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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

IN VOGELVLUCHT...
Nu het jaar byna tot het verleden behoort
en de meesten van "u (vol verwachting uitkyken naar wat wij hopen een gezond en
voorspoedig 1977 willen wij nog1 even In
vogelvlucht jhet afgelopen jaar de revue
laten passeren.
f De maand januari had al direct een
paar fieesteltjfke gebeurtenissen in petto.
Woensdag 21 januari vond de feestelijke
opening1 van de katholieke kleuter/ibasissohJool De Vordering plaats. Een dag later
was het feest bij de dhr. Huishoudschool,
waar het 25-rjaritg bestaan werd herdacht,
dat gepaard ging1 met een hele week aktivitedten op allerhand gebied.
f Eind januari werd er door de gemeenteraad geld beacblklbaajr gesteld voor het
projekt TafeltjeOekje, dat 15 april officieel van start ging. De Stichting Vordens
Tennispark kreeg een lening van 80.000
gulden.
f Vordens Toneel vroeg zich in die dagen af: „Hoe lang zullen we het nog redden," Gezien de belanigistellinig voor de uitvoeringen: Nog heel lang!
0 De echtgenote van burgemeester Vunderink kwam vrijdag 30 januari in het
nieuws toen zij de Mtaliotlheekgaleriie opende.
Willem Koop besloot voortaan alleen maar
voor zijn plezier te gaan fietsen.
0 Adjudant H. Meldsie, plaatsvervangend
groepscominandanit ivan de Rijkspolitie
groep Vorden, was 3' februari 40 jaar in
overheidsdienst.
Bekend werd dat de heer A. W. Werner
hét nieuwe schoolhoofd van de Prinses Julianasdhool in de WMidenibordh zou worden.
Eind februari zetlten De Deurdreajers Vorden een viertal dagen op zijn kop.
0 Ben paar weken later bestond het Vordens Mannenlkoor 40 jaar. De jubileumuitvoering op 27 maart moest vanwege de
heersende griep worden uitgesteld; Op 15
mei was helt wel raak en gaf het koor een
magnifieke uitvoering, waarmee werd bewezen dat Vorden terecht trots kan zijn op
een dergelijk koor.
0 Begin april bestond de akttieve Plattelandsvrouwienverenijgting (pdm. 260 leden)
25 jaar. De heer G. H. Bekker was deze
maand 25 jaar als onderwijzer (sinds 1958
als hoofd) aan de RjK. School Kranenburg
verbonden.
Antoon Steenibreker ktwam in het nieuws
als de „papiertman" van Vorden.
0 Bekend werd dat het veelbesproken
rouwcentrum gebouwd en beheerd zal worden door de Monuta Stichting, (Helaas is
nog steeds niet met de bouw begonnen.
Volgend jaar is er weer een jaaroverzicht,
dus!)

meenteraad afscheid van hlem genomen. „U
had een wezenlijke inbreng1 in de besluitvorming van hot giemeenitebestuur. Kwestie
van ktwalüteit," zo zei burgtemeester Vunderink in zijn toespraaik. In de raad werd de
heer Gerritsen als fraMievoorzitter opgevolgd door de heer L. de Boer. De heer D.
A. LenseMnk nam de opengevallen plaats
in.
0 Bij de opening van een nieuw „onderkomen" in 't jeugdcentrum werd de Stichting Jeugdaociëteit Vorden op 29 april veel
lof toegezwaaid.
Ook goed nieuws voor de plaatselijke verenigingen toen de raad een nieuwe subsidieverordening vaststelde.
0 Begin mei nam oud-Jburgemeester A. E.
van Arkel afscheid als voorzitter van de
plaaitselijlke WTV. Hij werd opgevolgd door
burgemeester mr. M. Vunderink.
9 Op 27 mei herdacht de Vordense Hondenclub hot tienjarig bestaan. Een week
la-ter werd het Vordens Tennispark geopend. In een snel tempo zfln de tennisbanen gerealiseerd. Je hoort nu de voorzitter
van de rijivereniging De Graafschap, de heer
Joh. Norde hardop denken: „Wanneer zullen wij onze manege hebben?"
0 iNa tien jaar vooraitter te zijn geweest
van de volleylbalvereniiging Dash nam de
heer H. v. d. Slijgtte in juni als zodanig afscheid.
0 Eind juni geroot feest op het Medler
vanwege 50 jaar volksfeesten in dit buurtschap. Tijdens het buurtfeest in Délden
deed burgemeester Vunderink van zich
spreken. Hij was daar op één na de beste
schutter. „Vizejwelitmeiislter", zou de Duitser zeggen.
^—
0 Sport Real deed op 22 juni zijn intrede in Vorden. De gehele zomer door heeft
het aktie-comité zich van haar beste zijde
laten zien en werden verschillende evenementen georganiseerd.

f

0 De Rabobank verhuisde in juni naar
Ziutphenseweg, waar ddrekteur G. Bskes en
zijn medewerkers een fraai pand betrokken.
0 Trouwen op vrijdag of zaterdag1 kost
in onze gemeente 500 gulden. In een raadsvergadering (eind juni) sprak de heer L.
de Boer Mer zijn vreugde over uit. „Bfl een
dergelijk bedrag zullen de echtscheidingen
ook wel minder worden," meende hij.
0 Maandag 5 juli nam Karel Meenink
afscheid als voorzitter van de Stichting
Jeuigdisociëteit.
Niet zachtjes, maar hard gingen de paardöhoeven in deze maand bij het door De
Graafschap georganiseerde streekconcours.

Een week later nog meer lawaai toen Vorden in het teken stond van motorenigeronk, dankzij het Achitikastelen-weekend
van De Graaffistóhlaprijders.
De pk's bleven zich aandienen. De autocross die voor de eerste maal in Vorden
werd georganiseerd, was een enorm succes. RJuUm 4000 toeschouwers trok dit evenement.
9 2aterdagimiiddag 31 juli volop feest bij
de familie Van Ark, toen de gerestaureerde molen De Hoop in gebruik werd gesteld.
Wij moeten hier tevens ontzenuwen dat Jan
van Ark geen klap van de wieken heeft
gehad. Dit gerucht ging namelijk onder het
„/vaste" pulbldek in de raadszaal toen nadien
Week dat Jan van Ark de raadsvergaderingen niet meer bijwoonde.
0 Ongetwijfeld was de vierde september
de belangrijkste dag voor sportminnend
Vorden. Immers, op die dag werd de sportzaal officieel in gebruik genomen. Vergchiülende (zaalsport) .verenigingen boekten
ledenwinst.
0 Inimiddels was ook een begin gemaakt
met de bouw van de nieuwe Amrobank tegenover helt gemeentehuis.
£ WdiLlem Gosselink was 20 augustus een
halve eeuw bij zijn baas. Hij werd hiervoor
door de burgervader onderscheiden.
De Iboerendans'gToep De Knupduukskes
vertrok eind augustus (helaas voor hen
aonder subsidie) naar Zuid-Frankrijk om
daar ons land te vertegenwoordigen tijdens
het EJuropdadejfestival.
Rien Baauw lichtte in die dagen een sluier
op over kinderdagtverlblijiven in het algemeen en hdt Van Hasselitpaviljoen in het
bijzonder.
0 'De maand september was voor de Hervormde gemeente ook. een belangrijke dag.
Op de kerke-dag in 't Jeugdcentrum sprak
onder andere de secretaris-igeneraal van de
Ned. Hervormde Kerk te weiten dr. Albert
van den Heuvel.
f De familie MeenAnik besloot in oktober
De Posthoorn van die hand te doen. Bnkele
weken later werd in hetzelfde gebouw het
Qhinees-ilndisch restaurant Tao-Sing geopend.
0 Zaterdag 9 atebober gaf de georganiseerde landibouw te Vorden voorlichting aan
hot gemeentebestuur. Onder andere werden
een paar boerderijen bekeken.
0 Deze maand werd bekend gemaakt dat
de Nutsispaarbankien te Vorden en Winterswijk worden samengevoegd.
Minder prettig nieuws voor de Kranenburg
was de mededeling van hogerhand dat de
R.K. Kleuterschool volgend jaar zal worden gestoten.
0 Daarentegen vreugdevolle geluiden uit
de raadsizaajl toen B. en W. meedeelde dat
Vorden wederom een overschot had op de
'gemeentebegroting.
0 Veel werd er de laatste maanden van
het jaar door de heren raadsleden gesproken over de streekscholen in onze gemeen-

Koerselman

cassettes

0 Onder het motto „Nostalgie naar verre
einders" vertrok de frakttie-voorzitter van
Vordens Belang1 mr. J. W. M. Gerritsen
naar AmeroJka. Op 22 april werd in dé ge-
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GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuis 05752-2323

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 our - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

1. Enige nuttige wenken ten aanzien van
het oliebollen bakken.
2. Verkoop en gebruik van vuurwerk.
3. Verzoek van de gladheidsbestrijders.
Ad 1.
Oliebollen bakken
a. Dit gaat vaak gepaard met „vlam in de
pan". Als u dit overkomt, loop dan niet
weg, er is nog geen brand, maar leg in
plaats daarvan een goed passende deksel, met een schuivende beweging van
u af, op de pan.
b. Draai gas of elektriciteit uit. De elektrische plaat blijft lang heet en houdt
derhalve de olie lang op temperatuur.
De pan de eerste 15 minuten niet bewegen en het deksel niet oplichten. Leg
een „vochtige" dweil op de deksel, zodat deze vaster op de pan drukt. Gebruik nooit water om brandende olie te
blussen, dat is levensgevaarlijk!!
c. Blijf ter plaatse, totdat de frituurpan
voldoende is afgekoeld.
d. Reinig de pan aan de buitenkant, vetvrij maken, alvorens het bakken voort
te zetten.
e. Tracht tijdens het bakken het morsen

van vet te voorkomen, houdt buitenkant van de frituurpan vet vrij.
f. Weer tijdens het bakken kleine kinderen uit de keuken, deze leiden uw aandacht af van de frituurpan.
g. Leg de goed-passende deksel gereed,
binnen handbereik!
Ad 2.
Verkoop en gebruik van vuurwerk
Nu de jaarwisseling weer voor de deur
staat wijzen burgemeester en wethouders
belanghebbenden op de bepalingen in de
Algemene Politieverordening over de verkoop en het gebruik van vuurwerk.
Artikel 77 bepaald onder meer dat het verboden is vuurwerk te verkopen, af te geven of te verstrekken. Van deze bepaling
kunnen burgemeester en wethouders schriftelijk ontheffing verlenen. Voor dit jaar is
besloten de verkoop enz. toe te staan op
29, 30 en 31 december.
Verkoopvergunningen worden verleend onder de volgende voorwaarden:

— het vuurwerk dient zodanig verpakt te
zijn dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend;
- aan personen beneden de leeftijd van 16
jaar mag geen vuurwerk worden verkocht;

— voetzoekers en luchthuilers mogen niet
worden verkocht.
Artikel 79 bepaalt, dat het verboden is
vuurwerk af te steken of tot ontploffing
te brengen. Dit verbod geldt niet op 31 december na 18.00 uur en op l januari vóór
02.00 uur.
Verkopers en gebruikers van vuurwerk dienen zich stipt aan deze bepalingen te houden, daar anders proces-verbaal zal worden opgemaakt.
Ad 3.
Verzoek van de gladheidsbestryders
De gladheidsbestrijders verzoeken u om zoveel mogelijk de auto's te parkeren in de
daartoe bestemde parkeerhavens, teneinde
te voorkomen dat de strooiwagen te veel
en gevaarlijk moet manoeuvreren om zijn
toch al zo moeilijke weg te vervolgen.

