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VW VOORZITTER GERRIT EIJERKAMP:

Heerlijk werk om
Vorden te promoten

"Ik hoop dat de VWin Vorden er nog eens in slaagt om de toeristen
een kasteel van binnen te kunnen laten zien. Wij hebben acht fraaie
kastelen, dus wat dat betreft. Persoonlijk zou ik dan graag zien dat
er bijvoorbeeld in kasteel Hackfort bovendien een permanente ten-
toonstelling wordt ingericht. Een stille wens van mij", aldus de heer
G. W. (Gerrit) Eijerkamp die binnenkort afscheid zal nemen als
voorzitter van de plaatselijke VW.

In totaal heeft hij de VW dan 37 jaar
gediend, waarvan zeven jaar als voor-
zitter en dertig jaar als sekretaris met
daarbij nog een aantal jaren gecombi-
neerd met de funktie van penning-
meester.

De bijna 68 jarige Gerrit Eijerkamp
vindt dat jongeren het werk als VW
bestuurder voortaan maar moeten
overnemen. "Ik heb het altijd met
enorm veel plezier gedaan. Als gebo-
ren en getogen Vordenaar vind ik het
fijn om ons mooie dorp te promoten.
En dan daarbij aan toegevoegd de om-
gang met mensen. Heerlijk werk", al-
dus Eijerkamp.

Sigarenzaak
Toen Eijerkamp in 1947 in het VW
bestuur de plaats innam van Hedrik
Jan Gotink waren zijn eerste werk-
zaamheden het geven van inlichtin-
gen. Een deel van zijn winkel (het
echtpaar Eijerkamp "runde" destijds
een sigarenzaak in het centrum van
het dorp) werd ingericht als VW kan-
toortje.
"In de beginjaren was de meeste vraag
naar pensions of hotels met logies en
ontbijt. Ik zorgde er dan voor dat ie-
dereen een plaatsje kreeg. Later zijn
de werkzaamheden zeer uitgebreid.
Gedurende de zomermaanden stond
de telefoonn dan ook vaak rood-
gloeiend. Vakantie namen wij in de

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Opens t e l l i ng gemeen tehu i s : maandag- t/m v r i j d a r i
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur . S p r e e k u u r burgemeester Mr. M. Vunderin^^olgens afspraak . S p r e e k u u r w e t h o u d e r
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelmai^^^derdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis) .

1. Militaire oefeningen
Op 7 en 8 februari aanstaande zal er
een militaire oefening in deze ge-
meente worden gehouden. Particulie-
ren hebben toestemming verleend tot
het betreden van hun terreinen. Er zal
gebruik worden gemaakt van losse
munitie.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 29 januari 1985 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer C.G. Vliem, Zelledijk

7, voor het verbouwen van een
mestvarkensstal aldaar.

2. Aan de heer H. Thate, Almense-
weg 47, voor het verbouwen van de
woning Almenseweg 45;

3. Aan de heer H. Thate, Almense-
weg 47, voor het bouwen van een
carport/berging aan de Almense-
weg 45;

4. Aan de heer W.M. Voortman,
Nieuwstad l, voor het verbouwen
van de houtopslag aldaar;

5. Aan de heer J.H. Beerling, Zut-
phenseweg 84, voor het plaatsen
van een afdak aldaar;

6. Aan de heer Th. J.M. Wiegerinck,
Ruurloseweg 29, voor het vergro-
ten van een berging aldaar.

7. Aan de woningbouwvereniging
"Thuis Best" te Hengelo, voor het
bouwen van 12 HVAT-wooneen-
heden op de Eendracht 2 tot en
met 24 even, alhier.

3. Behandeling van verzoeken op grond
van de subsidieregeling "herstel en
vernieuwing rieten daken".
In 1984 is het college gestart met een
gewijzigde procedure voor de behan-
deling van aanvragen op grond van de

subsidieregeling "herstel en vernieu-
wing rieten daken". Een toenemend
aantal verzoeken om subsidie en het
daardoor niet toereikend zijn van het
jaarlijks door de gemeenteraad be-
schikbaar gestelde bedrag van
f 15.000,- noodzaakten daartoe. Vóór
1984 werd het principe gehanteerd:
"wie het eerst komt het eerst maalt".
De aanvragen overtroffen toen nog
niet het jaarlijks beschikbare bedrag.
Nu dit echter in de loop van de jaren
wel het geval blijkt te zijn door het toe-
nemen van het aantal aanvragen, zag
het college zich genoodzaakt de pro-
cedure voor de behandeling van aan-
vragen aan te passen.

Voor het jaar 1985 is in principe weer
f 15.000,- beschikbaar gesteld, waar-
door het noodzakelijk blijft dezelfde
procedure te volgen als vorig jaar. Dit
wordt gedaan om iedereen gelijke
kansen te geven en om de doelstelling
van de subsidieregeling (het behoud
van het element van rieten daken voor
het aanzien van het dorp en het land-
schap) zo goed mogelijk te concretise-
ren.

Deze procedure is als volgt:
1. alle verzoeken voor het jaar 1985

dienen vóór l april 1985 ingediend
te zijn, een verzoek om subsidie
dient vergezeld te gaan van een
kostenopgave van een erkend riet-
dekker;

2. na de peildatum van l april worden
alle verzoeken beoordeeld, waarbij
het college advies zal vragen aan de
Monumentencommissie voor de
gemeente Vorden. De verzoeken
zullen enerzijds beoordeeld moe-
ten worden uit een oogpunt van
landschaps- en/of dorpsschoon,
anderzijds zal daarbij tevens gelet
moeten worden op de feitelijke
toestand waarin het rieten dak zich
bevindt. Verzoeken die eventueel
dan niet gehonoreerd kunnen wor-
den (vanwege overschrijding van
het krediet) dienen op grond van
artikel 5 van de subsidieregeling in
het daaropvolgend jaar te worden
behandeld;

3. hierna zullen de zogenaamde
"principetoezeggingen" gedaan
worden en zullen diegenen die in
het betreffende jaar niet voor sub-
sidie in aanmerking komen even-
eens bericht ontvangen. Indien
men het met een beslissing van het
college niet eens is kan men daarte-
gen in beroep komen bij de ge-
meenteraad;

4. indien men in principe subsidie
toegezegd heeft gekregen dient
men na het gereedkomen van het
v£k een eindafrekening bij het
cHege in te dienen waarna dan na
goedkeuring tot het uitbetalen van
de subsidie kan worden overge-
gaan.

Indien na ontvangst van een verzoek
om subsidie blijkt dat dit verzoek niet
gehonoreerd kan worden binnen het
kader van de subsidieregeling, dan zal
zo spoedig mogelijk een negatieve be-
schikking van het college verzonden
worden. Tegen deze negatieve be-
schikking kan men beroep instellen
bij de gemeenteraad.

Tenslotte kan nog opgemerkt worden
dat in 1984 het beschikbare krediet
zoals te verwachten was ruim is over-
schreden met f 7500,-. In eerste in-
stantie werden dan ook aanvragen
doorgeschoven naar 1985. Aangezien
dit echter een te zware belasting zou
leggen op het voor dit jaar beschikbare
krediet, heeft de gemeenteraad in zijn
vergadering van 27 november jongst-
leden hiervoor een extra krediet be-
schikbaar gesteld.

Voor 1985 behoeft derhalve geen reke-
ning gehouden te worden met aange-
houden aanvragen.
Formulieren voor het aanvragen van
subsidie kunt u verkrijgen op het ge-
meentehuis afdeling Algemene Za-
ken. Daar kan men u ook nader infor-
meren omtrent deze regeling.

4. Te verlenen bouwvergunningen met
gebruikmaking van de Algemene ver-
klaring van geen bezwaar van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland.
Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het
voornemen mee heeft deze te verle-
nen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
l . Aan de heer B. Hulshof, Lindese-

weg 23 te Vorden, voor het maken
van een doorgang (kozijn en deur)
van het café naar het privé-gedeel-
te.

Deze bouwplannen liggen tot 22 fe-
bruari 1985 ter visie bij de afdeling ge-
meentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het colle-
ge van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.

zomer praktisch nooit. Daar was geen
tijdvoor. Per week was je toch gauw in
tijd gerekend gemiddeld twee dagen
met het VW werk bezig. Gelukkig
was mijn vrouw altijd paraat. Als ik er
niet was zorgde zij enfej voor dat het
werk in de winkel nr^stagneerde.",
aldus Eijerkamp.

A chtkastelentochten
De befaamde Achtkastelentochten
bezorgde hem wel zqtffcccl werk. "In
de zestiger en begin^^entiger jaren
trokken deze tochten op de woensdag-
middag soms wel 300 deelnemers. Ik
moest dan zorgen dat iedereen over
een fiets kon beschikken. Het is dik-
wijls voorgekomen dat behalve onze
eigen fietsen ook de fietsen van de
buurtbewoners "mee" uitgeleend
werden. We hebben ze altijd keurig
netjes teruggekregen", zo zegt hij la-
chend.
Behalve het organiseren van de achte-
kastelentochten timmerde het VW
op ander gebied ook driftig aan de
weg. "Folklorische evenementen
zoals boerenbruiloften trokken veel
belangstelling. Wij waren hier in de re-
gio zo'n beetje de eerste VW die een
dergelijk gebeuren organiseerde. Dat
werd later qua belangstelling wel wat
minder omdat boerenbruiloften zo
langzamerhand in heel veel Achter-
hoekse gemeenten werden georgani-
seerd. Nu in 1985 is het toch altijd nog
een evenement waar de vakantiegan-
gers graag naar toe gaan", aldus Eijer-
kamp.

Wensen
Gedurende zijn vele aktieve VW ja-
ren had Eijerkamp duidelijk een aan-
tal wensen. Enkele zijn reeds in ver-
vulling gegaan. Bijvoorbeeld dat kas-
teel Vorden gemeentehuis is gewor-
den. "Dat was voor mij inderdaad een
heuglijke dag want ik had al jarenlang
in het VW bestuur het idee geopperd
om het kasteel te kopen. Het is nu een
echte trekpleister voor Vorden gewor-
den".
Ook is Eijerkamp er ontzettend kon-
tent mee dat er in Vorden bewegwij-
zeringsborden zijn aangebracht. "Dat
voorziet duidelijk in een behoefte", zo
stelt hij.
Wensen blijven er natuurlijk altijd.
Eijerkamp: "Bijvoorbeeld dat ik graag
zou zien dat de VW nogeens over een
eigen kantoortje kan beschikken. De
bibliotheek is hier best geschikt voor.
Ook meer wandelroutes in het buurt-
schap Hackfort, waarbij dan de
"Weustenenksvonder" weer in ere
hersteld moet worden".
Al is Gerrit Eijerkamp vast van plan
om met het VW werk te stoppen,
missen zal hij het zeker. "Weetje, als
zij mij toevallig voor één of ander klus-
je nodig hebben, dan denk ik dat ze
best een beroep op mij kunnen doen",
zo zegt hij tot slot.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Werken om te overleven
Dat is het motto van de kollekte voor
het diakonaal werk van kerken in de
Derde Wereld, die a.s. zondag in de
herv. kerk wordt gehouden.
Het gaat daarbij vooral om de plaats
van de vrouw in de ontwikkelingslan-
den. Voor veel vrouwen daar is een 60-
urige werkdag normaal. En als het
gaat om voedsel zijn kinderen vaak
volledig afhankelijk van hun moeders
en grootmoeders. Een kans op werk
en inkomen voor jonge meisjes en
vrouwen is dus letterlijk van levensbe-
lang voor miljoenen mensen in de
Derde Wereld.
Deze kollekte wordt gehouden in sa-
menwerking met het Diaconale werk
van de gereformeerde kerken en de
stichting oecumenische hulp aan ker-
ken en vluchtelingen.
Wie geen gelegenheid heeft a.s. zon-
dag een bijdrage te leveren aan de
kerkkollekte, kan een gift overmaken
op giro 8685 t.n.v. Generale Diacona-
le Raad te Driebergen, met vermel-
ding van "werelddiaconaat".

