verrassend als 2e in de Winnaarsfinale met
11 punten uit 8 wedstrijden en komt
10 maart in Huissen in aktie bij de
r 'derse sneldamfinales. Jurgen Slut. J^/lichiel Boerkamp haalden deze nrole wel, maar kwamen tekort:
een 7e en 8e plaats met 6 resp. 5 punten was hun deel. In de verliezersronde skoorde Martin Boersbroek 6 punten uit 8 wedstrijden en daarmee een
6e plaats. Rik Slutter zat bij de pupillen in de winnaarsfinale en valt waarschijnlijk net uit de boot bij de plaatsing voor Gelderland: een 5e plaats
met 7 punten uit 8 wedstrijden was
zijn skore. In de verliezersgroep eindigde Anja Bouwman met 6 punten
uit 9 wedstrijden op een gedeelde 8e
plaats.

Onderlinge kompetitie
Senioren: Hoofdklasse
J. Masselink - H. Graaskamp 1-1; W.
Wesselink - S. Wiersma 1-1; H. Wansink - J. Lankhaar 0-2; H. Ruesink - G.
Wassink 2-0; S. Buist - B. Nijenhuis 02; H. Klein Kranenbarg - W. Wassink
0-2.
Eerste klasse:
B. Breuker - G. Hulshof 2-0; T. Slutter
- G. ter Beest 2-0; R. Slutter - H. Esselink afg.; W. Hulshof- M. Boersbroek
1-1; B. Hiddink - J. Hoenink 2-0; W.
Sloetjes - G. Brummelman 1-1; B.
Wentink - J. Lamers 0-2; M. Boerkamp - W. Berenpas l -1; J. Slutter - B.
Rossel 1-1.
Jeugd:
H. Berenpas - M. Baakman 2-0; M.
Boersbroek - M. Vruggink 2-0; R. Slutter - H. Boerkamp 2-0; J. Slutter - P.
van Arregon 2-0; G. Brinkman - B.
van Zuylekom 0-2; M. Baakman - M.
Boerkamp 0-2; W. Hulshof- Y. Baakman 2-0; M. Boerkamp - A. Bouwman
2-0; J. Kuin - M. Bouwman 2-0; M.
Kuin - E. van Arregon 0-2; M. Bouwman - H. Boerkamp 0-2; M. Boersbroek - H. Berenpas 2-0.

Kurkbiljart
op de Kranenburg
Komend weekend organiseert de biljartvereniging Kranenburg in /aal
Schoenaker het zogenaamde potbiljarten of kurkbiljart. Een ieder kan
hieraan deelnemen. Vrijdagavond
wordt begonnen om acht uur. Zaterdagmiddag vanaf vier uur en zondag
vanaf drie uur worden de wedstrijden
vervolgd. Algehele winnaar ontvangt
een half varken. Verder zijn er ook
dagprijzen te winnen.

Joh. Stapper eerste
op klaverjasdrive

Donderdag 12 januari 1984
45e jaargang nr. 44

Foto van Vorden-van-toen

Afgelopen vrijdag vond in zaal Schoenaker de vijfde klaverjas-drive plaats.
Met 5810 punten werd Joh. Stapper
eerste. Tweede plaatste zich mevr.
Lichtenberg met 5760 punten.
De poedelprijs voor 3889 punten ging
naar G. Leferink. De zesde avond zal
plaats hebben op 3 februari.

Graafschaprijders
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
houdt op woensdagavond 11 januari
om 20.00 uur in hotel Bloemendaal
haar jaarvergadering. Bij de bestuursverkiezing stellen zich de aftredende
heren W. Bielderman en J.A. Wuestenenk herkiesbaar. Behalve de gebruikelijke agendapunten zal tevens het
winter- en zomerprogramma worden
besproken.

