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Muziek en toneel
rondom 10 december

Amnesty viert de Dag van de Rechten
van de Mens.
Behalve vaderdag en moederdag ken-
nen we tegenwoordig ook de Dag van

de Rechten van de Mens. Wat wordt
er die dag gevierd? Nou gevierd met
cadeautjes en feest niet maar wel
staan we deze dag stil b-ij het feit dat op

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstel l ing gemeentehuis: maandag-1/m vri jdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Sp reekuur wethouder J . f - " .
C ieerken: vrijdagvan 10.00 tot l 1.00 u u r voor Sociale /aken, van l 1.00 tot 12.0(1 uur voor gemeen tewerken - Spreekuur wethouder H. A. Hog-
chelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur .

1. Zondaggebruik Sporthal
Op voorstel van de Vordense Sport
Federatie heeft het college van burge-
meester en wethouders besloten om
gedurende het sportseizoen 1984-1985
de huur van de sporthal 't Jebbink op
zondag gelijk te stellen aan het norma-
le tarief. Dit betekent dat ook voor de
zondag thans een huur van f 13,- (per
01-01-1985 f 13,40) per uur per zaal-
deel verschuldigd zal zijn.
De VSF alsmede het college hopen
met deze maatregelen sportliefheb-
bers in de gelegenheid te stellen op
zondag gebruik te maken van de
sporthal waarbij ook (in het bijzonder)
wordt gedacht aan het organiseren
van toernooien.
Het verlaagde zondagtarief geldt niet
alleen voor verenigingen, maar ook
voor particulieren die een uurtje op
een sportieve manier willen door-
brengen. Afhankelijk van de ervarin-
gen met het zondaggebruik in dit sei-
zoen zal het college medio 1985 een
definitieve beslissing over het zondag-
tarief van de sporthal nemen.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet Arbo Publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift in principe BINNEN 30
DAGEN na de datum van verlening
moet worden ingediend, de onder-
staande bouwvergunningen zijn op 20
november 1984 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de Bondsspaarbank voor

Twente en Oost-Gelderland, Deca-
nijeweg 3 te Vorden, voor het ma-
ken van een luifel aan de Dorps-
straat 15 alhier.

2. Aan de heer W.M. Wassink, Al-
menseweg 56, voor het verbouwen
van een woning tot veestalling al-
daar.

3. Aan de heer D.J.Norde, Ruurlose-
weg 48 te Vorden, voor het vergro-
ten van een werktuigenberging al-
daar.

4. Aan de heer G.J. Rossel, Deldense-
weg 6 te Vorden voor het gedeelte-
lijk vergroten van een varkens-
schuur c.q. loods aldaar.

5. Aan de heer J. Wesselink, Molen-
weg 30, voor het gedeeltelijk veran-
deren van de woning Zutphense-
weg 34 alhier.

3. Straatnaamgeving voormalig coöpe-
ratieterrein
Op onze herhaalde verzoeken in deze
rubriek om suggesties voor een naam
voor het te bebouwen voormalig coö-
peratieterrein, zijn in totaal een vijftig-
tal suggesties gedaan. Dit wordt door
het college bijzonder gewaardeerd.
Gebleken is dat een grote meerder-
heid voelt voor een naam met een his-
torische achtergrond waarin "de Een-
dracht" verwerkt is.
Op grond daarvan heeft het college
van burgemeester en wethouders be-
sloten de gemeenteraad te adviseren
het terrein de naam "de Eendracht" te
geven.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Algemeen Be-
stuur vergadert op dinsdag 11 decem-
ber om 20.00 uur in het gemeente-

huis. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- regiovorming in het kader van de

nieuwe Wet Gemeenschappelijke
Regelingen;

- aankoop gronden aan de Overweg
ten behoeve van de realisering van
een woonwagencentrum;

- verzoek van R.J.E.M. van Zinnicq
Bergmann tot het nemen van een
voorbereidingsbesluit voor het per-
ceel Maalderinkweg 3;

- voornemen tot wijziging van de re-
geling voor burgerwoningen in het
Buitengebied;

- extra krediet voor subsidiëring her-
stel rieten daken.

De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 11 december a.s.
om 19.00 uur in het koetshuis, bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- aankoop gronden aan de Overweg

ten behoeve van de realisering van
een woonwagencentrum;

- verzoek van de Vereniging voor
Protestants Christelijk Basisonder-
wijs in de Wildenborch te Vorden,
om medewerking als bedoeld in
atikel 72 van de Lager-onderwijs-
wet 1920 voor de aanleg van aard-
gas;

- aanvragen en aanvaarden van bij-
dragen uit 's Rijks kas voorde bouw
van 14 premie-huurwoningen in
het bestemmingsplan "Brinkerhof
1973, nr. 2", door de woningbouw-
vereniging "Thuis Best";

- garanderen betaling rente en aflos-
sing geldlening aan te gaan door de
woningbouwvereniging 'Thuis
Best" voor de bouw van 14 premie-
huurwoningen;

- wijziging Algemeen Ambtenaren-
reglement; Verplaatsingskosten-
verordening en Overlegverorde-
ning;

- extra krediet voor subsidiëring her-
stel rieten daken;

- onttrekking van een bedrag van
f 10.000,- aan het fonds Stimule-
ring van werkgelegenheid en op-
vang van werklozen t.b.v. de huis-
vesting van de Stuurgroep Mensen
zonder Werk;

- subsidiëring Graaf Ottobad te Zut-
phen over 1984.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 12 november a.s.
om 19.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- onttrekking van een bedrag van

f 10.000,- aan het fonds Stimule-
ring van werkgelegenheid en op-
vang van werklozen t.b.v. de huis-
vesting van de stuurgroep Mensen
zonder Werk;

- Subsidiering Graaf Ottobad over
1984.

Voor deze vergaderingen gelden de
volgende regels:
het publiek kan zich tot tien minuten,
onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
de voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering noodzake-
lijk is, beperking van de spreektijd op-
leggen; m)
de stukkennggen voor eenieder ter vi-
sie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

5. Bestem Agsplan Addinkhof 1983
Zoals u u ireread vertent ie elders in dit
blad kunt lezen heeft de gemeente-
raad in zijn vergadering van 25 sep-
tember j.1. het bestemmingsplan "Ad-
dinkhof 1983" vastgesteld. Dit plan
voorziet in de uitbreiding van Vorden
in de nabije toekomst.
Bij de vaststelling heeft de gemeente-
raad zowel op de plankaart als in de
voorschriften wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp-
plan zoals dat destijds ter visie heeft
gelegen.
Een schets waarop globaal het gebied
is aangegeven waarop het onderhavi-
ge bestemmingsplan betrekking heeft
treft u hieronder aan. Degenen die
destijds bezwaren hebben ingediend
bij de gemeenteraad alsmede zij die
bezwaren hebben tegen de aange-
brachte wijzigingen kunnen tot tien
januari 1985 bezwaren indienen bij
Gedeputeerde Staten van Gelder-
land.

10 december 1948 vertegenwoordi-
gers van praktisch alle landen een ver-
klaring ondertekenden, die alle men-
sen bepaalde rechten gaf. Rechten,
die hard nodig waren zoals gebleken
was tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Alle regeringen waren het er over
eens dat voorkomen moest worden
dat er nog eens zulke gruwelijkheden
plaats zouden vinden en dat alle men-
sen hiertegen beschermd moesten
worden.
We zijn blij (Jat we dat kunnen vieren.
Jammergenoeg handelen lang niet al-
le landen overeenkomstig het Verdrag
dat ze erkend hebben. Daarom blij-
ven er mensen nodig die tegen schen-
dingen van mensenrechten proteste-
ren. Amnesty-groepen doen dat, maar
ze doen nog meer.
De Amnestygroep Vorden organi-
seert op l O december in d'Ollde Smid-
se een avond waar de theatergroep uit

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Deventer een opvoering komt geven
van het stuk "De Brief', een zeer in-
formatief stuk met goede teksten en
muziek. Na afloop is er gelegenheid
tot het stellen van vragen en discussie.
In de zaal is ook een tentoonstelling te
zien over het thema: Martelen is men-
senwerk, maar de bestrijding ervan
ook.
De toegang is gratis en iedereen is
welkom.

uit Ketapang Indonesië
Onze dorpsgenoot pater Alfons Seesing, die reeds vele jaren werk-
zaam is in Borneo, heeft deze zomer bezoek gehad van vrienden uit
Nederland. Deze vrienden, de familie Baarsen uit Vi.jfhui/en /ijn tij-
dens hun vakantie in Indonesië 14 dagen te gast geweest bij pater
Seesing.

sen aldaar vanuit het evangelie tot
God te brengen.
Gelijktijdig helpt hij "zijn mensen" in
Borneo bij het opbouwen en ontwik-
kelen van hun land om tot een beter
en menswaardiger bestaan te komen.
Dat hij dit werk kan doen heeft hij me-
de te danken aan velen die hem finan-
cieel steunen.
Ongetwijfeld herinnert men zich de
akties waarbij de M.O.V. groep Vor-
den-Kranenburg geld inzamelde om
het hem mogelijk te maken zijn in
aanbouw zijnde kerk in Menumbung
te bouwen.
De heer en mevrouw Baarsen hebben
tijdens hun verblijf bij pater Seesing
een groot aantal dia's gemaakt. Vrij-
dagavond 14 december zullen deze
dia's in de Christus Koning Kerk te
Vorden vertoond worden. Aanvang
19.30 uur. Een ieder die belangstelling

Zij hebben samen met hem diverse
missieposten bezocht en met eigen
ogen kunnen aanschouwen wat pater
Seesing in de voorbije jaren heeft op-
gebouwd. Met de maximale inzet van
zijn geestelijke en lichamelijke vermo-
gen verricht hij daar zijn werk. Vanuit
zijn rotsvaste geloofsovertuiging
werkt hij aan zijn missie om de men-

heeft om met pater Seesing en diens
werk op Borneo kennis te maken is
van harte welkom.
De avond wordt georganiseerd door
de werkgroep MOV Vorden-Kranen-
burg (Missie Ontwikkeling Vredes-
werk).

Beroep ontvangen
Van Ds. J. Krajenbrink is bericht ont-
vangen, dat hij een beroep heeft ont-
vangen van de classis Winsum-Ul-
rum.