Gespreksgroep over
'Verzoening'
In de reeks gespreksavonden over de
bijbelse kernwoorden komt a.s. don-
derdag 14 februari weer een groep bij-
een over de vraag: "Wat zegt de bijbel
over verzoening?"
Uiteraard hoort daarbij de vraag:
"Wat heeft dit ons te zeggen voor de
menselijke verhoudingen vandaag?"
Deze avond wordt gehouden in "de
Voorde" en begint om 8 uur. Het ge-
sprek wordt geleid door mevr. van
Kempen. Ieder die hiervoor belang-
stelling heeft, is hier welkom.

Bevestiging tot ouderling
De kerkeraad van de herv. gemeente
heeft dhr. H.M. Visschers benoemd
tot ouderling. Aanstaande zondag-
morgen zal hij in zijn ambt worden be-
vestigd, in een kerkdienst waarin ds.
Veenendaal voorgaat. Na de dienst is
er in "de Voorde" gelegenheid voor
belangstellende gemeenteleden hem
als nieuwe ambtsdrager te begroeten.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: M.J.M. Schepper en I.
Seesink
OVERLEDEN: L. Velhorst, oud 70
jaar; H.J. Flamma, oud 86 jaar; Jkvr.
J.J. Dyckmeester-van Lennep, oud 90
jaar

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 10 februari 10.00 uur ds. J.
Veenendaal. Bevestiging ouderling

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 10 februari geen dienst.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 10 februari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST HUISARTS
9 en 10 februari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKl-NDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 9 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 9.00 uur dr. Weg-
chelaer, tel . 1566. Verder de gehele
week van 19.00 tot 7.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
9 en 10 februari J.H. de Lange, Lo-
chem, tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Kontaktpersoon februari:
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 uur.

VERENIGING ORPHEUS
Werkgroep Achterhoek voor bi- en
homosexuelen in huwelijk en partner-
schap. Informaties, tel. Henk 05750-
29721 (regio Achterhoek). Open
avond: iedere Ie donderdag van de
maand vanaf 20.15 uur in de "Kwa-
kel", Stedumhof 424, Arnhem.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP-
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreeku-
ren: di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752H487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikclcn maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddien-
sten tel. 05750-29666. De hoofdwijkver-
pleegkundige de heer K. Voorham is even-
eens bereikbaar tijdens kantooruren op
tel.no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene Kruisgebouw.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend 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
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



UITNODIGING SHOW
15
febr.

14.00 tot
22.00 uur

16
febr.

10. 00 tot
17.00 uur

17
febr.

10. 00 tot
17.00 uur

18
febr.

14. 00 tot
22.00 uur

MET CASE KAN ALLES

KOM... ZIE... EN VERGELIJK
De komplete 94-serie staat voor u klaar! U heeft NU de

mogelijkheid zelf de UNIEKE kombinatie van hydra-shift en

4-wielaandrijving te testen voor de grootste prestaties in de

zwaarste omstandigheden!

een typisch staaltje van Japans ver-
nuft in machinebouw: trekkers van 18
tl'm 56 pk, vierwielaangedreven, met
extra kruipversnelling, een zeer ruime
opstap en leverbaar in vele uitvoeringen.

Tevens tonen wij een compleet assortiment werktuigen

L.M.B. VORDEN Industrieweg 13
7251 JT Vorden
Telefoon 05752-3163

Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-1921-3487

Organiseert op zaterdag

16 februari a. s. een

ii

ii kleintje
carnaval

m.m.v. Drive-in-show

„Valentino".

Prijs voor de 3 origineelste groep

of gecostumeerde.

Entreeprijs f 2,50

Aanvang 20.00 uur.

•^BIHI^Mî ^HBHIH^HEî H^^HHHM^^K^Hi

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

MITSUBISHI
ELECTRIC

4 uur non-stop videoplezier

HS-306 E/EZ

ĵt Opname tot maximaal 4 uur

^t 4 opnamen binnen 2 weken

•js Kabel afstandbediening

Stilstaand beeld

1798,-

DE TAP-
KRAAN SPECIALIST

alle materialen
voor: gas-,
water-,
en c.v.-
karweitjes

ïfc Cassette wordt automatisch terug gespoeld

•ft Vooraan in Service, en eigen technische dienst

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

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor de
doe-het-zelver

20,- terug voor uw kookpannen
Grote inruilaktie van BK, op kook-, soep- en

hapjespannen, 20 gulden inruilpremie

15 gulden voor fluitketels -10 voor steelpannen

VAN 4 FEBRUARI T/M 28 FEBRUARI.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

ModecentrumDe nieuwe modellen kun

je vanaf heden zien - en

passen bij
nuuno

Vrijdags open tot 9 uur. Ook open van 6-7 uur. Maandags gesloten

Loodgietersbedrijf

WILTINK
Vorden - Tel. 1656

JANSEN HENGELO GLD.
BLEEKSTRAAT1
TEL 05753-1360

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

H.C.I. kwaliteits aanbiedingen
voor vakman en doe-het-zelver

Enhestuc sierpleister
3 mm., in de kleur lichtgroen.
Emmer van 25 kg.
goed voor ca. 4 mtr.2 25,00

Catnic
stalen
kozijnen

Steenstrips
Restanten in vele soorten en
dessins. Per mtr.2 v.a. 10.00

kozijnanker

mat wit gelakt, in verschillende
maten. Opdek of
stomp 30fOO

H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM

V Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121

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

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

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

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

%J\J WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Mooie witlof ^ kg 3,45
Golden Delicious 2 kg 2,25
Grote sinaasappelen i0st. 3,50
Gesneden koolraap 5oogr 0,65

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17-VORDEN-TEL 1617

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.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Varkenshandel Hans Fransen vraagt

wekelijks te koop:

voor levende export

- Slachtvarkens vagrocon + 0,10
— Biggen Op basis LEI LB
- Slachtzeugen
Vlotte betaling

Inlichtingen

H.M.F. FRANSEN
Heerlerweg 15,
7233SGVIERAKKER
Tel. 05754-922

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stttdr JotUnfftndl

Zutphenseweg - Vorden



Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze zoon en mijn broertje

ARNO
Wim, Nelly en Saskia
Makkink

3 februari 1985
Heegherhoek 6,
7251 RX Vorden.

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal te
Warnsveld.

Mede namens mijn vrouw en
kinderen wil ik iedereen harte-
lijk bedanken voor alle kado's
en felicitaties die ik mocht ont-
vangen bij mijn 80ste verjaar-
dag.

A.J. MAALDERINK

Nieuwstad 32 N
Vorden.

POOTAARDAPPELEN
voor een scherpe prijs?
Bestel ze voor 20 febr. bij:
KLUVERS VORDEN C.V.
Zutphenseweg 41, Vorden.
Tel. 1318.

A.s. vrijdag 8 februari

Klaverjaswedst rijden

in café-rest. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden

VERHUISD

Fam. B.J. Luimes van Het
Wiemelink 63, 7251 CX
Vorden naar Postelstraat 1,
7245 AV Laren (Gld.)

5 februari 1985.

Te koop: c.v. kachel op olie.
Tel. 1874.

M.T.S. leerling zoekt werk
voor de vrijdag of zaterdag en
vakantie's.
Tel. 6410, Vorden.

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DKVORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week van 4 t/m 9 febr.
kg kuikenpoten

500 gram Verse Worst
Samen f 9,95

VOORDEEL f 4,-

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

POOTAARDAPPELEN
voor een scherpe prijs?
Bestel ze voor 20 febr. bij:
KLUVERS VORDEN C.V.
Zutphenseweg 41, Vorden.
Tel. 1318.

A.s. vrijdag 8 februari

Klaverjaswedst rijden
in café-rest. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden

Speciaal aanbevolen voor
het weekend

kwarkpunten
in diverse smaken.

't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Auto- of motorrijles?
Bovag rijschool - lid C.OA.

G. Bultman
Telefoon 17 53

B. M. W. - Volvo - Suzuki

Wij gaan trouwen

ARNO VISSER
en

ELS VAN DOORN

Op maandag 18 februari a. s. om 14.15 uur in
het stadhuis van Lochem.

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur op
Buitencentrum Ruighenrode, Vordenseweg
6, Lochem.

Prins Bernhardweg 6
7 241DH Lochem
05730-4067.

•> '-̂ "'X

18 Februari a. s. hopen wij ons 60-jarig
huwelijksfeest te vieren met onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

H.SJ. ALBERS
A. ALBERS-WIJERS

Indien U ons wilt gelukwensen bent U van
harte welkom op maandag 18 februari a. s.
van 14.30 tot 16.30 uur in Hotel Bakker te
Vorden.

Vorden, „ Casa M ia "
Zutphenseweg 6
7 251DK Vorden.
Februari 1985

GEiMI N
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 8-
2-1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter
inzage de beschikking op het verzoek van V.L.C. "De
Graafschap", Stationsstraat 14,7261 AD Ruurloom een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
voor een benzineverkooppunt, het verkopen van wel-
koop-artikelen, agrarische behoeften, mengvoeders
e.d. Datum verzoek 19 juli 1984. Adres van de inrich-
ting Stationsweg 22, kadastraal gemeente Vorden, sec-
tie K, nummers 3937 en 3943.
De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waar de in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder voor die omgeving,
met dien verstande dat de vergunning voor het onder-
deel benzineverkooppunt tijdelijk is, enwel voor een pe-
riode van één jaar nadat de installatie in werking is ge-
bracht. Voordat voornoemde periode van één jaar ein-
digt zal worden bezien in hoeverre over kan worden ge-
gaan tot afgifte van een definitieve vergunning.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 7 februari 1985
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 19.

Cafetaria - Snackbar - 1 Jssalon - Zaal

b'„
Ddorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 057 52-1921-3487

Vraagt voor spoedige indiensttreding
een

ervaren.hu l p
voor de Cafetaria (18-21 jaar).

Werkzaamheden ook op zaterdag,
zondag en feestdagen.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging ontwerp-beschikking (art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 8-
2-1985 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagen in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter in-
zage het 2e ontwerp van de beschikking op het verzoek
van Hermans Groep B.V., Laanstraat 2, 3762 KD Soest
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een supermarkt. Datum verzoek 12 okto-
ber1984, adres inrichting: Nieuwstad 5a Vorden, kada-
straal gemeente Vorden, sectie K, nummers 1913,1914
en 2483.
Strekking van het ontwerp van de beschikking: voor zo-
ver thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten ontwikke-
lingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder bui-
ten de inrichting, is het ontwerpvan de beschikking op-
gesteld onderde voordat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder buiten de inrichting.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht doorde
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 23 februari 1985.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 7 februari 1985
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnr. 19.

