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Kerstkollekte en Kerstattentie-aktie
van de Raad van Kerken
Vorden/Kranenburg
'Een goede Vordense traditie'

Eén van de prettige dingen die men kan doen is andere mensen blij maken. Dat werkt naar
twee kanten:je doet een ander een plezier en je beleeft er zelf plezier aan. Dit is de basis waar-
op de aktiviteiten van de Raad van Kerken rusten in de dagen rond de Kerst.
Waar gaat het om?
De Herv. Kerk, de Rooms Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerk in Vorden en Kranen-
burg zijn vertegenwoordigd in de Raad van Kerken. Die Raad organiseert elk jaar een Ker-
stattentie-aktie. Dit houdt in dat hoogbejaarden, langdurig zieken en enkele andere groepen
mensen die best wat aandacht mogen hebben, rond de Kerst een attentie wordt aangeboden.
Een attentie als teken dat eraan hen wordt gedacht. Juist rond de Kerst dreigen veel mensen
door alle beslommeringen vergeten te worden. Door deze aktie van de drie kerken in de ge-
meente Vorden zeggen we tegen elkaar: 'Wieje ook bent of wat je ook bent je hoort erbij. Om
deze goede traditie voort te kunnen zetten wordt er in de week van 16-20 december a.s. een
kollekte gehouden. De opbrengst is voor dit doel bestemd. Bijna 100 kollektanten gaan op
pad. Laat hen niet tevergeefs bij u aanbellen. Wilt u meer weten over de aktie belt u dan de
coördinator Dhr. P. Koren, HetElshoflS, tel. 2466.
Mocht u de kollektant gemist hebben en wilt u toch graag een bijdragen geven, dan kunt u uw
bijdragen storten op de rekening van de Raad van Kerken: Rabobank Vorden, rek.nr.
36.64.06.485, penningm. P. Koren, HetElshofl5, 7251 CB Vorden.
Door uw bijdragen zorgt u ervoor dat ongeveer 550 attenties kunnen worden bezorgd.
De Raad van Kerken wenst u gezegende Kestdagen toe.

CDA kandidatenlijst
In een op 3 december j.1. gehouden le-
denvergadering van het CDA werd de
kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen 1986 vastgesteld.
Voorzitter Bogchelman deelde vooraf
de leden nog mede, dat de heer Voer-
man (lid Provinciale Staten en tevens
voormalig fractieleider in de gemeen-
teraad) door het CDA bestuur als nr. 7
is geplaatst.
Het is n.l. niet helemaal zeker of hij in
1987 wederom als Provinciaal Staten-
lid wordt gekozen; als nr. 7 op de lijst is
de heer Voerman de eerstaangeweze-
ne om terug te keren in de fractie. De
CDA gemeentefractie verliest in hem
een uiterst deskundig bestuurder
doch beseft dat hij op Provinciaal ni-
veau ook veel kan doen.

De heer A.C. v.d. Voskuilen (even-
eens als de heer Voerman van Gere-
formeerde huize) wordt door het be-
stuur als nr. 3 op de advieslijst ge-
plaatst.
De advieslijst werd vervolgens door
de leden - zonder hoofdelijke stem-
ming - conform het advies van het be-
stuur vastgesteld en ziet er als volgt
uit:
1. J.F. Geerken; 2. W.A.J. Lichten-
berg; 3. A.C. v.d. Voskuilen; 4. Mw. M.
Aartsen-den Harder; 5. R.J. van Over-
beeke; 6. H. Graaskamp; 7. C.Chr.
Voerman; 8. H.C.J. v.d. Linden; 9.
Mw. G.J.G. Tolkamp; 10. Mw. M.E.
Vaags-Oltvoort; 11. W.Chr. Wichers;
12. Drs. A.J.A. Hartelman; 13. H
Weenk; 14. Mw. D.G.T. Spitholt-Col-
let.

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 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens Spraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge
de Wet Arob

a. Verleende bouwvergunningen:

Wet Arob publikaties:
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende 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. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 3 december 1985
verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer DJ. Rouwenhorst, de
Stroet 28, voor het bouwen van een
woning met garage aan het Stroo 13;
2. Aan de heer A. Wentink, Brinker-
hof 60, voor het bouwen van een wo-
ning met garage aan het Stroo 11.

b. Verleende vergunning voor een
standplaats

Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer Boersma te Apeldoorn
vergunning verleend voor het inne-
men van een standplaats ten behoeve
van de verkoop van Oud-Hollandsge-
bak gedurende de maanden januari en
februari 1986.

2. Verleende vergunning voor
het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Raad van Kerken vergunning
verleend voor het houden van een col-
lecte van 16 t/m 20 december 1985,
ten behoeve van de jaarlijkse kerstak-
tie.

3. Provinciaal Bibliotheekplan
Gelderland 1986/88

Vanaf 16 december 1985 ligt het pro-
vinciaal bibliotheekplan gedurende 90
dagen ter secretarie ter visie. Gedu-
rende die termijn kan iedere belang-
hebbende schriftelijk tegen dit plan
bezwaren indienen bij de ministervan
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Steenvoordelaan 370, Postbus 5406,
2280 HK Rijswijk.

Wethouder
HA. Bogchelman
niet terug in de raad
De huidige wethouder van financiën
de heer H. A. Bogchelman (WD)
stelt zich voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen niet meer herkies-
baar. Voor insiders geen verrassing
want de 62-jarige wethouder heeft
twee jaar geleden al te kennen gege-
ven in 1986 te willen stoppen.

Medler en Wiersse
twee-en-een-half
uur zonder stroom
Zondagochtend hebben Medler en
De Wiersse ruim twee en een halfuur
zonder stroom gezeten. De stroom-
voorziening viel uit om vijf over half
acht en eerst om tien over tien was de
toestand weer normaal. Navraag bij
de PGEM leerde dat een hoogspan-
ningskabel van 10.000 volt kortslui-
ting had gemaakt. Tengevolge van
graafwerkzaamheden bij het leggen
van aardgasleidingen is deze kabel be-
schadigd. Waar het vermoedelijk toen
niet is opgemerkt, is er geen melding
gedaan. Door het binnendringen van
vocht in de kabel ontstond de kortslui-
ting. Vooral de veehouders hebben
veel ongemak gehad afgelopen zon-
dagochtend.

Na de vaststelling van de kandidaten-
lijst kwam het CDA gemeentelijk pro-
gramma nog ter sprake waarna er een
discussie met de fractieleden plaats
vond, wAin vele onderwerpen aan
de orde v^den gesteld, als: Industrie-
vestiging in het dorp; Verkeersweg/
verkeersveiligheid in/door het dorp;
Sociaal Cultureel Werk; Muziek-
school; Kleuterschool De Timpe;
Werkzaamheid van enkele gemeente-
lijke afdelingen; Onderhoud zandwe-
gen.

Het geheel vond plaats in een geani-
meerde en openhartige gedachten-
wisseling met de zittende CDA ge-
meenteraadsleden.

4. Sluiting gemeentesecretarie
op 27 december aanstaande

Wij attenderen u nu er reeds op dat
het gemeentehuis op vrijdag 27 de-
cember a.s. gesloten zal zijn. Alleen
de Burgerlijke Stand zal van 9.00 tot
10.00 uur geopend zijn voor het aan-
geven van geboorten en overlijden.

5. Economische versterking
sportcomplex

In het kader van de economische ver-
sterking van het sportcomplex, heb-
ben burgemeester en wethouders be-
sloten om een ingenieursbureau op-
dracht te geven daarnaar een onder-
zoek in te stellen. Door dit bureau is
aan een vijftal projectontwikkelaars
gevraagd om aanbiedingen te doen.
Deze worden door het bureau beoor-
deeld waarna aan het college een aan-
bieding gedaan wordt. Daarbij gelden
de volgende uitgangspunten:
* zo weinig mogelijk huisjes, of zo

weinig mogelijk aantasting van het
landschap;

* zwembadcomplex opnemen,
eventueel in joint-venture (project-
ontwikkelaar-gemeente);

* geen attractiepark;
* voorzieningen in principe klein-

schalig.
Aan het eind van deze maand ver-
wacht het college over nadere infor-
matie te kunnen beschikken.

Oliebollenaktte
Concordia' ™

De muziekvereniging 'Concordia'
houdt ook dit jaar wederom haar olie-
bollenaktie en wel op zaterdag 14 de-
cember a.s. Net als voor^fcade jaren
worden de oliebollen dooWnkele le-
den en ouders zelf gebakken in het
Dorpscentrum, alwaar vanaf vrijdaga-
vond ook verse oliebollen kunnen
worden gekocht.

De opbrengst van deze jaarlijks terug-
kerende aktie is weer bestemd voor
het uniformen en instrumentenfonds
van de vereniging. Zie advertentie el-
ders in dit blad.

Kerstconcert in
Antoniuskerk
Voor het Kerstconcert op zondag 22
december in de Antoniuskerk op de
Kranenburg blijkt nu al enorme be-
langstelling te bestaan. Er schijnt een
misverstand te bestaan, waar diverse
leden van het torenfondscomité naar
toegangskaarten wordt gevraagd. De
toegang tot dit Kerstconcert is voor ie-
dereen vrij. Kaarten worden dus niet
uitgegeven. Entree wordt niet ge-
vraagd, maar na afloop van het con-
cert is een vrije gift mogelijk.
Het concert begint op zondag 22 de-
cember om 19.00 uur en zal ongeveer
20.30 uur eindigen. Het concert wordt
verzorgd door de Gebr. Eijkelkamp en
het Vordens Mannenkoor.

Floralia
Het is zo langzamerhand een traditie
geworden dat Floralia voor het Nuts-
departement een middag en een
avond organiseert voor het maken
van Kerststukjes.
Ook dit jaar is dit weer het geval en wel
op vrijdag 20 december a.s. in het
Dorpscentrum.
Iedereen is hier welkom om met hulp
van het Floralia-bestuur bloemstukjes
te maken om zijn huis met de komen-
de Kerstdagen een gezellig aanzien te
geven.
Gezien de animo hiervoor in voor-
gaande jaren, verwachten wij ook nu
weer een flink aantal deelnemers te
kunnen verwelkomen.
Nadere gegevens hier omtrent vindt
U in een advertentie elders in dit blad.

Jong Gelre A J.K.
De regio Oost en West-Achterhoek
van het agrarisch Jongerenwerk orga-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

niseert donderdagavond 12 december
in Hotel Ras te Ruurlo een gecombi-
neerde avond. De heer G.H. Morsink,
tot voor kort adjunkt direkteur vee-
voedergrondstoffen bij Cebeco Han-
delsraad zal dan spreken over het on-
derwerp: 'De invloed van de wereld-
markt op de Nederlandse landbouw'.
Wat hebben wereldgebeurtenissen
zoals dollarkoersen, misoogst in Zuid
Amerika, hongersnood in Afrika nu
voor invloed op je eigen bedrijf? Op
dat soort vragen hoopt de heer Mor-
sink een antwoord te kunnen geven.

Dienst in de Dorpskerk
De komende zondag is het de derde
zondag van Advent. Kerstfeest, het
feest van het doorbrekende licht,
komt dichterbij. Wachten we op dat
licht? Zien we uit naar dat licht? Laten
we een lichtje van verwachting ontste-
ken in ons leven?
Zacharias had te horen gekregen dat
hem een zoon geboren zou worden.
Dat er van Gods kant grote dingen
zouden gaan gebeuren. Maar hij kon
het niet geloven, zijn hoop was uitge-
blust. Aanstaande zondag zullen we
horen over deze Zacharias. Die eerst
stom werd van ongeloof, maar ten-
slotte zal uitbarsten in blijdschap. 'Ge-
loofd zij de Here, de God van Israël,
want Hij heeft omgezien naar Zijn
volk en heeft het verlossing gebracht'.
LUC. 1:68.

Veel zang tijdens
Adventsdienst
De Raad van Kerken Vorden-Kranen-
burg hield zondagavond in de Neder-
lands Hervormde Dorpskerk een ad-
ventsdienst waarbij ds. J. Zijlstra als
voorganger optrad.
Aan deze dienst, waarvoor een goe-
de belangstelling bestond werd mede-
werking verleend door het Vordens
Dameskoor onder leiding van de heer
P. Rouwen. Het Gemengd Koor Ex-
celsior zong eveneens met de heer
Rouwen als dirigent.
Het koor Interchrist stond onder lei-
ding van Lucian Venderink-Smeenk.
De heer Riefel uit Warnsveld zorgde
voor de orgelbegeleiding terwijl Di-
nand Beunk op de midwinterhoorn
blies.
De Raad van Kerken houdt op Twee-
de Kerstdag een dienst in de Gerefor-
meerde Kerk waaraan de R.K. Jonge-
renkoor'Onverwacht Genoegen' haar
medewerking zal verlenen.