Werelddiakonaat
vraagt aandacht voor
Solidaridad
In de adventsweken wordt er in veel
hervormde gemeenten gecollecteerd
voor het werelddiakonaat. In de ad-
ventstijd vraagt het werelddiakonaat
aandacht voor het werk van Solidari-
dad, de interkerkelijke actie voor La-
tijns-Amerika.
Solidaridad verzorgt voor het wereld-
diakonaat de contacten met kerken en
organisaties, die werkzaam zijn in si-
tuaties van onrecht en armoede.
Het werelddiakonaat steunt Solidari-
dad jaarlijks met een bijdrage.
De situatie in Latijns-Amerika ver-
dient onze steun en aandacht. Er is
voedselschaarste, werkloosheid en er
zijn weinig sociale voorzieningen.
Vakbonden, wijkcomité's en boeren-
organisaties proberen daar wat aan te
doen. Zij laten zien dat het tijd wordt
voor veranderingen. Solidaridad pro-
beert daarbij te helpen.
A.s. zondag, de tweede adventszon-
dag, wordt er in de Ned. Hervormde
kerk, hier in Vorden gecollecteerd
voor het wereld diakonaat. Daarnaast
kunnen bijdragen worden overge-

maakt op giro 8685 ten name van de
Generale Diakonie Raad in Drieber-
gen.

Ds. Veenendaal
Met ds. Veenendaal gaat het beter. Hij
is op woensdag 5 december uit het zie-
kenhuis ontslagen, maar moet voorlo-
pig thuis wel volkomen rust houden.

GEBOREN: Johanna Maria Lonneke
Wentink.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: J.B. Oortgjesen-Wes-
selink, oud 85 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 9 december 10.00 uur ds.
M.J.J. Bonting uit Vorden, Dienst van
Woord en Tafel.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 9 december 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra. 19.00 uur ds. K. Dijk uit Velp.

WEEKENDDIENST HUISARTS
8 en 9 december dr. Vaneker, tel.
2432.

Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 8 december 12.00 uur
tot maandagochtend 09.00 uur dr.
Warringa. Tel. 1277. Verder de gehele
week van 19.00 tot 07.00 uur dienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
8 en 9 december H.F van Dam, Lo-
chem. Tel. 05730-1684.

Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Maand december: Mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

H \RTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

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

belangrijk genoeg om
ze goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Op MOT UW
vakman -optkwn

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier

oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Vergeet u niet voor de
feestdagen zo'n heerlijke

SALADE
te bestellen?

en... zoals het hoort met
puur rundvlees en echte

mayonaise.

BONDSRESTAURANT

'De Rotonde'
Telefoon 1519, Vorden.

Energie besparen?
Laat u zich dan geheel vrijblij-
vend informeren op één van
onze

energie-informatie
dagen
op vrijdag en zaterdag 14 en
15 december.
Let ook op onze advertentie
van volgende week!

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

Kwaliteits ondergoed voor da-
mes en heren haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

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

met
Televisie

reparaties
- direc»

iiji naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Zutphen Tel. 05750 13813

Muziek
bestellen

05443-6004
bellen

Oude jaarsbal
op 22 december 1984

m.m.v. Nico Haak
en dans- en showorkest The Alley CatS

CAFÉ-RESTAURANT

DE LUIFEL
DORPSSTRAAT 11 - RUURLO

VOOR RESERVERINGEN 05735-1312.

ENTREE F 10,- P.P., INCL 1 KOP KOFFIE EN BITTER GARNITUUR.

Jac. Hermans B.V.
Wij zoeken voor ons filiaal te Vorden
enkele:

winkelmedewerkers
leeftijd 17/18 jaar.
Opleiding L.D.S. of Mavo
voor 24 uur per week.

Belangstelling?
Dan kun je solliciteren
bij de bedrijfsleider van
filiaal Vorden, adres
Nieuwstad 5, 7251 AD
Vorden, tel. 05752-1232 JacHermans

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit half-
wollen ondergoed.
Verkrijgbaar bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
de juiste weg voor

theorie (comp.) en
praktijkopl.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

Laat Henk Uw haard-
hout verzorgen.
Bollen 60,- en gekloofd
k65,-

i k— beuk— berk.
Tel. 05735-1249

700 kerstbomen één koop
f 3,50 per stuk.

Pittige canasta-bootie met fantasiebanden
en clipssluiting op leuke profielzool.

Op en top mode dus.
(maten 36-42)

7995

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

Energie besparen?
Laat U zich dan geheel vrijblijvend informeren
op één van onze

energie-informatie-dagen
op vrijdag en zaterdag 14 en 15 december.

Let ook op onze advertentie van volgende week.

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

Vanaf heden

20% KORTING
op alle

meisjes en jongenskonf ektie
Jacks - Manteltjes - jurkjes - broeken
en truien

Modecentrum

Ruurlo

Belangrijk nieuws voor de
vrijwillige ziekenfondsverzekerden

Definitieve besluitvorming door de Regering om de VRIJWILLIGE ZIEKENFONDS-
VERZEKERING op te heffen is per 1 januari 1985 NIET haalbaar zodat u ook na
1 januari 1985 gebruik kunt blijven maken van de uitgebreide risikodekking door
door uw ziekenfonds.

Bovendien kan worden medegedeeld dat de premie voor de vrijwillige verzekering
per 1 januari 1985 NIET zal worden gewijzigd.

UW UITGAVEN BLIJVEN OP DIT PUNT DUS GELIJK!

De ziekenfondsen
die u deze mededeling doen zijn:

Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn
A.N.O.Z. Apeldoorn - Apeldoorn

Regionaal Ziekenfonds Salland - Deventer
Regionaal Ziekenfonds O.G.Z.O. - Goor

Regionaal Ziekenfonds Rijn/ijsselland - Doorwerth
Regionaal Ziekenfonds Zwolle - Zwolle

A.N.O.Z. IJsselstreek - Zutphen
Regionaal Ziekenfonds Twente - Hengelo

voor
warmte

en
elegance

dag
in

dag
uit

u:
IJNEN

nu in de NAJAARS-
AANBIEDING:

een échte

van Nederlands fabrikaat
voor de extra lage prijs

van f. 27,957mtr.

120cm breed/8 warme kleuren
100% katoen/k reu kherstellend

éérste keus gordijnvelours
voor weinig geld.

ff"
Hackforterweg 19

Tel. 05754-517

interieuradviseur

ieterse
te Wichmond

Bakkerij
't Stoepje
Jan van Aart,
van Jan de Bakker,
Spakenburg.

Nu ook speciaal voor
diabetici alle soorten
produkten.

Specialiteiten: gevulde koeken met amandel, dubbel-
gevuld krentenbrood enz.
P.S. Heeft U ons grof volkoren al geprobeerd?

l VALEWEIDE

2 cyclamen 9,75

2 kerststerren 9,75



Mijn papa en mama zijn erg
blij met de geboorte van mijn
zusje. Samen hebben wij haar
de naam

Johanna Maria Lonneke

gegeven.

We noemen haar

LONNEKE
Levi, Jolinda en Appie
Wentink.

26 november 1984.
Brinkerhof 60
7251 WPVorden.

Hierbij wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties
en kado's, die ik heb ontvan-
gen bij mijn 85e verjaardag.

W. BOSCH

7251 MZVorden,
Kostedeweg 10.

Te koop: Fiat diesel 132.
Inl. 05752-1335 b.g.g. 3260.

Te koop: type lada 1300 incl.
LPG installatie.
Inl. 05752-1335 b.g.g. 3260.

Energie besparen?
Laat u zich dan geheel vrijblij-
vend informeren op één van
onze

energie-informatie
dagen
op vrijdag en zaterdag 14 en
15 december.
Let op onze advertentie van
volgende week!

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

VELOCITAS

STRATENTOERNOOI!
Tel. 2735.

Voor de feestdagen zo' n
lekkere

KOUDE
SCHOTEL

Heerlijk en gemakkelijk!

Onze koks maken er iets
fijns van.

BONDSRESTAURANT

'De Rotonde'
Telefoon 1519, Vorden.

EEN EIGEN
ZWEMBAD?

Schoolstr 17

Vorden

lel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

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

G. Bultman
Telefoon 17 53

B.M. W. - Volvo - Suzuki

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

linunwwinkw 0n
timnMrbedrijf
henkfrencks
bug gateestraat 36

vorden te) 06752-3376

r
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Op maandag 10 december a.s. hoopt

G. GOSSELINK-BRANDENBARG

haar 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 uur
tot 22.00 uur in "de Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

Prins Clauslaan 19
7251 AS Vorden.

Na het onverwachte heengaan van mijn lieve man en
onze zeer zorgvolle vader

JOZEF DICKMANN

mochten wij heel veel blijken van medeleven ontvan-
gen.
Langs deze weg zeggen we daarvoor onze oprechte
dank.

D. Dickmann-v.d. Pavert
en kinderen

Hengelo Gld., december 1984
Baakse Voetpad 7.

Johan ziet Abraham
John F. Steeple, beter bekend als Jo-
han Stapper viert zondag 9 december
zijn 50e verjaardag.

Ter gelegenheid hiervan bieden leden
en donateurs van de voetbalvereniging
"Vorden" hem zondagavond in het
clubgebouw op het gemeentelijk
sportpark van 20.00 tot 22.00 uur een
receptie aan.

Een ieder is van harte welkom.

Aktiviteitencommissie
V.V. VORDEN

Bananen 1 k,i0 voor 1,85
Doyenne du comice ^ ^o 1,50
Mooie bloemkool V0or 2,25
15 pers sinaasappels V0or 4,50

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

il ii't Beeckland
Chr. School voor L.H.N. O.
Het Hoge 41, 7251 XV Vorden. Tel. 05752-1512.

OPEN AVOND
op donderdag 13 december 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
klas van hun basisschool overdag onze
school hebben bezocht, zijn 's avonds
met hun ouders welkom.

Griepvaccinatie
De 3 plaatselijke huisartsen geven

wederom gelegenheid tot inenting

tegen griep op:

Maandagavond 10 december
en dinsdagavond 11 december

Beide avonden van 18.30 tot

19.30 uur. Kosten f 25,- per

persoon.

Ziekenfondsleden met chronische

hart- of longziekten, alsmede

suikerzieken kunnen op vertoon

van stempelkaart voor f 2,50 eigen

bijdrage gevaccineerd worden.

GOED VOOR MINDER GEUJ

GELDIG VAN 6-12 t/m 8-12

Kippepoten
1 kilo

VOOR DE BOTERHAM:

Achterham
eigen gemaakte 100 gram

6,49

2,49
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

GE Ml ilNT
VORDEiN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 10 december 1984, gedurende één
maand, vooreen iederter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het bij raadsbesluit van 25 september 1984, no.
13 vastgestelde bestemmingsplan "Addinkhof 1983".
Bij de vaststelling van dit plan heeft de gemeenteraad
diverse wijzigingen aangebracht in het ontwerp zoals
dat destijds ter inzage heeft gelegen.
Een ieder die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente-
raad heeft gewend, alsmede zij die bezwaren hebben
tegen wijzigingen welke bij de vaststelling van het plan
in het ontwerp zijn aangebracht, zijn bevoegd geduren-
de bovengenoemde termijn bezwaren in te dienen bij
het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM.