GEMEENTE
VORDEN

In de week van 18 tot en met 22 februari 1985 zal de
jaarlijkse aktie ter bestrijding van ratten gratis door de
gemeente worden uitgevoerd.
Iedereen die hiervoor in aanmerking wenst te komen
dient dit vóór 15 februari 1985 op te geven. Daarvoor
kunt u terecht bij de afdeling gemeentewerken, tel.
2323.

\

l Uitvoering
Sursum Corda

In het Dorpscentrum op zaterdag 16 fe-
bruari, vrijdag 22 februari en
zaterdag 23 februari
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
Aan deze avonden wordt medewerking ver-
leend door alle onderdelen nl.
muziekkorps, drum/lyrakorps, mini-
majorettes en jeugdgroepen.
Alle 3 avonden worden medewerking ver-
leend door het "Vordens Toneel" met de
klucht in 2 bedrijven "De commissaris
Manus vertelt" van B. Steyaart.
16 februari Programma van het drum/lyra-
korps 10 minuten langer
22 februari Programma van het muziek-
krops 10 minuten langer
23 februari Programma van de mini-majo-
rettes 10 minuten langer.
De toegangskaarten voor deze avonden zijn
gratis af te halen in het Dorpscentrum op:
maandag 11 febr. van 19.00-21.00 uur
dinsdag 12 febr. van 19.00-21.00 uur
Voor telefonische informatie
H.J. Arendsen, Insulindelaan 24, tel. 2403.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in bouwmaterialen

Harmsen
Schoolstraat 6, Vorden. Tel. 05752-1486

WEEKAANBIEDING
Lederen Zweedse muil
met sterke nylon zool.
Normaal 39,95
deze week

29,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1342.

KEURSLAGER

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
7251 DKVORDEN
Tel. 05752- 1321

VOORDEEL-
STRIPPENKAART

week van 4 t/m 9 febr.
kg kuikenpoten

500 gram Verse Worst
Samen f 9,95

VOORDEEL f 4,-

Vanaf heden kaarten voor maandag 18 februari
(ROSENMONTAG) verkrijgbaar bij café-bar

„Sc Herberg"
Een dolle avond met:

— Prins Fred II + gevolg
— 4 bars vol gezelligheid (buiten overdekt)

— Barbeque

Hanska Duo
Transit

Willem Duyn
Voorverkoop f 11,-. Aan de zaal f 12,-

Dansmiddag voor 30,40 en 50 plussers van 19 februari
wordt verzet naar zaterdagavond 16 februari.

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
65,-
Eik— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

* -*** •J*»JWp'w-; *•*'• • ; ;

BANKETBAKKERIJ

WIEKART
Tel. 1750

Specialiteit
ZWANEHALZENi

De soepel-zachte Rocker Boot.
Dynamisch en progressief.
In grijs. Voor de sportieve man die
hoge eisen stelt aan (comfort en
kwaliteit. Maten: 40 t/m 46.

J

FULLY COORDINATED
LEISURE WEAR AND
SHOES!

Uw official Rockport dealer

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386
Ook uw adres voor reparatie.

/e Nederlandse banketbakkerij
viert deze maand feest. 100 jaar gele-
den werd de oude gildevorm nieuw
leven ingeblazen en organiseerden de
beste banketbakkers zich opnieuw.
Alle reden om dit feestelijk te her-
denken. Ook u laat de banketbakkerij
delen in deze vreugde door u een bij-
zondere taart voor een speciale prijs
aan te bieden. De St.Honoré-taart die
in alle eenvoud het raffinement
heeft dat alleen een ambachtelijk
vakman er aan geven kan.

^ /e St. Honoré-taart dankt haar
naam aan de Rue St. Honoré in
Parijs waar één van Frankrijks beste
vaklui een banketbakkerij had. Van
daaruit is het recept een 100-tal jaren
geleden meegenomen naar Nederland,
waar het sindsdien verder is verfijnd
en vervolmaakt. Eén van de vele
specialiteiten van uw banketbakkerij.

Stichting Propaganda Banketbakkerij

BANKETBAKKERIJ

WIEKART
Specialiteit: Zwanehalzen.

Tel. 1750

De hypotheek die
u het beste past.

Sluit maar geen hypotheek af voordat u met ons heeft
gesproken.wanthetzou jammer geld zijn als u achteraf pas

merkt dat de ̂ _ ^™ /̂ bank met de S
wellicht een " JJ O/ veel voordeliger

oplossing zou m • /^ hebben bedacht...
vanaf

J s7 /

7,5%

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland



25-jarig jubileum van het echtpaar
Weekhout bij de Knupduukskes

Op de foto voorzitter Pelgrum en dhr. en mevr. Weekhout.

Tydens de jaarvergadering van 23 jan. j.l. werd het echtpaar Week-
hout-Henseler gehuldigd vanwege het feit dat ze 25 jaar de vereniging
gesteund hebben door het goede en vele werk wat zij voor de vereni-
ging deden. De voorzitter overhandigde het echtpaar de zilveren
klomp en overhandigde mevr. Weekhout een bos bloemen.
Tevens werd er tijdens de jaarvergade- schien een Engelse groep naar Vorden
ring een wisseling in het bestuur aan-
gebracht, zo nam de heer Zweverink
de voorzittershamer over van de heer
Pelgrum en werd mevr. Lenselink-Ba-
rink nieuw bestuurslid i.p.v. mevr.
Zweverink-Hogenhout.

Ook maakte de voorzitter bekend dat
de groep in totaal 20 maal opgetreden
had in 1984 en dat er begin april mis-

komt.
De vergadering werd door veel leden
bijgewoond en de stemming was best.
Verder maakte de voorzitter bekend
dat de vereniging graag in contact wil
komen met nieuwe leden.
Daarna bedankte de voorzitter de le-
den voor de goede opkomst en wenste
ze een goede nachtrust toe en sloot de
vergadering.

Nederlandse Multiple

ledere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag van 14-16 uur
gezellig dansen in zaal de Herberg.

V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bóuw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

7 febr. Bejaardenkring, Dorpscentr.
8 febr. Jong Gelre volleybal

Dorpscentrum
12 febr., NCVB, over slaatjes maken
15 febr. G.M.v.L., N.B.v.P., Jong Gel-

re, culturele avond, De Her-
berg.

16, 17, 18 en
19 febr.: Karnaval
19 febr. Jong Gelre agrarische

gespreksavond, Dorpscentr.
20 febr. HVG Vorden dorp
21 febr. Bejaardenkring, reisje
22 febr. Jong Gelre vormingswerk-

groep, Dorpscentrum.
26 febr. Jong Gelre agrarische

gespreksavond Dorpscentr.
27 febr. Ned. Bond van Plattelandsvr.

De' Nederlandse Multiple Sclerose
Stichting" organiseert op dinsdaga-
vond 12 februari 1985 te Groenlo een
voorlichtings- en informatieavond
voor aangeslotenen en andere belang-
stellenden.
De bijeenkomst zal gehouden worden
in het E.N.O. gebouw aan de Woerd-
seweg no. 5 te Groenlo. Dit gebouw
bevindt zich achter de Grolsch-brou-
werij.
Op deze avond zal mevr. L. van Nis-
pen tot Pannerden een lezing houden
over "Voeding".
Zoals bekend, stelt de Nederlandse
Multiple Sclerose Stichting zich mede
ten doel om dichter bij de mensen met
deze ziekte te komen, o.a. met voor-
lichting.

met
Televisie

reparaties

i ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Biljarten

Onze plaatsgenoot Wim Ruesink
slaagde aan de Rijks Landbouwhoge-
school te Deventer voor Veeteeltkun-
dig Ingenieur.

Uitslagen B.V. Kranenburg
Kranenburg I - V.O.P. I: 35-29; Olbur-
gen III - Kranenburg II: 38-27; Mo-
dern IV - Kranenburg III/ 3732; Kra-
nenburg IV - De Ruif II: 36-34.

P.K.V. nieuws
Op de tentoonstelling van Gabinova
te Barneveld behaalde de heer J. Rou-
wenhorst, met zijn inzending Wit
Wyandotte en Columbia Wyandotte 4
x ZG, ook in dwerg Wyandotte be-
haalde hij l x ZG.
Op de Bossche Bondstentoonstelling
te 's-Hertogenbosch werden door on-
ze leden de volgende predikaten ge-
wonnen:
Dwerghoenders: Trio Duitse patrijs
kriel mej. G. Sanders l x F; Trio mo-
derne engelse vechtkriel mej. G. San-
ders l x F.
Konijnen grote rassen: Lotharinger
B.J. Looman l x ZG.
Midden rassen: Witte nieuw Zeelan-
der H. Verstege 2 x F; 5 x ZG. Rode
nieuw Zeelander G. Lenselink l x F; 2
xZG.
Kleine rassen: Klein zilver mid. konijn
grijs. E. Bruinsma l x ZG.
Sierduiven: Voorburgse schildkrop-
pen mej. G. Sanders l x F; l x Zg.
Duitse modena schietti 4 x F; 3 x ZG.
Engelse non l x ZG.

"Flash-Vorden"
Uitslagen competitie.
Team 2 5e klasse district. Het 2e team
moest dit weekeinde 2 maal aantre-
den. De Ie wedstrijd werd vrijdaga-
vond in Lichtenvoorde gespeeld te-
gen het 4e team aldaar. De Ie HE
werd door Henk Annevelink vrij ge-
makkelijk gewonnen met 15-4 en 15-
10. Robert Kater had in zijn HE meer
moeite met doch wist uiteindelijk met
15-10; 16-17 en 15-10 toch de winst
binnen te halen.
De dames Hermien Dekkers en An-
net Baars moesten hun DE respectie-
velijk met 9-11; 4-1 en 6-11; 11-7; 8-11
verloren geven. De Ie mixed werd
daarna gewonnen, terwijl de 2e verlo-
ren ging. Gelukkig wisten de Vorde-
naren de DD en de HD te winnen, zo-
dat de einduitslag was LBC 4 - Flash-
Vorden 2 3-5.
Zondagmiddag zat ditzelfde team al-
weer in de auto op weg naar Wehl.
Daar aangekomen konden we kiezen
tussen een partijtje badmintonnen of
een kindervoorstelling. Na rijp be-
raad, tijdens een onsmakelijk kopje
koffie, nebben we maar voor het eer-
ste be^fcpn. Dit was een wijs besluit,
want r^ffalve de 2e HE werden alle
partijen in winst omgezet. De eind-
uitslag werd hier dus bepaald op.
Wehl 4 - Flash-Vorden 2 1-7. Zodat
het 2e team zich nu kan voorbereiden
op de^kware wedstrijden tegen de
nummers l en 2.

Jeugd: Het jeugdteam moest afgelo-
pen zaterdag de beslissingswedstrijd
spelen tegen het team van Euro uit
Dinxperlo. Ondanks het feit dat onze
Vordense jongens en meisjes enorm
hun best hebben gedaan, was tegen
de Dinxperlose sportiviteiten • geen
kruid gewassen.

Eerstkomende thuiswedstrijden:
Zaterdagavond 9 februari:
Jeugd: Flash-Vorden l - Dynamo 2.

Dinsdagavond 12 februari:
senioren: Flash-Vorden l - Rianto 6;
Flash-Vorden 2 - Shuttle Up 3.

