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Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Mevr. R. Wolbert
correspondente 'Contacf
In verband met drukke werkzaamheden is het niet meer mogelijk dat
de heer Hulsebos ons wekelijks voorziet van „nieuwsberichten" uit
de buitengebieden. Wtf hebben MEVR. WOLBERT, RUURLOSE-
WEG 66, TELEFOON 6681 bereid gevonden zyn taak over te ne-
men.
Voor de buurtschappen L inde/W iersse, Medler, Kranenburg zal /ij
wekelijks zorgdragen dat de berichten in Contact komen.
Wij verzoeken verenigingen, instellingen, particulieren enz. indien
men nieuws heeft dit aan haar door te geven.
Onze korre-sponden! A. Velhorst, 't Wiemelink 35, telefoon 1688
zorgt voor het nieuws uit het dorp en de buurtschappen Wildenborch
en Delden.
Uiteraard kunt u ook terecht bij het redactieadres: Drukkerij Wee-
vers, Nieuwstad 12, telefoon 1404.
Wij zullen zorg dragen dat de berichten wekelijks geplaatst worden,
doch wel gaarne bericht van uw aktiviteiten en nieuwtjes, w ij kunnen
niet alles weten als u niets doorgeeft als verenigingsbestuur. W ij pro-
beren Contact NOG leesbaarder te maken.
Hebt u suggesties of ideetjes? Bel ons.

De redactie.

Beeld Staring komt
in plantsoen
bij Amro-Bank

Het beeld van de Achterhoekse dich-
ter A.C.W. Staring, dat de Vordense
beeldhouwer Frank Letterie heeft ge-
maakt in opdracht van de gemeente
Vorden, krijgt een plaats in het plant-
soentje bij de Amro-bank. Het beeld
wordt in de loop van dit voorjar ge-
plaatst.

Uit de diverse mogelijkheden is de
keuze uiteindelijk op het gazon bij de
Amro-bank gevallen. Andere sugge-
sties waren het plein bij de kerk of bij
het gemeentehuis. Het bronzen beeld
van een zittende Staring wordt mo-
menteel gegoten in Brummen.

Frank Letterie: "Het wordt een le-
vensgroot beeld, uit een paar stukken
samengesteld". In het voorjaar wordt
het gazonnetje aangepast, waarna het
beeld een plaats krijgt.

Letterie is bijna eenjaar met het beeld
bezig geweest.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuurburgemeester Mr. M. Vunderin k: volgcn^^praak. Spreekuur wethouder j . F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenbérg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefor^^w: maken bij receptie gemeente-
hu i s ) .

l. Raadsvergadering
d.d. 27 januari 1987

Tijdens deze vergadering die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de or-
de:
- goedkeuring begroting 1987 en eer-
ste wijziging begroting 1987 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
— subsidie aan de plaatselijke VVV
voor in het kader van het TROP-Vor-
den gemaakte kosten;
— beschikbaar stellen gelden t.b.v. de
7 x 24 uur bereikbaarheid Algemeen
Maatschappelijk Werk;
- Wijziging gemeentelijke regeling
Regionale Woonwagencentra Ooste-
lijk Gelderland;
- vaststelling bestemmingsplan "bui-
tengebied 1982/1986";
- centraal antennesysteem
— wijziging monumentenverorde-
ning;
Over de laatste twee punten nemen
wij nog het volgen op.

1. Centraal antennesysteem/kabeltele-
visie.
De Stichting CAI-Zutphen heeft in
Vorden een enquête gehouden om in-
zicht te krijgen of in Vorden kabeltele-
visie rendabel te expoiteren is. Er zijn
1747 enquêteformulieren uitgezet.
59% van de formulieren is ingevuld en
teruggestuurd. Van het totaal aantal
uitgezette formulieren denkt 40% po-
sitief over kabeltelevisie. Het percen-
tage positieve reacties zou 65% moe-
ten zijn. Op basis van deze resultaten
kan de Stichting CAI-Zutphen niet de
gehele bebouwde kom van het dorp
aansluiten.

Wel is de Stichting bereid om wijksge-
wijze aan te sluiten. Omdat de installa-
ties in de wijken de Boonk en het Mo-
lenplan slecht zijn en de meeste posi-
tieve reacties uit de twee wijken en uit
Hoetinkhof en Brinkerhof komen,
stelt burgemeester en wethouders de
gemeenteraad voor om in die 4 wijken
kabeltelevisie aan te leggen. Zo moge-
lijk kan ook de centrale-antennevoor-
ziening in plan Zuid aangepast wor-
den aan het nieuwe systeem. In een la-
ter stadium kunnen de andere wijken
aangesloten worden, indien dan vol-
doende belangstelling blijkt te be-
staan.

2. Wijziging monumentenverordening
In totaal staan er thans vijftig panden
op de gemeentelijke monumenten-
lijst. Alle panden, waartegen de eige-
naren, zakelijk gerechtigden of de ge-
bruikers een beroepschrift hebben in-
gediend, komen niet meer op de lijst
voor.
Burgemeester en wethouders hebben
de gemeenteraad thans een voorstel
gedaan om de monumentenverorde-
ning te versoepelen, waarbij de argu-
menten, genoemd in de beroepschrif-
ten, een belangrijke rol gespeeld heb-
ben. De versoepeling betreft onder
andere de volgende punten:

a. Procedure plaatsing op de lijsl
Er komt een schriftelijke vooraankon-
diging van het voornemen tot plaat-
sing van een pand op de lijst. Mede
aan de hand van de daarop in te die-
nen reacties wordt bezien of de voor-
genomen plaatsing moet worden ge-
handhaafd. Voor panden die mogelijk
her-opgevoerd worden gaat uiteraard
dezelfe procedure gelden.

b. Procedures voor het verlenen van
vergunningen op grond van de nionu-
mentenverwtfening.
De regels ̂ Pkoor zijn zodanig strak
gesteld dat vrijwel geen tijdverlies zal
optreden. De gemeentelijke monu-
mentencommissie heeft zijn werk-
zaamheden hierop afgestemd.
c. Criteria voor vergunningverlening
Een vergunning wordt verleend voor:
- karakteristieke verbeteringen;
- niet-karakteristieke veranderingen
van ondergeschikte betekenis ter ver-
hoging van normaal wooncomfort;
— niet karakteristieke veranderingen,
welke noodzakelijk zijn voor een
goede bedrijfsontwikkeling.

Daarnaast is het totale subsidiebudget
verhoogd en zal het aantal panden dat
in de toekomst op de lijst ge plaatst kan
worden, afgestemd zijn op het totale
beschibare subsidiebedrag.

3. Woningbouw in Kranenburg
a. Voor de uitbreiding van de kern
Kranenburg is een bestemmingsplan
(ontwerp) opgesteld, dat voorziet in
de mogelijkheid van ca. 30 woningen.
Als lokatie hiervoor zijn terreinen in
de nabijheid van de begraafplaats aan-
gewezen.
Het ontwerp-plan is voorgelegd aan
de Provinciale Planologische Com-
missie, die terzake advies dient uit te
brengen. Aan de hand van dat advies
zal het bestemmingsplan vervolgens
in procedure gebracht worden. Als-
dan zal ook gelegenheid bestaan op
het plan te reageren. Zodra mogelijk
zullen wij U onder deze rubriek nader
informeren.
B. Voor woningbouw-doeleinden is
door de woningbouwvereniging

Aantal inwoners per 31 december 1986

Aantal inwoners per ! januari 1986: mannen: 3631; vrouwen: 3626; totaal: 7257.

Maand:

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Geboren
m v

1
2
1
3
2
2
3
-
3
3
5
2

1
1
3
0
4
—
2
3
4
3
5
4

Overleden
m v

5
9
8
5
2
2
3
3
3
6
3
1

4
—
1
5
4
—
-
1
4
4
-
2

Gevestigd
m v

6
6
3

10
9

17
13
12
18
16
10
11

7
6
2
9
6

15
18
13
20
15
11
13

Vertrokken
m v

9
8

16
9
6
9
6

22
16
16

7
16

7
9

10
5
8

15
10
17
13
17

7
10

m

- 7
- 9
-20

- 1
+ 3
+ 8
+ 7
-13
+ 2
- 3
+ 5
- 4

v Totaal

- 3
- 2
- 6
- 1
- 2
-
+ 10
- 2
+ 7
- 3
+ 9
+ 5

-10
-11
-26
- 2
+ 1
+ 8
+ 17
-15
+ 9
- 6
+ 14
- 1

'Thuis Best" een onderzoek ingesteld
naar de mogelijkheden daartoe in de
voormalige school. Naast verbouw tot
wooneenheden wordt in dat onder-
zoek gesproken over de mogelijkhe-
den van vervangende nieuwbouw op
dit terrein.
De mogelijk- en onmogelijkheden op
deze lokatiee zijn nog in studie bij de
gemeente. Op dit moment gaat - zo er
daadwerkelijke sprake zal kunnen zijn
van woningbouw aldaar - de voorkeur
uit naar verbouw tot wooneenheden.
In beide gevallen, zowel bij nieuw-
bouw als verbouw geldt evenwel dat
ernog wat "hobbels" genomen moe-
ten worden, zoals:
- financiële aspecten, verbinden aan
woningbouuw op die lokatie;
— eventuele problemen in het kader
van de Wet geluidhinder;
— beperkte mogelijkheden voor wo-
ningbouw op basis van het herziene
streekplan van de provincie (Voor de
gemeente Vorden als totaal).

Ook hier zal zodra mogelijk nadere in-
formatie onder deze rubriek worden
gegeven.

Kontaktavond
"Sursum Corda"
Na een onderbreking van een paar ja-
ren, organiseerde de muziekvereni-
ging "Sursum Corda" vrijdagavond
voor haar leden in zaal "De Herberg"
een kontaktavond. De instrumenten
konden deze avond in de kj^blijven
want er werden diverse splBltjes en
een bingo gehouden. Allemaal zeer
gezellig in een leuk versierde zaal.
Een deel van deze versiering kon de
voetbalvereniging "Vorden" zaterdag-
avond in zaal "De Herberajj^mwen-
den. Zondagmorgen kwarrWrde mu-
zikanten en voetballers bijeen om ge-
zamenlijk de versiering op te ruimen.
Een prima verstandhouding dus tus-
sen de beide wel zeer uiteenlopende
verenigingen.