Vorden, 6 december 1984.
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

A.s. vrijdag 7 december vanaf 17.00 uur

/BESLOTEN
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden.

-w

Pi

i

Vanwege een grote partij is de Bar van
't Pantoffeltje a.s. vrijdag tot ca. 24.15 uur

GESLOTEN
bode<

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.

Het Groene Kruis, Vorden

Wij nodigen alle leden uit tot het
bijwonen van een algemene

ledenvergadering
op donderdag 13 december a.s. om
19.30 uur in het wijkgebouw.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarrekening 1983 en begroting

1985
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het Bestuur.

Nu voordelige feestdagen

grote kortingen op
onze kinderafdeling

Jacks tenminste 20% korting
Aanbiedingen in pantalons,
sweatshirts en blouses

MODEHUIS

VORDEN - BURG. GALLEESTR. 3

De langspeelplaat

'Kerstsfeer met
Vordens Mannenkoor'

Vanaf heden verkrijgbaar voor f 19,50 bij diverse
Vordense zaken.

Fijn om te krijgen, origineel om te geven!

Cassette ad. f 22,- telefonisch te bestellen, telefoon: 1485.

Vccnendaal Supermarkten B.V. heeft in haar
VS-markt in Vorden een vakature voor
een jongeman die opgeleid wil worden tot

WINKELBEDIENDE
Leeftijd ± 17 jaar en bij voorkeur in bezit van
LEAO- of MAVO-diploma en bereid om d.m.v.
opleidingen zich verder in de levensmiddelen-
branche te bekwamen. Arbeidsduur 32 uur per
week.

Sollicitaties en inlichtingen bij de bedrijfsleider
van de V.S.-markt in Vorden
de heer F.B.W. Bleumink
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 05752-2713

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-BORCULO HENGELO (GLD) EERBEEK RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

MITSUBISHI
ELECTRIC

4 uur non-stop videoplezier

HS-306 E/EZ

^t Opname tot maximaal 4 uur

•fc 4 opnamen binnen 2 weken

•fe Kabel afstandbediening

Stilstaand beeld

1798,-

Cassette wordt automatisch terug gespoeld

Vooraan in Service, en eigen technische dienst

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



Te koop: Opel Ascona.
Uenk, Nieuwstad 41, Vorden.

Te koop: z.g.a.n. oliekachel.
Tel. 05752-6461.
Tussen 18.00 en 19.00 uur.

Te koop: droog open haard-
hout dik en dun.
Tel. 05752-6646.

Te koop: Audi 80.
t.e.a.b. Julianalaan 10, Vorden.
Tussen 5 en 6 uur.

Te koop: mooie kerstbomen,
alle maten.
Kan eventueel ook bezorgd
worden.
PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.
Tel.:05752-2728.

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

Koopt bij
onze
adverteerders!
Kamer te huur gevraagd.
Postbus 94,
7250 AB Vorden

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

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. UITHRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Kunstgebittenreparatie

DROGISIERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Verschijningsdata weekblad Contact
Kerst, Oud en Nieuw
1984
Week 51

Week 52

1985
Weekl:

Ed. Ruurlo: Donderdag 20 december, Kerst- en nieuwjaarsnummer.

Copy binnen: vrijdag 14 december 12.00 uur.
Ed. Vorden: Donderdag 20 december, Kerst- en nieuwjaarsnummer.

Copy binnen: maandag 17 december, 12.00 uur.
Ed. Warnsveld: Dinsdag 18 december, Kerst- en Nieuwjaarsnummer.

Copy binnen: woensdag 12 december, 12.00 uur.
Ed. Hengelo GId.: Dinsdag 18 december, Kerst- en Nieuwjaarsnummer.

Copy binnen: woensdag 12 december, 12.00 uur.

In deze week verschijnt geen enkele editie van Contact.

Ed. Ruurlo: Donderdag 3 januari 1985.

Copy binnen: vrijdag 28 december, 10.00 uur.
Ed. Vorden: Donderdag 3 januari 1985

Copy binnen: vrijdag 28 december, 10.00 uur.
Ed. Warnsveld: Woensdag 2 januari 1985

Copy binnen: donderdag 27 december, 12.00 uur.
Ed. Hengelo GId.: Verschijnt niet.

Week 2: Ed. Ruurlo:

Ed. Vorden:

Donderdag 10 januari 1985.

Copy binnen: maandag 7 januari, 12.00 uur
Donderdag 10 januari 1985.

Copy binnen: dinsdag 8 januari, 12.00 uur.
Ed. Warnsveld: Dinsdag 8 januari 1985.

Copy binnen: woensdag 2 januari, 12.00 uur.
Ed. Hengelo GId.: Dinsdag 8 januari 1985.

Copy binnen: woensdag 2 januari, 12.00 uur.

Wij verzoeken U met bovenstaande rekening te houden.

Kastelenkalender
In 4 kleuren gedrukt. Een pracht cadeau, waar u het
gehele jaar plezier van hebt.

Verkrijgbaar bij: ^

Boekhandel Hoytink, Ruurlo
Boekhandel Loga, Vorden
Sigarenmagazijn Hassink^orden
Drukkerij Weevers, Vorden
Drogisterij "Marianne", Hengelo
Schildersbedrijf Harmsen, Hengelo
Kantoorboekhandel Hulshof, Warnsveld

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

vooral uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J.H.WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN

de Timmerieë

Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336

Kerstmenu '84
Een warm- en koud voorgerechtenbuffet
Nagerechten: Dame Blanche, Cassata, Coupe Timmerieë,

Kerstpudding

Biefstuk

van de
Haas

met paté
(tournedos

Rosini)

45,-

Kalkoen

filet
in sherrysaus

met apj)el

38,-

Varkens-

haas

in
vruchtensaus

39,-

Hazerug

in
pepersaus

47,50

Schnitzel

met
champignon-

saus

36,-

Genoemde prijzen /ijn inclusief voor- en na-gerechten
Alle gerechten geserveerd met aardappelen en groente

Reserveren is niet noodzakelijk maar wel gewenst.

PRETTIGE FEESTDAGEN

Je tippelt op mode met deze ranger-leren schoen
met asymmetrische banden en clipssluiting.
Geribbelde profielzool en canasta stikrand.

79,-

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN.

KASTELENKALENDER,
EEN HEEL JAAR LANG HEBT U ER PLEZIER VAN!

Zondag 9 december van 11.30 tot
13.00 uur

familieconcert
Volksmuziek: zang, fluit, basgitaar en
gitaar

muziekgroep Twinckel
Toegang f 5,50,65+, CJP en kinderen
tot 16 jaar f 3,- (koffie inbegrepen).

Voor Amnesty International

bodeqa

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.

ECHTE
JAGERKIJKERS

absolute
topkwaliteit
m^mm^mmm

optisch van hoge klasse,
hard coated lenzen
scherp en helder!

1 jaar garantie in de
betere merken

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marren
tu.d, Joiltrtfftvtl

Zutphenseweg 9, Vorden.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

Honderden zien uw etalage,
duizenden uw advertentie

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

Telefoon 05750-12931

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

Gedipt, uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Speciale
heropeningsaanbieding

Bandschuurmachine
Skil, met schuurraam en met stofzak 1 ÖO,UU

Vlakschuurmachine
Makita, 9035 SB 11 8,00

Decoupeerzaag
Makita, 4300 SB 11 8,00

Decoupeerzaag
Makita, Variomatic, 4300 SV 1 35,00

59, b U

Black en Decker,

f 10,- terug van Black en Decker

Blacken Decker

DN 521 69,00

Vlakschuurmachine
Black en Decker DN 41 69,00

Verf afbrander eiack en Decker 78,00

IJZERHANDEL

BANNINKSTRAAT4,
HENGELO GLD., TELEFOON 05735-1220



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 6 december 1984
46e jaargang nr. 38

Johan Stapper (John F. Steeple)
ziet Abraham
Zondag 9 december viert Johan Stapper /ijn vijftigste verjaardag.
Voor leden en donateurs van de voetbalvereniging "Vorden" aanlei-
ding om Johan Stapper ter gelegenheid van dit heugehjke feit een re-
ceptie aan te bieden in het clubgebouw op het gemeentehjk sport park
en wel op zondagavond aanstaande van 20.00-22.00 uur.
Johan Stapper is een bekend figuur bij
"Vorden". Al vanaf zijn prille jeugd
zijn hem de geelzwarte kleuren bij-
zonder lief. In vroegere jaren zelf een
enthousiast voetballer, die kon jui-
chen bij een doelpunt en kon huilen
bij een tegengoal.
Johan beleefde het voetbal op een wel
zeer geëmotioneerde manier. Toen
hij de schoenen in de wilgen had ge-
hangen werd hij supporter. Niet al-
leen van het eerste elftal, nee Johan
Stapper volgde het wel en wee van alle
teams vanaf de pupillen tot en met de
veteranen.
De aanmoedigingen van Johan deden
de aanvalsakties van de tegenstander
in de kiem smoren. Momenteel laat
Johan zondagsmiddags dan ook luid-
keels horen het helemaal niet eens te
zijn met de plaats die Vorden l op de
ranglijst inneemt.
Voor uitslagen uit de regio kan men
ook altijd bij Johan terecht. Ploegen
die bij Vorden in de competitie spelen
(ongeacht welk elftal) Johan Stapper
is op de hoogte van de resultaten van
het afgelopen weekend. Vroeger on-
der de "Dikke Boom" in het dorp fun-
geerde Johan Stapper als nieuwsbul-
letin.
Zijn tweede grote passie is het zingen
van zijn levenslied. Dejaarlijkse feest-
avonden van de voetbalvereniging
"Vorden" kun je alleen maar als ge-
slaagd bestempelen wanneer John F.
Steeple (de artiestennaam van Johan
in Vorden) zijn repertoir voor de mi-
crofoon heeft gezongen.
Het begint dan meestal zo tegen 23.00
uur 's avonds. Johan komt binnen,

drinkt een moezeltje en hoort dan
plotselng het geroezemoes in de zaal.
Johan, Johan klinkt het eerst beschei-
den, maar dan toont de "Vorden-scha-
re" zijn ware gezicht. Het Johan-Jo-
han zwelt aan tot een orkaan.
Johan wordt ernstig, hij stapt naar de
microfoon en voordat hij de eerste no-
ten heeft gezongen vormt zich een
grote kring in de zaal. Jong en oud, ie-
dereen deint mee. Johan schraapt nog
eenmaal zijn keel. Hij geeft de muziek
de laatste instrukties en dan barst het
los. U kent het wel, het bekende "Ma-
rina, Marina" van Willy Alberti. En
wat te zeggen van het mooie "Quando
Caldeniende del Sol". Willy Alberti
kan ook met dit lied succes gehad heb-
ben, het verbleekt wanneer je John F.
Steeple dit Italiaanse volkslied hoort
zingen.
Zo zachtjesaan is het publiek niet
meer te houden. Dansorkesten die
bijvoorbeeld voor de eerste keer op
een feestavond bij "Vorden" spelen,
worden meegesleept. Johan kan niet
meer stuk. Het bis-bis is dan ook niet
van de lucht. Eindelijk neemt de Vor-
dense tenor onder overweldigend ap-
plaus afscheid. Het is wederom ge-
lukt. Johan kreeg "Vorden" weer plat
en dat al minstens 25 jaren. Vindt U
het gek dat de voetbalvereniging hem
een receptie aanbiedt? Vindt U het
overdreven wat hier is geschreven?
Wel als U het mee wilt maken zondag-
avond tijdens de receptie zal John F.
Steeple alle registers lostrekken en zal
hij ongetwijfeld laten horen "waarom
Vorden toch zo bekend is". Johan
Stapper geeft zelf het antwoord.