Volleybal
Belangrijke zege Dash dames
De dames van Dash kunnen na zater-
dag weer wat opgeluchter adem ha-
len. De thuiswedstrijd tegen het on-
derstaande WVC uit Wierden (welke
ploeg de laatste weken toch ver-
schillende puntjes in de wacht wist
te slepen) werd met 3-1 gewonnen.
De ploeg van coach Ab Polderman
speelde aanvankelijk een zenuwach-
tig partijtje volleybal. 'De stand op de
ranglijst is daar mede debet aan', al-
dus Polderman na afloop. Deson-
danks werd de eerste set met 1 5-7
gewonnen. De tweede set verliep
duidelijk in het voordeel van WVC

MODEHIT
in grijs, zwart en gebro-
ken wit. 36 t/m 46

89,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Karnaval vieren??
Kom even langs voor een pak en
pruik of boerenkiel en pet,
schmink, maskers, neuzen,
gekleurde of glitter-spray
enz. enz.
bij:

Dorpsstraat 15 — Telefoon 3566.
Ruurloseweg 91 — Telefoon 6658.

10-1 5. De Dash dames hadden hier-
na de zenuwen weer voldoende in
bedwang en gaven zij de dames uit
Wierden middels een goede serf
geen enkele kans meer.
Setstanden 1 5-7 en 1 5-5. Zaterdag
9 februari hebben de Dash dames
vrijaf.

Gemakkelijke zege
Dash heren
De heren van Dash hebben tegen
ABS uit Bathmen zeer gediciplineerd
gespeeld. De verdediging zat goed in
elkaar terwijl Dash aanvallend in deze
wedstrijd bijzonder sterk voor de dag
kwam. De eerste set werd met 15-5 ge-
wonnen, de tweede eindigde in een
15-4 zege voor de Vordense ploeg.
In de derde set liet Dash de teugels
aanvankelijk wat vieren. In de slotfase
werd er evenwel toch nog orde op za-
ken gesteld zodat de thuisclub met 15-
12 zegevierde. Eindstand aldus 3-0 in
het voordeel van Dash.
Deze week staat de belangrijke wed-
strijd tegen Harfsen op het program-
ma. Inzet de tweede plaats.

Volleybal Dash
Uitslagen Volleybal Dash: DAMES:
Isala 4 - Dash 2 0-3; DVO 3 - Dash 3 l -
3; Dash 4 - Harfsen 2 0-3; Voorwaarts 5
- Dash 5 1-2; DVD 6 - Dash 6 0-3.
HEREN: Dash l - ABS l 3-0; Dash 2 -
Hansa 3 0-3; Voorwaarts 5 - Dash 3 0-
3; A l m e n 2 - D a s h 4 1-2.

Adverteren

adverteren
kost meer!

Adverte%n
n

Contaft

Bel voor
informatie

05752

1404

Bi'j ons in d'n Achterhook
"He, hè, 'k mot t'r eers 's gaon zitt'n, de jaorn begint zo zuutjesan wel te
telPn. Nao de meddag gao'k t'r wel 's met wieter, 'n botterham kan'k hier
zeker wel met-etten".
Bruil's Graads leet zich op 'n stoel vall'n. Hee was vandage bi'j zien doch-
ter Drieksken an 't wark. Die wonn'n argens buutenaf en daor was altied
wel wat te klungeln. Dan mos de weievroch naoezeen wodd'n, 'n andere
keer greujen eur 't roet oaver de kop en zo meer. Drieksken neur man was
hele dage van hand, den dei zoiets as paöle vaste holl'n. De mott'n die ze
hadd'n wodd'n deur Drieksken vezörgd, 't veur eur te zwaore wark dei
Bets, eur man, dan 's aovunds wel. En de wietere klungelderi'je was dan
veur Graads, die kon toch neet 'n heel 'n dag in 't bejaordentehuus zitt'n.

"Oh, bu'j nog neet klaor met holtzagen?" Drieksken had t'r eerluk ezeg
neet op erekkend dat e hier bleef etten. In 't bejaordentehuus mos e al
genog betaal'n. At zee d'r oaver naodach wat un geld eur vader daor
kwiet was trok eur de groezel oaver de rugge. Wat un sjieke jörkskes had
zee zich veur dat geld al wel neet können koop'n. Umme van wat t'r dan
nog oaverbleef maor neet te praot'n.

Zee had t'r ok al wel 's oaver edach umme vader maor bi'j eur in huus te
haal'n, dan heel'n ze 't geld in de femilie. Maor eur kinder woll'n daor
niks van wett'n. "Zo'n olden sok achter de kachel, dat was niks". En me-
schien hadd'n ze daor ok wel geliek an, old en jong vedreg zich neet al-
tied.

"He'j wel ezeg da'j met 't meddag-etten d'r neet waarn?". "Nee dat neet,
daor he'k neet an edach". "Dus ze zet ow 't etten op de kamer?". "Dat
doet ze wel jao, da's zo de regel, altied op un vaste tied, a'j te late bunt
mo'j 't maor kold op etten". "Da's toch vedorie jammer umme ze dat et-
ten te laot'n holl'n, uutendeluk he'j 't toch betaald".
Drieksken oaverlei un ogenblik met eur dochter en zei toen: "Wet i'j
wa'w doet vader, wi'j zet ow 't brood klaor en dan gao'k met Jootjen (de
dochter) nao 't bejaordentehuus en dan gebruuke wi'j doar ow etten, dat
schealt ons vanaovund al weer un stuk vleis".

Zo gezeg, zo gedaon, Drieksken en Jootjen toern op 't bejaordentehuus
an en waarn daor net op tied, 't etten was net op de kamer bezorgd. Un
ekstra mes, leppel en vörke hadd'n ze met enomm'n en ok nog un klein
bodjen, dat was makkelukker met 't deil'n. "Eers de soep maor". 't Wod-
den netjes edeild, 't posjen was neet te groot maor effen later marken ze
wel dat 't groot genog was. Want vader was absoluut zoltloos en daor
had Drieksken neet op erekkend. De soep zonder zolt, now dat smek
jao nargens nao. Drieksken had 't lef ok neet umme op een van de ande-
re kamers nao zolt te vraogen, dan zoll'n ze zeggen: "Wat doet i'j hier",
dat lek eur te gek af.

Zoals de soep was ok 't andere. Vanweage de hoge pensionpries at
Drieksken 't toch maor op, Jootjen bedanken veur de ere, a'j zo mossen
etten lee zee liever honger, dat was nog goed veur de lijn ok. Tot oaver-
maot van ramp was 't naogerecht griesmealpudding en dat lustten ze
geen van tweeen.

Achteraf bekekk'n hadd'n ze 'n auto better op stal können laot'n, dan
hadd'n ze meer vediend. Maor jao, a'j gedaon bunt op geld of goed dan
doe'j nog wel 's dinge waor 'n ander neet oaver zol prakkezeern, bi'j ons
in d'n Achterhook.

H. Leestman.

Foto van Vorden-van-toen
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265).

Omstreeks het jaar 1900 werd deze opname gemaakt van Huize "Het Enzerink".
Zowel de bewoners van het huis als de bewoners van de duiventil op de voor-
grond genieten van de zon.

DRIE LEDEN VANKARATECLUB W. EGGERT GESLAAGD

Wat is eigenlijk karate?
Dinsdag 15 januari hebben drie leden van Karatedub W. Eggert examen gedaan en zijn al-
len geslaagd. (G. Halfman 6 kyu, J. Mol 6 kyu en A. Ooihorst 3 kyu bruine band). De kara-
teclub bestaat nu vier jaar. Elke dinsdagavond wordt in de gymzaal aan de schoolstraat an-
derhalf uur getraind onder leiding van W. Eggert. Omdat rond deze tak van sport nogal wat
misvattingen zijn ontstaan willen we graag wat duidelijke informatie geven.

Karate is rond de middeleeuwen ont-
wikkeld door monnikken. Op hun ve-
le reizen moesten zij zich tegenover
rovers met lege handen verdedigen.
Hieruit is karate ontstaan dat door de
jaren heen een ontwikkeling heeft on-
dergaan. In het westelijk halfrond
wordt karate pas zo'n 20 jaar beoe-
fend.

Wat is karate?
In principe is karate een kunst of gesy-
stematiseerde manier van ongewa-
pend vechten. Het woord karate bete-
kent letterlijk "lege hand". In zijn gea-
vanceerde vorm, verbindt karate li-
chamelijke energie met een psycholo-
gisch raffinement tot, wat door de
meeste experts in de krijgskunst be-

schouwd wordt als een geweldige
vechtmachine.
Karate is een vorm van ongewapende
zelfverdediging, waarbij gebruik wordt
gemaakt van natuurlijke wapens die de
mens heeft meegekregen. Het /.ijn de
handen, ellebogen, hoofd, knieën en
voeten.
De drie hoofdvormen van karate / ijn: A.
karate als kunst van lichaamsbeweging,
B. karate als sport en C. karate als zelf-
verdediging.
Zeer dikwijls hoort men de vraag stel-
len: is karate niet gevaarlyk? Vooral als
het in verkeerde handen komt?"
Wordt dan de verzekering gegeven
dat daar geen vrees voor hoeft te be-
staan, dan bespeurt men een ongelo-
vige reaktie. Iemand die karate gaat le-

ren met de bedoeling die vaardigheid
op één of andere wijze te gaan mis-
bruiken, mist ook de mentaliteit om
de zware trainingsdiscipline vol te
houden, want karate leert men nu
eenmaal niet in twee of drie lessen.
Het één sluit dus automatisch het an-
der uit.
Zij verlaten de "Dojo" dan ook zonder
enig idee te hebben wat karate eigen-
lijk is. Mochten zij toch doorzetten,
dan worden zij opgevangen door de
intense training die het beoefenen
van karate verschaft.
Belangstellenden kunnen iedere dins-
dagavond in de gymzaal te Ruurlo te-
recht om er een kijkje te gaan nemen.
Het adres van karateclub W. Eggert is:
Sophialaan 73, Ruurlo. Tel. 2569.
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Echtpaar Albers 60 jaar
lief en leed gedeeld

INGEZONDEN MEDEDELING

De heer H.S.J. Albers (82) en mevrouw Albers-Wijers (81) hopen op maandag 18 februari de dag te
herdenken dat zij 60 jaren geleden in het huwelijk zijn getreden. Bruid en bruidegom hebben elkaar
vanaf hun jeugd gekend, want op de lagere school zaten zij in dezelfde klas. Mevrouw Albers is nog
steeds aktief in haar huishouding bezig. In de zomermaanden werkt zij nog graag in de tuin. Vanaf de
oprichting is zij lid geweest van de afdeling Vorden van de Plattelandsvrouwen en in die lange periode
heeft zij een zestal jaren meegewerkt aan de bloei van deze vereniging.

De bruidegom verheugt zich gelukkig
na de ernstige ziekte van twee jaar ge-
leden nog in een goede gezondheid.

Door verhuur van de supermarkt en
de verkoop van graan, kunstmesthan-
del en brandstotïenhandel, heeft h i j
nu een rustig leven. Naast zijn drukke
zakenleven heeft de heer Albers veel
werk verricht op kerkeli jk en maat-
schappelijk werk. Voor de tweede we-

reldoorlog was hij bestuurslid van de
plaatselijke middenstandsvereniging
en van het Nutsdepartement. Na 1945
tot 1970 was hij lid van van de ge-
meenteraad.
In de plaatselijke hervormde gemeen-
te is hij werkzaam geweest in alle
funkties en was hij achtereenvolgens
diaken, ouderling-scriba en president
kerkvoogd.
Als kerkeraadslid van Vorden had hij

zitting in het klassikaal en provinciaal
bestuur en in 1951 bij de invoering van
de nieu^^kerkorde was hij lid van de
synode™naf 1959 tot 1975 was hij
penningmeester van "De Wehme".
Voor zijn ziekte was hij 27 jaren pen-
ningmeester van de gemeentelijke
zendingskommissie.
Het ech^ar Albers heeft drie kinde-
ren, elf^ph- en vijf achterkleinkinde-
ren.

