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Losse mm-prijs 34 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk. Rubrieksadvertenties welke
niet contant worden betaald, worden verhoogd met

f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

K cy respondenten :
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1 688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

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

Brand in huize De Decanije

Een melding van brand in huize De Decanije bracht de Vordense brandweer met groot materieel op de
been. Zondagmiddag om half drie rukte de brandweer uit naar huize De Decanije. Brand, ontstaan in de
garderobe, liet zich aanvankelijk ernstig aanzien. De brandweer van Warnsveld werd om assistentie ge-
vraagd, maar deze behoefde echter niet in aktie te komen. De inwoners werden allen tijdig uit het huis ge-
haald en ondergebracht in de directie-woning, het Enzerinck en Villa Nuova^
Er was een enorme rook ontwikkeling. De brandschade viel achteraf mee. W^r en rook veroorzaakte
meer schade. Vermoedelijk heeft een brandende sigaret in combinatie met een van de kapstok gevallen jas
voor deze brand gezorgd.

Werkgelegenheidscommissie
Naar aanleiding van vragen van de heer A. Ploeger (PvdA) deelde wethou-
der H.A. Bogchelman dinsdagavond in de openbare vergadering van de
commissie financiën mede dat hu inmiddels bij hot bedrijfsleven heeft geïn-
formeerd hoe zij staan tegenover een werkgelegenheidsprojekt (Werk voor
werkelozen met behoud van uitkering.)

„U moet het zien als 'voorlopige1 kon-
takten. We zullen moeten kijken in
welke vorm we één en ander moeten
gieten. Het is echt geen eenvoudige
aangelegenheid", aldus wethouder
Bogchelman. De commissie besloot
om na afloop van deze openbare ver-
gadering, in besloten zitting nog wat
verder over deze materie te zullen pra-
ten. Daarna zal het college zich erover
beraden in hoeverre een werkgele-
genheidscommissie gestalte moet
krijgen.

Binnenkort zal de'gemeente Vorden
nogmaals een gesprek hebben met
een afvaardiging van de N.S. Dit naar
aanleiding van verzoeken uit de raad
van Vorden voor een opstapplaats op
het N.S.-station voor minder-validen.

Destijds werd de boot door de NS in
verband met de hoge kosten afgehou-
den. Op verzoek van de commissie fi-
nanciën zal dus nogmaals een gesprek
plaats vinden waarbij ook de heer
Ploeger aanwezig zal zijn.

problematiek
aan de orde

In het verleden is reeds meermalen in
de raad van Vorden de verkeerspro-
blematiek aan de orde gesteld. Wel of
geen zwaar verkeer door de kom van
het dorp, dat is zo ongeveer één van de
belangrijkste aspekten in deze kwes-
tie. Tot een oplossing kwam men niet
zodat het college het verzoek kreeg
deze zaak nogmaals te bestuderen.
Dinsdagavond deelde burgemeester
Vunderink in de openbare commissie
Algemeen Bestuur mede dat het col-
lege in april met een voorstel zal ko-
men, zodat alle belanghebbenden tij-
dens voorafgaande commissieverga-
deringenvoldoende gelegenheid heb-
ben hun zienswijze naar voren te
brengen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 u u r - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
(ieerken: vri jdagvan 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00 uur voor gemeentewerken-Spreekuur wethouder H.A Bog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Spreekuur wethouder Bogchelman
Op donderdag 26 januari a.s. zal wet-
houder Bogchelman niet in de gele-
genheid zijn om zijn wekelijkse
spreekuur te houden.

2. Te verlenen bouw-/aanlegvergun-
ningen met gebruikmaking van de alge-
mene verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde 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.
1. Aan de heer J.C. van Dijk, Wien-

tjesvoortseweg 8 te Vorden, voor
de verbouw van de woning aldaar.

Deze bouwplannen liggen tot 10 fe-
bruari 1984 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.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
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
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H.J. Klein Geltink,

Wiersserbroekweg 18 te Vorden,
voor het plaatsen van een kunst-
mestsilo aldaar.

2. Aan mevrouw G.H. Lebbink, Vos-
heuvelweg 2 te Vorden, voor het
plaatsen van een kunstmestsilo al-
daar.

3. Aan de heer M.A. Reinders, Zo-
mervreugdweg 2 te Vorden, voor
het bouwen van een ligboxenstal;

4. Aan de heer J.W. Buitendijk, Zut-
phenseweg 97 te Vorden, voor het
bouwen van een schuilgelegenheid
voor dieren aldaar.

4. Raadsvergadering d.d. 31 januari
1984
Tijdens deze vergadering, die gehou-
den wordt in het gemeentehuis en om
19.30 uur begint, komen onder meer
de volgende punten aan de orde.

- Wijziging gemeenschappelijke re-
geling Regionale woonwagencen-
tra Oostelijk Gelderland.

- Voorlopige vaststelling gemeente-
rekening 1982.

- Vaststelling bedrag per leerling als
bedoeld in artikel 55 bis van de La-
ger-onderwijswet 1920 voor het
jaar 1984.

- Vaststelling bedrag per leerling
voor administratiekosten als be-
doeld in artikel 101, lid 8, van de La-
ger-onderwijswet 1920 voor het
jaar 1984.

- Verzoek d.d. 17 november 1983 om
medewerking als bedoeld in artikel
72 van de Lager-onderwijswet
1920, van de Vereniging voor Pro-
testants Christelijk Onderwijs te
Vorden, voor de aanschaf van een
stencilinbrander voor de bijzonde-
re lagere school 'het Hoge'.

- Vaststelling 20e serie wijzigingen
van de Bouwverordening.

Plaatselijk
woonwagencentrum
Ten einde een geschikte plek voor een
plaatselijk woonwagencentrum te vin-
den is onlangs in de raad een commis-
sie ingesteld die zal bekijken of er nog
meerdere plaatsen te vinden zijn, dan
het door B&W voorgestelde terrein
gelegen achter het spoorstation. Bur-
gemeester Vunderink deelde mede
dat er enkele alternatieven ter tafel
zijn gekomen die voorgelegd zijn aan
de coördinatiecommissie PVC. De vi-
sie van deze coördinatiecommissie zal
in een rapport worden neergelegd
waarna de Vordense ad hoc commis-
sie een voorstel zal indienen. Burge-
meester Vunderink voelde er weinig
voor om nu al reeds details naar bui-
ten te brengen.
Burgemeester Vunderink zei vervol-
gens goede hoop te hebben dat de ge-
meente Vorden op de plek waar nu
het oude jeugdcentrum staat een aan-
tal HAT woningen te gaan bouwen.
Het Rijk zal dan een belangrijke 'sane-
ringsbijdrage' verlenen. Waarschijn-
lijk zal reeds dit jaar gebouwd kunnen
worden.

Blauwe Bokavond
Voor de "Blauwe Bokavond" op zater-
dagavond 11 februari in bar-bodega 't
Pantoffeltje zijn momenteel nog een
handjevol kaarten beschikbaar. Naast
de bekende "Bargkapel" zal deze
avond o.m. het duo John en Graads
optreden (bandparodisten).
De liefhebbers van het genre Elvis
Presley komen eveneej^^aan hun
trekken want de kampioe^^n Neder-
land in de imitatie van Presley, te we-
ten Marvis Wesley (hij was een poos
geleden nog te gast bij Sonja Barend)
zal eveneens een optreden verzorgen.
Verder nog het duo "Bets^^Gait" be-
kend van "lessel Plat". ^P

Samenwerkingsschool
houdt fancy-fair annex
rommelmarkt
Leerkrachten en oudercommissie van
de Samenwerkingsschool "Kranen-
burg en Omstreken" organiseert op 25
maart a.s. een fancy-fair annex rom-
melmarkt.
Doel is gelden te verzamelen voor al-
lerlei aktiviteiten. Door de bezuinigin-
gen komt de school voor allerhande
activiteiten gelden te kort.
Naast de fancy-fair verwacht men veel
van de rommelmarkt. De organisato-
ren verwachten dan ook veel inbreng
van goederen voor deze rommel-
markt.
Men kan de goederen afgeven bij de
leden van de oudercommissie. Ook
kan men de goederen in de schoolu-
ren naar de school brengen.