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

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 december 3e advent, 10.00 uur
ds. H. Westerink m.m.v. de Cantorij.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 15 december 10.00 uur de heer
Versloot uit Ede. 19.00 uur ds. Veenhuizen
uit Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 en 15 december dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 14 december 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Breukink,
te. 1566. Verder de gehele week van 19.00
tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
14 en 15 december G. Wolsink, Laren, te.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoegevallen 11.30
uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

' Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Gille. Tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

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. Spreekuren:
dien do, 8.30-10.00 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

BEGRAFENISD1ENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.
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De slagerij van
Jan en Nel Rodenburg
in een geheel ander jasje
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Voordelig vlees extra scherp in prijs

Donderdag — Vrijdag — Zaterdag

Ons rundvlees, een klasse apart

Riblappen
kilo 12,90

Hamlappen
kilo 9,90
Alle soorten karbonade

5 halen 4 betalen*

Gulden Parade

Gedeeltelijk door koeltechnische problemen
en door gebrek aan opbergruimte en een

goed aanrecht hebben wij besloten om het
maar meteen goed aan te pakken, zodat we

er allemaal op vooruit gaan.
U, ALS KLANT, doordat u meer ruimte heeft
gekregen vóór de toonbank, een groter pre-

sentatie vlak, moderne koeling voor nóg con-
stanter produkt en een nóg breder assorti-
ment van vlug-klaar artikelen en specialitei-

ten.
EN WIJ, doordat ook wij meer ruimte hebben

gekregen achter de toonbank. Zodat wij u
vlotter kunnen helpen en u dus minder lang
hoeft te wachten. Wij kunnen u nu een bre-
der assortiment bieden dankzij de nieuwe

koeling.
Drie dagen gesloten... daar kwamen wij niet
onderuit. Na een week winkelen in de worst-
makerij, hebben wij deze "noodwinkel" weer

snel afgebroken. Nu konden we onze
aandacht weer volop richten op de produk-

tie in de worstmakerij. En bij een verbouwing
hoort TROEP. Er viel heel wat op te ruimen

en schoon te maken, zodat u, als klant in een
ruime, vernieuwde en schone slagerij komt.

Elke week voordeel

Maandag — Dinsdag

Speklappen
extra voordelig kilo

Fijne verse worst
kilo

Grove verse worst
kilo extra voordelig

Runder verse
worst kiio

Woensdag - Gehaktdag

Slavinken „ ..per stuk i g u iaën
Hamburgers * ..per stuk l gulden
Roomschn itzels
per stuk 1 gulden
Saucijzen - ,_, i-—- 1 gulden | BIJ ELKE ROOKWORST

h.o.h. gehakt
extra voordelig kilo

Runder gehakt
kilo

Gekruid gehakt
extra voordelig kilo

Weekend aanbieding

6,45
9,90
6,95

Uit eigen worstmakerij

Boterhamworst
per stuk 100 gram

Onze bekroonde

Extra aanbieding

Elke 25e klant,
een rol lade
van 1 kilo
GRATIS

vil.

s

BEDANKT,
U, als klant, die al het ongerief voor lief hebt

genomen in deze 10 dagen. Bedankt Fa.
Groot Roessink, Fa. Boerstoel, Fa. Barendsen,
Fa. Wiltink, Fa. Dekker, Fa. H.W. Bulten en Fa.
Smeva. Die het allemaal mogelijk hebben ge-
maakt om in 10 dagen tijd onze winkel een ge-
heel ander, modemer aanzien te geven. Voor u
een ruime winkel, voor ons een fijne ruimte om
in te werken. En, last but not least, het perso-
neel. Allemaal hartelijk bedankt voor de extra
uren en grote inzet in de afgelopen dagen.

j \j\\txi ucMuuiiue

1 POND ZUURKOOL / gekookte worst f QC
f*D/VT|Q / 250 gram *i*3*J

U % l ƒ Onze bekroonde

boeren leverworst *t (
250gram l f'

1,85
250 gram

Runderrollade
Gebraden 100 gram

Met het oog op de komende feestdagen.
Bestel tijdig uw Rollade (varkens, rund, h.o.h.)
fondue- gourmetschotels of andere fijne vlees-
specialiteiten.
Bestellen - voorkomt teleurstelling!!

slagerij jan rodenburg
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470



Gelukkig zijn wij met'de ge-
boorte van onze dochter

TOSCA
7 december 1985

Benny Berendsen
Elly Berendsen-Hoekman
Snethlageweg 25
7255 CE Hengelo Gld.

Langs deze weg danken wij u
hartelijk voor de vele belang-
stelling, bloemen, felicitaties
en kado's ter gelegenheid van
ons 40-jarig jubileum ontvan-
gen.

Fam. Bakker sr.
Fam. Bakker jr.

Vorden, december 1985
Dorpsstraat 24.

De Groentevakman, fam. J.
Huitink wil een ieder die op
welke manier dan ook gehol-
pen heeft met de verbouwing
van de groente speciaalzaak
aan de Dorpsstraat 17, harte-
lijk bedanken.
Ook diegene die door een
bloemetje of felicitatie hun
waardering uitspraken, harte-
lijk dank.

FAM. J. HUITINK

Amnesty International houdt
dinsdag 17 december slota-
vond jongerenaktie Toe-
komst achter tralies.
Aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum.
TOEGANG GRATIS.

Te koop: 4 antieke eettafel-
stoelen.
Tel. 3401

ATTENTIE:
Voor de aanstaande feestda-
gen het van ouds bekende
adres voor verse kalkoen,
haantjes, kip en eieren
enz.
POELIERSBEDRIJF
ROSSEL,
Nieuwstad 45, Vorden
Telefoon 1283

Geen haardhout
meer?

Bel Bennie!

LOGA'S KERSTTIP
ARK VAN NOACH

VAN R. POORTVLIET

Te koop: mooie verse kerst-
bomen alle maten, bij:
PEPPELMAN,
Kerkhoflaan 3, Vorden.
Tel. 2728.

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20

woensdag 18-12-'85
E LA N AVE VA
Regie: Frederico Fellini
Res. tel. 1647.

Te koop
Kerstbomen

in alle maten.
Met en zonder kluit

M.G. SPIEGELENBERG BV
Ruurloseweg 26, Vorden
Telefoon 05752-1464

en

JOHANNA EGGINK-VAN TIL

Op maandag 16 december a. s. hopen wij
met onze kinderen en ouders ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Receptie van 15.30 uur tot 1 6.30 uur in
Café-Wegrestaurant „De Boggelaar",
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

7 23 2 BS Warnsveld, december 1985
Herdershof 37

$ $
fl&> ..̂ 1 ,^^ '̂ -1 -^-, '.̂ l '^-- -J?*' •&•• &^ '*&• '•&*• '̂ ^ '̂ ^ <&~> '-̂ -' 'H "̂- '̂ ^ '-̂ "l '̂ -- '.̂ > •.̂ > •-̂ -' '-̂ "' '̂ ^ '̂ ^ '̂ ^ -.̂ -l'*

In plaats van kaarten.

Op zaterdag 14 december a.s. hopen wij
samen met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijk te gedenken.

BENNIE BARGEMAN
en

GERDA BARGEMAN-
GROOT ROESSING

Een ieder die ons hiermee wil feliciteren is
van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur
in café-rest. 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114, Vorden.

December 1985
Raadhuisstraat 21
7251 AA Vorden

GELDIG T/M 14 DECEMBER

U kunt uw vleeszak t/m zaterdag 14 december nog la-
ten vullen met

varkenslappen
1 kilo 9,48
Verder zijn onze met zilver bekroonde produkten dit
weekend extra voordelig n.l.

Achterham
100 gram, eigen fabrikaat

Droge worst
100 gram, eigen fabrikaat

2,35
1,85

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

maandag

16
december

van 10-21 uur

dinsdag

17
december

van 10-21 uur

woensdag

18
december

van 10-21 uur

donderdag

19
december

van 10-21 uur

vrijdag

20
• december
van 10-21 uur

Hierbij hebben wij het genoegen
u uit te nodigen voor een bezoek aan onze

landbouwmechanisatieshow te Lochem,
Kwinkweerd 14

• Fendt en Same trekkers
• Pöttinger opraapwagens en maaiers
• JF maaiers, nieuwste techniek
• Kuhn hooibouwmachines
• Cebeco mengmestverspreiders
• Weiger persen en maaiers
• Beregening: vele systemen
• Manus computers
• Mestopslag systeem
• Mestverwerking

Muziekvereniging

CONCORDIA
houdt op 14 december haar

jaarlijkse
oliebollenaktie

Vanaf vrijdag 13 december 19.30
uur zijn warme bollen te koop in het
Dorpscentrum.

„Se ̂ Herberg"
De klaverjas-avond is deze maand verzet naar

DINSDAG 17 DECEMBER
(dus niet maandag 30 december)

Mooie prijzen zoals vleespakketten, kalkoenen, hazen,
fazanten enz.

zaterdag

21
december

van 9 -16 uur
C CEBECO-HANDELSRAAD

K W I N K W E E R D 14 - LOCUKM - TI L 05730-2441

V.L.C. DE GRAAFSCHAP BA.
STATIONSSTRAAT 14 - RUURI.O - TEL. 05735-1541

CHINEES - VORDEN - TAO SING

KERSTDINER
per persoon vanaf 35,—

en a la carte en ook afhaal service.

Openingstijden:
dagelijks 12.00 uur tot 22.00 uur.

DORPSSTRAAT 28 - VORDEN
TELEFOON 05752-1905

LOGA'S KERSTTIP
KERSTBUNDEL

VAN J. ZIJLSTRA

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERÜ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Kerstviering
"Het Hoge"
School met de Bijbel te Vorden

Samen met alle kinderen van school
willen we vrijdag 20 december a.s. het

KERSTFEEST
vieren in de Dorpskerk.

We beginnen om 13.30 uur.

Belangstellenden
zijn van harte welkom.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 1 2, 1 3,

Forse Navellina

sinaasappels
1 5 stuks

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 kilo

Holl. golden
delicious

MAANDAG
500 gram
gesneden

witte kool

55

DINSDAG
500 gram

wortelen met
uien
75

WOENSDAG
500 gram

stoofschotel

2.95
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Echtp. zkt. m. spoed in Vorden
of dir. omg. woonr. m. eigen

Kg. sanitair en kookgel.
1.010-559866

NIEUW
SPAAR VEEL GELD UIT!

Reinig en
behandel

r, nu zelf uw
•— PARKET of

PLANKENVLOEREN
met

WOODBOY
eindelijk een nieuw,

eenvoudig, kompleet
en goedkoop systeem

voor de
DOE-HET-ZELVER
geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof!
hetzelfde resultaat als

bij de VAKMAN !
LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
•• is te huur bij : vq

Schildersbedrijf - verfwinkel'

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

U denkt over een
koopsom-polis

maar ziet door de bomen
het bos niet meer ?

•̂••1Van ƒ 2.500 (minimaal)
tot ƒ 16.305 (maximaal).

Volledig fiscaal aftrekbaar.
Zonder risico's. En met een

hooq rendement.

Het nieuwe jaar luiden wij in met
extra lage prijzen vanaf 2 januari a.s.
is onze gehele winter collectie
dames-, heren-, meisjes- en jongenskleding
sterk afgeprijsd.

het hangt weer voor U klaar

PARKEREN VOOR DE DEUR
MAANDAGMORGEN GESLOTEN
WOENSDAGMIDDAG OPEN

mode
burg. galleestraat 3 - Vorden - 05752-1381

Koopsom-polissen met lijfrente-aftrek zijn er
in vele soorten. Zij bieden u nu grote fiscale
voordelen en straks een aantrekkelijk extra

inkomen. Mits u die pdlis afsluit op de voor u
persoonlijk meest gunstige voorwaarden. En

u dus "door de bomen het bos blijft zien".

De beleggingsadviseurs van de Spaarbank
met de S gaan volledig uit van uw

persoonlijke omstandigheden. En halen er
daardoor alles voor u uit wat er in zit.

Voor een dergelijk advies-naar-maat is een
advertentie minder geschikt. Vandaar dat wij
u hierbij uitnodigen voor een persoonlijk (en
uiteraard vrijblijvend) informatief gesprek op
een van onze kantoren.
Dat kan mét, maar ook zonder telefonische
afspraak vooraf.
U bent welkom.

Praat persoonlijk met de bank met de 5.
Die haalt er voor u uit wat erin zit.

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

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



Tevens:

KERSTSTUKJES
HYACINTEN

KERSTSTERREN
KAARSEN E.D.

KERSTMARKT
Zaterdag
14 december van
11.00-17.00 uur
op het Marktplein
— ca. 18 kramen in Kerstsfeer
— Vuren met houtskool
— Kerstmuziek
- Bezoek van de KERSTMAN
— Optreden van

Vordense verenigingen

PROGRAMMA'
De optredens vinden plaats tussen de
vermelde tijden:

11.00-13.30 uur
13.30-14.15 uur
14.30-15.00 uur
15.00-15.30 uur

J 5.30 -16.00 uur
• 6.00-16.30 uur

Draaiorgel
Sursum corda
Dameskoor
Knupduukskes
Interchrist
Mannenkoor ^
Concordia 16.30-17.00 uur

Het wordt heel geaelligü
U komt toch ook?