Het abonnementsgeld bedraagt
f26,— per jaar
Wordt u na l januari een kwitantie aangeboden /Jan komt er ƒ 4*—• administratieen inkassokioöten bij en betaaüt u ƒ30,—.

te. Het Mjjiven voortbestaan van deze scholen is zeer twijfelachtig.
0 Bind oktober deed dé laatste „olderwetee" kmididender in de kom van het dorp
de voordeur van zijn wankel definitief op
slot. „De Keizer" is mi aan het biljarten of
maakt samen met zijn vrouw fietstochtjes.
0 Deze maand werden D. J. Tuitert; H.
A. WioLsheimer/IB. RegeQink; B. A. W. Horsting/J. Luyten kampioen van Nederland
bfl de oriënteringsritten. Wanneer deze rijder door het gemeentebestuur zullen worden gehuldigxl is op dit moment nog niet
bekend.
0 Tegen het eind van het jaar stond de
bouwgrond op de Kranenburg volop In het
mMdelpunt van de belanigstellinig.
Om even bij de Kranenbung te blijven. De
heer B. G. Ldchtenlbeng was 65 jaar lid van
het kerkelijk zangkoor Canteamis Domino.
Htj onibvinig een pauseiyke onderscheiding.
0 Wanneer de plannen asuMen worden
goedgekeurd dan zal het zwemjbad binnen
niet al te lange tfld worden gerenoveerd.
Tot zover een terugtflik op het jaar dat
„ivooilbtj snelde".

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE
aJtiJd aan huis,
len 24 uur.
Alle onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

NIEUWS
VAN DE
OUD EN NIEUW
Op de avond van vrijdag 31 december, oudejaars-avond, zal er in de Hervormde kerk
een kerkdienst gehouden worden. Ook tijdens deze dienst zullen de kaarsen in de beide grote kronen branden.
De kollekte bij de uitgang Is de bekende
oudejaars-kollekte, deels bestemd voor het
landelijke werk van de Nederlandse Hervormde kerk, deels bestemd voor het plaatselijke werk van de Hervormde gemeente.
Op nieuwjaarsmorgen, zaterdag l januari,
zal er dit jaar GEEN kerkdienst gehouden
worden in de Herv. dorpskerk.
De hele gemeente wordt ter kerke genodigd
op de oudejaars-avond. Iedereen is er van
harte welkom.
De nieuwjaars-begroeting in De Voorde zal
D.V. gehouden worden na de Jeugddienst op
zondagmorgen 2 januari.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Damesblouses
lange mouw
alle maten

15,A.s. maandag 3 januari
wegens inventarisatie gesloten
Vanaf dinsdag 4 januari staan wy
weer een geheel jaar toit uw dftenst!

Het gemeentebestuur wenst u allen een
goede jaarwisseling en een voorspoedig
1977 toe.
RUURLO

Tenslotte delen wij u mede dat het gemeentehuis a.s. vrijdag 31 december om 16.00
uur sluit.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

U kunt nog tot en met 31 december
1976
uw abonnementsgeld voor het jaar
1977 voldoen per Rabobank nr. 36.64.02.374,
Amrobank nr. 48.63.119.2415 of per postgiro
nr. 1200867 t.njv. Drukkerij Weevere b.v.
Vorden, of aan die drukkerij, Nieuwstad 12.
Kantooruren maandag t;m. vrijdag van
8.00-42.OO en van 13.00J17JOÜ uur.

KERKEN

0 Met melk meer mans was de leuze van
de koe Maaaitje 2 van Tennis Roeterdiink.
Zij werd gehuldigd omdat zij 100.000 liter
melk in haar leven had geproduceerd.

Deze week komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

BETALING
ABONNEMENTSGELD
CONTACT

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN
Vrijdag 31 december (Oudejaars-avond):
19.30 uur ds. J. C. Krajenbrink
Zondag 2 januari: 10.00 uur Kand. NiJendijk (Utrecht), Jeugddienst. Nieuwjaarsbegroeting in De Voorde
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Vrijdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavonddienst ds. J. B. Kuhlemeier
Zondag 2 januari 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, Nieuwjaarsdienst; kindernevendienst; 19.00 uur ds. A. C. van Nood, Barchem
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crèche) ; -woensdagavond 1930 uur
RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 10.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoogmis); rtlnadag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende koosulten
bij de dienstdoende huisarts ran 9-9.15 uur
WEEXENlL»-, AvOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Van vrijdagavond 31 december 7.00 uur tot
maandagochtend 3 januari dr. H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel. 1277,
Horsterkamp 3, Vorden.
De daarop volgende week:
'B Avonds 7.00 tot 'n morgens 7.00 uur
H. Wanrdnga en C. Warrlnga-HendrUca, tel.
1277, Horsterkamip 3, Vorden
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkg-ebouw, Burg. Galléeetraat, tel. 1487. Spreekuur wtykzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-1330 uur in het wQkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend ran 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op ion- en feestdagen, 'B avonds en 'a nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreoepten
TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand januari mevr. Wolters telefoon
1262, gaarne bellen tussen 8.00 en 9.00 uur
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan hert politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Haaadnk) tel. 1332,
gebeld worden
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en vrijdag ran 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konaüstoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak \M het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 947 uur, tel. 05753-2345
DXERENTEHUDS „DE BRONSBERGEN**
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575020934. OpendngatiJden: ma., dl., do. en TT.
10.30-1230 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gesloten
STANKMELDINGSNUMMEni
nummer voor geheel Gelderland 085-452220
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenenen
Jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14XXKL7.30 u.
18.30^21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-d7.80 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshaKuurtje
14.00-1430 U.
donderdag
10.00-13.00 u.
vr$dag
14.00-0.7.30 u.
1830^21.00 u.
14.00-1730 u.

UIT ONZE SLAGERIJ
Saucijzen

500 gram

Haas/ribkarbonade

500 gram
heel kilo

Gehaktballen

KANT EN KLAAR
3 stuks voor .

4,98

Schnitzels

100 gram

Malse biefstuk

250 gram ....

Fondueschotel

4pe«onen

298
948
225
159
398
1250

Voor een hartige hap
Filet-Americain

100 gram

Walnootpaté

100 gram

Borrelworst

100 gram

Hele leverworst

500 gram

Hele kookworst

500 gram

Voor de oliebollen
Koopmans bloem

kilo

A & O slaolie

159

Calvé slaolie
259
van 305 vo«r
Honig bakmeel
69
Honig cakemeel
van 114 voor
NIEUW
Oliebollenmix
van 149 voor

ROZIJNEN OF KRENTEN

198

150 gram

Peper- of
champignonpaté

l

VOOR OUD EN NIEUW

119
149
129
198
298

per zakje voor

Poedersuiker

121

strooibus

VOOR EEN HARTIGE HAP
Augurken
3/4 H ter pot
Pink zalm
groot blik .
=. Hoy knakworst
Melba toast
„,«,„„
„„ „„
Haust snack cups
Golden Wonder chips
""""

159
298
98
99
99
89

GROENTE EN FRUIT
Harde spruiten

500qrain

Malse sla

2hroppen

Goud reinetten ,,/ kao.;

98
148
268
198

Grote grape fruits

6 stuks

Handsinaasappelen

S'r<?!L"Avas

298

Zoete mandarijnen

2"ï* ™.

198

'

krat 20 beugelflessen

Appelsap of Jus d'Orange 3 «essen voor
Seven
Martini vermouth
Landwijn
Arosa vruchtenwijn
Sandeman sherry

DE ENIGE ECHTE
van 132 voor .
rood of wit
wit, rood of rose
3 flessen .

van 235 n„
per fles

UIT ONZE SLIJTERIJ
Citroen brandewijn

UIT ONZE DIEPVRIES
Bitterbanen

2^™.

kVrtLroftan
rviuiveuei

van 345 voor

O4R
,3
IQ

FrikanHpllpn
iftcuiueiiei

GRIJPZAK
van 559 voor

AQR
tf y^

Patates frites

GRIJPZAK

„.

^

y\

198

Kippelevertjes

5009ram

298

Hebro saté

pe,^

-|79

Braadkuiken

plm.95ogram

398

.

Vieux
Genever
Genever
Bessengenever
Jagermeister
Bobadilla sherry
Beerenburger
Genever
Vat 69 whisky

Florijn
minimumprijs
Florijn
minimumprijs
Ganzeboom
liter
Henkes
liter
van 15,95 voor
per fles ....
Boomsma
stenen kruik
Henkes
liter
per fles

Flerijn

1198
198
99
498
10,198
695

Jongeman, 21 jaar, zoekt
kost en inwoning. Aartsen,
telefoon 1427.
Aangeboden, kinderfiets
4-6 jaar ƒ45,—; step ƒ25,-;
salontafel van wagenwiel
ƒ 250,—; salontafel met
marmerblad ƒ 35,—. Telef.
05752-1649.
Maak oud en nieuw gezellig
met een
verse KALKOEN
ƒ 7,— per kilo

Verder haantjes, kip, konijn en eieren.
Poeliersbedrijf
Rossel
Telefoon 1283
Te koop: beste Gr. Yorks
en NL, B + beren, met hoge
index. D. Lettink, Lieferinkweg l, Vorden, telefoon
05753-1526.
Gevraagd voor tijdelijk:
woonruimte voor klein gezin (l kind) met ingang
van eind januari. Inlichtingen Mach. G. ten Have,
tel. 05752-2244.
Te koop: oliekachel + olietank 200 liter. Bleumink,
Eikenlaan 17, Vorden.
Te koop: gecreosorteerde
weidepalen. Joh. Luimes,
Dennendijk 10, Warnsveld,
tel. 05752-1930.
Bij inschrijving te koop
wegens opheffing Stierenvereniging Delden, de 1%jarige stier MARGO S365243. Briefjes in te leveren
voor 3 januari 1977 18.00
uur bij H. Scheffer, stierhouder, Nieuwenhuisweg l,
Vorden.