Veel belangstelling
Achtkastelentoertocht
op de schaats
De ijsvereniging "Vorden" organiseer-
de dit weekend een zogenaamde
Achtkastelentoertocht op de schaats.
Het was dus niet zo dat de toerrijders
voor deze gelegenheid rondom de ka-
stelen schaatsten, welnee het was
rondjesdraaien op de ijsbaan achter de
huishoudschool.
Bij de tien kilometer kwamen er 28
deelnemers aan de start; 43 voor de 25
kilometer en 66 deelnemers voor de
30 kilometer.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

pel de Wildenborch. Deze begint om
10.00 uur en wordt geleid door ds. H.
Westerink.

Zondag in de Dorpskerk
Na de roeping van de eerste leerlingen
komt zondag aan de orde wat Jezus1

onderwijs inhoudt: H ij predikt het Ko-
ninkrijk Gods (de Bergrede) en ge-
neest alle zieken.
Op Wereldlepradag staan wij stil bij de
zieken, hier en overal. En wij horen
het evangelie dat Jezus onze ziekten
op zich heeft genomen en weggedra-
gen. Waar Hij begaan is met mensen
die in moeite leven, wijst Hij de ge-
meente op haar roeping er te zijn voor
zwakken en kleinen. God gezond-
heidszorg...

Bijbelkring a.s. maandag
Na een december-stop begint de bij-
belkring o.l.v. ds. Westerink weer.
Mensen die die drie voorgaande ke-
ren gemist hebben, worden van harte
uitgenodigd.
We probeen de "rode lijn" door de bij-
belse geschriften op het spoor te ko-
men. Maandag 26 januari om 20.00
uur in de Voorde.

Leerhuis Joden-Christenen
Noteert u vast in uw agenda de datum
4 februari. Dan spreekt ds. J.K. Lit-
tooy over de verhouding Joden-Chris-
tenen.
Een onderwerp waar we sinds W.O. II
alle aandacht aan moeten besteden,
en dat rondom het proces van de Goe-
rees volop in de actualiteit staat. Ds.
Littooy denkt met ons na over de ge-
wraakte tekst: "Zijn bloed kome over
ons...".
Hebben Joden zichzelf vervloekt,
zoals deze tekst altijd is uitgelegd, of
bedoelt Mattheus iets anders te zeg-
gen (Matth. 27:25)?
De avond beging om 20.00 uur in de
Voorde.

GEBOREN: Stokman, Elodie Elisa-
beth Christina.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: Geen

Totaal 27 30 50 25 131 135 140 128 -32 +12 -20

Aantal inwoners per 31 december 1986: mannen: 3599; vrouwen: 3638; totaal: 7237

Oecumenische gebedsdienst
a.s. zaterdag
Deze week is het de Gebedsweek
voor de eenheid onder de christenen.
Voor elke dag is een bijbellezing aan-
gegeven en wordt er gebeden voor de
christenen in een bepaald werelddeel.

In deze week willen wij ook in Vorden
samen gestalte geven aan onze roe-
ping en ons verlangen naar eenheid.
Een Oecumenische Gebedsdienst
wordt gehouden op zaterdag a.s. (24
januari) in de R.K. Kerk aan de Kra-
nenburg. Aanvang 19.00 uur.
De medidatie zal gehouden worden
door ds. J. Veenendaal. Naast leden
van de liturgische commissie van de
Raad van Kerken zal ook het jeugd-
koor Interchrist medewerking verle-
nen.
Voorafgaand aan de zondag een uur
van oecumenisch gebed: met klem
aanbevolen!

Zondag in de Wildenborch
In tegenstelling tot wat er in het Her-
vormde Kerkblad (niet) staat, is er
zondag WEL een kerkdienst in de Ka-

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, schrifiezing: Math. 8:5-17. Lid:
gez. 51. Kollekte plaatselijk jeugdwerk.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zaterdag 24 januari in de parochiekerk te
Kranenburg een Oecumenische Gebeds-
dienst voor de eenheid. 19.00 uur ds. J.
Veenendaal, m.m.v. Interchrist.
Zondag 25 jan. 10.00 uur ds. H. Westerink.

GEREF. KERK VORDEN
Zaterdag 24 januari 19.00 uur Gebeds-
dienst v.d. Eenheid in de R.K. kerk te Kra-
nenburg ds. J. Veenendaal.
Zondag 25 januari 10.00 uur ds. H.J.
Zwarts van Doorwerth. 19.00 uur ds. C.H.
v.d. Berg van Aalten.

WEEKENDDIENST HUISARTS
24 en 25 januari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 24 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
24 en 25 januari J.H. de Lange, Lochem.
Tel. 05730-4357.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot lO.OOuuren 17.45tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE-DEKJE
De maand januari: Mevr. v.d. Berg, tel.
6875. Bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor 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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



In onze opruiming
pantoffels gevoerd van 33,95 nu _

Dames molières voetbed van 139,- nu
25,
89,

Piedro en Bunnies kinderschoenen diverse modellen nu 69,-

10% KORTING
op schoenen buiten de opruiming t/m zaterdag 24 januari.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

ECHT HOLLANDS...
Hollands brood . . . Dat is heel bijzonder.

In weinig andere landen is de keus /o uitgebreid
en afgestemd op ieders persoonlijke voorkeur.
— Wit, donkerbruin, knip, plaat, krop, tijger,

maan/aad . . . noem 't maar op, al dat
vorstelijke brood van eigen Hollandse bodem.

Onovertroffen in smaak en voedingswaarde.
Vooral als 't van de { chtc Bakker komt.

Alle maanden van het jaar.

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel. 1384

Modecentrum

Ruurlo

halve prijzen week
De laatste rnexx - Emanuëlle
broeken en truien
De laatste jacks en coats _
De laatSte mantels in tweed en t renen _

De laatste winterrokken o.a. Hammer

halve prijzen
halve prijzen
halve prijzen
halve prijzen

De laatste kinderjacks o a Pointer, Barbara Farber halve prijzen
De laatste Winterjaponnen o a Fink _ _ halve prijzen
Flanel dames pantalons marine-grijs-zwart van 79,- nu _ 35,—

Pullovers o.a. gispa _ korting 25% - 50%
Heren jacks o a loden v a _ _ 98,-
Overhemden maat 37 t/m 44 _ 25,-
Wij blijven vrijdags open tot 21.00 uur.

Nog 3 dagen

10% KORTING
op ondergoed, nachtkleding, beha's, corsetterie

JUBILEUMAANBIEDING
JANUARI

PORSELEINEN KOP EN SCHOTELS
VERSCHILLENDE MODELLEN EN KLEUREN, 6 STUKS VOOR SLECHTS

WI PORSELEINEN MOK OP VOET

PER STUK

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 22,23,24 jan.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salurtiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
26 januari
500 gram
panklare

witte kool
0,75

DINSDAG
27 januari
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
28 januari
500 gram
panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Koning winter heerst volop
neem daarom een goed ontbijt
Dan kunt U er beter tegen
Met brood van de Bakker
die ZELF bakt weet u
dat U iets goeds hebt.

WEEKENDAANBIEDING:

Krente of rozijnenbrood
Gevulde roomboterkoek
Slagroomsnit

\NIND/HOLENB/IKKERS

nu

5,75

3,50
4,25
5,00

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Ons rundvlees, een
klasse apart.

Nu voordelig voor de
diepvries 1e klas
vaarzenbouten.

Voorhouten 6,95
Achterbouten 8,45

Zonder vet

SPECIALITEITEN

Hamburgers
of slavinken

5 halen
4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Riblappen 1
Riblappen
1 kilo met een klein randje

dik bevleesd 1 kilo

12,95

11.95
5,90

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Zeeuws
aan het stuk
250 gram

3.50

Bij aankoop van
1 rookworst,

1 pond zuurkool

GRATIS

MARKT
AANBIEDING

Karbonades
5 halen

4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Krabbetjes

1 kilo

4,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

185 JflflR
Smederij -

huishoudelijke artikelen

gereedschap

— brillen - oogmeting

— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden

en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

BflRENDSE
Zutphenseweg 15

Vorden

tel. 05752-1261

BEHANG
OPRUIMING
per rol
vanaf 3,75
Op voorraad behang buiten de opruiming

10% korting
Uitsluitend a contant.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons zoont-
je en mijn broertje

JAN-WILLEM

BENNIE HARMSEN
ELSHARMSEN-

SCHURINK
JEROEN

13 januari 1937
Ruurloseweq 1 8
7255 DH Hengelo (Gld.)

Met grote blijdschap geven wij
kenn is van de geboorte van ons
zoontje
DENNIS MAARTEN WILLIAM

Roepnaam

DENNIS

DICKEN INA
REGELINK

16 januari 1987.
"Gr. Venhorstink"
Deldensebroekweg 2
7251 PLVorden.

Voor de gelukwensen, bloe-
men en geschenken bij ons 25-
jarig huwelijk ontvangen zeg-
gen wij u mede namens onze
kinderen, hartelijk dank.

AB STEENBLIK
JANS STEENBLIK-

ZEEVALKINK

Hengelo Gld.
december 1986
Steenderenseweg 21

Vijf gulden verdient
U als u voor

24 januari uw
abonnementsgeld

betaald.

Laat uw
SCHAATSEN

vakkundig
door ons slijpen.

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22

Zut pen. Tel. 18411

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

Te koop: Fiat 127, bouwjaar
' 78. APK gekeurd, nieuwe ban-
den, accu, uitlaat, f 19^0,-.
H. KOETSIER,
Singel 24 - Hengelo Gld.
Telefoon 2298

Gevraagd een jazz + aerobic
leraar - lerares. Donderda-
gavond van 18.30 tot 21.30
uur.
Inl. tel. 05756-1032.
Na 18.00 uur.