DEELNEMERS:
Oplaat, bakker
VS Super, supermarkt
De Herberg, Café-Restaurant
Kerkepad, Handwerken
Dijkerman, bloemen
Polman, Kunstnijverheid
De Rotonde, Petit Restaurant
Barendsen, Luxe huishoudelijke art.
Jeugdsoos,
Artifleur, bloemen en planten
Sueters, speelgoed, luxe huish. art.
Van Asselt, bakker
Wiekart, banketbakker
Schurink, bakker
Visser, hnode
Super Cornelis, Supermarkt
Kettelerij, bloemist/hovenier
Vlogman, slagerij.

Speciaal voor
de Kerstmarkt

Kerstbakjes
voor leuke prijsjes

Kerstbomen
met of ronder klurt

Dorpsstraat 19
725lBAVorden

SSM

Komt U ook naar
de Kerstmarkt?

Wij hebben iets lekkers voor U
gemaakt!

Kom kijken, proeven en kope

bij Warme Bakker
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Opening 4De Groentevakman'

Donderdag 5 december j.l. opende 'De Groentevakman' de speciaalzaak in kwaliteit* groente en fruit,
exotische vruchten en vele andere delicatessen aan de Dorpsstraat 17a (v/h Fa. Brunekreeft). De zaak
heeft een hele verandering ondergaan. In drie dagen tyds is in het pand veel veranderd. Feitehjk een te
korte tyd, maar aannemer Rondeel b.v., Electricien Slagman en fa. Toonen, Soest klaarden de opdracht
op tyd. Al vanaf het prille openingsbegin mochten de jonge ondernemers Joan en Marie tje Mul l ink vele
handen schudden. Veel succes werd hen toegewenst door zeer velen, w.o. vele zakenlieden/winkeliers.
Vele cadeaux en bloemen en planten werden aangedragen. De vele bezoekers werden op een drankje en
een hapje onthaald. Onze fotograaf Braakhekke maakte bovenstaande interieur-opname.

Slagerij Vlogman behaal/t
zilveren oorkonde

De heer D. Vlogman heeft met sukses deelgenomen aan de internationale slagers-vakwedstrijd van de
Slavakto. Hij behaalde met gekookte achterham en droge worst de zilveren oorkonde.
Tevens het nominatiecertificaat van LAS. Instituut voor Ambachtelijk Slagersprodukten. Wij felicite-
ren de heerDick Vlogman met dit prachtige resultaat.
Op de foto tonen vader en zoon trots hun behaalde oorkondes.

Filmhuis Vorden
Op woensdag 18 december vertoont
het Filmhuis Varden 'E la nave va'.
Onder regie van Frederico Fellini.
Een schip vertrekt, het is 1914 en de
eerste wereldoorlog staat zoals we uit
de geschiedenisboeken weten, voor
de deur. Een gezelschap deftige men-
sen, de crème de la crème van de kui-
tuur scheept zich in. Met het schip, ge-
naamd de Gloria N., gaan ze de as van
de overleden diva Edmea Tetua bij
een eiland verstrooien. Het gezel-
schap bestaat voornamelijk uit men-
sen die 'erbij' horen, zich willen laten
zien, maar in feite eikaars konkurrent
zijn vol rancune en jaloezie, ook je-
gens de overleden diva trouwens.
Een man, gespeeld door Freddy Jo-
nes, legt nog verband tussen deze op-
gedirkte nepwereld en de werkelijk-

heid. Voorts is er nog een journalist
die meereist, rondkijkt en ons kijkers
verslag doet. Wie is de verslaggever?
Het is misschien de oude rot Fellini
zelf wel.
Wat zich in dat uitgekookte Fellini-ge-
zelschap afspeelt is zeer leuk om te
zien. Het is een ideale omstandigheid
voor Fellini om zijn grappen te verto-
nen en zolang dat duurt is 'la nave va'
weer zo'n kostelijke aaneenschake-
ling van groteske scènes die samen de
bekende allegorie op menselijke stu-
piditeit vormen.
Kortom: Fellini's films zijn altijd een
lust voor het oog. Prachtige mensen
raken altijd in de meest bizarre situa-
ties verzeild. Ook in dit produkt, E la
nave va, blijkt dat weer het geval te
zijn. De rolbezetting bestaat dit keer
uit keur van buitenlandse acteurs en
actrices, (zie advertentie).

Jubilarissen bij
Bouw- en Houtbond
Tijdens een gezellige feestavond
heeft de plaatselijke afdeling van de
Bouw- en Houtbond FNV zaterdaga-
vond in bar-bodega 't Pantoffeltje een
tweetal bestuursleden gehuldigd.
De heer G.J. Voorhorst die ruim der-
tig jaar bestuurslid van de afdeling
Vorden is geweest. Hij werd hiervcor
in de eerste plaats gehuldigd door di-
striktsbestuurder Jo Bouman uit Arn-
hem. Hij memoreerde o.m. dat Voor-
horst gedurende die 30 jaar penning-
meester is geweest van de afdeling en
dat hij tevens de plaatselijk vertegen-
woordiger is geweest van het sociale
fonds Bouwnijverheid. Hem werd een
horloge overhandigd. Hetzelfde ca-
deau viel de heer H. Steenbreker ten

Vorden
opneuw een

Koopcentrum in
Kerstsfeer

Onder het motto 'Vorden, een koopcentrum in Kerstsfeer* heeft de Vordense Winkeliersvereniging onder
voorzitterschap van W i m Polman een geweldige Kerstactie op touw gezet 'Het zal er nog beter uitzien dan
vorig jaar, want wg hopen de fouten van vorig jaar opgelost te hebben. Het vorige jaar is er weinig vernield,
vandaar dat wy al in een vroeg stadium 100% medewerking verkregen van het Gemeentebestuur en van
Rijkswaterstaat Daarom gaan wy met grote verwachtingen de Kersttijd tegemoet', aldus een enthousiaste
voorzitter.

Alle voorbereidingen zijn getroffen
en het belooft weer echt gezellig te
worden. Meer dan 100 Kerstbomen
zullen hun licht uitstralen. 'Bleven wij
vorig jaar tot in de kern van het dorp;
dit jaar hebben wij besloten de verlich-
ting aan de Zutphensestraatweg uit te
breiden.
Wij hebben van een groot aantal parti-
culieren de medewerking gekregen
om in de tuinen een Kerstboom te
plaatsen of een eigen boom te verlich-
ten', aldus Wim Polman.
Het ligt nu ook in de bedoeling, dat de
verlichting gedurende de middagen
en avonden zal branden.
Ook de Kerstmarkt, die vorig jaar een
succes bleek te zijn, zal dit jaar op en
om het Marktplein plaats vinden en
wel op zaterdag 14 december a.s.
De Kerstmarkt begint om 11.00 uur en
eindigt om 17.00 uur.
'Als wij wilden kon de markt wel 2x zo
groot worden, zo veel aanmeldingen
kregen wij van buiten Vo^fcfi', aldus
de voorzitter. 'Het is onze^edoeling
niet er een grote markt van te maken.
Die hebben wij op vrijdag al. Wij wil-
len hier een plek hebben, waar alleen

Vordense Winkeliers hun Kerstartike-
len te koop aanbieden'.
Ook de Glühwein zal niet ontbreken.
Waar vorig jaar iedereen moest wen-

*nen aan deze lekkernij, dit jaar zullen
hoogst waarschijnlijk meer bezoekers
zich aan deze specifieke winterdrank
tegoed doen.
Tijdens de Kerstmarkt worden er
weer vele nevenactiviteiten georgani-
seerd.
Allereerst zullen weer diverse koren
in een ongedwongen sfeer optreden.
'Dit jaar hebben er meer koren hun
medewerking toegezegd en daar zijn
wij bijzonder blij mee. Behalve het
Dameskoor, Mannenkoor en de
Knupduukskes zullen ook Interchrist,
Sursum Corda en Concordia optre-
dens verzorgen', aldus Wim Polman.
Als bijzonderheid zullen de Padvin-
ders uit Vorden voor open vuren zor-
gen zodat de gehele Kerstmarkt in een
geur van brandend hout en verlichte
bomen gehuld zal worden. Een
draaiorgel met Kerstmuziek zal de
morgenuren opvullen en 's middags
de andere winkelstraten bezoeken
met Oud Hollandse Kerstklanken.

De Kerstmannen, die vorig jaar Vor-
den voor de eerste maal met een be-
zoek vereerden, zullen dit jaar ook
aanwezig zijn.

Hun aanwezigheid op de Kerstmarkt
en in de Vordense zaken, waarbij ze
weer veel verrassingen zullen uitde-
len, zullen velen opnieuw naar hun fo-
totoestel doen grijpen om van dit
unieke bezoek een plaatje te willen
schieten.

Naast de etalages, die ook dit jaar weer
feestelijk versierd zullen worden, be-
looft Vorden een gezellige Kerstsfeer
1985 te beleven, waarbij de activitei-
ten van de Vordense Winkeliersvere-
niging mag hopen op nog meer kopers
uit Vorden en vanuit de omgeving.
'Wij hebben nog een heel bijzondere
activiteit in petto, maar dat hebben wij
nog niet helemaal rond. Dat kost na-
melijk veel geld en onze begroting laat
dat niet toe. Alleen als de Sint Nico-
laasactie goed gedraaid heeft, kunnen
wij deze activiteiten door laten gaan',
aldus een enthousiaste voorzitter.

Weer timmert Vorden aan de weg

Hollands Glorie Live vanuit Vorden
Op maandag 30 december komt het bekende radio programma 'Hollands Glorie' Live op Radio 3
vanuit het Dorpscentrum in Vorden. H ierbij zal Kryn Torringa een keur van artiesten presenteren
waarbü tevens het spel Toontje Hoger gespeelt wordt via de telefoon en het publiek. Het is de orga-
nisatie van Jeugdsoos 't Stamperrje op het laatste moment nog gelukt om dit Radio 3 karavaan naar
Vorden te halen, in het kader van het 15-jarig jubileum.
Nadere publikaties hieromtrent volgen later nog in dit blad.

deel. Hij is 28 jaar bestuurslid geweest.
Voor de fusie tussen het NKV en
NW was de heer Steenbreker pen-
ningmeester van het NW, daarna be-
kleedde hij binnen de afdeling de be-
stuursfunktie bij het FNV. Tijdens de-
ze feestelijke bijeenkomst kwam op
gegeven moment Sinterklaas en
Zwarte Piet hun opwachting maken.
Zij boden namens het afdelingsbe-
stuur beide heren een tuinstoel aan.
De voorzitter van de afdeling Vorden
de heer G.M. Eggink schetste in zijn
toespraak eveneens de verdiensten
van beide jubilarissen. Na het officiële
gedeelte werd de avond verder gevuld
met het spelen van een bingo "en het
maken van een dansje.

ouderwetse spelavond gehouden. Het
is nu al het vierde achtereenvolgende
jaar dat deze avond wordt georgani-
seerd. Hopelijk met evenveel succes
als voorgaande jaren. Sjoelen - schie-
ten - busgooien - rad van avontuur
enz. Aanvang 20.00 uur.
Er worden ook speciale kinderrondes
gespeeld, zodat klein en groot kan
meedoen. De opbrengst komt ten
goede aan de Wildenborchse Kapel.

Kerstavond NCVB
De afdeling Vorden van de NCVB
viert op dinsdag 17 december om
19.45 uur in het Dorpscentrum de
Kerstviering. Eigen leden zullen de li-
turgie en het verdere verloop van de
avond verzorgen. De Nieuwjaarsmid-
dag van de NCVB wordt op 7 januari
om 14.00 uur in het Dorpscentrum ge-
houden.

Geslaagd
Op 7 december j.l. vonden te Zwolle
de Dan (zwarteband) examens plaats.
Erna Berenpas die al sinds 1976 bij Ju-
dokwai-Vorden traint, legde met haar
partner Ton Visser een zeer goed exa-
men af. Haar eerste leraar was de heer
D. Smit, nu de heer J. Eilers 4e dan.
Na een goede voorbereiding was Erna
dan zover en hiermee de eerste
vrouwlijke zwarteband voor Judok-
wai-Vorden. Erna veel succes en op
naar de 2e dan.

Spelavond
Wildenborch

A.s. vrijdag 13 december wordt er in
de Wildenborchse Kapel weer zo'n

Bi'j ons ui d'n Achterhoek
Zo, de zeskamp-dreüm is veurbi'j. Mag dan de tweede plaatse (gefilse-
teerd t'r met) besunder eervol wean, de finale volgend jaor wöd deur an-
dren espöld. Jammer natuurluk veur iederene die d'r met van doon hef
ehad, veural jammer umme dat de eerste plaatse bi'jkans veur 't griep'n
lei. Maor jao, dan is 't vake un kwestie van de zenuwen de baas wean en
daor is 'n enen better in as 'n anderen.

D'r zölt t'r wat wean die vindt dat Vorden de eerste plaatse vedient had
maor dan praot i'j toch te volle veur eigen volk en gao'j meschien te volle
af op hoo Vorden wieters veur 'n dag kwam want dat was af!!!