Gevestigd per l januari 1977

ONZE PANNEKOEKEN !

H. H. P. Vaneker
Zutphenseweg 58 - Telefoon Ü43

't Wapen

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Gra af schapbode
Sigareiunag. BOERSMA
Donpssitraat - Tel. 1553
Kunstgebfttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

UNIQUE
hondenpension
hondenkapsalon
Prima verzorging van uw
hond tijdens vakantie of
weekend.
Veterinair toezicht. Nieuw
gebouwde, 's winters verwarmde kennels. Opname
van loopse teven.
Wassen, trimmen, scheren
en showkiaar maken van
alle hondenrassen.
Diepgevroren gemalen
runderpens p. kg 1,75
Runderpens In
stukken p. kg
2,—
Gemalen roodvlees p. kg
2,15
Pittah hondenbrokjes p. 20 kg 37,50

UNIQUE
A. Sla, Ruurio, telefoon
05736-886.

Tel. 6634

KEUKENTAPIJT
200 cm breed, mooi, sterk en extra voordelig, per str. meter
42,50

gesloten
Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

DE BROOD- EN
BANKETBAKKERS

BIEZEN TEGELS per stuk
Zware kwaliteit, per stuk

vrijdag 31 dec. 76
VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

0,89
1|79

VINYL OP AQUANON
200 cm br., p. str. mtr 25,00 - 32,50 - 39,50

OM 12.00 UUR GESLOTEN
ZULLEN ZIJN

GROTE SORTERING TAPIJT
in vele dessins en kwaliteiten

In verband hiermee wordt de avondopenstelling van 31 december 1976
verplaatst naar

DESKUNDIG ADVIES
VAKKUNDIG GELEGD

WINKELSLUITING
ZON-

EN FEESTDAGEN 1976

RABOBANK YORDEN

Donderdag 30 december
koopavond tot 9.00 uur

RABOBANK KRANENBURG

Oud en Nieuw

AMROBANK

NUTSSPAARBANK

RUURLO

vorflidag 31 december
t.im. 4 uur open

JONG GELRE

engelo <gid>

afdeling Vorden
wenst haar leden een
PRETTIGE JAARWISSELING EN
EEN VOORSPOEDIG 1977
Het is traditie om het nieuwe jaar in
te wijden met een

tel.O5753~1461

nieuwjaarsfeest j

BORRELHAPJES
WARM EN KOUD
BANKETBAKKERIJ

Dansen
Zondag 2 januari 1977

The Evening
Stars

Dit zal worden gehouden op
zaterdag 8 januari in zaal Smit
aanvang 8.00 uur
Muziek: Astra Combo

nu overal
airconditioning

J. Wiekart

Telefoon 1750

w vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

. J. Dijkerman

„THUIS BEST"
Hiermede brengen wij onder de aandacht van belanghebbenden dat de
woningkommissie Vorden in de
maand januari 1977

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1384

GEEN SPREEKUUR
zal houden.
Het volgende spreekuur is derhalve
op 7 februari 1977
Het bestuur

SCHOORSTEENVEGERSBEDRIJF

HELENA - DOESBURG

BAKKERIJ

Sutphenseweg 2 - Vorden
relefoon 2219
Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

-

1977

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367
LOSSE VERKOOP:

Medler

WIJ ZIJN MAANDAG 3 JANUARI

45,00

Enkele kwaliteiten geschikt voor woon- en
slaapkamer, 400 cm breed
Per str. meter
59,00 en 69,00

van 't Medler

hondentrimster
(alle rassen)

Maandag 3 januari
weer d« verfcoop van

NYLONTAPIJT
400 cm breed met foam-rug
Extra voordelig, per str. meter

Café-Restaurant

SPREEKUUR VOLGENS
AFSPRAAK

Gediplomeerd

Mevr. A. Bergsma
Eventueel aan huis.
Warnsveld, Kozakkenlaan 5,
telefoon 05750-19928.

lAPl J T uit voorraad

ONBESCHOFT LEKKER

HUISARTS

Stofvrfl vegen - met bewfls voor politie en brandverzekering

A
De Moulinex keukenmachine bevatte

Tevens adres voor kachel schoonmaken en repareren

VAN

Aalten • Julianastraat 50 - Doesburg - Tel.

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

3506 erwten

4122

en is gewonnen door
G. WENTINK JULIANALAAN
Wij hebben onze zaak tijdelijk gesloten

Tevens wensen wjj u
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Zilvervloot

Fa. Buotbuvo

i È Groot spaarvoordeel voor spaarders van
15 t/m 20 jaar! Het Zilvervloot spaar plan
heeft een geweldige premie aan boord! Wat dacht
je van 10% ekstra premie over het gespaarde
bedrag plus de rente. Folder halen bij de Rabobank
en vlug aanmonsteren op de Zilvervloot! mm

RUBBERLAARZEN
altijd volop
voorradig

Rabobank 13

WULLINK

geld en goede raad

/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4

Vorden

*VU U R WERK volop VUURWERK *
29 - 30 - 31 December.

Lage prijzen

KOERSELMAN

VUURWERK
VUURWERK
VUURWERK

GROTE SORTERING
Verkoop 29-30-31 december

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 15 - Tel. 1261

Premie ziekenfonds 1977

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naaimachines

De Besturen van de 'hieronder vermelde ziekenfondsen, die samenwerken in de Verrekenkas „OostNederland" voor de vrijwillige verzekering, maken bekend dat de premie per 1 januari 1977 ala volgt
is vastgesteld.
Vrijwillige verzekering:
ƒ 105,— per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder
ƒ 157,50 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen
ƒ 53,85 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover
vallende onder de Landelijke Reduktieregellng.

reeds vanaf

CONTACT
GRAAG
GELEZEN

399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

Gehuwde verzekerden waarvan de echtgenoot 65 jaar of ouder is met een Inkomen dat ligt tussen de
toelatingsgrens voor de
bejaardenverzekering en ƒ 23.555,— kunnen in aanmerking komen voor een reduktie op de premie voor
de vrijwillige verzekering.

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

De premie kan respektievelijk: ƒ 173,30 of ƒ 201,20 per maand bedragen, afhankelijk van de hoogte van
het inkomen.
Voorts is er reduktiemogelijkheid voor gehuwden, jonger dan 65 jaar met een inkomen dat lager ligt
dan ƒ 21.650,— per jaar.
Afhankelijk van het inkomen varieert deze premie van ƒ 107,70 tot ƒ 201,20 per maand.
De ziekenfondsen kunnen ihierover nadere inlichtingen verstrekken.

Vleesgroothandel VIANDE b.v.

Bejaardenverzekering:
Tariefgroep
Groep 1 van
Groep 2 van
Groep 3 van
Groep 4 van
Groep 5 van

Premie per maand
Gehuwd
Ongehuwd
ƒ 23,40
ƒ 23,40
ƒ 46,75
ƒ 46,75

Inkomen per jaar
ƒ
—,— t/m / 14.570,—
ƒ 14.570,— t/m ƒ 15.010,—
ƒ15.010,— t/m ƒ15.452,—
ƒ15.452,— t/m ƒ17.310,—
ƒ17.310,— t/m ƒ19.167,—

Brinkkanterweg 19

ƒ 70,—

Rege&msa.tiig af te geven:

ƒ 93,25
ƒ139,80

ƒ 93,25
ƒ 93,25

RUNDERVOORVOET per kilo

6,25

RUNDERACHTERVOET per kilo

8,25

Hele voeten kunnen door ooms Mjaangemaakit worden als
u dat wendt.

Tiels Ziekenfonds — Tiel
St. Liduina — Utrecht
Rijnstreek — Velp
A.N.O.Z. — Zutptien
Regionaal Ziekenfonds Zwolle — Zwolle

Appelgebak
Appe^eignets
Berlinerbollen
Sneeuwballen
Oliebollen
\

Vorden, 29 december 1976
Margrietlaan 4

BANKETBAKKERIJ

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de crematie, welke zal plaatsvindeti op maandag 3 januari
1977 om 11.05 uur in aula I van het crematorium
te Dieren, waarna gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van het crematorium.
De overledene is opgebaard in de aula van De
Wehme, Nieuwstad 32 te Vorden. Bezoek donderdag 30 december 1976 van 16.30 tot 17.30 uur.
Condoleantie-adres:
G. W. Hazekamp, Ruurloseweg 108, Vorden

Tevens bieden \v\j aan

het gehele assortiment rund- en varkensvlees
keurig verpakt in kg verpaMting en deze weer in doosjes van 5 kg.
Kant en klaar voorigevnoiren en tihiuis bezorgd.

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

J. Broekman, Brinkerhof 25, Vordert, telefoon 05752-2590
's avonds na 19.00 uur.

GOED BEKEKEN!!

" \

Staat uw huls al met foto
Termeld In
Goede en voordelige

damesconfectle
vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

11

„Woongaard

het landeltyk onroerend
goed magazine?
Dat is mogelijk Tia «Ik bfl
bet Makelaars Computer
Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

LAMMERS

Gratis „Woongaard" bfl
Makelaarskantoor o.g.

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat

W. J. de Wilde Jr.

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
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OTTROEN 2CV4
CJITRjOEiN 2OV4
FORD TAUNUS 1600 L,
OPHL KADETT Station
PEUGEOT 404 Diesel
SIMOA 1100 LX
«UNICA 1301
VW Variant

1971
1971
1973
1968
1970
1978
1972
1970
'"••'""IWJ^"^W^
Zet uw auto op nieuwe banden. Tot het
nieuwe jaar geven wty

40% korting
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Vorden - Teüetfloon 05752-6813

EN TOCH .