Volleybal
Nederlaag voor Dash dames
tegen Zwovoc Zwolle
De dames van Dash, landelijke 3e divisie, kregen zaterdagmiddag bezoek
van het sterke Zwovoc uit Zwolle. Dit
team dat regelrecht op promotie afstevent, overklaste Dash in de eerste periode volkomen. De Vordense dames
kregen dan ook met 5-15 een gevoelige setnederlaag. In de tweede set herstelde de thuisclub zich goed. Op gegeven moment leidde de ploeg van
coach Ab Polderman zelfs met 12-10
en dat met eigen service. De Dash dames toch kennelijk nerveus zagen
daarna tot viermaal toe een opslag in
het net belanden. Zwovoc trok hiervan profijt en won de set toch nog met
12-15.
De laatste set opnieuw in de beginfase
een goed spelend D^sh dat zelfs op
een 14-13 voorspron^pf >.m. Het vertrouwen in eigen kunWn gaf tenslotte
de doorslag in het voordeel van de
Zwolse dames die met 15-7 wonnen
en daarmee een 0-3 eindstand lieten
aantekenen.
^^
Zaterdag aanstaand^«an de Dash
dames op bezoek bij SEC in Emmen.
De heren van Dash spelen zaterdag
thuis tegen Boemerang uit Olst. De
heren 2 gaan op bezoek bij Isala 5.

P.K.V.nieuws
Op de Regionale tentoonstelling te
Diepenheim behaalden leden van de
P.K.V. alhier mooie predikaten.
Grote hoenders:

Wyandotte wit, J. Rouwenhorst 2 x F.
Dwerg hoenders:

Leghorn zwart, H.J. Rietman l x ZG;
Wyandotte wit, J. Rouwenhorst 2 x
ZG; Idem Columbia, H. Berenpas 3 x
G; Rhode Island Red., H.J. Rietman 2
xG.
Konijnen, grote rassen:

VI. reus kon. grijs, H.J. Rietman l x G;
Idem, ijzergr. l x ZG; VI. reus wit, A.
Dijkstra l x G; Idem. L.G. Weevers l
x F, 3 x ZG.
Midden rassen:

Witte Nieuw Zeelander, H. Verstege 3
x ZG, 3 x G; Idem, H.J. Rietman l x
ZG, 2 x G; Idem, A. Dijkstra l x ZG;
Groot Zilver donkerzwart, H. van
Heerde l x G; Idem, mid. zwart l x
ZG;Idem. mid. kon. grijs l xZG; Wener blauw, André Snellink l x ZG;
Rode Nieuw Zeelander, G. Lenselink
l x F, 2 x ZG; Alaska, H.G.J. Horstman 3- x F, 3 x ZG; Parelfek, W. Rietman l x G; Deilenaar, H.j. Rietman l
x F.
Kleine- en dwergrassen:

Hollander kon. grijs, A. Dijkstra l xG;
klein zilver mid. kon. grijs, W. Rietman 2 x G; Idem mid. zwart en licht,
G. Agelink l x ZG, 3 x G; Rus zwart,
André Snellink, l x F; Ned. hangoordwerg, mevr. D. van Heerde l x G;
Idem, F. de Wit l x G; kleurdwerg
kon. grijs, A. Dijkstra l x ZG; mid. bl.
marter, F. de Wit l x F, l x ZG, 2 x G;
mid. sepia, D. Klein Geltink 2 x ZG, l
xG.
De heer Weevers had de mooiste van
de grote rassen, van de middenrassen
was het de heer H.J. Rietman, en de
heer de Wit had de fraaiste in de kleine
rassen op deze tentoonstelling. Proficiat.

Het zal omstreeks negentienhonderd geweest zijn toen deze fotogemaakl is van
de "Timmerschuren" bij kasteel de Wildenborch. De mannen die hier in de
weer zijn met rijschaaf, dissel en slijpsteen zijn o.a. G. Meulenbrugge (Schoolhuis), Meulenbrugge (Hoppenhof) en A.J. Koskamp.
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

