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jan rozeboom

Kunstenaar Jan Rozeboom overleden
Op 36 jarige leeftijd is vorige week woensdag overleden de Vordense kunstenaar
Jan Rozeboom, wonende aan de Nieuwstad.
Hij stierf in Griekenland waar hij sinds oktober verbleef, om te werken. De be-
doeling was om tot mei in Griekenland te verblijven, het mocht echter niet zo
zijn.

Jan Rozeboom werd in 1945 geboren in de Zupthense Schildersbuurt in de Al-
bert Cuypstraat. Na zijn schoolperiode werkte hij eerst in de bakkerij van zijn va-
der. Later werd hij reclametekenaar bij een verpakkingsbedrijf, maar hij zocht
toch meer vrijheid in zijn artisticiteit. Hij volgde avondlessen aan de kunstacade-
mie en werd in 1966 de eerste beroepschilder van Zutphen.
In de loop der jaren bekwaamde Rozeboom zich in diverse facetten van de schil-
derskunst. Hij had een voorkeur voor stillevens en landschappen. Zijn grootste
bekendheid verwierf hij met z'n drukken.

Zijn laatste opdracht voor hij naar Griekenland vertrok kreeg hij van drukkerij
Weevers te Vorden, om etsen te vervaardigen van de kastelen in en om Vorden
voorde kastelenkalender 1982.
Dit werk werd met groot vakmansschap uitgevoerd, vanuit Griekanland ontvin-
gen wij nog bericht van hem, dat ook hij zeer tevreden was met het resultaat en
dat hij de druk bijzonder mooi vond.

De Red.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tol 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.

1. Rattenbestrijding
2. Het plaatsen van kratten en dozen e.d. bij
de glascontainers
3. Vergaderingen raadscommissies

Rattenbeslrijding
Van het Staatstoezicht op de Volksgezond-
heid gevestigd te Wageningen, kregen wij
onderstaand artikel ter publikatie aangebo-
den.

Knagende kostgangers
Zwarte rat of Bruine rat.

Waarom zo'n onderscheid? Een rat is toch
een rat? Ja, ongeacht de kleur zijn ze schade-
lijk, 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 levend dier.
Komt hij dus in woningen of andere gebou-
wen of aan boord van schepen voor, dan
vind je hem in hogere regionen, op zolders
e.d. Deze rattensoort komt niet zeer alge-
meen in ons land voor, maar altijd is de mo-
gelijkheid 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 Ongedierteal als te-
lefonische melding gesignaleerd als "zwarte
ratten"-klacht. Het kennen van dit onder-
scheid is van belang, omdat de zwarte rat,
evenals trouwens de huismuis, minder ge-
voelig is voor de "geijkte" bestrijdingsmid-
delen op basis van warfarin. Dus lukt de be-
strijding van ratten of muizen na een of twee
weken niet volgens verwachting, trek dan
aan de bel bij de gemeente. Liever nog, scha-
kel meteen een goed onderlegde gemeente-
lijke ongediertenbestrijder 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 rat en zijn omzwer-
vingen op zoek naar voedsel strekken zich
steeds verder uit van zijn vaste standplaats.
Komt hij op zijn omzwervingen in wonin-
gen, boerderijgebouwen e.d. schuilgelegen-
heid en voedsel tegen, dan zal hij zich daar
snel permanent vestigen.
De bruine rat heeft een zeer groot aanpas-
singsvermogen. 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 .kada-
vers. Zijn vacht past zich aan bij de lucht-
temperatuur van zijn woongebied.

Gezondheid
Door zijn verblijf in water, riolen, op vuilnis-
hopen enz. werd de bruine rat in de loop der
tijden met een groot aantal inwendige en uit-
wendige parasieten geconfronteerd, waarbij
betrekkelijk weinig of geen hinder meer van
ondervindt.
Door zijn snelle vermeerdering, een aantal
generaties per jaar, is hij in staat gebleken te-
gen bepaalde ziekten een immuniteit op te
bouwen. Daardoor is hij een potentieel ge-
vaar voor de gezondheid van mens en huis-
dier. Bekend zijn het overbrengen van b.v.
de Ziekte van Weil, paratyfus, rattenbeet-
ziekte, varkenspest, mond- en klauwzeer
etc. Reden waarom het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieu hygiëne, afde-
ling Bestrijding van Ongedierte in Wagenin-

gen voorlichting en adviezen geeft hoe de
bruine rat doelmatig dient te worden bestre-
den.
Daarbij is niet alleen de verdelging van be-
lang, doch ook de wering. Dat wil zeggen
men dient er voor te zorgen dat er geen
voedsel voor de dieren bereikbaar is. Over
bodig eten moet niet achteloos worden wég-
geworpen en is, evenals overdadig gestrooid
voer "voor de vogels" indien dit 's nachts
blijft liggen, voor de ratten. Verder moet
worden voorkomen dat ze gebouwen kun-
nen binnendringen via kapotte rioolbuizen,
gat 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 be-
strijd ze al een paar maanden, maar ik kom
er niet van af. Er wordt goed van het bestrij-
dingsmiddel gegeten, het lijkt wel of ik ze zit
te voeren. Ze zitten nu overal, eerst in de kel-
der, maar nu ook op zolder tussen de pla-
fonds en beschietingen. Daar hoor je ze ren-
nen en rommelen".

Afdeling Bestrijding van Ongedierte: "Hoe
heeft u geprobeerd ze te bestrijden?". "Met
een busje van de drogist, haver met warfarin
was dat".
Afdeling Bestrijding van Ongedierte: "Mis-
schien weet u het al, omdat u het etiket van
het middel goed gelezen heeft, maar ik wil
nog even de gedachten bepalen: warfarin is
een anti-bloedstollingsmiddel en is pas na
een paar dagen dodelijk.

Een bruine rat sterft meestal na opname van
het middel gedurende 3-4 achtereenvolgen-
de dagen (een huismuis en zwarte rat na 7 a
10 dagen). Maar het lijkt mij het beste dat uw
adres aan onze buitendienst wordt doorge-
geven. De voorlichtingsambtenaar komt
dan wel na telefonische afspraak met de ge-
meentelijke ongediertebestrijder bij u om
een en ander te bespreken en om in overleg
met u de nodige bestrijdingsmaatregelen te
treffen".

Ratten? Informeer bij 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 slo-
gan: "Ratten niet lokken". Maar juist nu, in
de winter is verscherpte waakzaamheid no-
dig. Doe dus mee. Meldt het zien of vermoe-
den van de aanwezigheid van ratten aan uw
gemeente, telefoon 2323.

Het plaatsen van kratten en dozen e.d. bij de
glascontainers
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat
bij de glascontainers dozen, kratten en
ander verpakkingsmateriaal geplaatst wordt.
Nu zult u begrijpen dat het voor de eigena-
ren van de terreinen waarop die containers
staan, minder plezierig is om als vuilverza-
melaar te gaan fungeren. In het belang van
het milieu en in uw belang worden deze ter-
reinen vaak gratis ter beschikking gesteld.
Laten we er derhalve met z'n allen voor zor-
gen dat er uitsluitend glas in de containers
gegooid wordt zonder dat er daarnaast ver-
pakkingsmateriaal e.d. geplaatst wordt.

Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Financiën c.a. vergadert
op dinsdag 19 januari aanstaande om 19.00
uur in het koetshuis, bureau gemeentewer-
ken. Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten;

- Ingekomen stukken:
a. Statenvoorstel L-92 inzake informatie
over het financieel toezicht op besluiten van
gemeentebesturen over 1980;
b. begroting van de Districtsgezondheids-
dienst van het Gewest Midden IJssel voor
het jaar 1982;
c. begroting 1982 en rekening 1980 van Be-
scherming Bevolking A-Kring Gelderland
Oost;
d. begroting 1982 en rekening 1980 van het
Instituut Ziektekostenverzekering Ambte-
naren in

ZieUqk
A

- ;i;mvni!jen en a j ' nvHan ien van een g
ning en bijdrage uit 's rijks kas ten behoeve
van de a a t k p en exploitatie van een

- votering krediet voor uitbreiding binnen-
sportaccommodatie;

-aangaan overeenkomst met de N. V. Neder-
landse Spoorwegen inzake overweg Almen-
seweg te Vorden;

- aangaan model-overeenkomst met de
AN.W.B. inzake bewegwijzering;

- begrotingswijzigingen.

De commissie voor sport en cultuur c.a. ver-
gadert op dinsdag 19 januari 1982 om 20.00
uur in de boerderij nabij het kasteel. Aan de
orde zullen onder meer de volgende punten
komen:

- Voteren van een krediet voor uitbreiding
binnensportaccommodatie;

- mededelingen V.S.F.;

- aktiviteitenlijst.

De commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op woensdag 20 januari 1982 om
19.30 uur in de boerderij nabij het kasteel.
Aan de orde komen onder meer de volgende
punten;

- vaststelling "Verordening openbaarheid
van bestuur gemeente Vorden";

- voteren krediet voor uitbreiding binnen-
sportaccommodatie;

- hernieuwde vaststelling "Verordening
op de Winkelsluiting 1 978, nr. 3 (tot regeling
van de vrijstelling op grond van plaatselijke
omstandigheden)".

Voor de openbare commissievergaderingen
gelden de volgende regels:

1. het publiek kan zich tot tien minuten, on-
middellijk voorafgaande aan de opening van
de vergadering, bij de voorzitter of de secre-
taris van de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt waarover
men wil spreken. De gelegenheid om het
woord te voeren wordt geboden voordat de
eigenlijke behandeling van de agenda be-
gint;

2. de voorzitter kan elke spreker, indien dat
naar zijn oordeel voor een goed verloop van
de vergadering noodzakelijk is, beperking
van de spreektijd opleggen.

Wij maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare biblio-
theek aan de Dorpsstraat.

Kluvers Vorden CV
Wie gaat er maandag
28 januari mee naar de

Landbouwrai
in Amsterdam

Vertrek 8.00 uurterug onge-
veer 19.00 uur.

Prijs 22,50 incl. entree

Opgave voor 16-1-'82 bij:
KLUVERS VORDEN CV

Zutphenseweg 41
Tel. 05752-1318

Bij voldoende deelname

NCVB afdeling Vorden
Tijdens de eerste bijeenkomst van de afde-
ling Vorden van de NCVB vergeleek presi-
dente mevrouw den Ambtman het nieuwe
jaar met een nieuwjaarsrolletje, het einde is
verborgen, maar het is de bedoeling er met
elkaar iets goeds van te maken. Op 19 janua-
ri komt mevrouw B. Alewijnse-Snoeken uit
Voorthuizen naar Vorden. Zij zal dan in het
Dorpscentrum spreken over het onderwerp
Massa-media, toegespitst op Vrouw en Me-
dia.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. 4 sleutels aan'metalen clip
sleutels; 2. l blauwe nylon regenjas met gele
strepen met knipportemonnee en slab'
in zak; 3. bruine herenbril; 4. handschoen
bruin; 5. sleutel, Ups nr. 365 Ivana; 6. bos
sleutels, 7 stuks met portemo-T^^met f.
0,70, herenmodel; 7. twee doiHw!>lauwe
nylon heren handschoenen; 8. wollen wan-
ten beige/bruin; 9. huissleutel nr. 628; 10. l
paraplu klein model (in pak).

Verloren:
1. gouden broche, langwerpig met 3 tandjes
in midden; 2. bruine glacéhandschocn; 3.
blauwe wollen muts (dubbel gebreide da-
mes model); 4. goudenarmband met scha-
kels ("Krakelingen") ongeveer 6 mm breed;
5. bruine handschoen met gestreepte vin-
gers met wollen manchet; 6. grijze hand-
schoenen met vingerdopjes; 7. blauw/rood
en wit gestreepte handschoe; 8. honderiem
met penning; 9. schotse collie naam: Sobak;
10. roodachtig dameshorloge met witte let-
ters; 1 1 . 1 zwart/wit en geel gestreepte kat;
12. sleutelbos rode lip 3 sleutels; 13. giropas
Ln.v. Bloemkolf; 14. l dunne linnen tas,
kleur wit/zwart met tekening met lange
band.
Inlichtingen bij: Rijkspolitie Vorden.