. IS

UW MEUBEL SPECIALIST!
/utphi'nsj'wi'j; -
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OFF. TOYÖTAJDBAIJER
Spatótraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

Fam. ZOERINK

Yonlrn

-

'IVIcfnnn 0*>?*>2-l.'iM

jj

0

BENNIE WENTINK

Teviens wensen wjj al onze kliëntèle,
fiamüle en vrienden, een
voorspoedig1 nieuwjaar

ONBETWIST

OP ALLE SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren
|

1
^

RUWVOEDERS

Rijksstraatweg 134
Warnsveld M NRM/MCC
telefoon 05750-16627

Tevens wensen wij u allen
een voorspoedig 1977

OYOTA

H

HET ADRES VOOR AL UW

B.V.

TOYOTA TOYOTA TOYOTATOYOTA TOYOTA TOYOTA

Bennie Wenting biedt te koop :

Telefoon 03497 - ZS14

ƒ 70,—

Uw nieuwjaarsgdHric

Vorden: B. L. Aalpoel-de Weert
Deventer: A. Schaaphok-Aalpoel
J. Schaaphok
Vorden: J. H. Hazekamp-Aalpoel
G. W. Hazekamp
en kleinkinderen

Autobedrijf

-

Wilt n inlichtingen of een prysiyst? U kont ons bellen of onze heer

Na een moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan, mijn lieve zorgzame man, onze toegewijde vader en opa
OERRIT AALPOEL
in de ouderdom van bijna 79 jaar.
Wij allen zullen hem in herinnering houden
als een man met grote levensmoed,
werklust en liefde voor de natuur.

1g

WOUDENBERG

LAAT NU UW DIEPVRIES VULLEN

N.B. Bovengenoemde premies zijn allen eksklusief de premie voor de aanvullende verzekering die per
ziekenfonds iets kan afwijken.
De Ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken — Apeldoorn
A.N.O.Z. — Apeldoorn
Voorzorg — Arnhem
Verenigd Deventer Ziekenfonds — Deventer
O.G.Z.O. — Goor

-

H

s

Op onze kasafdeling is plaats voor een

Zware eiken meubels

LOKETTISTE

af fabriek
riddertaf el, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets
Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Voor deze functie zijn vereist een
vooropleiding op minimaal Mavoniveau en goede omgangsvormen.
Praktijkervaring strekt tot
aanbeveling.
Leeftijd 19-25 jaar.
Wij bieden een goed salaris en
gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een aantrekkelijke bedrijfsspaarregeling.
Schriftelijke sollicitaties aan de direktie van de
bank, Postbus 28, Vorden.

Vrijdag 31 december
's morgens op de markt

oliebollen
appelbeignets
appelbollen
en tevens bij café
Boggelaar

HARTMAN's
FRITUURBEDRIJF
WARNSVELD

Q

H

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

GRAETZ

Kleuren televisie
Hi-fi stereo
Onze service is uw garantie!
Wij wensen al onze kliëntèle een voorspoedig 1977

EVELD
Meer als 50 jaar

Weg naar Laren 56
Eigen service-dienst

ZUTPHEN
Telefoon 05750-13813
Vooraan in techniek - Vooraan in service

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT

Donderdag 30 december 1976
38e jaargang nr. 43

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN
De raad van Vorden stelde dinsdagavond
een krediet vast voor de aanleg van een gedeelte riolering en noodibestrating in het bestemmingsplan Brinkerhof.
De heer W. A. Kok (CDA) achtte het nu
een goed tijdstip om te beginnen met te
overwegen welke verkeersvoorzieningen in
dit plan moeten worden aangebracht voor
de verkeersleefbaarheid en veiligheid. De
heer Kok bepleitte dit plan aan te duiden
als „woonerf". (Bestuurders mogen dan de
voetgangers niet hinderen en de voetgangers mogen .bestuurders niet onnodig in de
voortgang belemmeren.) De heer Kok wees
er op dat in het plan te bouwen woningen
geen grote tuinen hebben waarin de kinderen naar hartelust kunnen spelen. „Ze zijn
dus veelal gedwongen om op de weg te spelen, hetgeen binnen niet-woonerven vertooden is. Indien dit plan als woonerf wordt
aangeduid en ingericht, zal het de leefbaarheid ten goede komen. De inrichting van de
straten en beplanting zou met de bewoners
en eventueel met de speeltuinvereniging besproken kunnen worden", aldus de heer
Kok.

hiervoor genoemde wettelijke bepalingen
een wandelpromenade gerealiseerd zou kunnen worden", aldus de heer Kok.
Burgemeester Vunderink stond niet afwijzend tegenover de voorstellen van de heer
Kok. Hij zei toe een en ander te bestuderen
en opperde het plan om samen 'met de raad
een bezoek te brengen aan een gemeente
waar reeds dergelijke woonerven zijn.
De heer J. Bosch (PvdA) informeerde naar
het standpunt van B&W inzake Nederlanders die in het Midden-Oosten willen gaan
werken en die dan een verklaring dienen
te overleggen waaruit blijkt dat zijn geen
Jood zijn.
,,Dit vraagstuk heeft zich in Vorden nog
niet voorgedaan. Het is moeilijk hierop nu
een antwoord te geven, maar ik kom hier
graag op terug in de kommissie Algemeen
Bestuur", aldus antwoordde burgemeester
Vunderink.

Parkeerproblemen behoeven zich niet voor
te doen, want parkeren is Ibinnen een woonerf toegestaan. De bereikbaarheid voor politie, brandweer en ambulance, alsmede het
vrachtvervoer behoeven geen belemmering
te ondervinden. De heer Kok wees bovendien op het nog vast te stellen plan Haverkamp. „Wellicht kan dit eveneens als woonerf aangemerkt worden."

De heer Krol (PvdA) wees het kollege op
loshangende takken van eikebomen en beuken aan de Almenseweg. ,,Deze vragen
kunt u voortaan beter stellen in de betreffende kommissies", zo reageerde de voorzitter.
,,De vraag is, waar is die boom van", aldus
weüïouder Bannink. Gelach in de raad.
Men kon de raadsleden horen denken: die
bomen zijn van hout... De heer Bannink
bedoelde natuurlijk wie de eigenaren van
deze bomen zijn. In elk geval zal de gevaarlijkheid van de situatie onderzocht worden zo werd de heer Krol beloofd.

De heer Kok verzocht het kollege deze materie ernstig te bestuderen. „Laten we toch
voorkomen dat er verkeersgevaarlijke situaties worden gemaakt zoals bijvoorbeeld
Het Jebbink, waar nu met 'behulp van de

De raad besloot deze avond -de tarieven op
de heffing van begrafenisrechten met 3U
procent te verhogen. Deze tarieven waren
in Vorden de afgelopen vier jaren niet verhoogd.

Gebr. Eykelkamp
verzorgden avond

de samenleving. Hoe erger de handicap,
hoe moeilijker dit is.
Voor blinde mensen is dit echter heel wel
mogelijk. Daarom heeft de staf van de blindenboerderij steeds de regel aangehouden
dat een blinde man ten hoogste een jaar
kan blijven. NatouurfUjk zjjn er wel eens uitzonderingen op deze regel.
Ook in Nurayin en Ohiiistoffel probe:
men voor de blinden na hun opleiding w
te vinden. Vroeger werden heel veel bj
den onderwgzer, tegenwoordig lukt het ook
wel om als telefonist (e) of secretari5=>(esse)
aan de slag te komen.
Tot nu toe is het ons niet gelukt om een
jongen na zfln technische training
Ghiistoffel, in een fabriek te plaatsen,
werken met een machine wordt nog steeds
gezien als arbeid die alleen ziende mensen
kunnen verrichten. Het is echter al lang
gebleken dat bjj 'n machine, waarbij steeds
één handeling moet geschieden, dit zeer
goed door een blinde gedaan kan worden.
Wg hopen dat we spoedig een direkteur
vinden die het aandurft een blinde in
dienst te nemen. By dit soort zaken geldt
zeiker het spreekwoord: „Als er één schaap
over de dam is etc."
Tot nu toe werden sommige jongens van
de boerdery arbeider op een groot landbwiwbedjryf, of ze gingen terug naar hun
dorp om weer met hun familie te werken.
Sinds een jaar hebben we echter nog een
derde mogeiykjheid. Twee jongens zyn begonnen met het houden van mestkuikens
in hun dorp. Een mestkuiken groeit 1,5 kg
in acht wieken en wordt dan geslacht. In
Nederland worden deze kuikens gehouden
in de zogenaamde kliimaatstallen, waarin
alles automatisch geregeld is. Op de boerdery hebben we ook altyd 2000 kuikens,
vooral voor training. Een van de blinde
jongens wilde dat wel eens in zgn dorp
proberen. Gezien de hygiënische omstandigheden in een dorp hadden wy geen hoge verwachtingen van dit experiment. De
eerste keer hebben we de kuikens zelf een
week gehouden en toen hebben we er zesfcig weggebracht. Deze zestig kuikens deden het byizonder goed. Nu hebben we twee
WEnden die kuikens houden. Ze krijgen al-

Nadat de plattelandsvrouwen te Vorden 's
middags de bejaarden een fijne kerstmiddag hadden bezorgd, werd 's avonds door
de vereniging zelf een kerstavond gevierd.
Ook hier een sfeervolle gebeurtenis.
Hoogtepunt vian deze avond was het optreden van de gefbroediers Eykelkamp, die
in totaal negen kerstliederen zongen.
Door de diames in de zaal werd dit optreden buitengewoon gewaardeerd. Verder deze avond een opvoerinig van een kerslts(pel,
kerstverhaal door mevrouw RAdiderhof en
kerstgedachten door mevrouw Van Houwen.