24 januari dropping Deldense
Buurtvereniging.
Vertrek: uiterlijk 20.00 uur bij
café 't Zwaantje,
Hengeloseweg 14.

Wie heeft er 23-10-'86 het
ongeluk gezien tussen een
bromfiets en een auto in de
Dorpsstraat kruising Gallee-
straat - Raadhuisstraat om
17.15 uur.
Tel. 05752-3276.

LEGO
BAZAR SUETERS

Wegens vakantie

GESLOTEN
Vanaf maandag 26 januari t/m
donderdag 29 januari.

Vrijdag 30 januari zijn wij
weer normaal geopend

Chinees Restaurant
TAO-SING
Dorpsstraat 28 - 7251 BC Vorden.

R.K. Scholengemeenschap „Groenlo"
School voor IO - LHNO - LEAO - LAO
Schralenstein 2 - 7141 ED Groenlo. Tel. 05440-61710
Dependance: B. van Galenstraat 1, 7141 KZ Groenlo
Tel. 05440-61691

Jongens en meisjes van ca. 11 tot 15 jaar
en hun ouders/verz. zijn van harte welkom
op onze

OPEN DAG
die wij houden op zondag 1 februari '87
van 11.00-1 5.00 uur in onze gebouwen
aan de: Schralenstein 2; Bernard van Ga-
lenstraat 1.

Wij willen U informeren over o.a.:
— de B rugperiode
— het Individualiserend Onderwijs
— de afdelingen:

Lager Agrarisch Onderwijs
Lager Economisch en Administratief
Onderwijs
Lager Huishoud- en
N ijverheidsonderwijs

— onze leerlingbegeleiding en speciale
leerhulp

- wat na IO - LAO - LEAO - LHNO??

Uitvoering
"Vordens Toneel"

op 24 januari in het
Dorpscentrum met het blijspel in
3 bedrijven

„OOK MANNEN ZIJN
MAAR MENSEN"

geschreven doorTilly Hütter.

Regie: Ans v.d. Ham
kaartverkoop: Dorpscentrum en bij
de leden. Toegang f 5,- p.p.
Kinderen tot 12 jaar f 2,50.
Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur

BAL NA!!!

HARTELIJK
DANK

voor uw belangstelling bij ons
25-jarig huwelijksfeest mede door
uw attenties is het grandioos
geweest.

Al de kaarten, bloemen en kado's,
het was overweldigend, zo veel.
Nogmaals onze hartelijke dank van:

BENNIE EN MIEP
RONDEEL

iKeui
van de

wintërhosO

Ze boffen maar als
het van de

Keurslager komt.

EN U OOK
ALS U VAN DE
AANBIEDINGEN

PROFITEERT

Met deze kou is het heerlijk
om eens een lekker stuk rundvlees op tafel te zetten.

Daarom voor U dit weekend:

Riblappen
heel iets doorregen , 500 gram

fc

7,98

Pampa schijf
uitgebakken karbonade
gevuld met ontbijtspek

100 gram

1,45 l

VOOR DE BOTERHAM
UIT EIGEN

WORSTMAKERIJ

Schouderham
100 gram

1,68
Boerenmetw.

grof, 100 gram

1,59 l

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
Per kilo

6,98
DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram

4,98
WOENSDAG:

GEHAKT
500 gram

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16,
VORDEN
TELEFOON 05752-1321

CONTACT BETALEN?
Vlug doen. U verdient nu f 5,-
tot 24 januari.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G LI M M O" Vinkenstraat 12, Gors^FOverweg 13,
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Vorden

Tijdelijk

Juist nu

DAMES AFDELING:
Japonnen - palges vanaf
Pantalons vanaf _
BlOUSeS vanaf

Rokken vanaf _

HEREN AFDELING:
vanaf

Pantalons vanaf _
Ribbroeken vanaf
Overhemden vanaf

KINDER AFDELING:
Vele kOOpjeS al vanaf

49,-
29,-
29,-
29,-

79,-
79,-
29,-
29,-

9-

Vssei
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

opuw eld.

Spaardeposito,
naar keuze l of 2 jaar vast.

Minimum storting ƒ 1000,—.
Deze aanbieding geldt tot en
met 30 januari 1987.

Natuurlijk bij de Spaarbank met de

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

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



Een avondje
GRIEKENLAND
Rabobank B
Griekenland informatie-avond
met een dia-show en
info stands

Rabobank i. s. m. Grieks Verkeers-
bureau, Holland International,
Transavia en O/ymp/c Airways.

UITONZEOPRUIMINGSKRAfJT

ONZE TAPIJTPRIJZEN VALLEN maar de kwaliteit blijft overeind!

uit'

jute****
.,„„ i""" «

Saint b_
Tropez M

l)c parel van on/c opruiming! licn I(K)"..
/.iiivcr schccrwollcn tapijt dat ccn palcis
waardig is l itgcvocrd op 'n jute onder
grond is dc/c kwaliteit een gouden greep
voor woon ol slaapkamer Ureedte •!()() cm

198.-

f/-
Monza—

De sympathieke kampioen onder de tapijt
soorten, van S()"i, polyamide en S()"i, poly
ester op foam hen snelle vcTsierdir in de
goede /in van het woord, geschikt voor
uw woon- en slaapkamer 4()()cm breed.

139.-
perst r. nieter per str meter

Diamond ̂
Ken juweel van 'n tapijt, sfeervol en
sterk. Vervaardigd van 80".' synthetische
en 20".. wollen garens op foam. IKv woon-
en slaapkamer knappen er /icnderogen
van op! De breedte is i()0 cm.

98.-

Matador y H
destiTkt door 100"., synthetische garens
wint de/e fraaie tapijtkwaliteit met
glans de slijtagestrijd' Leverbaar op foam
en jute, 400 cm breed en mooi voor de
woonkamer, slaapkamer en trappen.

per str. meter per str. meter

Ken uitstekende tapijtsoort van l()()".,
meraklon niet foamrug die meer kwaliteit
bc/i t dan /ijn prijs doet vermoeden' De
breedte is ) (K) cm van de/e ge/ellige \loer
bedekking, geschikt voor woonkamer en
trappen

per str meter

meubelen

Maandag 26 januari.
Plaats: Lochemse Schouwburg. Aanvang 20.00
uur. Toegang: f 3,50 inkl. koffie met cake. Kaarten
verkrijgbaar bij Rabobank Vorden en Ruurlo.

WEEKENDAANBIEDING

NIEUW:
MEUSLI
KRUIDKOEK
WEER EENS WAT ANDERS"

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

U kunt vijf gulden
verdienen als U

voor 24 januari uw
abonnementsgeld

betaald.

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

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Adverteren
kost geld

niet
adverteren
kost meer

Onder goed en foundation
voordeel o.a. Hollandia en
Triumph.

25% tot 50%
KORTING

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN
VORDEN, Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 -Tel. 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514- LAAGTE 16 EIBERGEN TEL 05454-74190

welkoop
De gratis Welkoop tuinzadengids 1987 ligt

nu in onze winkel
Profiteer van de vele aanbiedingen

Kropsla Meikoningin, pakje l /4U
Spinazie Vroeg reuzenhlad, sclieip/aad, T Q C
lOOg

Tuin-bonen Driemaal wit, 100 g

Alyssum, Sneeuwkleed, pakje

Lathyrus, gemengd, pakje

Salvia, SLJansvuur, pakje

2,20
1,55
2,50
2,15

Prijzen inclusief BTW en geldig
zolang de voorraad strekt .

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
lol d ij k, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 26 JANUARI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
H Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Blauwe werkoveralls 35,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

RABOPOLIS
Bromfietsverzekering

voor l maart
nieuwe verzekering

de Rabobank.
Premies vanaf ƒ

direkt mee.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
b'l U aan huis met onze uit-
ynbreide kollektio n;t:u
betstoffen.

interieuradviseur

itferse

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

Te koop: schouwmodel gas-
haard en gevelkachel.
Tel. 05450-3934.

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tek 05752-tOOO
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Brand in veeschuur
aan de Van Lennepweg
Brand in een veeschuur aan de Van Lennepweg 8 te Vorden. Bij ter plaatse komen was de schuur reeds
reddeloos verloren. Brandweer Vorden en Warnsveld stelden alles in het werk om erger te voorko-
men. Het nablussen duurde tot diep in de nacht. In de schuur waren verbrand 30 varkens, diverse
huisdieren, 16 eenden en drie krielkippen. Men heeft nog getracht de varkens etc. te redden, maar
door de enorme rookontwikkeling lukte dat niet en bij het opentrekken van de deuren laaidde het
vuur hevig op en was er geen houden meer aan. De kadavers zullen door destructie-dienst worden op-
gehaald. De schuur is met de grond gelijk gemaakt. Vermoedelijke oorzaak is oververhitting van de
ovens waarop water werd verwarmd voor de varkens.

Merendeel commissie voor
benoeming gemeentelijke
vertegenwoordiger in CAI Zutphen
De commissie Openbare Werken/Financien en Alg. Bestuur hebben het college dinsdagavond geadvi-
seerd om een wijksgewij/c aansluiting op het centrale antennesysteem van de CAI Zutphen te realiseren.
Dit zal dan gaan inhouden, wanneer de raad volgende week haar flat geeft, dat binnen één jaar achtereen-
volgens de wijken Brinkerhof, Hoetinkhof, Molenplan en de Boonk zullen worden aangesloten.

De heer E. Brandenbarg(VVD) kreeg
van wethouder Mr. M.A.V. Slingen-
berg te horen dat "Mulderskamp" en
"De Eendracht", als één wijk worden
beschouwd en dat CAI Zutphen ook
met deze bewoners zal gaan praten.
In beide commissies hadden VVD en
PvdA er geen problemen mee dat de
Stichting CAI Zutphen als machti-
ginghouder wordt aangewezen. Bij
het CDA zijn de meningen hierom-
trent verdeeld.