Aanwinsten Bibliotheek
Volwassenen:
Adams, R. Het meisje op de schommel; Col-
lins, L. en D. Lapierre. De vijfde ruiter;
Geel, R. Ongenaakbaar; Haggard, H. Rider.
Cleopatra; Konsalik, H. De vloek van de
groene stenen; Oosterbroek-Dutschun, A.
Voor altijd de jou we; Veen, A. van der. Een
idealist; Vidal, G. Kalki; Frisch, M. Mon-
tauk; Lenz, H. Tagebuch vom Uberleben
und Leben; Timm, U. Morenga; Garaudy,
R. Het hart op de tong; Elseviers kostuum-
gids; Hakster, E. Verkeersopvoeding voor
kleuters; Leemans, W.F. De grote Gelderse
tollen de tollenaars in de 18e en het begin
der 19e eeuw; Jong, L. de. Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log dl. lOb eerste helft; Asselberghs, M.A.
Daar komt de trein.

Jeugd:
Blume, J. Zo'n ramp is het niet; Groen, E.
de. Je zal ze de kost geven; Hulst, W.G.v.d.
Gerdientje; Nöstlinger, Chr. Het huis in
Niemandsland; S u tel i ff, R. ochtendwind;
Verroen, D. Het grote boek van Sjoe en Piet;
Hierden-Tuinman, R. van. De aarde; met
kleurenfoto's.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

menlijk kerke-werk voortgezet in Bijbel-le-
zing en Leerhuis-avond.
Ds. Zijlstra hoopt weer een Bijbellezing te
verzorgen over het Marcus-evangelie op a.s.
donderdagavond 14 januari in "de Voorde",
Kerkstraat 15. En op donderdagavond 28 ja-
nuari start dr. Ort uit Winterswijk (zo is ten-
minste de planning) de leerhuis-avond over
de Islam en wel in "het Achterhuus", achter
de Gereformeerde kerk aan de Zutphense-
weg. Iedereen is er zeer welkom!

Gebedsweek voor de eenheid
Van 18-25 januari wordt wereldwijd gehou-
den de Gebedsweek voorde Eenheid van de
Christenen.
Het thema van de Gebedsweek is dit jaar
ontleend aan Psalm 84 "Mogen allen bij U,
Heer, hun Huis vinden". Een eerste opzet
werd gemaakt in Kenya en later bewerkt
door de Wereldraad van Kerken te Geneve
en het Sekretariaat voor de Eenheid te Ro-
me.
Op grond hiervan is voor Nederland en
Vlaanderen een brochure samengesteld
(Postbus 418, 6500 AK Nijmegen).
De Raad van Kerken Vorden-Kranenburg
nodigt u in het kader van deze Gebedsweek
uit voor de interkerkelijke jeugddienst op
a.s. zondagavond 17 januari in de Hervorm-
de dorpskerk. Aan deze bijzondere dienst
hoopt mee te werken het Leger des Heils uit
Zutphen.
En ook voor de gezamenlijke gebedsdienst
op a.s. woensdagavond 20 januari in de Ge-
reformeerde kerk aan de Zutphenseweg.
Ook leden van de plaatselijke Raad van Ker-
ken hopen aan deze Gebedsdienst mee te
werken, volgende week woensdagavnd 20
januari.

Aktie gast aan tafel
Dat gaat natuurlijk ook door. Moet helaas
doorgaan: voor blijvende voedselverbete-
ring in de arme (derde) wereldlanden zelf.
Vele gezinnen plaatsen dan ook het spaar-
kartonnetje regelmatig op tafel en nemen zo
een-gast-aan-tafel.
Bij de koster van de Hervormde kerk /ij n
nog wel spaarkartonnetjes verkrijgbaar
(Kerkstraat 15).
De aktie-termijn loopt nu tot begin maart:
de Biddag voor gewas en arbeid.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: J.P.M. Balverten C.M.
Hartelman; W.B.H.M. Horsting en S.G.
Ibrahim.
GEHUWD: G.J. Meulenveld en E. de
Klerck.
OVERLEDEN: Geen.

Gezamenlijk Kerke-werk

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering;
zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 17 januari 10.00 uur: ds. J. Veenen-
daal, Bediening Heilige Doop
19.00 uur: Interkerkelijke Jeugddienst,
m.m.v. het Leger des Heils. Gebed voor de
Eenheid van de Christenen.
Woensdag 20 januari 19.30 uur: Gebeds-
dienst voor de Eenheid, in de Gereformeer-
de Kerk.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 17 januari 10.00 uur: ds. W. Kreu-
zen, Megchelen
19.00 uur: nog niet bekend

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 16 en zondag 17 januari J.G. v. Dij-
ke, Hengelo, tel. 05753-1370.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

Ook in de maand januari wordt het geza- uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 16 en zondag 17 januari dr. Sterrin-
ga. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 16 januari 12.00 uur tot maandag
18 januari 7.00 uur dr. Breukink tevens
avond- en nachtdienst.

NOODHULPDIENST
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen tus-
sen 8.30-9.30 uur.

TAFFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp. Tel. 1422.Graagbellen
voor 9 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
GLD., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W.-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

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.

TAXIDIENST

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS

Groodbod, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
1778. Spreekuur iedere donderdag van
17.00-18.00 uur in het Groene Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, 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.

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.

BRAND MELDEN

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

POLITIE

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



Hellema
hazelnoot
kokos of pindakoeken
pak van 1.29 voor

Kitkat
family pack
van 1.79 voor

Lutti milk
toffees
grote baal
van 3.95 voor

Gonzalez tab/as
sherry
medium - fino - cream
of manzanilla
per fles nu

Rem/a
fritessaus
emmer 1000 cc.
van 3.49 voor

Mergpijpjes
pak 5 stuks
van 1.29 voor

09

Frolic
hondevoer
groot pak 1500 gram
va n 5.95 voor

Spa water
rood f les 1 liter
nu nog

Appelsientje
pak 1 liter
geen 1.79 of 1.69 maar

Nibbit cocktail
zak van 1.49 voor

Arks
friskoos
pak 6 stuks
van 2.05 voor

69

ALLERLEI

Hansaplast
2 mtr. • 6 cru. elastisch
van 5 35 voor

Atrix
handcreme
pot 125 ml.
vut) 3 49 voor

Minou panty's
20 of 30 dénier
diverse kleuren
nu 3 paar ^m O O

Holts
an tivriespakke t
5-de lig
van 31.50 voor

'35

Firelog
openhaard
blokken
per pak 2.49
nu 5 pak voor

^

Tempo zakdoeken
pak 10 • 10 stuks
van 1.98 voor

SOP
VSman

t/t !

Doorregen
runderlappen
kilo

v, in 14 1 t f n 16 l

Varkenslappen
met klein beentje
kilo

Klapstuk
kilo

Hips of
bovenbeen
kilo

Boeren
metworst
150 gram

Johma
sel/erysa/ade
150 gram

Slagers
leverworst
500 gram

maandag

Speklappen
kilo

dinsdag

verse worst
kilo

sdag

Gehakt
50% rund-
5O% varkensvlees
kilo

Geldig van 14-1 t'm 16-1
Heerlijke w/nterkost
2 kilo harde export uien
12kNo klei
winterwortelen
samen

Wapen u tegen de griep!
Citroenen
10 stuks

prachtige
Bloemkool

Barstens vol sap!
20 stuks

Salustianas
sinasappelen

Maandag, dinsdag, woensdag
500 gram
Zuurkool
uit het vat
500 gram
panklare
rode kool

l Mt] W to M Ml
Primula acaulis
"Kaaps viooltje
diverse kleuren
verlangt een lichte standplaats
potgrondgoed vochtig houden
per stuk 2.25. per 3 stuks ^^*Q /T

Zware kwaliteit
Apeldoorn tulpen^
per bos van 10 stuks

Kom eens kijken naar onze prachtige
sortering snijbloemen en
kamerplanten.

Coberco
dagverse
halfvolle melk
1 liter

Eru
goudkuipje
smeerkaas van
van 1.42 voor

Roomboter
pak 250 gram
vaste VS prijs

Goudse kaas
jong per kilo
deze week

Florijn
jonge jenever
fles 1 liter
altijd

'45

Black prince
whisky
fles van 16 95 voor

Henkes vieux
'fles 1 liter
van 16 60 voor

Krentebrood
t 700 gram
deze week

Puntbroodjes
zak 10 stuks

Boe re n wit
800 gram nu

MARK
Nur die
noorse sokken
maat 39 i/m 45
van 6 95 voor

% UK! voor üui OUT
''̂  •> v>;f>> *̂ - "•' •s*''— --<•

Hoyrookworst
extra groot 425 gram
van 2.98 voor

Freetime^
hockeyschaatsen
met schoenen alle maten
van 31 t/m 47 van 89.50 voor

Rwlames geldig van J 4 1 t m 20 1 1982

Sp/iterwten
pak 500 gram
van 1.25 voor

Nieuw bij VS
Era halfvolle
koffiemelk

pak 1/2 liter
geen 1.69 of 1.39 maar

VEENENDAAL SU 'ERMARKTEN BV
ZUTPHEN - BORCULO - HENGELO (GLD ) RUSSEN GROENLO GOOR VOROEN



Voor de zeer vele blijken van
spontane hartelijkheid, bloe-
men en kado'sdiewij bij onshu-
welijk mochten ontvangen, zeg-
gen wij u hartelijk dank.
Mede daardoor werd onze
trouwdag onvergetelijk

FAM. ALBERS-GIESEN

Kristaldreef 1a
5431 WECuyk

Flits kinderfietsen
kwaliteit en degelijkheid én vei-
ligheid v.a. f 251,-
van Fongers Barink

Criterium
De van echte professionals af-
geleide racefiets voor een bij-
zonder populaire prijs. Vraag er
eens naar.
Barink, Nieuwstad 26

Te koop een paar schaatsen
Hoge noren maat 45
G. Eskes, Deldenseweg 7, Vor-
den

Te koop: Solina electr. orgel
Bioz met rithmix 110 f 1 250,-
en fauteuil met oranje ribkussen
f 75,- en witte boekenkast h.
2,12 m, l. 1,83 m, br. 38 cm
f 400,-
te bevr. Staringstr. 9, Vorden
tel. 2183.

Te koop 2 z.g.a.n. propaan-
gasverwarmers
Tel. 05752-1333

Geen grote advertentie maar
ook hele kleine prijzen in de
opruiming bij:

ZUTPHENSEWK5 29 - VORDCN - m 05752 1971

Te koop: citroen GS Pallas bj.
nov '75, 65.000 km.
Tel. 05752-1321

Gevraagd een meisje die mij van
25 jan t/m 29 jan wil helpen
met het verzorgen van 2 kinde-
ren van 4 jaar (gehele dag)
Het Jebbink 30, Tel. 1883

Te koop zuiver wollen vloer-
kleed Desso, 3,35 x 2.25 cm.
Potkacheltjes, vaarsje Godin,
allesbranders
Tel. 2269

Te koop: vaatwasmachine
Tel. 1 507

Wilt u leren knippen en
naaien en/of patroon-
tekenen?
op de donderdagavond zijn nog
enkele plaatsen vrij.
T. Leuverink-Eijkelkamp
Burg. Galleestraat 4, Vorden.
Tel. 2733.

Sprint-Tour Hr 5 vs zilvergroen,
of zilvergrijs. U moet ze zien van
Fongers, Barink

Crossfietsen....
In onze showroom stoere ijzer-
sterke crossfietsen v.a. f 295,-
Barink, Nieuwstad 26

Gevraagd eind mei
vakantiewerk
door meisje van 17 jaar met
MAVO-Diploma
tel. 05735-1695

Gevraagd eind mei
vakantiewerk
door meisje van 19 jaar met
HAVO-Diploma
Tel. 05735-1695

Zomerhuisje in Bardel, Duits-
land te huur.
Bardel ligt tussen Gronau en
Bentheim.
Tel. 05752-1464

Handig en lekker warm zo'n on-
derblouse van Thermolana in
huidskleur met korte of lange
mouw...-.

