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Huize "Het Onstein" krijgt na restauratie
nieuwe bestemming
De nieuwe bestemming van huize Het Onstein wordt de zetel voor de Holding
van Melchemie Holland B.V., waartoe verschillende directiekamers en konfe-
rentieruimten zullen worden ingericht. Daarnaast ligt in het voornemen dat een
kulturele stichting ten bate van verschillende kulturele aktiviteiten in de ruim-
ten op de begane grond een plaats zal krijgen, teneinde het Huis tot een rustig
bezinningspunt te maken in deze landelijke omgeving.
Tijdens een zeer druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in de kasteelboerderij
gaf Ir. H. Roebbers van het architectenbureau Roebbers en Klein Dpuwel uit De-
venter een toelichting op de restauratieplannen.

5 voor 12, maar het Rijk heeft geen
geld.

Het huis, door een dubbele gracht omringd
met twee bouwhuizen, is gebouwd op een
moerassige plaats. De gevolgen hiervan en
van jarenlange verwaarlozing, voor de
voorlaatste eigenaren waren de kosten om
het huis in bewoonbare staat te brengen te
groot, doen zich dan ook nu ernstig voelen.
Mede door de wisselende waterstanden is
het veenpakket dat zich in en tussen de
onderliggende grondlagen bevindt de oor-
zaak van dusdanige ernstige verzakkingen
en scheurvorming dat het huis in verschil-
lende delen uit elkaar dreigt te vallen. Het is
voor het voortbestaan van het huis letterlijk
vijf minuten voor twaalf.
Hoewel Monumentenzorg na veel tijd en
rapporten het pand op haar zogenaamde
Rampenlijst heeft geplaatst, ontbreekt het
het Rijk aan middelen om mede daadwer-
kelijk in te grijpen teneinde het huis voor de
gemeenschap te bewaren. De huidige eige-
naresse is voornemens onmiddell i jk het
hoofdeuvel, te weten de fundering, afdoen-
de aan te pakken en niet te wachten op ver-
der verval .
Daartoe zal onder het huis een nieuwe fun-
dering worden gemaakt met behulp van zo-
genaamde stalen renovatiepalen - 74 stuks -
lang ongeveer twaalf meter, waarop het
huis door middel van een betonplaat van
veertig centimeter een nieuwe fundering
verkrijgt.
Verder zullen muren, ramen, dak en de ver-
zakte balklagen zoveel mogelijk worden ge-

restaureerd, zodat het huis wederom zijn
oude aanzien zal krijgen.
Met de werkzaamheden zal over veertien
dagen worden begonnen. De kosten zullen
meer dan een millioen gulden gaan bedra-
gen.

Historie van Het Onstein
De naam van het huis wordt als "Het Onste-
dijnck" voor het eerst genoemd in de reke-
ning van de schatting van het Graafschap
Zutphen over 1491-1496.
Het was een eigen hofhorig goed, behoren-
de tot den Hertogelijke Hof te Lochem, de
bewoners waren hofhorig naar den goede.
Midden 16e eeuw is er sprake van Groot en
Klein Onstedijnck, gelijk de gelijknamige
boerderijen links en rechts van het huidige
huis.
In 1619 verkocht de toenmalige eigenares
van Groot en Klein Onstedijnck, Anna Sa-
lome van Holthausen, haar bezittingen aan
het echtpaar Hariger van Hasselholt, ge-
naamd Stockheim en Sophia van Oldeneel
ter Haer.
Zij zijn de bouwers van het oorspronkelijke
huis zoals blijkt uit de wapensteen met jaar-
tal 1613 in de achtergevel van het huis. De
volgende eigenaren waren in 1654 van Wes-
terholt en in 1710 kocht Jan Evert ten
Broeck, burgemeester van Zutphen en hij
heeft het huis verbouwd - in 1 7 1 1 blijkende
hiervan eveneens uit een gevelsteen.
De royale tuinaanleg, slechts in ruimtelijke
vorm nog aanwezig, alsmede de in de hoof-
das gelegen oprijlaan met haar verlenging
tot over de huid i --e Onsteinseweg en de per-

spectivische voortzetting van deze as aan de
achterzijde vertoont een sterke overeen-
komst met die van Huize De Voorst en deze
weer met het K o r i n k ü i k Paleis Het Loo.
De Franse invloed van Daniël Marot en van
de gc'iiale Franse tumarchitect Le Nötre
van het Paleis Versaillcs zijn nu nog slechts
ruimgeKjk herkenbaar.
Na zes rnol^n in andere handen te zijn ge-
weest is de hui.':ge eigenaresse Melchemie
Holland B.V.
De Vordense bevolking mag zich gelukkig
prijzen dat "Het Onstein" in de steigers
komt te staan, en dat, dank zij particulier
initiatief, Huize "Onstein" - bekend in de
serie van de Vordense kastelen - mettertijd
in oude glorie staat te pronken voor inwo-
ners en de vele touristen. «