Koffieconcert
Zondag 9 december treedt in bar-bo-
dega 't Pantoffeltje de muziekgroep
TWINCKEL op. Deze groep is be-
kend geworden door de concertserie
"Muzenissen" en optredens in het
Amphiontheater in Doetinchem.
Nu geeft deze groep een serie concer-
ten in de Achterhoek waarvan de op-
brengst bestemd is voor Amnesty In-
ternational.
Twinckel maakt volksmuziek, veel
zang begeleid door fluit en gitaar, mu-
ziek geschikt voor jong en oud.
De werkgroep Amnesty is erg blij met
deze bijzondere gelegenheid in Vor-
den kennis te maken met deze mooie,
vrolijke muziek.

Voor elkaar
Voor elkaar is de titel van de aktie die
de NCRV in het kader van haar 60-ja-
rig jubileum enkele weken geleden
lanceerde.
Het doel van deze aktie heeft als opzet
om jong en oud met elkaar in kontakt
te brengen.
Deze twee groepen in de samenleving
zijn nogal gescheiden van elkaar en
hieruit komen misverstanden en
vooroordelen voort, zoals ouderen
zijn zeurderig en hulpbehoefend en
jongeren zijn lui en onbeleefd, nu wil-
len zij door middel van deze aktie
trachten de tegenstellingen uit de weg
te ruimen.
Voor elkaar is niet alleen een NCRV
gebeuren er is een samenwerking met
ouderen bonden en jeugdorganisaties
en ook de KRO steunt de aktie op tv
en radio.
De opzet van deze aktie gaat als volgt,
op zondag 10 februari is de nationale
ontmoetingsdag dan kunnen jonge-
ren bij ouderen op bezoek gaan.
Vanaf nu kunnen de beide groepen
van 16-30jaar en vanaf 55 jaar zich op-
geven om een briefkaart te sturen
naar Voor-Elkaar, Postbus 1188,1200
BD Hilversum. Óp die kaart vermel-
den: naam, adres, postcode, woon-
plaats, geboortjaar en evt. tel. num-
mer.
Men krijgt schriftelijk bericht waarin
staat wie ze op bezoek krijgen of waar
ze op bezoek gaan en het telefoon-
nummer van de kontakt persoon in
uw woonplaats.
Het doel is dat door deze aktie blij-
vend kontakten onstaan of dat men
gewoon een fijne dag heeft gehad, dan
is de organisatie dik tevreden.

Plattelandsvrouwen
De handwerklerares Henna Lutke
Willink was dezer dagen tijdens een
koffiemorgen- en middag in bar-bode-
ga 't Pantoffeltje te gast bij de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen. Zij hield in totaal zo'n
65 dames bezig met het figuren leren
maken van stro. Van deze figuren kan
men een mobile maken, bestemd
voor de Kerstdagen.
Woensdag 19 december vieren de
Plattelandsvrouwen in zaal "De Her-
berg" het Kerstfeest.
Hieraan zal het Achterhoeks Vocaal
Kwartet haar medewerking verlenen.

Bestuursmutaties
Jong Gelre
De jaarvergadering die de afdeling
Vorden van Jong Gelre vrijdagavond
in hotel Bloemendaal hield mocht
zich in een goede belanstelling ver-
heugen. 1984 was voor de afdeling een
jaar waarin tal van aktiviteiten werden
georganiseerd. Dit zowel voor leden
en mensen daarbuiten. Ook was men
aktief op provinciaal en landelijk ni-
veau.
De begroting voor 1985 werd zonder
op of aanmerkingen door de vergade-
ring goedgekeurd. Willy Weenk en
Henk Tjoonk namen afscheid van het
bestuur, omdat ze zich niet meer her-
kiesbaar stelden. Hun plaatsen zullen
worden ingenomen door Ina Broek-
gaarden en Wim Ruesink (de Horst).
Namens het bestuur en leden bedank-
te Jan Hendriksen de beide scheiden-
de bestuursleden voor het vele werk
dat zij voor de afdeling hebben ge-
daan. Henk Tjoonk, die de afgelopen
vier jaar voorzitter was, bood de vere-
nigingen een voorzittershamer aan.
Na afloop van de vergadering werd de
film "De Prijsvechter" gedraaid.

Vordens
Huisvrouwenorkest
Donderdag 29 november j.1. vond er
een optreden plaats door de dames
van bovengenoemde vereniging in
Hotel Langeler, voor de leden van de
V.V.E.V. te Hengelo. Dit was ter ere
van het traditie getrouwe Sinterklaas-
feest.
De zaal was goed bezet. Toen de voor-
zitster mevr. Verstege de avond open-
de, memoreerde ze, dat het dit jaar

een volkomen verrassing zou zijn, wat
de dames voor geschoteld zouden krij-
gen.
Begonnen werd met twee toepasselij-
ke Sinterklaasliedjes, waarmee de zaal
al direkt uit volle borst meezong.
Mevr. Verstege en Tante Zus wisten
de aanwezigen wel op hun lachspieren
te werken.
Het was dan ook een zeer geslaagde
avond. Een staand applaus viel de da-
mes ten deel.
Aan het slot reikte mevr. Verstege aan
een ieder van het Vordens Huisvrou-
wenorkest een surprise uit, als aan-
denken aan deze avond.

Activiteiten Jeugdsoos
't Stampertje
In de maand december organiseert
Jeugdsoos 't StampQrtje weer de vol-
gende evenementen: zondag 9 de-
cember Sinterklaasbezoek.
Eerste Kerstdag wordt de Top hon-
derd uitgezonden, de Jeugdsoos is dan
's middags geopend. Dit geldt ook
voor Tweede Kerstdag.
De jaarlijkse Kinderkermis valt op
donderdag 27 december, er is dan 's
middag een (teken)film voor de aller-
kleinsten en 's avonds is er een film
voor de wat oudere jeugd.
Het nieuwe jaar wordt zoals gewoon-
lijk geopend met een Nieuwjaarsre-
ceptie op dinsdagmiddag l januari.
Verder heeft men plannen voor het
organiseren van een steprace in de
maand juli.
Als men zich tijdig aanmeld dan
maakt de Jeugdsoos er een groot spek-
takel van.

Jaarprogramma 1985
Kon. My. Tuinbouw
en Plantkunde
28 januarj^ezellige en feestelijke af-
scheidsbij^mkomst i.v.m. het af-
scheid van de voorzitter.
11 februari: Tuinkeuringsavond (prijs-
uitreiking) en Lezing met dia's. On-
derwerp: Wat plaagt en bekoort een
amateur ityle tuin, het gazon en op de
venstetfod^p
11 maart: Jaarvergadering. En lezing
met dia's over cactussen en vetplan-
ten in de huiskamer. Praktijksnoei-
morgen op het Groot Graffel van fruit
en siergewassen.
22 april: Lezing met dia's over een
voettocht naar de hoogste berg in Ke-
nia. In het Groene Blaadje informatie
over onze zonnebloemkweekwed-
strijd.
18 mei: Geraniummarkt in Warns-
veld; Geraniummarkt in Vorden;
Middag excursie naar de R.K. Lagere
Tuinbouwschool "Drietelaar" te Bor-
culo.
17 juni: Avondwandeling op de terrei-
nen van het Groot Graffel.
26juni: Middag fietstocht met gezellig
theedrinken onderweg.
3 juli: Jaarlijkse dagexcursie naar de
Botanische tuinen en kassen in Haren
(Groningen).
24 juli: Middag fietstocht met gezellig
theedrinken onderweg.
11 september: Middagexcursie naar
een Fuchsiakwekerij -l- nog iets nader
vast te stellen.
6, 7 en 8 september: Floraliashow in
Brummen.
7 oktober: Lezing met dia's over een
voettocht door Nepal.
16 oktober: Middagexcursie naar een
Orchideënkwekerij en een cactuskwe-
ker ij.
11 november: Lezing met dia's over
een reis door Indonesië.
16 december: Kerststukjes maken
met handvaardigheid voor het maken
van Kerstversieringsartikelen. De
Kerstpuzzel in het Groene Blad.

Politienieuws

De enige weken gestolen automaat bij
een winkelier aan de Burg. Gallee-
straat is gevonden in de berm hoek
Galgengoorweg/Lekkebekje. De au-
tomaat was opengezaagd. Het geld
was verdwenen.

Opnieuw ruit ingegooid
Op de Mispelkampdijk is afgelopen
vrijdagavond wederom een ruit inge-

gooid. Ditmaal betrof het een woning
die nog niet eerder met dit vandalisme
te maken had gehad. De dader, per
fiets, wist te ontkomen.

Vernieling werkkeet
Achter het perceel Enkweg l la is een
van de firma Hulshof te Steenderen
staande werkkeet vernield. Vooral het
interieur liep grote schade op. Ver-
moedelijk zochten de daders geld.