De NCVB afdeling Vorden hield in een
goed bezette zaal van hotel Bakker haar
Kerstvergadering. De zaal was sfeervol
versierd. Voor de pauze volgde de liturgie
van de NCVB. Na de pauze werd er met
grote aandacht gekeken naar een Kerstspel
dat gespeeld werd door leden van de NCVB
afdeling Eefde-Gorssel. Het was een goede
Kerstviering.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)
L.S.,

In de vorige brief hebben we versteld over
ons nieuwe werk en wat daar mee samenhangt. Deze ke»er iets over het terugplaatsen in de maatschappij van blinde jongens
en meisjes.
Zoals u misschien wed weet,, komt er in het
werk met gehandicapiten steeds meer aandacht voor het feit dat zulke mensen niet
weggestopt moeten worden in instituten,
maar dat ze betrokken moeten bljjven bfl

Voorzitter Vunderink zei naar aanleiding
van voorstel van de heer A. Ploeger, PvdA
dat het kollege er ook voorstander van is
dit voortaan jaarlijks te bekijken. ,,We werken ook liever niet met dergelijke grote percentages" aldus de heer Vunderink.
De raad besloot tevens het bestemmingsplan Het Schapenmeer vast te stellen. Dit
betekent dat er nog zes dubbele zomerhuisjes gebouwd mogen worden. De twee bezwaarschriften die tegen het plan zijn ingediend, werden door de raad ongegrond
verklaard.
Voorts besloot de raad aan de volgende
personen grond te verkopen in plan Brinkerhof: de heren B. Roerdinkveldboom,
Het Elshof 12, Vorden; J. A. Pelgrum, Het
Elshof 8, Vorden; W. J. M. Eijerkamp, Zutphenseweg 16, Vorden; R. de Haan, Staringstraat 25, Vorden; F. S. Kok, Brinkerhof 37; W. G. van Til, Koekoekstraat 8,
Vierakker; J. de Koning, Het Kerspel 42,
Vorden; G. J. Jansen, Mispelkampdijk 28,
Vorden; mevr. L. W. M. Knook, De Haar
17, Vorden; J. J. G. Valster, De Bongerd 10
Vorden.
In 1977 zal de raad op de volgende data bijeenkomen: 31 januari; 15 maart; 19 april;
17 mei; 28 juni; 23 augustus; 20 september;
18 oktober; 22 november en 20 december.

Aan het slot van de vergadering wenste de
heer D. A. Lenselink van Vordens Belang
kollege en raad een vruchtbare samenwerking toe in 1977. Hij bedankte het personeel van het gemeentehuis voor de aan de
raadsleden gezonden beste wensen.

lebei elke drie maanden 500 ééndagskuikens, die door ons gebracht worden. De
blinden komen dan later zelf naar de boerderij om het voer en de vaccinaties te halen. Naast de aantrekkelijke financiële
kant aan de zaak (de blinden krijgen
meestal ƒ 0,80 cent per kilo levend gewicht meer dan wij) is het heen een weer
trekken enorm goed voor hun bewegingsvrijheid en deze twee blinden hebben erg
veel zelfvertrouwen igekregen voor dit
wterk. Volgend jaar zal waaradhjjnljjk een
derde blinde met Iv.i'r'-ens beginnen.
We willen deze brief besluiten met u zeer
goede kerstdagen te wensen en een voorspoedig 1OT7.
Pam. Lenselink - Lsfiahan.
BURGERLIJKE
STAND
Geboren: Tamara Martens.
Ondertrouwd: J. B. M. ter Huurne en D.
Sloot.
Gehuwd: G. H. van der Peijl en A. H.
Tiessink.

NOG TE WEINIG WATER
VOOR IJSBAAN
De Ijsbaanvereniging Vorden kampt momenteel met ernstige problemen. De ijsbaan achter de huishoudschool kan nl. nog
steeds niet onder water worden gezet. De
grond heeft teveel geleden van de zomerdroogte. Weliswaar is een puls geslagen,
doch het water wordt gelijk door de kleigrond geabsorbeerd. Bovendien staat de
Vordense beek droog.
Het bestuur van de Ijsbaanvereniging
heeft nu een beroep gedaan op het waterschap om bijvoorbeeld vanuit de gracht in
Ruurlo water in de beek te pompen. Verder
wordt overwogen om het WOG te vragen
om water te leveren, maar dit is nogal een
kostbare aangelegenheid. In elk geval stelt
het bestuur hardnekkige pogingen in het
werk om de ijsbaan zo snel mogelijk onder
water te krijgen. De eerstkomende dagen
zal er zeker nog niet geschaatst kunnen
worden.

Bi'j ons in d'n Achterhoek ...
Umda'k mien den helen tweeden Kasdag al hadde zitten te vevelen ginge ik
d'r maor us effen uut. Zodoende kwam ik an 't andere ende van 't darp bi'j
Lammert Hekkers terechte. Da's in de wiete nog un neave van mien vrouw.
'k Zagge nog leen op de deale brannen en gong maor achter an in.
,,Zo Lammert, nog an 't wark?"
,,Praot t'r mien neet van," rearn e vanuit de hilde waor e nog wat heuj mos
halen. „Den helen middag praotvolk ehad, 't vier uur hollen is t'r haos bi'j in
eschotten en 'k mot Dark-eume zo ok nog effen opzuuken."
„Dan gleuf ik da'k maor weer gao."
„Oh nee, dat hoef neet, a'j effen geduld hebt bun 'k zo klaor en dan kö'j wel
effen met gaon. Kennen doe'j um wel."
Dat was zo. Dark-eume was un ome van zien vrouw, dee d'r volgens zeggen
nogal ,,good bi'j mos zitten". Daorumme ginge zee um geregeld opzuuken in
't bejaordentehuus waor hee zat. l'j wissen jao nooit.
De leste tied wazzen zee d'r met doende um Dark-eume bi'j eur oaver de vloer
te kriegen. Hee mos daor in 't huus jao zovölle betalen.
Dark-eume was t'r met inenommen da'k met kwamme. Van oldsher kennen
wi'j mekare al, zodoende kon hee goed met mien praoten. Hee had ut heel
bes nao zien zin ehad met de Kasdage, veural den eersten. Zee hadd'n un
diner ehad dat klonk as un klokke. Van alles zat te etten en un gezellugge
stemming. Daor was beslist volle zörge an besteed en un hoop wark an
edaon wean. 's Is meer dan dankensweerd, zo zei Dark-eume en ging metene
wieter. „Wi'j hebt hier no'w ok un ni'jen boekholder."
„Dan zö'j noe ok wel weer meer motten betalen, at den boekholder d'r ok nog
af mot," zei Lammert, den metene oaver 't geld begon.
„Dat zal wel, maor dat raakt mien neet, dat vezörgt ze op 't gemeentehuus
wel veur mien."
„Wat zeg i'j mien daor, betaal i'j dat zelf neet?"
„Oh nee, dat he'k eers wel edaon maor dat betjen wa'k hadde is op en noe
mot zee maor bi'jspringen."
Lammert trok wit weg en had opens neet volle tied meer. „Kom," zei e, „wi'j
mot maor weer us opstappen."
Too wi'j bi'j Lammert m huus wazzen begon e metene tegen zipn vrouw.
„Dee brekkeri'je veur Dark-eume laot maor neet deurgaon. Hee hef zien geld
schone op en veur allene zien AOW wi'k den olden schoet daor neet in 'n
hook hemmen zitten prewwelen."
Noe hef Lammert un bes wief maor zee hef ut zelfde gebrek as bi'j ons de
hond: zee is wel us lilluk op eigen volk.
„Too kuuken da'j d'r gaot," schol ze, „had dat dan eerder gewaar zien te
wodden. Hoovölle sigaren hei'j al wel neet nao den falderabbes hen eslept."
Umdat ut t'r goed op lek dat 't „Vrede op aarde" hier wel veurbi'j was bun'k
maor egaon. Geld schient nog altied un driefvere veur volle mensen te wean
bi'j ons in d'n Achterhook.

J
•
•

H. Leestman
ja, nog un goeie jaorwisseling en 't beste veur 1977 veur owluu allemaole.

DRONKEMAN REED
TdpEN BOOM
Op oe Rondweg is de automobilist J.K.U.
uit Hengelo G geslipt en tegen een boom
gereden. O. moest uitwijken voor een tegenligger. De politie liet de blaasproef nemen omdat de man naar drank rook. De
uitslag was aanleiding om ook de bloedproef te nemen. De auto van O. werd praktisch geheel vernield.

INBRAAK
Bij de familie B. aan de Enzerinckweg die
tijdens de Kerstdagen afwezig was, is ingebroken. De daders kwamen binnen vla
een ingeslagen ruit. Er werden een TVtoestel, een radiotoestel en een antieke klok
ontvreemd.

KPO
De traditionele kerstavond van de Katholieke Plattelands Vrouwenorganisatie KPO
afd. Kranenburg/Vorden is ook dit jaar
weer een groot succes geweest. De sfeervol versierde zaal Schoenaker puilde bflna
uit van de vele bezoekers, te weten de leden/dames en de bejaarden van dichtbij en
veraf. Om half acht kan presidente mevr.
R. Koers-van Ginkel allen verwelkomen,
waarna koffie met een lekkernij werd geserveerd.
Hierna was het de beurt aan de gebrs.
Eykelkamp, die op volle sterkte (zes
broers) verschillende liederen uit hun repertoire zongen. De heer Ant. Wissink be-

geleidde hierbij aan de piano. Mevrouw A.
Reintjes-Waarle droeg een kerstgedicht
voor.
In de pauze werd een goedgeslaagde verloting gehouden. In het tweede gedeelte van
de vaond zongen de gebrs. Eykelkamp op
sublieme wijze een aantal kerstliederen, die
iedereen uitnodigde tot meezingen.
De presidente dankte tot slot de gebrs.
Eykelkamp voor hun muzikale medewerking aan deze avond, de leden en bejaarden voor hun opkomst en vooral de KPOleden die deze avond hadden voorbereid.

RABOBANK VORDEN NAM
AFSCHEID VAN VOORZITTER
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de Rabobank Vorden werden balans en
rekening, die sloten met een totaal van
resp. ƒ 52.696.050,— en f 1.457.908,— goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek dat de
bank een gunstig jaar heeft gehad.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer H.
Tjoonk herkozen terwijl in de raad van toezicht de heer Joh. Regelink zijn mandaat
verlengd zag.
De heer H. Wesselink, die wegens het bereiken van de leeftijdsgrens afscheid nam
als bestuurslid, werd bij monde van vicevoorzitter de heer Tjoonk dank -gebracht
voor alles wat hij gedurende 30 jaar voor
de bank heeft gedaan. Namens de bank
bood hij de scheidende voorzitter een kado
aan. De heer H. A. Groen, distriktsdirekteur van de Centrale Rabobank sprak eveneens woorden van waardering tot de heer
Wesselink en reikte de zilveren reverspeld
van de organisatie aan hem uit.

PRIJSUITREIKING

REKREANTENBADMINTONTOERNOOI

FOTOSTRIP.
VERHAAL
praktische tips
voor fotografen
in de vorm van
eenfoto-drieluik

Soms krijg ik de zogenaamde foto-kriebels. Dan wil ik 's morgens
plotseling de afwaskwast en de stofzuiger niet meer zien. De pak mijn
fotokamera en trek het dorp in of het bos. Lekker foto's maken. Vorige
week was het weer zover. Er op uit naar de Brink, waar een kerktoren
mijn belangstelling had gewekt, omdat ik dacht, dat daar wel een goed
fotomotief in kon zitten. Toen ik onderaan de voet van de toren stond,
bleek het toch niet zo eenvoudig te zijn. Want hoe moet je zo'n
kerktoren in beeld nemen? Je begint met het gemakkelijkste: de hele
toren en een stukje van de kerk recht in het beeld. Het leek toen wel
aardig, maar nu ik het resultaat zie, valt het me tegen.

