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SUCCESVOLLE DAMMER JOHAN KRAJENBRINK:

"Vier uur dammen per dag zou
ideaal zijn"

De Vordense dammer Johan Krajenbrink kan terugkyken op een zeer geslaagd 1983. Hy
werd dit jaar derde bü de Nederlandse Jeugdkampioenschappen, terwyl Johan afgelopen
vrijdag verrassend beslag wist te leggen op de vierde plaats van de Jeugd Wereldkam-
pioenschappen. De volgende dag moest Johan meteen weer aantreden voor de Gelderse
(senioren) Kampioenschappen. De zeventienjarige dammer bleek in blakende vorm want
hy won op fraaie wijze van de sterke Alfons Ottink. Zaterdag speelt Johan voor deze kam-
pioenschappen een inhaalwedstrijd tegen de Vordenaar Henk Grotenhuis.

Johan wil per se bij de eerste vier ein-
digen omdat hij dan automatisch in de
kwartfinales van de Nederlandse
Kampioenschappen geplaatst wordt.
Hij kan evenwel op sterke konkurren-
tie rekenen zoals de ex-plaatsgenoot
Tjeerd Harmsma, die vorig seizoen
Gelders kampioen werd.
Tot maart moet Johan nog 11 partijen
voor de Gelderse Kampioenschappen
spelen. Tussendoor doet hij nog aan
andere evenementen mee zoals de
traditionele sneldamwedstrijden, die
a.s. vrijdagavond in Vorden worden
gehouden. Dat hij deze discipline ook
serieus neemt is een aantal jaren gele-
den al gebleken toen Johan Neder-
lands Aspirant Sneldamkampioen
werd.
Heelt Johan wel tijd genoeg om te
dammen? "Ik dam gemiddeld één a
anderhal fuur per dag. Ideaal zou ech-
ter vier uur per dag zijn, zoals de top
van de Sovjet-jeugd dat doet." De
Russen bezetten tijdens de wereld-
kampioenschappen de eerste en de
tweede plaats. Johan heeft echter /.ijn
tijd hard nodig voor de school. Hij /it

nu in de vijfde klas Atheneum van het
Baudartius College in Zutphen. Als
hij z'n eindexamen heeft gehaald wil
Johan Nederlands gaan studeren in
Nijmegen.
Johan: "Ik verbaas me erover dat bijna
iedereen verwacht dat ik wel een bèta-
vak zou gaan doen maar dat is dus niet
het geval. Ik zie trouwens ook niet
zo1 n sterk verband tussen het dam-
men en wiskundig inzicht."
Het zal niemand verbazen dat de psy-
chische gesteldheid erg belangrijk is
bij het spelen van zware wedstrijden.
"Vooral de concentratie moet opti-
maal zijn. Voor de wedstrijd moet ik
dan ook goed rusten. Daarnaast is het
van belang om ontspannen te zijn. Ik-
zelf heb nogal last van zenuwachtig-
heid tijdens partijen tegen de aller-
sterksten. Dan heeft me tegen de Rus
Tsjizov een punt gekost. Vele dam-
mers hebben helaas de vervelende ge-
woonte om hun nervositeit af te reage-
ren met overmatig roken", aldus Jo-
han.
Hij v ind t dat het belang van een goede
lichamelijke konditie van dammers

vaak onderschat wordt. "Je dagritme
is kompleet anders dan normaal. Pai-
tijen van vijf, zes uur zijn niet onge-
woon. Tijdens de wedstrijden loop ik
soms ettelijke kilometers. Het is dan
ook niet zo verwonderlijk dat ik na een
toernooi een paar kilo ben afgeval-
len."

Vergen de voorbereidingen van de
grote toernooien niet extra veel ener-
gie? "Meestal wel. Dan analyseer ik
zorgvuldig mijn eigen partijen uit het
verleden en probeer van m'n fouten te
leren. Ook speel ik wedstrijden van
grootmeesters na. Een goede voorbe-
reiding zegt echter nog niet alles. Hen-
drik van de Zee heeft zich voor de We-
reldkampioenschappen ingespeeld
bij Ton Sijbrands. Ikzelf heb me niet
echt voor de WK voorbereid omdat ik
slechts als reserve geplaatst was. Mis-
schiei^as ik juist daardoor wel in het
voorop want ik kon onbevangener
tegen de wedstrijden aankijken dan
Hendrik, die als zesde eindigde", il-
dus een nuchtere en tevreden Johan
Krajenbrink.

GEMEENTE VORDEN
NIEUWJAARSONTMOETING

Op 2 januari 1984, 's avonds van acht tot half tien, geeft het gemeente-
bestuur van Vorden gelegendeid elkaar te ontmoeten in de boerderij bij

het kasteel/raadhuis.

Iedereen is van harte welkom.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De kerstviering van de Plattelands-
vrouwen bestond dit jaar uit een kerst-
koflletafel. De dames waren hierdoor
zeer verrast. Er werd een liturgie ge-

volgd waaraan door enkele leden werd
meegewerkt in de vorm van een kerst-
verhaal en enkele gedichten. Ook
zong het kerstkoortje o.l.v. mevr.
Turfboer een aantal prachtige kerst-
liederen.

Aan het slot bedankte de presidente
mevr. Westerveld alle dames die
spontaan hadden meegewerkt. In het
bijzonder werd dank gebracht aan de
fam. Ten Barge van 'de Herberg1 voor
alle goede zorgen waardoor deze
avond gerealiseerd kon worden.
Met de beste wensen aan ieder voor
een goed 1984 werd afscheid geno-
men.
'Nieuwjaarskoffie1 op 12 januari in
"t Pantoffeltje1.

Adverteren
in het
plaatselijke blad
contact

Gemeentenieuws
t e l e f o o n gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Opens t e l l i ng g e m e e n t e h u i s : maanda;1 , t/m vrijdagmorgen v;m

X HO ]?.30 uur en v r i j dag van 13.30-P.oo uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink : volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.K
( iee rken : v r i j d a g van 10 .00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r we thouder H.A. Bogehelrruin: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uur .

Het afsteken van vuurwerk
Tegen het einde van dit jaar en in het
prille begin van 1984 zal weer het no-
dige vuurwerk de lucht ingaan. Op
grond van de bepalingen in de Alge-
mene Politieverordening mag dit af-
steken gebeuren tussen 31 december
na 18.00 uur en l januari vóór 02.00
uur.
Zoals algemeen bekend mag worden
verondersteld is het afsteken van
vuurwerk niet /.onder de nodige risi-
co's. Iedereen die dit gedurende de
jaarwisseling gaat doen wordt er met
klem op gewezen de nodige voorzich-
tigheid in acht te nemen.
Met name vuurwerk in handen van
kinderen kan soms noodlottige gevol-
gen hebben. Geadviseerd wordt om
kinderen nooit alleen vuurwerk af te
laten steken, doch alt i jd onder bege-
leiding van een volwassene die zijn
verantwoordelijkheden kent.
Ook de huisdieren lopen gedurende
de laatste dagen van het jaar verhoog-
de risico's. Het komt helaas maar al te
vaak voor dat deze dieren door vuur-
werk getroffen worden. Het verdient
aanbeveling deze dieren gedurende
de laatste dagen van het jaar binnen te

houden. Dieren die van vuurwerk
schrikken slaan vaak op de vlucht,
gaan zwerven, of komen tengevolge
van onverwachte reacties om in het
verkeer.
Houdt u hiermee rekening, zodat
mens en dier geen kind van de reke-
ning worden!!

Kerstboomverbranding
De verbranding van de kerstbomen
zal dit jaar plaatsvinden op woensdag
11 januari 1984, 's middags om half
drie op het grasveldje bij Hoetinkhof.
U kunt derhalve daar uw kerstboom
kwijt.

Terinzagelegging
streekplannen
De burgemeester van Vorden maakt
bekend dat het college van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland heeft
besloten de procedure van de terin/a-
gelegging van de ontwerpher/iening
van de streekplannen Midden Gelder-
land, Veluwe, Oost Gelderland en Ri-
vierenland met betrekking tot de aard
en betekenis van de cijfers en van de
getalsmatige normen in het streek-
plan en met betrekking tot de proce-

dure van afwijken en uitwerken op-
nieuw te starten. Dit, vanwege het feit
dat de eerdere bekendmaking van de
terinzagelegging van bovengenoem-
de ontwerp-streekplanherzieningen
door omstandigheden enkele dagen
te laat in de Staatscourant en de ver-
schillende dagbladen is verschenen.
In verband daarmee ligt vanaf 31 de-
cember 1983 tot l maart 1984 de door
het college van Gedeputeerde Staten
van Gelderland op 17 oktober 1983 in
ontwerp vastgestelde herziening van
de eerdergenoemde streekplannen
voor eenieder ter inzage op de volgen-
de plaatsen:

a. de secretarie, afd. I, van de ge-
meente Vorden;

b. de Centrale Bibliotheek in het
Huis der Provincie, Markt 11 te
Arnhem.

Militaire oefeningen
Van 2 januari tot en met 5 januari 1984
zal er een militaire oefening worden
gehouden. Particulieren hebben toe-
stemming verleend tot het betreden
van hun terreinen, eveneens zal er ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie.