Seniorenkarnaval op de Kranenburg onder het motto:
"De oudjes doen het nog best"

Bejaardenkarnaval
Op dinsdag 19 februari a. s. zal in residentie zaal Schoenaker, weder-
om het traditionele seniorenkarnaval plaats vinden op de Kranen-
burg, dat in het teken zal staan van de oudere garde in onze gemeen-
schap, maar de ervaring leert jong van hart, hetgeen tel ke jaren weer
wordt bewezen.

Ook dit jaar staat de karnavalsvereni-
ging "De Deurdreajers" weer paraat
om samen met hen er weer flink tegen
aan te zullen gaan, en er zal ook we-
derom een leuk programma worden
geboden, waarbij dans, show, en een
neutje zeker niet zal ontbreke.
Ook dit jaar, zal samen met de beide
bejaardenkringen dit programmaon-
derdeel worden georganiseerd, maar
ook ouderen die niet zijn aangesloten
bij de bejaardenkringen zijn welkom,
en wat de Deurdreajers betreft, graag
zelfs.
Bij velen zal dan de vraag reizen, van
hoe kom ik op de Kranenburg. Heel
eenvoudig, daar zorgen leden van De
Deurdreajers voor, die zijn dat ge-
wend en doen dat al een aantal jaren,
want U wordt gehaald en weer terug-
gebracht, want het is een middag spe-
ciaal voor U, en het kost U allemaal
niets, terwijl U een kop koffie gratis
door de karnavalsvereniging wordt
aangeboden, terwijl Prins Fred de
tweede en zijn gevolg U een gezellige
en een aantal onvergetelijke uren zal
bezorgen.

Als U het bovenstaande aanspreekt,
maar U bent niet in de gelegenheid
i.v.m. vervoer deze middag te bezoe-
ken, maar wil toch gaarne daarbij zijn,
geeft U dit dan door aan de bejaarden-
kring waarbij U bent aangesloten.
Bent U hierbij niet aangesloten, neem
dan rechtstreeks contact op met on-
derstaande adressen maar dan wel
gaarne voor 19 februari a.s. en wij zor-
gen dan voor vervoer.

F. Kosse, H.K.v. Gelreweg 27, tel.
2932.
M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9,
tel. 2254.

Ook de beide bejaardenkringen kun-
nen hun opgaven hier doen toeko-
men, maar zij krijgen nog nadere in-
formatie van ons.

Vervolgens verwijzen wij voor nadere
informatie naar ons speciale program-
maboekje, dat de komende weken bij
iedereen in de bus zal glijden, of zal
worden aangeboden.

N.C.V.B. nieuws
Op 12 februari a.s houden we onze
jaarvergadering. Er is een pakjes-ver-
koop en de heer de Heus zal ons laten
zien en vertellen hoe we salades kun-
nen klaarmaken, bijv. calaorie-arm,
suikervrij enz. Hij legt daarbij de na-
druk op gezonde voeding. Ook kun-
nen we iets sproeven. Na afloop wor-
den er enkele salades verloot.
U bent weer van harte welkom in het
dorpscentrum om 19.45 uur.

Jaarvergadering Krato
De Kranenburgse Toneelvereniging
Krato, heeft dinsdag 29 januari j.l.
haar jaarlijkse ledenvergadering ge-
houden in zaal Schoenaker.

De voorzitster opende de vergadering
en heette iedereen van harte welkom,
speciaal vier nieuwe leden.
De secretaresse las het jaarverslag van
1984 voor, waaruit bleek dat Krato een
gunstig toneeljaar heeft gehad. Vol-

gens de penningmeester staat Krato
er financieel ook goed voor.
Voor 1985 staan er ook al weer enkele
toneelstukken op het programma.

Ook vond er eeri bestuurswisseling
plaats. Gerda Mullink en Jan Lucas-
sen waren beiden aftredend, en niet
meer herkiesbaar. Zij werden door de
voorzitster bedankt voor hun inzet
voor Krato. De plaats van Jan Lucas-
sen werd ingenomen door Annie Rut-
gers. Zij zal haar gaan inzetten als pen-
ningmeester van Krato.
De avond werd afgesloten met een ge-
zellige bingo.

Nieuwe presidente
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen heeft een
nieuwe presidente. Tijdens de jaarver-
gadering nam de huidige presidente
mevrouw J. Westerveld-Veerman af-
scheid na de afdeling zes jaar als presi-
dente te hebben gediend. In haar
plaats werd gekozen mevrouw J.
Buunk-Nieuwenhuis.

Behalve mevrouw Westerveld was de-
ze avond mevrouw D. Wagenvoort-
Eggink eveneens aftredend en niet
herkiesbaar. Tot nieuwe bestuursle-
den werden gekozen de dames A.
Rouwenhorst-Regelink en K. Vrug-
gink-Hasselaar. Ook werd deze avond
afscheid genomen van mevrouw M.
Kornegoor-Garssen die zes jaar agra-
risch contactlid is geweest. Haar taak
wordt overgenomen door mevrouw
A. Abbink-Groot Roessink.

De jaarverslagen gaven blijk van veel
aktiviteiten, terwijl het financieel ook
goed gaat met de afdeling Vorden. Na
de pauze met verloting werden dia's
vertoond die in de eigen vereniging
zijn gemaakt.

Vrijdag 15 februari komen de dames
samen met de afdeling Vorden van
Jong Gelre en de GMvL. Deze kultu-
rele avond begint om 19.45 uur in zaal
De Herberg.

De gevulde
aardappel
Aardappels zijn eigenlijk zó neutraal
van smaak, dat je ze met alles kunt
combineren en erzo veel verschillende
dingen mee kunt maken.
Zo zijn gevulde aardappels een delica-
tesse.

Was net zoveel grote aardappels als u
eters hebt goed schoon en leg ze in een
middelheteoven. Na 30 minuten snijdt
u in de lengte een deksel er vanaf. Hol
de aardappel uit en maak de vulling
van: het binneste van de aardappels,
een geraspte (niet gekookte) winter-
peen, een gesnipperde ui, room, dille-
kruid, peper en zout.
Vul met dit mengsel de aardappels
weer en doe er wat geraspte kaas op.
Zet ze dan weer ca. 20 minuten in de
oven.
Als u de aardappels vlak voor het op-
dienen nog versiert met een toefje pe-
terselie, zijnze helemaal af voordever-
wende eter.

Vogellverkgroep
Vorden en omstreken

Wij hebben een verslag over de drukste week van onze inspanningen be-
treffende „Help de vogels de winter door". Deze periode liep van 13 t/m
19 januari. Na 19 januari hebben wij nog een week doorgevoerd en voed-
sel klaargemaakt en rondgebracht naar de adressen die voerden. Welis-
waar was toen de grootste nood voorbij, maar sommige vogels waren nog
verzwakt en niet alle water was direct open waardoor de watervogels het
nog een tijd moeilijk hadden.
Wij danken alle goede gevers en geefsters voor de geweldige hulp die wij
mochten ontvangen.
Net toen de dooi inviel was het vlees op, enige dagen later het brood en
de groente. Met vet en zaad zijn wij nog enige tijd doorgegaan, zodat wij
nu, mocht er weer sneeuw komen, een honderdtal vetbollen en een 50-
tal aangeregen stukjes spek hebben om de eerste klap op te vangen. Er is
nu f50,- over, zodat wij dan ook onmiddelijk weer zaad kunnen kopen.

Namens de werkgroep
A. Turfboer.

Om het risico te vermijden om mensen te vergeten bij het noemen van
namen hebben wij geen namen opgenomen. De redactie.

Prins Fred U, heerser over het
zottenrijk van de Deurdreajers,
per kameel door het dorp
Prins Fred II ondersteunde afgelopen zaterdag de verkoop van de loten van de carnavalsver. De Deur-
dreajers door per kameel een tocht door het dorp te maken. Of Prins Fred een volgende maal wederom
een kameel als vervoermiddel zal nemen, is nog maar de grote vraag. Niet alleen werd zijn achterwerk
behoorlijk geteisterd, maareen kameel in galop, daarop had hij in het geheel niet gerekend. In ieder ge-
val trok een en ander veel bekijks. De leden van de Raad van Elf, bijgestaan door leden van de Club van
Elfen vele vrijwilligers waren na afloop van de lotenverkoop zeer tevreden over het resultaat. In de och-
tend werd op De Bongerd een koffie-stop ingelast, terwijl in de middaguren Prins en lotenverkopers op
erwtensoep werden onthaald bij een carnaval-fanaat op de Brinkerhof. Na afloop werd er nagepraat in
De Herberg.

Goed verzorgd leutboek
Aan de inwoners van Vorden, Kra-
nenburg en Medler werd zaterdag-
ochtend tevens het Leutboek 1985 uit-
gereikt. Deze uitgave ziet er zeer ver-
zorgd uit. Na een uitgebreid openings-
woord van voorzitter EmilEijkelkamp
komt Prins Fred de Tweede met den
gedicht en een proklamatie, terwijl hij
voorts nog een nieuwe karnavals-
dreun lanceert. President Gerard Eij-
kelkamp zegt in zijn bijdrage: "Een
echte Deurdreajer woont het feest
niet bij, maar is een deel van het kar-
naval".

Wederom uitvoerig programma
Woensdagavond (6 februari) brengt
Prins Fred II met zijn gevolg het tradi-
tionele bezoek aan Villa Nuova. Vrij-
dag 15 februari start het grote karna-
valsweekend met een bezoek aan de
Vordense scholen. Later op die dag zal
ook de jongste en oudste inwoner van
de gemeente met een bezoek worden
vereerd.
Zaterdagochtend wordt Prins en ge-
volg door B en W van Vorden ontvan-
gen in de raadzaal. Tijdens deze bij-
eenkomst ontvangt Prins Fred de
sleutels van de gemeente. Na afloop
wordt het verenigingssymbool, het
"eusie", opgelaten.

Zaterdagmiddag volgt voor de tweede
maal in De Herbergde Playback-kam-
pioenschappen. Gestreden wordt op
de Herberg-playback-wisseltrofee.
Ook wordt de nieuwe jeugdprins
Brian en jeugdprinses Marcella met
hun adjudanten geinstalleerd. Onge-
twijfeld zullen deze kampioenschap-
pen - evenals vorig jaar - weer vele toe-
schouwers trekken.
Zaterdagavond is de eerste karnavals-
avond in zaal Schoenaker. Voorde ori-
gineelst verklede karnavalsgangers
zijn er fraaie prijzen te winnen. Het or-
kest The Woodpeckers staat garant
voor goede muziek.

Frühschoppen verplaatst
Het bekende Frühschoppen is ver-
plaatst naar de zondagochtend. Eerst
om 11.11 uur in de ochtend wordt men
verwacht. Gezellig samen koffie-drin-
ken, napraten over wat geweest is en
wat nog komen gaat.

En dan is zondagmorgen het kinder-
karnaval, eveneens in zaal Schoena-
ker. De winnaars van de Playback-,
kampioenschappen treden dan ook
hier weer voor het voetlicht.
En zondagavond volgt dan tot slot van
de dag het café-karnaval in De Her-
berg met het Hanska Duo.