De punten telt name luk en a'j daor anmerkingen op maakt doo'j de jury
en veural de N.C.R.V. tekot. En dat kan en mag nooit de bedoeling wean.

Gelukkug is de zeskamp 'n sportgebeuren waor 't grote geld van de spon-
sors nog hoegenaamd gin invloed op hef en 't wezen van 't sportbedrie-
ven, n.l. veur ow plezier, nog helemaol anwezug is. En gezien de stem-
ming die d'r ok nao afloop bi'j iederene was meu'w annemmen dat ze d'r
volle plezier in heb ehad.

En iederene bedanken veur 't wark en 't opofferen van volle vri'je tied te
gunste van de zeskamp is dan ok al wel 't minste wa'j nog doon kont, bi'j
ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman.



Dries van Agt tijdens opening Jansen de Wit complex:

'Wij moeten trots zijn op hergeboorte9

Terwijl het Zeskampteam uit Vorden druk doende was om
in de Rijnhal te Arnhem Vorden te promoten, werd een
honderd kilometer verderop eveneens aan een stukje Vor-
den-promotie gedaan, zij het op een wat andere wijze.
In het Brabantse Schijndel opende de Commissaris van de
provincie Brabant Dries van Agt nl. het nieuwe gebouwen-
complex van Jansen de Wit. Een concern met een roem-
rucht verleden dat begin 1985 door Jac. H. de Jong, presi-
dent-direkteur van de Nedac-Sorbo Groep B.V. uit Vorden
werd overgenomen.
Jansen de Wit, een begrip in de handel en bij de consu-
ment. Schijndel een dorp van bijna 20.000 inwoners onder
de rook van den Bosch, waar ooit toen het dorp zo'n 12.000
inwoners telde het bedrijf Jansen de Wit net zo vaak in de
huiskamers uit die plaats werd besproken als de weerbe-
richten.
Ruim 1800 mensen hadden er een baan. Er was geen gezin
in Schijndel of er was wel iemand bij Jansen de Wit werk-
zaam. Jac. de Jong zei het vrijdag 6 december tijdens zijn
toespraak treffend: 'Schijndel was Jansen de Wit, de ge-
meenteraad was Jansen de Wit, de wethouders waren Jan-
sen de Wit, alleen de burgemeester had geen binding met
het bedrijf.

Doodzonde
Schrijnend voor al deze mensen hoe het bedrijf (met een
150 jarige traditie) jaar najaar afbrokkelde, deels door de
economische recessie maar voor een groter deel door het
beleid dat gevoerd werd.
Gezien het belang van JeDeWe voor het Brabantse werden
er noodoperaties uitgevoerd. Zo kwam in 1974 een ged-
wongen fusie met Danion uit Emmen tot stand. Het toen-
malige kabinet den Uyl wenste beide bedrijven die toen
nog concurrenten waren alleen overheidssteun te verlenen
indien zij zouden willen fuseren. Er was geen andere keus
maar tot een werkelijk huwelijk is het nooit gekomen. Jac.
de Jong vergelijkt het met een soort scheiding tussen tafel
en bed.
De overheid bleef bezig er miljoenen en nogeens miljoe-
nen in te pompen. Alsof een emmer werd leeggegooid.
Wat was het resultaat? Nihil!
Eind 1984 leek het bedrijf de laatste adem te zullen uitbla-
zen. Wat echter bleef was de roep om het produkt. De kwa-
liteit bleef, de naam bleef, maar de patiënt bleef aan het in-
fuus. Geïnteresseerd in het wel en wee van Jansen de Wit
en tevens omdat het doodzonde zou zijn dat JeDeWe zou
verdwijnen, toog Jac. H. de Jong naar Schijndel teneinde te
redden wat er te redden viel.

Geluk wensen van Dries van Agt.

Argusogen
Men bekeek de Jong daar in het Brabantse aanvankelijk
zeer sceptisch. Er waren immers al zo veel zogenaamde
reddingspogingen in schipbreuk geëindigd. En zou dan
een zekere mijnheer de Jong uit Vorden het bedrijf dan wel
van de ondergang redden? Men geloofde er niet in. Jac. de
Jong werd met de bekende Argusogen bekeken.
Deze priemende ogen deed de Vordense zakenman niets.
Hij ging de confrontatie volop aan. Hij ontvouwde zijn
plannen en stilaan kregen de kritische blikken in de ogen
van het Schijndelse college een andere betekenis. Zou het
bedrijf dan toch nog weer nieuw leven ingeblazen kunnen
worden? ^^
Het resultaat is bekend. De ^Jac-Sorbo Groep B.V. nam
JeDeWe over. In afgeslankte vorm ging men er in het oude
pand keihard tegenaan. Ondertussen werd er in de direk-
tiekamer te Vorden verder gebroed aan plannen om tot een
nieuwe vestiging te komen.
In april werd op het industrieterrein Duin te Schijndel de
eerste spade in de grond gesflBn. Vrijdag 6 december kon
het prachtige complex door Dries van Agt officieel worden
geopend.

'Bliksemkater wat een vakmanschap'
De heer van Agt schilderde de hergeboorte als een weder-
opstanding van een Nederlandse textielindustrie. 'Een tak
van industrie die zich op het internationale concurrentie-
vlak durft te begeven. Daar moeten we trots op zijn', aldus
de commissaris van de Koningin.
Van Agt ging tijdens zijn speech in hoe hij Jac. de Jong des-
tijds als kamerlid heeft leren kennen. Hij roemde de onder-
nemingsgeest van de Vordense ondernemer met de woor-
den 'Bliksemkater wat een vakmanschap'. Dat Willem
Duys (die deze dag als ceremoniemeester voor zijn vriend
Jac. de Jong fungeerde) en Jac. de Jong vroeger als journa-
list bij het dagblad Het Vrije Volk werkzaam zijn geweest
deed van Agt uitroepen 'Wat zijn de tijden toch veranderd!'

Blij met behoud van 'de sok'
Loco-burgemeester Kemps van Schijndel, stak zijn waar-
dering voor het doorzettingsvermogen van de Jong niet
onder stoelen en banken. 'Wij Brabanders zijn reuzeblij
dat de sokkenfabriek voor onze gemeente Schijndel be-
houden is gebleven', aldus de heer Kemps. Hij ging verder
uitvoerig op het verleden van JeDeWe in en verwoordde de
verbondenheid van Schijndel met Jansen de Wit.

Geloof in mensen
Daarvoor had de heer de Jong in zijn toespraak uitvoerig
aandacht geschonken aan de mens. 'Ik geloof in mensen en
in hun vakmanschap. De ploeg uit Schijndel heeft laten
zien dat ze instaat is een goed produkt te leveren', aldus
Jac. de Jong. Hij ging tevens in op het aandeel dat zijn echt-
genote, zoon en dochter in het familiebedrijf leveren. Op
het verleden van Jansen de Wit wilde hij verder niet in-
gaan.
'Respekt voor hetgeen ieder op zijn eigen wijze heeft ge-
daan en heeft willen doen. Wat geweest is, is geweest. Wij
richten ons oog nu op de toekomst en deze toekomst is
voor mij eerst 1986 en wat daarna komt. Door het aanbren-
gen van een plaquette door dochter Marianne en zoon Je-
roen samen met de commissaris van de Koningin Mr. Dries
van Agt werd de officiële opening een feit.

Artiestengala
Vrijdagavond vond er in het nieuwe complex een diner-
dansant plaats. In totaal 675 gasten die allen door Willem
Duys welkom werden geheten.
Benny Neyman, Saskia en Serge, Donna Lynton, Lobo en
de Caribian Disco show, begeleid door het dansorkest
Bluesette hielden de aanwezigen aangenaam bezig. En
dan was er bovendien nog een optreden van de heer de
Jong ditmaal in zijn rol van entertainer.
Hij zong een tweetal door hem zelf gecomponeerde lie-
djes. Geruchten gaan dat deze songs op de plaat zullen
worden gezet. En zoals het zo vaak in de stormachtige ont-
wikkelingen van het Nedac-concern is gegaan, zullen ook
nu de geruchten weieens op waarheid kunnen gaan berus-
ten.

Duizenden bezoekers bij Open Dag
Zaterdag werd de bevolking van Schijndel in de gelegen-
heid gesteld het nieuwe pand te komen bezichtigen. Met
drommen kwamen ze binnen. Naar schatting zes duizend
bezoekers. En wat frappant was onder hen zeer veel oud-
werknemers. 'Waarom had dit nu niet eerder gekund', zo
verzuchtte een oud-Schijndelnaar die toch wel trots was
dat er nu zo'n moderne fabriek is neergezet.
Saartje zorgde ervoor dat iedere bezoeker met een presen-
tje huiswaarts kon keren. Personeelsleden van de Sorbo uit
Vorden, Kok uit Leek, Danion uit Emmen, eveneens beho-
rend tot de Nedac-Sorbo Ottep B.V. kwamen ook een kijk-
je nemen.

Werkgelegenheid
Zo tegen het einde van de middag werden alle werknemers
die de nieuwe fabriek en buitendienst zullen bemannen
bijeen geroepen. De champagneflessen werden ontkurkt
en werd er een dronk uitgebracht op Jansen de Wit nieuwe
stijl.
Het blijven voortbestaan van Jansen de Wit en Danion be-
tekent niet alleen het behoud van een groot aantal arbeids-
plaatsen maar ook is door deze ontwikkeling het perso-
neelsbestand in Vorden flink uitgebreid, terwijl ook de bui-
tendienst van Sorbo navenant is uitgebreid. Het totale per-
soneelsbestand van de Nedac-Sorbo Groep B.V. bedraagt
momenteel ruim 400.

Wij stelden aan de heer de Jong de vraag waarom
tijdens de laatste vergadering van het FNV gehou-
den in Ruurlo de opmerking werd gemaakt dat Ne-
dac-Sorbo vakbondsleden zou weren.
'Grote nonsens', antwoordde de heer de Jong op
die vraag. Wij hebben binnen het concern verschil-
lende vakbondsleden en nimmer wordt bij ons bij
sollicitaties gevraagd of men al dan niet bij een vak-
bond is aangesloten. Er wordt ook geen enkel on-
derscheid gemaakt tussen wel of niet vakbondsle-
den bij welke beslissing dan ook.
Interessant detail is dat de technisch-direkteur van
ons bedrijf Danlon-Emmen bij voorbeeld lid is van
het FNV. Dergelijke dwaze opmerkingen of vragen
zou men dan ook rechtstreeks aan mij moeten stel-
len en niet ventileren op vergaderingen.
Als men echter in de belangstelling staat ontkomt
men er echter niet aan dat ook minder positieve op-
merkingen op je afkomen.
Wij hebben in al onze bedrijven een goede sfeer we-
ten te scheppen waarin de individuele verantwoor-
delijkheid voorop staat. Daarbij sta ik niet boven
maar naast de mensen', aldus Jac. H. de Jong.

Het nieuwe Jansen de Wit complex

Zaalvoetbal Velocitas
Door de uitwedstrijd tegen Improvi-
sium met 2-2 gelijk te spelen, is de
Vordense zaalvoetbalclub Velocitas
voor het kampioenschap vrijwel uitge-
schakeld.

Het werd tegen Improvisium een ma-
tige wedstrijd. Velocitas nam door een
doelpunt van A. Dijkstra reeds in de
eerste minuut een 0-1 voorsprong.
Na de rust maakte Improvisium in de
achtste minuut gelijk, waarna Vorden-
doelman Overzet een achterstand
voorkwam.
Na een kwartier spelen werd het 1-2
toen Corry ten Barge een strafschop
benutte. Vlak voor tijd werd het 2-2.
Bij Velocitas werd Freddy Bos deze
wedstrijd node gemist.

Velocitas (dames) - AZC 2 4-0
In een rommelige wedstrijd, waarin
weinig goede combinaties te zien wa-
ren, wonnen de dames van Velocitas
verdiend met 4-0 van AZC 2.
Voor de rust scoorden A. Pierik en H.
Spithoven. Na de rust scoorde M. Jan-
sen tweemaal.

Veldhoek 2 - Velocitas l 2-11
Een god gemotiveerd Velocitas lukte
ditmaal alles. In de derde minuut was
het F. Bos die de score opende, waarna
het spel pas goed begon.
C. ten Barge scoorde na een goede
aanval van M. Rouwen en J. Leegstra
0-2. Daarna werd de score verhoogd
door doelpunten van A. Dijkstra, M.
Rouwen en F. Bos, zodat de stand op
0-5 was beland.
C. ten Barge miste net voor rust een
toegekende penalty. Na rust werd de
score verhoogd, door goed voetbal
aan Velocitas zijde tot 0-8. De Veld-
hoek scoorde hierna ook nog twee
maal.
Na de twee tegengoals was het weer
de beurt aan F. Bos die een doelpunt
maakte waar iedereen jalours op kon
worden. De eindstand werd twee mi-
nuten voor tijd bekend. Doelpunten
makers waren F. Bos 3x, M. Rouwen
2x, C. ten Barge 3x, J. Leegstra lx, A.
Dijkstra 2x.
Programma: maandag 16 december
Vorden: Velocitas l - De Zessprong 2;
Velocitas 3 - TKM.
Doetinchem: Zavodo - Velocitas (da-
mes).