Hoe nu verder...?
U leest deze regels na Kerst.
Ik schrijf ze juist voor de Kerstdagen.
We zitten dan nog midden in de
'menslievende-liefdadigheids-explo-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geen verhoging
abonnementsgeld

Al wordt de B.T.W. nu 5% inplaats van 4 %, wij laten het
abonnementsgeld als vorig jaar. f 35,- inklusief 5% B.T.W.
als u voor 10 januari 1984 betaalt.
Betaalt u na 10 januari (ook girobetalers) dan brengen wij
u f 5,- administratiekosten in rekening.
U kunt dus f 5,- verdienen als u vóór 10 januari betaald.

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr.
48.63.19.245; postgiro nr. 1.20.58.67. ten name van
Drukkerij Wee vers BV, Vorden.

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag: 8.00-
12.00 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

sie\ als ik dat zo noemen mag.
Hetisgoed! Ja, het is goed! Allerlei ak-
ties worden zieken, eenzamen en ou-
deren 'aangedaan1. Kerstbakjes en
kransen, brieven en wenskaarten stro-
men binnen in ziekenhuizen en ver-
pleegtehuizen, in huizen waar oude-
ren wonen en in huize^^iarjongeren
wonen.
Nogmaals, het is goed. In ieder geval
goed-bedoeld. Het is verheugend als
de ene mens (nog) aan de andere
denkt en dat laat merken ook.
Maar de vraag is wel: I ̂ vi<i Kerst een
vervolg? Blijven we aan elkaar den-
ken, aan de medemens in ziekte en
zorg, in eenzaamheid en verdriet?
We willen elkaar voor Kerst/na Kerst
vragen: Laat er een vervolg zijn! Gooi
het goede van Kerst niet weg met de
verdroogde kerstboom. Berg de
mens-lievendheid niet op met de
kerstballen en het engelenhaar tot
volgend jaar. Laat het verder gaan...,
de aandacht, de zorg voor elkaar in
dorp en straat, in familie en kennis-
senkring.
Ook na Kerst is een groet, een kaartje,
een bezoek, een-blijk-van-medeleven
welkom.
"Ze denken toch nog aan je..."

Oud en Nieuw
In vele kerken is er een dienst, een vie-
ring op de Oudejaars-avond, zaterdag
31 december.
We lopen dan even mee in de pas van
het burgerlijk jaar.
Nieuwjaarsdag van dit keer op zon-
dag. Dan is er altijd dienst in de ker-
ken.
Het jaar 1984 begint... Voor sommi-
gen van u klinkt dat jaartal anders dan
de andere. Ze kennen het boek van
Orwell.
Maar, gelukkig, ook het jaar 1984 is
een jaar des Heren. Anno Domini
1984.
De aanvangstijden van de diensten
vindt u vermeld elders op deze pagina
van 'Contact'. Ze staan er nodigend,
week in, week uit.

De eerste dienst in de
Kapel de Wildenborch
De eerste dienst in het nieuwe jaar zal
in de Wildenborchse Kapel gehouden
worden op zondagmorgen 8 januari.
Na de (korte) dienst is er dan de be-
kende Nieuwjaars-begroeting. Het
Kapelbestuur geeft dan graag weer
een overzicht over het reilen en zeilen
van de Kapel-aktiviteiten in het voor-
bije jaar 1983. En kijkt ook al even
voorzichtig het nieuwe jaar in. Wat
zijn de wensen, de plannen?
Iedereen is er hartelijk welkom, vol-
gende week zondag 8 januari .

Bevestiging van
ambtsdragers Herv. gemeente
De Kerkeraad van de Hervormde ge-
meente is gereed gekomen met de

verkiezing en herverkiezing van de le-
den van de Kerkeraad.
Als nieuwe ambtsdragers zijn verko-
zen: tot ouderling: mevrouw Ridder-
hof, het Jebbink 17 (vacature ouder-
ling De Ruiter).
Tot ouderling-kerkvoogd: mej. Bob-
bink, de Stroet 7 (vacature oud-kerk-
voogd Jansen).
Tot diakenen: mevr. Huetink, Oude
Zutphenseweg 4 (vacature diaken
mevr. Olthof) en tot jeugd-diaken de
heer Peters, Brinkerhof 38 (vacature
diaken Smallegoor).
De bevestiging en ook de herbevesti-
ging van ambtsdragers is gesteld op
zondagmorgen 15 januari in de Vor-
dense dorpskerk. Na de dienst is er in
'de Voorde' gelegenheid afscheid te
nemen van de afgetreden Kerkeraads-
leden en de nieuwe Kerkeraadsleden
te begroeten.
Er wordt koffie geserveerd.

En... en...
We wénsen elkaar alle goeds toe in het
nieuwe jaar 1984... Doen we elkaar
ook alle goeds in de komende tijd?

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: H.J. Sleumer,
en: A.H. Wesselink;
A.E.J. Velthuis, en: G.W. Regelink;
GEHUWD: Th.H.M. ten Have, en:
J.H. Berenpas;
W.F. Hiddink, en: C.Th. Golstein;
OVERLEDEN: F.A. Schotman-Jan-
sen, oud 86 jaar;
W.G. Heyenk-Lenselink, oud 88 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN

Zaterdag 19.00 uur Woord- en com-
muniedienst. Zondag 10.30 uur Eu-
charistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE

Zaterdag 31 dec. (Oudejaarsavond)--
19.30 uur: Ds J.C. Krajenbrink. Zon-
dag l jan. (Nieuwjaarsdag) -10.30 uur:
Ds J. Veenendaal; Nieuwjaars-be-
groeting na de dienst, in "de Voorde".

GEREFORMEERDE KERK
VORDEN

31 dec.. 19.30 uur: Ds J.R. Zijlstra,
l jan., 10.00 en 19.00 uur: Ds J.R. Zijl-
stra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Dr. Sterringa, tel. 1255. Boodschap-
pen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringen-
de konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 31 dec. 12.00 uur tot
maandagochtend 0.700 uur dr. War-
ringa, tel. 1277. De avond- en nacht-
dienst dr. Wechgelaer, tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS

31 dec. - 1 jan.: H. van Dam, Lochem,
tel. 05730-1684.
Spreekuren alleen voor spoedgeval-
len 11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
December: mevr. Brandenburg, tel.
2003. Graag bellen tussen 8.30-9.30
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen
voor 9 uur.

SOCIAAL KULTURHHL WKRK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag. Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"l)K GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, te l .
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.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS '
Uits lui tend te informeren aan het wijkgc-
bouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkun-
dige artikelen van 13.00-13.30 uur in het
wijkgebouw.

TAXIDIENST
Taxibedri j f Tragtcr, te l . 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
i 't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag 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, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



D6 laatste prijzenslag in 1983 PROFITEER VAN DE LAGE PRIJZEN IN ONZE
VOOROPRUIMING ~
KORTINGEN VAN 20 tot 50%
OP DAMES-, HEREN- en KINDERCONFECT1E

vrijdag koopavond
tot 9 uur, ook open

van 6 tot 7 uur
M O D E C E N T R U M Ruurlo

* 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-
k led ing enz.

vl vJ V VEZ 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.

l Sfeervolle leuke zaal voor
; bruiloften en partijen. De prijzen

zullen u meevallen
Café-Restaurant

't Wapen
' van 't Medler

Ruurloseweg 114, «
Vorden - Tel. 6634

J
'<£r'Yr''£r:&-*J?''~0r'*6r'*fr-~£r>*fr--&-'jr'*&*j?r**£r'j?-'4W

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

VUURWERK
Verkoop vrijdag 30 en zaterdag 31 december

aan personen vanaf 16 jaar.

Op zaterdagmiddag na 14.00 uur grote

STUNTVERKOOP
van het dan nog aanwezige vuurwerk. DORPSSTRAAT s VOFWJ TEL05?52-i92i

W

Hoe gezond is uw ziefetefeosten^emie ?
Betaalt u niet teveel ?

Vraag ons om advies.
olloUUUo WSffi) <2J

deHeu,ne27. assurantiën
Postbus 55 7255 ZH Hengelo Gld. Tel. 05753-1800

OPRUIMING vanaf dinsdag 3 januari a.s.

Enkele van onze

vele modellen:

maten 36 t/m 41 nu

maten 36 t/m 41 nu 59,- maten 40 t/m 46 nu

nu al vanafRenata en Piedro kinderschoenen

Wij wensen u allen een voorspoedig 1984

Wullink Vorden<
Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN - TELEFOON 05752-1342.

jaar-
wisseling

Oliebollen
Appelbeignets
Appelcaree's
Saucijzenbroodjes

Wij wensen u

prettige jaarwisseling

Echte bakker

ASSELTVAN

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

en medewerkers.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro

(Landelijk erkend). ^^

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Volksschilderkursus
Woensdag 18 januari begint er een kur-
sus volksschilderen voor beginners.
Inlichtingen en opgave bij:

Els Harmsen

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

De laatste de beste. Wij maken voor U
de

Olieflapbolsneeuwcarre
Grote en kleine saucïjsjes
Ham- en kaassoesjes
Gevuld Roggebrood
Pizza en Hawai speciaal
en ook een heerlijke

Huzaren salade
bijzonder fijn-banketbakkerskwaliteit.

2 januari

GESLOTEN
BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 05752-1750, Vorden.