Wie in het buitenland op besneeuwde of beysde wegen moet rijden, mag
geen enkel risico nemen met Nederlandse zomerbanden. Want bü de
beoordeling van de schuldvraag by een ongeluk, is de rijder op zomerbanden vaak in het nadeel. Dat is de raad die thans aan de balies van de reisafdelingen van de Rabobank gegeven wordt aan wintersporters die met de eigen auto naar hun bestemming gaan. Het geven van goede raad over nevenfacetten van de vakantie behoort ook tot de taak van de reisadviseuses.
Uit de door de internationale verzeke- zowel voor zichzelf als voor zijn voerringsspecialisten van de bank vergaar- tuig, voor 100% voorzorgen moet hebde gegevens blijkt dat rijden op zo- ben getroffen om noodgevallen de
merbanden de automobilist juridisch baas te kunnen. Volgens de jurispruin een nadelige positie kan plaatsen. dentie is het rijden op zomerbanden
In Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oos- op besneeuwde en beijzelde wegen
tenrijk en Duitsland rijdt men in de een inbreuk op dat principe. Immers,
berggebieden 's winters minimaal op zomerbanden doen de auto eerder
speciale winterbanden met grof pro- slippen en verlengen de remweg.
fiel. In extreme omstandigheden ge- Volgens de verzekeringsdeskundigen
bruikt men spijkerbanden of sneeuw- betekent dit nog niet dat wie op zokettingen.
merbanden bij een ongeval betrokken
Nederlanders zijn niet gewend aan de- raakt, altijd de schuld krijgt. De neize speciale winterbanden. Een be- ging de schuld geheel of gedeeltelijk
langrijke voorzorgsmaatregel die zij naar de niet passend van banden voorkunnen nemen is het meenemen van ziene automobilist te schuiven, is alsneeuwkettingen.
leen in twijfelgevallen aanwezig.
Gebruik die kettingen dan ook en doe In de wintersportlanden wordt door
dat zo gauw als het maar even nodig herkenbare borden aangegeven wanlijkt. Want wie, rijdend op zomerban- neer het gebruik van sneeuwkettinden, bij een botsing betrokken raakt gen verplicht is. Aan de reisbalies van
waarbij ook maar enige twijfel over de de Rabobank wordt echter aan
schuldvraag bestaat, die verliest voor sneeuwvakantiegangers geadviseerd
de meeste rechtbanken ter plaatse niet te wachten tot u deze borden /iet,
"het voordeel van de twijfel".
maar in twijfelgevallen - vooral op daZo stelt de Duitse wet dat een auto- lende of klimmende wegen - uit eigen
mobilist onder alle omstandigheden, initiatief de kettingen om te leggen.

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN
1983 CX 2400 l E
break autom. demo
26000 km.

7982 Visa super E
1982 Peugeot 305 SR
1981 Visa su per E
1981 2C VGspec.
1981 Dyane6
1981 GSA club
1981 Renault R5 TL
1981 Renault 18 TSIpg
1981 Renault 18 T diesel

1983 GS A pa 11 as

s.

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

1981 GSA X3

INRUIL-FINANCIERING-LEASING
De Venterkamp 11. Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUESINK A
FIAT

Profiteert als zovelen van de koopjes in onze
In diverse uitvoeringen,
met metalen plateau
Tuunte-prijs vanaf

ENORME KORTINGEN
op al onze konfektie van minimaal

UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

FIAT 126 PERSONAL
FIAT 127 900 L, 3 drs
FIAT 127 900 L, 3 drs
FIAT 127 900 SPEC. 3 drs.
FIAT 128 SPEC. 4 drs
FIAT RITMO 65 CL, 3 drs
FIATRITMO75CL, 3 drs.
FIAT 1311.6 CL, 4 drs

Huishoudtrappen

27,50

1980 Visa club
1980Gspec.lpg
1980 GSA club
1980 CX 2400 pallas matic
19792CV6club
1979 Opel ascona 1.9
1979 GS club matic
1978 Volvo 244 G L Ipg
1978 BMW518
1978 GS club

20-60%

Verder

'80
'78

SIMCA HORIZON met LP.G. '78
OPEL ASCONA 1.9 N
'79
BMW 316 met L.P.G
'77
RENAULT 4 GTL
'78
RENAULT 5 TS
'79
CITROEN 2CV6 SPEC.
'80
CITROEN GS SPEC
'78

Autobedrijf Teger BV

10%

KORTING op alle niet afgeprijsde artikelen, ook

Stationstraat 18, Ruurlo. Tel. 05735-1426.

op ondergoed (Schiesser - Ten Cate), beha's - corselets - panties
(Triumph - Fantasie - Wala), huishoudgoed - nachtkleding.
•.EIFHEIT

Keukenset
Wit, 5 huishoudhulpjes met wandhouder.