Veldvoetbal
Afdeling zaterdag
s.v.Rattil -s.v.WUpl: 1-1
Het eerste elftal van de afdeling zater-
dag van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag een punt laten liggen in de
wedstrijd tegen Wilp 1. Met dit gelijk-
spel tegen de nummer 3 raken de Kra-
nenburgers weer een puntje verder
achter op koploper P.T.T.
Een sterk beginnend Wilp zorgde er
voor dat Ratti gedurende de eerste
helft weinig had in te brengen. De
thuisclub kwam niet verder dan enke-
le goede mogelijkheden. Uit een
hoekschop van Jan Nijenhuis kopte
Peter Immink net naast. Eerstge-
noemde had zelf nog een kans de sco-
re te openen.

Wilp was echter de betere ploeg gedu-
rende de eerste helft. Ratti-doelman
Herbert Rutgers moest enkele malen
ingrijpen en zag de bal na een kop-
stoot op de lat stuiteren. Twee minu-
ten voor rust was het wel raak. De
Wilpse spits brak door de Ratti-verde-
diging en werd door Reinier Gosse-

link binnen de beruchte lijnen ge-
vloerd. De toegewezen penalty lever-
de een 0-1 ruststand op.
Na rust kwam er een agressief Ratti op
het veld. Wilp werd goed onder druk
gehouden en hadden geen enkele
kans om het Ratti moeilijk te maken.
Ratti kreëerde veel kansen, maar kop-
stoten van Jan Willem de Hart en Pe-
ter Immink verdwenen net naast het
doel. De Wilp-doelman moest enkele
malen noodzakelijk ingrijpen om de
gelijkmaker te voorkomen. Na een
halfuur spelen in de tweede helft kop-
te Reinier Gosselink Ratti naar 1-1 uit
een voorzet van Jan Nijenhuis. Hier-
mee werd ook tevens de eindstand be-
pald.
De Ratti-equipe onder leiding van
trainer Karel Nieuwenhuis staat nu op
een achterstand van 3 punten op kop-
loper P.T.T.

Afdeling Dames
Ratti l - Baak: 6-0
In de eerste helft was Ratti veel in de
aanval. Maar helaas volgden daar
geen doelpunten uit. Even voor het
einde van de eerste helft werd er toch
nog gescoord door Carla Addink. De

voorzet kwam van Yvonne Spithoven.
Na de rust volgde al snel het tweede
doelpunt door Gerrie Berendsen.
Door een voorzet van Ria Spithoven
scoorde Gerrie Berendsen ook het
derde'doelpunt.
Hierna werden Gerrie Berendsen en
Carla Addink gewisseld voor Marjo
Toebes en Jolanda Temmink.
Marjo Toebes scoorde uit een voorzet
van Yvonne Spithoven en bracht de
stand op 4-0.
Daarop volgde nog een doelpunt van
Gerrie Steenbreker. Jolanda Tem-
mink sloot de rij af met een mooi af-
standsschot, en bracht de eindstand
op 6-0.

Vorden kreeg te weinig
tegen Loenermark
Vorden heeft zondagmiddag tegen
Loenermark, koploper in de Hoofd-
klasse een knappe wedstrijd gespeeld.
De geelzwarten bleven steken op een
dubbelblanke stand. Gezien het ver-
toonde spelbeeld te weinig.
Speciaal in de eerste helft had de
thuisclub vrijwel geen antwoord op
het goede spel van de Vordenaren.

Dat er niet gescoord werd lag niet aan
het verdedigen van Loenermark. Lou-
ter pech hield Vorden van goals af. Zo
schoot Bas Oosterink tegen de lat, ter-
wijl Chris Hissink de paal trof. Mark
van der Linden had eveneens pech.

Toen de Loenermark keeper al in ge-
slagen positie lag, keerde één der ver-
dedigers de bal op de doellijn.

In de tweede helft tapte Loenermark
uit een ander vaatje. Er werd door de
thuisclub in die periode veel te hard
gespeeld, waardoor bij Vorden enkele
spelers die het van de techniek moe-
ten hebben, zich niet meer zo nadruk-
kelijk konden manifesteren als in de
eerste helft. Het spel van Loenermark
leidde evenwel niet tot kansen.

De beste kans in de tweede helft was
voor Vorden. Een lob van Harry Klein
Brinke werd door de Loenermark-
doelman met veel moeite uit het doel
getikt. De wedstrijd eindigde daar-
door zoals ze was begonnen 0-0. Jam-
mer voor Vorden.



Feestelijke kombinaties
van glanzende stoffen
voor de laatste dagen van het jaar

Blouses van 55,- tot 149,-
Rokken van 59,- tot 198,-
Japonnen vanaf 98,-
Pantalons vanaf 89,
Veel accessoires zoals: strikken, vlinderstrikjes,
kettingen, oorbellen, shawls.

Vrijdags koopavond tot 9 uur, ook open van 6-7 uur.

Kwaliteits ondergoed voor
dames en heren haalt u bij:

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Te huur gevraagd: grond
voor de teelt van akker-
bouwgewassen.
Vrijblijvende informaties:
G.W. SCHUERINK
Koningsweg 4,
7255 KR Hengelo Gld.
Tel. 05735-3447

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

Alleen deze week

Blenzo skai muil
normale prijs f 25,-
3 dagen lang voor 19,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Metselwerk
• Timmerwerk

Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Zolang voorraad...
nog leverbaar:

KALENDERS
Kruimkens boekvorm,
Honigdrop boekvorm,
Maranatha boekvorm,
Honigdrop schild

POORTVUET

BOEKHANDEL
KANTOORBOEKHANDEL
Kerkstraat 17,
tel. 05753-1253
HENGELO GLD.

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

alles voor de kerst-
boom, er om heen
en ook er onder!

O

NIEUW IN VORDEN...

,v&Dameskledfnc;,
Babykledfrx;,
Peulerkledm£.

ALLES HANDGEMAAKT!!!

KW OOK EINS EEN töff7£N£tf£M
MN DE BUftG. CAUEESTfl. *,, J4>.

Kerststukjes maken
met Floralia

Vrijdag 20 december a.s. 's middags
van half 2 tot half 4 in het
Dorpscentrum. Gratis deelname.

Materialen zijn aan de zaal
verkrijgbaar, maar kunnen ook zelf
meegebracht worden.
Meebrengen: bakje, fles, kandelaar of
iets dergelijks en in elk geval een
mesje en een tangetje.

Graag opgave bij:

MeVT. BoeSVeld, HetWïemelink67,tel. 1743

Mevr. GrOOt Bramel, P.v. Vollenhovenlaan,
tel. 1351

Molenweg15, tel.1555

Dorpsstraat 19 - 7251 BA Vorden Tel. 05752-1436

•

l

In KOSTUUMS-KOLBERTS
TRUIEH en PAHTALOHS
niet de goedkoopste, wel de beste

g rOOt h Of f is mode
Nieuwstad 8,7201 NP Zutphen, telefoon 05750-1 50 10

Amnesty International houdt
dag 1 7 december slota-

id jongerenaktie Toe-
komst achter tralies.
Aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum.
TOEGANG GRATIS.

met
Televisie

reparaties
—, - direct

iii naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 -13813

Te koop: Kerstbomen f 4,-
tot f 7,50 per stuk.
H. HEUVELINK,
Oude-Borculoseweg 16
Warnsveld.Tel. 05751-335

Bij ons vindt U:

Verlichting
voor binnen en buiten

Kaarsen
allerlei maten en kleuren

Wenskaarten
unieke sortering voor binnen en buitenland

Exclusieve

Kerstgroepen

Voor de lange winteravonden
hebben wij de bekende merken

legpuzzels
zoals: Ravensburger, Jumbo, Natham,
Schmidt

Wij luiden het jaar uit met een schitterende
aanbieding:
Bij aankoop van 1 puzzel de

2e puzzel voor
HALVE PRIJS
Komt U gewoon even kijken
natuurlijk bij:

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - Telefoon 3566

o
N

er in: kerstballen, pieken, enge-
lenhaar, slingers en kaarsen (ook
elektrisch)
er om heen: kandelaars, boom-
standaards, kerstklokken, kerstpapier-mobieles en kersttaf el lakens.
er onder, veel geschenken om het huis mooi te maken of het huishouden
gemakkelijker of om beter te kunnen doe-het-zelven.
En een zeer exclusief assortiment kaarsen.

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 05752-1261

Vrijdag 20 december

KERSTMARKT
met attracties en:
GRATIS KOFFIE IN DE HERBERG,
alwaar tevens de prijzen in ontvangst kunnen worden genomen

DE VALEWEIDE

alle maten

Kerstster
Azalea
Freesia's per bos

7,50
5,75
7,50
4,50



Amnesty
International houdt
slotavond van de
jongerenaktie
Op dinsdag 17 december a.s. organi-
seert Amnesty International een
avond voor allen die hebben meege-
werkt aan de jongerenaktie 'Toekomst
achter Tralies'.
Deze avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum. De theatergroep van
Amnesty uit Neede treedt op, er
wordt een dia-serie vertoond en het
R.K. Jongerenkoor zal muzikale me-
dewerking verlenen. Er is ook gele-
genheid om brieven te schrijven, voor
de vrijlating van een aantal jonge
mensen die gevangen zitten.
Aan deze aktie was een cartoon- en
gedichten wedstrijd verbonden. De
Vordense inzendingen zullen op deze
avond worden tentoongesteld. Een
jury, bestaande uit dichter/dominee
Jaap Zijlstra, de schilderes Marie de
Haas, de beeldhouwer Frank Letterie
en Anne van Burk, lid van de Amnes-
ty Groep, heeft de inzendingen
beoordeeld en zal de winnaars bekend
maken. Het was de bedoeling om de-
ze avond te houden op 10 december,
de Dag van de Rechten van de Mens.
Maar op die avond waren de resulta-
ten van de Vordense Zeskampploeg
op de T.V. en daarom is het program-
ma verschoven naar 17 december. De-
genen, die hebben meegewerkt aan
deze aktie én belangstellenden zijn
van harte welkom! Toegang gratis!!

Politienieuws

Geweer in beslag genomen
De Rijkspolitie heeft vorige week een
kogelgeweer van een inwoner in be-
slag genomen. Deze inwoner B. had
geweer plus munitie in een onafgeslo-
ten schuur op zijn grond staan.
B. was al eerder door de politie ge-
waarschuwd om het vuurwapen be-
hoorlijk op te bergen. Dit is ook een
van de voorwaarden waaronder een
machtiging tot het hebben van een
vuurwapen wordt verleend. B's mach-
tiging zal worden ingetrokken.

Bromfietser contra fiets
Op de Rondweg in Vorden is de 19-ja-
rige bromfietser W. uit ons dorp in
botsing gekomen met de fietser B. uit
Zutphen. De Vordenaar liep een her-

senschudding op en is vervoerd naar
het Nieuwe Spittaal. Het ongeluk
vond plaats doordat de vijftienjarige
fietser, die in een groep reed, de tege-
moetkomende bromfietser niet tijdig
opmerkte en deze niet meer kon ont-
wijken. De fietser raakte aan zijn hand
gewond.

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
V ierakker.

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

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

13 dec. Volleybal-avond Dorpscentrum
Jong Gelre

16 dec. H.V.G. Dorp, Kerstviering
17 dec. N.C.V.B. Kerstviering
18 dec. Kerstfeest Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
19 dec. Bejaardenkring Kerstviering
20 dec. Kerststukjes maken met Floralia

in het Dorpscentrum
21 dec. Regionaal zaalvoetbaltoernooi

in de Veldhoek bij Appie Hap-
pie Jong Gelre

22 dec. Kerstconcert Antoniuskerk
23 dec. Agrarische gespreksavond

Dorpscentrum, Jong Gelre
27 dec. Jaarafsluiting Dorpscentrum

Jong Gelre
28 dec. Oudejaarscrossloop V.R.T.C.

De Achtkastelenrijders

Dammen
Gelders Kampioenschap
Het zit Henk Ruesink bepaald niet
mee in Huissen. Ook tijdens de derde
rond wist hij tegen klubgenoot Gerrit
Wassink niet de winst te vinden. Met
veel pijn en moeite kreeg Wassink de
remise. Ook Simon Wiersma in de

eerste klasse en Henk Hoekman bij de
junioren kwamen tot remise tegen
resp. Hermsen en Hokwerda.
Jurgen Slutter verloor tegen Tonny
Doekbrijder. De volgende ronde is op
21 december.

Oudledentoernooi
Door een overwinning op Wiersma sr.
bezet Schefïer de eerste plaats van het
Oudledentoernooi; tesamen met Ton-
ny Janssen die van Han Berenpas
won. Dimmendaal won van Rik Slut-
ter.