Specialiteit:

Zwanenhalzen
Leonidas bonbons

Oudejaarsdag
ouderwets gezellig in

„Ie Herberg"
spijkersslaan

wie pakt de wisselbeker op het

voetbalspel?
gewicht raden

BESTELT U TIJDIG UW SALADES?

Openingstijden:
Oudejaarsdag ca. 18.00 uur gesloten

Nieuwjaarsdag vanaf 14.30 uur geopend.

Wij en onze medewerkers wensen u
een gelukkig en een voorspoedig 1984

Oliebollen - Appelbollen
Appel beignets - Appelf lappen
Parijse soezen
Sneeuwballen

met

Zaterdag 31 december, oudejaarsdag,
vanaf 's morgens 9 uur op het markt-
plein in Vorden.

Hartman' s frituurbedrijf
TELEFOON 05752-1426 - WARNSVELD.

Nieuwjaarsknaller
Draagbare K.T.V. +
F.M. Radio
van 1275,- voor

Installatiebedrijf

rftWinters
Spalstraat 8, Hengelo Gld. Tel. 05753-1280

"LM.B. „VORDEN
INDUSTRIEWEG 13, VORDEN. TEL. 05752-3163

Dealer
Wenst al haar clientèle

een voorspoedig 1984

A.s. vrijdag en zaterdag op alle casset-
tebandjes

10% KORTING
Wij wensen U allen

een gelukkig nieuwjaar.

Dekker Electro B.V.
VORDEN.



Voor de vele blijken van be-
langstelling ondervonden tij-
dens de ziekte en na het overlij-
den van onze vader, schoonva-
der en opa

EVERT JAN DIJKMAN

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Dijkman.

p/a Molenweg 43
7251EDVorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven, ondervonden tijdens en
na het overlijden van onze lieve
moeder en oma

HENDRIKA FEMIA
DEVRIES-HAVERHOEK

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
fam. de Vries.

Vorden, december 1983.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, bloemenen
kado's, die wij op onze huwe-
lijksdag mochten ontvangen.

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1984.

Bennie en G reet Seesink
en medewerkers.

Met dankbaarheid denken wij
terug aan de vele gelukwensen,
bloemen en kado's die wij van
u mochten ontvangen bij ons
50 jarig huwelijksfeest

J.W. WEENK
ST. WEENK-

BOUWMEESTER

7251 NC Vorden
Vosheuvelweg 4.

Te koop: fornuis met 170 an-
tieke tegels f 875,-.
Openhaard broodtrommel-
model met rol klep
Kachel voor schuur f 90,- en
potkachel f 250,-.
Tel. 05752-2269.

Voor de feestdagen zo'n heer-
lijke koude schotel.
lekker... en gemakkelijk.
De koks van de Rotonde weten
hoe 't hoort, met rundvlees en
echte mayonaise.
Bestelt u op tijd?
Bondsrestaurant
„de Rotonde"
Tel. 1519. Vorden.

Gevraagd: ervaren telefonis-
ten/typiste. Omgeving Hen-
gelo Gld.
Sollicitatie:

Brieven onder nr. 29-1
Buro Contact.

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

Vrijdag 30 en zaterdag 31 de-
cember warme en kersvers
gebakken oliebollen en ap-
pelbeignets.
Rest. de Rotonde, Vorden.

Te koop wegens
plaatsgebrek: nieuwe
3 in 1

stereocombinatie
Prijs n.o.t.k.
Tel. 05752-1348.

Te koop:

SIMCA1308 GLS
oktober'77. f 700,-.
Tel. 05752-2663.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG
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l
Op 6 januari '84 hopen wij

BERTUS SCHOTMAN
t en

l FIEN SCHOTMAN-HELMINK

^ samen met onze kinderen ons 25-jarig hu-
welijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid zal er om 13.30 uur een
eucharistieviering worden opgedragen in
de kerk van de H. Antonius van Padua te
Kranenburg.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur m zaal
Schoenaker, Ruurlose,weg 64, Kranenburg,
Vorden.

^

Vorden, december '83
Hamsveldseweg 10.

Zondag 1 januari 1984 hoopt

OMA BOSMAN-DERKSEN

90 jaar te worden.

Gelegenheid tot feliciteren op zondag 8 ja-
nuari van 15.00 tot 17.30 uur in Ons Huis,
Bleekstraat 7, Hengelo Gld.

Fam. Bosman
Ruurloseweg 38
Hengelo Gld.

Na een liefdevolle verzorging op Villa Nuova heeft de
Heere tot zich genomen onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

WILHELMINA GRADA LENSELINK
sinds 15 november 1979

weduwe van Jan Willem Heijenk

op de leeftijd van 88 jaar.

Psalm 68:7 (Liedboek)

Emmeloord: J.W. Heijenk
SA. Heijenk-Faas

Vorden:J. Heijenk
G.J. Heijenk-Brummelman

Sinderen:A.B. Westerveld-Heijenk
G.J. Westerveld

Vorden:BA Heijenk
A.H. Heijenk-Peterkamp
en kleinkinderen.

Rondweg 1
7251 RT Vorden, 22 december 1983.

De begrafenis heeft op 27 december 1983 op de Alge-|
mene Begraafplaats te Vorden plaatsgehad.

Heden is overleden in het bejaardencentrum "De Weh-
me" te Vorden, de heer

JAN BURKINK
weduwnaar van H. Steenblik

op de leeftijd van 92 jaar.

Namens neven en nichten:
G. Straatman
H.C. Straat man-Steege

Vorden, 23 december 1983.

Korrespondentie-adres:
G. Straatman,
Lankhorsterstraat 31, 7255 LC Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats in
Vorden plaatsgehad.

Wegens inventarisatie

GESLOTEN
op maandag 2 januari a.s.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - telefoon 3566
Ruurloseweg 91 - Kranenburg - telefoon 6658.

Maandag 2 januari de gehele dag

GESLOTEN

Slagerij Krijt
Slagerij Vlogman

Na een moedig gedragen lijden is moe gestreden van
ons heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader

JAN CHRISTIAAN JOHAN
DOORNINK

echtgenoot van G.G. W. Kruisselbrink

op de leeftijd van 45 jaar.

G.G.W. Doornink-Kruisselbrink
Maryette en Rene
Gerard

7251 CD Vorden, 27 december 1983.
De Bongerd 14

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 31 de-
cember om 12.00 uur in het rouwcentrum van de Monu-
ta Stichting, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal aansluitend om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsvinden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het
rouwcentrum.

Na een moedig gedragen lijden, is van ons heengegaan
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

JAN CHRISTIAAN JOHAN
DOORNINK

echtgenoot van G. W. Kruisselbrink

op de leeftijd van 45 jaar.

Vorden: H. Doornink
M.J. Doornink-Dijkman

Brummen: G.J. Bleumink
C.J. Bleumink-Doornink

Velp: J. Wijnands
G. Wijnands-Doornink
Henk

Vorden: H. Doornink
M. Doornink

Vorden, 27 december 1983.

Met ontsteltenis ontvingen wij het droeve bericht dat
toch nog onverwacht is overleden onze vriend, werkne-
mer en collega

JAN DOORNINK

op de leeftijd van 45 jaar.

Gedurende vele jaren heeft hij zijn beste krachten gege-
ven voor ons bedrijf. Hij was een fijne vriend en coll
voor ons allen.
Zijn vrouw, kinderen en familie wensen wij kracht dit 20
zware verlies te dragen.

Vorden, 27 december 1983.

Directie en Medewerkers
J.J. Woltering &• Zn. B.V.

Maandag 2 januari a.s. wegens inventa-
risatie

GESLOTEN
Schoenen

Lederwaren
Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

GESLOTEN
van 2 tot en met 8 januari.

Jansen & gal
ciuto.schade bedrijf

Op de markt in Vorden.

"Bakkerij 't Stoepje,
Jan van Aart van Jan de Bakker

'ff

WIJ WENSEN U ALLEN

EEN VOORSPOED/G 1984

Havenstraat 51, Spakenburg.

Vooraluwreparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.
Het adres voor:

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

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

7231 ad warnsveld
91

lel: 05750 22016

TAPIJTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM

TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijd/g

HOTEL RESTAURANT

BAKKER
TELEFOON 05752-1312 - VORDEN

1 JANUARI

BOERENKOOL
MET WORST

10.-

Onze Welkop winkel
is oudjaarsdag om

12.00 uur
Gesloten

In 1984 staan wij 6 dagen
van de week weer voor U klaar.

VORDEN
De Grote Groene Vakwinkel stationsweg 20 -Tel: 1583
voor Huis en Tuin, voor Mens en Dier.

Vuurwerk, pijlen, rotjes, kanonslagen

Grote keus in Siervuurwerk
pakketten diverse soorten vanaf 8-

10% voorverkoop korting
tot 28 december. Haal onze bestellijst.

Verkoop en afhalen op 30 en 31 december.

Wapen- en Sporthandel

Marte
•tttdi dotltnffmdl

Bestel snel, dan weet u zeker
dat alles in voorraad is.
Zutphenseweg 7 - Vorden - tel. 1272



WIJ ZIJN 20 BRUTAAL
OM DEZE KEER WAT VUURWERK

GOLDEN
WONDER
SLAOLIE

Lekkere oliebollen en appelbeignets, die lust
iedereen wel. Onze inkopers zijn er ook verzot op. Nogal

logisch dat ze dit keer extra brutaal hebben ingekocht
Tarwebloem, slaolie, goudreinetten. Zó goedkoop,

dat u er nog makkelijk 'n flesje bruisende Sekt bij kunt nemen.
Om te proosten op het nieuwe jaar, waarin u kunt

blijven rekenen op uw brutale kruidenier.