Tentoonstelling Iny Nahuys
Aansluitend leidc.e Prof. Dr. J.M.M. Aler,
en. hoogleraar van de Universiteit te Am-
sterdam, de tentoonstelling van textiel-
schilderijen, wan.lkleden en sierkussens
van de bekende kunstenares Iny Nahuys in.
Deze tentoonstelling <.!ie liefst zeventig wer-
ken omvatte, wat L ;nleiding van de ge-
dachte komende ei!' rde yktiviteiten.
Ook afgelopen zone';: ; trok deze tentoon-
stelling vele bezoeke; .-> Prof. Aler dankte in
zijn slotwoord Hans en Wil Melchers, die
de restauratie mogelijk maakten en hij wen-
ste Iny en Eldert Willems veel i n t env i t c i t
toe bij de organisatie van de evenementen.
Na dit ietwat officieel ma.'r toch gezellig ge-
deelte werden de kunstwerken bezichtigd.
Met een drankje en een hapje en onder de
tonen van het zigeunerorkest Tata Mirando
lukte dit best.

Expositie Vordenaar
A.M. Jörissen
Vanaf 2<^Biari a.s. wordt er in de galerie
van de bibliotheek een tentoonstelling ge-
houden van werk van de Vordense ama-
teurschilder A.M. Jörissen.
De heer Jörissen die leefde van 1886-1971,
was tijdens zijn leven huis schilder. Van
jongsafa«^kn hij het schilderen niet laten.
Al zijn vr^TCjd besteedde hij aan zijn hob-
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1. Puhlikaties ingevolge de Wet Arob; ver-
leende bouwvergunningen.

Wel Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogeli jkheid officieel bezwaar
in te d i enen tegen bes lu i t en van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de b e s c h i k k i n g heeft genomen. Hieronder
va l l en ook de door het gemeentebes tuur
ver leende bouwvergunningen , Hen over-
zicht van de ver leende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
be/waar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere i n l i c h t i n g e n k u n t u contact
opnemen met afdel ing l ter secretarie. Be-
l a n g r i j k is evenwel dat een be /waarschr i f t
BINNEN 30 DAGEN na de d a t u m van pu-
b l i k a t i e moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:

1 . Aan de heer (i . Weulen Kranenbarg,
Enkweg l te Vorden. voor het vergroten
van de woning a l d a a r .

2. Te verlenen bouw- aanlegvergunningen
mei gebru ikmaking van de algemene ver-
klaring van geen be/waar van Gedeputeer-
de Staten van Gelderland.

B o u w p l a n n e n waar het college van Burge-
meester en we thouders het voornemen
mee heeft dc/c te ver lenen met gebruikma-
king van de door Gedeputeerde Staten van
Gelderland afgegeven a lgemene v e r k l a r i n g
van geen bezwaar.

1. Wate r l e id ingmaa t schapp i j Oos t e l i j k Gel-
derland te Doelinchem, voor het bouwen
van een pompsta t ion met b i jkomende wer-
ken aan de Wientjesvoortseweg te Vorden.
2. Bouwbedr i j f Rondeel, Ruurloseweg 42 te
Vorden, voor het bouwen van een opslag-
ruimte aldaar.
3. II. Meyerink, R o m m e l d e r d i j k l te Vor-
den, voor het bouwen van een loods voor
landbouwwerktuigcn aldaar.

De/e bouwplannen liggen tot 29 j a n u a r i
19X3 ter vis ie bi j de a f d e l i n g gemeentewer-
ken.
Eventue le bezwaren d i enen b i n n e n deze
termijn s c h r i f t e l i j k aan het college van Bur-
gemeester en wethouders kenbaar gemaakt
te worden.

3. Rattenbestrijding.
Elders in dit blad k u n t u een advertent ie
vinden inzake de rattenbestrijding en de
akt ie die hieromtrent in de maand januar i
gehouden wordt. Ook op 9 december j. I. is
hieraan in de/e r u b r i e k ru im aandacht ge-
schonken.

4. Vergaderingen raadscommissies.

De commissie f inanciën c.a. vergad :rt op
dinsdag IS j anua r i 1983 om 19 .00uur in het
koetshuis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komen onder meer de volgende pun-
ten:

- Vas t s t e l l i ng bedrag per l e e r l i n g als be-
doeld in a r t i ke l 55 bis van de Lageronder-
wi j swet 1920 voor het jaar 1983;
- v a s t s t e l l i n g bedrag per leerling voor admi-
n is t ra t ieve kosten a ls bedoeld in a r t i k e l 101,
lid 8, van de Lager-onderwi jswet 1920 voor
het jaar 1983;
- g e m e e n t e l i j k e subsidie res taura t i e H u i z e
Kief tskamp;
- v a s t s t e l l i n g 25e wijziging Algemeen Amb-
tenarenreg lement (overwerk in verband
met dee l t i j da rbe id ) ;
- voorlopige vas ts te l l ing rekening 1981 van
het g e m e e n t e l i j k grondbedri j f alsmede de
9e w i j z i g i n g van de begrot ing 1981 van dat
b e d r i j f ;
- b i j s to r t ing op aande len in de N.V. Bank
voor Nederlandse Gemeenten;
- verkoop bouwte r r e in in het bes temmings-
plan "Kranenburg ]97ir voor p a r t i c u l i e r e
woningbouw;
- voteren k red ie t voor u i t b r e i d i n g cent raa l
radio/ t .v . -antennesysteem in de w i j k Hoe-
t in k hof;
- voteren gelden voor b e h a n d e l i n g bomen
nabij de Ned. Hcrv. kerk en het N.S.-sta-
t ion .

De raadscommiss ie voor Algemeen Be-
s t u u r c.a. vergadert op dinsdag 18 j a n u a r i
1983 om 20.00 uur in de boerderi j n a b i j het
Kasteel. Aan de orde komen onder meer de
volgende punten :

- verkoop bouwterrein in het bestem-
mingsplan "Kranenburg 1979" voor par t i -
cu l ie re woningbouw;
-real iser ing inval idenparkcerplaats voorde
woning de Hanckamp 20.

De raadscommissie voor Openbare Wer-
ken c.a. vergadert op woensdag 19 j anua r i
1983 om 19.00 uu r in de boerderij nabij het
Kasteel. Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

- voteren krediet voor u i tb re id ing cent raa l
radio/ t , v.'-antennesysteem in de wijk Hoe-
t in k hof;
- voteren gelden voor behandeling bomen
nabij de N.H. Kerk en het NS-station.

De commissie voor sport c.a. vergadert op
woensdag 19 januar i 1983 om 20.00 uur in
het Koetshuis n a b i j het Kasteel. Aan de
orde komen onder meer de volgende pun-
ten:

- mededelingen:
Het college heeft besloten uit het Fonds
C u l t u r e l e Mani fes ta t i e s een bedrag van ma-
x imaa l f. 300,- besch ikbaar te stellen t.b.v.
een "overzichtstentoonstelling" in Vorden
van het werk van de in j a n u a r i 1982 plotse-
ling overleden Vordense kunstenaar Jan
Ro/eboom;
- mededel ingen V'.S.F.;
- aktiviteitenlijst.

Voor de/e openbare commissievergaderin-
gen gelden de volgende regels:

het pub l i ek kan zich tot t ien minu t en , on-
m i d d e l l i j k voorafgaande aan de opening
van de vergader ingen , bi j de voo rz i t t e r ofde
secretaris van de commissie opgeven als
spreker, onder opgave van het agendapunt
waarover men wi l sp r eken .

De gelegenheid het woord te voeren wordt
geboden voordat de b e h a n d e l i n g van de ei-
gen l i jke agenda begint .

De v o o r z i t t e r kan e lke spreker , i nd ien dat
naar z i j n oordeel voor een goed verloop van
de vergader ing n o o d z a k e l i j k is, beperk ing
van de s p r e e k t i j d opleggen.

Wij maken u er over igens op a t t e n t dat voor
eenieder de s t u k k e n ter v i s i e l iggen in zowel
het gemeentehuis als de openbare bibl io-
theek aan de Dorpsstraat te Vorden.

by, trok erop uit om de natuur te observeren
en te schilderen.
De heer Jörissen volgde destijds lessen bij
de direkteur van de academie voor beelden-
de kunsten te Arnhem, de heer van Lerven.
De dochters van de schilder, die beide in
Vorden wonen hebben t.b.v. deze expositie
een aantal olieverfschilderijen ter beschik-
king gesteld, bestaande uit vnl. landschap-
pen, stillevens boerderijen e.d.

De expositie zal duren van 24 januari tot en
met 1 1 februari en is te bezichtigen gedu-
rende ei: openingstijden.

Amnesty International
Deze maand bundelen de werkgroepen van
deze mensenrechtenorganisatie hun krach-
ten en zorgen voor een regionale bijeen-
komst in Doetinchem. De werkgroep uit
Vorden helpt mee met de organisatie van de
Filippijnendag die a.s. zaterdag in hotel
"De Graafschap" in Doetinchem gehouden
wordt.

Er staan veelsoortige aktiviteiten op het
programma zoals een diaserie, videofilm
over de Filippijnen, een spreekster over de
situatie van de mensenrechten op de Filip-
pijnen en voorstellingen van een theater-
groep uit Enschede.
Er is veel materiaal van Amnesty aanwezig
en ook kunnen er kaarten en brieven ver-
stuurd worden naar de autoriteiten en ge-
vangenen daar.