29,95

van 52,- voor

Ruurlo
Vrijdags open tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.
Premiewoningen plan Scheperkampte Warns-

Blank
tenenmand

veld. In ons plan van 16 koopwoningen zijn nog enkele Premie A en Premie B woningen te koop,

Voor haardblokken
speelgoed etc.
Diam. 45 cm.

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naarde erken-

18,95

de vakman.

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

Het adres voor:

Groente hakker
Automatisch roterende
messen van roestvrij
edelstaal. Voor o.a.
nootjes, chocolade,
groente en fruit etc.

7,95

vanaf f 144.000,-.
Premie beschikking 1983,

maximaal 1ste jaar

f 8400,-.
itichtii

Ontwerp:
Bouwkundig adviesburo
G.H. Vaags, Het Hoge 11,
Vorden, tel. 05752-1787.

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

ZUTPHENSEWEG 29

garantie
instituut
woningbouw

VORDEN- TEL 05752-1971

Stomerij voor Vorden e. o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

BOUWBEDRIJF

J.W. TEN KATE

J. DIJKMAN

Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1 dag service.

HOFWEG 30a - 7231 BH WARNSVELD
TELEFOON 05750-2.25.77

Beleefd aanbevelend; uw erkend gasen watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Wij n re k
Houten wijnrek
voor 1 O flessen
schaarmodel

FABRIEKSVERKOOP

8,95

ELKE VRIJDAG
VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UUR

Brievenbus tochtwering
Twee nylon haarstrips sluiten
de opening altijd tochtvrij af

2,75

Ook op deze Superaanbiedingen worden

COUPONS

KLEDING

damesstoffen
herenstoffen
voeringen
bont
plakvoering
vele fournituren

kolberts
pantalons
regenjassen
damesblazers
overhemden/blouses
stropdassen

ZEER SCHERPE PRIJZEN!

de bekende "Tuunte Sponsormunten"

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

De Tuunte is er niet alleen
voor uw
vereniging.

UNIFORMEN

St. Janstraat 38
KEIJENBORG
Tel. 05753 - f 641

't Wapen
van 't Medler

SCHILDERSBEDRIJF DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo.
Tel. 1368.

Te koop: Renault 14 TL 5
deurs. Kleur geel. Bj. '78.
Kl.st. 80.000. In prima staat.
Prijs: f 2750,-.
Tel. 05752-6762.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING?
Schoolstr. 17
Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw
gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het
tapijt

voor u, maar ook

Café-Restaurant

Premieschilderwerk vanaf 21
nov. 1983
50,- KORTING per man per
dag

de machine met de
goede resultaten»

gegeven.

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

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

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

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

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

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbokken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheidskleding enz.
w\J WC
land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Op woensdag 18 januari a.s. gaan ]
om 8.30 uur de deuren open van

Huizinga
administraties/verzekeringen
ALI E VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

TIMMERBEDRIJF/TIMMERW1NKEL

HENKFRERICKS

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

AAN DE BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 36 TE VORDEN

Het juiste adres voor uw onderhoudstimmerwerken, en al uw
doe het zelf artikelen:

Zaterdag 14 januari a.s.

Wie worden onze nieuwe
Prins en Prinses???

met
Televisie
reparaties
-i- direct
ü . naar

dat komt u te weten op ons

PRINSENBAL

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

met medewerking van:

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

dansorkest "CalypSO"

BREDEVELD

Aanvang 20.00 uur.

Weg naar Laren 56,
Zutphen, Tel. 05750-13813

Carnavalsvereniging

hout - bord - triplex - schroten - deuren - lijmen en
kitten en houtveredelingsprodukten
gereedschap - hang en sluitwerk en ijzerwaren.

Alles wordt voor u
op maat geschaafd
en gezaagd.

"DE PLAGGEIMSTEKKERS"
Café Rest. de Boggelaar, Vordenseweg 32, Warnsveld.

10 tot 50% KORTING

OPRUIMING
o.a.