SEKT

CAMPINA
ROOMIJSTAART

2 kilo
GOUD-
REINETTEN

ROZIJNEN

POEDERSUIKER
bu • ' ' : • ; • ' m

CIDER
es 0.75 Wei

ANCO ZELFRIJZEND
BAKMEEL —
ZOUTE PINDA'S

gram, V:i| Produkt

_89
_169
_199
_79
229

VARKENSSATE
KOOPMANS diepvries. 3 si
OLIEBOLLEN- GEISHA ASPERGES 970

#n MIY bhk 25° swm *•* 'gn MIX KERSEN

REGENT BONBONS
, i

HUZARENSALADE
1 . 1 i.

MORA
BinERBALLEN

KROKETTEN

299
JONGE KAAS

Alléén verkrijgbaar in filialen met een groente- Alleen verkrijgbaar m filialen met een slagerij. bllk_10 st^' 20Ü F'MI_^ Vn| prridukt

afdeling. Prijzen geldig t/m 31 december a.s

HAND-
SINAASAPPELEN
NavHm.i net ca.O K

SLA
_ grote krop

TOMATEN
500 gran

69
199

SCHOUDER-
KARBONADE KILO

.„ BLOOKER CACAO
695 i iak 12S

RUNDERGEHAKT
ZONNEBLO
literfl.'icon. Vri j ProdiiK^_

CALVÉ SAUZEN
',25 liter, diverse smaken —

729 JACHERMANS

3S^n\
IQQ
ITT

WAT UW PORTEMONNEE NODIG
HEEFT IS'N BRUTALE KRUIDENIER
STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN Wij sluiten zaterdag Sldec.a.s

om 16.00 uur. 52

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

Veel voordeel en veel nieuws op onze
Midwintershow.

28 29 30december december december
10.00-21.00 uur 10.00-21.00 uur 10.00-21.00 uur 10.00-21.00 uur

ftes wijn
£"*ee/lProefrit

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-1753
Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124 RUESINK A

Wij beginnen voor U het nieuwe jaar goed.
Vanaf 2 januari a.s. hebben wij de gehele
wintercollectie van zowel dames- heren-,
meisjes- en jongenskleding
sterk afgeprijsd.

Komt U maar...
het hangt weer voor U klaar

Met onze beste wensen
voor 1984

MODEHUIS

PARKEREN VOOR DE DEUR VORDEN TEL (05752) 1381

Wij wensen iedereen

een voorspoedig
nieuwjaar

Creatief Centrum Kerkepad
Cafetaria de "Olde Smidse"
Dorpsstraat 8 - Vorden - telefoon 1921.

Wij wensen U

een gelukkig en
voorspoedig 1984

FAM. HELMINK
Zutphenseweg 24.

+ MEDEWERKERS

Wij wensen iedereen

voorspoed/g en gezond 1984
A.G. Schurink

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 057521877

AUTORIJSCHOOL

OORTGIESEIM
wenst allen

een voorspoedig 1984

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - telefoon 3566
Ruurloseweg 91 - Kranenburg - telefoon 6658.

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

Voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
wenst u

WAPEN- en SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden. Tel. 1272.

Wij wensen al onze clientèle

een voorspoed/g
nieuwjaar

CAFÉ-SLIJTERIJ

„'t Wapen van 't Medler"
A.J. EYKELKAMP - Telefoon 6634

OUDEJAARSAVOND EN NIEUWJAARSDAG

GESLOTEN

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1984.

Tevens nemen wij afscheid van 1983 en van al

onze prijzen, die leveren wij vrijwillig in.

Hoeveel wij ingeleverd hebben, kunt u 2 ja-

nuari 's middags om half twee komen zien.

Begin het jaar goed en doe er uw voordeel

mee.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 29 december 1983

45e jaargang nr. 42

Wetenswaardigheden
over vuurwerk

Van het korps Rijkspolitie, district Apeldoorn ontvingen wij enige infor-
matie omtrent vuurwerk. Ook de scholen in onze gemeente ontvingen een
dergelijk informatie-pakket. Nu de jaarwisseling nadert leek het ons nuttig
een en ander op te nemen.

Voor de Christelijke jaartelling kende men reeds vuurwerk in het Chinese
keizerrijk. Ook in het oude Bengalen (thans Bangla Desj) werd vuurwerk
vervaardigd. Dit vuurwerk vormde de grondslag voor het huidige vuur-
werk. Zodoende is ook de naam Bengaals vuurwerk verklaarbaar.
De Portugezen brachten het eerste vuurwerk naar Europa. Het vuurwerk
kwam eerst in de 19e eeuw beter in de markt. Aanvankelijk was het alleen
bestemd - vanwege de hoge prijs - voor de gegoede burger.

Vuurwerk bestaat uit een lont met een lading. Die lading bevat lsas'. Sas is
een mengsel van vaste stoffen dat - na ontsteking - zonder toevoer van
lucht verbrandt of ontploft. De kleuren en kleurregens van vuurwerk wor-
den verkregen door bepaalde mengsels van oxidatie- en reductiemidde-
len.

Koudvuur bestaat niet
Veel kinderen houden van vuurwerk, vanwege de mooie knallen en kleur-
ren. Vuurwerk is er in vele soorten b.v. rotjes, pijlen, gillende keukenmei-
den en zevenklappers.
Vuurwerk kan erg gevaarlijk zijn als je er verkeerd mee omgaat. Ieder jaar
raken er weer mensen gewond door vuurwerk. Als je vuurwerk aansteekt
moet je je aan de regels houden. Wist je datje nooit vuurwerk in de jas- of
broekzak mag stoppen, omdat door de lichaamswarmte het vuurwerk tot
ontploffing kan komen? Veel kinderen kopen ieder jaar een pakje 'sterret-
jes'; ze denken dan vaak dat dit vuurwerk ongevaarlijk is. "Het is toch
koudvuur", denken ze dan. Dit is echter niet waar. De vonken van deze
sterretjes kunnen wel degelijk brand veroorzaken.
Denk ook aan de dieren. Je kunt ze maar beter binnen houden op oude-
jaarsavond. Ieder jaar raken er dieren zoek die geschrokken zijn van het
vuurwerk.

Er zijn tien vuurwerkregels opgesteld, als je je aan deze regels houdt dan is
de kans erg klein dat er ongelukken gebeuren:

1. Als je vuurwerk afsteekt, zorg dan datje weet hoe het werkt. Vraag dat
aan de winkelier en lees de gebruiksaanwijzing.

2. Steek nooit vuurwerk afin de buurt van anderen die dat niet in de ga-
ten hebben. Bijvoorbeeld kleine kinderen of oude mensen.

3. Gooi nooit afgestoken vuurwerk naar anderen.
4. Steek nooit vuurwerk a f in de buurt van brandbare spullen en steek

het nooit gebundeld af.
5. Houd vuurwerk datje hebt aangestoken nooit vast. Leg knalspullen

op een muurtje en plaats pijlen in een Hes. Graaf hem in of doe er zand
of ander zwaar spul in.

6. Pak nooit vuurwerk op dat nog niet ontploft is en dat nog rookt of
waaraan nog vuur te zien is.

7. De afstand tussen de plaats waar je het vuurwerk aansteekt en de toe-
schouwers moet minstens zes meter zijn.

8. Steek vuurwerk nooit aan met een lucifer of met een aansteker. Het
lontje brandt dan te snel op. Doet het met een brandende sigaret.

9. Doe deuren en ramen dicht als je vuurwerk afsteekt, dat voorkomt
naar binnenvliegend vuurwerk.

10. Denk aan de dieren als je vuurwerk afsteekt. De meeste dieren wor-
den heel bang van al dat geknal. Houd daar rekening mee.

Tenslotte: Vuurwerk mag worden verkocht op 30 en 31 december van dit
jaar. Vuurwerk ontsteken is in ons dorp toegestaan van zaterdag 31 decem-
ber 1983 van 18.00 uur tot zondag l januari 1984 tot 02.00 uur. Je hebt dus
acht volle uren de tijd om het vuurwerk af te steken. Daarvoor en daarna is
het verboden. Een prettige jaarwisseling.

[Amnesty nieuws\

Schrijfavond:
januari 19842j

Op maandag 2 januari 1984, de dag na
Nieuwjaar dus, is het weer schrijf-
avond van 19.00 tot 21.00 uur in het
Dorpscentrum.