Werkgroep Vorden Amnesty International

A.s. zaterdag Prinsenbal
van De Deurdreajers
Zaal Schoenaker is aanstaande zaterdag
weer het domein van de i^tt> va Is vereni-
ging De Deurdreajers. Dr^»nd zal de
nieuwe prins aan de bezoBrers worden
voorgesteld (Zoals wij reeds eerder be-
richten heeft de in november gekozen
prins afgehaakt).
Uit eigen vereniging alsook een groep Kra-
to-spelers brengen die avoruU^x.rnavaleske
overzichten uit het verledem^Pk de beken-
de d'n Droadneagel is weer nm de partij.
Deze avond geeft alvast een indruk wat de
carnavalsvierders te wachten staat in het
weekeinde van 12 tot en met 15 februari a.s.
De volgende kryptische omschrijving geeft
de organisatie vrij van de nieuwe prins:
Dertig geweest, echter geen veertig, ge-
trouwd.
Kinderen? Ja, maar aantal wordt niet ge-
noemd.
Mijn persoon is meer van dan op de weg.
Het f iguur mag geen naam hebben.
De lengte ligt tegen het gemiddelde.
Muziek is mijn hobby.
In de wielerwereld wordt mijn naam wel
eens genoemd.
Mijn beroep heeft niets met mijn race-fiets
te maken, echter om er te komen is het wel
makkelijk er een te hebben.
Was getekend Prins de Eerste (of tweede
of derde).

Een goed voornemen in 1983 zou zijn a.s.
zaterdag r ich t ing Kranenburg te gaan en
deel te nemen aan het Prinsenbal. De naam
zegt het al: Er zal veel worden gedanst.

N.C.V.B. afd. Vorden
Bijna alle leden waren aanwezig op de
Adventsbijeenkomst. De avond was voor-
bereid door de dames J. W. Harmsen-Nor-
de, A.W. Postma, G. Otten-Kieft en G.C.
Rietman-Hiddink. Na een kort welkomst-
woord door de pres. mevr. den Ambtman-
Ton, werd de le iding van de avond overge-
nomen door mevr. Postma. Ze las een
Kerstverhaal, voorafgegaan door een ge-
dicht voorgedragen door mevr. Glastra van
Loon.
Na de pauze werd een Kerstliturgie gelezen
door de dames L. Groot Enzerink-Noppers
en H. Kamphuis-Bloemkolk. De traktatie
bij de koffie was ook door de dames ver-'
zorgd evenals de stijlvolle aankleding van
de zaal.
l Iet was een fijne avond, de pres. dankte de
dames hartelijk voor hun inzet, evenals
mevr. G. Lammers-te Loo, die de m u z i k a l e
begeleiding voor haar rekening had geno-
men.
De Nieuwjaarskofilemorgen was ook erg
geslaagd. Ruim 30 dames waren naar het
Dorpscentrum gekomen, om onder het ge-
not van een kopje koffie en een Nieuwjaars-
rolletje (gebakken door mevr. G.h. Bek-
man-Koers) elkaar een Goed 1983 te wen-
sen en met elkaar overal le lei onderwerpen
van gedachten te wisselen.
De eerste bijeenkomst in het Nieuwe jaar is
op 18 j a n u a r i . De film: Bedreigde Land-
schappen zal dan worden vertoond. De/e
fi lm is ingesproken door dhr. Bert Garthof
en wordt gedraaid door iemand van het
I. V.N. Omdat we denken dat de natuur iets
is, wat ons a l l emaal aangaat, worden voor

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

deze bijeenkomst, niet alleen de dames,
maar ook de heren uitgenodigd. Men is
allemaal welkom in het Dorpscentrum.

Doopdienst in de Dorpskerk
a.s. Zondagmorgen, zondag 16 januari,
zullen bij leven en welzijn twee kinderen
gedoopt worden in de Hervormde Dorps-
kerk. Een groepje kinderen van de Zon-
dagsschool maakt het eerste deel van deze
dienst mee. Gezellig is dat.
Ook de Cantorij hoopt weer zingend mee te
werken.
We noemen reeds de Psalm en het Gezang
welke we met de Zanggroep hopen mee te
zingen:
Psalm 34. De Cantorij zingt vers l en allen
samen zingen we vers 2 en 3. En Gezang
339. De Cantorij vers l en allen samen vers
2,3 en 4. We weten dat sommige gemeente-
leden thuis, meestal bij een muziekinstru-
ment, alvast een lied inzingen. Vandaar.
Na de dienst is er in de Kerkeraadskamer
gelegenheid de Doopouders te ontmoeten
en te feliciteren met de Doop van hun kind;
Marleen van Zeeburg en Hans Holtslag.

Iedereen is in de Kerk en in de Kerkeraads-
kamer van harte welkom.

Gezamenlijke jeugddienst
De Interkerkelijke Jeugdwerkgroep houdt
a.s. zondagavond 16 januari een Jeugd-
dienst in de Vordense Dorpskerk. U, jij
bent er zeer welkom. Het Leger des Heils,
afdeling Zutphen, hoopt weer mee te wer-
ken aan deze gezamenlijke dienst, a.s. zon-
dagavond.