Onderlinge kompetitie
Senioren: G. Wassink - H. Graas-
kamp: 0-2; B. Hiddink - J. Masselink:
0-2; H. Wansink - H. Klein Kranen-
barg: 1-1; B. Rossel - B. Wentink: 2-0;
S. Wiersma - B. Nijenhuis: 1-1; H.
Hoekman - T. Slutter: 1-1; M. Boer-
kamp - J. Slutter: 2-0; H. Esselink - B.
Breuker: 2-0.
Jeugd: M. Voskamp - T. Bolder: 2-0; T.
Bolder - C. Voskamp: 2-0; M. Vos-
kamp - M. Klein Kranenbarg: 2-0; T.
Bolder-J. de Vries: 2-0; H. Wempe-F.
Meyerman: 0-2; H. Wempe - T. Bol-
der: 1-1; A. Berenpas - M. Voskamp:
0-2; M. .Klein Kranenbarg - C. Vos-
kamp: 2-0.

Biljarten
Uitslagen B.V. Kranenburg
De Zwaan l - Kranenburg 1: 38-32;
Kranenburg 2 - Olburgen 3: 34-32;
Kranenburg 3 - De Engel 2:24-40; Tre-
methe 3 - Kranenburg 4: 26-33; Hee-
zen l - Kranenburg 5: 31-34.

Appie Wentink kampioen
district Doetinchem
Onze plaatsgenoot Appie Wentink
heeft afgelopen weekend de districts-
titel kampioenschap libre 2e klasse
veroverd. De KOT-speler was als in-
valler opgeroepen en verwierf de titel
met 12 behaalde punten, twee méér
dan de gedoodverfde titelkandidaat
Hein van der Weer uit Hengelo.
Vrijdagavond verloor Wentink de eer-
ste partij van Berntsen, maar in de
tweede partij kwam hij sterk terug en
won met een gemiddelde van 5,61.
Zaterdag won Wentink alle drie partij-
en met een gemiddelde variërend van
3,80 tot 4,50.
De slotpartijen op zondag wist de Vor-
dense s(4Ér ook in winst om te zet-
ten. De^^rste wederom met een
moyenne van 5,61. De tweede partij
tegen Hein van der Weer met een ge-
middelde van 3,60. Door dit resultaat
promoveert Wentink naar de eerste
klasse. I JBiuari neemt Wentink deel
aan het Kampioenschap van Neder-
land, dat wordt verspeeld in Langerak.

Vanaf heden weer verkrijgbaar

CARBID
Smederij

Oldenhave
Spiekerweg 6, Vorden. Tel. 05752-1428

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

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

Woensdagsmiddag geopend.

ƒ 400,-terug voor uw
oude motonaag, ongeacht
merk of type.

Model 61 Practica
Een veilige en betrouwbare motorzaag,
Laag geluidsniveau,
Vol-automatische kettingrem,
Zeer goede anti-vibratie voorzieningen,
Functionele vormgeving,
Zeer krachtige motor en
12 maanden garantie. de motorzaagspecidlist!
Deze inruilaktie loopt t/m 31 december 1985.

(H) Husqvarna

FA. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12 - VORDEN - TEL. 1393

Vanaf zaterdag 21 december
tot en met
dinsdag 31 december
oudejaarsdag 1985 op het

parkeerterrein van de N.H. kerk te

Vorden vanaf 10.00 uur

oliebollen
H. Hartman
Lammerhof 30, Wamsveld
Tel. 05750-22102

15 jaar

PRESENTEERT
Zaterdagavond 14 december

De disco-funk formatie

JINX
tijdens de pauze disco m.m.v.

RICHARD MARTENS
TON LAUCKHART

Tevens grote licht- en effekten show
Plaats: Dorpscentrum Vorden

Aanvang: 20.00 uur.
Entree f 7,50

Ook deze winter weer
een fikse jjremie op
binnenschilderwerk!

In de periock van 25 nov. t/m 20 dec.
1985 en v^> jan. t/m 21 maart 1986
ontvangt u een premie van

50,- per man per dag
minimum omvang 3 mandagen.

Geef uw huis nu extra voordelig een
kompleet nieuw aanzien. Voor een
vakkundige uitvoering is dit uw adres:

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

NIEUW!
De machine waarmee
u snel en alléén
zonder problemen
de kuil kunt
losmaken.

HEIJUV
kuilhoopontgrondingsmachines
„EENMANSBEDIENING"
TEL 05751-735

(octrooi aangevraagd)

Geachte veehouders!

Deze zelf ontworpen en volgens een
geheel nieuw principe werkende
machine wordt

GEDEMONSTREERD
op zaterdag 14 december a.s.

op het bedrijf van G.B. N orde,
Wiersserbroekweg 10 te Vorden
Aanvang 14.00 uur

Van harte welkom!

Ook kerstkaarten
Ook tafel-
versieringen
Ook kaarsen
Ook pieken
/•>_> •

Ook slingers

Café-Restaurant

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

Bestel vroegtijdig uw salades en dranken voor de
feestdagen, deze worden gratis thuisbezorgd

2e Kerstdag verzorgen wij graag uw

KERSTDINER
1 ste Kerstdag en nieuwjaarsdag

GESLOTEN
AJ. Eijkelkamp, tel. 05752-6634

Verkoop tentoonstelling
in Atelier 't Wemeitje, Kieftendorp 2,
Hengelo Gld., met als thema.
„Zilver en Keramiek".

Geopend van 12 tot 31 december 1985
elke dag van 11.00 tot 16.00 uur
Dinsdags en feestdagen gesloten.

Heddy Tjerkstra edelsmid

Barbara Siedsma keramiste

10 - 20 en 25%
KORTING op

KINDERKLEDING
o.a. Barb. Farber - Pointer -

Locker en op
Emanuëlle kollektie van '85.

Modecentrum

RUURLO

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 16 DECEMBER
10-14 uur op het rnarktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

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

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

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

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

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

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

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

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

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451
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Ommen en Vorden hebben het gemaakt
tijdens Zeskamp spektakel in de Rijnhal

Vorden in de generale l
Ommen in de finale l

N C R V
ZESKAMP
CUP'86

Vol goede moed ging de ploeg vrijdag naar Arnhem, met de sjaaltjes "Vorden gaat 't worden" en de mascotte, Brammie, ge-
maakt door de leerlingen van de 4e klas L.H.N.O. Beeckland.

Drie keer is scheepsrecht. Dat ondervond de ploeg uit Vorden die za-
terdagavond in de Rijnhal in Arnhem streed om de NCRV Zes-
kampcup '86. Tot tweemaal toe werd Vorden het slachtoffer van de
ex equo regeling van de jury. Dat scheelde het team vier kostbare
punten. Na het laatste spel moest er weer gebruik gemaakt worden
van een ex equo regeling. Iedereen verwachtte dat Vorden weer de
boot zou missen maar deze keer pakte het goed uit. Dit betekende
dat Vorden zich tweede mocht noemen.

Generale

Tijdens de generale repetitie die 's
middags werd gehouden wist Vorden
nog beslag te leggen op de eerste
plaats. De verwachtingen waren dan
ook hoog gespannen toen 's avonds de
serieuze strijd werd aangebonden te-
gen de ploegen uit Ommen, Goes en
Geldermalsen. Het was te merken dat
de Vordense ploeg zich intensief had
voorbereid. Alle sportlieden maakten
een sterke indruk. Helaas ontbrak net
dat kleine beetje geluk waardoor Vor-
den telkens achter het net moest vis-
sen.

De Zeskamp

In de eerste ronde, waarin de deelne-
mers zich als pinquins moesten voor-
schuifelen, had de Vordense ploeg de
pech dat spoedig een bal knapte. Het
team moest stoppen en liep vertraging
op. In de haast ontglipte de bal Vorden

nog enige malen waardoor Vorden
niet verder dan de derde plek kon ko-
men.
Ommen, tijdens de 'generale' vlak
achter Vorden, ging uitstekend van
start. Ondanks de inzet sterkste man
van Vorden Gerard Scheffer wist Om-
men ook de tweede ronde winnend te
beëindigen. Vorden had toen al een
achterstand van zes punten opgelo-
pen.
In de spannende race 'Kerstklokken
luiden' leverde een beheerst optreden
van Wilma Draayer op een kolossale
bal gecombineerd met de fraaie tech-
niek van Chris Hissink, Harm Welle-
weerd, Willem Oldenhave, Marja Nie-
zink en Jolanda Temmink de snelle
tijd van 1.48.3 op. Helaas tekende het
team uit Goes voor exact dezelfde
tijd. Die ploeg luidde echter eerder
dan Vorden de eerste klok zodat Goes
toch de volle acht punten pakte.

Tijdens de 'denkkamp ronde' ging
Vorden volledig onderuit. Het Vor-
dense denkkoppel Ria Veldkamp en
Gerrit BJoemendaal, bleek niet tegen
de and^B duo's opgewassen. Drie
keer was men te snel met indrukken
van de knop zodat vele punten verlo-
ren gingen, dit was sneu voor de twee
mensen, want zij hebben dag ert nacht
gewerkt^elezen). Vooral Ria die 's
nachts ^^i oog dicht had gedaan.

Met de generale had zij alle vragen
goed, dat het met de finale mis ging
was hoofdzakelijk te wijten aan de ze-
nuwen en domme pech.
Twee goede antwoorden waren net
voldoende om net als Goes vier pun-
ten te bemachtigen.

Tijdens de rode draad de 'sneeuwba-
lans' was Vorden wel in goede vorm.
Eendrachtig werkten Hermien Ties-
sink, Marjo Toebes, Marja Niezink,
Jolanda Temmink, Joop Kluft en
Harm Welleweerd samen. Maar ook
hier kwam Vorden een fractie tekort.
Ommen troefde de ijverige Vordena-
ren af met slechts één zandzak ver-
schil.

Toen stond reeds vast dat Ommen
met in totaal vier overwinningen eind-
zege niet meer uit handen zou kun-
nen geven.

De pakketten, geschonken door de Vordense zaken welke eerder genoemd zijn, werden in Arnhem uitgedeeld, de presentatie van
onze gemeente vooraf. Harren, de buschauffeur, helpt een handje bij het inladen van deze prachtige pakketten.

In de laatste ronde, de Sinterklaas ra-
ce, leek het er even op dat Vorden ook
nog een overwinning in de wacht kon
slepen. Groene zeephelljj^specialist
Gerrit Pardijs gleed edw^lak voor
de top naar beneden, doen door taai
volhouden wist kapitein Oldenhave,
Marja Niezink en Hermien Tiessink
binnen te halen.

Voorbereiding
De Vordense zeskampploeg bestond
uit: Wilma Draayer, Marja Niezink,
Jolanda Temmink, Hermien Tiessink,
Marjo Toebes, Ria Veldkamp, Gerrit
Bloemendaal, Chris Hissink, Joop
Kluft, Willem Oldenhave, Chris Oos-
terink, Gerrit Pardijs, Gerard Schef-
fer, Harm Welleweerd, trainer Jo de
Koning, Captain Jan de Gruyter en za-
kelijk leider Gerhard Weevers.
Maandenlang is men bezig geweest
om zich optimaal op de zeskamp voor
te bereiden. De laatste dagen verbleef
het team in een vleugel van sportcen-
trum Papendal.
De onderlinge sfeer was grandioos,
dat vonden alle spelers. Dat Vorden
uiteindelijk niet eerste is geworden
deerde de deelnemers niet. Acht pun-
ten verschil is ook niet niks.

Gerrit Pardijs vertelde na afloop dat
het team een aantal malen verrast
werd.
Zo bleek het grote luchtbed veel har-
der dan tijdens de 'generale' het geval
was. Op de groene zeephelling kwam
'Sinterklaas' Gerrit ongelukkig te-
recht op zijn kleding waardoor hij niet
helemaal boven kon komen.

Presentatie
De organisatie en presentatie van Vor-
den was uitstekend geregeld. Zakelijk
leider G. Weevers had er met behulp
van sponsors voor gezorgd dat het uit-
wisselingskado van Vorden bestond
uit een pakket rijk gevuld met produk-
ten van het Vordense bedrijfsleven.
Alle bezoekers aan de Rijnhal kregen
informatiefolders van Vorden over-
handigd. De Vordense supporters die
met vier bussen naar Arnhem togen
zwaaiden in grote getale met de gele
sjaaltjes met de tekst 'Vorden gaat 't
worden'. Dit soort optreden maakte
de Vordense inbreng uniek.

Hulde
Nadat het Vordense team de bokaal
voor de tweede plaats had gekregen
keerde men met een unieke ervaring
rijker weer naar Vorden terug. In Vor-
den werd de complete zeskampploeg
op het Marktplein rond het midder-
nachtelijke uur feestelijk ontvangen.