Gelukkig heb ik zo'n kamera, waarmee je het beeld
naar je toe kunt halen. Telefoto's hebben door het
trillen van je hand, erg gauw de neiging om minder
scherp te worden. Daarom heb ik de kamera voor
deze opname laten steunen op een paaltje. Het resultaat viel me, eerlijk gezegd niet eens tegen: de toren
staat stoer en stevig vol in beeld. De details komen
goed uit. Misschien had ik de hele torenspits in beeld
moeten nemen, maar dan zou het resultaat waarschijnlijk toch minder zijn geweest.

Dit is de derde opname, nu genomen met een gewone
lens. En - volgens mijn bescheiden mening - toch wel
de beste van de drie. Ook hier een robuust bouwwerk
en zó in het beeld verwerkt, dat er een evenwichtig
geheel is ontstaan. Dat stukje kerk linksonder geeft de
toren een basis. Die derde foto bewijst, dat fotograferen vaak een kwestie is van: je onderwerp van alle
kanten bekijken. Dan ga je toch met een geslaagde
foto naar huis. Waar stofdoek en afwas helaas nog op
je wachten!

Donderdag 23 december reikte de heer S.
Steenstra van het regionaal aktiekomité
Sport Real uit Arnhem, nadat de laatste
wedstrijd uit de finalepoule had plaats gehad, met een toepasselijk woord de prijzen
uit. Bij de heren waren dit 1. D. Krol, 2. E.
Coppiens, 3. J. Oostenenk. Abusievelijk was
vermeld dat Marleen Sikkens bfl de dames
de tweede plaats bereikte, dit moet zijn
Leonie Sikkens. Als aardige bijzonderheid
zij nog vermeld dat de oudste deelnemer by
de heren tevens algeheel winnaar werd.
Wellicht is dit voor de jongeren een stimulans om op het rekreanten-tafeltenistoernooi, dat naar alle waarschijnlijkheid op
zaterdag 22 januari a.s. en bjj grote deelname ook op zondag 23 januari zal plaatsvinden hierin verandering te brengen.
Het plaatselijk aktiekomité van Sport Real
hoopt dat velen zich bij onderstaande adressen zullen opgeven voor dit toernooi: mevr.
K. Aartsen, mevr. T. Brandenbarg en de
heer D. Krol.
Het comité stelt het op prys wanneer men
zich vóór vrijdag 21 januari opgeeft doch
zal uw opgave ook op de dag van het toernooi accepteren. Gespeeld wordt in 4 groepen t.w. meisjes en jongens tot 18 jaar en
dames en heren vanaf 18 jaar op 10 tafels.
Tafeltennisbats zijn in beperkt aantal aanwezig en tafeltenisballen zijn beschikbaar.

Was- en textielverzorging

Wij wensen u allen
een voorspoedig 1977

Wij wensen

Met dank voor het in 1976 genoten
vertrouwen, wensen we u het aller-

alle kliëntèle, vrienden

siebdink vorden

beste voor het komende jaar.

Installatiebedrijf

wenst u allen

W. Weulen Kranenbarg

Zelhem

en medewerkers

bekenden een

EEN SCHOON 1977

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4
Vorden

VOORSPOEDIG 1977
Wij wensen onze cliënten, vrienden
en kennissen een prettige jaarwisseling toe en hopen u in 1977 ook weer
van dienst te kunnen zijn met hooi,
stro enz.

Gebr. Barendsen
Vorden - Zutphenseweg - Tel. 05752-1261

AUTO BOESVELD
wenst u allen een

VOORSPOEDIG 1977

Fa. WOLSING

Schaap

Eggink

Fouragehandel
Emmeloord
Tel. 05270-2701

WIJ WENSEN
ALLEN
EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

Vorden - Telefoon 05752-1209
Verhuur in geluidsinstallaties en
noodverlichting

Scherpenzeel (Fr.)
Tel. 05618-444-214

wenst al haar relaties een
VOORSPOEDIG 1977

Automobiel-, garage- en rijwielbedryf

TRAGTER en personeel

VOOR EEN GEZELLIG EN LEKKER
OUD EN NIEUW

Heerlijke oliebollen

Prettige jaarwisseling

Appelbeignets

en een

Appelflappen

voorspoedig 1977 gewenst

Sausijzebroodjes

FAM. A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat - Vorden

UW WARME BAKKER

Bodega „'t Pantoffeltje"

Rijschoolnieuws
De wachtlijst van onze lesklanten
werd door mijn nevenwerkzaamheden
zo groot, dat we hebben besloten met
ingang van januari a.s. ons volledig
voor onze rijschool in te zetten.
Dus kunnen we vanaf heden weer
nieuwe leerlingen inschrijven.

wenst al haar kliëntèle en
kennissen een

Petit Rest. „De Rotonde"

VOORSPOEDIG 1977

<0
Vergeet u niet zo'n heerlijke koude
schotel te bestellen? Telefoon 1519.
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HEEFT ZE VOOR U!
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OOOplaat
Dorpsstraat, tel. 1373
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Tevens wensen wij u allen een
alleszins geslaagd 1977!

VA!

Wij wensen al onze kliëntèle,

VAMOR RIJSCHOOL

Wij wensen u een

G. BULTMAN

VOORSPOEDIG

vrienden en bekenden

Door inruil verkregen

EEN VOORSPOEDIG 1977

NIEUWJAAR

z.g.a.n. OLIEKETELS

M.I. gediplomeerd

Elektrotechnisch installatiebedrijf

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

Fa. OLDENKAMP

I nstallatiehedrij f

SLAGMAN EN ESSELINK B.V.

Lochem, telefoon 05730-2825
Vorden, telefoon 05752-2577

W. Weulen Kranenbarg

Wij lessen in BMW en DAF

Het Hoge 35 - Vorden

Zelhem

Telefoon 08342-1364

Ook uw drukwerk wordt
door onze vakmensen

het juiste procédé
de moderne apparatuur staat voor u klaar
nieuwstad 12, Vorden

dW

o

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar

Tel. 1404

Leef mee,
geef mee f
f 20r per maand betekent leven
voor dit kind.

Dit Koreaanse jongetje leefde van en op de
straat, zonder iets of iemand. Nu gaat hij
naar school, heeft een thuis, krijgt liefde 4
en bescherming. En eten! Dank zij de aktie
"Neem een kind voor uw rekening"!
En al die andere miljoenen kinderen dan?
Weeskinderen, straatkinderen, zwerfkinderen, gehandicapte kinderen... Ook zij
hebben recht op leven.
Met een eenmalige gift (giro 1111222)
helpt u zo'n kind al een eind op weg. Maar met
ƒ 20,— per maand helpt u blijvend! Dat is
weinig geld voor een kinderleven. Leef
eens extra mee met deze kinderen tijdens
de feestdagen. En geef ook mee.
De bon maakt het u gemakkelijk.

Neem ook een kind voor uw rekening/
\
—

.öraag neem Ik een kind voor mijn rekening.
Ik stort maandelijks ƒ 20,— op giro 1111222 van Stichting
Mensen in Nood, Hekellaan 6, Den Bosch.
Ik wil graag uitvoerige Informatie ontvangen over het
hulpprogramma vóór kinderen in nood..

Naam: _______-—--___________«_.
Straat:
_
Plaats:
•
Aankruisen, Invullen en opsturen naar Mensen In Nood,
Antwoordnummer 10, Den Bosch (In een gesloten
envelop zonder postzegel).

^

>

Motorsport

Voetbal

Het bestuur van de Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders houdt woensdag 29 december in Hotel Bloemendaal
haar jaarvergadering waar onder andere
het winterprogramma en zomerprogramma
zal worden vastgesteld.
Bij de bestuursverkiezing zijn de aftredende heren W. Bielderman en G. J. Muytstege herkiesbaar.

De jaarlijkse feestavond van de vereniging
is vastgesteld op zaterdag 5 februari in
Zolang er niet gevoetbald kan worden or- zaal Smit. Op deze avond zullen de volgen-"
ganiseert de w Vorden elke zondagmorgen de landskampioenen worden gehuldigd te
een boslooptraining welke wordt gehouden [ weten: D. Tuitert (kampioen oriëntatieritten motoren (solo); H. A. Wolsheimer/B.
in de bossen nabij het sportpark.
Vertrekpunt vanaf het clubhuis onder lei- Regelink idem kampioen motoren (duoj
het motorteam bestaan uit de rijders
ding van Johan Pardijs.
Tuitert (solo); B. Horsting/J. Luiten en H.
A. Wolsheimer/B. Regelink; R. vd. Straat
(kampioen van Nederland betrouwbaarSV RATTI-NIEUWS
heidsritten in de klasse 126/175 cc.
Dropping en Nieuwjaarsreceptie 7 jan. '77.
Door de enorme belangstelling voor de
deelname aan de dropping (opgave nog
mogelijk voor 31 december 1976) zal de
Nieuwjaarsreceptie van S V Ratti (na afloop van de dropping) niet in de kantine
2 leden van de Ons Genoegen behaalden op
(clubhuis) worden gehouden, maar bij café
de District TT afd. Gelderland in OosterSchoenaker. Het vertrekpunt blijft de kanbeek een Ie en een 2e prijs met kanier Rex
tine.
wit van de heer G. J. Schumaker 90 en 89
punten en de heer H. J. Lenselink Hengelo
een 2e prijs kanarie Goudageel 89 punten.
BOSLOOPTRAINING VV VORDEN

Vogelsport

Dammen
VORDENSE DAMMERS KAMPIOEN

Door met 15—5 van UDC l uit Ulft te winnen, is het tweede achttal van DCV (Vorden) ongeslagen kampioen geworden van
de tweede klasse Oost.
Na afloop van deze wedstrijd mocht de leider van Vorden van de aanvoerder van
UDC de heer Ketelaar een bos bloemen in
ontvangst nemen.
Door dit resultaat speelt DCV volgend jaar
met één tiental in de Hoofdklasse en één
tiental in de eerste klasse.
Voor de onderlinge competitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld: SlütterWansink 2—0; Oukes-Boudri l—1; Hulshof-Esselink l—1; Rossel-Heuvink l—1;
Lankhaar-Wiersma O—2; Hoenink-Sloetjes
0—2.