Op die datum zijn alle goede voorne-
mens voor het nieuwe jaar nog zó vers,
dat we er niet aan twijfelen of er zal die
avond zoveel geschreven worden dat
we briefpapier tekort zullen komen.
Niet dat we ooit ontevreden zijn over
de opkomst op onze schrij fa vonden.
Verre van dat: we merken steeds weer
dat de Vordenaren Amnesty een goed
hart toedragen. Amnesty lééft in Vor-
den en dat is voor ons, Amnesty Inter-
national Groep Vorden, een steun in

de rug. Toch zijn er ongetwijfeld men-
sen, die al vaak van plan waren om op
de eerste maandagavond van de
maand eens bij de schrijvers voor Am-
nesty een kijkje te nemen, maar er nog
nooit toe zijn gekomen het ook werke-
lijk te doen. Die mensen roepen wij
toe: begin het nieuwe jaar nu meteen
met iets positiefs! Kom de avond na
Nieuwjaar naar het Dorpscentrum;
neem uw buurman of buurvrouw mee
als u misschien de drempel toch een
beetje hoog vindt om er alleen over te
stappen.
U kunt dan zien hoeveel hoofden zich
eendrachtig buigen over brieven,
waarin gevraagd wordt om mensen
vrij te laten die nooit iets geweldadigs
hebben gedaan; mensen die alleen
zijn uitgekomen voor hun overtui-
ging, een overtuiging die de macht-
thebbers in hun vaderland niet welge-
vallig was.
Er liggen altijd brieven in het Neder-
lands, die u kunt overschrijven. Er zijn
altijd Amnesty-mensen die u wegwijs
kunnen maken. U kunt alles lezen
over de achtergronden van de mensen
waarvoor we die avond schrijven.
Mocht u toch liever thuis in alle rust
zo'n briefschrijven dan is ook daar een
mogelijkheid voor.
De brieven gaan deze maand naar de
Sovjet Unie waar een 48-jarige Rus al
elf jaar gevangen zit zonder ooit be-
zoek te mogen ontvangen; naar kolo-
nel Gaddafi in Libië om vrijlating te
vragen voor 10 mensen die lid waren
van een organisatie, die de regering
niet welgevallig was; naar de minister-
president van Thailand, waar een ak-
tieve, geweldloze tegenstander van de
militaire regering gevangen zit.
We hopen naast onze trouwe schrij-
vers vele nieuwe gezichten te zien a.s.
maandagavond 2 januari in het
Dorpscentrum.

Klaverjasavond in
't Eantoffeltje Vorden
DonTÏerdagavond j.l. vond er in bar-
bodega 't Pantoffeltje een klaverjas-
wedstrijd plaats,-waar encrn:
stel) ng voor was uit de gehele regio
(rekMjd voor Vorden).
Oiw^kslag 8 uur kon wedstrijdleider
H. Zieverink een kleine 100 deelne-
mers en deelneemsters verwelkomen.
Hij merkte op gelukkig te zijn met de
komst van een 20-tal dames. Na uitleg
van de huisregels, begon men aan de
wedstrijd met veel sportieve inzet. Er
is geen mes op tafel gekomen, was het
kommentaar van de wedstrijdleider,
en dit was ook onze eerste huisregel.
Er werden 4 potjes van 1500 punten
gemaakt en het verschil in de top en
de staart was gering.
De uiteindelijke winnaar kwam uit
Vorden in de persoon van H. Stokkink
met 6549 punten, een goede tweede
werd J. Driezes uit Lochem met 6475
punten. Derde is geworden H. Smits
uit Arnhem met 6396 punten, D.
Buunk uit Vorden behaalde de vierde
plaats met 6359 punten en J. Boeyen
uit Epse werd vijfde met 6305 punten.
Gelet op de applausmeter die een 8,8
liet zien voor prijzentafel en organisa-
tie, en met de mededeling dat door dit
resultaat men verder wil gaan en als
datum 19 april alvast geprikt werd, gin-
gen de deelnemers(sters) zeer vol-
daan naar huis.

Voetbal
S.V. Ratti l (za) voetbalde
door
Het eerste team van de zaterdag van
Ratti heeft tijdens de winterstop door-
gevoetbald.
Zaterdag 17 december kwam reserve
eersteklasser Sp. Eefde 2 op bezoek.
Deze wedstrijd werd door de Kranen-
burgers met 5-2 gewonnen.
Zaterdag 24 december moest Ratti l
het opnemen tegen een zwaardere te-
genstander, nl. reserve eersteklasser
Gazelle Nieuwland 2 uit Dieren.
Na een ruststand van 0-0 en een ge-
miste penalty van Jan Nijenhuis, was
Ratti in de beginfase van de tweede
helft duidelijk de sterkere ploeg. Het
team wist zeer spoedig een voor-
sprong van 3-0 te bereiken door doel-
punten van Jan Nijenhuis en Pascal
Hartelman(2x). Maar Gazelle Nieuw-
land kwam goed terug en wist de stand
terug naar 3-3 te brengen. Ratti gooide
vervolgens alles op alles en wist één
minuut voor tijd de beslissende goal te
scoren via een solo van Henk Bulten.
Eindstand 4-3.
Opnieuw een goed resultaat van de
Vordenaren die onder leiding van Ka-
rel Nieuwenhuis een prima jaar achter
de rug hebben en op het thuisfront
slechts één nederlaag behoefden te
verwerken.

Dammen
Jeugd-wereldkampioenschap
In het jeugdwereldkampioenschap,
dat vorige week vrijdag is afgerond,
heeft Johan Krajenbrink een 4e plaats
veroverd met 22 punten uit 15 wed-
strijden. Tot de laatste ronde bleef hij
ongeslagen, maar in de laatste ronde
verloor hij van de Ivoriaan Kone,
doordat hij in een vlaag van damblind-
heid 2 schijven weggaf. Er is nog geen
kampioen: de Russen Keisels en Tsji-
zov eindigden met 2^^inten gelijk en
maken in een bam^e uit wie de
jeugdwereldkampioen wordt. De
eindstand is:
/. Keisels (SU) J5-25; Tsjizov (SU) 15-
25; 3. Jansen (NL)J£-24; 4. Krajen-
brink (NL) 15-22; 5^uassi (fvoork.)
J5-18SB 257; 6. v.d.We(NL) 15-18SB
192; 7. Sysel (TsjSlow.) 15-17; 8. Kone
(Ivoork.) 15-15; 9. Beyaert (Frankr.) 15-
14; 10. Michiels (Belg.) 15-12 SB 155; 11.
Dan Gur(/sr.) 15-12 SB 121; 12. Michel
(Frankr.) 15-11; 13. L. Manzana (Ital.)
15-10; 14. M. Manzana (Ital.) 15-7; 15.
Shimony (Isr.) 15-6; 16. Collet (België)
15-4.

Gelders kampioenschap
In de 4e ronde van het Gelders Kam-
pioenschap heeft Johan Krajenbrink
in de Hoofdklasse zijn eerste overwin-
ning weten te pakken. Hij won van Al-
fons Ottink nadat een geslaagde flank-
aanval geleid had tot een eindspel met
2 schijven meer. Dit eindspel bleek
winst. Henk Grotenhuis maakte op-
nieuw duidelijk op jacht te zijn naar
een goede notering. Zaterdag won hij
kort maar krachtig van Henk Sonde-
ren uit Winterswijk. Ook Jurgen Slut-
ter rukt na zijn nederlaag in de eerste
ronde op in het klassement van de
aspiranten. Na zijn overwinning van
vorige week werd nu Nardo Wolte-
rinck uit Winterswijk aan de zegekar

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Harm Zunneveld leep maor wat rond deur de busse op dizzen eersten kas-
dag. 'n Heel'n dag in huus zitten was ok niks veur um, daor wodd'n i'j maor
oelderug van, veural met dit weer. 't Was jao onmundug warm veur 'n tied
van 't jaor. Maor jao, zo was 't now eenmaol, de meeste snee zaog i'j nog op
de kas- en ni'jaorskaarten die'j dizze dage deur de brievenbusse kregen.
Harm schrok inens op uut zien prakkezaotsies too d'r onvewachs unjach-
hond uut de struuke langs 't bospad kwam. Harm haal'n 'n hond an en 't
dier leep metene met um wieter. Umdat t'r in 'n heel'n umtrek helemaols
gin mense te bekennen veel dach Harm dat 't wel un afgedankten zo wean,
ene die ze graag kwiet woll'n. Schienbaor had e ok al wel un tiedjen deur de
busse eloop'n want nee was driefnat en zaog t'r nogal afgejakkerd uut.

"Goat maor met nao mien huus jonge dan krie'j eers wat te vretten."
Schienbaor veston de hond um want hee bleef kot bi'j Harm in de buurte,
ok op de grintweg leep e netjes naöst Harm.

Met un zo op 't oge nogal beheurluk gangetjen kwam d'r um un auto ach-
terop. Veur alle zekerheid wol Harm 'n hond maor vaste hollen, hee kon
jao wel niks gin vekeer gewend wean. Hee prebeern um bi'j 'n halsband te
kriegen maor dat lukken um neet. Inplaatse daorvan sprong de hond de
weg op, net veur 'n auto. De hond schreeuwen un keer en kwakken too op-
zied in 'n barm, zo dood as un piere. Anders kon Harm d'r teminsten neet
an zeen.