De heren W. Voortman en B. van Til-
burg (PvdA), mevr. Aartsen en de
heer A.C. van Voskuilen (CDA) wa-
ren in tegenstelling tot het college van
mening dat er wel een gemeentelijke
vertegenwoordiger in het Stichtings-
bestuur aangewezen moet worden.

"Wij kunnen ons niet laten besturen
door de gemeenten Zutphen, Lo-
chem en Warnsveld", zo sprak de heer
Voortman in dit verband. Met name

mevr. Aartsen (CDA) en de heer B.
van Tilburg (PvdA) spraken een dui-
delijke voorkeur uit voor het oprich-
ten van een "verbruikersorganisatie"
(particulier initiatief).

Mevr. Aartsen bepleitte om daar, waar
de meeste klachten over het huidige
antennesysteem zijn, met de aanleg te
beginnen.

Commissies adviseren college
een soepele houding aan tenemen
bij het plaatsen van panden op de
monumentenlijst
De monumentenverordening is dinsdagavond zowel in de commissie Financien en Openbare Wer-
ken alsmede in de commissie Algemeen Bestuur aan de orde geweest. Het college heeft de verorde-
ning wat gewijzigd, hetgeen onder meer inhoudt dat van de 90 panden waartegen eigenaren bezwaar
hebben ingediend dat deze panden op de monumentenlijst waren gezet, er zo'n 50 tot 60 niet meer op
de lijst opgevoerd behoeven te worden.

De liberale raadsleden M. Groen en
H. Tjoonk adviseerden het college
met klem een soepele houding aan te
wenden.
"Benader de mensen persoonlijk en
stuur niet enkel een briefje", zo spra-
ken beide heren in hun commissie.
"Hou er rekening mee dat verschillen-
de eigenaren nog steeds hoog in de
gordijnen zitten en die zijn nog niet
zomaar beneden", zo sprak de heer

Tjoonk.
De CDA raadsleden mevr. Aartsen en
A.C. van Voskuilen adviseerden om
over vijf jaar een evaluatie te laten
plaatsvinden. De heer W. Voortman
(PvdA) bepleitte een evaluatie na
twee tot drie jaar, waarbij dan ook be-
keken zal moeten worden of de mo-
numentencommissie goed heeft ge-
funktioneerd. Met name de heer
Tjoonk (VVD) twijfelde aan de des-

kundigheid van de huidige monu-
mentencommissie.

Hij sprak in dit verband over hobbyi-
sten die maar één doel voor ogen heb-
ben nl. zoveel mogelijk panden op de-
ze lijst te krijgen.

Burgemeester Vunderink liet merken
deze visie van de heer Tjoonk niet te
delen.

Gedeputeerde Staten willen meebetalen

Onderzoek naar bungalowpark
sportterrein/zwembad
De gemeente Vorden zal een onderzoek laten instellen naar de haalbaarheid van een golfcomplex met ho-
tel en bungalowpark by het sportterrein en het zwembad "In de dennen". Het onderzoek (totale kosten
f41.800) zal voor de helft worden betaald door projectontwikkelaar Burginvest bv uit Driebergen die de
plannen wil gaan uitvoeren. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben gisteren besloten uithetSEO-
fonds voor kwart in de kosten bij te dragen. De gemeente betaalt de rest.

Zwembad
Vorden heeft al langer plannen om de
recreatiemogelijkheden bij het sport-
terrein/openluchtzwembad uit te
breiden. Dit omdat de bezoekersaan-
tallen van "In de dennen" de laatste
jaren sterk zijn gedaald door concur-
rentie van de grote recreatiepiassen.
De gemeente moet jaarlijks ongeveer
een kwart miljoen gulden bijpassen

voor de exploitatie van het bad.
De VVV. (Vereniging Voor Vreem-
delingenverkeer) had in 1985 al een
plan van architect van Geenhuizen uit
Hengelo, een plan voor de bouw van
een park met zo'n 250 bungalows.
Vorig jaar haakte het bureau af omdat
de gemeente te veel voorwaarden zou
stellen.

In het nieuwe plan - hotel, bungalow-
park en openbaar golfcomplex van 18
a 27 holes - zal ook het zwembad wor-
den opgenomen. De gemeente wil het
bad verkopen aan de exploitant van
het nieuwe complex. Verder bestaat
de mogelijkheid om de plaatselijke
manege in het recreatiepark te betrek-
ken.

Veeteeltstudieclubs
Op maandag 26 januari organiseren
de gezamenlijke Veeteeltstudieclubs
uit de West Achterhoek een avond
met medewerking van de heer Pieter
ter Veer.
Pieter ter Veer is bekend als ex 2de ka-
merlid voor D '66, als veefokker van
de "Bos"stam, en als columm schrij-
ver in het weekblad Boerderij.
De heer ter Veer zal voor ons een in-
leiding houden met als titel: "De in-
vloed van milieu aspecten op de fok-
kerij".
Na de inleiding is er gelegenheid tot
het stellen van vragen en voor discus-
sie.
De avond wordt gehouden bij zaal M i-
chels te Hengelo (Gld.).

Reegeit doodgereden
E.E.J.V. uit Vorden reed over de Baak-
seweg dinsdagmorgen met zijn perso-
nenauto toen plots een reegeit de weg
overstak. De reegeit werd aangereden

ondanks verwoede rem- en uitwijkpogin-
gen. De reegeit was op slag dood. De au-

to werd licht beschadigd. De reegeit is
inbeslaggenomen en afgevoerd naar een

opslaghouder.

Gevederde vrienden
In verband met de kou heeft de politie
te Vorden diverse speciale surveillan-
ces uitgeschreven om de in nood ver-
kerende gevederde vrienden te hel-
pen. Zo werd een meerkoet in ont-
vangst genomen en nadat deze enigs-
zins bijgekomen was bij een asieladres
ondergebracht om op deze manier de
winter door te komen. Voor een blau-
we reiger kwam de politie te laat. Het
dier was reeds dood door de kou.

Reegeit gered
Zaterdagmiddag werden door B en B
allen wonende aan de Schuttestraat
ter hoogte van landgoed OÉ^in een
reegeit uit de deels dichtgevroren
Veengoot gered. De ree was door on-
bekende oorzaak in het water geraakt.
Vervolgens hebben de mannen een
ladder, lange houten, gehand die op
het ijs werd gelegd en daan^^iet een
touw de ree gevangen, die "zwom" en
spartelde voor zijn leven, door met
een lasso om de nek te gooien.

Hierna hebben zij de ree op het ijs en
op de ladder getrokken en haar gauw
meegenomen naar de boerderij en al-
daar op de deel afgedroogd en warm
gewreven.
Na enige tijd toen het dier weer was
bijgekomen en bijgevoederd was is de
ree weer in de omgeving van het land-
goed vrijgelaten en kunnen wij haar
hopenlijk deze zomer weer door onze
mooie natuur zien springen. Jachtop-
zichter is van het vorenstaande in ken-
nis gesteld.

Zaterdag 24 januari
Pronkzitting
De Deurdraejers
De Vordense karnavalsvereniging
"De Deurdreajers" houdt zaterdaga-
vond in residentie Schoenaker de
Pronkzitting. O m precies 20.11 uur zal
Prins Fred de Derde met zijn gevolg
zijn intrede in de residentie doen. Ver-
der zullen de Keydarpers uit de Keij-
enborg deze avond hun opwachting
komen maken.

Medewerking zal verder worden ver-
leend door zowel de junioren als se-
nioren van de gardedansers. De ko-
pergarde en de hofliederentafel ko-
men weer aanbod, terwijl Prins Fred
deze avond een aantal onderscheidin-
gen zal uitreiken.

Om 21.55 uur is het officiële program-
ma ten einde en zal onder leiding van
"Forever" een bal deze pronkzitting
besluiten.

Vordens Toneel
Zaterdagavond 24 januari geeft "Vor-
dens Toneel" in het Dorpscentrum
een uitvoering.
Er is gekozen voor het blijspel 'Ook
mannen zijn maar mensen'. Ans v.d.
Ham, lid van "Vordens Toneel" die
een regiecursus volgt bij het G.C.A.
heeft de regie op zich genomen. Na
afloop van het blijspel is er bal.

Aktie
"Duim omhoog voor Polen"
Wil en Wim Wilbrink laten weten dat tot l februari nog goede-
ren voor Polen kunnen worden ingeleverd. Ook financiële bij-
dragen zijn tot die datum van harte welkom. Men hoopt in de
maand februari nog één transport te kunnen verzorgen.
Daarna gaan alle medewerkers van de Stichting "Duim om-
hoogvoorPolen ", na een drukke periode van een halfjaar, even
pauzeren. Dit houdt in, dat er voorlopig wordt gestopt met de in-
zameling van goederen.
De inlever adressen zijn voor Vorden: Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 12, Vorden. Tel. 05752-1404.
Voor Ruurlo en omstreken: W. Wilbrink, Bluisterplein 16,
Ruurlo. Tel. 05753-2454.

Kippevel by
Jong Gelre
Vrijdagavond 23 januari zal in /aal
"De Wever" in Harfsen de rock-musi-

Het is een flitsende rock-musical
waarin toneelspel en zang elkaar in al-
lerlei stijlen in een hoog tempo afwis-
selen. Kippevel wordt gespeeld door
de theatergroep Plaag (Plattelands

cal "Kippevel" worden opgevoerd. Amateur Gezelschap).