Gezamenlijke bijbelkring
Deze week donderdagavond 13 januari, in
"de Voorde", achter de kosterswoning
Kerkstraat 15.

Kinderoppas in "de Voorde"
Tijdens elke morgen-kerkdienst in de
Dorpskerk is er voor de kleinere kinderen
kinder-oppas in zaaltje 3 van "de Voorde".

En nog dit....
Om wat warmte en enig vuur te kunnen
overdragen, zal het bij jezelf moeten bran-
den.

GEBOREN. Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: H. Slothouber, oud 81
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharist ieviering

H E R V O R M D E GEMEENTE
Zondag 16januari 10.00 uur: Ds. J.C. Kra-
jenbrink. Bediening van de Heilige Doop.
19.00 uur: Gezamenlijke Jeugddienst
m.m.v. Het Leger des Heils uit Zu tphen .

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 16 januari 10.30 uur : ds. C. Gros
Aalten.
19.00 uur : Kap. Kanis m.m.v. Leger des
Heils Zutphen, Gez. Jeugddienst in de
N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 15 en zondag 16 januari dr. Vane-
ker tel. 2432. Boodschappen s. v.p. op zon-
dag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.

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

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 15 januari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

TAJ7ELTJE DEKJE
mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor 8.30 uur.

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

STICHTING VQOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Henge-
lo Gld., tel. 05753-2345.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

Mevr. M. Kersten spreekuren maandag,
woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorps-
straat 40a, tel. 05752-2129.

BEJAARDENVERZORGING
Mevr. W.E. ten Broeke, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.

Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

ALPHA-HULPVER1 l N I N G
Mevr. K. A. Al tena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346.

MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BI1.BIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30
uur; do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av.
18.30-21.00 uur; wo.mid. voorlezen van
14.00-14.30 uur.

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



ÜERSMARKT en
SUPERMARKT in één!

DE KOMPLEETSTE EN VOORDELIGSTE KOOPCENTRA
in Brummen - Vorden - Zelhem en Apeldoorn

&$f&

VERSE ZUIVEL

Kwart liter verse
SLAGROOM
Een traktatie
op de koffie.

192
Hele liter

MAGERE YOGHURT
Hele liter

1.19
1.15

SLIJTERIJ

Hele liter Bols
JONGE GRAAN-
JENEVER
Lekker de

£ zachtste.

15.'45
Liter Boomsma

VLIERBESSEN-
JENEVER
Fles

JaGERMEISTER
Hele liter

BOLS VIEUX...
Liter Burghof

CITROEN/

12.95
16.45
15.95

9.45
WARME BAKKER

Heel gesneden WIT of BRUIN
BROOD

Populair

l?6
Zake 10 j 0<>

PICKNICK-PUNTJES 1.28
Heel 1 AO
SUIKERBROOD L.98

2e PRUS-STUNT
van 1983!

ALLE nog voorradige
KERST-KOEKJES of
CHOCOLAATJES

Een meevaller voor
verwende

lekkerbekken!
(Zolang de voorraad strekt)!

6-Bordenpak Honig

ERWTEN- of
BRUINE BONEN SOEP
Pak 250 gram Van Nelleran ^DU gram van A ^ ^^

PRISMA KOFFIE 3. J 9
Pak Honig

NASI-MIX 1.39
Pak 500 gram Honig

SPAGHETTI Vlugkokend 1.29
Honig

SPAGHETTI-SAUS 1.39
Halve liter Duyvis ^ ^ ̂

SALATA Jt, 1.98.
w*Grote 225 gram "^fester"

ROOKWORST

FRANSE
Grote pot 350 gram Marne's

MOS
Van Recter

ROOSVICEt JAM

name b ^̂

STERD O

Pak a 8 <\ on
PANKY WAFELS L.39
Fles Medium Dry ^ ^ ^^

SHERRY 3.98
Blik Miauw 4 4%^^

KATTEVOER .39
Pak Melitta No 104r«m mciiiirt nu J.u*t ^^ f\ f\

KOFFIEFILERZAKJES 0.98
Rol a 20 O AO
VUILNISBAKZAKKEN 2.98
Pak a 4 rollen Edet 4 M f\

TOILETPAPIER L.49
Tolet

SUPER WC-BLOC L.98

Maandag: 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag:

8.30 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur

Zaterdag: 8.30 tot 16.00 uur

Cccnraartls
Supermachten

R-U-I-M-E
PARKEER

GELEGENHEID

GROENTEN en FRUIT
DONDERDAG - VRIJDAJL,ZATERDAG

Ambachtelijke l
Pracht
BANANEN

HEEL KILO

SPRUITJES
Kogelhard. HEEL KILO .