BRAM MAARTEN HOEK
en

ELLY KLEIN IKKINK

gaan trouwen op vrijdag 22 januari 1982.

Kerkelijke inzegening om 12.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden.

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in Hotel
„Bakker" te Vorden.

De Steeg: Parkweg 15
Vorden: Oude Zutphenseweg 5

Toekomstig adres:
Banninkstraat 7
7255 AT Hengelo (Gld.)

Opruiming***

j
j

r^&

Plotseling is van ons weggenomen mijn vriend, onze
zoon, broer, zwager en oom

JAN ROZEBOOM

op de leeftijd van 36 jaar.

Agnes Raben
Fam. Rozeboom
Fam. Raben

De begrafenis zal in intieme kring plaats vinden.
Gelegenheid tot condoleren, Nieuwstad 20, Vorden tel
05752-1 647, Multatuliestraat 9, Zutphen tel. 05750-
12359,

Zijn leven was liefde geven

Dinsdag 19 januari 1982 wordt de jaarlijkse

Ledenvergadering
van de

Speeltuinver. Vorden
gehouden

Plaats: Dorpscentrum. Tijd: 8 uur
Agenda: opheffing v.d. vereniging

Alle leden zijn welkom

Verhuisd
Tandarts H.H.J. Vaneker
naar Stationsweg 31 te Vorden
Tel. 05752-3372.
Behandeling volgens afspraak

Tandarts W.F. Haccou
naar Stationsweg 31 te Vorden
tel. 05752-1908
Behandeling volgens afspraak.

GEMEENTE VORDEN
RATTENBESTRIJDING

In de week van 25 tot en met 29 januari zal de jaarlijkse
aktie ter bestrijding van ratten, gratis door de gemeente
worden uitgevoerd.

Iedereen die hiervoor in aanmerking wenst te komen
dient dit voor 22 januari aanstaande op te geven bij de af-
deling gemeentewerken, telefoon 2323, toestel 36.

AANBIEDINGEN T/M 20 JANUARI

BERENBURG Sonnema van 16,95

voor 15,95

JONGE 3 sterren van 15,95 voor 14,95

VIEUX Korenaer nu 15,95

VINOTHEEKSMIT
Dorpsstraat 10, Vorden. Tel. 1391

LEGO
BAZAR SUETERS

Ook tijdens de opruiming koopt u uw

kwaliteitsschoenen
tegen de laaQStG PIÏJS met

de bekende service bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

voor iedereen

Voor de KARNAVAL

cosmetica, Schmink, Pruiken, Kielen,
T-shirts en andere geinartikelen

kreatief
centrum

tERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL.05752 -1921

pfS
heerlifk^Hbrood
... zo uit de
oven van
de warme
bakker... / Rozijnenbollen

Speciaal aanbevolen
voor het weekend:

haalt u bij:

en bij de koffie, die
echte achterhoekse

Bolussen

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752-1877

ZUTPHENSEWEG 29 - VOHDEN-TEL 05752 1971

heeft ze in voorraad KRANENBURG

Karnavalsvereniging

De Plaggenstekkers

organiseerd

Prinsenbal
op zaterdag 16 januari

aanvang 20.00 uur

Muziek: City Combo

Zaal De Boggelaar
Tel. 05752-1426. Warnsveld

ZONDAG 17 JANUARI

BOB EAST
SHOW BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

SPORTSCHOOL SMIT VORDEN
LESBOOSTER

JUDO
Maandag: 19.00 - 20.00 uur wedstrijdtraining. Vanaf 20.00 uur vrije-
training.
Vrijdag: 20.30 - 22.00 uur Senioren
Zaterdag: 9.00 -10.30 uur junioren 12 t/m 16 jaar; 14.00 -1 5.00 uur
jeugd vanaf 8 jaar; 1 5.00 - 16.00 uur aspiranten; 16.00 - 17.00 uur
aspiranten
Trainers: Dhr. D.L. Smit 2e dan en Dhr. A.J. Kamperman 1 e dan.

Karate
Zaterdag: 10.30 -12.00 uur vanaf ongeveer 14 jaar. De karatelessen worden ver-
zorgd door Dhr. J. Posthuma 2e dan. Tel. 05750-26381

YOGA
Woensdag: vanaf 1 9.45 uur. De yoga lessen worden verzorgd door
mevr. A. Bron.

\3 y mrloS L16 lx voor moeder en peuter

Woensdag: 9.15 - 10.00 uur voor peuters van 2 en 3 jaar.
10.00 - 10.45 uur voor peuters van 2 en 3 jaar.

Deze lessen worden verzorgd door mevr. J. Wullink. Tel. 05752-2281.

Voor inlichtingen en opgave

SpOrtSChOOl Smit. Molenweg 43, Vorden. Tel. 05752-

1816. of op bovenvermeldde telefoonnummers.

In verband met een reorganisatie zijn wij

Maandag 18 januari, Dinsdag 19 januari, en
woensdag 20 januari

GESLOTEN
Donderdag 21 januari gaan wij weer open met

GRANDIOZE AANBIEDINGEN

VIVO Supermarkt B. OONK

Ook wij ruimen op
om ruimte te maken voor nieuwe kadoartikelen
daarom geven wij

20% KORTING
op alle kadoartikelen

Ook in het speelgoed hebben wij diverse oprui-
mingsaanbiedingen, zie daarvoor onze etalage.

UbLIVlAN v/h Koerselman
Speelgoed Burg. Galleestraat 12. Tel. 05752-1364. Vorden
hobby en kadoartikelen



wc allemaal arm
waarom zijn onze klanten in januari
toch een beetje rijk? Omdat we er
alles aan gedaan hebben de prijzen
weer opnieuw aan te scherpen,
waar mogelijk zelfs drastisch te
verlagen. Het leven wordt met de
dag duurder, maar reken er op dat
wij ons verzetten! Met alle kracht!

Doperwten zeer fijn, heel blik,
Vrij produkt

129
79Appelmoes,

3A pot
Paramount
tomaten pu ree, inn
blik 150 gram 3 voor l UU
Sperziebonen, -, -, ü
3/A POt

Wortelen extra fijn,
% pot
Spliterwten,
pak 500 gram
Spruiten,
K pot

119
99

159

Groente-en Fruit
Andijvie, kilo 14Ü

Worteltjes, Geschrapt, kilo_ «

Komkommer, per stuk.
Alleen verkrijgbaar inf ilialen met
een groente- en fruitafdeling.
Prijzen geldig t m 16 januari a.s..

Astor hondevoer,
blik 420 gram
Micky kattevoer,
blik 420 gram

59
59

Mayonaise,
pot 500 ml.
Franse mosterd,
bierpul 250 gram
Gebroken rijst,
kilo
Prodent tandpasta,
grote tube
Sherry 1finn
medium dry, 0,7 liter 3voorlU,UU
V. Houten
chocoladetablet, ~
melk, puur of noot, 80 gram uO

Dobbelman gezinswasmiddel,
carrévat 3600 gram

799
Kwak totaalwasmiddel,
zak 2 kilo, fosfaatarm
Wit-wasmiddel,
koffer 2 kilo, Vrij Produkt
Biologisch inweek- en
voorwasmiddel,
pak 500 gram, Vrij Produkt
Robijn wasverzachter,
flacon 1450 ml.
Vloeibaar
schuurmiddel,
flacon 300 ml., Vrij Produkt
Afwasmiddel extra,
literflacon

299
499

199
239

99
49

Homburg boer n rookworstun
225 gram nu

Bruine bonen of Kapucijners, 70
heel blik l tl

Spinazie,vrij
diepvries, pak 450 gram, 59

California erwtensoep,
heel blik 139
Zuurkool,
pak 500 gram 49
Boerenkool,vru
diepvries, pak 450 gram, 59

Knakworst,
potje 8 stuks

Tissue
toilet-
papier,
10 rollen

vel

Makreel naturel,
blik 200 gram
Pindakaas,
pot 370 ml.

Navel-
sinaas-
appelen,
2 kilo

Halfvolle koffiemelk,
fles 1000 gram
Magere vanille vla,
houdbaar literpak
Magere
chocolademelk,
houdbaar literflacon

Metropool koffie,
pak 250 gram
Theezakjes,
20 stuks a 4 gram
Zilvermerk koffie,
250 gram, gemalen, vacuüm
verpakt, Vrij Produkt

Filterzakjes,
nr. 2,80 stuks L

199
59

329
129

Slagerij
Alleen verkrijgbaar in filialen met een
slagerij. Prijzen geldig tot en met
16 januari a.s..

Varkensbraadstuk,
mager 500 gram
Varkensrollade,
mager 500 gram
Nasi of bami-vlees,
mager, 500 gram

598
625
550

Grijs toiletpapier,
4 rollen a 250 vel
Tissue keukenrollen,
pak a 2 stuks, Vrij Produkt
Billies compact luiers,
pak 30 stuks
Strampelpeter luiers
paars,
pak 54 stuks
Strampelpeter luiers
oranje,
pak 72 stuks_

99
219
499

22,95

Nieuwstad 5, Vorden

PRIJS-SLAG
Stationsplein 31, Zutphen



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 14 januari
43e jaargang nr. 44

De heer G.J. Bannink neemt afscheid als direkteur van de school
voor Algemeen Vormend Biologisch en Agrarisch Onderwijs
Op 28 januari zal de heer G.J. Bannink afscheid nemen als direkteur van de School voor Algemeen Vormend Biologisch en
Agrarisch Onderwijs (in de volksmond de landbouwschool genoemd) te Vorden. Hij is dan ruim 25 jaren aan de school ver-
bonden geweest.
Bannink maakt gebrikt van de VUT regeling. Hjj windt ergeen doekjes om dat hu er in feite op dit moment nog geen behoef-
te aan heeft om de school te verlaten.
"Je moet het eigenlijk zo zien. Over een paar jaar zou ik toch moeten stoppen. De VUT regeling is er niet voor niets. Er
wordt min of meer van je verwacht om er gebruik van te maken. De leraren op school schuiven nu allemaal een rang op, voor
hen dus ook een zekerheidsstelling voorlaten Als je het aantal werkeloze onderwijzers in ons land ziet dan zouden getrouw-
de onderwijzeressen eigenlijk ook moeten stoppen, zodat er meer werkgelegenheid zal ontstaan".

«M«M|£HMMmnHHHHHHHHHBHH^ nergens plaats voor hem. Zo kwam hij dan
uiteindelijk op gegeven moment op de
kweekschool terecht. In 1939 behaalde de
heer Bannink de akte voor het onderwijs.
Hij was toen 20 jaar. Toen volgde een korte
militaire diensttijd in Bussum. In de oorlog-
sjaren was hij beurteling als kwekeling met
akte verbonden aan de lagere school in Gen-
dringen en in Zelhem.
Op 4 januari 1944 werd de heer Bannink be-
noemd aan de lagere school in Uzervoorde
onder de rook van Doetinchem). "Daar
werd ik eigenlijk gevormd. Het was vroeger
namelijk van ontzettend groot belang dat
het hoofd van de school zich in het vereni-
gingsleven beweegt. Er was dan ook geen ve-
reniging in Uzervoorde of Bannink was er
voorzitter van. Je leerde dus van zelf om lei-
ding te geven. Vergadertechniek te leren.
Kortom een buitengewoon plezierige tijd in
IJzervoorde", aldus Bannink.

Toen hij in 1949 de landbouwakte haalde
wilde hij het landbouwonderwijs in. Op l fe-
bruari 1956 werd hij direkteur van de land-
bouwschol in Nijverdal. Deze periode was
van korte duur, want op l november 1956
werd hij benoemd in Vorden.

De landbouwschool in Vorden telde toen 2
leerkrachten en één leraar techniek. Tegen-
woordig zijn er in totaal 22 man personeel
aan de school verbonden.
Het leerlingental bedraagt 200 waarvan
ruim de helft uit niet agrarische beroepen
afkomstig is.
De heer Bannink heeft in de loop der jaren
heel wat uitbreidingen en verbouwingen
meegemaakt op school.
Zoals bijvo^jeeld in 1959 toen er een hand-
vaardighei^ftal bij kwam. In 1969/70
volgde de tweede uitbreiding namelijk het
natuurkunde prakticum lokaalen mdklo-
kaal. In 197^plgde de derde uitbreiding te
weten de I^W van een biologielokaal en
overblijflokaai; waarbij de heer Bannink ui-
termate kontent was met de medewerking
van de gemeente en dan met name van ge-
meentearchitektv.d. Broek. Met deze laatste
uitbreiding was een bedrag gemoeid van f.
416.000,-.