50 jaar Achterhookse Folkloredansers
folkloristische/nostalgische optocht
Het gouden jubileumfeest van de Achterhookse Folkloredansers
word gevierd met een grandioze feestweek van 21 juli tot en met 26 ju-
li. Een van de hoogtepunten van de festiviteiten is de folkloristische/
nostalgische optocht op zaterdagmiddag 25 juli. De organisatie hier-
van is in handen van een speciale commissie bestaande uit leden van
de Achterhookse Folkloredansers en de Gelderse Maatschappij van
Landbouw. De G.M.V.L. viert dit jaar namelijk haar 75-jarig bestaan.
Ook zy is druk bezig met de voorbereidingen voor de viering van haar
jubileum, doch de boerendansers zijn zeer verheugd dat de G.M.V.L.
wil meewerken aan de folkloristische/nostalgische optocht.
De voorbereidingen voor de optocht enz.) of een oude schoolklas. In de op-
zijn in volle gang. De commissie heeft
echter wel de hulp nodig van inwoners
van Ruurlo en eventeueel van inwo-
ners van omliggende plaatsen. "We
zouden de mensen willen vragen een
kijkje te nemen op zolder of in de
schuur en misschien staat er in de
woonkamer wel een mooi pronkstuk
uit "opa's tijd", geschikt voor de op-
tocht", zo vraagt Geke Florijn.
Ook kunnen straat-, buurt- en andere
verenigingen aan de optocht deelne-
men met een wagen waarop een tafe-
reel wordt uitgebeeld uit vroegere tij-
den. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan
oude ambachten, oude gebruiken
(zoals slachtvisite, kraamschudden,

tocht passen ook nostalgische voertui-
gen, paard en wagen, ossespan enz.
Kortom, er zijn genoeg onderwerpen
die de folkloristische/nostalgische op-
tocht de sfeer geven die daarbij past.
Mocht u, trouwe lezer van Contact,
zelf niets geschikts voorhanden heb-
ben, dan hebt u misschien een kennis
of familielid uit een andere plaats die
wel aan de optocht medewerking kan
verlenen.
Opgave is mogelijk tot 15 maart aan-
staande. Contactpersoon voor de boe-
rendansers is Geke Florijn, Irenelaan
22, tel. 05735-2643 en voor de
G.M.v.L. Gerrit Neerlaar, Borculose-
weg 66, tel. 05735-1398.

Rudi van Straten brengt LP uit
van Vordens Lohman-orgel
Op 22 december 1986 werd het eerste exemplaar aangeboden van de
grammofoonplaat waarop Rudi van Straten twee beroemde orgels be-
speelt. Deze plaat komt uit in de serie "M on u men t a inter Organa
Neerlandica", waarvan reeds twee eerdere platen zyn verschenen en
nog enkele volgen. De uitgave is verzorgd door de Stichting tot het be-
houd van het Nederlandse Orgel te Elburg.
Rudi van Straten (29) is de vaste orga- een toccata van Johann Krieger, ecu
nist van de Hervormde Dorpskerk te
Vorden. Hij ontving zijn opleiding aan
het Stedelijk Conservatorium te Arn-
hem, voor orgel en clavecimbel.
Hij is als orgelbouwkundig adviseur in
vaste dienst bij de Orgelcommissie
van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Als docent is hij werkzaam aan de mu-
ziekschool van Hengelo (O). Hij geeft
regelmatig concerten in binnen- en
buitenland. Als bestuurslid is hij actief
in diverse orgelverenigingen.
In Zutphen geeft hij leiding aan het
Susato-collectief, een groep specialis-
ten op het gebied van de oude muziek.
Op de genoemde plaat bespeelt Rudi
van Straten het orgel van de Ned.
Herv. Kerk te Vorden, dat in 1834 door
de beroemde orgelbouwer H.B. Loh-
man werd opgeleverd. De laatste res-
tauratie is zeer recent, in 1982, uitge-
voerd.
Opvallend is de grote rijkdom aan
fluitstemmen op dit instrument. Van
Straten heeft voor zijn muziek-keuze
dan ook gezocht naar orgelwerken,
waarin het fraaie fluitenpalet van dit
orgel te beluisteren is. Zo speelt hij
o.a. de oraalpartita "Herzlich tut mich
verlangen" van Johann Pachelbeel,

koraal voorspel over'WasGott tut das
ist wohlgetan" van Adolph Hesse, en
van een leerling van Bach, Johann
Ludwig Krebs, diens preludium en fu-
ga in f-moll.
Aan de andere kant van de plaat wordt
het orgel bespeelt in de kapel van Pa-
leis het Loo te Apeldoorn. Na het
overlijden van Prinses Wilhelmina in
1962 was dit niet meer bespeeld. In
1984 werd het gerestaureerd en aan de
vergetelheid ontrukt.

De dubbele hoes bevat een schat aan
informtie over de bespeler, de orgels
en de orgelmuziek, alsmede een aan-
tal foto's. Zo prijkt op de achterzijde
een grote front-foto van de Herv.
Dorpskerk.
Vele inwoners van Vorden zullen blij
zijn met dit initiatief, waarmee zij een
uniek werk in handen krijgen.
De LP is in de handel te bestellen of
bij de Stichting tot Behoud van het
Nederlandse Orgel, Wildemaetstraat
43, 8081 AH Elburg.
In de Hervormde Kerk liggen op l en
8 februari intekenlijsten en op l fe-
bruari is de plaat na afloop van de
kerkdienst te verkrijgen in de Voorde.



Voorzitter Jan van Ark van Voetbalvereniging "Vorden":

op het gemeentebestuur"
Tydens een uitermate gezellige feestavond spuwde Jan van Ark, voorzitter van de voetbal-
vereniging ''Vorden" zaterdagavond duidelijk zyn gal richting gemeentebestuur. "We
wachten nu al driejaar op bericht van de gemeente of we nu wel of niet kunnen gaan bou-
wen. De extra uitgaven vanwege de huidige akkomodatie belopen nu al meer dan 40.000
gulden. Het is dan vanavond wel een feestavond maar ik ben pismjdig dat de gemeente
niets van zich laat horen", aldus een zeer felle voorzitter van Ark.

werd helaas verloren met 5-3. De Vor-
denaren boden echter zeer goed en fel
tegenstand waardoor pas na een aan-
tal 3 setters de beslissing kwam. Er is
toch een stijgende lijn te bespeuren in
de speltechniek.
Team 3,5e klas afd. 5: De uitwedstrijd
op zaterdag 17 januari in Gaanderen
tegen Poona 2 werd door Flash met 7-

1 gewonnen. De herenenkel kon pas
na een dik uur spelen door Evert Cop-
piëns met 18-15 en 15-9 in de wacht
worden gesleept. Naderhand werd het
snel duidelijk dat de dames van Flash
gewoon sterker waren dan de Gaan-
derense dames. Janny Westerveld en
Ans Liefveld hadden er dan ook wei-
nig moeite mee en wonnen zowel hun

beide enkelspelen alsmede ook de da-
mesdubbel.
Team 4,5e klas afd. 4: De uitwedstrijd
tegen Doetinchem 11 werd verloren
met 5-3 hetgeen enigszins te wijten
was aan de in de wedstrijd opgelopen
blessure van Hans Brinkman. Gelet
ophetspelende inzet zat er zeker een
gunstiger uitslag in.

Zoals bekend heeft de voetbalvereni-
ging "Vorden" een bouwvergunning
voor een nieuwe akkomodatie aan-
gevraagd. De gemeente Vorden wil de
vergunning echter nog niet verlenen
omdat er nog steeds sprake is dat er in
de nabijheid van het huidige sport-
park een bungalowprojekt zal verrij-
zen.
Henk Hengeveld en Jan Rouwen-
horst werden deze avond gehuldigd

voor het feit dat zij 25 jaar lid van "Vor-
den" zijn. Voorzitter van Ark betrok
ook de beide echtgenotes Thea en
Willemien in de huldiging omdat de-
ze beide dames ook veel werk voor de
vereniging verrichten.

Ere-voorzitter W. Kuijper speldde de
jubilarissen een onderscheiding op de
revers.

Wim Buunk liet de stand op de rang-
lijst van de diverse elftallen de revue
passeren. "De belhamels" van de kar-
navalsvereniging "De Deurdreajers"
gaven deze avond een geweldige akt
van de klokkenluider ten beste, terwijl
Janny Westerveld en Henk Schouten
deze avond als resp. Janneke van de
Stroethof en Hendrik Jan van het
Lange Pad in de echt werden verbon-
den.

Nieuwe outfit
voor T.T.V-Treffers '80

Kontrakten verlengd
De voetbalvereniging "Vorden" heeft
het kontrakt met trainer Henk de
Weerd uit Eefde met een jaar ver-
lengd.
Ook het contract metjeugdtrainerKo-
lenbrander is met een jaar verlengd.

Vordense C-jeugd
naar de Kuip
Het Cl elftal van de voetbalvereni-
ging "Vorden" heeft een uitnodiging
ontvangen om op zondagmiddag 22
februari een voorwedstrijd te komen
spelen voor de aanvang van het eredi-
visieduel Feijenoord - F.C. Twente.

De Vordense jeugd komt dan uit te-
gen een D selektie van de Rotterdam-
mers.

Nerveus Dash team
verliest met 1-3
van De Zwaluwen
Aan de zegereeks van de Dash-dames
is zaterdagmiddag in de thuiwedstrijd
tegen De Zwaluwen uit Almelo een
abrupt einde gekomen. Dash verloor
met 1-3. In de eerste set had de thuis-
club weinig moeite met de Zwaluwen.
Er werd dan ook vrij gemakkelijk met
15-8 gewonnen.
Na deze goede opening was het plots-
klaps gebeurd met Dash. "De meisjes
kregen als het ware lood in de benen",
zo sprak coach Jaap Sanders na
afloop.
De Dash dames hadden in het verdere
verloop van de wedstrijd duidelijk
problemen met de goeie opslag van de
dames uit Almelo. Voeg daar nog een
veelvoud van persoonlijke fouten
aan toe en de nederlaag van Dash is
verklaard.
De setstanden 10-15; 8-15 en 12-15 in
het voordeel van "De Zwaluwen" be-
tekenden uiteindelijk een 1-3 neder-
laag voor Dash. Zaterdag aanstaan-
den gaat Dash op bezoek bij RAC uit
Almelo.