Dartsspel in Vorden
Binnenkort kunnen liefhebbers van 't
Dartsspel deze sport in Vorden beoe-
fenen en wel in 't Pantoffeltje. Het is
de bedoeling dat men zuiver voor de
gezelligheid kan spelen, maar dat er
ook enkele teams gesponsord worden
door 't Pantoffeltje en „de Rotonde"
die dan in competitie verband mee
kunnen spelen.
Nico van Goethem heeft de coach van
't nederlands kampioensteam, Her-
man Jongman bereid gevonden met
zijn jongens naar Vorden te komen en
een demonstratie en instruktie avond
te verzorgen in 't Pantoffeltje.
Hierover zullen doormiddel van een
advertentie in Contact nadere mede-
delingen volgen.
't Dartsspel, een behendigheidsspel
dat word gespeeld op een rond bord
verdeeld in vakken met 3 werppijlen
en is waarschijnlijk afkomstig uit En-
geland.
Bij de britten is darts waanzinnig po-
pulair. De sport wordt beoefend door
zo'n 7 miljoen spelers. Ook in Neder-
land gaat de ontwikkeling van darts
bijzonder snel, aangenomen mag wor-
den dat er nu reeds zo'n 10.000 men-
sen deze sport beoefenen. Dit aantal is
de laatste tijd spectaculair aan het
groeien. Geïnteresseerden en fans
kunnen zich vanaf heden opgeven bij
Bodega 't Pantoffeltje Vorden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jaarvergadering
Kranenburgs Belang
Dinsdag 31 januari a.s. houdt de
buurtvereniging Kranenburgs Belang
haar jaarvergadering in zaal Schoena-
ker.
Naast de gebruikelijke verslagen ver-
meldt de agenda een causerie tehou-
den door notaris Mr. J.J. Greven te
Vorden.

Dienst van Schrift
en Tafel
De Kerkdienst in de Vordense Dorps-
kerk zal a.s. zondagmorgen 29 januari
een Dienst zijn van Woordverkondi-
ging en van Viering van de Maaltijd
van de Heer; een Dienst dus van
Schrift en Tafel.
Ouderen en jongeren zijn hartelijk
welkom in deze dienst op de vijfde
zondag van de maand. Zo is deze
dienst bestemd voor heel de Herv.
Gemeente. Gasten zijn uiteraard ten
allen tijde zeer welkom.

Vergadering van
beide Moderamina
Het Moderamen van de Gerefor-
meerde kerkeraad en het Moderamen
van de Hervormde kerkeraad (Mode-
ramen is zoiets als het dagelijks be-
stuur, het DB) hopen samen te verga-
deren op maandagavond 30 januari, in
"de Voorde".

Kerk en samenleving
Dat is het gespreks-onderwerp voor
de jongeren-avond van de Hervormde
Gemeente op dinsdagavond 31 janua-
ri. Vele jongeren zijn reeds per brief
uitgenodigd.
De avond wordt gehouden in "de
Voorde", achter de kosterwoning
Kerkstraat 15. Graag geven we dit be-
richt nodigend door.
Het is goed om het contact met elkaar
te bewaren en steeds weer te vernieu-
wen. Dat is ook de bedoeling van de
jongeren-avonden, vanaf ongeveer 18
jaar.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: H.J. Sleumer en
Wesselink.
OVERLEDEN: Geen.

A.H.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 10.00 uur Ds. J.C. Krajen-
brink. Dienst van Schrift en Tafel.
Lezingen: l Corinthe 1:18-31. Mat-
theus 9:9-13.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 29 januari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
28 en 29 januari ds. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00
uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 28 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Weg-
chelaer. Tel. 1566.

WEEKENDDIENST TANDARTS
28 en 29 januari H. van Buren. Lo-
chem. Tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.

Tel. 08340-44192

NOODHULPDIENST
Januari: Mevr. v.d. Vuurst, tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bel-
len voor half 9.

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

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.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.00-
18.00 uur in het Groene 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, 14.00-17.30 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.



Willen diegene die een plakta-
fel of stoomapparaat geleend
hebben, en denken die niet
meer nodig te hebben, dan zo
goed zijn het terug te bezorgen
bij:
Schildersbedrijf
J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden.
Tel. 05752-1523.

P.S. dan kunnen we andere
klanten weer helpen.

KONSTRUKT1E
BEREKENINGEN

Vorden

tel. 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

TAPIJTREINIGEN
1 ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Reserveer hem tijdig

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

ISOLEREN
betekent besparen

Dit doet U ook met onze
kwaliteits voorzet

ROLLUIKEN

Leverbaar in aluminium of
pvc uitvoering.

Voor een goed advies en
vrijblijvende offerte naar

Interieur adviseur

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Kwaliteitsstomerij

Good Clean
chemisch renigen bij
DROGISTERIJ

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
itttds dotltTtfftndl

Vorden, tel. 1272

Te koop: motormaaier en
zware handcirkelzaag.
Tel. 05752-6757.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

De grootste prijzen slag in onze

WINTEROPRUIMING
Profiteert nu en koopt voor de laagste prijzen dames-, heren- en kindermode

Alle konfektie in onze etalages 10,- 25,- 49,- en 99,-
VER BENEDEN INKOOPWAARDE

Nog t/m a.s. zaterdag 10% KORTING op ondergoed, beha's, en corselets

Verder veel konfektie voor halve prijzen

Vrijdags open tot 9 uur, zaterdags doorlopend open.

MODECENTRUM

De winterschilder
Als u écht handig bent, belt u de vakman met z'n premie. Als u tot en met 9 maart 1984 bin-
nenschilder- of behangwerk laat uitvoeren dat minstens 3 mandagen vergt, heeft het be-
drijfschap Schildersbedrijf weer een aantrekkelijke premie voor U van maar liefst

50 gulden per man, per dag!
Als schilder geven wij u graag alle inlichtingen over de premie.

SPUIT- en SCHILDERWERKEN

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523. Meester Schilder.

Buurtver. Delden
organiseert op zaterdag 28 januari
a.s.

DROPPING
Start om 20.00 uur bij café
't Zwaantje.

Woensdag 15 februari Algemene

om 20.00 uur bij 't Zwaantje.

met
Televisie

reparaties
. - direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tei. 05750 13813

15 Navelina's
25 Clementine's
1 Bloemkool

3,98
3,98
1,98

BRUNEKREEFT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL. 1617.

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

BREDEVE D
HIFI - T LEVISIE - VIDEO

Aanbieding Audio cassette
3 halen en 2 betalen

Speciale prijs 9,95
Nieuwe HNG Gold video
band. Superieure beeld
kwaliteit.

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

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

5
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Ruurlo

Rolluiken

Beveiligd tegen vandalisme en inbraak.

Speciale kortingen voor
de doe het zelver.

Vordenseweg42, Hengelo.
Tel. 05753-3544

provinciale
bibliotheekcentrale
gelderland

Bij de Openbare Bibliotheek in Vorden be-
staat thans een vakature voor de f unktie van

administratief medewerker (m/v)
voor 15 uur per week.

Voor deze f unktie geldt dat men zal worden
belast met uitleenwerkzaamheden en met
diverse administratieve taken, zowel tijdens
de middag- als in de avonduren. Tevens zul-
len werkzaamheden verricht worden t.b.v.
de fonotheekafdeling.

Funktie-eisen: Mavo-diploma; Typevaar-
digheid; Affiniteit tot muziek; Woonachtig
in Vorden of direkte omgeving; In teamver-
band kunnen werken.
Aanstelling zal vooralsnog geschieden in tij-
delijke dienst tot 1 -1 -1985.

Salariëring volgens BBRA-schaal 18. Indi-
katies: minimaal f 2.038,89, maximaal
f 2.758,1 5 bruto per maand, geldend vanaf
21 jaar bij een volledig dienstverband.

Indien u belangstelling heeft kunt u uw solli-
citatie, onder vermelding van vakature
nummer 84.4, vóór 4 februari a.s. richten
aan: Provinciale Bibliotheekcentrale Gel-
derland, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arn-
hem, t.a.v. de heer M.J.F. Punt.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILTINK
HET HOGE 20-VORDEN

BROMFIETSVERZEKERING

Haal voor
\ maart het nieuwe plaatje"

^A-Premie:
ƒ 76,— (zonder versnelling)
ƒ 11O,—(met versnelling).

U krijgt het plaatje
cürekt mee.

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.
Rabobank„Vorden"
Zutphenseweg 26, Vorden
Baron v.d. Heydenlaan 3, Wichmond

Eiken fijne lamellen
opruimingsprijs

deze zeer complete keuken met prachtig "co-
rian" massief kunststof werkblad en zeer luxe
apparatuur: oven, ovale elektrische kook-
plaat, wasemkap, magnetron oven, geïnte-
greerde vaatwasser en diepvries, verlichting,
afvalemmer, broodtrommel, mixer, koffie-
molen enz. enz.
Zeer veel bergruimte d.m.v. opzetkasten.

in eiken en kunststof, met kunststof werk-
blad en r.v.s. spoelbak. Gas- of elektrische
kookplaat, elektrische oven, wasemkap en
koelkast. Is eventueel uit te breiden.

Opruimingsprijs

2.250-

De hier geschetste en omschreven KEUKENS, zijn er enkele van de vele showroomkeukens, welke plaats moeten maken
voor de nieuwste 1984-modellen. De sterk afgeprijsde, zeer complete keukens kunnen meteen geleverd worden, maar ook
tot nader bericht in onze magazijnen voor U opgeslagen blijven.
Prijzen vanf 2250,-f 3600,-f4999,-enz.totf12.999,-. Kom snel kijken of Uwkeukenmaten (aan te) passen (zijn), bij dez<
zeer bijzondere KEUKENAANBIEDINGEN.