Rosenmontag geeft een ieder de gele-
genheid in de morgenuren aan de
boerenkoolmaaltijd aan te zitten. Des
avonds is er het bekende Rosenmon-
tagbal - eveneens in De Herberg. Het
orkest Transit zorgt voor de muziek.
Richting half tien komt Willem Duyn
zijn opwachting maken. Hij is zeer be-
kend om zijn vele karnavalshits.
Dinsdagmiddag om twee uur wordt
het karnaval vervolgd met het senio-
renkarnaval in zaal Schoenaker. Alle
senioren-waar ook in Vorden wonen-
de - zijn van harte welkom. Zij die
geen vervoer hebben, geen nood, ook
daarvoor kan de karnavalsver. zorgen.

Tot slot dinsdagavond het grote vaste-
navondbal ook wel Spatschoppen ge-
noemd.
Die avond wordt de trekking van de
verloting gehouden. Tot slot volgt dan
het popverbranden en het haringhap-
pen. Voor Prins Fred II en zijn leden
van de Raad van Elf een zeer druk be-
zet karnavalsweekend.

We hopen dat De Deurdreajers en de
karnavalvierders op een geslaagd ge-
heel mogen terugblikken. Om met de
woorden van de PR-man de heer G.
Oosterlaken te eindigen: "Neet nöln,
maor deurdreajen". Alaaf.



Sterke toename
consumptie
van kwark
De consumptie van kwark is in de laat-
ste jaren sterktoegenomen. In 1971 ge-
bruikte men in Nederland slechts 100
gram per persoon. Hoewel in andere
Europese landen veel meer kwark
wordt geconsumeerd, waarbij Grieken
de kroon spant met ongeveer 15 kilo-
gram per persoon, mag in Nederland
toch wel sprake zijn van een grote po-
pulariteit van het produkt. Ongetwij-
feld zal de hoge voedingswaarde een
van de oorzaken zijn, evenals de toe-
pasbaarheid van kwark in talrijke ge-
rechten, zowel zoete als hartige.

Wat is kwark?
Kwark is in feite een zachte, verse kaas,
die wordt bereid van melk waaraan
vrijwel alle vet is onttrokken. Bij een
temperatuur van ±30°C wordt vervol-
gens veer zuursel en weinig stremsel
aan de melk toegevoegd, in tegenstel-
ling tot harde kaassoorten, waarbij de
verhouding zuursel-stremsel juist an-
dersom is. De droge stof in de melk
klontert samen tot wrongel en het
vloeibare gedeelte, de wei, wordt ver-
wijderd. Door het hoge vochtigheids-
gehalte (84%) mag kwark evenwel vol-
gens de Landbouw Kwaliteitswet geen
kaas worden genoemd.
Er zijn verschillende soorten kwark
verkrijgbaar. Franse magere kwark,
die iets meer water bevat, waardoor de
kwark wat smeuïger is dan de Duitse
soort, die wat stroef is. Aan halfvolle
kwark en volle kwark is respectievelijk
13%en minstens 20%extra room toe-
gevoegd.

Vet- en natriumarm
Voor mensen die aan de lijn doen is
kwark een uitkomst. Doordat het vet-
gehalte zo laag is kan kwark uitstekend
dienst doen in een dieet. Het relatief
hoge eiwitgehalte van 10,9 gram per
100 gram en de belangrijke hoeveelhe-
den fosfor, calcium en kalium maken
het produkt heel aantrekkelijk. Het is
bovendien geschikt voor mensen die
weinig natrium mogen hebben. Ook
vegetariërs gebruiken kwark dikwijls
als vleesvervanger.

Lang houdbaar en
lichtverteerbaar
Doordat kwark van melk wordt ge-
maakt heeft het dezelfde voedings-
waarde. Dat wil zeggen dat het evenals
melk eiwit, vet, koolhydraten, vitami-
nes— behalve vitamineC—en minera-
len — behalve ijzer — bevat. Kwark is
lichter verteerbaar dan melk doordat
het een lichtzuur melkprodukt is. Hier-
door is kwark ook langer houdbaar.
Zelfs als de houdbaarheidsdatum op
de verpakking is overschreden, kan
kwark nog enige tijd, mits goed afge-
sloten en in de koelkast gezet, worden
bewaard. Slechts bij onhygiënische
behandeling ontstaat schimmel. Ove-
rigens heeft het laagje vocht dat kan
ontstaan niets met bederf te maken,
hetjs wei dat er gewoon door heen ge-
roerd kan worden.

Wat is pijn
eigen lijk?
Iedereen heeft weieens pijn gehad.
Daarom wordt er - net zoals over het
weer - veel over gepraat. Maar wat is
pijn eigenlijk?
Vast staat dat pijn het aangrijpendste
en in bepaalde opzichten het meest in-
trigerende gevoel is dat in ons leven
bestaat.
Toch is pijn niet alleen maar vervelend
(of soms onhoudbaar); pijn heeft wel
degelijk een functie. In gevaarlijke si-
tuaties die het lichaam bedreigen wor-
den we gewaarschuwd door pijnsig-
nalen. Denk bijvoorbeeld aan het aan-
raken van een hete kachel of het trap-
pen in een glasscherf. We reageren di-
rect en kunnen zo vaak erger voorko-
men. Zonder pijn zouden we bijvoor-
beeld niet weten dat er een glasscherf
in de voet zat. Het slachtoffer zou door
blijven lopen, waarna de voet zou gaan
ontsteken en men de kans liep op het
krijgen van een infectieziekte.
Pijn - en die van hoofd in het bijzonder
- kan iemands gemoedsrust beïnvloe-
den. Maar hoe vervelend dat voor ie-
mand is, wordt sterk beïnvloed door
onder andere psychologische facto-
ren. Het is daarom ook onmogelijk om
precies te meten hoeveel pijn iemand
heeft. Hoezeer deze factoren invloed
hebben opdepijnbeleving mag blijken
uit het volgende: uit onderzoek is ge-
bleken dat mannen gevoeliger zijn
voor pijn dan vrouwen, kantoorperso-
neel gevoeliger is dan handarbeiders
en gespannen mensen gevoeliger zijn
dan rustige.
De wetenschap is druk bezig om het
verschijnsel pijn te bestuderen: wel-
licht kunnen over een aantal jaren be-
paalde pijnen wel worden voorkomen,
of in ieder geval worden verlicht.

Veldtoertocht
'Achtkastelenrijders'
De VRTC 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert zondag l O februari een veld-
toertocht. Start en finish zijn tussen

Verzeker je brommer
dit jaar bij de

Spaarbank met de

Dit is toch een te gek lage prijs!
Het bedrag dat we hieronder zo groot afdrukken, is wel de

"vanaf" prijs. Dat zeggen we er eerlijk bij. Die 78 piek* geldt
voor een brommer zonder versnelling. Heeft de jouwe er wel

van ^illes d'r op en
premie iets hoger.

dan is de bank met
En het plaatje is net zo

d'r aan, dan wordt de
Da's logisch. Maar ook
de S nog altijd goedkoop,
geel als ergens anders!

D u s wat l et j e o m befast; 'n"gen 'kosten e ve n langs te brommen
en de zaak eventjes^e regelen.

incl. assurantie-

Want als je je vrienden
de premie vertelt kun je

ze 's lekker horen brommen!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland spaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 176 - 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.

9.00-10.30 uur op het gemeentelijke
sportpark aan de Oude Zutphenseweg
te Vorden. Alle deelnemers(sters)
ontvangen een herinnering aan dit ge-
beuren.

Ruurlo's kamerkoor
heeft tekort aan
bassen en tenoren
Het Ruurlo's Kamerkoor bestaat in fe -
bruari a.s. lójaar. 't Begon allemaal 16
jaar geleden als een gezelligheids-

koortje, gewoon ergens in een huiska-
mer.
Al gauw kreeg men de ambitie goede
mu/.iek te maken met elkaar. In eerste
instantie werd alleen klassieke kamer-
muziek gezongen. Met richtte zich op
composities van o.a. Bach, Haydn, Vi-
valdi, Handel, Mozart, Schütz enz.
De laatste tijd worden ook moderne
werken gezongen, zoals liederen van
Dvorak en Hindemith.
Het koor zingt zowel wereldlijke- als
kerkelijke muziek.
Het koor bestaat momenteel uk 20 le-
den, waaronder slechts 4 mannen, en

staat onder leiding van de beroepsdiri-
gent Ton de Waal. Op een prettige ma-
nier weet deze over te brengen wat hij
bedoelt. Er zijn niet alleen leden uit
Ruurlo, maar ook leden uit Borculo,
Barchem, Lochem en Zutphen, zodat
het koor een regionaal karakter heeft.
Het is een Kamerkoor en dat geeft ei-
genlijk al aan dat de omvang beperkt
zal blijven. Momenteel zijn er echter
dermate weinig Bassen en Tenoren,
dat uitvoering van composities eigen-
lijk niet meer mogelijk is.
Als er geen Bassen en Tenoren bijko-
men zal op den duur het koor opgehe-

ven moeten worden. Dat zou jammer
zijn: er heerst een prettige- en ont-
spannen sfeer en het koor heeft een
eigen karakter temidden van de ande-
re koren in Ruurlo. Volgens eerdere
persberichten brengt het koor 'ama-
teuristische zangkunst op hoog ni-
veau'.
Het koor doet dan ook een dringend
beroep op alle mannen uit Ruurlo en
omgeving, die graag zingen.
Vaak denkt men dat de eisen aan de
zangers hoog zijn. Dat is beslist niet
waar, je hoeft niet van blad af te kun-
nen zingen, 't Belangrijkste is dat je

graag zingt en datje het fijn vindt ge-
zamenlijk mooie muziek in te stude-
ren.
Dus: Mannen laat het Kamerkoor niet
in de steek!!!! Er wordt elke woensdag-
avond gerepeteerd in de Muziek-
school te Ruurlo, Wilhelminalaan 1.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij:

Mevrouw Hofman,
Koskampweg 4,
7261 CS Ruurlo.
Tel. 05735-2340.

U kunt vrijblijvend een repetitieavond
meemaken: U bent zeer welkom!!!!!



LIVE IN RUURLO

9 februari WHITE HEAT

16 februari BOYS to BOUNCE

discotheek „De Jaeger"

23 februari HARRO V. DIJK

DOUBLÉ VISION

ZATERDAGS! LIVE

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooryw
vakman-optiden

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Speciaal aanbevolen voor
het weekend:

rozijnenbollen
't winkeltje in vers brood en banket

P

Burgemeester Galleestraat 22

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

Ruiten kapot?

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Vrijwel direkt te leveren diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of balen) alsmede pa-
pierpulp voor uw stallen.
STEENTJES B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

de Timmer ieë
RKSTAt RANI &( AKK

Arie Maalderink _
Lochemxi'wefi 16-7231 PI>\Varnsu>ld Tel.05751-336

KARBONADE - ZOVEEL U WILT
MET DIV. AARDAPPELEN & GROENTEN TOT EN MET APRIL - 1985

IN ONS RESTAURANT
50

P.P. VOOR 2V2 UUR TAFELEN

^QO-V'DE VAliWEIDE
SAP/===c

Azalea
3 Primula's
Anjers 1 bos
Narcissen i bos

5,75
5.50
5,50
3,25

H. LEUSSINK
BREI- EN HAAKGARENS
Wij hebben weer volop voorradig

ZOMERKATOEN
tegen de welbekende

LAGE PRIJZEN
Tot ziens op de markt.