Auto contra reebok
Een 73-jarige inwoonster uit ons dorp
kwam op de Kostedeweg in aanrijding
met een reebok. De personenauto
liep schade op. De reebok overleefde
het niet.

gen Roderlo uit Ruurlo met 1-6 verlo-
•ren.
In de eerste periode nam Roderlo een
0-2 voorsprong onder meer omdat bij
Vorden een speelster uit het water
werd gezonden.
Deze situatie herhaalde zich in de vol-

gende periodes. Telkens ontstond er
voor Roderlo een vrouw-meer situatie
doordat er bij Vorden weer een dame
naar de kant was verwezen. De stand
werd dan ook met de regelmaat van de
klok tot 1-6 opgevoerd. Hermien Ka-
merling redde voor Vorden de eer.

ledere maandagmiddag en vrijdag-
middag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorps-
centrum.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

17 dec. H.V.G. Vorden Dorp kerst
18 dec. NCVB Kerstviering
18 dec. KPO Kerstavond
19 dec. Bejaardenkring

Kerst
20 dec. Kerststukjes maken met

Floralia Dorpscentrum

WATERPOLO
Flinke nederl
dames tegen Roderlo
De dames van Vorden '64 hebben za-
terdagmiddag hun thuiswedstrijd,
welke in Zutphen werd gespeeld, te-

Uitslag kleurplaat + puzzel
Vordense Winkeliersvereniging
t/m 5 jaar:
1. Dirk Breukink, Het Jebbink 3, Vorden.
2. Marloes v.d. Heide, de Boonk 21, Vorden.
3. Rianne Lubbers, Brinkerhof 6, Vorden.
4. Judith Peters, Brinkerhof 38, Vorden.
5. Johan HeersinK', B.v. Hackfortweg 31, Vorden.

t/m 7 jaar:
1. Jelte Das, Het Jebbink 63, Vorden.
2. Sandra Mooi, Julianalaan 24, Vorden.
3. Tamara (?), Het Hoge 49, Vorden.
4. Joris Ebbers, Hoetinkhof 131, Vorden.
5. Ilse Franker, de Horsterkamp 35, Vorden.
6. Daniëlle Smeerdij k, Vordense binnenweg 16, Wveld
7. Remco ?, Koekoekboomseweg 4, Wveld.
8. Martine Hartman, Wildenborchseweg 4, Vorden.
9. Jolien Stokkink, Lochemseweg 32a, Wveld
10. Sandra v. Laarhoven, Leestensepad 40, Wveld.

t/m 9 jaar:
1. Jan Groot Enzerink, Deldenseweg 13, Vorden
2. Nicole te Linde, Dorpsstraat 13, Vorden.
3. Miranda Zweers, de Fluite 35, Warnsveld.
4. Karin Sloetjes, Schuttestraat 8, Vorden.
5. Irma Wormgoor, Lankhorsterstraat 24, Wichmond.
6. Diana Jimmink, Lage Lochemseweg 2, Wveld.
7. Mardij Wolsink, Nieuwstad 39, Vorden.
8. Marina Pijpers, Stationsweg 10, Vorden.
9. Remko Hofs, Zutphenseweg 76, Vorden.
10. Sabine te Linde Dorpsstraat 13, Vorden.

l O jaar en ouder:
1. Michel Bussink, Tuinstraat 12, Warnsveld.
2. Erna Stokkink, Lochemseweg 32a, Warnsveld.
3. Edith Harmsen, Schimmeldijk 4, Vorden.
4. Erwin Broekman, Het Hoge 78, Vorden.
5. Maarten Klaaijsen, Herdershof 82, Warnsveld.

SINT NICOLAASPL'ZZEL:
1. f 100,- W.F.M. Nieuwenhuis, Hoetinkhof 47, Vorden.
2. f50,- G.J. Voorhorst, B.v. Hackfortweg 8, Vorden.
3. f25,- P. Koren, Het Elshof 15, Vorden.

Prijzen afhalen donderdag 6 december na schooltijd bij Kapsalon P.
Sietsma, Dorpsstraat l, Vorden.

Ingezonden puzzels totaal 296. Ingezonden tekeningen 194.

Trektóngslijst
St Nicolaasaktie
Vordense Winkeliersvereniging
Maandag 3 december:
Verrassingspakketten

1. H. Scheffer, Memelinksdijk 5, Hengelo
2. Fam. Das, Het Jebbink 63, Vorden.
3. Mevr. Wansink, Raadhuisstraat 15, Vorden.
4. H. de Graaf-Westinge, de Boonk 11, Vorden.
5. J.A. Overbeek, Hamsveldseweg 4, Vorden.
6. C. Kammiggelt, Burg. Galleestraat 15, Vorden.
7. B. Wissink, H.K. v. Gelreweg 31, Vorden.
8. F. Fransen, de Bongerd 3, Vorden.
9. J.W. Wentink, de Stroet 28, Vorden.

10. B. Bekman, de Horsterkamp 13, Vorden.
11. Janssen, Het Wiemelink 18, Vorden.
12. M. Blok. B.v. Hackfortweg 33, Vorden.
13. G. Vliem, Waarlerweg 4, Vorden.
14. J. Bergsma, Wilhelminalaan 24, Ruurlo.
15. H. Rouwenhorst Bielderman, Rondweg 5, Vorden
16. J. Dimmendaal, Brinkerhof 7, Vorden.
17. C.J. de Ruiter, Het Jebbink 51, Vorden.
18. Silvolde, Raadhuisstraat 17, Vorden.
19. H. Arfman-Ruesink, de Leuke 2a, Vorden.
20. B. van Tilburg, Lekkebekje 6, Vorden.
21. H.G. Harmsen, Schoolstraat 6, Vorden.
22. J.W. Maalderink, Hoetinkhof 23, Vorden.
23. Anema, Christinalaan 3, Vorden.
24. J.M. Rouwenhorst, Pastorieweg l, Vorden.
25. W. Onstenk, Holskampweg 5, Vorden.
26. Mevr. Krimp, Hoetinkhof 28, Vorden.
27. O. Cruijsen, Hoetinkhof 80, Vorden.
28. Rabobank Kranenburg, Ruurloseweg 70, Vorden.
29. A.E. Meijer, B.v. Hackfortweg 4, Vorden.
30. W. Hollenbach, de Boonk 4, Vorden.
31. A.J. Aberson, Enkweg 16, Vorden.
32. A. Walgemoet, Stationsweg 5, Vorden.
33. H.W. Bulten, Hoetinkhof 20, Vorden.
34. F.A. Heuvelink, Oude Borculoseweg 14, Wveld.
35. H.J. Rothman, de Eldersmaat 7, Vorden.
36. H. Pelgrum, Lindense Enkweg l, Vorden.
37. S.A. Aartsen, Het Kerspel 22, Vorden.
38. W. Tijssen, Wiemelink 25, Vorden.
39. J. Berenpas, Mosselseweg 5, Vorden.
40. H.H. Bruggink Assink, H.v. Bramerenstraat 2, Vorden.

Vleespakketten
1. B.J. Luimers, Het Wiemelink 63, Vorden.
2. B.R. Eijkelkamp, de Haar 40, Vorden.
3. R. Wissink, Wildenborchseweg 14, Vorden.
4. Spaans, Scheggertdijk 18, Almen.
5. B.H. Norde. Hoekendaalseweg 3, Vorden.
6. J. Sprukkelhorst, P. Irenestraat 14, Borculo.
7. J. Heuvelink, Almenseweg 46, Vorden.
8. B.J. Hendriksen, Brinkerhof 71, Vorden.
9. Bert Hissink, Heijendaalseweg 3, Vorden.

10. B. Besselink, Kerkhoflaan 9, Vorden.
11. Wilma Tjoonk, Walterslagweg l, Baak.
12. B. Heijink, v. Heeckerenstraat 13, Vorden.

f 100,-
1. J.W. Silvold, Raadhuisstraat 17, Vorden
2. H. Brinkhorst, Brinkerhof 31, Vorden.
3. H.W. Esselink, Pr. Bernhardweg 26, Vorden.
4. G.H. Kornegoor, Kostedeweg 10, Vorden.
5. T. Klomp, p/a Molenweg 26, Vorden.
6. J. v.d. Veen, v. Vollenhovenlaan 3, Vorden.
7. J. Plekkenpol, Sarinkkamp 59, Hengelo.
8. M. Schmitz, Hoetinkhof 195, Vorden.



Voor uw dagelijkse verzorging
vaste lage prijzen.

Nivea
crèmebad
flacon 500 ml.

Nivea
bodymilk
licht- of donkerblauw
flacon 250 ml.

4,25

5.75

Gilette Foamy Junior
scheerschuim 9 RQ hairspray
200 ml. ^mf\J\J soepel of extra

150 ml.

Prodent Palmolive
tandpasta O /IQ shamP°°

Zf

normaal of blauw
2 tubes'è 50 ml.

diverse soorten
per flacon 1 QQ

f W W

Fenjal
crèmedouche
classic of romance
tube

Steradent
buisje 26 tabletten slechts

/• /|f|
m\ ^1 \M

1,79

Junior anti klit
normaal, vet of droog, 200 ml.

7 Kruiden shampoo
diverse soorten, flacon 200 ml.

Silkiënce shampoo
normaal of proteïne, flacon 200 ml.

«*«•
Macleans tandpasta
blauw, mild, 2 tubes è 50 ml.

Aquafresh
tandpasta
2 tubes è 50 ml.

Odorex deospray
blauw, groen, rood of bruin, per bus

Odorex deoroller
blauw, groen of bruin, flacon

Lux toiletzeep
3 stukken è 90 gram

Elnett hairspray
normaal of sterk, 150 ml.

Babyolie
Zwitsal, 200 ml.

2.98
1,99
3,95
3,75
2,98

2,69
2,69
2,49
2,39
6,75

Deze artikelen
• • • •• ••zijn bij mij

vast laag in prijs.
1,29
1,59
1,98

Honig cakemeel
pak 500 gram

Toverrijst
Lassie, pak 400 gram

Bonzo diner
zak 1500 gram

Miauw kattevoeding
diverse soorten, blik 410 gram

Bolletje beschuit
blauw met gratis kaars, dubbelrol

Chocomel
Nutricia, literfles

Duyvis salata
fles 0,5 liter

Reddy zonnebloemolie
liter

Conimex boemboe
nasi goreng
zakje 50 gram

Bambix graanvlokken
pak 225 gram

Planters
pizza zoutjes of kaaskrokantjes
pak 100 gram

Calvé vlees- of
vissauzen
diverse smaken, flesje 0,25 liter

Duyvis zoute pinda's
zak 250 gram

Nescafé extra
pot 200 gram

2,09
2,19
5,69
1,29
1,29
1,89
2,29
2,89
10,98

Ossewit frituurvet
pak 1 kilo

Smiths wokkels
paprika of gezouten, per zak

Spa citron
literfles

Knorr satésaus
per pakje

Calvé mayonaise
zacht en romig of fris en romig, pot 350 ml.