STOPPEN ALS RAADSLID
In mei zal de heer Bannink tevens zijn werk
als raadslid van de gemeente Vorden gaan
beëindigen. "De lol is er een beetje af. Er
worden tegenwoordig maar dikke rapporten
gemaakt die men overal neerlegt en nooit
meer inkijkt. Men komt niet meer to-the
point. Het woord wat men het eerste op de
lippen heeft is "we willen subsidie". Ook
moet er zo nodig een sociaal kultureel wer-
ker komen. Er lopen een boel leerkrachten
werkeloos rond. Waarom die niet ingescha-
keld?", aldus Bannink.
De heer Bannink kwam in 1958 via een rest-
zetel als lid van de CHU in de raad. In de pe-
riode '70-'78 was hij wethouder.

LIEFDE VOOR KINDEREN
Met Bannink over zijn vak praten is een pret-
tige bezigheid. Zij liefde voor kinderen
steekt hij niet onder stoelen en banken. Er
wordt tegenwoordig zo vaak negatief over de
jeugd geoordeeld. Laat Bannink het niet ho-
ren.
"De jeugd is echt niet negatief. Ze gaan
alleen iets gemakkelijker met geld om. Ik
vind echter wel dat door de komst van de
T. V. deconcentraiebij de kinderen wat is te-
ruggelopen. Vroeger was het ook "pas op
jongens daar komt de meester". Een beetje
bang. Dat is er tegenwoordig natuurli jk niet
meer bij".

Bannink vindt zich zelf geen strenge onder-
wijzer. "Ik geef de jongens een grote mate
van vrijheid. Ze moeten zich wel aan de re-
gels houden.

SMEERPOTJE
De laatste jaren zijn de werkzaamheden
voor de heer Bannink op school drastisch
gewijzigd. "Als direkteur kom je aan les ge-
ven nauwelijks meer toe. Je bent meer een

manager. Ik vergelijk me zelf altijd met een
"smeerpotje" die moet zorgen dat alles goed
blijft lopen. Wel moetje de ontwikkelingen
in het onderwijs goed bij blijven volgen".

Momenteel geeft Bannink naast zijn direk-
teursschap nog wel diverse cursussen zoals
timmeren, metselen, klauwverzorging, las-
sen, veeverloskunde, trekkeronderhoud etc.
Het allermooiste op school vindt hij toch
wel het "recherchewerk". "Ja echt, wanneer
de jongens soms iets hebben uitgespookt
wat niet door de beugel kan, dit uitzoeken.
Niet om ze dan direkt te straffen maar hun
gewoon aan het verstand brengen dat ze fout
zijn. Jongens opvoeden daar hou ik van".
Na hun schooltijd in Vorden blijft Bannink
zijn leerlingen volgen. "Ik ben er dan echt
wel een beetje trots op dat er vrijwel nooit
één oud-leerling (op een enkele uitzonde-
ring na) werkeloos is geworden".

LOOPBAAN
De heer Bannink werd geboren in Wehl en
opgevoed in de crisis-jaren. Aanvankelijk
wilde hij tuinman worden. Er was echter

Deurdreajers houden
internationaal getinte

pronkzitting
Zaterdag 16 januari a.s. houdt karnavalsver-
eniging De Deurdreajers haar p ronkz i t t i ng
in de Kranenburgse res ident ie /aal Schoen-
aker. Prins Fred de Eerste en zijn gevolg
hebben alles in het werk gesteld de ware kar-
navalsliefhebbers een gevarieerd en aan-
trekkelijk programma te bieden. Ze zijn
daarbij verzekerd van de medewerking en
inbreng van Karnavalsgesellschaft Rote
Fünken uit de Duitse stad Neunkirchen.
De buitenlandse bezoekers worden 's mid-
dags officieel ontvangen door burgemeester
Vunderink en het Deurdreajersbestuur. Na
de/e korte besloten receptie maken de Vor-
dense gastgezinnen in de huiselijke kring
kenn i s met de Duitse gasten.
Klokslag half acht vangt het avondprogram-
ma aan met de b innenkomst van Prins Fred
de Eerste, President Jan en hun totale ge-
volg. Naast optredens van de Dansmariekes.

Raad van Elf, Hofl iederentafel (met hun
nieuwe karnavalssehlager) , K l u b van Elfen
de Mijori's /al ook Karnavalsgesellschaft
Rote F'ünken in de schijnwerpers treden
niet o.a. showdans van de seniorengarde,
een solodans alsmede een gardedans. Daar-
naast zal een korte buut worden opgevoerd.
Als buut redners komen verder Herman
Tank uit Lichtenvoorde en Den Droadnae-
gel uit Zutphen op de planken.

Een der hoogtepunten vormt de u i t re ik ing
van onderscheidingen aan verschi l lende
eregasten waaronder ex-Prins Emiel I.

Na de grote f ina l e en de t r a d i t i o n e l e verlo-
ting met aantrekkelijke prijzen opent Prins
Fred de dans en kan er tot in de kleine uur -
t j e s gefeest worden waarbij de muz ika l e le i -
ding in handen is van de Blue Danio's.

Deurdre^jers-dansgarde op concours
Zondag 13 deeemberjl. hebben de Dansma-
r iekes van De Deurdreajers voor hef eerst
deelgenomen aan een in te rna t iona le weds-
trijd t.w. het Nordrhein-Westfalen Meister-
schaft 1981 in het Duitse stadje Troisdorf.
Na aankomst in een reusachtige fes t iv i te i -
t enha l kompleet met t . v . -bed i en ingen /a l en
met spiegelwanden. Het concours werd geo-
pend met het spelen der volks l iederen. De
in te rna t iona le jury beoordeelde het optre-
den van de Deurdreajersgarde boven ver-
wacht ing , l let puntentotaa l van 29,3 verras-
te de groep en leverde hen een niet gedachte
4e prijs op. Zij b leven hiermee slechts 0,7
punt verwijderd van de l i m i e t voor het Euro-
pese kampioenschap. De leidster van de
groep, F.ckla Brand, behaalde een eervolle
15e plaats in de solisten-klasse, /eer tevre-
den kan dan hierop worden terugge/ien.

De heer A. Snoeijink benoemd tot direkteur
van de school voor Algemeen Vormend
Biologisch en Agrarisch onderwijs
De heer E. Snoeijink uit Vorden is met ingang van l februari aanstaande be-
noemd tot direkteur van de school voor Algemeen Vormend Biologisch en Agra-
risch onderwijs.
Hy volgt dan de heer G.J. Bannink op.

•

De heer Snoeijink die in 1927 in Hardenberg werd geboren is al geruime tijd adjunkt-direk-
teur van de school. Ruim 24 jaren is hij reeds aan de school verbonden.
De schoolopleiding volgde hij in Coevorden, waar hij de vereiste diploma's behaalde. Ver-
volgens was hij 9 jaar als onderwijzer aan de christelijke school in Hardenberg verbonden.
In Emmen behaalde hij de landbouwakte. Na zijn Hardenberg-periode werd de heer
Snoeijink in Vorden benoemd. Hij geeft momenteel les in handelskennis en biologie.

Cursussen
Ook in dit nieuwe jaar start het Nut
weer met het tweetal cursussen, t.w.
textiele werkvormen en poppen maken.

De cursussen zijn zo opgezet, dat iedereen -

ook zij die denken zoiets niet te kunnen - tot
verbluffende resultaten kan komen.
Ook vorig jaar bleek, dat iedereen in staat is
met eenvoudige middelen de mooiste werk-
stukken te maken.

Ook dit jaar zullen de lessen gegeven wor-
den door Olga Cruysen uit Vorden.

14 jan. Bejaardenkring Dorpscentrum
28 jan. Bejaardenkring Dorpscentrum

Sterrewacht Vorden
Afgelopen zaterdag was het druk bij de Ster-
rewacht in Vorden. De Maansverduistering
was de oorzaak. De heer Hoebink, Prins
Bernhardweg 7, had zijn sterrewacht met de
benodigde apparatuur opgesteld speciaal
voor de/e maansverduistering. De heer
Hoebink is eigenaar van de Vordense Sterre-
wacht. Hij heeft een grote dosis kennis van
het heelal. Vanaf zijn jeugd heeft dit hem
steeds geboeid en daarom misschien ook is
het een lust hem over de ruimte te horen ver-
te l len met /ijn jarenlange ervaring.
Duidelijk weet hij uit te leggen met behulp
van /ijn instrumenten en gedegen kennis
hoe een zon- of maansverduistering tot
stand komt. Op boeiende wijze verteld hij
over de planeten. Het l i jk t wel of er een we-
reld open gaat wanneer hijb.v. verteld over
de onderlinge verhoudingen in het stelsel
Aarde-Maan wat de grootte en afstand aan-
gaat.
Jammer dat nog vele Vordenaren niet weten
(ook liefhebbers) wat men in Vorden nog
aan de weet kan komen over de Astrologie,
('t Was lijn om deze avond te mogen mee-
maken in de Vordense Sterrewacht, en heb
niet alleen genoten van de uitleg van diverse
dingen maar ook van hetgeen wat je door
middel van zijn instrumentarium kon waar-
nemen).
Vordenaren ga eens een kijkje nemen in de
Sterrewacht van Vorden en daarom zou ik
zeggen "eerst de sterrewacht van Vorden
zien en dan Dwingclo".

Een be/oeker afgelopen zaterdag tijdens de
maansverduistering.

G E W E L D I G
Wat heeft de gehele gemeenschap gereageerd in Vorden, zo was de konklusie dinsdagavond tijdens
een vergadering van het Komité "Vorden helpt Polen".
Er zijn al 250 dozen met kleding verpakt, 25 dozen met levensmiddelen, 8 dozen met schoenen en
bij de banken inklusief de evenloppen is nu f. 19.000,- binnen. En nog komen er dagelijks giften
binnen.

De bedrijven hebben allemaal een persoonlijk schrijven ontvangen en men verwacht dat ook hier-
van nog wel het een en ander.

De scholen zijn momenteel ook bezig, daar komen enorm veel levensmiddelen binnen, goed zo
jongens en meisjes.

DE AKTIE LOOPT NOG TOT A.S. ZATERDAG 16 JANUARI.

TOT 5 UUR kunt u nog enveloppen met inhoud inleveren, in de opgestelde bus in de hal van het
Dorpscentrum, ook levensmiddelen en goederen.

Bij de banken kunt u uw enveloppe ook inleveren, geen goederen.

De giro nummers van de banken staan nog open voor uw overschrijving. De kommissie is druk
doende om het vervoer te regelen. Ook zijn kontakten gelegd, om medicijnen, verbandmiddelen
aan te kopen.
En als er nog geld overblijft zullen er nog levensmiddelen worden gekocht.

In ons volgend nummer houden wij U weer op de hoogte hoe de stand van zaken is. Misschien kun-
nen wij de vertrekdatum van het Konvooi bekend maken.

l
De samenwerking met Ruurlo en Barchem is prima, ook daar is de aktie goed aangeslagen, wat geld
en goederen betreft loopt deze gelijk op met Vorden.

Enkele mensen zijn naar de ambasade in Den Haag geweest en men heeft ook van de Poolse amba-
sade alle medewerking toegezegd gekregen, dus prettige geluiden deze keer, nog even er tegenaan
en wij kunnen onze Poolse medemensen iets laten merken van ons meeleven.



Tien verrassende aanbiedingen van uw juwelier
gouden
Sterrebeeld
230.- nu

Seiko quarts analoog
cJag-clatiim
stalen kast niet hand
5 jaar halten j
215.-nu

/i Keren
ringen
di\erse modellen

(Jouden
boo»collier
18 gr
166*.-nu

Dn ei se gouden
Dames
ringen

Klok: Régulateur
"west minst er"
725.- nu

Diverse /uu-ren
Armbanden
nit/ivken!