MANDARIJNEN
Clementines. 25 STUKS

l.79
0.98
4.95

SBff*™
VARKENSUPPEN

MAANDAG EN DINSDAG

Gesneden HUTSPOT
500 GRAM

RODE KOOL
HEEL KILO .

0.89 ?J»OOL-SPEK

VARKENSLEVER

ALLEEN WOENSDAG K U/ /t l Mffm^^^ WOENSDA

PREI i oc [WAL'TEITS-GEHA
HEEL KILO L.ZO 500 KRAM

DE GEHELE WEEK GELDIG

Harde UIEN
5 (vijf) KILO j

DIEPVRIES

.69
500 GRAM

3.25

HEEL KILO6.2
Pak 450 gram Vita
SPINAZIE HAMBURGERS

Voor een kern-
gezonde maaltijd.

Fijne VLEESV

GEKOOKTE LEVER
150 GRAM .

Echte

AARDBEIEN/
SLAGROOMTAART
Hele liter Jamin

ROOMIJS

KAASBOER

6.85
3.15

Fijne LEVERKAAS
150 GRAM .

COBURGER HAM
De échte. 100 GRAM .

TEXTIEL-afd
Alléén in ons filiaal ZELHEM

JONGE KAAS
Voor op de boterham
of zó uit het
vuistje.

HEEL KILO

Velours

DAMES
PULLOVER

Prima kwaliteit.
Winkelwaarde 33.75
Nu HALVE PRIJS

6.'

Gelj

Doi
POI
KLI
Om zj
met

Kil
en

Mate
nu p<

Geldig van donderdag 13 t/m wo«

GRANDIOZE
OPRUIMING
SPORTARTIKELEN

met hoge kortingen
Niet afgeprijsde
sportartikelen

10% korting
Geldig van do 13 t/m zat. 22 jan.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN'Tel.OS752-1318



LAGERIJ
ZATERDAG

FILET

WDAG

3.98
2,98

3.98
TALEN!

lig in ALLE filialen

Is
'PE-
[ERTJES
Hf te maken
leciale lijm.

l?8
ER-SINGLET
ROEKJE

9892-116
k set...

[nsdag 19 januari 1983

JOS HEUVELINK
en

ADI WESSELINK

willen u, ook namens onze ouders meedelen
dat wij op D.V. 19 januari 1983 om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Zelhem hopen te
trouwen.

Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om
14.30 uur in de Kerk van de Ger. Gem., Be-
zelhorstweg 52 te Doetinchem, door de
weieerwaarde heer ds. Mijnders.

Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Su-
sebeek, Ruurloseweg te Zelhem.

7251 LR Vorden, Hamsveldseweg 1
7025 CN Halle, Bielemansdijk 17

Toekomstig adres:
Varsseveldseweg 165
7002 LL Doetinchem.

§
Op 21 januari 1983 zal het 25 jaar geleden <
zijn dat onze ouders

GJ.WULLINK
en

G. WULLINK-BOVENSCHUTTE
in het huwelijk zijn getreden.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur
tot 17.00 uur in zaal "De Herberg", Dorps-
straat 10a te Vorden.

Jan en Joke
Els
Joke en Toni

Vorden, januari 1983
B.v.Hackfortweg 41

Dankbaar en blij hopen wij met onze kinde-
ren op maandag 24 januari te herdenken dat
wij 25 jaar getrouwd zijn

G.BOLINK
G.BOLINK-BRINKS

Er is gelegenheid om ons te feliciteren van
16.00 uurtot 17. 30 uur in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10a,

Vorden, Pr. Bernhardweg 2

Verdrietig maar dankbaar voor h v e n dat wij met
hem mochten delen, berichten wij u dat plotseling van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

ARNOLDUS LAMBERTUS
GROTENHUIJS

echtgenoot van R.M. Boers

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: R.M. Grotenhuijs-Boers
Terborg: A.J. Wanrooij-Grotenhuijs

J.H.D.Wanrooij
John en Astrid
Angelie en Eric
Janet

Vorden: A. Grotenhuijs
HA. Grotenhuijs-Snellenborg

7251 EL Vorden, 9 januari 1983
Stationsweg 5

Onze dierbare overledene is opgebaard in het rouwcen-
trum Het Jebbink 4 te Vorden. Gelegenheid tot condo-
leren aldaar woensdag 12 januari van 19.00 tot 19.30
uur.

De rouwdienst waarbij u wordt uitgenodigd zal worden
gehouden donderdag 13 januari om 13.00 uur in de her-
vormde kerk te Vorden. De begrafenis heeft aansluitend
plaats om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

voor ai uw loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Nieuw in Vorden!!!
Als uitbreiding van onze klantenservice staan wij nu ook klaar
met een SNEL-SERVICE riool-ontstopping met moderne
hogedrukapparatuur.

Tevens staan wij nog steeds garant voor een snelle en vak-
kundige afhandeling van al Uw loodgieterswerk.