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V. -RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - Telefoon 05735-2000.

Openingstijden: dagelijks van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Vrijdags ook van 19 tot 21 uur. Zaterdags van 9 tot 13 uur.



Dankbaar en blij geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
zoon.

Zijn naam is

HARM

Annie en Wim Bosman

25 januari 1984
Pr. Bernhardweg17
7251 EGVorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

WOUTER

Karin en Han Pelgrum

20 januari 1984
7251 MN Vorden
Geurkenweg 2.

Voor de vele blijken van mede-
leven, die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame va-
der, groot- en overgrootvader

REINTSTEGEMAN

betuigen wij onze oprechte
dank.

J.H. Stegeman-Oudenampsen
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Vorden, januari 1984
Rondekampweg 3.

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
vader, behuwd groot- en over-
grootvader

H. LINDENSCHOT

betuigen wij onze hartelijke
dank.

Uit aller naam:
J.C. Lindenschot-

Bouwmeester.

Vorden, Schuttestraat 13
„'t Rikkenberg".

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de velefe-
licitatie's en kado's die wij
hebben ontvangen tijdens onze
huwelijksdag

JOHAN EN HEDWIG
HARTMAN

Nachtegaal 27
7423 DR Deventer.

HIFI T LEVISIE VIDEO

Video recorders
KENWOOD VHS Systeem

— Infrarode afstands-
bediening

— Stilstaand beeld

- Prijs 1998-
Voor een betere service al
meer dan 50 jaar.

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

Te koop: een disco-meubel
(zwart-wit essen).
Tel. 05752-3235.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 05754-517

A.s. vrijdag 27 januari

GESLOTEN
Kapsalon

G. Beerning
Raadhuisstraat.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

In plaats van kaarten

Met droefheid, maar dankbaar voor alle liefde en zorg
die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
en zorgzame huisgenoot, onze vader en opa

JOHAN LENDERINK
weduwnaar van R. W. Barink

op de leeftijd van 70 jaar.

Vorden:
Hengelo (Gld.):

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Ulft:

Lochem:

Diepenheim:

B. Schot-Huurneman
J.W. Langwerden-Lenderink
A.F. Langwerden
E.H. Bosch-Lenderink
A. Bosch
J. Lenderink
J.H. Lenderink-Ten Have
R.W. Hulshof-Lenderink
E.J. Hulshof
en kleinkinderen
F.G. Beltman-Schot
D. Beltman
G. Nijhoff-Schot
G.E. Nijhoff
en kinderen

7251 ER Vorden, 20 januari 1984.
DeStroet16.

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Diep bedroefd delen wij U mede dat plotseling ons me-
delid

JOHAN LENDERINK

is overleden.

Meer dan 36 jaar heeft hij onze vereniging als grote
tromslager en als bestuurslid zeer trouw gediend.
Wij wensen de familie in deze moeilijke dagen Gods
hulp en kracht toe.

f
Vorden, 23 januari 1984.

Bestuur, leden en supporters
Chr. Muziekvereniging
"SURSUM CORDA", Vorden.

„Ie Herberg"
Dansmiddag 50+

dinsdagmiddag 31 januari,
aanvang 14.00 uur.

Dinsdagavond 31 januari

klaverjasavond
Opgave nog mogelijk.

Z.V.V. Velocitas
Uitslag trekking Nationale Loterij
f 1 5000,- op lotnr. 1 59941
f 100,- op alle lotnr's, eindigend op 7576
f 25,- op alle lotnr's, eindigend op 427

Medewerkersloterij:
f 500,-op lotnr 14305
f 250,-op lotnr 58931
f 100,-op lotnr 59758

Prijswinnaars kunnen hun lot opsturen naar:
Stichting Fondsen Promoties
Heemraadssingel 184, 3021 DM Rotterdam.

3RI Dl -VI D
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

Kenwood Audiorack V 31:
Modern rack met • KT 31L tuner met
FM/MG/LG, LED indikatie • KA 31 ver-
sterker met een vermogen van 2x30 Watt
• KX 31 Metalcassette deck met DOLBY
• KD 21R draaitafel met MD-element
• Fraai audiomeubel
met grote glasdeur.
Geheel kompleet. 1299-

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

Voor meer informatie over
adverteren. Drukkerij Weevers b.v.

Tel. 05752-1404.

FABRIEKSVERKOOP

ELKE VRIJDAG

VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UUR

Coupons Kleding

damesstoffen
herenstoffen
voeringen
bont
plakvoering
vele fournituren

kolberts
pantalons
regenjassen
damesblazers
overhemden/ blouses
stropdassen

ZEER SCHERPE PRIJZEN!

St Janstraat 38
KEIJENBORG
Tel. 05753-1641UNIFORMEN

POELIER

HOFFMAN

Kuikenpoten

Hele soepkip

Kipleverworst

QQ-'IK VALEWEIDE

Forsytsia's
1 bos van 4,75 voor

Tulpen 1 bos 4,50
groene planten

6,753 stuks

Nu nog volop koopjes bij Wullink

Rubberlaarzen
v.a. 12,-

Gevoerde
veterlaars
nu UfH

DEZE WEEK NOG 10% KORTING

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 05752-1342.

RABOBANK "VORDEN
Zoekt een

medewerker (m/v)
voor de afdeling administratie voor 3 dagen per week.

In verband met zwangerschap wordt een tijdelijk dienstverband
aangeboden tot 01 -09-1984, dat daarna waarschijnlijk voor onbe-
paalde tijd verlengd kan worden.

Wij zoeken iemand met een opleiding op HAVO-niveau, Ieeftijd18 -
20 jaar. Bereidheid tot verdere studie is gewenst.
De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundai-
re arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten
aan de direkteur van de Rabobank "Vorden", Postbus 28,
7250 AA Vorden.

Rabobank

Verhuisd
Schoorsteenvegersbedrijf B. Hulshof
Tel. 05735-1644 naar Linde tel. 05752-6421.

Te koop: hout-kolenkachel.
Tel. 05752-2269.

Wegens verhuizing te koop
een grote koelkast f 40,-.
Bellen na 18.00 uur
Telefoon 05752-2016.

Malsovit brood
Het bekende dieet-brood vanaf heden verkrijg
baar, ook in Vorden.

Warme Bakker Oplaat
Bakt het voor U. DORPSSTRAAT 11 - VORDEN

Eet U slank met Malsovit. Meer koren plus.



FLAIR
MINI-TOPPER

literfles

CAVEAU TAFELWIJN
fles 0,7 liter, rood of wit

ZUURKOOL
pak 500 gram

HELE FRANSE
SPERZIEBONEN «»:
UNOX ROOKWORST
250 gram

399
_49

99
239

ECHTE GELDERSE

Verkrijgbaar in filialen met een groenteafdelmg.
Prijzen geldig t/m 28 januari a.s.

500 GRAM

CLEMENTINES

WITLOF
2 KILO

500 GRAM

149
399
99

SLAGROOM
TAART
425 gram, diepvries

BRUTAAL
PAK

ZILVERMERK
KOFFIE.

LOCKER, VEL

ENGELSE DROP
zak 400 gram

KITKAT
pak 6 stuks

199
139
259

LUYCKS FRANSE MOSTERD 110
potje 250 gram 117

FELIX VLEES- OF
VISBROKJES pak 300 gram

TWEEDRANK
literpak, abrikoos/sinaas-
appel of perzik/sinaasappel

149
SLAGERIJ

Verkrijgbaar m filialen met een slagerij.
Prijzen geldig t/m 28 januari a.s.

MAGERE VARKENSLAPPEN 795

BOERENBRAADWORST JMCgrof KILO O*t«s

445
grof

SLAVINKEN
fijn gekruid 500 GRAM

7MX/FPMFPK pak 250 gram, gemalen,
ftttl™ vacuum verPakt'KOFFIE Vr|j produkt

APPELMOES
heel blik

MAGGI AROMA
flesje 200 ml. 175
ONTBIJTKOEK
500 gram, Vrij Produkt

TUC
pak 150 gram

CELTONA GRIJS
TOILETPAPIER pak 12 rollen a 250 vel

.,11149
79

329

Een mooie verpakking heeft totaal geen invloed op de smaak.
Wél op de prijs. Daarom: als u kwaliteit wilt en minder betalen, neem dan onze
Vrije Produkten. U herkent ze aan de witte verpakking met de oranje blokjes.
Wat denkt u bijvoorbeeld van 'n pak Zilvermerk koffie voor maar 3,91.
En profiteer ook van een slagroomtaart voor 2,99. Wéér zo'n bewijs dat onze
inkopers 't lekker goedkoop weten te houden. En dat is precies wat uw portemon-
nee nodig heeft. Ja toch?