De muziekvereniging Sursum Corda
bracht een muzikale hulde terwijl de
brandweer voor verlichting had ge-
zorgd. Burgemeester Vunderink die
de verrichtingen van de ploeg van na-
bij had meegemaakt richtte het woord
tot het team. Hij roemde de enthou-
siaste inzet van de Vordense sport-
mensen. Veel respect had hij voor de
werkzaamheden van zakelijk leider
Wee vers, captain Jan de Gruyter, trai-
ner Jo de Koning en alle andere mede-
werkers. Allen ontvingen uit de han-
den van de burgemeester en wethou-
der J.F. Geerken een fles wijn. Na-
mens de gemeente werd dit aangebo-
den. Voorzitter van de Vordense Win-
keliersvereniging W. Polman was er-

van overtuigd dat Vorden ook met een
tweede plaats best op zijn kop mocht
staan. Hij wees verder op de bevorde-
ring van de public relations van Vor-
den, die met deelname aan de zes-
kamp was bereikt. Vervolgens zette hij
de deelnemers in de bloemen.

Captain Jan de Gruyter wees op de ge-
weldige steun die het team van het
Vordense publiek mocht ontvangen.
Trots overhandigde hij de gewonnen
zeskampbeker aan de burgemeester,
die de bokaal een plaats in het ge-
meentehuis zal geven. Na alle hulde-
blijken werd er in café De Herberg
nog volop gepraat over de sportieve
verrichtingen van de zeskampploeg.

i t

Met de tegels met afbeeldingen van de Vordense kastelen maakte onze
burgemeester een goede beun.

Vorden bedankt
Het zit er weer op. De strijd om de NCR V-zeskampcup '86 is gestreden. We
hebben allemaal ons uiterste best gedaan, met als resultaat: een tweede
plaats, leder van ons had maar één gedachte: niet als laatste eindigen. Doch
zoals ieder sportman/vrouw, hou je toch je blik gericht op de eerste plaats.
Een plaats die recht zou geven op deelname aan de finale om de zeskamp-
cup in Eindhoven.
Nu dit niet gelukt is wil dat niet zeggen dat we teleurgesteld zijn. Integendeel,
de beide dagen in A mhem zijn onvergetelijke dagen geworden. De gezellige
sfeer en bijzondere teamgeest is mede te danken aan de zakelijk leider Ger-
hard Weevers, de coach Jan de Gruyter en de trainer Jo de Koning. Zij heb-
ben door hun grote inzet het enthousiasme van ons alleen maar vergroot.
Daarvoor willen we jullie d.m.v. dit stukje nog een keer bedanken.
Ook bedanken we allen die ons op welke manier dan ook gesteund hebben.
Maar speciaal richten we ons op hen die ons hebben aangemoedigd in de
Rijnhal en daar voor een werkelijk fantastische sfeer hebben gezorgd en zij
die ons in Vorden op een hartverwarmend onthaal op het marktplein trak-
teerden. Een onthaal welke ons de koude rillingen over de rug liet lopen.
Vooral deze intocht maakt deze gebeurtenis tot iets waardevols, iets onver-
getelijks. Hartstikke bedankt,

Ria, Hermien, Marja, Marjo, Jolanda, Wilma,
Gerrit, Gerard, Gerrit, Harm, Joop, Chris, Wim en Chris

Vervolg op pagina 2.



Niemand vergeten?
In de afgelopen maanden hebben wij in Contact u steeds op de hoogte ge-
houden van diegene die de zeskampploeg sponsorde. Hierdoor hebben wij
ook velen wakker geschud en iedereen doordrongen van de geweldige kan-
sen om ons dorp in de schijnwerpers te plaatsen.
Dat het gelukt is weet iedereen, beter kon dit gewoon niet. Namen noemen
blijft altijd moeilijk, maar omdat wij ook anderen hebben genoemd wil ik
toch degene die na vorige woensdag reageerden vermelden: café-rest.
Schoenaker, BarBodega 't Pantoffeltje, Kettelarij bloemen en Groentevak-
man Huitink en wat toch echt leuk was, was het telegram wat wij ontvingen
in A mhem van defam. Jansen, conciërge van de sporthal, het behoeft niet
altijd groot te zijn een gebaar van medeleven doet ook al heel wat.
Dinsdagavond was de ploeg op uitnodiging van café-rest. de Herberg bijeen
om gezamenlijk op het grote scherm hun verrichtingen van afgelopen zater*
dag te zien, dit viel zeer in de smaak, allen hebben echt genoten.
Na afloop ontvingen Jo de Koning en Jan de Gruijter, Henk van Wouden-
berg en Gerhard Weevers een prachtig Kerststuk, gemaakt door Willem 01-
denhave en aangeboden namens de hele ploeg als dank voor alles, de da-
mes ontvingen een bloemetje. Joop Kluft sprak namens de ploeg. Corrie ten
Barge en echtgenote werden ook in de bloemetjes gezet.
Ook kreeg men nog een uitnodiging van café-rest. 't Wapen van Medler om
een avondje pannekoeken te komen eten.
Men heeft nu al een uitnodiging ontvangen van de zeskampploeg van Gel-
dernwken om samen met Goes te komen voor een zeskamp in Gjètermal-
sen. ̂ P ^r
Met deze twee ploegen heeft onze ploeg ook de beste sportieve relatie opge-
bouwd en daar gaat het per slot om.

Nogmaals hartelijk dank,
Zakelyk leider zesk
G. Weevers.

N C R V
ZESKAMP
CUP'86

Gefeliciteerd zeskampploeg
Ik wil graag de Zeskampploeg nogmaals feliciteren met het behalen van de
2e prijs in 't NCRV TV-spectakel.
Uiteraard ook de mensen van het organiserende comité die daar een berg
werk voor hebben verzet.
Bij de training was al duidelijk dat dit team hoge ogen zou gooien, de team-
geest was perfect en de stemming optimaal. De samenwerking en sfeer tus-
sen het comité, de sporters, de gemeente en het bedrijfsleven was prima. Dat
bleek overduidelijk tijdens de intocht van de ploeg op 't marktplein en ook
na die tijd in de Herberg was de stemming optimaal. En wanneer dan ons 8
kastelendorp „Vorden" wordt vertegenwoordigd en gepromoot door zo'n
perfect en sportief team mag je toch erg blij zijn met de 2e plaats.

Namens het V. V. V.
N.H.A. van Goethem.

Tot slot
Nu het Zeskampgebeuren achter de rug is, zou ik iedereen, die ons op welke
wijze dan ook heeft gesteund in onze sportieve voorbereiding, voor deze hulp
van harte willen bedanken.
Dank aan de mensen van het Zeskamp comité, vooral ook de zakelijk lei-
der, de heer Weevers. Wat hij heeft gedaan, in samenwerking met de heer v.
Woudenberg, om de gehele operatie te doen slagen en V orden een prima fi-
guur te doen slaan, grenst aan het ongelooflijke.
Vervolgens wil ik onze supporters bedanken. Zij waren een enorme steun
voor ons in de Rijnhal. Ook al die mensen die ons 's nachts zo 'n warme ont-
vangst bereidden bij onze aankomst in het dorp willen we nooit vergeten. Dit
ontvangst heeft een onuitwisbare indruk op ons gemaakt.
En tenslotte, maar natuurlijk niet in de laatste plaats, wil ik de Zeskamp-
ploeg zelf bedanken voor haar geweldige inzet. Het was een voortreffelijke
ploeg met een voortreffelijke mentaliteit. Zij hebben hard getraind en daar-
na formidabel gepresteerd. Zowel tijdens de spelen als daarbuiten waren de
ploegleden voortreffelijke ambassadeurs voor de gemeente V orden. En het
bleef gezellig.
Ik zal ze missen.

J. W. de Gruijter, ex captain.



L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

DEALER VAN VOORAANSTAANDE MERKEN TRACTOREN EN

WERKTUIGEN

— Land- en tuinbouwtrekkers
— 2- en 4-wiel aangedreven
— zeker modern en compl. uitgevoerd.

Vanck
MESTSILO'S

OFF.
DEALER KHD FAHR
Met een compleet
werktuigenprogramma.

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit
halfwollen ondergoed.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Zoek 3 morgens werk in de
huishouding per 6 januari.
Liefst in Vorden. Na 5 uur bel-
len:
Tel. 2986

Te koop: verse scharreleie-
ren, witlof, boerenkool,
winterwortelen.
Bij:H.Weenk,
Schuttestraat12,
Tel. 6659

Te koop: eetaardappelen en
haardhout.
H.W.WESSELINK,
Eikenlaan 23, tel. 6774

LOGA'S KERSTTIP
PARKER SET

van 61,50 voor 43,-

MUZIEKVERENIGIIMG
CONCORDIA

OLIEBOLLENAKTIE
ZATERDAG

14 DECEMBER

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

Te koop: een z.g.o.h. olie-
haard merk Efel.
J.L KI. Brinke,
Kruisdijk 7, Vorden
Tel. 05752-1210.

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Al gereserveert voor Kerst?

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

bij Hissink audio-video

Nu ook voor hen die geen video-
recorder hebben. Video-ree. + 1 film
naar keuze nu slechts f 12,50 (24 uur).

Nu speciaal weekend tarief:
Zaterdag van 1 5.00 tot 16.00 uur
3 films slechts f 10,- (minimaal 3).

Gratis strippenkaart;
bij tien afstempelingen één film
gratis huur.

Dit bij:

Radio Hissink
Burg. Galleestraat 23 - Vorden
Telefoon 05752-1789.

Scouting Vorden/Hengelo
vraagt:

vrijwilligers
om de teams aan te vullen voor de leeftijd 7 tot 11 en 12
tot 15 jaar.
Van de vrijwilligers wordt gevraagd:
— Leeftijd vanaf 1 8 jaar
— Zaterdag beschikbaar.
Belangstellenden voor bestuurlijke c.q. dienst-
verlenende zaken zijn tevens welkom.
Belangstellenden kunnen telefonisch kontakt op-
nemen met B. Turfboer, tel. 05735-2848 thuis
of 053-358004 werk.

Muziekles in Vorden!
1986 kan voor U ook best
"HET JAAR VAN DE MUZIEK" zijn...

U kunt zich opgeven voor:

* Pianoles
klassiek, jazz en lichtere genres, improvisatie,
begeleiden of combinaties

* Dwarstluitles
klassiek, lichtere genres, improvisatie.

Het zijn privélessen en voor meer
informatie kunt u bellen of langs komen.

A /vast prettige feestdagen/

Bob Bel
Mispelkampdijk 3 - Vorden - Tel. 3439

VORDEN VAN 13 DECEMBER

T/M 31 DECEMBER

KOOPCENTRUM IN KERSTSFEER
*

m j^\ p >^ C Ik l Versierd met meer dan
V V/!! UCIM 100 verlichte kerstbomen

Heeft 60 zaken met
een groot assortiment

\ /n B n PM KentQeen
W \J n mJ ••• l il parkeerproblemen

** VORDEIM zaterdag 14 december
(van 11.00 uur tot 17.00 uur)
haar unieke

KERSTMARKT
met optredens van:

* VORDENS DAMESKOOR

* VORDENS MANNENKOOR

* INTERCHRIST

* DANSGROEP KNUPDUUKSKES

* MUZIEKVER. SURSUM CORDA

* MUZIEKVER. CONCORDI A

* DRAAIORGEL MUZIEK

- IS NET
EVEN ANDERS

-HET GEZELLIGSTE
KOOPCENTRUM
IN KERSTSFEER

verhemdblouse
in cashmire
dessin
Goed te
combineren met
rok of pantalon.
Juist iets voor
de feestdagen.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

HIFI STEREO
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Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813



Openbare
ledenvergadering
Het bestuur van de CDA Statenkring
Zutphen houdt een openbare leden-
vergadering op woensdagavond 18
december a.s. in de Gereformeerde
Voor het eerste gedeelte van deze
avond is een huishoudelijke vergade-
ring gepland. Voor het tweede gedeel-
te is als spreker de heer W. Mateman,
CDA-lid van de 2e kamer, bereid ge-
vonden om een inleiding te houden
over de aktuele politiek. Zoals altijd is
er hierna gelegenheid tot diskussie.

Sterrenkykavond
(waarnemingsavond)
Op zaterdagavond 19 oktober j.l. was
er een sterrenkijkavond in zaal "De
Olde Smidse" te Vorden.
Door de slechte weersomstandighe-
den konden de geplande waarnemin-
gen die avond geen doorgang vinden.
Omdat er veel mensen zijn die toch
zelf wel eens door een teleskoop de
sterrenhemel willen waarnemen, is
besloten om op vrijdagavond 20 de-
cember a.s. een waarnemingsavond
te organiseren.
Er zullen die avond dan een paar spie-
gelteleskopen opgesteld staan. Als de
weersomstadigheden dan gunstig zijn
kunt u o.a. de volgende hemelobjec-
ten bekijken:

De Maan (eerste kwartier), de open-
sterrenhoop De Pleiaden, de Orion-
nevel (dit is een nevel waarin sterren
ontstaan).
Misschien kan men ook de beroemde
komeet Halley waarnemen. Als het
helder is mag men de kans om deze
komeet te aanschouwen eigenlijk niet
missen.
De komeet Halley heeft een omloop-
tijd van 76 jaar, zodat u naar alle waar-
schijnlijkheid maar éénmaal in uw le-
ven deze befaamde komeet kunt
zien!!
Ook zal men deze avond enkele ster-
renbeelden uitleggen. Deze waarne-
mingsavond zal zijn bij Camping "DE
GOLDBERG", Larenseweg l te Vor-
den, waar u van harte welkom bent en
de toegang is gratis.
Bent u in het bezit van 'n verrekijker,
dan raden we u aan om deze mee te
nemen. Ook zal er die avond een 55
minuten durende geluidsdiaserie over
het heelal worden vertoond.