Olvarit rood
babyvoeding, diverse smaken, potje

Calvé borrelnootjes
diverse soorten, per zak 150 gram

Mellona santusa honing
pot 450 gram

Remia fritessaus
emmer 1 kilo

Unox soepen
kippe, groente, tomaten, 4-bordenblik

'

LEO STEIN Warnsveld
05750-22576 JOOP CORNELIS Vorden

05752-2308



Eens op scherp, altijd op scherp
Het lijkt een verslaving, maar dan wel een gezonde, zeg ik vaak. Elke dag, elke week sta je er weer voor

om net even scherper te zijn dan je concurrentie, dan al die grote jongens met al die grote jongens achter zich.
Toegegeven, 't is vaak een strijd om enkele centen, maar al die kleintjes tellen week-in, week-uit aardig op.

En daar gaat het mij — en m'n collega's van Club 199 — om: dat u vaste lage prijzen hebt, voortdurend bijgeslepen,
zodat u weet dat u bij mij aan het juiste adres bent.

Ook deze week weer
volop vers in de

aanbieding

Net even scherper.
Dat blijft ons devies

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Taar-
Taar
500 gram 690

Donderdag 6, vrijdag 7
en zaterdag 8 december

Biefstuk
100 gram 2,29 5,45
Runder
poulet Q /IC
250 gram iJf ™%J

- Maandag 10 december

Runder
braadworst
500 gram

Dinsdag 11 december

Slavinken 5 halen
4 betalen!

Woensdag 12 december

Gehakt h.o.h.
kilo 6,98

Gratis soepbotje

Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 december

Navelsinaas-
appelen

299
Donderdag 6, vrijdag 7

en zaterdag 8 december

Spruitjes

Moesgoud-
reinetten 1 QQ Rode kool
2 kilo • JF^v^J gesneden, 500 gram

Maandag 10 december

Boerenkool
gesneden, 400 gram

Dinsdag 11 december

Witte kool
gesneden, 500 gram

Woensdag 12 december

0,98
0,59
0,49

Minirepen
Coted'Or, 175 gram

Choc£de
vlokken

De Ruyter, melk of puur, 200 gram

Bonajurgarine
kuipje 500 gram

Roomboteramandel-
kerstkrans
Nobo, 500 gram

Chocolade kransjes
De Heer, 150 gram

Suiker- of
nootkransjes
Nobo, 175 gram

Amandelkransjes

Nobo, 250 gram

Reclamekransjes

De Heer, 150 gram

Head and Shoulders
shampoo
vet en normaal, flacon 150 ml

gratis kappersbon t.w.v. f 10,-

op alle verpakkingen

2,98

1,59
1,99

5,95
2,59

0,89
1,98
2,59

4,45

Scherp, scherper,
• scherpst.

Voor nu en voor altijd.
Pindakaas
Calvé, pot 350 gram

Plantenmargarine
Wajang, pak 250 gram

After Eight
Rowntree, 200 gram

Melba toast
v/d Meulen, pak 100 gram

Nibb-it cocktail
zak 65 gram

M en M's
normaal, chocolade,
voordeelpak 300 gram

Filterzakjes
no. 2, pak 80 stuks

Goudvleesbouillon
Maggi, 6 liter

Gurkentopf
Kühne, 1700 ml.

Hols Donatin
2500 gram

Torn Poes brokjes
vlees, pété, 405 gram

1,99
1,09
3,29
0,79
1,59

3,39
1,25
2,39
5,49
6,98
1,09

Cleenex tissue
wit, 100 stuks

Goudappeltje
Riedel, literpak

Appelsientje
Riedel, literpak

Sinaasappelsap
literpak

Drink, cola of
orange
Raak, literfles

SevenUp
règular/suikervrij, literfles

Pepsi Cola
literfles
bij aankoop van 3 flessen
gratis glas

Amstel bier
krat 24 flesjes

Chips
zout, paprika, per zak

KlokC5
koffer 2 kilo

Bontkracht
1500 gram

1,98
1f59
2,49
1,39

0,89
1,35
1,28

13,95
0,89
7,95
5,50

Kotex Freedom
20 stuks + 10 stuks gratis

Toiletpapier
Popla 1000
wit/gekleurd, 4 rollen

Huisvuilzakken
Jemafor, 20 stuks

Jrf vloeibaar
schuurmiddel
500 ml.

Dubro crtron
500 ml.

Wasverzachter
Robijn, 1,45 liter

Glorix toiletbtok
per stuk

W.C. Eend
750 ml.

Dixan
koffer 2 kilo

Radion
zak 2 kilo
let op de speciale aktie opdruk
'3de zak gratis'

2,79

1,89
3,49

1,99
1,49
2,59
1,99
3,99
7,98

4,69
Alleen bij LeO 1 fles, Ir. Cream + 2 glazen in luxe verp. van 21,50 voorl 9,85

1 fles, Franse Cognac van 26,95 voor £ J,öü

Ghian Ti Ruffino 1 «es, van 6,95 voor 5.45

LEO STEIN Warnsveld
05750-22576 JOOP CORNELIS Vorden

05752-2308



Vordense Sportfederatie
wil plaatselijke
kampioenen gaan
huldigen
Tijdens de ledenvergadering van de
V.S.F. (Vordense Sport Federatie)
bracht voorzitter D.W. Hiddink ver-
slag uit van de kwartaalbesprekingen
met de wethouder van sportzaken de
heer J.G. Geerken.
"De kontakten zijn goed, doch wij zijn
minder goed te spreken over het lange
uitblijven op door ons gestelde vra-
gen", aldus de heer Hiddink die ver-
volgens een paar voorbeelden aan-
haalde.
De plannen van het gemeentebestuur
om de huur van de sporthal trandma-
tig met drie procent te verhogen werd
door de VSF akkoord bevonden.
De kwestie van de kampioenhuldi-
ging is nog niet bevredigend opgelost,
omdat volgens de mening van de VSF
de gemeente dit op de lange baan
schuift. Vanuit de vergadering werd
druk op het bestuur van de VSF uit-
geoefend om zelf aktie te onderne-
men. Een gesprek met de heer Sa-
muels van de gemeente Zutphen
werd wenselijk geacht.
Het op de agenda opgenomen punt
"bestuursvacature" gaf ook tijdens de-
ze vergadering geen uitsluitsel. In de
vacture van Leo Slütter is nog steeds
niet voorzien. Voorzitter Hiddink
drukt de vergadering op het hart nog
eens serieus rond te kijken naar een
geschikte kandidaat.
De vergadering van de VSF werd dit-
keer bijgewoond door 12 van de 20
aangesloten verenigingen.

Uitbreiding bestuur
s.v. Ratti
Tijdens een maandagj.l. gehouden le-
denvergadering van de sportvereni-
ging Ratti werd het bestuur uitgebreid
met de heren H. Wesseweerd en J.
Huitink. Rest nog een vacature, die
voor penningmeester. Zolang deze
functie niet is vervuld neemt de huidi-
ge penningmeester de heer Th. Pol-
man nog waar.
Op deze ledenvergadering werd door
de vereniging een bijdrage gegeven
voor de actie "Een voor allen".
In het komende jaar zal de vereniging
40 jaar bestaan. Een jubileumcommis-
sie is reeds druk doende om een pas-
sende viering voor te bereiden.
De heer J. Geerken deed op deze ver-
gadering reeds een voorlopig pro-
gramma horen.
Omtrent veld drie, hetgeen zal wor-
den verlegd in verband met de bouw
van een nieuwe school, houdt de vere-
niging de vinger nauwkeurig aan de
pols. Veld twee heeft te kampen met
enorme wateroverlast. Met de Ned.
Gasunie zijn reeds contacten gelegd.
In het bewuste deel heeft deze maat-
schappij enige jaren geleden gaslei-
dingen gelegd. De struktuur van het
sportveld is daardoor bedorven.

P.K.V. Nieuws
Op 29-30 november en 1-2 december
werd in de markthal te Doetinchem
de 7e Achterhoek-show gehouden.
Leden van de PKV behaalden weer
zeer goede en fraaie predikaten op de-
ze landelijke tentoonstelling.
Grote hoenders: Wyandotte gestreept
H. Berenpas l x ZG; rode Island red
A. Barink 2 x F, 2 x ZG; Maleier tarwe
W.G. Hofstraat 3 x ZG.
Dwerghoenders: Duitse Kriel patrijs
Mej. G. Sanders l x F; Duitse kriel zil-
verpatrijs Mej. G. Sanders l x F;
Wyandotte blauw H. Berenpas l x
ZG.
Sierduiven: Duitse Modena schietti
mej. G. Sanders l x ZG; Krulduif wit
gekapt mej. G. Sanders 2 x ZG.
Konijnen grote rassen: Vlaamse reus
konijn grijs: H.W. Sloetjes l x ZG, l x
F; A. Dijkstra 3 x ZG; G.J. ten Bokkel
l x F; H. Boesveld 2 x ZG; Jan Beren-
pas 2 x F. Vlaamse Reus ijzergrauw:
H.W. Sloetjes 2 x F. Vlaamse Reus
wit: G. van Zeeburg l x F, l x ZG;
J.H. Klein Brinke 2 x ZG; L.G. Wee-
vers 2 x ZG; H. Snellink l x F. Lotha-
ringer zwart B. Looman 3 x ZG.
Middenrassen: Nieuw Zeelander wit
H.J. Rietman l x F; H. Verstege 2 x F,
3 x ZG. Groot Zilver licht zwart H.
van Heerde l x ZG; donker zwart H.
van Heerde l x ZG. Wener wit H.J.
Rietman 2 x ZG. Belgische haas mej.
G. Sanders l x ZG. Rode nieuw Zee-
lander G. Lenselink2x F, l xZG; Har-
ry Bakering 2 x ZG. Deilenaar W Riet-
man 3 x ZG.

Kleine en dwergrassen: Hollander
bruingrauw: B. Looman l x F; zwart
J.G. Derksen l x ZG; B. Looman l x
ZG. Klein zilver midd. kon. grijs: E.
Bruinsma 2 x F, 3 x ZG; licht zwart

mevr. van Heerde l x ZG. Kleur-
dwerg blauw grijs mej. G Sanders l x
F; Cavia's goud agouti mej G. Sanders
l x ZG; gekruind goud aganti mej. G.
Sanders l x ZG.
Kleine knaagdieren: Gebil naturel
mej. G. Sanders l x ZG.