DEZE WEEK NOG
OUDE PRIJS

DIXAN
koffer 2 kilo _

OMO
koffer 2 kilo _

NIVEA CREMEBAD
flacon 500 ml. +125 ml. gratis

LUCIFERS
pak 10 doosjes

725
599
389
_39

ZEVEN KRUIDENSH AMPOOOOO
flacon 300 ml * • •

WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT, IS 'N BRUTALE KRUIDENIER

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN
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EEN EIGEN AKKOMODATIE IS GROOTSTE WENS

50-jarig bestaan rijvereniging
"De Graafschap"
"Een grote wens van ons is nog steeds om een eigen terrein te hebben waar wy onze sport
kunnen beoefenen. Gezien de ekonomische toestand hebben we de wens voor een overdekte
manege al lang laten varen", aldus Gerrit Vlogman, secretaris van "De Graafschap" aan de
vooravond van het 50-jarig bestaan van deze vereniging.

De vereniging heeft tot voor een jaar
of drie geleden altijd een terrein gehad
bij kasteel Kiefskamp. De vroegere ei-
genaar, wijlen de heer W.A. v.d. Wall
Bake, tevens de oprichter van de vere-
niging was altijd zo welwillend een ter-
rein ten behoeve van "De Graaf-
schap" af te staan. Toen het landgoed
"De Kiefskamp" echter in handen van
het Geldersch landschap overging
was het uit met de pret en werd de rij-
vereniging gesommeerd om op te
krassen.

Noodoplossing
Het toenmalig bestuur ging echter
niet bij de pakken neerzitten en slaag-
de erin een terrein te vinden achter
het gemeentelijk sportpark en eigen-
dom van de heer Wullink.
"De Graafschap" was toen echter wat
al te voortvarend met het kappen van
bomen zodat er problemen met het
gemeentebestuur ontstonden. Kort-
om het terrein aldaar werd niet door
de gemeente geaksepteerd, aangezien
hier niet de bestemming sportgebied
van toepassing is.
Dit houdt o.m. in dat hier geen akko-
modatie op geplaatst mag worden. Bij
gebrek aan een ander terrein vertoeft
"De Graafschap" momenteel nog
steeds op dit terrein.
Gerrit Vlogman zegt: "De gemeente
heeft ons weliswaar reeds een stuk
grond aangeboden nabij het oude
woonwagenkamp, maar dit kan onze

goedkeuring niet wegdragen. In de eer-
ste plaats is de grondslag niet goed en
boyendien is deze plek uit financieel
oogpunt niet haalbaar. Een oplossing
is er dus nog niet hoewel er momen-
teel nog wel onderhandelingen met
het gemeentebestuur gaande zijn".

Oprichting
Aanleiding tot de oprichting van de
rijvereniging "De Graafschap" was
een demonstratie, verzorgd door de
Rij vereniging Gorssel, Laren, Bnam-
men en Angerlo, welke op l O februari
1934 op het landgoed van de heer van

de Wall Bake werd gegeven.
Na afloop hiervan toonden een aantal
jongelui zich bereid een eigen vereni-
ging op te richten welke op 24 februari
1934 een feit werd.
Als instrukteur van "De Graafschap"
trad de heer van de Wall Bake op. Op 7
of 8 maart daaropvolgend werd door
de leden een buitenmanege gemaakt,
waarna de eerste les nabij de boerderij
van de Kiefskamp konden worden ge-
geven. De kontributie was 2,50. Er
werd elke zaterdag geoefend zodat al
gauw aan het publiek een kleine de-
monstratie kon worden gegeven. In
de verdere jaren werden er nog in an-
dere streken demonstraties gegeven
en werd door de leden van "De Graaf-
schap" deelgenomen aan wedstrijden
in Gorssel, Laren, Geesteren en Ruur-
lo.

Vaandel
Op 30 juni 1950 kreeg de vereniging
uit handen van Jantje Groot Bramel
een vaandel aangeboden en werd ge-
kozen voor het wapen van "De Graaf-
schap" aangezien de rijvereniging de-
zelfde naam draagt. Er werd voorge-
steld de leeuw in het goud te maken.
De heer Jan van Ark bood elk lid l
paar beugels, l paar sporen en een
trens aan, hetgeen uiteraard zeer op
prijs werd gesteld.
In de loop van 1954 werden er nieuwe
rijbroeken aangeschaft zodat de rui-
ters op de concoursen behoorlijk voor
de dag konden komen. Het zilveren
verenigingsjubileum werd gevierd
met het organiseren van het concours
hippique.
In 1961 vierden de heer en mevrouw
van de Wall Bake hun 50-jarig huwe-
lijksfeest en werd hun door leden die
het bruidspaar naar de feestzaal escor-
teerden een kado aangeboden.

Hongaarse griep
Ter gelegenheid van het 30-jarig be-
staan werd er in 1964 een grote acht-
kastelentocht geoganiseerd. Tevens
werden de leden in dat jaar ingeënt te-

gen de Hongaarse griep.
Op l mei 1974 werd burgemeester Mr.
M. Vunderink, stijlvol met escorte van
de paarden en ponies van "De Graaf-
schap" ingehaald.
Ook tijdens de opening van het nieu-
we gemeentehuis werden prinses
Beatrix en prins Claus op hun weg
naar het kasteel bijgestaan door leden
van de vereniging.

Viering 50-jarig bestaan
Het vijftigjarig bestaan van de vereni-
ging alsmede het koperen jubileum
van de ponyclub zal op zaterdag 25 fe-
bruari in hotel Bakker gevierd wor-
den. De zaal en de entree zal feestelijk
worden aangekleed met een foto-ex-
positie van het heden en verleden van
de vereniging.
De oud-bestuursleden wordt die dag
een koffietafel aangeboden, 's Avonds
houdt het bestuur een receptie. Dit
bestuur bestaat momenteel uit de
heer H. Spijkerman, voorzitter; M.
Kornegoor, vice-voorzitter; G. Vlog-
man, sekretaris; W. Groot Nuelend,
penningmeester en de leden mej. J.R.
Lebbink; W. Lenselink en J. Wijnber-
gen.
Na de receptie, die plaats vindt tussen
19.30 en 21.00 uur is er een groot bal
met medewerking van het dansorkest
"Starlight" uit Enschede.
's Middags om 15.00 uur worden de
genodigden bij hotel Bakker ontvan-
gen. Ve^teens stapt men dan in ge-
reedstaanRkoetsen om te vertrekken
naar het gemeenthuis waar het colle-
ge van B&W het gezelschap zal ont-
vangen.

fj^
De paan^Ben ponies zullen hier defi-
leren, wHirna de plechte inspektie
zal plaatsvinden. Een feestcommissie
bestaan uit J. A. Norde; W. Sloetjes, H.
Heuvelink, W. Lenselink en de dames
mej. A. Lebbink en mej. H. Lenselink
zijn al geruime tijd in touw teneinde
het 50-jarig jubileum op een voor "De
Graafschap" waardige wijze te laten
verlopen.

NIEUW OP DE NEDERLANDSE MARKT:

de Bosch verfbrander PHG 500
Het programma gereedschappen voor
de Doe-het Zelver is uitgebreid met een
nieuwe vlamloze, veilige, verfbrander.
Inmiddels is natuurlijk bekend dat
m.b.v. een vlamloze verfbrander moei-
teloos oude verflagen verwijderd kun-
nen worden. Met de Bosch PHG 500
kan zelfs rauhfaserbehang moeiteloos
verwijderd worden.

De Bosch verfbrander kan door zijn in
2 standen instelbare temperatuur van
300 en 500UC veel meer dan alleen af-
branden. Zo kan men bij het lijmen en
schilderen de droogtijd aanmerkelijk
verkorten, men kan houtskool ontste-
ken, kunststof buizen oprekken, op-
komend onkruid verdelgen, bevroren
leidingen veilig ontdooien, ski's van
was voorzien enz.

Met de Bosch PHG 500 is het zelfs
mogelijk om koperen leidingen te sol-
deren.
Plexiglas, PVC, acryl e.d. kunnen met
behulp van de verfbrander vervormd
worden.
Door de mogelijkheid de brander sta-
tionair op te stellen kan hij dienen als
bunsenbrander.
De afneembare hitte-beschermkap
maakt het mogelijk moeilijk te berei-
ken plaatsen te bewerken.
De gesloten handgreep, de beugel om
het apparaat neer te zetten en het lich-
te gewicht dragen bij tot een veilig ge-
bruik door de Doe-het-Zelver.

Levering van de PHG 500 uitsluitend
via de vakhandel. Gangbare prijs: f.
129,- ink. BTW.