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE

DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14-
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

OPRUI
EETHOEK

KOOP NU
KWALITEITSMEUBELEN
VOOR EXTRA LAGE
PRIJZEN

met gedraaide poten.
De royale tafel, heeft een
afmeting van 140 x 85 cm
De massieve stoelen een zadelzit

§toe! 195,-tafe,450,-

Prachtige eiken

SECRÉTAIRE
met lade
en 2 deuren
Opruimingsprijs 450,-

BUFFETKAST:
Geheel massief eiken
front 1.95 m breed
met zeer veel
bergruimte

Opruimingsprijs

1895,-

ZIE
ETALAGES

SCHUIFDEUR-
KAST:
100 cm breed 1/z hang
'/? leg donker eiken
struktuur ** "7C
Pakketprijs 1/0,—

2-ZITS BANK
leverbaar in
klassieke en
moderne stoffen '
Opruimingsprijs:

995,

Salontafel
229.-

SPREIEN
10% KORTING

Bankstel:
met voorgevormde kussens, leverbaar in diverse
bekledingsstoffen.
Met een massief eiken romp

Opruimingsprijs: 1698,—

TOT -16 FEBRUARI
WORDEN AL ONZE
GORDIJNEN EN VI-
TRAGES

GRATIS GEMAAKT

MANOU/WEBBING ELEMENTENKAST
van 1845,- voor .
ELEMENTENWAND
bali-bruin 2.63 mtr.
met T. V. kast, bar etc. van 2645,- voor
DIVERSE HOEKKOMBINATIES
in draion
velours en rundieder vanaf .
BANKSTEL
zwaar massief eiken
met rundlederen kuipkussens nu .
SENIOREN FAUTEUILS
massief eiken. Vele modellen vanaf
EIKEN BOEKENKASTEN
vanaf
EIKEN SLAAPKAMER
ledikant 140/200 + 2 nachtkastjes
SCHUIFDEURKAST
eiken 1.70 m breed nu .
DEKENKIST
eiken 106 x 49 cm koopje . .
LEDIKANT
90 x 200 massief vuren, incl. rolbodem, nu

TV KASTEN 20 modellen uit voorraad

TAPIJT
Hoge kwaliteit en lage prijzen. Dat
kan. Wij selekteerden voor u
24 rollen tapijt op
voorraad /»
Prijs p.m. vanaf Öi

COUPONNEN TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70%

KWALITEITS-
MATRASSEN

HE LM IN K MEUBELEN

voor lage prijzen.

1-persoons (

vanaf . . '

Moltonhoezen
O'

1-persoons . . . . L. t

2-persoons . . . £•<

Zutphenseweg 24
Vorden. Tel. 05752-1514
Laagte 16. Eibergen. Tel. 05454-7.41.90.

) / O



CONTACTISPORTOVERZICHT

Voetbal
Afdeling dames
Ratum 2 - Ratti 2 1-1
Het tweede elftal van de dames van de
s.v. Ratti heeft l punt uit Ratum mee
naar huis genomen.
De Kranenburgse dames speelden
met 1-1 gelijk.
Gerrie Vliem zette Ratti op het goede
spoor door de verdediging van de
gastvrouwen op een dwaalspoor te
brengen en Carla Addink op maat te
bedienen die er met een afstandschot
0-1 van maakte.
Ratt had het verdedigend moeilijk en
Ratum wist te profiteren van een ver-
dedigingsfout en zodoende beide
ploegen weer in evenwicht te bren-
gen.
De thuisclub kreeg nog een penalty
toegewezen omdat Betsie Vlogman
de bal binnen het beruchte gebied
met de handen toucheerde, maar een
uitstekende keepende Gerdien Heu-
velink stopte de bal.
Na rust trad geen verandering meer
op in de stand zodat Ratti tevreden
met l punt naar huis kon gaan.

Afdeling dames
Ratti l - Rietmolen 4-1
Nadat koning winter ons voorlopig de
rug had toegekeerd, moesten de da-
mes van Ratti aantreden tegen Riet-
molen.
Door een foutieve beoordeling van de
doelvrouwe van Ratti stonden zijal
vrij vlug tegen een 0-1 achterstand aan
te kijken.
Op slag van rust scoorde Gerrie Be-
rendsen l -l. Na rust liepen zij via doel-
punten van resp. Majo Gotink en 2x
Gerrie Berendsen uit tot 4-1.
Het was een slechte wedstrijd van bei-
de zijden. De winterstop heeft schijn-
baar geen goed gedaan.
De dames van Ratti l hebben nu (mef
nog 8 wedstrijden te spelen) 28 punten
uit 14 wedstrijden, 79 doelpunten
voor en 4 tegen.
A.s. zondag 10 februari zijn de dames
vrij. Zondag 17 februari: Ratti l - Lo-
chuizen, aanvang 10.30 uur.

Afdeling zaterdag
Ratti l - Sinar Maluku l 2-2
Na een competitiestop van bijna 2
maanden, moest het eerste elftal van
de zaterdagafdeling het afgelopen
weekend opnemen tegen koploper Si-
nar Maluku uit Vaassen.
De Kranenburgse equipe was kom-
pleet, maar in de aanvangfase mistten
de passes de precisie. De gasten daar-
entegen konden na een halfuur spe-
len op, een 0-1 voorsprong komen.
Door het ontwijken van de buiten-
spelval kon de Sinar-rechtsbuiten de
bal op het hoofd van de spits leggen
die vervolgens inkopte.

Ratti kreeg enorme kansen om op ge-
lijke hoogte te komen, maar ging veel

te onnauwkeurig met de kansen te-
werk. Harm Welleweerd en Henk Bul-
ten die beiden een uitstekende partij
op de grasmat neerlegden, kwamen
beiden iets te kort.
In de rust werd Jan Nijenhuis vervan-
gen door Wim Stokkink.
Ratti pakte het beter aan en kreeg kan-
sen via Henk Bulten en Martin Dijk-
man. Maar het was Sinar dat het geluk
weer mee kreeg. Uit een indirekte vri-
je trap vanaf 20 meter werd het 0-2.
Ratti deed alles om nog een punt in de
wacht te slepen. Het was Gerrit Bog-
chelman die Ratti deze middag redde.
Hij tekende een 1-2 stand aan door
van dichtbij in te schieten. Vervolgens
werd een schot van hem door Hans
van Resteren van richting veranderd,
waardoor Ratti toch nog op gelijke
hoogte kon komen.

Afdeling zaterdag
Ratti 2 - D.Z.C. 68 5 0-3
Ratti had de winterstop geen goed ge-
daan. Het ritme bleek er nog lang niet
in te zitten. Ratti koos om van wind af
te spelen. Door de veel te harde wind
die er stond werd er aan weerskanten
slecht gevoetbald. Vooral van Ratti-
kant viel het slechte spel op. DZC
schiep de beste kansen. In de 38e min-
uut schoot een speler van DZC on-
houdbaar in het doel van Ratti 0-1.

Daarmee was het rusten. In de tweede
helft hetzelfde beeld met DZC meer
in de aanval. Door deze druk moest
Ratti in de 14e minuut opnieuw een
doelpunt van DZC toestaan. In de 21e
minuut werd het 0-3 voor DZC, door-
dat een speler van DZC alleen kon
doorgaan en keeper Wassink met een
hard schot het nakijken gaf. Een enke-
le kans van Ratti die verloren ging,
was geen afspiegeling van de kansen
van DZC.

Duidelijke nederlaag Vorden
Vorden I zal de komende maanden
van goede huize moeten komen wil zij
het degradatiespook ontlopen. Door
de zondag geleden 3-0 nederlaag uit
bij Voorwaarts is het team van trainer
Jan Hendriksen op de onderste plaats
beland in de Hoofdklasse. Een onge-
woon beeld.
Toch kan niet gezegd worden dat Vor-
den zondag slecht heeft gespeeld. Het
probleem zit hem namelijk bij de geel-
zwarten in het benutten van kansen.
Die hebben ze tegen Voorwaarts be-
slist gehad. Met name Peter Hoevers
hielp er een paar om zeep. De thuisc-
lub kwam vijf minuten voor de rust op
een l-O voorsprong toen BerryTijhuis
een vrije schop fraai inknalde.
Aan het tweede Voorwaarts doelpunt,
een kwartier voor tijd gescoord (juist
in een fase dat Vorden haar tegenstan-
der onder druk zette) zat een buiten-
spelluchtje. Het derde doelpunt een
paar minuten voor tijd gescoord was
alleen maar van belang voor de stati-
stiek.

Uitslagen V.V. Vorden
Zaterdag 2 februari:
Vorden AO - Wilh. SSS AO: 3-3; Vor-
den BI - Ratti B I : 4-1; Eibergen B3 -
Vorden B2: 5-1; Vorden Cl - Brum-
men Cl: 2-1; S.S.S. E C2 - Vorden C2:
3-2; Vorden C3 - Neede C3: 0-2;
Steenderen C3 - Vorden C4: 8-0.

Zondag 3 februari:
Voorwaarts - Vorden: 3-0; Vorden 2 -
Kotten 3:0-3; Erica 5 - Vorden 3:0-1;
Vorden 4 - Baak 3: 3-1; Vorden 6 -
AZC5: 1-1.

Programma V.V. Vorden
Zaterdag 9 februari:
Vorden AO - Daventria A l ; Vorden
Al -Witkampers Al ; Vorden BI vrij;
GSV B2 - Vorden B2; Vorden Cl - Pa-
celli Cl; Neede C2 - Vorden C2; Riet-
molen Cl - Vorden C3; Hercules C2 -
Vorden C4.

Zondag 10 februari:
ZVV - Vorden; Vorden 2 - Lochem 3;
Brummen 3 - Vorden 3; Vorden 4 -
AZC 6; Brummen 6 - Vorden 5; Vor-
den 6 - Voorst 5; Vorden 7 - AZC 8.

Zaalvoetbal
R.K.Z.V.C. l - Velocitas l
Wederom heeft Velocitas onnodig
verlies geleden. In de uitwedstrijd in
Beltrum tegen R.K.Z.V.C. namen de
Vordenaren door Mark Rouwen we-
liswaar de leiding, maar binnen de
minuut was de score weer in even-
wicht.
Velocitas had het betere van het spel,
maar zoals in de laatste competitie-
wedstrijden steeds het geval is, slaag-
de men er maar niet in om tot scoren
te komen.

Het zelfvertrouwen binnen de ploeg is
wat weg, terwijl ook de vertwijfeling
binnen sluipt.
Nadat R.K.Z.V.C. nog voor rust op 2-1
kwam, gaf de tweede helft het zelfde
spelbeeld te zien.
Tot zes minuten voor tijd bleef de
stand ongewijzigd. Via een uitval
werd het 3-1 in het voordeel van
R.K.Z.V.C. Velocitas nam hierna alle
risico's, maar zonder resultaat, terwijl
de ploeg ui^Éieuwent nog driemaal
succes had^B tenslotte zeer geflat-
teerd met 6-1 zegevierde.

Velocitas^- Arendsen 2
In een zee^Kuttige oefenwedstrijd
heeft Velocitas haar scherpte weer wat
kunnen hervinden.
Met bij vlagen zeer goed aanvalspel
werd de tegenstander ver terugge-
drukt, hetgeen resulteerde in een 6-1
ruststand.
Na rust werd de score gestaag uitge-
bouwd, mede doordat Arendsen con-
ditioneel stuk zat. Uiteindelijk won
Velocitas met 16-3.