Beleefd aanbevelend. Uw erkend gas- en watertechnisch installateur:

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden
Telefoon 05752-2637

Dankbaar en blij dat we zijn
met de geboorte van ons doch-
tertje en zusje

ELIZABETH ANTOINETTE

wij noemen haar

MAYLIN

Elly en Wïlly
Weulen Kranenbarg
Gerben
Yvonne

Zelhem, Palmberg 15,
7 januari 1983

Een jonge vrouw zoekt woon-
ruimte met eventueel vrije op-
gang.
Brieven onder no. 33-1
Buro Contact

Geheel onverwacht werd uit onze familiekring wegge-
nomen onze beste zwager en oom

ARNOLDUS LAMBERTUS
GROTENHUIJS

echtgenoot van R.M. Boers

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: A. Boers
HJ. Boers-Meerbeek
J. Boers
A. Boers-Haselberg

Hengelo (G).: B. Boers
D.M.J. Boers-Vlemingh

Geesteren: A.B. Hoefman-Boers
J. Hoefman
neven en nichten

Vorden, 9 januari 1983.

Zaterdag 15 januari 20.00 uur in
residentie Schoenaker.

Karnaval van eigen bodem

Heden is plotseling van ons heengegaan onze lieve broer
en zwager

ARNOLDUS LAMBERTUS
GROTENHUIJS

echtgenoot van R.M. Boers

op de leeftijd van 69 jaar.

WA. Norde-Grotenhuijs
J. N orde
JA. Jansen-Grotenhuijs
G.M.Jansen

Vorden, 9 januari 1983

Sportschool Smit
Yoga

Woensdag 26 januari a.s. starten wij
wederom de cursus Yoga voor begin-
ners en gevorderden. De cursus wordt
verzorgd door mevr. J. Ekkel, Lerares
Yoga en Vedanta Nederland.

Voor inlichtingen en opgave:
Sportschool Smit, Molenweg 43, Vorden.
Telefoon 05752-1816.

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve vader en opa

JACOB HIDDINK

betuigen wij u onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
Fam. Hiddink-Wesselink.

Vorden, januari 1983
Rietgerweg 2

Wij willen een ieder oprecht
bedanken voor de blijken van
medeleven die wij mochten
ontvangen van de noodlottige
aanrijding ten gevolge waar
van het overlijden van onze lie-
ve zoon en broer en kleinzoon

ANDRÉ

Wim en Rikie Krijt
Jan
Karin
Opa en Oma

Vorden, januari 1983
't Heegken 5

Horloges
Sieraden

Klokken
Goederen buiten opruiming

10% korting
(uitgezonderd optiek)

begint donderdag 13 januari!!

en ook nu weer

ongekende lage
• •

mJ l IJ £\211 zie etalages

Meubelen, Tapijten, Lederwaren

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26. Tel. 1421

1 VOORBEELD:

Massief vuren ledikant
80/190 incl. lattenbodem nu / 5//



BMODOO/WG
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V
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KILO 7774
'soorten

KIM

Homburg leverpastei,
blik 200 gram
Magere chocolademelk,
houdbaar, literflacon _

Liebfraumilch,
fles 0,7 liter _ _

Margarine,
pakje 250 gram _

Limonadesiroop,
fles 0,6 liter, sinaasappel of framboos _

Qr;
ou

m s

volkoren bruin,
800 gram, gesneden

Boerenwit,
800 gram, gesneden
Boerenbruin,
800 gram, gesneden

Tijgerwit,
800 gram, gesneden

jj?

'M

Populair witbrood,
800 gram, gesneden

Populair bruinbrood,
800 gram, gesneden

Engelse drop,
zak 400 gram _

Bouillon met rundvlees,
potje 340 ml

Boterhamkorrels,
licht of donker, zak 300 gram

Bereich Nierstein,
f les 0,7 liter_

Augurken c,
zoetzuur, 5/4 pot _

FrisdranK.
-̂ i-
I l

M

mIA

HftëtëK
1̂ 5̂4/?fer
^S;•/'^
fë/wt

za ^/^fe

Fl̂
5^

/ //v
para

iv^

Gelderse rookworst,
± 225 gram

Bouillon met kippevlees,
potje 340 ml ,

Brado bak en braad,
pakje 200 gram

Komo huisvuilzakken,
rol 20 stuks

Fourré biscuits,
rol 19 stuks, vanille of chocolade

Vissticks,
250gram, pak 10stuks

Pandin de Lussaudière,
fles 0,7 liter, 'n rode Franse wijn

Frikadellen,
20 stuks a 70 gram

4voor10,00

599

Slager
Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Slagersprijs geldig tot en met 15 januari a.s.

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar.
Groente- en fruitprijzen geldig tot en met 15 januari a.s.