Jaarvergadering
bijenhoudersver. De
Macht van het Kleine
In zaal Schoenaker hield de bijenvere-
niging de Macht van het Kleine haar
jaarvergadering, waarbij ondanks het
slechte weer, nog een behoorlijk aan-
tal leden aanwezig was.
Uit het jaarverslag van de secretaris
blijkt dat ondanks bijen ziektes het le-
dental constant is gebleven, ook de
penningmeester kon melden dat 1983
een klein batig saldo had opgeleverd.
Al met al bleek dus dat 1983 ondanks
het vervoersverbod als een goed bij-
enjaar kan worden beschouwd.
De aftredende bestuursleden Kam-
perman, Pardij s en v. Bruggen werden
met algemene stemmen herkozen.
In de pauze werd de contributie geïnd
en bracht de kas commissie verslag uit

en werd de penningmeester bedankt
voor zijn beheer.

Uit het daarna volgende verslag van
de jaarvergadering der landelijke
bond A.N.J. bleek dat de beruchte Va-
roa mijt Nederland ook in zijn greep
had gekregen en ondanks zijn geringe
grote ca. l,6 mm een gevaarlij k en niet
gemakkelijk uit te roeien beestje is.

Nadat daarna de afgevaardigden voor
de volgende jaarvergadering der
A.N.J. waren benoemd, werd er uit-
voerig over de gang van zaken en mo-
gelijkheden in het voor ons liggende
jaar 1984 gesproken, waarna de voor-
zitter de vergadering kon sluiten, met
de hoop dat de vereniging van een be-
zoek van de Varoa mijt verschoond
zou blijven en wenste alle aanwezigen
een goed bijen jaar.

Politienieuws

Diefstal hout
In een bosperceel langs de Zutphen-
seweg is twee kubieke meter gerooid
fijnsparhout ontvreemd. De eigenaar
deed hiervan aangifte bij de politie.

Controle
Vuurwapenwet
Een inwoner van ons dorp moest zijn
revolver en pistool afgeven, omreden
hij niet in het bezit was van de vereiste
machtiging.

Snelheidscontrole
Achttien processenverbaal reikte de
rijkspolitie uit tijdens een radarsnel-
heidscontrole in de kom van het dorp.
Ook op de Ruurloseweg in Kranen-
burg kregen vijftien automobilisten
een bekeuring wegens overschrijding
van de 80-kilometergrens.
Op de Hengeloseweg kregen twee
wielrijders een proces-verbaal wegens
het rijden zonder licht.

Gladheid
Op de Hengeloseweg geraakten aan-
dagochtend een tweetal auto's van de
weg en belandden tegen een boom.
Dit gebeurde op de grens Vorden/
Hengelo. De automobilisten kwamen
van Hengelo en juist op de grens kwa-
men zij in moeilijkheden.
Het bleek n.l. dat de Hengeloseweg op
Hengelo's gebied beter begaanbaar
was dan het gedeelte op Vordens ge-
bied. Een bestuurder liep nogal letsel
op en Dr. Sterringa verleende eerste
hulp.

Huldiging bruidspaar Jan en Alie Jansen

ledere vereniging zowel op sportgebied of cultureel gebied heeft wel een man of vrouw in haar midden op
wie leden nooit tevergeefs een beroep doen. By de voetbalvereniging "Vorden" by voorbeeld is Jan Jansen
zo'n type. Dag en nacht met de vereniging bezig en daarbij trouw terzijde gestaan door echtgenote Alie.
Toen dit populaire echtpaar zaterdag
dan ook hun zilveren huwelijksfeest
vierden ging dit niet onopgemerkt
voorbij.
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" had het
echtpaar in een versierde "geelzwar-

te" koets laten ophalen en laten ver-
voeren naar de receptie die in zaal "De
Herberg" plaats vond.
's Avonds tijdens het zilveren huwe-
lijksfeest werden de daden van Jan en
Alie nog eens uitvoerig bezongen.
Ook de plaatselijke brandweer, waar-

van Jan Jansen een uitermate aktief
lid is, zette het bruidspaar uitgebreid
in het zonnetje.

Voor Jan en Alie ging deze dag de we-
reld beslist niet kapot. Een uitspraak
overigens van de bruidegom zelf.

Klachten over jeugd
De rijkspolitie ontving afgelopen
maandagavond nogal klachten over
de jeugd die op De Steege met
sneeuwballen last veroorzaakte. De
sneeuw plakte die avond bijzonder,
maar dat dan de ramen van aanwo-
nenden het moeten ontge^ten gaat te
ver. ^P
Ook werden immense sneeuwballen
gerold en midden op de straat ge-
plaatst wat gevaar opleverde voor het
verkeer.

Uitvoeringen
Muziekschool
De muziekschool regio Zutphen heeft
twee winteruitvoeringen op stapel
staan en wel in Lochem en in Zut-
phen. Ongeveer 180 leerlingen zullen
hieraan meewerken.
Zaterdagavond 28 januari zal de win-
teruitvoering in Zutphen plaats vin-
den en wel in de Gereformeerde Kerk
aan de Wilhelminalaan.
Hier zullen naast vaste ensembles een
aantal organisten optreden, zowel so-
listisch als begeleidend. Vermeldens-
waard is, dat het kamerorkest het con-
cert voor 2 trompetten en orkest van
Vivaldi zal uitvoeren met als solisten
de leraren Fred Liese en Robert
Schut.
Aan de beide uitvoeringen is geen en-
tree-heffing verbonden. Ter tege-
moetkoming in de kosten zal aan het
eind een vrije bijdrage worden ge-
vraagd.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN:
1. handschoen; 2. trouwring "30-12-
'77 Rita"; 3. zwarte portemonnee; 4. l
paar handschoenen (bruin), sky mo-
del; 5.16 x 0,25 zegels Rubo; 6. zwarte
kat; 7. portemonnee inh. f25,- f2,50
en f2,-; 8. sleutel; 9. zwarte Herders-
hond; 10. quartz dameshorloge; 11.
sleutelbos.

VERLOREN:
1. robijnen ketting met gouden slotje;
2. zwart poesje (half siamees) "Eppo";
3. Collie (bruin/wit) teef; 4. bruin
kleurige' portemonnee; 5. blauwe
handschoen, linker, fietsstleuteltje; 6.
licht br. portemonnee f30,-; 7. licht
br. damesportemonnee (+ rits, klep
en bankpasje "Eurochequepas"
366413309) + f20,- en foto; 8. zwarte
herenportemonnee f 200,- giropasje
en bankpasje; 9. 2 handschoenen; 10.
zegelring met donker groene en rode
steen (vierhoekig); 11. witte stoffen
tas opschrift: popgroepen (oranje) +
studieboek en agenda en broodtrom-
mel; 12. blauwe portemonnee f35,-;
13. zwarte schoen en handschoen; 14.
vingerhandschoen met leren boven-
stukje (bruin/crème); 15. rijbewijs;
16. 2 handschoenen glacé-blauw.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International

ledere dinsdagmorgen Yoga in het
Dorpscentrum
ledere woensdagmiddag: volksdans-
groep voor ouderen in het Dorpscen-
trum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt
26 jan. Bejaardenkring "Dorpscen-

trum.
31 jan. jaarvergadering bejaardensoos

Kranenburg.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!!!

Bi'j ons in d'n Achterhook
Maondagaovund, wi'j waarn net an de koffie, kwam Kempers Willem
ons opzuuken. Dat bu'w umme dizzen tied van 't jaor zo zuutjesan wel
gewoon van um.
„Goenaovund samen en nog 't allerbeste veur dit jaor, dat t'r maor volle
mag greujen."
Dat leste holt duudeluk veband met de reajen waorumme hee ons op
kump zuuken. Naöst zien dagelukse wark op un febriek waor ze iets
maakt wat met iezer van doende hef, prebeert Willem d'r zo nao ni'jaor
altied nog un paar cent bi'j te griepen en geet dan met hofzaod rond. Now
mo'j neet denken dat e zo huus an huus 't darp deurgeet umme iederene
te vraogen of e nog wat neudug hef, nee, Willem het zo zien vaste klan-
tenkring. Die's de jaorn deur altied nog eaven groot (of klein) gebleven as
too zien vader d'r ok al veur rondging. Want daor hef Willem 't van oaver-
enommen too den rimmetiek in de butte kreeg en de fietse neet meer
goed op en af kon komm'n. Willem dut 't trouwens ok wat moderner
want hee kump met 'n auto. Of't allemaole wel loont, zö'j ow meschien
afvraogen maor da's veur Willem neet 't venaamste.
„I'j komp t'r nog 's uut en heurt nog 's wat, die paar cent die'k t'r better an
wodde is dan mooi metenommen", zeg e altied.
En zo zal 't ok wel wean: un stuksken 'eigen baas wean' tegenoaver 't hele
dage in de maote metsjoksen in de febriek.