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

CONTACT een
graag gelezen blad!
NU DE LAAGSTE PRIJZEN IN ONZE

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

bmêndseii

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261
itttdt

doiltnffindl

Zutphenseweg 9, Vorden

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

Damesmocassins

59- Diverse pumpso.a. Jacobs nu al voor 59-

NIEUWE

CURSUSSEN
Goede voornemens voor 1984?
GA STUDEREN.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

Half januari 1984 starten de volgende cursussen:

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP
1.03

Middenstandsdiploma:
woensdag
of woensdag
1.07 Praktijkdipl. boekhouden
donderdag
2.01 Computer-oriëntatie
maandag
2.06 Computertekstverwerking
WordStar: woensdag
2.07 Computer Data-typiste
woensdag
of zaterdag
3.14 Engels Conversatie
(spoedcursus): dinsdag
3.22 Spreken i/h Openbaar
Rhetorica: dinsdag
of donderdag
4.01 Typen

—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

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

Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig 1984

GULDEN LiON

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

MAANDAG 16 JANUARI

Diverse flats

kosten maar

39.- Veel leuke muilen

al vanaf

15,-

10-14 uur op het marktplein tegenover
Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg
l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.
l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.
l Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.
l 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjassen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
l Boddywarmers, alle maten.
l Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
l Zomerpetten, diverse soorten
l Hoeden
l Nylon jacks, div. maten en kleuren
l Parka's, bromfiets handschoenen
l div. regenkleding

Firma W. Veenstra & ZN
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

Vachtschoenen en laarzen heren nu 75- Sportieve herenschoenen
koopt u nu voor

Kinderschoenen

met voetsteun nu

39,- Alle kinderpantoffels numaar 15,-

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, VORDEN, TEL 05752-1342

"DE HALOGEEN FIETSKOPLAMP VAN UNION FRÖDENBERG"

Klimop

Groot licht voor fietsers

Sommige mensen menen dat klimop
een parasiet is. Met andere woorden
dat hij teert op de boom waarop hij
groeit. Dat is onjuist, hij heeft eigen
wortels, eigen bladgroen en kan ook
tegen een muur of op de grond
groeien. De „zuignapjes" waarmee de
boom zich vasthoudt, dienen alleen
voor houvast en zijn dus eigenlijk
hechtwortels. De enige verhouding
die de plant met een boom heeft is, dat
het zijn steun omhoog is.
Bij voorkeur gebruikt hij daarvoor een
eik of een muur. De ruwe bast en de
oppervlakte van een muur zijn daar
dan ook erg geschikt voor; de twijgen
zetten zich vast in spleten. Een dergelijke plant; n.l. één die een andere
boom of voorwerp gebruikt zich omhoog te werken en dat op eigen stam
niet kan heet een liaan.
Een ander misverstand is, dat klimop
„slecht" zou zijn voor een muur. Hiervoor geldt vrijwel hetzelfde verhaal als
voor een boom. De muur is alleen een
steun, verder doet de klimop er niets
lelijks mee. Voor een woning doet hij
zelfs goed werk. Onder een gesloten
klimopdek blijft een muur kurkdroog,
ook al staat deze op het westen en zelfs
als de klimop wit ziet van smeltende
sneeuw! Het helpt zelfs nog iets voor
warmteïsolatie, zeker als de muur anders nat zou zijn.
Hoe zijn die roddelpraatjes over klimop in de wereld gekomen? Waarschijnlijk omdat een dode eik volop
met levende klimop begroeid kan zijn
evenals een ruïne. In onze herinnering blijven hangen: Dode boom dood gebouw - levende klimop. Wie
werd bij het lijk aangetroffen? Juist:
de klimop! Het is echter niet de dader
die U zag, maar de begrafenisondernemer en nog wel een hele nette en
sympathieke; hij verzorgde de overledene billijk en dekte hem keurig toe!
Als er klimop tegen Uw woning
groeit, kunt U behalve van zijn groen
(ook 's winters) ook nog genieten van
de vogels die achter zijn bladmozaïknesten bouwen. Als daar de groenling bij is zoals vaak gebeurt, hebt U
een zanger op de nok van Uw dak te
gast.
Let op! Er zijn klimmende en kruipende variëteiten. Voor Uw muur hebt U
natuurlijk de eerste nodig. Boze mensen zeggen dat klimop dient om te verbergen dat de architect geknoeid
heeft. Misschien dat de contouren van
het huis van iemand anders dat nodig
hadden, maar natuurlijk niet het Uwe
Wist U dat een aftreksel van klimopblad een best middel is tegen winterhanden- en voeten!