Paardesport
Zaterdag 18 december werd er in manege
De Gompert een springconcours gehouden.
Jan Maalderink met Karona werd eerste
in de klasse B. Marjan Modderkolk werd
met Nuts zesde en Bert Wagenvoort werd
achtste in deze klasse.
De zondag daarna was de beurt aan de
pony's. Jeanet Klein Haneveld hield hier
de eer van onze vereniging hoog en werd
vijfde in de klasse L.

RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP
ORGANISEERDE KERSTRIT

De Vordense Rijvereniging De Graafschap
organiseerde Tweede Kerstdag een Kerstrit. De rit voerde de deelnemers (22) door
het Galgengoor met als eindpunt de fam.
Gotink aan de Strodak. Bij de finish werden de deelnemers getrakteerd op koffie
met een „pille weggen".
Inmiddels heeft de afdeling „Het aangespannen paard" ook een naam gekregen te
weten: Aanspanning ,In de Reep'n' Vorden.
Op 6 januari zal De Graafschap van start
gaan met een mencursus welke in de landbouwschool zal worden gehouden.
De jaarvergadering van de vereniging is
gepland op 16 februari in zaal Bakker. De
jaarlijkse feestavond met toneel vindt
plaats op zaterdag 5 maart, eveneens in
Hotel Bakker.
Tre afsluiting van het winterseizoen zal op
13 maart een onderlinge wedstrijd worden
gehouden in de manege De Gompert te
Hengelo Gld.

GELIJKSPEL VOOR
VORDENSE POLODAMES
Voor de winter-zomercompetitie speelden
de dames van Vorden zaterdagavond in
Apeldoorn tegen Dior l uit Loenen. Het
Vordense team telde deze avond drie invalsters.
In de eerste helft toonde Dior zich de betere ploeg in deze over het algemeen rommelige ontmoeting. De dames uit Loenen
namen in deze fase een 2—O voorsprong.
Na de rust kwam Vorden beter in haar
spel en konden enkele goede aanvallen worden opgezet. Dior werd gedwongen het
accent op de verdediging te leggen maar
kon niet verhinderen dat Vorden dankzij
Leonie en Marleen Sikken op gelijke hoogte 2—2 kwam.
HEREN VORDEN VERSLAAN DWK
(BARNEVELD) MET 7—4
Het eerste herenzevental van Vorden heeft
zaterdagavond de competitiewedstrijd tegen DWK uit Barneveld verdiend met 7—4
gewonnen. Het voor Vorden één der beste
wedstrijden in het huidige seizoen.
In de eerste periode nam Vorden een l—O
voorsprong door een doelpunt van Arjan
Mengerink. Even later verhoogde Erik
Rikkering de voorsprong tot 2—0. DWK
dat in het water in deze periode beslist niet
minder speelde dan Vorden, kwam niet tot
scoren aangezien doelman Jan ter Huerne
een paar maal uitstekend redde.
In de tweede periode zette DWK gelijk 'n
offensief in, dat al spoedig tot twee treffers leidde 2—2. Nadat bij een tegenaanval
van Vorden Sjaak Gotink de stand op 3-2
had gebracht werd deze speelperiode afgesloten met een 3—3 stand.
In de derde periode een gelijkopgaande
strijd, waarbij Geert jan Sikkens de hoofdrol
vervulde. Eerst gaf hij Vorden een 4—3
voorsprong, waarna hij uit het water werd
gezonden, zodat de ploeg uit Barneveld de
balans in evenwicht kon brengen 4—4.
In de laatste periode gaf de betere conditie
van Vorden de doorslag. Met snel uitgevoerde aanvallen werd DWK definitief naar
een nederlaag gespeeld. Han Hasekamp,
Kier Knol en Henco Elbrink bepaalden de
eindstand op 7—4.

Volleybal
TUSSENSTANDEN
VOLLEYBALCOMPETITIE

In verband met de kerstdagen en de vakantieperiode ligt de volleybalcompetitie
van de afdeling IJsselstreek Zutphen/Deventer momenteel enkele weken stil. Men
begint weer op 6 januari. De tussenstanden zien e rals volgt uit voor wat betreft
de afdeling Zutphen.
Dames promotieklasse A
Wilp 7—12; Isala 2 7—12; Dash l Vorden
7—11; Olympia l 6—3; V en K l 6—1;
SVS 3 7—1.
Promotieklasse B:

Wilhelmina l 8—15; SVS 2 7—10; Hansa
1 7—9; Olympia 2 7—7; Salvo l 6—2; Dash
2 6—1.
Heren eerste klas Zutphen:
Hansa 5 10—29; Dash l 8—21; DVC l 10—
21; WIK 2 11—17; Wilhelmina 2 9—14;
Bruvoc 2 11—12; Hansa 6 9—9; Valto 2
10—9; Harfsen 7—8; Voorst l 8—6**;
Hansa 4 9—5.
** Voorst l, zes punten in mindering.
Heren tweede klasse Zutphen ( A ) :
Dash 2 10—23; DVO l Keyenborg 11—22;
Bruvoc 3 10—19; Aktief 9—14; Wilhelmina
3 10—13; Voorst 2 10—11; Valto 3 8—2.

(Twente) 9 p.; 4. Heure, Borculo 6 p.; 5.
TC Twente, Harbrinkshoek 3 p.; 6. Hofboys Geesteren (Tw.) O p.
640 A-klasse: 1. Eibergen 15 p.; 2. Bekveld 12 p.; 3. Vios-Bisons, Beltrum 9 p.; 4.
Noordijk, Neede 6 p.; 5. Heure, Borculo 3
p.; 6. Espelo, Holten O p.
640 B-klasse: 1. Bathmen 15 p.; 2. Sportzicht Aalsmeer 12 p.; 3. Warken, Warnsveld 9 p.; 4. Okia, Holten 6 p.; 5. DVO,
Hengelo Gld. 3 p.
640 C-klasse: 1. DES, Zieuwent 15 p.; 2.
Sportzicht 12 p.; 3. Lido, Groenlo 9 p.; 4.
Eibergen 6 p.; 5. Octopus (n.opk.); 6.
Bathmen 3 p. (gediskw.).
Op vrijdag 21 januari zal het tweede indoortoernooi worden gehouden in de manege te Holten.

Pak ooft eens |
uit voor
Mensen in
Nood

Werk
15 Bejaardensoos Kxanenlburg, 14.00 uur
5 (NGVB in Hotel Bakker
19 Optocht en tomavalsavond De Deurdreajers in residentie Schoenaker
20 Optocht en kindermiddag De Deurdreaj«rs in residentie Schoenaker
21 Karnavalsavond De Deurdreajers
in residentie Schoenaker
22 Karnavalsavond De Deurdreajers
in residentie Schoenaker
20 Jeugdcentrum: Uitvoering Vordens
Toneel
Maart:
l Bejaairdenaoos Kranenburg, 14.00 uur
15 Bejaarlensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NOVB in Hotel Bakker
23 KPO
29 Bejaardensooa Kranenburg, 14.00 uur
April:
12 BejaaoTdensoos Kranenburg, 14.00 uur
19 NOVB in Hotel Bakker
26 Bejaardensooö Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO

Mei:
10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
17 NCVB in Hotel Bakker
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktlviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Heren tweede klasse (B):
Almen 9—23; WIK 3 8—21; DVC 2 10—
19; Hansa 7 9—9; Valto 4 8—8; Hansa 8
10—7; Dash 3 8—6.
Dames eerste klas Zutphen:
Bruvoc l 1—28; Valto l 10—24; Hansa 2
9—21; DVO l 11—18; WIK l 10—17; Harfsen 10—17; Wilhelmina 2 11—15; DVC l
10—13; Wilhelmina 3 10—11; Bruvoc 2 9—
9; Hansa 3 10—6; Dash 3 10—0.

Mensen in Nood, 's-Hertogenbosch.

Dames tweede klasse Zutphen:
Wilhelmina 4 9—22; Hansa 4 8—19; DVO
2 7—16 *; Valto 2 8—13; Dash 4 9—11; Almen l 4—9; Bruvoc 3 6—9 *; Almen 2 7—
9; Hansa 5 8—9; Wilhelmina 5 9—5; Valto
3 6—4; Hansa 6 2—3; DVO 3 6—l *
* DVO 2, Bruvoc 3 en DVO 3, drie punten
in mindering.
Maandag;

Touwtrekken
RECORD-DEELNAME BIJ START
WINTERCOMPETITIE TOUWTREKKEN

Zaterdagavond is de nieuwe wintercompetitie van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond - die al enkele jaren wordt gehouden
- begonnen. Er was een record-deelname
van liefst 22 ploegen, die in de 720 kg klasse en de 640 A-B en C-klasse de strijd met
elkaar aanbonden. Verheugend was de deelname van verschillende ploegen uit Twente, die als debutant geen gek figuur sloegen.
De wedstrijden, die gehouden werden in de
manege Timmerhuis aan de Hobelmansdijk
in de gemeente Zelhem, werden door de
TTV Heure uit Borculo georganiseerd onder auspiciën van de NTB. In het rulle
zand van de manege werd zeer sportief,
maar wel met volle overgave een fikse
strijd gestreden. Om de wedstrijden te bekorten werd er slechts een trekbeurt getrokken, maar dit verhinderde enkele achttallen niet om meer dan vijf minuten als
„kemphanen" tegenover elkaar te staan.
Het in grote getale opgekomen publiek zag
in de zware 720 kg klasse een verbeten
strijd tussen de oude rivalen Eibergen en
Bekveld (Hengelo Gld.), waarbij de Bekvelders - die in de zomercompetitie het
kampioenschap behaalden - tenslotte moesten zwichten voor de overmacht van het
Eibergs team. Verrassend was de derde
plaats van de Veldboys uit Geesteren
(Twente), terwijl Heure goed vierde werd.
Andere Twentse clubs volgden hierna zoals
de TC Twente uit Harbinkshoek en Hofboys uit Geesteren.