„Andere jaorn was i'j anders meespat toch wel iets later as now, de witte
bi'jen flokkert ow buuten nog um de oorne, mi'j duch: de spinazie kö'w
nog maor better in de toete laot'n."
„Tussen bestell'n en leveren lig ok nog un wekke of wat, tegen die tied
kan 't al wel veurjaor wean. Eerluk ezeg bun i'jluu ok 'n eersten waor 'k
komme. Da's dan ok nog heel toovallug want wi'j zoll'n venaovund nao
de Kieftenbelt hen ni'jaorwinn'n maor die heb afebeld. Daor ston ik
trouwens van te kiek'n."
„Dat kan toch bes, a'j ow neet goed vuult is t'r an zo'n vesite niks an", von
mien vrouw.
„Dat is 't um juus, 't ging helemaol neet um de gezondheid, 't ging um-
me heel wat anders."
„Wat dan, gaot ze uut mekare?, dat heur i'j zovölle tegeswoordug."
„Oh nee, heel wat anders. Zee woll'n 't ok eers neet zeggen maor nao vol-
le andringen van ons kwam 't hoge woord t'r uut: 't zat t'r neet an, dit
jaor!
Veurug jaor heb ze op de Kieftenbelt nogal duftug uutebreid in de var-
kens. Alles zo mooi en modern at 't maor kon. Wel met volle hulpe van
de banke natuurluk, maor daor konn'n ze dan ok alles op zien beste met
doen. Ze wissen ok precies wat ze an rente en aflossing zo 't jaor deur
kwiet waarn. Maor wat ze neet wissen, dat waarn de prieze van de vette
varkens. En ze wissen ok neet hoovölle de dollar en daordeur 't veur de
varkens zol kosten. Now, de prieze dat wet ze now, die bunt schandalug
leage en 't voer pepperduur. Dus die un betjen 'zwaor' zit kump dikke
geld tekot. Zo is 't ok bi'j Kieftenbelt.
Daorumme gin ni'jaorsvesite bi'j 't Kieftenbelt want die levert heel wat
meer in dan 3%. Maor angezeen zee op 't Kieftenbelt neet zo grooten
Sch(r)eur heb as argens anders, bl i f ' t verborgen armoo bi'j ons in d'n
Achterhook."

H. Leestman
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BIJ DE BANK
DIE MEER DOET.

Sparen met de Patentrekening.
Hoge rente+premie. Geld direct opneembaar.

Sparen is een verstandige gewoonte.
Uw spaargeld verdient rente voor u.
En met "een bedrag op de bank" wapent u zich
tegen onverwachte financiële tegenvallers. Wie
spaart laat zijn geld op een verstandige manier
groeien.

Als u spaart wilt u natuurlijk
een zo hoog mogelijke rente.
Meestal kan dat alleen als u geld voor een
langere periode vastzet. Hebt u plotseling
tóch geld nodig dan worden gewoonlijk
boeterentes of andere kosten in rekening
gebracht.

Hoe werkt de Patentrekening?
Heel eenvoudig. Wij belonen uw spaarzin.
Hoe meajw spaart, hoe minder u opneemt,
des te hc^r wordt uw rente.
Dat komt doordat de rentevergoeding is opgebouwd uit een
basisrente en een premierente. De basisrente krijgt u in elk
geval. De premierente wordt vergoed over dat deel van het
spaarbedrag dat gedurende een volle halfjaarperiode
onaangetast op de rekening heeft gestaan. Met andere
woorden: heeft u uw geld niet nodig dan krijgt u automatisch
een hogere rente. Gebeurt er iets onverwachts,
dan kunt u zonder gezeur direct geld opnemen.
Kent u een betere manier om uw geld te laten groeien?

i%

De Patentrekening in het kort:
•dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten

•hoge rente, opgebouwd uit basisrente plus
premierente

•hoe hoger u minimumsaldo, hoe hoger de rente

•rentebijschrijving op 1 juni en 1 december.

Rente -h premie tot 6
Spaargeld direct opneembaar.

De Bondsspaarbank vindt dat het anders kan.

Daarom is er nu de Patentrekening. Die biedt u
onbegrensde opnamevrijheid. Met tóch een hoge
rente + premie, die twee keer per jaar aan u wordt
uitbetaald.
De Patentrekening is ideaal voor wie stevig wil
sparen en tegelijkertijd de vrijheid wil hebben op
elk willekeurig moment over z'n spaargeld te
beschikken!

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500-

ƒ 5.000-

ƒ 1 0.000 -

Basis*
rente

3^%

35%
4 %

4^%

Premie*
rente

13%

2 %

2*%

Totaal
rente

35%

5*%

6 %

65%

DEPATENlREKENING

Kom naar de bank die meer doet.
En haal de folder die u vertelt hoe u voortaan
patent kunt sparen!

Hoofdkantoor Enschede:
Tromplaan 1, tel. 053-324445.
Kantoor Hengelo:
Drienerstraat 43, tel. 074-420866.
Rayonkantoor Winterswijk:
Spoorstraat 28, tel. 05430-14461.
Of bij een van de 17 filialen.

Da's sparen zonder vastzetten en
toch met hoge opbrengst.

bondsspaarbank
voor Twente en Oost-Gelderland



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

ffde Blauwe Bok"!
met de

Valler Combo
en ?
met vele anderen.

Een geheel verzorgde avond.
Er zijn nog kaarten beschikbaar.

P.S. Zondag 5 februari, aanvang 15.30 uur
Jazz-concert met Forrest Jazz!
Entree f 5,-. Kinderen f 2,50.

bod

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

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.

il lt Beeckland"
Chr. School voor L.H.N. O.
Het Hoge 41, 7251 XV Vorden. Tel. 05752-1512.

OPEN AVOND
op donderdag 26 januari 1984.

Ouders van eventueel toekomstige
leerlingen kunnen zich op deze avond
op de-hoogte stellen van het onderwijs
op onze school.

U bent welkom vanaf half acht.

Toekomstige leerlingen die niet met de
lagere school overdag onze school
hebben bezocht, zijn 's avonds met hun
ouders welkom.

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige t uinbouwt rekkers, 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.

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.
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MAXIMUM-MINIMUM
THERMOMETER „„«BV

Ivoorkleurige
kunststof kast met
witte temperatuur-
plaat. Is bestand
tegen weer en wind.
Met drukknop en
opklapbaar
afschermdakje.
Van 13,06
Voor

ENERGIE BESPARENDE
LAMPEN

De nieuwe soort
lamp die 8x zo
lang meegaat en
bovendien
stukken meer
licht geeft per
Watt. Deze Pope
lampen passen
op elke E-27
fitting.
Type: S-9, S-13
ofS-18

Van 29,95
Voor

BLACK & DECKER
KLOPBOORMACHINE

Deze
extra
sterke
machine
heeft 2
variabele
toeren-
tallen en
draait naar
links en
naar
rechts. Met boorko
13 mm. 1000 Watt|
metalen koffer graf
Type D 310 RK.
Van 398,-
(dit wasde prijs
zonder koffer)

Voor
(met gratis koffer)

van maar liefst
k met een

bij Welk
In januari

kunt u al begin-
nen met het zaai-
en van de vroege
soorten groente-
zaden zoals: krop-
sla, spinazie, enz.
En waar kunt u dan
beter uw groente-
en bloemzaden, om
nu te zaaien of in het voor-
jaar, kopen dan bij Welkoop. Welkoop levert uitsluitend geselek-
teerde, hoogwaardige zaadsoorten.

Kom nu naar onze Welkoop winkel en maak uw keuze uit ons
grandioze assortiment groente- en bloemzaden, tuinkruiden, bol- en
knolgewassen, gazonzaden, enz. Bovendien ligt GRATIS in de Grote
Groene Vakwinkel de nieuwe Welkoop Tuinzadengids 1984 voor u
klaar.

GROENTEZADEN
Deze Meikoningin
kan in januari/
februari al onder glas
gezaaid worden.
Zodra het weer het
toelaat in de volle
grond zetten.
Welkoop aktieprijs:
Per pakje

SPINAZIE

Vroeg reuzenblad,
scherp zaad. Zaaien
in december/
februari onder glas
en bij gunstig weer
vanaf februari in de
volle grond. Het
resultaat: een fijne,
verse spinazie in 't
voorjaar.
Welkoop aktieprijs:
100 gram

Ronde rode witpunt,
vollegrond,
Nationaal. Onder
glas zaaien
vanaf februari.

Welkoop aktieprijs:
Per pakje

Amsterdamse bak,
voor glas en volle
grond. Voor-
treffelijk van
smaak en fijn van
kwaliteit. Zomer-
gebruik zaaien
vanaf maar t tot
begin augustus,
afstand 20 cm.
Welkoop aktieprijs:
Per pakje

Wanneer u v^pr 18 februari 1984
in de Welkoop winkel zelf uw
groente- en bloemzaden uitkiest
ontvangt u 15% korting.