De auto was estopt en un kearl met un boek, waorveur 't better was dat e 't
kasdiner maor oaversloog, kwam op Harm tooloop'n.
"I'j hadd'n de hond maor better an de liene können holl'n."
"En i'j hadd'n maor better neet zo hard können ri'jen," was Harm zien we-
derwoord. "Zo'n hond kost altied drie honderd gulden a'j um weer mot
koop'n."
" 'k Zal 't goed met ow maak'n", zei de kearl onderwiel e zien pottefulje uut
de tesse trok. "Hier he'j drie honderd en vieftug gulden en maak t'r dan
wieter gin wark van."
Harm lei de hond in 'n graven naöst de weg en kösteren too maor op huus
an. 't Jonge, dat was nog 's un metvaller, zo'n goeien eersten kasdag hed e
de leste jaorn neet ehad.
's Aovunds, too hee met zien kammeraöje an 't kruusjassen was in „'t
Zwatte Schaop", vetell'n e 't vehaal in geuren en kleuren.
"Dan meug i'j wel 's tracteern", vonnen de jonges.
"Dat doe'k ok, zeg maor wa'j hemmen wilt."
Zo kwammen d'r bier, bitterballen, kippelevers tot 'n goeien biefstuk too
op taofel, alles op kosten van Harm.

't Zol goed tien uur wean too d'r ene 't café in kwam en nao Harm Zunne-
veld vroog. "Hier he'j ow man", schreeuwen d'r ene van de taofel.
"Oh", zei e naodat e bi'j eur was ekommen," ik kwam die drie honderd en
vieftug gulden haal'n die'j vier den dooien hond ebeurd heb, den hond
was nameluk 'n mienen." Hee lei Harm uut dat e zaoterdag op jach was
ewes en dat de hond um d'r vandeur was egaon. Toovallug was de man die
de hond oaverreen had zien buurman ewes en zo was de zaak tot klaorheid
ekommen.
Harm gaf de man 't geld maor weer want eerluk ezeg had e daor rech op.
Too hee wat later met de kastelein afrekkenen kon e teggen: " 'k Heb in
jaorn neet zo'n duur'n kasmissen ehad, bi'j ons in d'n Achterhoek."

H. Leestman

gebonden. Henk Hoekman speelde
bij de junioren zijn derde remise op rij
en wel tegen Jaap Vaarkamp (Barne-
veld).

Olliebollentoernooi/
Piet Dekker Wisselbeker
Op vrijdagavond 30 december organi-
seert DCV als afsluiting van het jaar 's
avonds de jaarlijkse sneldamwedstrij-
den om de Piet Dekker Wisselbeker.
Wieger Wesselink, die al 2 maal op rij
de beker heeft gewonnen, zal er zeer
op gebrand zijn om hem voorde derde
keer te winnen, daar deze dan zijn ei-
gendom blijft. Eveneens gerenom-
meerde sneldammers als bijvoor-
beeld Johan Krajenbrink en Henk
Ruesink zullen er echter alles aan
doen om te proberen dit jaar de beste
sneldammer van Vorden te zijn. Voor
de jeugd wordt 's middags een oliebol-
lentoernooi gehouden, dat met een
onderbreking van eenjaar nu al voor
de derde keer georganiseerd wordt.

FOTO-
STRIP-
VER-
HAAL

over het
fotograferen
in de
winter

Misschien bent u iemand die in winterse dagen moeilijk de deur
uit te krijgen is. Dan moet u heslist dit "Stripverhaal" Ie/en. U mist

dan namelijk veel fotokansen die te maken hebben met de drie grote
"versierders": de sneeuw, het ijs en de rijp. Het mooiste is de sneeuw
waarvoor het soms niet eens nodig is naar buiten te gaan zoals de eerste
foto laat zien. Wie er op uit t rekt ontdekt in het sneeuwlandschap veel
motieven. De k inderen die een sneeuwpop maken, versierde t akken of
een besneeuwd bos op een zonnige dag. Die /on geeft ook kansen voor
het maken van een tegenlichtopname: dat grote wit te vlak zorgt voor
een goede spreiding van het l icht , waardoor de kans op overstraling klei-
ner is.

De fotogenieke mogelijkheden van het ijs zijn natuur-
lijk bekend. Wie de camera richt op schaatsende men-
sen doet er ook goed aan te letten op de lichtval. Ook
hier kan een opname in tegenlicht (foto 2) een aan-
t r e k k e l i j k resultaat opleveren. De derde foto is te ma-
ken na een vr icsnacht als een lichte rijp alles in de na-
tuur een mooi contour heeft gegeven. Wie er dan op
ui t t rek t met een s impel /wart car tonnet je bij zich kan
/o'n foto maken , maar u moet er meestal wel vroeg
voor op pad.

Fotograferen in de winter geeft veel mogelijkheden
maar ook een paar beperkingen. Bij lage tempera tu-
ren kunnen de bat ter i jen van camera en/of flitser on-
verwacht geen energie meer leveren. Erg korte s lu i -
t e r t i jden worden soms vertraagd uitgevoerd. En bij
een te snel transport kan de fi lm breken. Rustig trans-
porteren is dus verstandig. Maar voor wie graag mooie
foto's maakt zijn dat geen redenen om er als het bui-
ten ijzig mooi is niet met de camera op uit te trek-
ken.

De jeugd wordt in groepen van 6 on-
derverdeeld, waarna de eindstand uit-
sluitsel geeft over het aantal gewon-
nen oliebollen.

Onderlinge kompetitie
Senioren: J. Lamers - H. Wansink 0-2;
H. Graaskamp - S. Buist 2-0; B. Rossel -
G. Hulshof 0-2; W. Sloetjes - W. Beren-
pas 2-0; H. Esselink - T. Sluiter 0-2; S.
Wiersma - B. Hiddink 1-1; G. Wassink -
H. Klein Kranenburg 2-0; J. Hoenink -
W. Hulshof 1-1; H. Ruesink-J. Lank-
haar 1-1.
Nu de voorrondes zijn afgewerkt,
wordt op 6 januari met de finales be-
gonnen. Voor de Hoofdklasse plaat-
sten zich de 4 hoogstaankomenden
van elke voorronde groep.
De eindstanden in de diverse groepen
zijn als volgt:
Groep 1: l. J. Krajenbrink 6-12; 2. T.
SI ut ter en A. Wassink 6-8; 4. H. Klein
Kronenborg 6-6; 5. Hulshof en H. Esse-
link 6-4; 7. W. Sloetjes 6-0.
Groep 2: 1. W. Wesselink 7-13; 2. W.
Wassink 7-10; 3. H. Hoekman 7-9; 4. H.
Wansink 7-8; 5. B. Breuker 7-5; 6. J.
Lamers 6-4; 7. J. Sluiter 7-4; 8. W.
Hulshof6-l.
Groep 3: l. H. Ruesink 7-13; 2. J. Mas-
selink 6-10; 3. S. Buist 6-7; 4. B. Nijen-
huis 6-6; 5. W. Berenpas 6-5; 6. G. ter
Beest 6-4; 7. J. Hoenink 4-1; 8. M.
Boersbroek 5-0.
Groep 4: 1. H. Graaskamp 6-12; 2. G.
Wassink 7-9; 3. S. Wiersma 6-8; 41 J.
La n k haar 7-8; 5. B. Hiddink 7-7; 6. B.
Wentink 7-4; 7. B. Rossel en G. Brum-
melman 7-2.

Fietstoertochten
"Achtkastelenrijders"
De VRTC "De Achtkastelenrijders"
heeft voor 1984 de volgende fiets-
toertochten vastgesteld: zondag 6
mei: voorjaarstocht 40 en 80 kilome-
ter; 5,6,7,8 juni: Avondfietsvierdaag-
se 20 en 35 kilometer; zondag 29 juli:
zomertoertocht 40 a 50 kilometer.
Hiervoor kan men ook in Hengelo
starten.
Zondag 7 oktober: herfsttoertocht 40,
80 en 120 kilometer.
De start voor al deze ritten is bij café 't
/waantje aan de Hengeloseweg te
Vorden.



EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. LAMMERS
meubel, tapijten en lederwaren

Een gelukkig nieuwjaar
wordt u toegewenst door de

FA. TEN BRIIMKE
Zutphenseweg - Vorden

ADMINISTRATIEKANTOOR

Klein Lebbink bv
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Raadhuisstraat 22

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen iedereen

een
voorspoedig

nieuwjaar

CAFÉ-RESTAURANT-LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Fa. Th. Schoenaker
Ruurloseweg 64, Vorden

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 Vorden, telefoon 1531

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

JEUGDSOOS

't Stampertje
wenst iedereen

een gelukkig 1984.

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

AUTORIJSCHOOL

HILFERINK
De Boonk 39, telefoon 05752-1619.

wenst allen

EEN GESLAAGD NIEUWJAAR

CAFÉ UENK
wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Arnold en Ria Schut

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

__ l l Cl vJ LVr l en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Smederij H. van Ark
Burg. Galleestraat 5, Vorden

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedrijf

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

AJ. Brandenbarg
EN MEDEWERKERS

VEE- en VARKENSHANDEL

wenst zijn clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van het af-
gelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

RIJWIELSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
Hengelo Gld. - lekink 8 - Tel. 05753-2888

wenst allen

een voorspoedig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - T e o o n 1573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

Barendsen Vorden B.V,
EN MEDEWERKERS

Zutphenseweg 15, Vorden

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 22

wenst vrienden en bekenden in alle opzich-
ten een

gezond, voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen u een
voorspoedig nieuwjaar

BONDSSPAARBANK
Vorden
Decanijeweg 3

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn,
EN MEDEWERKERS

METSEL- EN
TIMMERWERKEN

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Wenst allen

een
gelukkig nieuwjaar

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

Fa. BA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

M-^KKINK
Nicuvvstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

wenst iedereen een

voorspoedig nieuwjaar

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. Groot Roessink
EN MEDEWERKERS

Vaalverinkdijk 1, Hengelo (G.) tel. 05753-1470 en
2786.

wenst allen een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers CV en
KI u vers Sport Totaal

Diny Reintjes-Wolsing
ALGEHELE VOETVERZORGING

WENST ALLEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Raadhuisstraat 24 - Telefoon 1417.

EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIffUlEUWJAAR

WAS- en TEXTIELVERZORGING

sebeKnk vonden

WENST U ALLEN
EEN SCHOON NIEUWJAAR

Wij wensen u allen een
alleszins geslaagd
nieuwjaar!

VAMOR RIJSCHOOL

G. BULTMAN
M.l. gediplomeerd

H.K. van Gelreweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1753

Wij lessen in BMW en Volvo en motor Suzuki

DIREKTIE EN MEDEWERKERSVAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

Jan Krijt DE ECHTE SLAGER

wenst allen een voorspoedig
nieuwjaar

AUTO BOESVELD
wenst u allen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

3RI 31-VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

wensen u
een voorspoedig nieuwjaar

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

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden

SMEDERIJ

H.J. BERENDS
Landbouwwerktuigen en watertechniek - Linde

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van sportvereniging

„RATTI"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Een voorspoedig nieuwjaar

u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

H.J. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u allen

een voorspoedig 1984
LOONBEDRIJF

HAARING
BEUNKSTEEG 2, HENGELO GLD.

W/j wensen U allen een
voorspoedig nieuwjaar

Ten Have Engineering

Industrieweg - Vorden

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

AUTO enTWEEWIELERBEDRIJF
SHELL TANKSTATION

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar



30 en 31 december

VOLOP VUURWERK
met een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing, voor personen boven 16 jaar.

Pakketten sier. knal- en kindervuurwerk

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 15 - Vorden - telefoon 3566

Ruurloseweg 91 - Kranenburg - telefoon 6658

Sigarenmagazijn
Boek- en tijdschriftenhandel
"JAN HASSINK"

wenst allen
een voorspoedig
nieuwjaar

W/j wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5, Vorden
telefoon 05752-1567.

Hoveniersbedrijf
Fa. Gebr. KETTELERIJ B.V.
en medewerkers

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

\
Poeliersbedrijf ROSSEL

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27.

Slagerij
B.G. VLOGMAN

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Vee en Vlees
DJ.JANSSEN'SB.V.
Exportslachterij Apeldoorn
en medewerkers

wensen allen een
voorspoedig nieuwjaar

KAPSALON BEERNING

wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een gelukkig nieuwjaar

Schoenmakerij VISSER
H.K. van Gelreweg 4,
Vorden

Varkens- en paardenhandel
G.H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar
toe.

Timmer- en aannemersbedrijf
A. BOSCH
Schuttestraat 11

wenst alle kliënten
een voorspoedig
nieuwjaar.

J.H. WILTINK
Loodgietersbedrijf

wenst clientèle, mede-
werkers en bekenden
een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar.

J AG. HEINTJES
Verzekeringen en financiering

wenst allen
een voorspoed/g 1984.

U allen

een voorspoedig
en sportief 1984
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

Bestuur en leden van de

R.T.V.
Vierakker-Wichmond

wensen u

een voorspoedig 1984
en hopen weer op een goede samenwerking
te mogen rekenen.

Het Oude jaar uit en het Nieuwe jaar in, met wat
lekkers voor het hele gezin, zoals

Oliebollen
Appelbeignets
Appelflappen
Appelbollen
Saucijzenbroodjes

Natuurlijk vers van de Warme Bakker bij:

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Tel. 05752-1877

Wij wensen U

een voorspoedig en gezond 1984(

GRAMMOFQONPLATENHANDEL

Fa. F.J. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209

Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting.

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

Het was weer een goed zwanenhalzen-
jaar in 1983. Hartelijk dank hiervoor.

Wij en onze medewerkers wensen U

een voorspoedig 1984.

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Telefoon 05752-1750. Vorden.

met
Televisie

reparaties
—i- direct

ik naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Voor de feestdagen z
lijke koude schotel.
lekker... en gemakkelijk.
De koks van de Rotonde weten
hoe 't hoort, met rundvlees en
echte mayonaise.
Bestelt u op tijd?
Bondsrestaurant
„de Rotonde"
Tel. 1519. Vorden.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

LU

GROTE OPRUIMING
FABftfEKSMODELLEN

kofberts
afcantara kofberts

pantalons
regen/assen

in diverse maten

STOF RESTANTEN
eerste kwaliteit stoffen

per meter

ZEER SCHERPE PRIJZEN!
VERHOORDAGEN: DONDERDAG/VRIJDAG

29 en 30 december 1983
10.00 uur tot 16.00 uur

St. Janstraat 38
KEfJENBORG
Tel. 05753-1641UNIFORMEN

Vrijdag 30 en zaterdag
cember warme en kersvers
gebakken oliebollen en ap-
pelbeignets.
Rest. de Rotonde, Vorden.

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

J.W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Unieke 1-dag-service.

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

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

CONFECTIE EN MODE

irreTS
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Vrijwel direkt te leveren: diver-
se soorten houtstrooisel (los
gestort of in balen) alsmede
papierpulp voor uw stallen.
Wij vragen te koop: kaprijke
populieren, wilgen en eike-
bomen.
Steentjes B.V. Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

Wij bakken ook dit jaar weer die heerlijke

Oliebollen
Appelbeignets
Appelbollen
Appelflappen
Saucijzenbroodjes
enz. enz.
WILT U VROEG BESTELLEN S.V.P.?

Warme Bakker Oplaat
BAKT HET VOOR U. TEL. 1373

P.S. MAANDAG 2 JANUARI ZIJN WIJ GESLOTEN

Dinsdag 3 januari a.s. start onze grote

SEIZOENOPRUIMING
met vele echte koopjes bij uw
vakmanschoenwinkelier

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
TSfieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386



wees
ZACHT

Knal alleen
op Nieuwjaarsnacht'

„Sc Berbern"
wegens familieomstandigheden zaterdag 31 december (Oudejaarsdag)

GESLOTEN
Alleen geopend 's middags van 13.00 tot 16.00 uur voor het afhalen
van bestellingen.

Nieuwjaarsdag vanaf 14.00 uur geopend.

Onze advertentie op pau,. 2, eerste blad komt hiermee te vervallen.

Oudejaarscrossloop
De V.R.T.C. "De Achlkastelenrij-
ders" organiseert zaterdag 31 decem-
ber een Oudejaarscrossloop, waarvan
de start om 10.30 uur is gepland bij de
kantine van de v.v. "Vorden" op het
gemeentelijk sportpark voor wat be-
treft de 2,5 kilometer. De deelnemers
aan de 5,10 en 15 kilometer gaan om
11.00 uur van start. Voor de beste drie
van elke afstand is er een prijs. Ook
voor de eerstaankomende dame op el-
ke afstand wordt een prijs beschikbaar
gesteeld. ledere deelnemer ontvangt
een herinneringsmedaille.

Voor in-
lichtingen kan men terecht bij de heer
H.J. Pardijs (tel. 05752-6700).

Wintervoedering
vogels 1983/'84
Uit dankbaarheid dat zij ons leven op-
fleuren kunnen wij de vogels om ons
huis een betere kans geven de winter
goed door de komen. Dat maakt ook
de kans op één of meer geslaagde
broedsels in de komende zomer gro-
ter wordt. Hierdoor hebben wij op-
nieuw reden tot tevredenheid, want
wat is er aantrekkelijker dan het vol-
gen van een nest jonge vogels in hun
wel en wee. Weliswaar raken wij wel
eens een pruim of een bes of een aard-
bei kwijt, dat weegt naar mijn smaak
echter niet op tegen het aantal insec-
ten en rupsen dat wordt opgeruimd en
de vreugde van zingende vogels in de

EEN SPROOKJE DAT
WERKELIJKHEID WERD

Kristal is zo oud als de wereld. Althans, natuurkristal. Wat is kristal
eigenlijk? In feite is kristal niets anders dan glas. Bijzonder glas welis-
waar, maar toch... .glas. In de natuur komen twee soorten glas voor:
obsidiaan en bergkristal. Over kristal gaat dit verhaal.

Het geheime procédé.

Primitief
Een andere, wellicht meer bekende naam

voor bergkristal is kwarts. Kwarts werd al in
'primitieve' t i jden door mensen gebruikt voor
de vervaardiging van gereedschappen, wapens
en gebruiksvoorwerpen. Waaruit maar weer
blijkt dat het vroeger minder primitief toeging
dan wij wel eens geneigd zijn aan te nemen.

Men wist dus al duizenden jaren geleden op
welke wijze kwarts gesmolten moest worden
om te kunnen worden bewerkt.

Tallo/e kollekties uil opgravingen in Voor-
Indië, het Romeinse Rijk, het Midden-Oosten
en zelfs Nederland getuigen in vele musea van
de grote kennis die men al ver voor onze jaar-
telling van het fenomeen glas c.q. kristal bezat.

Mooi en nadeel
Bergkristal is mooi. Juist door z'n grilligheid

en vaak bizarre vorm boeit bergkristal de lief-
hebber.