Repe*. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus VSn 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub In het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

720 klasse: 1. Eibergen 15 p.; 2. Bekveld
Hengelo Gld. 12 p.; 3. Veldboys, Geesteren

o

9

Volleyfbaltiradndng in beide aaien van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Cord^Jn het Jeugdcentrum.
RepflBe kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
WlnJtertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,tt Rflsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Cbr.
Huish.school o.l.v. mevr. Annelies Tijman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnasrtietovereniiiglng Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklortsche dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal LetUnk

Donderdag:
BadrMnitonclfufo iin de sportzaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Door de grote animo voor de 640 kg klasse Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
moest deze in drie poules worden gesplitst. Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
| In de A-klasse ging ook hier de strijd tus- ledere donderdagavond bridgen zaal Baksen Eibergen en Bekveld met als uiteinde- ker.
lijke winnaar het team van Eibergen. De
Bizons klasseerden zich als derde, Noor- Vrijdag:
dijk, Heure en nieuweling Espelo moesten 's Morgens weekmarkt op het marktplein
zich met lagere klasseringen tevreden stel- Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
len. In de B-klasse gaf Bathmen de toon Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
ana en was ongenaakbaar met op de hielen Traningsavond TTV Vorden bfl het clubgehet achttal van 't van ver gekomen Sport- bouw op 't Medler
zicht Aalsmeer. Warken en Okia (Holten)
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
verschilden weinig in kracht, DVO bleef in Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
de staart hangen.
jongens en heren)
DES (het voormalige Ketels) uit Zieuwent JeugdisodStedit open van 19.30 tot 22.30 uur
verscheen als herboren aan de touwen met
complete nieuwe tariningspakken en in Zaterdag:
spiksplinternieuwe oranje shirt en zwarte Repetities beginnelingen blokfluit, gevorshort. Dit stimuleerde kennelijk want het derden blokfluit, beginnelingen melodika
kraninge DES-team werd eerste met liefst Trimmen bfl de plcknickplaats Wildenborch
15 punten, weer op de voet gevolgd door Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
een Sportzich ploeg. Lido uit Groenlo was Kinderklub De Fhiitertjes In De Voorde;
goed op dreef, terwijl Eibergen succesvol Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcenvierde werd. Bathmen had pech want dit trum.; Meisjesklulb De klulb van 20 in het
team bleek bij weging te zwaar en werd Jeugdcentrum
Gymnastieikverendgtnig Sparta (jongens)
gediskwalificeerd.
Jeuigdsodëtedit open van 19.30 tot 23.00 uur
In de pauze werd een goedgeslaagde ver- Zondag:
loting gehouden. Voor de winnaars uit de Jeoigdsoctëteit open van 20.00 tot 22.00 uur
720 kg en de poulewinnaars uit de 640 kg
klasse zijn na afloop van de competitie - Januari:
4 Bejaardenisoos Kranenburg, 14.00 uur
er worden vier toernooien gehouden - fraaie
7 Dropping SV Ratta
bekers beschikbaar.
8 iMeuwjaarafleest Jong- Gelre, zaal Smit
Hoewel de bondsarbiters Henk Nijenhuis, 15 Feestavond van de w Vorden in zaal
Te Vaanholt,, Henk Ellenkamp en Frans
Smit
Berendsen vlot hun beslissingen namen en
15 Installatie Prins 1977 van De Deurin de jurywagen Hennie Smeenk en assisdneajers in residente Schoenaker
tent Jansen een duidelijke explicatie gaven,
18 NOVIB in Hotel Bakker
was het toch nog over elven toen de eind- 18 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
standen bekend konden worden gemaakt.
24 Herrv. Vrouwengroep Dimde
26 KPO: Jaarvergadering
Eindstanden

Vier
gulden
verdienen

,y>
Februari:

l Bejaardensoos Kranenburg-, 14.00 uur
9 KPO: Gezlnsizoirg en Maaitschappelflk

Abonnementsgeld

betalen voor
vrijdag 12.00 uur

dus ook voor u!
Doe mee!

H. J. Berends
Landbouwwerktuigen en Stalinrichting . Linde
wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

A BRANDENBARG A ZN
vee- en varkenshandel
wenst zijn clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar
Noodslachtingen tel. 0575021570 b.g.g. 05752-1270

Fruitteeltbedrijf Medler
H. Huitink . Vorden
wenst al zijn clientèle, vrienden en
kennissen een
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FA O. i. BABINK
Rijwielhandel
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
Sigarenmagazijn - IJssalon - Tijdschriften

D. Boersma
Dorpsstraat 6

KAPSALON BEERNING
wenst allen een
voorspoedig 1977

GEACHTE KLANTEN
hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.
Tevens wensen wfl een ieder
VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

Fa BONGERS-UENK

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

FA B. A. BORGONJEN

•

-

Vorden

Wfl wensen allen
een gelukkig en
worspoedig 1977
Schildersbedrijf en verfhandel J. M. BOERSTOEL
Insuldndelaain 5, Vorden,
telefoon 05752-1567
H. J. BOSMAN
LoonbedrtJf - Larenseweg
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

yorden

Kerkstraat 13

FA G. BARGEMAN & ZN
wenst allen een
gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar

-

Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar
FA SUETERS
Kranenburg

prettige jaarwisseling toe
BAKKERIJ VAN ASSELT
en medewerkers

Wij wensen allen een
gelukkig nieuwjaar
FOTO DOLPHIJN
Wty wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar
SigarenniagazQn
'T CENTRUM
G. W. Eijerkamp

FA H. J. BOSCH & ZN
Timmer- en aannemersbedrijf
wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS
wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Autorijschool

DE EENDRACHT
Wenst allen

een geslaagd nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door
^
Doe-het-zelf,
Keuken- en tapijtcentram
Harmsen
Loonbedrijf
H. J. GROOT ENZERINK
wenst al zijn klant^B
en bekenden een
voorspoedig 1977
FIRMA GOSSELJNK
Transportbedrijf
wenst clientèle en
bekenden een voorspoedig nieuwjaar
Slgarenmagazfln
Boek. en kantoorboekhandel
„JAN HA88INK"
wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar
Wij wensen allen een
goed en voorspoedig
nieuwjaar
Boekhandel
HIETBRINK

CARNAVALSVERENIGING

DE DEURDREAJERS
VORDENKRANENBURG
Wenst leden en medewerkers
en alle carnavalsliefhebbers

een voorspoedig
en gelukkig nieuwjaar

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
U ALLEN TOEGEWENST DOOR

B. Lammers
Meubel en lederwaren

Boekhoudbureau

Klein Lebbink
B. J. MAALDERINK • B. J. THOMASSEN
wenst allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR

GELUKKIG NIEUWJAAR
wenst u

Fa Marlens
wapen, en sporthandel, Zutphenseweg

Wij wensen al onze clientèle
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
Café . Slijterij

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBR. EYKELKAMP . Telefoon 6634

D. J. JANSEN'S B.V.
Vee en Vlees
en medewerkers
wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg
en medewerkers

Slagerij
B. G. VLOGMAN
EEN VOORSPOEDIG EN

wy wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Schoenmakerij VISSER
H.K. van Gelreweg 4
Vorden

Veilig Verkeer Vorden

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

wenst u voor 1977:
EEN BEHOUDEN ONDERWEG
ZIJN EN EEN
VEILIGE THUISKOMST

Varkens- en paardenhandel
G. H. VOSKAMP
wenst allen een
gelukkig en voorspoedig 1977 toe

Een voorspoedig 1977

Drogisterfl Parfumerie
Schoonheidssalon

wordt u toegewenst door

'De O/de Meu//e'

Schildersbedrijf WEUSTENENK

Fa. v. d. Wal
Gediplomeerd drogist

en personeel
Het Hoge 33

Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

OUDEJAARSAVOND GESLOTEN

WIJ WENSEN U ALLEN EEN
RUURLO
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WENST U ALLEN

B.V. Machinefabriek G. ten Have

EEN VOORSPOEDIG 1977

J. J. DIJKERMAN
Bloemen - Planten
Groente - Fruit
wenst allen een
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar

Wfl wensen u allen een

Wfl wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

Industrieweg - Vorden

J. H. WILTINK
wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

RONDEEL
EN MEDEWERKERS
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479
wenst u allen

EEN VOORSPOEDIG 1977

Wij wensen u allen een

VOORSPOEDIG 1977
Loonbedrijf B. J. H. Seesink
Het Hoge 7 -

DINY WOLSENG
Algehele voetbehandeling
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Vorden

„Ratti"

J. REINTJES
Alle verzekeringen

EEN HEEL JAAR LANG
DE ALLERBESTE WENSEN
VOOR ALLE MENSEN
Door Frans: u weet wel

Het bestuur der sportvereniging

wenst leden, donateurs, begunstigers,
toto- en lottoleden

wenst clientèle en
vrienden een
gelukkig nieuwjaar

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen allen een
voorspoedig 1977
Wij wensen u een

Frans Kruip

Auto- en tweewielerbedrjjf

KUYPERS

EN PERSONEEL
wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Fa Koerselman
wenst allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GOED UITEINDE
en een

AMMEERS

GOED NIEUWJAAR
DEKKER ELECTRO B.V.

Rywielhandel Slotboom
Kieftendiorp 11, Hengelo G.
wenst bekenden en
üdiënten een
voorspoedig 1977

Vorden - Telefoon 2122

Het bestuur en leden van de
Muziekvereniging en Drumband

CONCORDIA
M. STOFFELS
wenst al haar vrienden,
bekenden en kliëntele

wenst u allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

EEN HEEL GOED
1977 TOE

H. J. RUITERKAMP B.V.
Vee- en Varkenshandel

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

AANNEMERSBEDRIJF - Lindeseweg 22

DIny van der Wal
schoonheidsspecialiste

wenst vrienden en bekenden in alle
opzichten een

wenst allen een
gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

VOORSPOEDIG en GELUKKIG 1977

wenst vrienden, bekenden en kliëntele
Hoveniersbedrflf
Fa Gebr. KETTELERIJ
en medewerkers
wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar
MORGENROOD B.V.
Nijverheidsweg 2, Vorden
wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG 1977
WQ wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar
GARAGE KUBZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat
Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar
B. F. LEBBINK
Eikenlaan 27
Wij wensen u een
voorspoedig 1977
PoellersbedrQf
W. ROSSEL
Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

een voorspoedig nieuwjaar
Wij wensen u een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bakkerij Oplaat

Administratiekantoor VORDEN B.V.
dir.: B. H. J. de Regt

en medewerkers
wenst allen een

Ruurloseweg 21

Vorden

Telefoon 05752-1485

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DER WAL B.Y.
Het Hoge - Vorden

Wij wensen u
een voorspoedig 1977

Wfl wensen allen
EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Nutsspaarbank
(BONDSSPAARBANK)

Vorden

Café Uenk

Dorpsstraat 15

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Opgericht 1819