WATERPOLO
Feller de Berkel
klop Vorden dames met 1-6
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond in Eefde een gevoelige 1-6
nederlaag geleden tegen de Berkel.
De Berkel was feller op de bal, terwijl
de ploeg zich diverse goede scorings-
kansen kreeerden. De eerste periode
werd met 0-1 afgesloten, waarna de
Berkel bij de stand 0-3 in de derde pe-
riode een tegentreffer van Diseré
Westerveld moest incasseren. In de
vierde periode werd het halve dozijn
volgemaakt.

Nederlaag voor heren Vorden
De heren van Vorden hebben in de
competitiewedstrijd tegen IJssel-
meeuwen III een verdiende 6-3 neder-
laag te slikken gekregen. In de eerste
speelperiode namen de Zutphenaren
een O-1 voorsprong, waarna Mark Kar-
miggelt de balans in de tweede speel-
periode in evenwicht bracht.

In dezelfde periode werd het 1-2. In de
derde periode bracht Han Berenpas 2-
2 op het scorebord, waarna IJssel-
meeuwen tot 2-5 uitliep. In de laatste
speelperiode verkleine Kier Knol tot
3-5 waarna in de slotfase de eindstand
op 3-6 werd bepaald.

A-team (dames)
zaalvoetbalkampioen
Het zaalvoetbalteam van de Kranen-
burg heeft haar suprematie bij de
vrouwen prijs moeten geven. Na een
paar maal kampioen van Vorden te
zijn geworden, bleef de Kranenburg
dit keer op de derde plaats steken.
Kampioen werd het A-team dat in de
finale met 2-1 van Sati-Colev won.
De dames waren in twee poules on-
dergebracht. In poule A eindigde het
team van Happie Girls op de eerste
plaats; 2. A-team; 3. Gruppies; 4. De
Herberg.

In poule B werd Kranenburg winnaar;
2. Sati-Colev; 3. Rainbow. In de strijd
om de derde plaats won de Kranen-
burg met 2-0 van Happie Girls.
De eindstand werd dus: 1. en kam-
pioen van Vorden A-team; 2. Sati-Co-
lev; 3. Kranenburg; 4. Happie Girls; 5.
Rainbow; 6. Gruppies; 7. De Herberg.

DAMMEN
Sneldamkampioenschappen
distrikt oost
In Ulft traden 112 dammers uit de
Achterhoek aan voor het jaarlijkse di-
striktskampioenschap. Dit met het
doel zich te plaatsen voor het Gelders
Kampioenschap, dat op 7 maart in
Winterswijk wordt gehouden.
Alleen Henk Ruesink en Jan Masse-
link slaagden er van de 8 DCV-ers in
de Hoofdklasse in de finale te halen.
Na barrage werd Ruesink 4e met 10
punten en Masselink 6e met 8 punten.
Oud-Vordenaar Henk Grotenhuis ter
Harkel won de Hoofdklasse met 13
punten uit 9 wedstrijden. Bennie Hid-
dink werd 2e in de verliezersgroep.

Gerco Brummelman, de Vordense
troeven in de Tweede klasse, haalden
allebei de finale, ze de eer aan Albert
van de Boor uit Zutphen moesten la-
ten (11 uit 8). Brummelman en Hoe-
nink haalden 9 punten. Bij de junioren
besliste Henk Hoekman de strijd om
de 2e plaats in zijn voordeel nadat
Hoekman, Rougoor en Mol alledrie
25 punten hadden gehaald. Dit na
kampioen Frits Zegelink uit Winters-
wijk met 27 punten uit 15 wedstrijden.
Mike Voskamp deed het uitstekend in
zijn eerste optreden als aspirant. Al-
hoewel hij met de hakken over de
sloot in de finale kwam, werd hij daar
als 4e geklasseerd, met waarschijnlijk
een plaats in de Gelderse vervolgwed-
strijden. Rik Slutter werd 6e.
Bij de pupillen eindigde Frieda Meij-
erman als 5e in de 2e finalegroep.
Mark Klein Kranenbarg won de 3e fi-
nalegroep.

Onderlinge kompetitie
De eerste periode bij de senioren zit
erop. De eindstand is: 1. Harry Graas-
kamp 542 punten (15 gesp. 27 pnt.); 2.
Gerrit Wassink 516 (13-21); 3. Jan
Masselink 498 (15-23); 4. Henk Rue-
sink 468 (7-12); 5. Henk Hoekman 451
(10-15); 6. Henk Klein Kranenbarg
347 (12-12); 7. Theo Slutter 334 (10-
12); 8. Jan Koerselman 322 (10-9); 9.
Gert ter Beest 302 (8-8); 10. Bennie
Hiddink 296 (16-14).
De uitslagen bij de jeugd waren: Alex-
ander Berenpas - Arjen Berenpas 2-
0; B. Berenpas - A. Harmsen 0-2; F.
Meijerman-D. van Dijk 1-1; M. Klein
Kranenbarg - B. Klein Kranenbarg 2-
0; A. Molendijk - E. Bos 2-0; M. Mo-
lendijk - Ax. Berenpas 0-2; B. Klein
Kranenbarg - Arj. Berenpas 0-2; Ax.
Berenpas - B. Berenpas 2-0.

B.C. "Flash-Vorden"
Jeugd: Team 2, 2e klas afd. 3: De op
zondag 18 januari gespeelde wedstrijd
tegen Phido l uit Doetinchem werd in
de sporthal Oosseld verloren met 8-0.
De Vordenaren deden vreselijk hun
best, maar tegen de nummer 2 van de
poule was echt geen kruid gewassen.
Senioren: Team l, 2e klas afd. 1: De
thuiswedstrijd op dinsdag 13 januari jl.
tegen het 6e team uit Doetinchem
werd door de Vordenaren met 6-2 ge-
wonnen.
Team 2, 4e klas afd. 3: De thuiswed-
strijd tegen het 2e team uit Neede

De Firma Kluvers Sport-totaal bood de competitiespelers van de Vordense tafeltennisvereniging een ge-
heel nieuw sporttenue aan, dat van de kant van de spelers en bestuur zeer op prys werd gesteld.

Zonnige sneeuw-
vakantie in
Spaanse bergeit

By het woord "wintersport" denken de meeste mensen aan een be-
sireuwd bergdorp in Oostenrijk of Zwitserland. En da^ü logisch,
wVl dat /ij n de traditionele bestemmingen voor wie wil g9P genieten
van zo'n onbezorgde vakantie in de sneeuw. Toch /ij n er tegenwoordig
veel meer mogelijkheden, en die zijn vaak minstens zo aantrekkelijk.
Neem nou Spanje: zon, blauwe lucht én ... prachtige skigebieden in
de sneeuwzekere Pyreneeën. Wie de gezelligheid en gezonde actie
van een wintersportvakantie wil combineren met de zuidelijke sfeer
van gastvrij Spanje of Andorra, haalt nu de wintervakantiegids van
Trans. En wie weet gaat u dan nog dit seizoen comfortabel met de trein
naar een Spaans bergdorp vol zon, gezelligheid en sneeu w plezier!

Trans, de reisorganisatie van de Ne- modatie goed en comfortabel is. U
derlandse Spoorwegen, heeft dit reist erheen met de trein: per Inter-
jaar het pakket wintervakanties city naar Brussel en vandaar verder
flink uitgebreid. In de extra dikke rechtstreeks naar uw bestemming
kleurenfolder van deze winter met de luxueuze treinstellen van
staan onder meer vier bestemmin- Railtour, de Belgische zusterorga-
gen in Andorra en Spanje. Sneeuw- nisatie van Trans. De nachttrein
zekere gebieden die uitstekende vertrekt 's avonds om acht uur uit
voorzieningen voor skiërs en lang- Brussel en arriveert de volgende
laufers kennen en waar de accom- ochtend om elf uur op de plaats van

bestemming. Zo kunt u binnen een
etmaal uitgerust en wel in de Pyre-
neeën op de lange latten staan.

Comfortabele treinreis

De Railtour-treinen (allemaal voor-
zien van Nederlandstalige reislei-
ding) bieden heel wat keuzemoge-
lijkheden. Veel mensen maken ge-
bruik van de couchettes. Dit zijn
zespersoonskompartimenten waar
je overdag de beschikking hebt over
prettige zitbanken die voor de
nacht worden omgetoverd tot goe-
de slaapplaatsen. Wie met een wat
groter groepje reist, kan (vanaf vier
personen) voor een bescheiden
meerprijs de hele couchette huren.
Dat is wel zo prettig voor wie op pri-
vacy gesteld is. Een andere moge-
lijkheid is het slaaprijtuig. H ier kunt
u kiezen uit verschillende typen
kompartimenten. Er zijn coupes
met twee of drie bedden boven el-
kaar en ook de ruimte per coupé va-
rieert. In het algemeen geldt - heel
logisch eigenlijk - dat bij meer ruim-
te en comfort ook de prijs stijgt. De
precieze toeslagen vindt u in de
Trans winterfolder.

Gastvrij Andorra
Het ministaatje Andorra, hooggele-
gen in de Pyreneeën, is eigenlijk
vooral bekend om zijn belasting-
vrije winkels en andere fiscale voor-
delen. Toch is er heel wat meer te
beleven, want Andorra is rijk voor-
zien van natuurschoon. Indruk-
wekkende bergen die deels bedekt
zijn met dichte wouden, beekjes,
bergmeren, watervallen..., een
adembenemend mooi landschap.
Aan de voet van één van die hoge
bergen, de Tossa de Liosada, ligt op
een hoogte van 180 meter het
skicentrum Soldeu, met op enige
afstand twee andere skioorden: Ca-
nillo en El Tarter. Met elkaar be-
schikken deze plaatsen over een
zeer uitgebreid skigebied van 750
hectare, waarin pistes met een ge-
zamenlijke lengte van 40 km. In de-
ze plaatsen heeft Trans de beschik-

CAMERA HOORT ERBIJ!