TRIO STEK-EN
VERSPEENGROND

Gebruik voor het beste oogstresultaat
deze speciaal ontwikkelde, luchtige
grond voor het zaaien en stekken van
jonge plantjes. Een uitgekiende
samenstelling op basis van fijn^
gemalen veensoorten en
speciale toevoegingen.
Zak van 25 liter

Degelijke Fisch zakunster.
met sterke veer,
haak en oog.
Goed af-
leesbaar, ^^Vj
25 kg.
Van 5,60
Voor

Deze zgn. strate-
makershandschoen
kan tegen een stootje
Uitgevoerd in tricot
met latex omsloten.
Geeft goede bescher-
ming tegen scherpe
voorwerpen.
Van 4,85 Voor

KENNER GEMENGD
KONIJNEVOER

Precies wat
uw konijnen
nodig hebben
in deze
donkere
winterdagen:
een geva-
rieerd meng-
sel van zon-
gerijpte
granen en
zaden. Hoge
voedings-
waarde. Ver-
pakking 5 kg.
Van 6,05 Voor

ADLUS VLOERREINIGER

gemengd
tonQnevoedei

Zwaar model vloer-
reiniger met stalen
bladen 5 mm dik
rubber. Bestand tegen
o.a. zuren en vetten.

Van 22,60 Voor

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis en Tuinrvoor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland. Prijzen inkl. B.T. W.
Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 11 februari 1984.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

Bel voor
informatie

05752

1404

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 versch i l lende soorten

Café-Restaurant

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

CITROEN RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN

1983 CX 24001E
break autom. demo
26000 km.

1983 GS A pa l las
met schuif d.

1983 Visa G T demo
1983 LNA canelle demo
1983 2CV6 club
1982CXathena Ipg
19822CV6spec.

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

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

7982 Visa super E
1982 Peugeot 305 SR
1981 Visa su per E
1981 2CV6spec.
1981 DyaneG
1981 GS A club
1981 Renault R5 TL
1981 Renault 18 TS Ipg
1981 Renault 18 T diesel
1981 GS A X3

1980 Visa club
1980Gspec.lpg
1980 GSA club
1980 CX 2400 pallas matic \
1979 2CV6 club
1979 Opel ascona 1.9
1979 GS club matic
1978 Volvo 244 G L Ipg
1978 BMW 518
1978 GS club

RUESINK A



Bowlingteam "Foto Dolphijn"
suksesvol in bowling-kompetitie Zutphen

Het bowlingseizoen van Bowling Bond Zutphen zit er voor de helft op. In de maandag-league speelt het
Vordense team "Foto Dolphyn" mee en tot nu toe zeer suksesvol. Zy wisten de eerste periodetitel te vero-
veren (een seizoen is opgedeeld in 4 periodes). Speciaal voor de periodewinnaar heeft dhr. J. Dolphijn een
prachtige wisselbokaal beschikbaar gesteld aan de maandagleague. Dit is natuurlijk een enorme stimu-
lans voor de teams om deze bokaal definitief in hun prijzenkast te "werpen".
Op de foto het team "Foto Dolphyn" dat als eerste periodewinnaar de "Dolphyn bokaal" in ontvangst
mocht nemen. V.l.n.r.: W. Landeweer, G. Landeweer, R. Kühr. Teamgenoot J. Boeyen ontbreekt op deze
foto.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

WATERPOLO
3-2 nederlaag dames
De competitie wedstrijd tussen de da-
mes van Vorden '64 en Brummen is in
de slotfase in het voordeel beslist van
Brummen.
De dames van Vorden hadden te kam-
pen met een aantal zieken, waardoor
de voormalige keepster Rini Teunis-
sen weer in de goal lag.
Het was een gelijkopgaande strijd,
waarbij Vorden de leiding nam door
een doelpunt van Diséré Westerveld.
Brummen sec orde tegen waarna Vor-
den er andermaal in slaagde om voor
te komen, ditmaal door een doelpunt
van Grietje Welleweerd.
De laatste periode had Vorden een
vrouw meer situatie, maar kon hier
geen voordeel uit halen. Vlak voor tijd
verspeelde Vorden de bal waardoor
Brummen nog een afstandsschot kon
schieten en ook raak schoot. Zo werd
het drie seconden voor tijd nog 3-2 'm
het voordeel van Brummen.

Rita Wijnbergen
amazone van het jaar
bij "De Graafschap"
Tijdens de dit weekend gehouden bij-
eenkomst van de landelijke rij vereni-
ging en ponyclub "De Graafschap" is
Rita Wijnbergen uitgeroepen tot ama-
zone van het jaar 1983. Zij behaalde
met "Gorsoio" de meeste winstpun-
ten op de wedstrijden en tevens was
/ij het gehele jaar een gewaardeerd en
korrekt lid.
Voorzitter Spijkerman zei in zijn ope-
ningswoord een druk 1984 te verwach-
ten. Eerst is er het 50-jarig bestaan van
de rijvereniging en het koperen jubi-
leum van de ponyclub wat op zaterdag
25 februari gevierd gaat worden.
De voorzitter van de feestcommissie,
de heer J. Norde maakte het feestpro-
gramma bekend met onder andere
een defile bij kasteel Vorden voor be-
stuursleden en oud-bestuursleden.
's Avonds is er een receptie met daar-
op aansluitend een feestavond. Er zal
een grote verloting worden gehouden,
waarbij de trekking op de feestavond
gepland is. Zaterdag 4 februari vindt
er in Vorden een huis-aan-huis ver-
koop van deze loten plaats.
De jaarverslagen van sekretaris G.
Vlogman en penningmeester W.
Groot Nuelend werden unaniem
goedgekeurd. De aftredende be-
stuursleden W. Groot Nuelend en J.
Wijnbergen werden herkozen. Verder
ligt het in de bedoeling om half juni
een groot concours voor paarden en
ponies te organiseren.

Thuisnederlaag
Dash dames
De dames van Dash hebben het zater-
dagmiddag in de thuiswedstrijd tegen
Verdan uit Haaksbergen behoorlijk
laten afweten.
Het Vordense team speelde stroef en
zonder zelfvertrouwen. De 9-15 ne-
derlaag in de eerste set, tikte zo zwaar
aan dat Dash in de tweede set naar een
kansloze 5-15 nederlaag werd ge-
speeld.
In de derde set toonde de ploeg van
coach Ab Polderman zich bereid tot
het uiterste te knokken, hetgeen een
15-9 setoverwinning opleverde.
In de vierde set was het weer mis en
had Dash geen verweer tegen de goed
opgezette aanvallen van de Verdan
dames.
Uitslag 5-15, waardoor Dash een 1-3
nederlaag leed. Zaterdag spelen de
Dash dames uit tegen SVS uit Schalk-
haar.

Verdiend verlies
Dash heren
De heren van Dash hebben de uit-
wedstrijd tegen Hansa IV uit Zutphen
met 2-1 verloren. De eerste set verliep
voor Dash uitermate goed. Het werd
een 5-15 setoverwinning.
In de tweede set speelde Dash bedui-
dend beneden haar kunnen en verloor
kansloos met 15-8.
In de derde set wel een licht herstel,
maar Dash kon niet verhinderen dat
Hansa met 15-12 aan het langste eind
trok.
De heren II van Dash deden het beter
en wonnen in Hengelo met 0-3 van
DVO III. Setstanden 3-15; 5-15 en 4-
15. Zaterdag 28 januari speelt Dash I
thuis tegen V&K uit Twello.

DAMMEN
Schooldamkampioen-
schap
Oost-Gelderland
School 't Hoge, die als winnaar van de
Vordense schooldamfinale werd uit-
gezonden naar het kampioenschap
van distrikt Oost in Dinxperlo, is
geëindigd op de laatste plaats. In de
voorronde eindigde men met slechts l
bordpunt (van Marcel Vruggink) on-
deraan.
In de verliezerspoule werd een ge-
deelde 3e plaats behaald met de
school uit Drempt, maar door een be-
ter "doelsaldo" werd 't Hoge als 4e ge-
klasseerd.

Vervolgens werd met de nummer 4
van de andere verliezergroep een
wedstrijd gespeeld om de 15e en 16e
plaats. Deze wedstrijd tegen de Willi-
brordusschool uit het naburige Vier-
akker ging met 5-3 verloren. Topsko-
rer van de Vordenaren was Marcel
Vruggink met 5 punten uit 7, gevolgd
door Edw^d van Arregon 2 uit 7, Ger-
ben Vrug^rc: en Marco Wijers l uit 4,
Cristoph Wiekart O uit 6.
Beter ging het de Don Boscoschool
uit Zutphen, wiens team ook bestond
uit DCV-leden. Zij werden met veel
kunst en^fcgwerk kampioen. In hun
winnaarsgroep verloren ze van de
Isingsschool uit Brummen, maar
wonnen toch hun groep, waarna de
wedstrijd tegen De Riebes uit Win-
terswijk op het programma stond. De-
ze eindigde in 4-4, maar doordat Rik
Slutter op het eerste bord won, mocht
Don Bosco zich kampioen noemen.
Ze hebben zich tevens geplaatst voor
de Gelderse finale in Huissen. Top-
skorer werd Rik Slutter met de volle
skore van 14 uit 7, Anja Bouwman
haalde 12 uit 7, Yvo Baakman 7 uit 7,
Mark Kuin 5 uit 5 en Hans Boerkamp
0-2.