Vorden boek 3-0
zege op Ernst
Vorden heeft vele weken moeten
wachten om uiteindelijk het zoet der
overwinning weer te mogen smaken.
In de thuiswedstrijd tegen Ernst werd
het 3-0.
In het begin van de wedstrijd was
Ernst het meest in de aanval. Echt ge-
vaarlijk waren de aanvalsakties echter
niet. Temeer daar Vorden met een
wat gewijzigde opstelling speelde. Zo
was Chris Hissink door trainer Jan
Hendriksen tot laatste man gebom-
bardeerd, op welke plek hij goed vol-
deed.
Vorderi ging geleidelijk wat beter spe-
len echter zonder aanvallend tot
grootse daden te komen. Peter Hoe-
vers had pech toen een inzet van hem
tot twee keer toe door de Emst-goalie
werd gestopt. Rust 0-0.
Na twee minuten spelen in de tweede
helft kroop Vorden door het oog van
de naald toen de bal buiten bereik van
doelman Wim Harms via de lat en de
paal weer het veld insprong.
De geelzwarten trokken naarmate de
wedstrijd verstreek het inititatief meer
en meer naar zich toe. Na 24 minuten
spelen werd het 1-0 door een doel-
punt van Peter Hoevers. Tien minu-
ten later werd het 2-0. Reidjan Wester-
veld, amper vijf minuten in het veld,
profiteerde van een mistrap van één
der Ernst verdedigers.
Iri de laatste minuut werd de eind-
stand 3-0 bereikt. Peter Hoevers was
de maker van het doelpunt.

Uitslagen + programma
V.V. VORDEN
Zaterdag l december: Vorden Ao -
Zutphen Ao 4-4; Lochem Al - Vorden
A12-1; Eefde BI -Vorden B13-2; Vor-
den B2 - MEC BI 0-7; Hercules Cl -
Vorden Cl 1-5; Vorden C2 - Ruurlo
C2 6-0; Vorden C3 - Eibergen C2 0-6;
Vorden C4 - AZC Cl 1-6.
Zondag 2 december: Vorden - Ernst 3-
0; KSV 2 - Vorden 2 1-2; Vorden 3 -
Zutphen 4 9-1; AZC 6 - Vorden 4 2-1;
Vorden 5 - Dieren 4 6-1; Voorst 5 - Vor-
den 64-1; AZC 8 - Vorden 7 4-2.
Programma zaterdag 8 december:
Vorden Ao - Ruurlo Ao; SHE Al -
Vorden Al; AZC BI-Vorden BI; Vor-
den B2 - Grol B2; Eefde Cl - Vorden
Cl; Vorden C2 - Lochem C2; Vorden
C3 - Witkampers C2; Dieren Cl - Vor-
den C4.
Programma zondag 9 december:
Alexandria - Vorden; Vorden 2 - Keij-
enborg 2; AZC 4 - Vorden 3; Vorden
4 - PAX 7; SCS 2 - Vorden 5; Vorden 6 -
Be Quick 6; Vorden 7 - Witkampers
11.

DAMESVOETBAL
Barchem - Ratti l 0-5
Een sterk aanvallend Ratti wist zon-
dag, na enkele kansen onbenut te la-
ten, in de 15e minuut op voorsprong te
komen door een doelpunt van Marjo
GotinkO-1.
Ratti bleef aanvallend spelen en even
daarna wist ook Gerrie Berendsen zij
het via een tegenspeelster het doel
van de tegenstander te vinden 0-2.
Na de rust hadden de dames even
moeite weer in het spel te komen
maar na een mooie voorzet van Gerda
Bos wist Gerrie Steenbreker de bal
over de keeper heen te spelen 0-3.

, Ratti bleef drukken en na veel gerom-
mel voor het doel zag Gerrie Berend-
sen kans de stand op 0-4 te brengen.
Het laatste doelpunt van Ratti werd
wederom door Marjo Gotink gemaakt
nadat na twee eerdere pogingen de
keeper de bal niet klemvast had 0-5.

Ratti 2 - Wolfersveen 1-2
Het tweede team van de dames van de
s.v. Ratti heeft afgelopen zondag een
krappe nederlaag moeten lijden.
In de 4e minuut al konden de Ratti-da-
mes op voorsprong komen doordat
José Boers van afstand raak kon knal-
len en de thuisploeg op een 1-0
voorsprong bracht.
Helaas konden de Vordense dames
maar heel kort genieten van deze
meevaller en moesten zij meteen al de
gelijkmaker incasseren die uit een
rommelige situatie voor het doel van
Astrid Dostal tot stand kwam.

Na deze 1-1 stand ging het spel goed
op en neer. Ratti kreeg enkele kleine
kansjes via Manuela Jansen, Gerdien

Heuvelink en Carla Addink, maar kon
niet meer tot score komen.
Na de thee waren het de gasten die in
de 10e minuut op een 1-2 voorsprong
konden komen. Maar de Ratti-dames
hadden het geluk niet op hun voeten.
Carla Addink forceerde tweemaal een
goede lob over de Wolfersveen doel-
vrouw. Helaas ging de eerste nipt over
en belandde de tweede op de lat. De
eindstand bleef dan ook op 1-2.

ZATERDAG
Ratti l - Sp. Ambon l U-0
Het eerste elftal van de s.v. Ratti heeft
afgelopen zaterdag niet haar verdien-
de loon gekregen. De wedstrijd ein-
digde in een dubbelblank gelijkspel.
In een hard duel was het alleen de
thuisploeg die tot score kwam. Vlak
voor rust keurde de zwak fluitende ar-
biter de Greef een glaszuiver doel-
punt van de thuisploeg af. Wim Stok-
kink kon de bal vanaf de rechterflank
klaarleggen voor de Ratti-spits Henk
Bulten die de score kon openen. Maar
helaas werd dit doelpunt afgekeurd
omdat de Ambon grensrechter <en
keeper constateerden dat de bal ach-
ter de doellijn zou zijn geweest.
Na de rust begonnen de gasten met
een offensief, maar de Ratti-doelver-
dediger werd, afgezien van een bal op
de lat op geen enkele manier in gevaar
gebracht.
Wel kregen de Kranenburgers grote
kansen om op voorsprong te komen.
Twee indirekte vrije trappen binnen
het zestienmetergebied konden niet
in doelpunten worden omgezet.
De eindstand was dan ook 0-0. Aan-
staande zaterdag speelt Ratti thuis te-
gen het vorig jaar naar de eerste klasse
gepromoveerde Sp. Haarlo 1.

SSSE 3 - Ratti 2 3-3
Al na 6 minuten spelen kopte een spe-
ler van SSSE uit een corner keihard in
het Ratti-doel 1-0. SSSE was duidelijk
sterker in het eerste kwartier. Bij een
uitgespeelde kans van SSSE werd het
in de 20e minuut 2-0.
In de 31 e minuut kon Ratti wat tegen-
doen. Pascal Hartelman vandaag sterk
aan de bal wist 2 spelers van SSSE in
de litffc te leggen en scoorde een
schitt^eroide goal 2-1.
Nauwelijks 2 minuten later was B.
Aalderink die de bal vlak voor het doel
kreeg aangespeeld, waarbij hij een
lang been moest maken om voor Ratti
de geJjfcnaker te scoren 2-2.
Een WPe tegenvaller voor SSSE wat
zo goed was begonnen. Tot rust bleef
het zo. Na rust was er nauwelijk f mi-
nuut gespeeld of SSSE stond alweer
op voorsprong. Een misgreep in de
achterhoede was de aanleiding dat
een speler van SSSE vrij voor de kee-
per kon inschieten, 3-2.
Ratti begon feller te spelen. Daardoor
werden de aanvallen van SSSE min-
der, en die van Ratti veelvuldiger. In
de 77e minuut maakte het opnieuw
Pascal Hartelman enkele spelers van
SSSE zo moeilijk, dat hij een schot
ineens op het doel losliet, onhoudbaar
voor de keeper van SSSE en dat bete-
kende de welverdiende gelijke stand
3-3. Oosterlaken schoot 3 minuten
voor tijd uit een doelrijpe kans maar
net naast. De stand bleef 3-3.

Ratti 2-
Klein Dochteren 4 5-0
In een sportieve wedstrijd heeft Rati 2
een gemakkelijke overwinning ge-
haald. In de eerste helft ging het moei-
zaam en werd kans op kans verspeeld
door Ratti.
Tien minuten voor rust was Martin
Heuvelink dicht bij een goal maar he-
laas werd de bal naast gekopt.
Na rust hetzelfde beeld maar nu met
goals. In de 50e minuut was Martin
Heuvelink die 1-0 maakte, vijf minu-
ten later werd Anton Peters gelan-
ceerd door Ronald Bos en maakte 2-0.
Direkt erop werden Martin Heuvelink
en Anton Peters gewisseld voor Fred
Bos en Arie Verdriet, deze heren had-
den nauwelijks entree gemaakt of Pe-
ter Koers maakte 3-0.
Een kwartier voor het eind kon Fred
Bos 4-0 maken uit een prachtige solo.
Even later was het Arie Verdriet die 5-
0 uit een pass van Ronald Bos wat te-
vens de einduitslag was.

ZAALVOETBAL
SSSEl-Velocitasl
Velocitas heeft het tegen het lager ge-
klasseerde SSSE niet kunnen bolwer-
ken. De Vordenaren liepen geduren-
de de gehele wedstrijd meer tegen
zichzelf dan tegen de tegenstander te
voetballen.
De combinaties kwamen niet uit de
verf en men was vaak net een pas te
laat.

Bij een 4-1 achterstand brachten Fred-
die Bos en Richard Hartman hun
team terug tot 4-3, maar aangezien de
ploeg ook conditioneel achterbleef
won SSSE dit duel verdiend met 5-3.
UITSLAGEN: SSSE l -Velocitas l 5-
3; Zavodo '76 5 - Velocitas 3 9-7; Half-
weg '78 5 - Velocitas 3 8-3.

PROGRAMMA: Maandag 10 dec. te
Vorden: Velocitas l - R.F.C. 1.; Velo-
citas 2 - R.F.C. 1; Velocitas dames -
S.M.S. dames.
Maandag 10 dec. te Veldhoek: Veld-
hoek 4 - Velocitas 3.
Maandag 10 dec. te Dieren: De Klok 2
- Velocitas 4.
Woensdag 12 dec. te Eibergen: Sp. Ei-
bergen 4 - Velocitas 2.

n

DAMMEN
Gelders kampioenschap
Gerrit Wassink heeft ook in de derde
ronde een winstpartij geboek in de
hoofdklasse. Bert van Harten zag zijn
omsingeling mislukken. In tijdnood
overzag hij nog wel een remisevariant.
Ook Harry Graaskamp boekte een
ovewinning op Ronald van de Beek.
Een klassieke partij dreigde vast te lo-
pen voor Van de Beek, waardoor deze
een wederzijdse doorbraak moest ne-
men. Zijn dam kon echter nergens
heen, zodat de overwinning niet moei-
lijk was. Henk Grotenhuis verloor van
Tjeerd Harmsma. Bij de junioren
speelde Henk Hoekman een remise
tegen Peter Hoopman. Micheil Boer-
kamp stond tegen Esther Rijndertse
verloren, maar door een onnauwkeu-
righeid wist hij toch nog de remise
binnen te halen. Jurgen Slütter ver-
loor door een simpele kombinatie.