Maar bergkristal heeft ook een nadeel:
het is meestal niet volkomen zuiver en bevat
over 't algemeen veel 'valse' lucht. Dat kan het
eindprodukt, zoals vazen, kommen en glazen,
negatief beïnvloeden.

Zo'n driehonderd jaar terug (relatief kort
geleden, dus) begint de moderne geschiedenis
van het kristal. Toen namelijk, ontdekte men
dat gewoon glas kon worden bewerkt tot
kristal. Hierdoor werd het glas veredeld tot een
waardevol sierprodukt dat door z'n fraaie
schittering en geheimzinnige glans grote aan-
trekkingskracht uitoefende op mensen met ge-
voel voor schoonheid en vorm.

Zo groot was de begeerte naar dit unieke
produkt dat kr is ta l maatschappelijk werd op-

Knstal werpt een romantisch licht.

Moeiend door c 'n grillige vorm.

gewaardeerd tot een statussymbool. Vermo-
gende mensen verzamelden de meest kostbare
kristalobjekten om hun welvaart te tonen. Dat
leidde tot een steeds grotere vraag naar siera-
den en gebruiksvoorwerpen uit kristal vervaar-
digd. Bovendien werd aan de kwaliteit die het
kristal als kunstvoorwerp diende te bezitten
steeds hogere eisen gesteld.

En, zoals dat meestal gaat bij een marktme-
chanisme van vraag en aanbod, begonnen de
makers en ontwerpers zich een steeds grotere
vakbekwaamheid te verwerven in de mogelijk-
heid tot verbetering van het smeltproces van
glas.
De perfektie van hun eindprodukten móest
worden opgevoerd.

Ruwe vorm groeiend lot schoonheid.

revolutionair
Een beroemd negentiende eeuwse glasslijper

was de in Böhmen geboren Daniël Swarovski.
Zoon van een glasslijper dus 'gepokt en gema-
zeld' in het vak.

•
Hij was 't die de tot dan gebruikte traditio-
le en arbeidsintensieve polijstmethode ver-

ving door een revolutionair mechanisch slijp-
systeem. Dit nieuwe produktieproces gaf het
kristal in z'n uiteindelijke vorm een onverge-
lijkbaar veel grotere nauwkeurigheid. Een pre-
cisie die -zo bleek- onontbeerlijk is om het
kristal zijn raffinement te geven.

Geheii
Daniël Swarovski deed nóg een bijzondere

vondst. Hij ontdekte dat indien het loodoxide-
volume (PbO) in het kristal verhoogd kon wor-
den tot 32%, het kristal in waarde en schoon-
heid tot ̂ ^1' niveau verheven werd.

Een d^Hlijke menging echter vergt een bui-
tengewoon ingewikkeld produktieproces.
Toch slaagde hij er na lang experimenteren in
dit procédé te realiseren. Niet alle moeilijkhe-
den waren daarmee opgelost. Het nieuwe lood-
kristal namelijk, bleek in zijn bijzondere sa-
menstelling relatief zacht en daardoor tijdens
het slijpproccs licht te beschadigen.

Ook in 'gewone' gebruiksvoorwerpen verheft kristal
zich lot glanzende schoonheid.

i.n als siervoorwerp: pure gratie in kristal.

Toen bewezen de technische vernieuwingen
die Swarovski op het gebied van de polijstme-
thode had getest hun onschatbare waarde. Na
invoering van dit slijpsysteern bleken de
kristalstenen probleemloos geslepen te kunnen
worden. Zonder kras of braam. Diende een
'steen' een doorsnee van 0,8 milimeter te krij-
gen dan gebeurde dat ook. Desnoods l (K). 000
maal achtereen.

Om zijn geheim tegen indust r ië le spionage
(toen ook al!) te beschermen, trok Daniël met
zijn familie naar Oostenrijk en vond in de
buurt van Innsbruck een fabriek met water-
krachtenergie . Daar vestigde hij zich en be-

ian de p roduk l i e van z i j n (lood)kristal .

Sieraad
De faam die van Swarovski's kr is ta l uitging,

bezorgde zijn kreaties in korte tijd een wereld-
naam én een plaats tussen zilver en goud. De
warme glans en de fonkelende spcktraalkleu-
ren maakten dit kristal tot één van de meest
geliefde sieraden uit zijn tijd. Kunst in kristal!

Zo groeide Daniël Swarovski 's ontdekking
uit tot een succes-story in de negentiende eeuw.
Die faam is tot op de dag van vandaag onaan-
getast gebleven.

Voor nog uitgebreidere informatie over
dit onderwerp Swarovski Nederland, Tel.
02230 - 12526/22802

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

tu in .
Kampioenen op dat gebied zijn de
mezen die hun jongen vrijwel geheel
met rupsen voeden. Trouwens de
meeste vruchtensoorten kunnen aar-
dig veilig gesteld worden met netten.
Ik doe dat bij mijn aardbeien, rode
bessen en hulst. Als u hulst in huis
hebt die niet met verf of gif t ig spul is
bewerkt, kunt u deze als Nieuwjaar
achter de rug is, bui ten leggen waar-
door zij toch nog aan de vogels ten
goede komen. Ook de in huis afgeval-
len bessen in een jampotje bewaard,
komen erg van pas als strenge vorst en
sneeuw voedsel onbereikbaar maakt .
Vermoedelijk is de reden dal er juist
de laatste week voor Kerstmis plotse-
ling een aanval op de hulstbessen ge-
daan werd veroorzaakt op een rij-
pings-proces door enkele vorstdagen.
De merels, mussen en andere zaad-en
alles-eters gaan dan op grote schaal
aan het feestvieren. De bessen van de
vuurdoorn zijn dan meest op. De vo-
gels hebben dan wéér of géén weer
geen gebrek. In een week of zo zijn al-
le bessen weg en dan komt een voe-
derhuisje weer mooi van pas. Dat
moet zo opgesteld worden dat katten
er niet bij kunnen (springen) b.v. op
een gladde paal van minstens 180 cm.
Op brood en gemengd zaad (vooral
zonnebloem is goed) komen bij
sneeuw en vorst af: Turkse tortel, me-
rel, lijster, kramsvogel, koperwiek,
mus, groenling, heggemus. Als de
nood hoog wordt, wel eens zeldzamer
soorten of soorten die anders geen
zaad eten zoals sijs, spechten, appel-
vink en zelfs reigers. Voor de akroba-
ten zijn aangeregen pinda's en door-
gezaagde kokosnoten aan een touwtje
ideaal; mezen, groenling. Als u win-
terkoninkjes hebt zou u maden of
meelwormen kunnen voeren. De
moeilijkheid is om het zo in te richten
dat speciaal de winterkoning aan de
bak komt en niet grotere vogels met
de hele buit gaan strijken. Vetbollen
zijn voor alle vogels goed. Maar denk
eraan dat deze en ook de pinda's onge-
zouten moeten zijn. Warm water met
suiker blijft een stuk langer vloeibaar
dan water zo uit de kraan. Het beste is
hel op te dienen op een schoteltje met
een omgekeerd bloempotje erop dat
maakt dat zij niet kunnen baden. I loc
gek het ook lijkt, sommige soorten b.v.
merels doen dat als zij de kans krijgen.

Nu nog enkele dingen die u beter niet
kunt doen als u het belang van de vo-
gels iets waard is. /oals reeds gezegd
geen zout. Ook met zout strooien kunt
u nog gevaar oproepen, vogels drin-
ken n.l. als zij dorst hebben iedere
vloeistof, ook pekel; het is vergif. Plot-
seling het voederen staken, b.v. omdat
u 's zondags uitslaapt. Dan kunt u be-
ter de avond tevoren iets in het huisje
doen. Bij langere afwezigheid overleg
met de buren, als die ook voederen is
er niets loos, of een 'silo' maken, een
kastje met zaad dat langzaam een ba-
kje vult alnaarmate ervan gegeten
wordt. Geen hele broden, boter-
hammen, of grote stukken brood voe-
ren. Dat heeft kwalijke gevolgen voor
de vogels die hieraan aan het zwelgen
gaan, bovendien gaan hier meestal de
kouwen mee strijken, daar hebben wij
in Vorden reeds een plaag van. Waar-
schijnli jk juist doordat hier zoveel
mensen zijn die l ) geen beschermkap-
jes hebben op hun schoorsteen (waar-
in zij broeden en zich 's winters aan de
warmte kosteren), 2) grote hoeveelhe-
den voedselresten voor de vogeltjes
gooien. Kouwen hebben dit helemaal
niet nodig, die horen in het bos of op
de vui ln isbel ten . In een voederhuisje
durven de zwartjassen niet tenzij u
hen eraan went (niet doen; wegja-
gen!). Bovendien hebben zij minach-
t ing voor kleine voedseleenheden,
dus hoe kleiner verdeeld hoe aardiger
vogels u krijgt. De heggemus vindt ón-
der een voedselhuisje altijd nog iets
dat de andere vogels hebben laten val-
len en nauwelijks zichtbaar is, zo
klein!
Bij de dierenspeciaalzaken kunt u ge-
mengd zaad, vetbollen en andere be-
nodigdheden voor de wintervoeding
kopen. Somminge dingen kunt u ook
zelf maken. Succes met de wintervoc-
ding en een gelukkig vogeljaar 1984
gewenst door A. Turfboer, lid vogel-
werkgroep Vorden en omstreken
(Warnsveld-/utphen).