(iouclcn
annhand
"mnirniet" 15 LM
1340.- nu

/.ilveren
roosring
49.- nu

29.-

Zilveren
Dames
horloge
met v;isk' txnul
29.V nu

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel:05753-1374
Zie voor meerdere aanbiedingen onze etalage. Óp alle artikelen 10% korting (behalve optiek)
(iddi» v;m 14 j;m.t/m 4 tchr.

Zie onze etalages in deze sensationele OPRUIMING

Breed uitgemeten 3 + 2 zits
kombinatie, uitgevoerd in een
superieure kwaliteit rundleer
met een opvallend
fraai sierstiksel
in de rugpartij.
Opruimingsprijs

rOOGKASl

2995,-
GEHEEL
MASSIEF EIKEN
SLAAPKAMER
bestaande uit:
• ledikant 140/200
• 2 nachtkastjes met klep

kompleet

1150,-

Nostalgische toogkast met zware
massief eiken panelen
1,49 m. breed 2.00 m. hoog
zolang de voorraad
strekt voor
de éénmalige prijs 1395,-
(Ook voorradig met 2 glasdeuren)

OPRUIMINGSSTUNT NO.1

HOEKKOMBINATIE
zwaar massief eiken, tweed stof bekleding en een
fantastisch zitkomfort van f 3975,-

ÉÉNMALIG 2998,—

Koopjes op onze afdeling .

WOIMINGTEXTIEL
DEKENS, SPREIEN, DEKBEDOVERTREKKEN, LAKEN, MOLTONS ETC.

VEREN KUSSENS

LEKTUURBAKKEN 35,-
IVIIIVIloC l d massief eiken vanaf Oö/~

eetkamer STOELEN vanaf 1 69,—

KEUKENSTOELEN old p „e
vanaf^HJ,—

SALONTAFELS massief eiken 398,-

bejaarden FAUTEUILS "̂naf 299,-

Rundlederen r UtlO 060cm vanaf l l «J,—

ZUIVER SCHEERWOLLEN
DEKENS
1 persoons van f 1 58,- voor l l or UU

2 persoons van f 225,- voor 1 69,50

GESTIKTE DEKENS
1 persoons opr. prijs /«J,—

2 persoons opr. prijs

Voor stuntprijzen
80 x 1 90 SG 30
van 148,50

80 x 190 SG 40
vanaf

2 persoons

voor

vanaf

99,50

137,25
259,75

EETKAMERTAFEL zwart essen met

uittrekladen 120 x 80 cm 1/1 n
van f 369,- opruimingsprijs l H3,'

HOEKTAFEL zwart essen f 329,- 49,-

manouDRAAIFAUTEUIL metQ

draion velours kussen f 425,- nu u4tl,'

2 zits SLAAPZAK stuntprijs 495,

3 + 2 zits 2195,-

Een gezellige hoekkombinatie
uitgevoerd in hoogwaardig massief
eiken en voorzien van komfortabele
kussens
in een duurzaam
leder kwaliteit
3 + 2
zithoek 2195,-

Als 3 - 1 - 1 zits 2495
Als 3 - 2 - 1 zits 2895,—

SALONTAFEL
in langwerpig
of achtkant
met plavuizen
ingelegd nu

245,-
KOOPJES OP ONZE AFDELING

MEENEEMMEUBELEN
(zelf meenemen en monteren is geld verdienen)

Charmante moderne 3 - 2 - 1 ZITKOMBINAT1E

in massief grenen, met een beige/bruine
weefstof bekleding
Als 1 - 2 - 3 zits
meeneemprijs: 1195,-
Salontafel 1 2 0 x 7 5 cm nu 260,- HOEKTAFEL 220,-

ZUIVER DONZEN DEKBEDDEN
in blokken doorgestikt 100% katoenen dek. Vul-
ling: 90% Eendedons. O/IC
140x200 van f 329,- voor Z45,—

359.-
439.-

200 x 200 van f 479,-

240 x 200 van f 595,-

voor

voor

ZITZAK
met 2 handgrepen
in bruin en naturel
camvast
weggeefprijs

99,-

2 DEURS SCHUIFDEUR

HELMI N K B.V. VORDEN

linnenkast in eiken
st rukt uu r
(afm. 171 x 100x58 cm)
zelf meenemen en
monteren:

175.-

ZUTPHENSEWEG 24

TEL 05752-1514

LEDIKANT 90/200 ongelakt
massief vuren
zelf meenemer
en monteren
Stuntprijs: 195,-

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE
LEVERING TOT 12 MAANDEN,
GRATIS INCL VERZEKERING
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN
VAKMENSEN

i VOOR MEERDERE
KNALAANBIEDINGEN
ZIE ETALAGES



VORDEN TEL. (05752) 1381 Komt u maar kijken hoe

i

•

•

j
•

NET EFFE GEZELLIGER

OPRUIMING
14 januari 1982

Toonzaalkeukens
tegen elk aannemelijk bod.
Ongeveer 1 50 stuks wandkasten.

TAPIJT diverse coupons
tegen uiterst lage prijzen

BEHANG nu 15% korting

WAIMDTEGELS reeds vanaf

U f— per vierkante meter

VLUtK 1 huhLo vanaf 1 Z f— per vierkante meter

GRENEN SCHROTEN 1 ,65 per meter
werkbreedte 8 cm breed

PANLATTEN 2 x 5 cm 1 ,- per meter

WASTAFELS vanaf 29,- per stuk

WAND VYNYL breed 1 ,30 cm nu slechts 1 f-

per meter

VOLLE ROLLEN prijs in overleg. Dit materiaal is
voor diverse doeleinden te gebruiken.

Doe-Het-Zelf-Centrum HARMSEN
Vorden

Nutscursussen

Textiele werkvormen
6 lessen van anderhalf uur. 1 e les woens-
dagavond 20 januari.

Poppen maken
6 lessen van anderhalf uur. 1 e les donder-
dagavond 21 januari.

Aanvang van de lessen: 19.00 uur. Plaats:
Dorpscentrum Prijs: f 35,- per cursus
Cursusleidster: Olga Cruijsen.

Inlichtingen en opgaven: tel. 2518 en 2224. U wordt
verzocht bij opgave het cursusgeld over te maken op rek.
no. 92.31.23.334 van de Bondsspaarbank te Vorden
t.n.v. Nutscursussen.

Vrijdagavond en zaterdag

APPELBEIGNETS
Banketbakkerij

J. WIEKART
tel. 1750

j

l

\

i

y

pp heef 11 tegen lage prijzen!
A*9S&

vjo^e*^^^*

r Baco broeibak CF 34
Voor uw tuin of op balkon.
Gemakkelijk te verplaatsen.
Veel ongekend tuinplezier.
Maten-. 1,27 x 0,86 x 0,63 mtr.
van 235,-

voor

Baco tuinkas type BA 812
Zeer compleet, geleverd met glas, goten, en vier
ventilatieramen. Gemakkelijk en snel te monteren.
Ideaal voor het zelf kweken van planten en groenten.
Maten: 3,82 x 2,47
x 2,05 mtr.
Van 2.095,- voor 163$.-

Baco
tuinkas
type BC 608
Voor de wat kleinere tuin. Compleet
met glas en goten en één ventilatieraam.
Maten: 1,91 x 2,54
x 2,07 mtr.
vam.095,-voor 890.-

Prijzen incl. BTAA/ geldig t/m 14-4-1982

HENCELO-C, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

f doet z'n naam eer aan! 9

Badstof slips:
't nieuwe comfort

van te n Ca te,
Het soepele badstof is het ideale materiaal
voor de nieuwe slipjes van ten Cate.
Het zijn bijzonder prettig zittende slips, van
een zeer mooie kwaliteit, met een perfecte
pasvorm. En omdat het badstof is, én
grotendeels katoen, is het comfortabel,
luchtig en absorberend.
Dit nieuwe comfort van ten Cate is er in
3 modellen (bikini, heup, taille), 3 maten
3 kleuren.
Keus genoeg dus. Typisch ten Cate!

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden-Tel. 6634

De aktiviteiten commissie van de
voetbalvereniging „Vorden"

organiseert

ELKE DINSDAG AVOND

GROTE BINGO
met geweldige prijzen
AANVANG: 20.00 UUR

Zaal: Bodega „'t Pantoffeitje", Dorpsstraat
Vorden, telefoon 1770

Praktische mode voor body en been.
Verkrijgbaar bij:

HOLTSLAG - RUURLO
gaat diverse KEUKENS opruimen

b.v. een komplete keuken al vanaf f 2250,-

Ook ALLESBRANDERS
u worden tegen zeer lage prijzen aangeboden.

Diverse partijen WAND T EGELS worden opgeruimd al vanaf

f 12,-p. m2

Diverse partijen PLAv UIZEN gaande
2

deur uit vanaf f 15,- p. m

U MOET het komen zien bij ons in de showroom aan
de Spoorstraat 28.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Tapperij „De Zwaan"
presenteert op zondag 17 januari

de Vordenaar

BERT SIEBELINK
Country en Western

Niet voetje voor voetje

maar met grote sprongen duikelden onze prijzen omlaag.
Zo bijv. Christall schoenen van f 159f- nu voorf 99,- en
Helioform van f 119,- voor f 69,-. Voor u beslist de
moeite waard, om eens te komen kijken in onze oprui-
ming.

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden



met
Televisie

reparaties
s- direct
lik naar

uw vakman
' van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Hou de kou en dokter van uw lijf
en de energierekening laag.
Draag Thermolana half wollen
gezondheids ondergoed. Ver-
krijgbaar bij:

CONFECTIE EN MODE

rTTers
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

06 juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

OPRUIMING
Diverse klokken en horloges, gouden en
zilveren sieraden.

Gedurende de opruimingsperiode

10% Korting
op alle niet afgeprijsde artikelen.

juwelier
siemerink

opticien

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

LET OP
Ook nu weer voordelig lessen bij

Autorijschool

„Oortgiesen
informeer Brinkerhof 82. Vor-

den tel. 2783. M.I. Gedipl.
lessen in de nieuwe ascona

Stomerij voor Vorden e. o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
'DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

PEDICURE
Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van 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

Geen grote advertentie maar
ook hele kleine prijzen in de
opruiming bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Jonge arts, gehuwd, 1 kind
zoekt met spoed woonruimte
voor plm. 1 jaar in de omg. van
Warnsveld.
Fam. DJ. Brouwer, Achterom
2, 2611 PP Delft. Tel. 015-
130223.

OPRUIMING
van jacht- en sportartikelen

Aanvang 14 januari

o.a.

Thermo isolerende kleding
Truien en vesten
Regenkleding
Knickerbockers
Suedeleren jacks
Lederen voetbal f 7,95
Voetbalkousen vanaf f 3,45
Dames en heren loden jassen
Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1272

WfBSïWfr'
Wij hebben er wérkelijk

... Ook dit WOLLEN TAPUT
voor 189-

jtaanbiedingen met
en de

SLAAPK- TAPUIT
. vanaf

400 breed

ELOURS TAPÜT
' l Üf"~

MERKTAPUT

Alles gratis gelegd.

Levering voor later moge
NYLONTAPUT

HELMINK B.V. VORDEN Zutphenseweg 24

zutphenseweg 7 - vorden

In één dag klaar

WULLINK
Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Tel. 1 342.

Speelgoed Pakken papier
Boeken f 1,50 500 vel

f 3,00 1000 vel

.•GA boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 05752-3100

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Diverse aanbiedingen

VVULperbol vanaf l f~

PAKKETTEN vana,5,-
WARMING UP JACKS 10-
COUPONS halve prijs

STOFFEN 3 meter halen,
2 betalen

kreatief
centrum

KERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDEN TEL05752-1921

JOWÉ-KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL 05753-2026

verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-
hout- en compostmachines, verticuteermachines,

grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

CONTACT
een graag gelezen blad

f~\ PROVINCIE GELDERLAND
BEKENDMAKING

HINDERWET

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bekend, dat zij, onder voorwaarden vergunning ingevolge de Hin-
derwet hebben verleend aan:

1. de heer M.H. Enzerink te Ruurlo voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij met
mestopslag aan de Zelhemseweg 1 5 te Ruurlo, kadastraal bekend gemeente Ruurlo, sec-
tie G, nrs. 1 508 en 1298 en gemeente Hengelo, sectie D, nr. 2586;

2. de heer FA. Elschot te Mariënvelde (gemeente Ruurlo) voor het oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een veehouderij met mestopslag gelegen aan Oude
Maat 1 2 te Mariënvelde, kadastraal bekend gemeente Ruurlo, sectie N, nr. 103.