Wie naar zulke fotogenieke oorden
gaat, neemt natuurlijk een camera
mee. Het prachtige uitzicht vanuit uw
hotel of vanaf de berg naar het dal, de
gezelligheid op de pistes, de pittores-
ke dorpjes..„fotokansen te over. Wie
dat alls extra briljant op de (kleu-
renfoto wil hebben, raden we het ge-
bruik van een polarisatie/liter aan.
Daarmee worden de luchten nog
blauwer en de sneeuw witter. Veel
van de blauwe weerschijn in de
sneeuw wordt namelijk door dit filter
weggenomen.

king over twee goede hotels en een
aantal appartementen. In Canillo
kunt u logeren in hotel Armany,
een eenvoudig maar gezellig hotel
waar u al een tiendaags arrange-
ment op halfpensionbasis boekt
vanaf f 657,- per persoon, en daarbij
is de reis met de nachttrein dan in-
begrepen. In het wat meer luxueu-
ze hotel Bonavida kunt u vanaf
f 745,-p.p. terecht. En in El Tarter
zijn de al genoemde appartemen-
ten te huur vanaf f 479,- p.p., ook
weer inclusief de treinreis.

Spaanse wintersport
Niet zo heel ver van bovengenoem-
de plaatsen ligt het Spaanse Masel-
la in een prachtig gebied met onder
andere veel oudheidkundig belang-
rijke monumenten. Wie hier op de
lange latten wil, heeft keus te over.
Zes sleepliften en drie stoeltjeslif-
ten brengen de skiër tot een hoogte
van maar liefst 2350 meter. U kunt
kiezen uit meer dan negentig pistes
met een totale lengte van ruim ze-
ventig kilometer in alle moeilijk-
heidsgraden. De pistes zijn erg
breed en dus extra veilig. In Masella
brengt Trans u onder in het comfor-
tabele Alp hotel. Een tiendaags ar-
rangement op basis van halfpen-
sion inclusief treinreis is hier mo-
gelijk vanaf f 706,-. Ook in de Pyre-
neeën, maar veel meer naar het
westen, ligt Candanchu op een
hoogte van 1560 meter. Met recht
een koninklijk skioord, want hier
houdt de Spaanse koninklijke fami-
lie haar skivakanties. Candanchu is
voorzien van alle moderne skifacili-
teiten, en u kunt er kiezen uit een
flink aantal pistes. De totale lengte
van die pistes is 33 km. en ze
strekken zich uit tot een hoogte van
2400 meter. Hier biedt Trans u de
keus uit een verblijf in het comfor-
tabele hotel Candanchu en in het
appartementenhotel Lomaverde.
In hotel Candanchu is een tien-
daags verblijf op halfpensionbasis
mogelijk vanaf f 789,- per persoon.
De appartementen zijn te huur van-
af f 409,- p.p. voor tien dagen. Ook
deze arrangementen zijn inclusief
treinreis.

Kleurrijke folder

Wie meer wil weten over deze en
veel andere wintersportmogelijk-
heden, haalt even de uitgebreide
kleurige winterbrochure van Trans.
In die folder vindt u alle informatie
die u nodig hebt voor uw winter-
sportplannen. Bijvoorbeeld ook al-
les over de voordelige "Sld a gogo"-
abonnementen voor een week on-
beperkt gebruik van ski- en sleeplif-
ten. De folder ligt gratis voor u klar.r
bij 40 grote NS-stations en bij veei
reisburo's en reizen verkopende
banken.



Muziekdag
1987

Indien de verenigingen het gunstig
uitkomt zal de muziekdag gehouden
worden op

zaterdag 6 juni
Wij verzoeken besturen van de zang-
en muziekverenigingen met spoed
doch uiterlijk 17 februari
contact op te nemen met de heer
L.G. Weevers, tel. 1404 of de heer
J. de Gruyter, tel. 2204, dit in
verband met het vaststellen van het
zomefprogramma.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

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

Slank Volkoren!
Met het broodwisseldieet kunt U snel wat
pondjes kwijtraken. Het is eenvoudig: één

dag alleen volkorenbrood met mineraalwater,
koffie of thee (zonder suiker en melk) en de

dag erna weer normaal eten.
Zo is het mogelijk om tot twee kilo per week

af te vallen. Volkorenbrood bevat veel
belangrijke voedingsstoffen en bovendien

veel voedingsvezel, belangrijk voor een
goede darmwerking.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816Burgemeester Galleestraat 22

Moonboots maten 25 t/m 32 nu _ _ 19,-

Gevoerde rubberlaarzen 26 t/m 36 nu _ 15,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Buisisolatie
voor c.v. - koud en warm water
leidingen, uit voorraad.

Loodgidfersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden «Tel. 1656

Hout bestellen
Harmsen bellen

05752-1486

Te huur
voor het seizoen 1987

winkel en kantine
op Camping de Reehorst te Vorden.

Vestigingspapieren vereist.
Voor inlichtingen alleen bellen
01653-7075

RESTAURA NT & CAFÉ

Arie Maalderink

l RE L L l
HET BESTE VOOR U EN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

Pürelox
LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsveld Tel. 05751-1336

Zaterdag 31 januari

Pog mo thoin
Ierse folk muziek

Deze gezelligheidsmuziek schept sfeer
voor jong en oud. Gezellige meezingers

waar iedereen van houd worden gespeeld
door een klasse band te vergelijken met de

beroemde "Dubbliners".
Een goede bediening en gewoon aan een

tafeltje zitten is het juiste climaat voor deze
happening.

3 soorten bier van het vat
1 5 soorten uit de fles

STRIJK OP
DIE WINTERPREMIE

Tot 21 maart 1987 ontvangt U weer een
fikse premie van

50,- per man per dag
op binnenschilder- en behangwerk
(min. omvang 3 mandagen)

Laat het door de vakman verzorgen met de
modernste materialen in de juiste kleuren
en behangdessins.

Uw adres hiervoor is:

Schildersbedrijf - Verfhandel

Boeritoet'&,.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

OPRUIMING
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zutphenseweg 7 - vorden

Nog 1 week zeer aantrekkelijke
aanbiedingen, zoals

Zilveren oorknoppen
per paar vanaf

Zilveren hangertjes
vanaf

Zilveren ringen
vanaf

Horloges
vanaf
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40,00
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4 HALVE PRIJS j

De laatste restanten van de
wintercollectie
A.s. donderdag t/m zaterdag
24 januari voor de

HALVE
PRIJS
Pak uw kans.

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROT'1 MATEN

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971
Misterstraat 7 8 . ' • ' . . l 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR.

OPRUIMING OPRUIMING - OPRUIMING

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service..

LANCIAf)|
UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

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

5
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

Café-Restaurant

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

. 7251

fons Jansen ™°
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

OTTEN
NODIGT U UIT

Neemt u toch plaats!
Laat u eens lekker terugzakken in zo'n
komfortabele OTTEN-fauteuil, of met z'n
tweeën of drieën in zo'n heerlijk gemakkelijke
bank, ook van OTTEN. Hij maakt ze in vele
modellen, allemaal even degelijk, allemaal
even mooi!
U kunt ook zelf de bekleding uitzoeken. Ruime
keus uit leer, draion, lamoes of wollen mohair.
Allemaal in verschillende dessins en vele
kleuren. Wilt u liever uw bankstel bekleed met"
het nieuwste op dit gebied: skintex? Dat kan
ook, hoor!
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,
geeft hij een leuke prijs voqr uw oude!

Als u toch in de verkoophal bent, kijk dan ook
eens naar die prachtige, eiken kasten, te kust
en te keur aanwezig. Ga eens zitten op zo'n
mooie, solide eetkamerstoel en leun eens fijn
op de tafel die erbij hoort.
Let vooral op de lage prijs voor zo'n
topkwaliteit meubels!

Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie.
Kom eens kijken en overtuig uzelf van uw voordeel.

treek*ons

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.



Abonnementsgeld
Betaling abonnementsgeld
tot 24 januari 1987

Het abonnementsgeld voor 1987 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% B.T.W.
als u voor 24 januari 1987 betaalt.

Betaalt u na 24 januari (ook girobetalers) dan brengen wij U f 5,- admini-
stratiekosten in rekening.

U verdient dus f 5,- als u vóór 24 januari betaalt.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Postgiro nr. 1.20.58.67 t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden.
Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

HELP DE LEPRA BESTRIJDEN. DOE HET NU!
Stort uw bijdrage op
postgiro 50500 of

bankgiro 70.70.70.929

Nederlandse Stichting voor
Leprabestrijding/Amsterdam

Wibautstraat 135,1097 DN Amsterdam, Tel. 020 - 93 89 73.

Open dag
Rijks Middelbare
Landbouwschool
te Zutphen
Op zaterdag 24 januari houdt de Rijks
Middelbare Landbouwschool te Zut-
phen een Open Dag die bedoeld is
voor toekomstige leerlingen en allen
die in deze vorm van onderwijs geïn-
teresseerd zijn. De opleidingen die de-
ze school verzorgt zijn bedoeld voor
alle soorten beroepen in en rondom
de Landbouw in de meest ruime zin.
Er zijn twee opleidingen t.w. de A-
opleiding die 3 jarig is met een volle-
dig weekprogramma en een B-oplei-
ding ook 3 jarig met 20 uur les per
week.
In het derde jaar kan men zich specia-
liseren in een studierichting Rundvee-
houderij en varkenshouderij. In de
opleiding is een derde studierichting
mogelijk die een goede aansluiting
geeft met de Agrarische Hogescho-
len.
Het halen van het diploma commer-
ciële economie waardoor men vol-
doet aan de vestigingseisen detailhan-
del midden- en kleinbedrijf behoort
zowel bij de A- als bij de B opleiding
tot de mogelijkheden.
Wie meer wil weten is op 24 januari
van harte welkom aan de Wilhelmina-
laan l te Zutphen. Voor telefonische
inlichtingen kan men 05750-13774
bellen.