Doelpuntenmakers: Mark Rouwen
5x; Richard Hartman 5x; Corry ten
Barge 3x; Jan Leegstra 2x en Michiel
Werkman lx.

Wim Wisselink sportman
van het jaar bij

"De Graafschaprijders99

Vorden H in het nieuw gestoken

De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschapryders" zal het 35-jarig be-
staan, dat zaterdagavond werd gevierd,
niet licht vergeten. Een bomvolle zaal
'De Herberg' (ruim 300 mensen) zorg-
de met medewerking van het showor-
kest 'Liberty' voor een uitstekende
sfeer met als hoogtepunten de huldi-
ging van de verschillende kampioenen.
Wethouder J.F. Geerken was speciaal
voor deze gelegenheid aanwezig. H i j
prees allereerst het team dat de kleuren
van 'De Graafschaprijders' heeft hoog
gehouden tijdens de befaamde motor-
zesdaagse te Assen.

Dit team bestond uit de coureurs Jan
Klein Brinke, Johan Braakhekke, Jan
Harkink en Henk Hellegers.
De heer Geerken ging in op de prima
onderlinge band die zo kenmerkend is
voor 'De Graafschaprijders'. Hij doel-

de daarbij op de langdurige lidmaat-
schappen van 25 jaar en langer.
Ook de prima samenwerking tussen
de plaatselijke overheid en het be-
stuur van de VAMC kwam ter sprake.
'U pakt de zaken zeer kundig aan\ al-
dus de heer Geerken.
Vervolgens ging hij over tot de huldi-
ging van Wim en Gerda Wisselink die
kampioen van Nederland zijn gewor-
den in de oriëntatierittensport. Voor
Wim Wisselink kreeg deze avond nog
een extra dimensie.
Hij werd namelijk uitgeroepen tot mo-
torsportman van het jaar.
Hans Berendsen werd gekozen tot
jeugdmotorsportman van het jaar.

HULDIGING
Door het bestuur van 'De Graaf-
schaprijders' werden deze avond de
volgende kampioenen gehuldigd:

Motorcross: Klasse bromfietsen Jo-
hannes van Kempen; Jeugd 80 cc:
l lans Berendsen; Jeugd 125 cc: Tjeerd
Stapelbroek; Klasse A (startbewijs-
houders): Jan Koop; Klasse B (alle
overige rijders): Marcel Bulten.
'De Delden Trophy', voor de all-
round motorsportman ging naar Jan
Koop. Ook in de beide voorgaande ja-
ren ging deze titel naar Jan Koop.
Toer binnenland: Gerard Hartman.
Toer buiteland: Gerrit Bloemendaal.
Enduro's klasse nationaal: Gerrit
Hoftijzer. Idem klasse senioren: Jo-
han Braakhekke.
Oriëntatieritten: A-klasse: Jan Luiten;
B-klasse: Harry Horsting; Toerklasse:
Bert Eilander; Klasse niet-leden: Ger-
rit Kranenbarg uit Borculo.
Ereprijzen:
Jan Luiten (Schoenakersrittentro-
phee) en Gerrit Bloemendaal
(Schoenakerstoertrophee).
Verder kregen deze avond 17 leden
een draagspeld op hun revers vanwe-
ge het feit dat zij 25 jaar of langer lid
zijn van de vereniging. In totaal heb-
ben tot dusver 40 leden dit insigne ver-
diend. Grote waardering ging deze
avond uit naar de commissie die de
zaal onder leiding van Joop Wueste-
nenk bijzonder fraai had versierd.

Dat het voetbalteam Vorden II voor nieuwe trainingspakken heeft gekozen met het embleem Peugeot
Talbot wordt door de hr. G. Nijenhuis van de Fa. Cosmo, de organisatorvan dit geheel, gezien als kwali-
teit dat zich verenigd. Op de foto staand v.l.n.r. G. Nijenhuis (verzorger) ;R.J. Westerveld, R. Olthof,D.
van Asselt, R. Hengeveld, R. van Houte, M. Jansen. Zittend v.l.n.r. R. Chotkan, G. Pardijs, G. Esselink,
E. Bouwmeester, B. Nijenhuis, K. Jansen.

Uitslagen
R.K.Z.V.C. l -Velocitas 1: 6-^eloci-
tas l - Arendsen 2: 16-3 (Defen-
wedstr.); Velocitas dames - Den Drea-
jer dames: 2-1 (Oefenwedstr.).

Programma
Maandag 11 februari te Vorden: da-
meszaalvoetbaltoernooi aanvang:
19.00 uur; woensdag 13 februari te Ei-
bergen: S.S.S.E. 3 - Velocitas 2: 22.00
uur.

Bedrijfszaalvoetbaltoernooi
Ook dit jaar organiseert z.v.v. Veloci-
tas een bedrijfszaalvoetbaltoernooi.
Het toernooi wordt gehouden in
sporthal 't Jebbink.
De voorrondes zullen op de maanda-
gen l, 15 en 22 april worden afge-
werkt, terwijl de finales op maandag
29 april plaatsvinden.
Deelname is open voor Vordense be-
drijven en de spelers dienen op de
loonlijst te staan.
Gastspelers zijn niet toegestaan.
Men kan zich tot 18 maart a.s. opge-
ven bij Jan Leegstra, Hoetinkhof 157,
tel. 2735.
Het inschrijfgeld bedraagt f 80,- per
team.
Inzet is de 'Herberg-wisselbeker' en
de Zuivelfabriek is de titelverdediger.

Dammen
Dios Beltrum - DCV Vorden 3
In een zeer spannende wedstrijd wist
het 3e team de achterstallige pot te-
gen kampioenskandidaat Dios 3 in
een verdiend gelijk spel om te zetten.
Allereerst trapte Wim Berenpas in
een zetje, om dit euvel niet meer te
boven te komen. Hierna won Jurgen
Slutter; hij toonde zich veel te sterk
voor zijn tegenstander. Berend Ros-
sel hield op uitstekende wijze de
sterk Baks in bedwang (zelfs win-
nend voordeel), terwijl Herman Wan-
sink tot een gelijkwaardiger remise
kwam.
Door een ietwat gelukkige (eind-
spel)-zege van topskorer Theo Slut-
ter (zijn tegenstander had eerst dui-
delijk het betere spel) werd het 6-4.
Wim Hulshof moest nu echter zijn
partij opgeven, nadat hij al eerder
een schijf had verlorene, toen hij
dacht een ruil te maken. En ook Ger-
co Brummelman moest de eer laten.

Bennie Hiddink zorgde weer voor
evenwicht door op fraaie wijze zijn
tot nu toe veel skorende tegenspeler
te kloppen.
L. Ribbers - W. Berenpas 2-0; A.
Baks - B. Rossel 1 -1; T. Helmers - G.
Brummelman 2-0; M. Koster - T.
Slutter 0-2; Th. Baks - B. Hiddink 0-
2; T. Scharenborg - T. Slutter 0-2; J.
Maarse- H. Wansink 1 -1; P.teBogt-
W. Hulshof 2-0.

Persoonlijke wedstrijden
DCV Vorden
In de halve finales van Nederland
heeft Johan Krajenbrink zijn nega-
tieve skore weer hersteld. Via een
fraaie overwinning op Cees Bakker
en een verdiende remise tegen Evërt
Bronstring staat Krajenbrink nu op
een gedeelde 4e plaats met 8 punten
uit 8 wedstrijden. De laatste ronde
wordt gespeeld op 16 februari en de
eerste 4 aankomenden plaatsen zich
voor het nationale kampioenschap,
dat dit voorjaar in Abcoude wordt
gehouden.
In het Gelders Kampioenschap
kwam Gerrit Wassing wel heel mak-
kelijk aan de 2 punten. Zijn tegen-
stander, Hans Ladage uit Nijmegen
kwam namelijk niet opdagen, wat
een reglementaire nederlaag in-
houdt. Doordat Harry Graaskamp
Tjeerd Harmsa het leven zuur maakte
en een remise veroverde, staat Was-
sink nu alleen op een 2de plaats met
goede uitzichten op plaatsing voor
de kwartfinales.

Henk Hoekman heeft geen kans
meer op vervolg wedstrijden. Door
een nederlaag tegen Van Wijk is een
4e plaats, die recht geeft op deelna-
me aan de halve finales junioren on-
bereikbaar.
Bij de aspiranten haalde Jurgen Slut-
ter weer een punt tegen Esther Rijn-
dertse. Michiel Boerkamp verloor
van Dennis Bosch.

Onderlinge kompetitie
DCV Vorden
Senioren Hoofdklasse:
J. Koerselman - H. Hoekman 1 -1; S.
Buist - H. Graaskamp 2-0; W. Wes-
selink - B. Nijenhuis 1 -1; J. Masse-
link - H. Ruesink 0-2; G. Wassink - B.
Hiddink 2-0.
Eerste klasse:
B. Breuker - H. Wansink 2-0; G.
Brummelman - B. Rossel 0-2; H. Es-

selink - J. Hoenink 2-0; G. Hulshof -
J. Sutter 1-0.

Aspirantenviertallen
DCV Vorden - DCH Hengelo
De eerste wedstrijd van het Vorden-
se aspirantenteam eindigde in een
afgetekende overwinning 8-0.
J. Slutter - G. Verhoef 2-0; M. Boer-
kamp - N. Lubbers 1 -O; R. Slutter - R.
Lubbers 2-0; J. Kuin - R. Klein Bra-
mel 2-0.

Waterpolo
Winst heren Vorden '64
De heren van 'Vorden '64' hebben
de competitiewedstrijd tegen Yssel-
meeuwen IV, welke zaterdagavond
werd gespeeld met 8-2 gewonnen.
In de eerste periode werd door beide
ploegen 2x gescoord (Jaap Sterte-
feld scoorde voor Vorden), waarna
dezelfde speler in de tweede periode
de stand op 3-2 bracht. In de derde
periode liep Vorden uit naar 7-2
dankzij doelpunten van Rudi Sloot
2x; Jaap Stertefeld en Kier Knol.
Laatstegenoemde bepaalde in de
vierde periode de eindstand op 8-2.

Nederlaag dames Vorden '64
De dames van Vorden '64 leden za-
terdagavond een 3-1 nederlaag te-
gen het tweede team van de Yssel-
meeuwen uit Zutphen. Het was een
spannende wedstrijd waarbij de
thuisclub in de eerste periode een
1 -O voorsprong.
In de tweede periode wed niet ge-
scoord. In de derde periode bracht
Disere Westerveld allereerst de
stand in evenwicht waarna de Zut-
phense ploeg opnieuw op voor-
sprong kwam 2-1. In de laatste pe-
riode werd het 3-1 toen Ysselmeeu-
wen profiteerde van een numerieke
meerderheid.

Zwemwedstrijden
Zaterdagmiddag werden in het Graaf
Ottobad te Zutphen zwemwedstrij-
den gehouden waaraan door een
6-tal teams uit de regio werd deelge-
nomen. Het werden spannende wed-
strijden waarbij de ploeg van ABS uit
Bathmen uiteindelijk met 1 26 pun-
ten als winnaar uit de bus kwam. 2.
Vorden '64 met 118 punten; 3.
Steenderen 108 punten; 4. De
Nymph uit Gorssel 107 punten; 5.
De Duikelaar, Laren 100 punten; 6.
Twenhaarsveld, Holten 73 punten.