Beide vergunningen liggen met de overige stukken vanaf heden tot 16 februari 1982 ter in-
zage op de gemeentesecretarie van Ruurlo, Kerkplein 8 op elke werkdag van 9.00 tot 12.00
uur, alsmede elke donderdagavond van 1 7.00tot 20.00 uur in het voormalige politiebureau,
Kerkplein 2 te Ruurlo.
Tevens ligt een exemplaar van beide vergunningen met overige stukken tot 16 februari 1982
ter inzage bij de Provinciale Dienst Milieuhygiëne, Marktstraat 1 te Arnhem op elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot 1 6
februari 1982 beroep open bij de Kroon voor de aanvrager, de betrokken adviseurs, dege-
nen, die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht en degenen die aanto-
nen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Het beroepschrift moet worden ge-
richt aan Hare majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State afdeling
voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.

Elke beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum
beroep daartegen is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van
een voorlopige voorziening.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzitter
van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Arnhem, 28 december 1981 - nr. MH767/3 - MH 308
Gedeputeerde Staten van Gelderland
W.J. Geertsema - voorzitter
P.J. de Loor - griffier



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 14 januari

43e jaargang nr. 44

Wim Bielderman (voorzitter "De Graafschapryders):
"We willen ons Delden-circuit niet missen"
Tijdens de jaarvergadering van de V.A.M.C. "De Graafschaprijders" welke dinsdagavond in Hotel Bloemendaal werd ge-
houden ging voorzitter Wim Bielderman uitvoerig in op de plannen die er zijn om in Doetinchem een regionaal crosscircuit

te vestigen, waar dus ook Vorden op aangewezen zal zijn.

"We willen ons Delden-circuit niet missen.
Ook mede met het oog op de energiekosten
is het vooral voor onze jeugdleden van be-
lang dat we een trainingscircuit dichtbij huis
hebben. Bovendien waait onze clubvlag in
"Delden" en niet in Doetinchem", aldus
Bielderman. Wel stelde hij dat het bestuur
van "De Graafschaprijders" best haar mede-
werking wil verlenen bij het tot stand komen
van een regionaal circuit. Bielderman wees
erop dat ook Burgemeester Vunderink het
eens is met de zienswijze van het bestuur
van "De Graafschaprijders". Overigens ma-
ken de crossers van "De Graafschaprijders"
al 20 jaar gebruik van het "Delden-circuit".
We prijzen ons gelukkig dat de grondeigena-
ren het al die 20 jaren goed gevonden heb-
ben dat wij onze sport daar bedrijven. Als
blijk van waardering wordt deze eigenaren
op 22 januari aanstaande een "Olderwetse"
Nieuwjaarsvisite door ons als bestuur aan-
geboden", aldus Bielderman.

Vervolgens ging hij nog even in op de "wil-
de"crossers welke hij de vijanden van de
motorsport noemde. De leden werden

opgewekt om op 30 januari in grote getale te
verschijnen wanneer er in Den Haag door de
KN M V geprotesteerd gaat worden tegen de
voornemens van de regering om "Bijzonde-
re Verbruiks Belasting (B.V.B.) te gaan hef-
fen op motoren.

Hierna werd het woord gegeven aan de se-
kretaris van "De Graafschaprijders" de heer
Jan Slagman. Wanneer er ooit nogeens op
de T. V. door Teleac een cursus wordt gege-
ven voor sekretarissen van verenigingen
over het onderwerp "Hoe schrijf ik een goed
jaarverslag", dan is de mogelijkheid groot
dat Slagman wordt aangezocht om deze cur-
sus te presenteren.

In niet minder dan zo'n 30 pagina's be-
schreef Jan Slagman het wel en wee van de
vereniging. Het voorlezen alleen al nam bij-
na een uur in beslag. "De vereniging heeft
niet stil gezeten", zo merkte hij terecht op.

Het ledental van de vereniging bedraagt mo-
menteel 375. Twee leden werden Neder-
lands kampioen te weten Rob van der Straat

bij de Enduro's 125 cc senioren. Gerard See-
sing werd nationaal kampioen bij de 250 cc
Junioren.
Verder memoreerde Slagman het feit dat de
penningmeester van de Vereniging Jan Rou-
wenhorst (deze is tevens voorzitter van de
afdeling Gelderland van de KNMV) door
deze motorsportbond tot lid van verdienste
is gemaakt.

De volgende aktiviteiten werden uitvoerig
door hem ter sprake gebracht: kegelavon-
den, filmavonden, crosswedstrijden, trails,
uitwiselingswedstrijden met Hamac uit
Harfsen, grasbaanraces, toertochten, orien-
teringsritten, Oost-Gelderlandrit met zijn
314 deelnemers. En niet te vergeten het
internationale Achtkastelenweekend met
ruim 450 deelnemers uit binnen- en buiten-
land.

Penningmeester Jan Rouwenhorst liet tij-
dens zijn jaarverslag blijken dat de vereni-
ging financieel erg gezond is. Bij de be-
stuursverkiezing werden de heren B. Rege-
link en B. Horsting bij akklamatie herkozen.

Auto-puzzelrit geslaagd
Afgelopen zondagmiddag vertrokken va-
nuit café De Herberg ca. 25 auto's voor een
gezellige puzzelrit door Vorden en omge-
ving.
Aansluitend volgde er een gezellige bingo
waarvoor grote belangstelling bestond.
De eerste prijs van de puzzelrit ging naar het
team van Dhr. Eikelboom en de tweede prijs
naar het team van Dhr. Bouwmeester,
organisator Fred Fransen kon op een ge-
slaagde middag terugzien en liet weten rond
de Paasdagen een puzzelrit uit te zetten,
maar dan grootser van opzet.

Dash-dames kruipen weer
een plaatsje omhoog
Tegen het 3e damesteam van Texoclean-Dy-
namo hadden de dames van Dash het de
afgelopen zaterdag niet moeilijk. Dash ging
met zeer goede opslagen van Cora Rouwen-
horst zeer voortvarend van start. Dynamo
had geen goed antwoord. De opslagen van
Dynamo gaven voor Dash geen probleem
door een gode netverdediging vooral, maar
ook door een goede opvang en pass in het
achterveld. De eerste set werd 15-1. In de
tweede set ongeveer hetzelfde beeld. Dash
heeft nu de moed en het zelfvertrouwen de
opslagen bovenhands te verrichten, terwijl
de onderhandse opslag van Ineke Rietman
vanwege het effect ook niet probleemloos
zijn voor de tegenstander. In de 3e set kwam
Dash even uit het spel omdat de concentra-
tie verslapte. Een korte periode vertoonde
Dynamo een ander gezicht. De aanval
kwam er bij Dynamo wat uit, hetgeen tot slot
een eindstand in die set opleverde van 15-7.
Uitslag derhalve 3-0 voor Dash. Een redelijk
goed leidende scheidsrechter, die de tech-
niek nog wel eens even liet schieten, bezorg-

de niemand problemen. Over het algemeen
een kleurloze wedstrijd en geen reklame
voor de volleybalsport. Dash bleek in men-
taal opzicht evenwel gegroeid omdat men
zich niet liet afzakken. De inzet was prak-
tisch de hele wedstrijd aanwezig. Het gemis
van de vaste teamspeelster Wilma Rietman
kon door de invalsters goed worden opge-
vangen. De stand is nu na 10 wedstrijden:
Activia 10-27; Explosie '67 10-26; Flamin-
go's 10-22; Saturnus de Molen 10-21; Dash
10-17; Shot 10-16; Setash 10-15; SVS 2 10-
14; Trivos 10-9; Rohda 10-5; Duno 104;
Dynamo 10-4.

Overige uitslagen:
In de afgelopen week is alleen de wedstrijd
jongens-aspiranten Dash b - Dash c ge-
speeld, hetgeen een overwinning werd voor
Dash c. Uitslag 1-2.
Programma:
Donderdag 14 januari:
Deventer: Heren 3b: Dash 3 - Vios 5; Heren
Prom.kl. WIK l - Dash 1;
Twello: ds. Ie kl. Hansa 3 - Dash 3; hr. 2e kl.
Voorst - Dash 2; ds. 3e kl. B Dash 7 - DVO 4;
ds. 3e kl. A. Dash 6 - Vios 5;
Zaterdag 16 januari:
Vorden: m.asp. kamp. poule Dash b - Han-
sa; j.asp. A Dash a - DVO;
Almen: ds. 3e kl. B Almen 2 - Dash 7;
Maandag 18 januari:
Vorden: ds. 3e kl. A Dash 6 - DVO 5; ds. Ie
kl. Dash 3 -WIK 1;
Zaterdag 16 januari: Vorden: ds. 3e Div.
Nat. Comp. Dash l - Sartunus de Molen.

Gemakkelijke zege van
Dash-dames uit Vorden
De dames van het eerste team van Dash uit
Vorden hebben zaterdagmiddag in de sport-
zaal te Vorden de competitiewedstrijd tegen

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Gaot now maor met, 't schaatsen zo'j vaste nog neet veleerd wean. En de butte
brekken doe'j zo neet, i'j bunt toch nog gin olde kearl?". " 'k Heb ow toch al ezeg
da'k t'r niks veur vuule. Gaot i'jluu maor röstug met mekare en laot mien in huus.
Ik gao de busse wel in, 't is mooi weer umme un flink ende te wandelen".

'n Helen zondagmargen was t'r bi'j Hendrik Eggenkamp al oaver schaatsen
epraot. De ondergelopen weidens langs 'n lessel konn'n al bes Hen hadd'n dejon-
ges eheurd en daor woll'n ze hen, daor ko'j nog 's uut de vuute komm'n. Maor
Hendrik had t'r nog veur gin dubbeltjen zinne an. Vrogger, as jonge, had e wel ge-
regeld eschaatst ok al umdat zien kammeraöje 't allemaole deijen. Maor gek was e
d'r nooit op ewes en de keern dat e 't in zien trouwdag had edaon ko'j wel op de
vingers van ene hand tell'n. Hee von 't maor buttebrekkeri'je, i'j hoeven maor ens
goed te vall'n dan ko'j zo met etten in 't ziekenhuus. En dan ko'j 't wark an 'n
ander oaver laot'n, iets wat Hendrik maor lastug kon zeen. As reizugger was e ge-
wend zien klanten elke maond te bezuuken en dat wol egraag zo holl'n.

"Now, dan mo'j 't zelf maor wetten, wi'j gaot in ieder geval, zo tegen viefuur, half
zesse bu'w d'r wel weer. I'j red ow wel, a'j dors krieg mo'j ow maor thee zetten".
Riek, zien vrouw, kreeg de autoslöttels en ging met de jonges de deure uut.
Hendrik von 't wel goed zo, 't kwam um bes uut dat e 'n helen meddag veur zich
zelf hadde. Hee haal'n zien verrekieker en fototoestel veur 'n dag trok goed wat
klere an de hoet en ging op pad. Met 'n goed ketier was e midden tussen de busse
waor 't zunneken al zo lekker schen da'j d'r haos konn'n zitten, a'j teminsten de
fiene dennen in de rugge hadd'n. De natuur leet zich tegenoaver Hendrik van de
beste kante zeen: Un stuk of zes reeen gavven um alle tied eur te bekieken, un paar
keer oaver leet zich un buizerd zeen, 'n putter kreeg e ok nog in de kieker en in um
wilgenkop trof e nog un oele. Den dreumen schienbaor oaver 't ziekengeld!
Hee dacht oaveral an behalven an de tied en de zunne krop al in 'n nös veur at hee
prakkezeern dat e op huus an mos. Hee mos nog flink de sokken d'r in zett'n um
veur de anderen in huus te wean. Redd'n dei'j e dat trouwens neet, van 'n veerten
zaog e in huus al lech brann'n.