Onderlinge kompetitie
B.Breuker-T.Slutterl-l;H.Esselink
- B. Rossel 2-0; H. Wansink - W. Huls-
hof 1-1; H. Klein Kranenbarg - G. ter
Beest 0-2; G. Hulhof - B. Wentink 0-2.
De voorrondes zijn afgelopen. De
eindstanden zijn: groep l: l. J. Krajen-
brink; 2. H. Hoekman; 3. B. Breuker
en T. Slütter.
Groep 2: 1. H. Ruesink en B. Nijen-
huis; 3. J. Slütter en G^ter Beest.
Groep 3: 1. W. Wesseli^2. S. Wiers-
ma; 3. B. Hiddink en HAjraaskamp.
Groep 4: 1. G. Wassink; 2. J. Masse-
linkW' 3. J. Koerselman.

Damclub Vorden
Uitslagen jeugd 30-1 ̂ P Berenpas
G. Brinkman 2-0; F. Ibrahim - G.
Brinkman 0-2; H. Berenpas - M. KI.
Kranenbarg 2-0; E. Koerselman - W.
Addink 0-2; W. Addink - M. KI. Kra-
nenbarg 2-0; W. Hoenink - H. Beren-
pas 0-2; E. Koerselman - R. KI. Gun-
newiek 0-2; R. KI. Gunnewiek - H. Nij-
enhuis 2-0; F. Ibrahim - M. KI. Kra-
nenbarg 2-0; I. Nijenhuis - E. Koersel-
man 0-2; W. Hoenink -1. Nijenhuis 1-
1; H. Nijenhuis - H. Berenpas 0-2; G.
Brinkman - W. Addink 0-2; W. Ad-
dink - F. Ibrahim 2-0; H. Berenpas - E.
Koerselman 2-0.

Dash dames onderuit
bij Havoc
Haaksbergen

Biljartver. Kranenburg
Het eerste team speelde tegen Mo-
dern l in Zutphen spannende partijen.
De uitslag was 35-33.
Kranenburg 2 ging op bezoek bij het
eerste van de biljartver. De Boggelaar.
Met een eindstand van 39-33 toonde
De Boggelaar iets meer klasse.
Kranenburg 3 ontving thuis De Keu 4.
Het werd een 36-29 overwinning voor
het derde team.
Kranenburg 4 tenslotte speelde ook
een thuiswedstrijd. Niettemin wisten
de gasten - Ons Genoegen 5 - een 30-
40 overwinning te boeken.

Programma
grote karnaval 1985
Zaterdag 19januari 1985: Pronkzitting
met showavond in residentie Schoen-
aker, en aansluitend ^rinsenbal
m.m.v. dans en showorkest "Expres-
so".
6 februari 1985: bezoek Vila Nuova
door Prins en gevolg met carnavalsa-
vond voor de bewoners, georgani-
seerd door de Deurdreajers.
15 februari 1985: bezoek scholen en

jongste en oudste inwoner door Prins
en gevolg.
16 februari 1985: ontvangst gemeente-
huis, Playbackshow "De Herberg",
Groot Karnavalsbal residentie Schoe-
naker.
17 februari 1985: Frühshoppen, kin-
dermiddag, ballonnenwedstrijd en
jeugdprogramma, residentie Schoen-
aker.
's Avonds Cafékarnaval in residentie
"De Herberg".
18 februari 1985: groot rosenmontag-
bal voor jong en oud in residentie "De
Herberg".
19 februari 1985: bejaardenkarnaval,
organisatie en programma "De Deur-
dreajers" residentie Schoenaker.
's Avonds groot afsluitingsbal karna-
val 1985, m.o.a. Spatshoppen, Haring-
happen en popverbranden in residen-
tie Schoenaker.
24 februari 1985: traditionele Deur-
dreajers Kladdenopmaken in residen-
tie Schoenaker.
Oktober/November 1985: elfde van de
elfdebal als op 17 november 1984, en
een groot Regiokarnaval m.m.v. onze
naoberkarnavalisten "De Uutslovers"
Ruurlo, "De Pleurdopkes" Barchem,
"De Kloetentreaders" Zelhem etc.

Foto van Vorden-van-toen
Deze foto van de kerk zal niet lang na de eeuwwisseling gemaakt zijn op de
plaats waar nu het huis staat van de familie Wolbers aan de Komvonderlaan. De
wei op de voorgrond was van Gosselink en de was op de doornenhaag aan de
rechterkant zal wel van "Tante Berta" zijn. In die tijd was dit een normale me-
thode voor het drogen van de was, die door de stekels van de heg werd vastge-
houden.
Achter het huis van smid Oberink, waar nu mevr. Groot Obbink en de familie
Ter Huerne wonen, is een hoog (houten?) bouwwerk te onderscheiden. Hier
werd voor de bewoners van de Dorpsstraat gas geproduceerd, dat werd gebruikt
voor verlichting. In sommige oude huizen kan men de leidingen voor dit gas nog
terugvinden. De installatie werd na de komst van de electriciteit afgebroken.

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

De Dash dames gingen zaterdagmid-
dag toch wel optimistisch op pad naar
Haaksbergen waar tegen Havoc
moest worden aangetreden.

Vorden kwam al zeer snel van een
koude kermis thuis want in de eerste
set won Havoc met liefst 15-3.
In de tweede set waren de rollen om-
gedraaid en begon de Dash-ploeg be-
ter te draaien. Het gevolg was een 6-15
setoverwinning.
In de derde set leek het aanvankelijk
dat Dash op het goede spoor zou blij-
ven want het team had al vrij snel een
0-5 voorsprong genomen.

Daarna kwam de grote ommekeer en
kreeg Dash op het beweeglijke team
van Havoc totaal geen vat meer. "We
konden absoluut geen vuist meer ma- *
ken", zo reageerde trainer-coach Ab
Polderman. Havoc won uiteindelijk
met 15-6. De vierde set eindigde met
15-8 in het voordeel van de dames uit
Haaksbergen. Eindstand derhalve 3-
1.
Zaterdag 8 december speelt Dash
thuis tegen Flash uit Nijverdal.

Volleybal Dash
Uitslagen "Dash": Meisjes Isala 2 -
Dash Al 2-1; Dash A2 - Wilhelmina
2-1; Dash C3 - Dash Cl 0-3.
Jongens: Hansa - Dash A 2-1; Dash B
- Bruvoc 0-3.
Dames: Hansa 3 - Dash 2 2-1; WIK 2 -
Dash 6 2-1.
Heren: Vios 3-Dash 3 2-1.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
't Zal now zo umsgeveer un jaor eleene wean dat Toon van de Spitsmoes
op 'n vri'jdagaovund bi'j ons kwam met de vraoge: "Kö'j 't margen nog
wachten da'j mien un betjen helpt, i'j hebt jao toch vri'jaf op zaoterdag?".
"As 't neet al te zwaor wark is en ok neet te smerug, waorumme eigenluk
neet a'k t'r ow un plezier met doo". "Helemaol schone blief i'j d'r neet bi'j
maor wieter volt 't bes met. 'k Heb onder Lochem 'n top van un paar buur
ken op de kop etikt, mooi zwaor holt zit daorin dat merakels bes brent in
de kachel, 't Grootste posjen he'k al an boll'n gezaagd, a'j mien enen dag
helpt is 't karwei aan de kante. Maondag wi'k 't dan bi'j de voore haal'n,
dan kan'k 'n anhanger van Steintjes, 'n annemmer, kriegen".

Veur die 't neet wet: Toon hef zich un ni'je kachel ekoch waor e de woon-
kamer goed met op temperatuur kan kriegen. Dat schealt um nogal wat
kubieke meters gas in 't jaor, dus ok in de pottemenee. Waorbi'j i'j wel
mot zorgen da'j 't holt veur niks kriegt, anders bu'j minstens zo duur uut.

't Was den zaoterdag toch nog wel aadug warken umme alles uutesneujd
te kriegen. Maor zo tegen 'n oelenvloch had Toon toch un meter of viere
mooi brandholt an 'n tas staon, allemaole bollen van un meter lang, die'w
's maondags op zoll'n haal'n. "At ze ze ow maor neet weghaalt". "Oh,
maak ow maor gin zörge, 'k gao d'r um un keer met de meniekwas langs,
dan kö'j ze altied weer kennen". "I'j wollen zeker alle huuze in 'n Achter-
hook langs at 't toovallug weg is". "Nee, dat neet, maor 't schrikt toch wel
af'.

Schienbaor was dat leste toch neet 't geval ewes want too'w 's maondag-
margens 't holt op woll'n haal'n was bi'jkans alles weg. Meschien 'n klei-
nen halven meter lei d'r nog, schienbaor hadd'n zee doar gin plaatse
meer veur ehad. "Daor he'w un mooi betjen wark veur 'n ander edaon".
"Dat he'k in de gaten", zei Toon, die d'r wieter ok nog 't een en ander van
zei maor dan in un taal die neet in dit stuksken past.

Eerluk ezeg was 'k 't hele veurval allange vegett'n tooToon vegange wek-
ke an mien vroog of'k met ginge hen holt kopen. "Dan gao'w metene",
zei e d'r achteran. 't Adres, waor Toon 't holt vandan wol haal'n, was hele-
maol achter Laorne, 'n klein daghuurders-wontjen midden in de busse.
"Bel i'j maor an en vraog of e holt te koop hef, dan kiek ik vaste 's achter 't
huus" zei Toon onderwiel e van mien wegleep langs 't huus op. Zogezeg,
zo gedaon. De kearl nom mien met deur 't huus hen nao buuten waor on-
der 'n bergkappe mooi ezaagd en gekleufd hold lei.

Toon kwam op ons toolopen en zei metene: "Ik wil ok holt van ow kopen,
maor dan van dat holt in de schuure met van die meniestrepen d'r op".
De kearl kreeg un rooien kop en wis neet waor e kieken mos. U m 'n lang
vehaal kot te maak'n: Toon gooien 't met um op un akkoordjen, hee zol
um zes meter ezaagd en gekleufd holt bi'j huus brengen, dan was veur
Toon de kouse af, dan kwam d'r gin pelitiewerk van.

Hoo of Toon d'r achter is ekommmen wie um 't holt wegehaald had? Ge-
woon deur 'n kegelaovond van zien oldste zunne. Die zaog dat ze door
buukenholt met un rooie strepe d'r op op 't vuur gooien. De leverancier
van 't holt was too gauw evonnen. Maor Toon hef t'r wel een ding van
eleerd, hee lot nooit gin holt meer in de busse liggen bi'j ons in d'n Ach-
terhook.

H. Leestman.