De veiligheid van fietsend Nederland staat volop in de belangstelling. En terecht. Want op
onze bevolking van 14 miljoen zielen zijn er zo'n 10 miljoen fietsen in gebruik. Eén van de
belangrijkste voorwaarden voor verbetering van de fietsveiligheid is de zichtbaarheid van
de fietser.
Het recente ANWB-initiatief om reflecterend materiaal voor de zijkanten
van fietsbanden te gaan promoten,
draagt daartoe zeker bij. Maar belangrijker nog is de fietsverlichting zelf.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat steekt niet onder stoelen of banken dat het een aanmerkelijke verbetering van de huidige fietsverlichting
centraal stelt in haar streven, de zichtbaarheid en daarmee de veiligheid
van de fietser op te voeren. En spreekt
daarbij de hoop uit, dat het bedrijfsleven met oplossingen komt.
Welnu, William Koch & Co. heeft die
handschoen opgevat en introduceert
thans voor Nederland;
DE UNION Fröndenberg HALOGEEN KOPLAMP VOOR DE
FIETS!

Nieuw: de Koplamp
Een halogeen schijnwerper die een
lichtopbrengst heeft die 3 tot 4 x groter is van de bekende koplamp die u
en wij thans op onze fiets hebben zitten. Een halogeenlamp die bovendien
op elke fiets past en voorzien is van
een verwisselbaar lampje, net als bij
de auto. Een uitkomst in deze donkere dagen van 't jaar, om nog maar te
zwijgen van de mist en regen die nu
eenmaal in ons Hollands klimaat vaak
voorkomt.
Nieuw: De Dynamo
Union Frödenberg heeft meteen ook
maar de dynamo aangepakt en gemoderniseerd. Deze nieuwe dynamo
voor gebruik met Halogeenlamp, levert al bij de minste of geringste draaibeweging van de fietswielen het volle
vermogen van 3 Watt. En dat vermogen blijft konstant als u harder trapt,

dankzij een slim ingebouwde beveiligingsdiode. Het gevolg is dat de halogeenkoplamp altijd even veel licht
geeft, of u nu langzaam of snel fietst.
Nieuw: De Verkrijgbaarheid
In augustus kon de erkende rijwielvakhandel pas op de hoogte gesteld
worden van deze omwenteling in de
fietsverlichting. Die reakties waren
onverdeeld positief. En zelfs zo massaal, dat thans meer dan de helft van
de rijwielvakhandel deze fietsverlichting al op voorraad heeft. En het aantal handelaren dat beleverd wordt,
groeit nog met de dag.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International
ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Kortom:
Halogeen fietsverlichting vormt een
doorbraak in fietsveiligheid en zal ongetwijfeld de komende jaren een vertrouwde verschijning op de weg gaan
vormen.

13 jan. volleybal Jong Gelre
Dorpscentrum
17 jan. KPO jaarvergadering
17 jan. NCVB
4 febr. Uitvoering Concordia in het
Dorpscentrum
5 febr. VRTC Veldtoertocht 40 km
13 febr. VRTC Jaarvergadering
21 febr. KPO
21 febr. NCVB jaarvergadering

Zaterdag 11 februari in 't Pantoffeltje de avond
van het jaar.

il

de Blauwe Bok"!
met de

Bargkapel
Ruumpol
Valler Combo
en ..... ?
met vele anderen.
Een geheel verzorgde avond.
Donderdag 19 januari is 't „Pantoffeltje" om
18.00 uur open in volgorde van binnenkomst
beginnen we om 20.00 uur met de kaartverkoop.
bodeqa

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn ujtóekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor c^Tamiliediner.

A. Turfboer, lid werkgroep
„Leefbaarheid Vorden"

Wij maken gaarne
geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

van uw
drukwerkproblemen

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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