• Open Dag
R.K. Scholengemeenschap
"Groenlo"

De R.K. Scholengemeenschap
"Groenlo" te Groenlo houdt op zon-
dag l februari 1987 a.s. haar jaarlijkse
Open Dag.
In haar gebouwen aan de Schralen-
stein 2 (weg tegenover Dierenartsen-
praktijk Lievelderstraat) en Bernard
van Galenstraat l is de school "in be-
drijf'. U kunt er o.a. horen en zien
over:
- de gemeenschappelijke Brugperio-
de; het Individualiserend Onderwijs
(I.O.); het lager Agrarisch Onderwijs
(L.A.O.); het lager Economisch en
Administratief Onderwijs (L.E.A.O.);
het Lager Huishoud- en Nijverheids-
onderwijs (L.H.N.O.); de organisatie
van de leerlingbegeleiding en speciale
leerhulp; de mogelijkheid om in klas 2
of 3 te beginnen; Profielklas Midden-
standsdiploma; A, B, C,D nivo en sta-
ge.
U bent met Uw zoon/dochter van har-
te welkom.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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

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

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

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum corda in het dorpscèntrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in. zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training darismariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

Iedere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

APRIL
2 Bejaardenkring
2 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
3 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
4 Slotbal Dansschool Veelers

Dorpscentrum
11 Warnsveldse Operette Dorpscentrum
14KPO
15 HVG Dorp maandelijkse avond
16 Paasmiddag Bejaardenkring
25 Oranjevereniging Achterhoekse

avond Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

JANUARI
21 H.V.G. Dorp Vorden

maandelijkse vergadering
22 Bejaardenkring
23 Rock musical "kippevel"

De Wever Harfsen Jong Gelre
24 Pronkzitting de Deurdreajers
24 Toneelavond Vordens Toneel

Dorpscentrum
24 Dropping Deldense Buurtvereniging
27 AJK avond Dorpscentrum Jong Gelre
30 Vormingswerkgroep Vrije tijd

Blije tijd Dorpscentrum Jong Gelre
31 Contactavond Concordia

Dorpscentrum

FEBRUARI
2 Jaarvergadering HSV de Snoekbaars

Zaal De Herberg
5 Bejaardenkring
6 Volleybal regionaal

Sporthal Vorden Jong Gelre
8 Veldtoertocht fietsclub

VRTC de Achtkastelenrijders
9 Badminton Appie Happie Veldhoek

Jong Gelre
13 Volleybal regionaal

Sporthal Vorden Jong Gelre
14 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
18 HVG Dorp jaarvergadering
19 Bejaardenkring
20 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
20 Zwemmen Jong Gelre
21 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
24KPO
24 Ledenvergadering

Deldense Buurtvereniging
24 AJK avond Dorpscentrum Jong Gelre
27 Culturele avond GMvL/NBvPl/Jong

Gelre zaal De Herberg

MAART
5 Reisje bejaardenkring
6 Uitvoering Achtkastelendansertjes

Dorpscentrum
7 Binnensportdag De Hanzehof

Zutphen Jong Gelre
17KPO
18 HVG dorp maandelijkse avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering muziekvereniging

Concordia Dorpscentrum
28 Toneelavond Touwtrekver. Vorden

Dorpscentrum
31 HVG dorp ringvergadering

ker weg in y w
eigen vakantiehuis
Eigenlijk kiezen veel mensen in hun vakantie voor twee werelden. Ze
willen heerlijk ontspannen leven in de natuur, liefst in een bosrijke
omgeving met als 't even kan eekhoorntjes in de bomen en konijnen
vlak hij huis. Dat genieten van de gezonde lucht en van het buitenle-
ven willen ze dan wél combineren met alle goede dingen van het mo-
derne leven: de koelkast en de TV en liefst ook video. En op loopaf-
stand het zwembad, de sauna en de bistro. En als veel mensen in
weekend of vakantie graag zo'n ideaal dubbel Ie ven willen leiden dan
komt dat er. Het gerieflijke bungalowpark geeft hen de kans in die
twee werelden te leven in het eigen vakantiehuis.

Trans, de reisorganisatie van de Ne-
derlandse Spoorwegen, is gespecia-
liseerd in vakantiereizen per trein
of auto en geeft daarvoor een drie-
tal programma's uit. Er is de gids
"Citytours" waarin de stedenreizen
worden beschreven. Er is een apar-
te gids waarin alle excursiereizen in
binnen- en buitenland worden ge-
noemd. En het derde programma
gaat over "Individuele vakanties
1987". Daarin worden ook een acht-
tal bungalowvakantieparken be-
schreven, waarvan zes in eigen land
en twee in Duitsland.

Aantrekkelijke vakantiestreek
De zes Nederlandse parken beho-
ren tot de groep van Euroase-bun-
galowparken. "Euroase" is een be-
kende organisatie van hotel- en
bungalowvakanties. Alle parken
zijn gesitueerd in een mooie streek
van ons land. Er is daarbij keus uit:
Flevoland waar op 6 km. van Har-
derwijk het moderne en zeer com-
plete park Harderwold is gelegen.
Er is werkelijk aan alles gedacht:
een gezellige zitkamer met TV en
open haard en twee slaapkamers,
bos, veel goede visplaatsen in de
buurt en verder zwembaden, sau-
na, supermarkt, restaurant enzo-
voort.
in Drente vlak by Borger. Daar ligt
Bungalowpark Lunsbergen. De
bungalows zijn geheel gereno-
veerd, hebben 5 slaapplaatsen en
liggen in het bos waar de oorspron-
kelijke bewoners (egels, eekhoorns
en konijnen) nog aanwezig zijn. Er
is een groot overdekt zwembad,
'n kinderboerderij en veel sport-
voorzieningen. Fietsen kunnen in
het park gehuurd worden.

op het eilandTexel. Op Texel bent u
welkom in het park -"de Turkse
Tent" even buiten het dorpje Koog.
Ook hier zijn de oudere bungalows
onlangs gemoderniseerd, in de
nieuwgebouwde huisjes is TV aan-
wezig en op eigen terrein kunt u
naar een zwembad, een restaurant,
sportvelden en een speeltuin voor
de kleintjes. Het vogeleiland Texel
biedt zoals bekend veel keus voor
zon- en zeeaanbidders, voor disco-
bezoekers maar ook voor natuur-
liefhebbers.
in Ommen liggen in een fraai aange-
legd park de bungalows van „'t Reg-

gehuus". Dit park heeft wat minder
voorzieningen dan de al eerderge-
noemde (al zijn er wel een kinder-
zwembad, een speeltuin, een re-
creatiezaal en sport- en speelvel-
den) maar ook hier is de omgeving
erg mooi en kunnen er fietsen wor-
den gehuurd voor tochten in de
omgeving van Ommen.
het Noord-Brabantse land kunt u
ontdekken in 't bungalowpark "De
Bikkels" in Vlierden. De bungalows
liggen verspreid in het bos en er zijn
veel voorzieningen als zwembad,
petit-restaurant, speeltuinen, sport-
velden e.d. Omdat de verbindingen
met het openbaar vervoer beperkt
zijn is dit park vooral geschikt voor
gezinnen met eigen vervoer.
op Schouwen-Duiveland kunt u een
fijne zeevakantie beleven in bunga-
lowpark „'t Zeepe" dat aan de voet
van de duinen ligt. Al is het strand
dichtbij, er is in het park een zwem-
bad, en verder veel sport- en speel-
accommodatie. Maar de grote char-
me is natuurlijk vooral het bos-en
duingebied en het strand.

Vlak over de grens
Er is in het Transprogramma ook
een tweetal Duitse bungalowpar-
ken opgenomen:
in Oberhambach ligt het Hunsrück
Ferienpark met zeer comfortabele
bungalows en vele voorzieningen
ook voor kinderen.
En wie nog dichter bij huis wil blij-
ven kan terecht in het vlak over de

grens ter hoogte van Slagharen ge-
legen Beka vakantiepark. Er is hier
een uitgebreid activiteitenpro-
gramma met o.a. een groot sport-
complex. De bosrijke streek van het
Teutenburgerwoud geeft veel mo-
gelijkheden voor uitstapjes en een
bezoek aan oude steden als Mun-
ster en Tecklenburg.

Ook korte vakanties
Een vakantie in een bungalow
hoeft niet altijd een of meer weken
te duren. Omdat alle parken snel te
bereiken zijn is ook een korte va-
kantie van enkele dagen al een wel-
kome onderbreking van het alle-
daagse leven. Op het Hunsrück
Ferienpark na kan in alle gevallen
ook een z.g. midweek- (van maan-
dag tot vrijdag) of een weekend-
(van vrijdag tot maandag) arrange-
ment worden gereserveerd. Verder
is het in Nederland mogelijk ge-
bruik te maken van een "3 halen - 2
betalen" regeling, waarbij de week
met de laagste prijs in rekening
wordt gebracht (alleen mogelijk in
het voor- en naseizoen). In alle zes
genoemde Nederlandse parken
zijn er ook 60+/WAO-perioden,
waarbij - alleen voor hele weken -
een 25% korting geldt voor 60+ers
en WAO-ers.

Gids is gratis
In de kleurige gids 'Trans Indivi-
duele vakanties 1987" vindt u alle
informatie over deze bungalow-va-
kanties. Inlichtingen over de prij-
zen in de verschillende perioden en
de verdere voorwaarden, over de
recreatiemogelijkheden en ook fo-
to's van de bungalows en de omge-
ving zorgen er voor dat u een goede
keus kunt maken. Die gids is ver-
krijgbaar bij de grotere NS-stations
en verder bij veel reisbureaus en de
reizen verkopende banken, 't Is al-
leen wel verstandig er rekening
mee te houden dat vooral voor het
hoogseizoen veel parken al vroeg in
het jaar zijn uitverkocht. Wacht
vooral voor die periode niet te lang
met uw reservering. Zodat ook u
uzelf met uw gezin straks lekker
kunt verwennen in uw eigen vakan-
tiehuis ergens in de bossen of aan
het strand.

Vakantie op z'n best in zo 'n vakantie-
huis. Zo woont u bijvoorbeeld in het
moderne Euroase-bungalowpark
"Harderwold" in Flevoland, een van
de mogelijkheden die worden ge-
noemd in de Trans-gids "Individuele
vakanties 1987".