Gelders
kampioenschap
Met een simpele overwinning op An-
nemieke van Kraats bezet Johan Kra-
jenbrink nu alleen de eerste plaats in
de Hoofdklasse. Medekoploper
Tjeerd Harmsma verloor van zijn
klubgenoot Alfons Ottink en moest
(voorlopig?) afhaken.
Geert van Aalten kan overigens nog
bijkomen als hij zijn uitgestelde wed-
strijd tegen Theo Berends in winst
omzet.
Henk Grotenhuis speelt een grillig
toernooi en wisselt overwinningen
met nederlagen af. Zo verloor hij afge-
lopen zaterdag van Geert Berends
doordat de problemen op het bord
hem boven het hoofd groeiden en
door de vlag ging. Wieger Wesselink
heeft nu al meer verliespunten dan
vorig jaar in het gehele toernooi. In
zijn wedstrijd tegen Wout Buesink
kreeg hij geen winstkansen en speelde
remise. Hij staat nog wel bovenaan.
Henk Hoekman zorgde voor een ver-
rassing door Peter Hoopman te ver-
laan. Jurgen Sluter stond een schijf
voor tegen Jos Hermeling maar kon
de winst niet vinden.

SENIOREN-HOOFDKLASSE: J.
Masselink - J. Lankhaar 2-0; S. Buist -
G. Wassink 0-2; B. Nijenhuis - H.
Graaskamp 2-0; H. Wansink - H. Rue-
sink 0-2; H. Hoekman - H. Klein Kra-
nenbargafg.; J. Krajenbrink-W. Wes-
selink 1-1.
EERSTE KLASSE: W. Berenpas - M.
Boersbroek 2-0; W. Hulshof-G. Huls-
hof 0-2; G. ter Beest -W. Sloetjes 1-1;

B. Wentink-T. Slutter 1-1; B. Breuker
- H. Esselink 0-2; J. Hoenink - M.
Boersbroek 2-0; W. Berenpas - B. Hid-
dink 1-1; J. Slutter-G. Brummelman
2-0; B. Rossel - R. Slutter 2-0.
JEUGD: E. van Arregon - G. Vrug-
gink 2-0; G. Brinkman - W. Addink 2-
0; M. Boersbroek -J. Kuin 2-0; R. Slut-
ter - M. Bouwman 2-0; J. Slutter - Y.
Baakman 2-0; E. van Arregon - F.
Ibrahim 2-0; W. Addink - E. te Vel-
thuis 2-0; W. Hoenink - G. Brinkman
0-2; G. Vruggink - F. Ibrahim 0-2; M.
Vruggink - F. Ibrahim 0-2; H. Beren-
pas - E. te Velthuis 0-2; M. Kuin - P.
van Arregon 0-2; B. van Zuylekom -
M. Baakman 2-0; G. Vruggink - A.
Bouwman 0-2; M. Vruggink - W. Hoe-
nink 0-2; R. Slutter - A. Bouwman 2-0;
E. van Arregon - C. Wiekart 2-0.

Uitslagen B.V. Flash
DISTRICTS COMPETITIE.
Op dinsdag 17 januari j.1. speelde het
Ie team van "Flash-Vorden" thuis te-
gen Lochem 5. Zoals uit de setstanden
blijkt werd deze wedstrijd overtui-
gend door ons team gewonnen.
D.E. Dinnie Stoltenborg 11-0, 22-2.
Hermien Dekkers 11-3, 11-7.
H.E. Jasper Zweverink 15-3, 15-11.
Johan Ferwerda 15-11, 15-4.
MIX: Stoltenborg/Zweverink 15-8,
15-4. Dekkers/Ferwerda 15-18, 15-4,
18-13.
D.D.: Dekkers/Stoltenborg 14-17,15-
7, 15-1.
H.D.: Ferwerda/Zweverink 15-1, 15-
3.
De einduitslag werd dus Flash Vorden
l - Lochem 5 8-0.

Op donderdag 19 januarij.l. moest het
tweede team van B.V. "Flash-Vorden"
aantreden tegen Euro 4 uit Dinxperlo.
De wedstrijd werd gespeeld in de Eu-
rohal. Er was goede hoop dat deze
wedstrijd in het voordeel van de Vor-
dense badmintonvereniging zou uit-
vallen, aangezien de thuiswedstrijd te-
gen ditzelfde Euro 4 team met 7-1
door "Flash-Vorden" werd gewonnen.
De eerste wedstrijd t.w. de heren-en-
kel van Coppiëns werd door deze na
een enerverende tweede set in het

voordeel van laatstgenoemde beslist
met de setstanden 15-10, 18-15.
Helaas verloor Kater later onverwacht
zijn heren-enkel. Na een nogal mak-
kelijke overwinning in de eerste set
(15-9) verloor hij toch zowel de twee-
de en de derde set met resp. 3-15,9-15.
De gemend-dubbel van het duo A.
Baars/R. Kater konden deze ondanks
verlies in de eerste set, na een verwoe-
de strijd: zowel de tweede als de derde
set in de wacht slepen.
Doordat naderhand alle andere partij-
en door B.V. "Flash-Vorden" gewon-
nen werden moest de tegenpartij
slecht met l tegenpunt genoegen ne-
men, waardoor de eindstand tenslotte
7-1 in het voordeel van "Flash-Vor-
den" werd.
UITSLAGEN: H.E.: R. Kater 15-9,3-
15, 9-15. E. Coppiëns 15-10,18-15.
D.E.: A. Baars 11-6, 11-1. J. Wester-
veld 11-4, 11-0.
G.D.: A. Baars/R. Kater 6-15, 17-16,
15-11. J. Westerveld/E. Coppiëns 15-
3, 15-2.
H.D. R. Kater/E. Coppiëns 15-4,15-7.
D.D. A. Baars/J. Westerveld 15-4,15-
3.

DISTRICTS JEUGD-COMPETITIE
Afgelopen zaterdag moest het jeugd-
team aantreden tegen een team uit
Lichtenvoorde.
Het werd een gemakkelijke overwin-
ning voor de Vordenaren. Einduitslag
Flash Vorden - Lichtenvoordense
B.C. 8-0.

Gezelligheidswedstrijden recreanten:
Flash Vorden - Varsseveld 6-2. Na
spannende wedstrijden met veel
"drie-setters" ging de winst uiteinde-
lijk naar Vorden.

BUJarvereniging
Kranenburg
Het eerste team wist op eigen laken
De Engel II met 36 tegen 31 terug te
wijzen. Het tweede team kon het te-
gen Gouden Druif III niet bolwerken.
Met een 38-23 nederlaag kwam men
van Hoog Keppel terug.
Kranenburg III is geheel van slag.
Thuis werd met 31-40 verloren van
Ons Genoegen IV.
Ook Kranenburg IV kent al sinds lang
niet meer het zoet der overwinning.
Opnieuw werd verloren, zij het met
minimaal verschil van De Keu IV, 31-
33.

Zaalvoetbal
UITSLAGEN: Velocitas II - Linde 9-7
(vr.schap.); A.Z.C, l - Velocitas III6-3.

PROGRAMMA: Maandag 30-1 Vor-
den: Velocitas III - Pandawa III; Velo-
citas I - Meilink I.
Woensdag 1-2 Eibergen: Oldenkotte I
- Velocitas II.

ook campingvluchten

Vakanties in eigen land
UltytnpS, voor een weekeindje of net even langer

RABOBANK: OOK GOED IN REIZEN

Rabobank E3

r i

Vakantie 1984
De Zomeujfiisprogramma's liggen voor u klaar
Boek nu, om zeker te zijn van uw vakantie zoals u zich wenst.
Wij boeken voor u:

Vakanties met eigen auto
Touringcarreizen
Treinvakanties

NATUURLIJK hebben we een grote keuze in

Vloerbedekking
en
Gordijnen

VOORDELIG?

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

nou en of, reken maar....
of laat het ons eens voorrekenen. Eén telefoontje en we
komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Te koop: een gashaard (etna)
f 90,- en douche-verwar-
ming f 125,-.
Te bevr. bij: J.W. Hishink,
Het Kerspel 28, Vorden.
Tel. 2806. (alleen overdag).

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

rrreTS

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL OS752-1971

Te koop gevraagd:

antieke en
grootmoederstijd

spullen
Inboedel en zolderopruiming

B. BARTELDS
Almenseweg 25, Vorden.

Tel. 05752-1762.