De achterdeur was los maor met dat e nao binnen ging trao hee op iets dat t'r
anders neet was. Hee vuul'n zien enkel knikken en mos hinkend de knoppe van 't
lech zuuken. Schienbaor had e ok nog eschreeuw of evluukt want Riek was t'r ok
metene en vroog: "Wat maak i'j dan toch?"
"De butte brekken oaver de schaatsen die i'jluu neet opruumt!"

, D'r bunt nog wel un paar woorden vedaon an 't schaatsen den oavund of liever
ezeg an de schaatsen, 't zol haos ruzie geven. Maor Hendrik en Riek heb vanwek-
ke wel tied umme 't weer goed te maak'n. Met zien vestoekten enkel kan e toch
neet reizen. Dat mot maor un ander veur um doen, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Dynamo 3 uit Apeldoorn op vrij eenvoudige
wijze met 3-0 gewonnen. De gasten uit Apel-
doorn maakten over alle linies een zwakke
indruk zodat Dash binnen 40 minuten de
strijd in haar voordeel beslechtte. De set-
standen waren 15-1, 15-1 en 15-7. Momen-
teel bezet Dash in de derde divisie een plaats
in de middenmoot.

Bert Sloot wint
"De Delden trophee"
De 18-jarige B-klasse rijder Bert Sloot is over
1981 in het bezit gekomen van "De Delden
Trophee". Deze wisselbeker is jaarlijks
alleen voorbehouden aan een allround
"Graafschaprijder". Bert Sloot behaalde vol-
gens een bepaald puntenwaarderingssy-
steem in de vergende wedstrijdonderdelen
de beste r^^taten: te weten de titel, gras-
baanrace;^^-uurcross en de onderlinge
clubcrosse op het "Delden-circuit".
Bert Sloot kwam tot 45,05 punten; 2. j.
Klein BrinJ^40,84 punten; 3. Th. Pragt
28,69 pun^
J. Arfrnan werd kampioen bij de junioren in
de klasse enduro. 2. G. Seesing; 3. J. Wil-
lemsen.
Bij de senioren ging de titel naar R. van der
Straat; 2. J. Klein Brinke; 3. J. Harkink.
Al deze kampioenen zullen worden gehul-
digd op de jaarlijkse feestavond van "De
Graafschaprjders" welke op zaterdagavond
6 februari in zaal "de Herberg" zal worden
gehouden.

Boerenkool bij
touwtrekvereniging
De familie Brummelman en H. Groot Roe-
sink hadden hun uiterste best gedaan, want
de door hun gekookte boerenkool lieten de
touwtrekkers van de touwtrekvereniging
Medler zich tijdens de nieuwjaarsreceptie
uitstekend smaken. Voorzitter G. Barink
toonde zich verheugd over de grote belang-
stelling voor deze receptie en maakte van de
gelegenheid gebruik om een overzicht te ge-
ven over het afgelopen jaar. Hoogtepunt was
het kampioenschap van Vorden die in het
Medler werd gehouden.
Dit kampioenschap zal in 1982 herhaald
worden, terwijl voor de schooljeugd ook dit
jaar wedstrijden om het scholenkampioen-
schap gehouden zullen worden.
Op 6 maart aanstaande organiseert de T.T.
Vorden in het clublokaal een reunie- voor le-
den en oudleden. Op zaterdag 27 maart is er
een feestavond in zaal Eykelkamp op het
Medler samen met de schietvereniging en
de vrouwenverenigingen uit het Medler en
Linde.

Straten-zaalvoetbaltoernooi
Zaterdag 20 februari organiseert de Vorden-
se zaalvoetbalvereniging Velocitas een stra-
ten-zaalvoetbaltoernooi in de sporthal te
Hengelo. Vanaf heden kan men zich in-
schrijven bij Jan Leegstra, Hoetinkhof 157,
tel. 2735. Het inschrijfgeld bedraagt f. 70,-
per ploeg. De uiterste inschrijvingsdatum is
zaterdag 13 februari. De prijsuitreiking ge-
schiedt direkt na afloop van het toernooi.
Momenteel is de wisselbeker in het bezit van
Kranenburg 1.

Open Vordense
Tafeltenniskampioenschap-
pen
De Vordense tafeltennisvereniging "Treffers
'80" organiseert op zaterdag 13 februari in
zaal "De Herberg" de open Vordense tafel-
tenniskampioenschappen. Een toernooi
waarin een ieder in de leeftijd van 5-80 jaar
kan meedoen.
Er wordt in verschillende klassen gespeel.
Vanaf heden kan men zich opgeven bij de
heer Dietes, de Bongerd 8, tel. 2385, de heer

D. Kramp, Kerspel 25, tel. 2895 of zaal "de
Herberg" of op de speelavond van de Tref-
fers elke donderdagavond. De uiterste in-
schrijfsdatum is vrijdagavond 6 februari.

R.T.V. Vierakker-Wichmond
Onder ijselijke weersomstandigheden hield
de R.T.V. Vierakker-Wichmond zondag 10
januari haar clubkampioenschappen veldrij-
den te Harfsen. Op het zware en moeilijk be-
gaanbare parkoers (crossterrein HAMAC)
kregen enkele renners nogal wat materiaal-
pech, doch na enkele ronden bleek één ren-
ner, H. Nieuwenhuis, duidelijk sterker te
zijn dan de rest van het veld. Zijn voor-
sprong was zo groot dat hij alle renners, op
één na, opeen of meerdere ronden achter-
stand reed.
De eindstand na één uur + l ronde: 1. H.
Nieuwenhuis, 2. G. Eskes, 3. R. Peters, 4. H.
Sesing, 5. G. Oldenhave.

Dammen
In het Gelders Kampioenschap staan na de
5e ronde alle Vordenaren in hun klasse ge-
deeld Ie.
In de Hoofdklasse won Henk Ruesink alle-
reerst de uitgestelde partij van Tjeerd
Harmsma en op zaterdag won hij van Jaap
v.d. Werfhorst. Deze stond de hele partij
slecht, en wist door een doorbraakkombina-
tie die Henk te laat zag aankomen nog een
remisestelling te bereiken.
Door een 'schwindeltje' kon Henk alsnog de
verdiende punten bijschrijven. Hij deelt zijn
plaats met Kees Hazen (Nijmegen) en Bert
van Harten (Bennekom). Bij de junioren
speelde Johan Krajenbrink remise met
Henk Sonderen.
In tijdnood miste hij de winst. Verder won
Wieger Wesselink al snel van Richard Lins-
sen. Aan kop staan daar nu naast Krajen-
brink en Wesselink Egbert van Hattem ('t
Harde).
Bij de aspiranten won Henk Hoekman sim-
pel van Van Hensebergen, al overzagen bei-
den in de opening een standaardkombinatie
die Henk op een schijf achterstand had kun-
nen zetten. Doordat koploper Arjan v.d.
Berg verloor, voeren Henk Hoekman en
Jaap Vaarkamp (Barneveld) het veld aan.

De voorronden voor de distrj^Bnale zijn
afgelopen zaterdag in Doetinchlm weer van
start gegaan. Simon Wiersma speelde in de
Ie ronde gelijk tegen Theo Baks (Eibergen).
Simon stond wel beter maar hij verspeelde
de winst. Zijn groep bestaat verder. ̂ ->g uit
Derksen (Ulft). De eerste pla<^^ ch voor
de disstriktsfinale.
In de Hoofdklasse komt Bertus Nijenhuis
uit. In de Ie ronde speelde hij gelijk tegen de
Doetinchemmer Gerrit van Drumtp, van
wie het altijd moeilijk winnen is. Verder be-
staat deze groep uit Jan Ketelaar (Ulft) en
Joop Achterstraat (Warnsveld).

Ondeerlinge damcompetitie
DCV
Voor de onderlinge competitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
H. Ruesink - B. Nijenhuis 2-0; H. Wansink -
W. Wesselink 0-2; G. Wassink - G. Dim-
mendaal 1-1; H. Grotenhuis ten Harkel - J.
Lankhaar 2-0; J. Krajenbrink - H. Graas-
kamp 1-1; J. Masselink - S. Wiersma 2-0.
Eerste klas: G. Hulshof - J. Lamers 2-0; B.
Breuker - H. Hoekman 0-2; B. Wentink - G.
Brummelman 2-0; H. Klein Kranenbarg - B.
Hiddink 1-1; S. Buist - G. ter Beest 2-0.
Jeugd groep 1: W. Hulshof- J. Dijk 2-0; M.
Boerkamp - W. Berenpas 0-2.
Groep 2: A. Sloetjes - H. Berenpas 2-0; B.
van Zuylekom - E. van Est 2-0; A. Plijter - J.
Brandenbarg 2-0; M. Boersbroek - R. Bie-
lawski 2-0; R. Bulten - B. Voortman 2-0; G.
Brinkman - R. Slutter 0-2; A. Sloetjes - J.
Kuin 2-0; E. van Est - M. Boersbroek 0-2; A.
Plijter - B. van Zuylekom 0-2; H. Berenpas -
J. Brandenbarg 2-0; J. Kuin - R. Bielawski 2-
0.

Beslissingswedstrijd
De beslissingswedstrijd tussen Wieger Wes-
selink en Hendrik van der Zee om het Ne-
derlands Aspirantenkampioenschap zal tus-
sen 21 februari en 23 februari plaats vinden.
Op dit moment is nog niet bekend in welke
plaats dit gehouden zal worden.

PKV nieuws
Op de Regionale tentoonstelling voor konij-
nen, hoenders, dwerghoenders en cavia's
die gehouden werd in hotel Roelofsen te
Diepenheim behaalden enkele leden van
PKV Vorden beste predikaten.

Grote Hoenders:
A Dijkstra, Friese hoen 1ZG; H. J.Rietman,
Barnevelder 1G; Patrijs leghorn 1ZG en G;
Brahma Columbia 1ZG, 2ZG, 1G en G;
G. J. Wassink, Welsumer l G.
Dwerghoenders:
G.J. Wassink, Welsumer 1ZG; G.W. Trag-
ter, Minorea 1ZG en 2xG; G.J. Wassink,
Vorwerk ZG en 2xG; H. Berenpas, Wyan-
dotte l ZG; H. J. Rietman, Columbia 2ZG en
ZG.
Konijnen:
H. Snellink, Vlaamse reus konijngrijs 1ZG
en G; H.J. Rietman, Vlaamse reus ijzer-

grauw l ZG en G; H. Snellink, Vlaamse reus
wit 1ZG en ZG; H.J. Rietman, witte nieuw
Zelander, l G, 2G en 2xG; H. van Heerde,
groot Zilver 2ZG en 3xG; G.J. Wassink, ro-
de nieuw Zelander 2x2ZG, 3ZG en G; H.J.
Rietman, rode nieuw Zelander G; G. Lense-
link, rode nieuw Zelander, l F en 2xlZG die

tevens het mooiste konijn van de midden-
rasse had.
H.G.J. Horstman, Alaska 2F, 5xZG en G;
A Dijkstra, Alaska, 3F, ZG en 2xG; D.
Klein Geltink, kleurdwerg siamees G;
Kleurdwerg zilvervos marter ZG; H. van
Heerde, Cavia Englisch crested G.

drukkerij
weevers bv

postbus 22 7250 aa vorden

Uitslag Kerstpuzzel
Het was weer fantastisch zoveel inzendingen dat er waren op onze Kerstpuzzel de geluk-
kigen waren:

Ie prijs f25,- Gerard Besseling, Sarinkkamp 97, Hengelo (G.)
2e prijs f 20,- H.G. Kasteel, Wilhelminalaan 4, Ruurlo
3e prijs f 15,- H. Wansink, Pr. Bemhardweg 18, Vorden
4e t/m 10e prijs f 10,- M. Venneker-Bleumink, Nüverheidsstraat 7, Ruurlo; Mevr. ten
Dolle Tolhutterweg 36, Ruurlo; R. Janssen-Schutten, Steenderenseweg 4, Hengelo
(G.); M.R.B. Hooman-Besselink, Tramstraat 9, Hengelo (G.); G. Hendriksen, Wierse-
rallee 4, Vorden; Mevr. H.J. Krijt, Vogelzang 20, Wichmond; Karin Klyn, Deldenseweg
4, Vorden.