Heeft u voor deze waarnemingsavond
interesse, wilt u dan even bellen naar
R. Schmitz, tel. 05752-2076 of naar G.
Eijkelkamp, tel. 05752-2914.
PS. Begin volgend jaar willen we een
excursiereis organiseren naar de
grootste volkssterrenwacht van Ne-
derland "SIMON STEVIN" te Hoe-
ven (N.Br.).
Meer informatie over deze excursie-
reis kunt u verkrijgen bij R. Schmitz,
De Haar 20, Vorden..Tel. 05752-2076.

Volleybal

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Zaterdag 14 december wordt de laat-
ste wedstrijd uit de eerste competitie-
helft gespeeld tegen Wilp. Deze wed-
strijd wordt in Twello gehouden.

Naar biologisch-dynamisch recept

Dash meisjes junioren
3e in toernooi te Steenderen
Zaterdag 30 november werden er
voorrondes voor de open-clubkam-
pioenschappen van Nederland gehou-
den in Steenderen. Ook Dash stuurde
er een team naar toe bestaande uit,
Emmy Jansen, Annet Sloëtjes, Gerrie
en Anja Koren, Jolanda Wentink,
Yvonne Boers, Mieke Voskamp en In-
grid v.d. Linden, met als coach Nout
van Houte.
Deze meisjes spelen competitie in 3
verschillende teams en hadden 4 keer
met elkaar getraind als voorbereiding.
De eerste tegenstander was Dynamo
en werd met 2-0 verslagen door een
goed serverend en aanvallend Dash-
team. Hierna kwam Pollux, die meer
tegenstand bood en het werd dus 1-1.
De volgende twee tegenstanders wa-
ren de Zwaluwen en Primavo en wer-
den gemakkelijk weggespeeld met
15-0 en 15-2. Dash ging door naar de
finale waarin het moest spelen tegen
ATC '65 en Havoc, allebei uit het ster-
kere district Twente. In deze partijen
speelde Dash op hun top maar de an-
dere teams waren meer op elkaar in-
gespeeld waardoor Dash de beide par-
tijen verloor, ondanks goede tegen-
stand. Al met al is een 3e plaats van 15
deelnemende teams niet slecht en
blijkt dat Dash op de goede weg is met
de jeugdbegeleiding, gezien deze re-
sultaten.

Volleybaluitslagen
De uitslagen bij Dash waren: Dames:
Dash l - WIK 1: 3-0; DVO 2 - Dash 3:
1-2; Dash 4 - Sp. Deventer 4:2-1; Dash
7 -WIK 4: 3-0. Heren: Dash l -Bruvoc
1: 2-2; WSV 2 - Dash 3: 2-1; Dash 4 -
DSC 5: 0-3; Dash 5 - Almen 1: 0-3.
Meisjes C: Colmschate l -Dash 1:1-2.

Heren geujk tegen Bruvoc
De heren van Dash hebben na een
zeer spannende strijd de punten met
Bruvoc gedeeld 2-2. In de eerste set
een gelijkopgaande strijd, waarbij
Dash uiteindelijk met 16-14 aan het
langste eind trok. In de tweede set
maakte het Vordense team aanval-
lend enkele kostbare fouten waardoor
Bruvoc deze set met 13-15 naar zich
toe kon trekken. In de derde set een
duidelijk beter spelend Bruvoc dat
met 7-15 won. Tijdens de laatste set
herstelde Dash zich en door met 15-10
te winnen werd uiteindelijk een gelijk-
spel behaald. Deze week speelt Dash
thuis tegen Vios. Bij winst kunnen de
Vordenaren degratiezorgen aan de
kant zetten.

Dash dames vry gemakkelijk
naar 3-0 zege
De dames van Dash hebben in de
thuiswedstrijd tegen WIK het onge-
slagen rekord vrij gemakkelijk kunnen
handhaven. Dash won n.l. met 3-0 en
hebben daarmede tot dusver tien
maal gewonnen en één keer gelijk ge-
speeld.
In deze ontmoeting tegen WIK trad
Dash zeer gemotiveerd binnen de lij-
nen. Er werd goed gecombineerd en
aanvallend liep het allemaal op rollet-
jes. Setstanden 15-6 en 15-3. In de der-
de set was de concentratie bij Dash
aanvankelijk zoek. De ploeg uit Steen-
deren profiteerde hier goed van en
nam op gegeven moment een 6-13
voorsprong. Dash plotsklaps wakker
geschud zag het onheil naderen en
wenste mb niet bij een setnederlaag
neer te fl^en. De rollen werden om-
gedraaid en het gelukte Dash deze
grote achterstand in een 15-13 zege
om te zetten.

Brooddrank
Sinds kort wordt in ons land via re-
formhuizen en drogisten een Brood-
drank op de markt gebracht. Deze
gezondheidsbevorderende drank, naar
een oud Russisch recept, is heront-
dekt door de Duitse bakker Kanne.
Het 'levenselixer', zoals dit al in
Duitsland genoemd wordt, vervaar-
digt hij uit zuurdesembrood van
biologisch-dynamisch graan dat een
tijdje in zuiver bronwater gelegd
wordt en zo een tweede fermentatie
ondergaat.
Het melkzure sap bevat een hoog ge-
halte aan vitale en biologisch actieve
stoffen die de ontwikkeling van ziek-
tekiemen tegengaan en de levensener-
gie stimuleren.
Uit de vele ervaringen in Duitsland en
onderzoek van o.a. Dr. Balzer, Dr.
Wilder e.a. blijkt dat Brooddrank een
gunstige invloed heeft op de stof-
wisseling. Het bloedbeeld en de circu-
latieprocessen verbeteren snel waar-
door huidproblemen (acne en zelfs
psoriasis) opgelost worden. Via het
bloed wordt het hele lichaam gevi-
taliseerd.
Bij sport of zware arbeid blijven
spierpijn en kramp weg en bovendien
heeft men 15 minuten na een glas
Brooddrank ongeveer 20% meer zuur-
stof in het bloed en daardoor meer
energie, aldus een onderzoek van
Prof. Van Ardenne.
Tenslotte wordt de slaap dieper, men
wordt fit en uitgeruster wakker en
men kan zich beter concentreren.
Uit dit alles blijkt dat Brooddrank niet
zozeer een geneesmiddel is danwei een
integraal stimulerend levensmiddel in
de letterlijke zin van het woord.
Brooddrank kan puur worden gedron-
ken of gemengd met bijvoorbeeld mi-
neraalwater. Men zal even moeten
wennen aan de wat zure smaak. Ge-
woonlijk drinkt men drie glaasjes per
dag. Ook wordt het veel voor
reinigings- en afslankkuren gebruikt
van ongeveer 3 weken. ^^
Brooddrank wordt geimpWeerd door
het biologisch-dynamische bedrijf
Akwarius in Almere en kost ongeveer
4,50 per fles.

DIABETES bUURT
1EVEN
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4e en laatste trekking.
Verrassingspaketten:

1. C. Bouwmeister, Hackforterweg l, Wichmond.
2. A. Poelgeest, Enzerinckweg l, Vorden
3. B. Wesselink, Holskampweg 3, Vorden
4. Fam. Zeeburg, Het Wiemelink 10, Vorden
5. M. Hartelman, H.K. v. Gelreweg 36, Vorden
6. H. de Groot, Julianalaan 4, Vorden
7. Kater, Molenweg 13, Vorden
8. J. Groot Jebbink, Almenseweg 41, Vorden
9. B. Brunsveld, Wildenborchseweg 26, Vorden

10. M. Waarle Nijenhuis, Hamsveldseweg 2, Vorden
11. M. Alberts, Dr. Staringstraat 9, Vorden
12. Lenselink, Brinkerhof 93, Vorden
13. E. Krook, Vogelbosje 9, Vorden
14. H. Rouwenhorst, Rond weg 5, Vorden
15. J. Bannink, Boonk 2, Vorden
16. B. Hulleman, Zutphenseweg 50, Vorden
17. J. Borst, Hoetinkhof 99, Vorden
18. G. Schumaker, B. v. Hackfortweg 35, Vorden
19. Hazekamp, 't Jebbink 69, Vorden
20. W. Schouten, Zutphenseweg 81, Vorden
21. F. Nijenhuis, Insulindelaan 14, Vorden
22. D. Pardijs, Dennendijk 2a, Warnsveld.
23. J. Groot Bramel, P. v. Vollenhovenlaan 21, Vorden
24. H. Kapper, De Horsterkamp 9, Vorden
25. G. Kappert, Dr. Staringstraat 15, Vorden
26. Blokhuis, Clauslaan 2, Vorden
27. G. Berendsen, Christinalaan 6, Vorden
28. G. Radstake, Brinkerhof 4, Vorden
29. H. Vreeman, H.K. v. Gelreweg 10, Vorden
30. G. Roording, Ruurloseweg 21, Vorden
31. C. Beerning, Raadhuisstraat 9, Vorden
32. W. Golstein, de Bongerd 7, Vorden
33. R. Rozario, Het Wiemelink 26, Vorden
34. R. Ottens, Zutphenseweg 77, Vorden
35. A. Uenk, Vordenseweg 29, Vorden
36. H. Meulenbrugge, Kapelweg 16, Vierakker
37. L. Seesing, B. Galleestraat 14, Vorden
38. H. Eijkelkamp, Hoetinkhof 11, Vorden
39. Terbeek, Brinkerhof 6, Vorden
40. B. Laarkamp, Almenseweg 48, Vorden

Vleespaketten
1. M. Mentink, de Stroet 22, Vorden
2. Harmsen, Rietgerweg 10, Warnsveld
3. H. Bakker, Mulderskamp 2, Vorden
4. Noordman, Ruurloseweg 17, Vorden
5. H. Bruggink, H. v. Brarrierenstraat 2, Vorden
6. P. Paulusma, Heegherhoek 4, Vorden
7. P. Bakker, Zutphenseweg 54, Vorden
8. G. Droppers, Hoetinkhof l, Vorden
9. E. Bouwmeester, Schuttestraat 26, Vorden

10. Ida Mombarg, Nieuwstad 3, Vorden
11. F. Kruisselbrink, Schoolhuisweg 4, Vorden
12. Fa. Jongbloeds, Het Wiemelink 9, Vorden
13. J. Schaafsma, Het Wiemelink l, Vorden
14. B. v. Tilburg, Lekkebekje 6, Vorden
15. Klein Brinke, Brinkerhof 33, Vorden.

Diabetes (suikerziekte) laatje nooit meer los. De wetenschap is er
nog steeds niet in geslaagd deze ongeneeslijke volksziekte uit te bannen.

Iedereen kan diabetes krijgen. Van jong tot oud. De wetenschap heeft
al veel bereikt maar vragen blijven er genoeg.

Het Diabetes Fonds Nederland steunt het
wetenschappelijk onderzoek. Geef tijdens de
nationale diabetesweek aan de collectant, of maak
uw gift per giro of bank over.

Zwangerschap. Dankzij verbeterde behandeltechnieken
kunnen tegenwoordig vrouwen met diabetes ook een gezonde baby
krijgen. Toch blijft het aantal miskramen groter dan onder andere
vrouwen. Verder onderzoek is daarom noodzakelijk.

Gevoelloosheid. Met verfijnde apparatuur kan gevoelloos-
heid in handen en voeten (gevolg van diabetes) in een zeer vroeg
stadium worden ontdekt.

Zo kunnen snel maatregelen genomen worden en kan in
veel gevallen het gevoel in de huid terugkeren.

POSTGIRO 5766T.N.V. DIABETES FONDS NEDERLAND, AMERSFOORT.

Diabetes Fonds Nederland
postbus 933
3800 AX Amersfoort
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Weekblad Contact
Verschijnt iedere week in een oplaag van ruim 13.000 exemplaren.

ed. Ruurlo
huis aan huis
per post.
3300 exemplaren.

ed. Vorden
2300 exemplaren

ed. Hengelo:
huis aan huis
per post
4500 exemplaren

ed. Warnsveld
huis aan huis
per post
3350 exemplaren.

Ruurlo, Barchem, Wolfersveen,
Mariënvelde, Varssel, Halle-Heide,
Dijkhoek, Linde-Wiersse en
Wildenborch.

Gemeente Vorden
abonnementen
zeer dichte lezerskring.

Hengelo, Keijenborg, Velswijk,
Olburgen, Bronkhorst,
Baak, Steenderen,
Toldijk.

Gemeente Warnsveld
Wichmond
Vierakker.

Contractkortingen mogelijk. Bij doorplaatsing van uw advertentie in een andere
editie 50% KORTING. Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Drukkerij Wee vers b. v
Postbus 22, 7250 AA Vorden, tel. 05752-1404.
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