Oplossing

HORIZONTAAL: 1. ba; 2. nat; 5.
spat; 8. beek; 13. wee; 16. v.v.; 18.
aar; 19. nestel; 21. k.b.; 23. eerste;
26. nis; 28. lek; 30. Ena; 32. tak; 33.
geel; 35. lat; 36. rot; 38. iel; 40. leg;
42. paard; 44. Leiden; 46. teken; 48.
ons; 50. nar; 52. dra; 53. kam; 54. elk;
56. kan; 57. ent; 59. ar; 60. ram; 62.
knol; 64. roer; 66. eed; 67. la; 68. re-
den; 70. doos; 71. Ie; 73. karn; 74. le-
ren; 76. span; 78. leg; 80. re; 81. kant;
83. na; 84. tin; 85. roos; 87. tot; 88.
akker; 89. Kerstmis; 90. Eelde; 92.
net; 93. er; 94. e.a.; 95. na; 98. ere;
99. tent; 102. leeg; 104. km; 106. e.o.;
107. eren; 109. aar; 110. koe; 111.
sneb; 113. Eli; 114. stoep; 116. te;
117. Ali; 119. stam; 120. trans; 122.
in; 123. l.o.; 124. t.o.; 125. Aa; 128. a-
la; 130. mo; 131. nader; 133. steel;
136. oker; 137. ijs; 139. no; 141. Eire;
142. Eva; 143. re; 145. t.o.; 147. geep;
148. dak; 150. d.d.; 151. ver; 152. ore;
153. me; 154. A.D.; 157. al; 158. ra;
160. ir; 161. zo; 162. en; 164. va; 165.
are; 167. ere; 168. el; 169. nooit; 172.
nr.; 175. nona; 177. Eire; 180. eens;
182. reeds; 185. keet; 186. de; 187.
tin; 189. n.v.; 190. de; 192. ei; 193.
houden; 199. el; 200. Raalte; 203. as;
205. raam; 208. si; 209. straal; 213.
kras; 214. ido; 215. ir; 216. in; 217. va;
219. Sont; 221. ark; 223. stel; 224. on;
225. merk; 227. oor; 229. leed; 231.
iter; 232. Udenhout; 235. reis; 237.
lood; 238. rand; 241. t.o.; 243. stom;
246. ra; 248. notie; 251. reaal; 255. as;
257. sul; 259. radar; 262. rekening;
265. kraak; 268. vee; 270. twee; 272.
del; 273. no; 274. re; 275. en; 277.
rad; 278. cent; 279. telen; 281. voor;
282. Ee; 283. snot; 285. raden; 287. in;
288. rel; 289. bons; 292. teer; 294.
tod; 295. de; 296. Est; 297. rag; 298.
tui; 300. ene; 302. ree; 304. lei; 306.
net; 307. zadel; 309. sprint; 312.
emelt; 314. les; 316. non; 317. Ora;
318. lik; 320. Sont; 321. Ate; 322. ase;
324. ram; 326. sol; 328. tussen; 331.
TT; 332. stenen; 334. las; 336. ra; 337.
oma; 338. tint; 339. waan; 340. Est;
341. as.

VERTIKAAL: 1. bel; 2. na; 3. are; 4.
de; 5. stad; 6. pek; 7. al; 9. Ee; 10. eel;
11 krat; 12. st.; 14. ent; 15. ei; 17. vel;
18. Aken; 19. naad; 20. strand; 21.
kei; 22. bed; 24. steken; 25. eren; 27.
sint; 29. el; 31. n.p.; 33. gems; 34.
leed; 37. on; 39. es; 41. garen; 43. ark;
44. la; 45. nl.; 47. kar; 48. onder; 49.
naast; 51. rad; 53. kloek; 55. krans;
57. eer; 58. barst; 61. melk; 63. oor;
65. Ora; 66. eend; 68. rat; 69. nek; 71.
las; 72. ent; 74. lila; 75. non; 77. pol;
79. ge; 81. kr.; 82. t.m.; 84. teer; 86.
oer; 88. are; 91. ene; 93. erg; 96. Ane;
97. slap; 98. eerst; 99. toe; 100. trein;
101. snik; 103. e.a.; 104. koe; 105.
mep; 106. ene; 108. el; 110. kom; 111.
sta; 112. bar; 115. tam; 118. lam; 119.
snaak; 120. tol; 121. stoer; 123. laan;
126. ader; 127. ar; 129. as; 130. meid;
131. noot; 132. er; 134. te; 135. leed;
137. ijver; 138. sap; 140. orde; 142.
Ee; 144. e.a.; 146. overal; 147. grazen;
149. kolder; 150. derven; 153. mi; 155.
do; 156. re; 159. Aa; 163. nota; 166.
koor; 168. ever; 170. on; 171. in; 173.
rest; 174. tree; 176. teen; 178. ieder;
179. ed.; 180. ek; 181. nevel; 183. st.;
184. knie; 188. iets; 191. kar; 194. os;
195. uiver; 196. es; 197. NTS; 198.
man; 201. akker; 202. las; 203. ader;
204. sol; 205. riant; 206. ar; 207. mi-
nuten; 210. ros; 211. atoom; 212.
balk; 214. item; 218. aren; 220. orde;
222. re; 223. st.; 224. o.o.; 226. k.i.;
228. o.o.; 230. dar.; 231. id.; 233.
drie; 234. ho; 236. ss.; 237. los; 239.
nar; 240. k.o.; 242. na; 244. tak; 245.
luw; 247. Eden; 248. nr.; 249. troost;
250. e.k.; 251. R.l.; 252. agente; 253.
l.k.; 254. haar; 256. een; 257. strik;
258. Let; 260. adel; 261. al; 263. ere;
264. nee; 266. r.r.; 367. adat; 268.
ven; 269. etter; 271. eerst; 273. non;
276. Noë; 278. cedel; 280. Let; 281.
vogels; 284. termen; 286. dol; 289.
bad; 290. gips; 291. cent; 293. ree;
296. eens; 297. raat; 299. us; 301. NT;
303. elan; 305. Iers; 306. no; 307. zr.;
308. list; 310. rot; 311. int; 312. eten;
313. TS; 315. sa; 316. nor; 317. olm;
319. kei; 321. ata; 323. els; 325. mes;
327. o.o.; 329. Ur; 330. n.n.; 332. sa;
333. er; 335. a.t.

De spreuk luidt:
In een vaak zo donkere wereld brandt
een licht en schijnt een ster. Willen
klokken ons vertellen: Heus, de vrede
is niet ver.

De kleurplaat in ons kerstnummer i» weer een sukses geweest er waren weer prachtige
tekeningen by. Jongens en meisjes, jullie hebben weer erg je best gedaan wy hebben er
ditkeer weer een paar extra prysjes bügedaan.

Ie prijs f 10,- Karin Heintjes, Vordensebinnenweg 2, Lochem
2e prys f 7,50 Marian Groot Wassink, Industrieweg 7, Vorden
3e prys f 5,- Robby Dimmendaal, Sophialaan 32, Ruurlo
14 troostprijzen van elk f2,50: Edwin Mulder, De Bongerd 25, Vorden; Anja te Vaanholt,
V'ordenseweg 6, Barchem; A n net Ruiterkamp, Vordenseweg 13, Barchem; Esther Hoefs-
man, Burg. Smitstraat 26, Steenderen; Sandra Hoebink, Hummeloseweg 17, Hengelo
(G.); Jan Willem Flamma, Russerweg 10, Toldijk; Jan Berenpas, Strodyk 7 Vorden;
Bianca Walgemoet, Brandenborchweg 10, Toldyk; Jacco Woltering, Het Hoge 28, Vor-
den; Arno Linnenbank, Het Kerspel 21, Vorden; Ruth Kl. Gunnewiek, Eikenlaan 7, Vor-
den; Marcel Dekkers, Eikenlaan 13, Vorden; André Vliem, Zelledük 7, Vorden; Hettie
Dijkman, kaaldijk 4, Ruurlo.
We hebben er dit keer een paar extra pry sjes hij gedaan, omdat er zoveel inzendingen wa-
ren.
Prijzen af te halen tot en met 5 februari aan ons kantoor, Nieuwstad 12, Vorden.



Grote
opruiming

Korting tot 75%

Tenniskleding-zwemkleding-trainingspakken
sportschoenen - wielrenkleding -tennisrackets
enz. enz

KLUVERS jy
SPORT-TOTAAL A

ZUTPHENSEWEG 41»VORDEN»Tel.05752-1318

Kwaliteit... Tegen een leuke prijs!!
Dat is pas

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

Zitgroepen - Fauteuils - Eethoeken - Wandmeubels

Meubelen met klinkende namen als Leolux - Artifort - Gelderland
Die collection - Arco

Gaan bij ons weg met een flinke korting. Waarom?., niet omdat wij deze modellen
zonodig kwijt willen (op enkele na), maar gewoon om eens weer met andere stoffen
te werken.
Mogen wij U enkele van de vele aanbiedingen noemen...

Leolux zitgroep f 4950,-
Gelderland zitgroep v f 4950,-
Arco eethoek f 1295,-
Wandmeubel v.a.f 895,-
Feuteuils v a f 690,-
Salontafels v a f 395,-
2 zits banken v a f 1195,-

Vitrages
in* Vallen v.a.3,95

* Stores v a 11,95
* Fantasie v a 5,90

Gordijnstoffen
Onze voorraadcollRtie willen wij ge-
woon inkrimpen

Ploegstoffen
Jabstoffen
Boussac stoffen

v.a f 5,- p.mtr

Tapijten
Op een aantal goed lopende kwali
teiten uit onze normale collectie
Weston en Besouw tapijten

Nu Speciale opruimingsprijzen
U kunt nu uw voordeel doen, als x A .
U dit tenminste kunt gebruiken! Want couP°ns Rebben wij n.et veel!

(Wij houden ook geen voorraad).

Gordijn - Vitrage Coupons
„Gewoon te gek" zoveel als wij gevonden hebben

* Stalen gordijnstof n .20 Ot 1 .3omtr>v.a .f 1,50
* Stalen kamerhoge gordijnstof (coupons van 2.00 -2.40 mtr .bijzsohoog)

Leuk te gebruiken als * wanddekoratie
* hallgordijn v.a. f 25,- p. coupon

En wat hebben wij nog meer voor U.
Tafelkleden - Ideens dekbedden - Ideens dekbed overtrekken - wollen dekens - kunstnijverheid
met 50%
Én... dit alles bij...

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

CLEMENTINES
GRAPEFRUIT
HUTSPOT

Ook reform artikelen

20 voor J,

5 voor Z, U U

500 gram 85

BRUNEKREEFT groente en fruit
Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

[Mister
^"Steattt
Mister Steam is te huur bij:

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Geen grote advertentie maar
ook hele kleine prijzen in de
opruiming bij:

Adverteren
doet

verkopen!

ZUTPHENSeWEO 29 - VOflDEN- m. 05752-1971

KNIPTIP
"Juist op zondag" ...
een radioprogramma
ook voor mensen, die
op zoek zijn naar leuke
foto-onderwerpen.

U hebt gedegen
redenen om hetbin-
nenonderhoud uitgere-
kend deze winter te
laten plaatsvinden. ^
Want nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f 50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak

voor een vrijblijvende
offerte.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER

Ruurloseweg 35. Vorden.
Tel. 05752-1523

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, UITGEREKEND Na

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Donderdag 14 januari begint onze

met enorme voordelige aanbiedingen in:

Fauteuils, stoelen, TV kastjes,
ledikanten, matrassen, dekens.

Kortingen van

10 - 20 tot 50%
Afd. Lederwaren

10% Korting
Damestassen

20% Korting

Meubelen, tapijten, lederwaren

B. LAMMERS
Burgemeester Galleestraat 26. Tel. 1421. Vorden
Zie Etalages
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