'D

D

STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN 2
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Sociaal Kultureel Werk te Vorden kreeg middels
Kreetjen van den Akker eindelijk handen en voeten
"Sociaal Kultureel Werk te Vorden kreeg middels Kreetjen van den Akker einde-
lijk handen en voeten", zo luidt de zienswijze van het bestuur van deze S.K.W. te
Vorden.
Kreetjen van den Akker heeft voor 1983 een beleidsplan annex werkplan opge-
steld voor het sociale kulturele werk te Vorden. Hy is hierbij uitvoerig van advies
gediend door twee bestuursleden J. van Burk en T. Buisten. In zijn gezellige kan-
toortje in het Dorpscentrum te Vorden lichtte Kreetjen ons de belangrijkste
aspekten uit dit plan toe.

Zegt hij: "Ik beoog er in eerste instantie
mee om in kaart te krijgen welke taken er
liggen voor het S. K. W. Tevens leg ik verant-
woording af over hetgeen ik in de eerste
maanden gedaan heb en waarmee ik gestart
ben. In het plan worden voor een deel het
adviseren aan clubs, kadertrainingen en va-
kantieaktiviteiten doorgetrokken".

Toen Kreetjen van den Akker op l septem-
ber 1982 zijn funktie als sociaal kultureel
werker aanving (hij werd aangesteld voor
20 uren per week) heeft hij eerst kennis ge-
maakt met die organisaties die bij het
S. K. W. zijn aangesloten.Om er een paar te
noemen: Jeugdsocieteit Vorden; Jeugd-
werk Vorde i/Kranenburg; Geref. Jeug-
draad; Christelijke Jongerenvereniging etc.

"Echte werk"
"Geleidelijk aan, zo zegt Kreetjen, kwam
het "echte werk" zoals het organiseren van
kadertrainingen voor het Jeugdwerk Vor-
den/Kranenburg. Dat gebeurde op een
tweetal zondagen samen met het bureau
Dienstverlening van de Gelerse Raad voor
het jeugdbeleid. We hebben toen getracht
om programma's voor de clubs te maken.

Hoe kun je de leden daarbij betrekken
enzovoort. Daarnaast ben ik begonnen met
het opzetten van twee kadercursussen. Een
in Vorden voor de jeugdsoos en jeugdwerk
Vorden/Kranenburg alsmede de blokflui t-
club en een kadercursus voor de Opvang in
Hengelo (voor werklozen en W. A.O.-ers)".

Kreetjen van den Akker was tevens om de
veertien dagen aanwezig bij de medewer-
kersvergadering van de jeugdsoos. Daaruit
is mede de kinderkermis uit voortgevloeid.

"Een erg geslaagde dag. Er waren zo'n 190
kinderen aanwezig die de gehele dag in het
dorpscentrum zijn bezig gehouden en waa-
raan circa 25 personen van de jeugdsoos
hun medewerking verleenden".

Onderzoek naar
zwerfjongeren
In het beleidsplan 1983 worden een aantal
dingen aangegeven waarvan Kreetjen van
den Akker vindt dat het zou moeten gebeu-
ren maar waarbij bekeken moet worden of
het ook haalbaar is. Zo wil hij graag de akti-
viteiten in de vakanties uitbreiden. Ook is
Kreetjen van den Akker van mening dat er
een onderzoek moet komen naar de zoge-
naamde "zwerfjongeren" in Vorden.
"Dat zijn jongeren die in Vorden nergens
bij zijn aangesloten maar die je wel onder
de "Dikke Boom" vindt. (Tussen twee
haakjes "De Dikke Boom" in Vorden is in
het centrum en is van oudsher een plek
waar diverse jongelui elkaar plegen te ont-
moeten). Kreetjen praat naar schatting over
zo'n 30 jongelui. "Aan deze groep moeten
we veel aandacht besteden.Er zal onder-
zocht moeten worden of de jeugdsoos voor
deze jongeren (variërend in leeftijd van 16-
20 jaar) een goeie voorziening is".
Kreetjen van den Akker geeft verder in het
plan aan dat er meer aandacht moet worden
besteed aan mensen die zonder werk zijn.
In Vorden zijn dat er totaal circa 200.
"Voor deze mensen moet je volgens mij
geen cursussen gaan organiseren. Je moet
kijken waar deze mensen aktief bij betrok-
ken kunnen worden. Proberen hen te be-
wegen wat vrijwilligerswerk te doen", aldus
Kreetjen.
In eerste instantie zal hij zich wat deze
groep mensen uit onze samenleving be-
treft, bezig gaan houden met de jeugd en
jongeren. "Geleidelijk aan zal ik mijn werk
moeten uitbreiden naar ook de ouderen
onder de werklozen en W.A.O.-ers".
Konkluderend stelt hij: "Het zijn allemaal
plannen. Het belangrijkste is op dit mo-
ment wat vindt het gemeentebestuur
ervan". Kreetjen van den Akker, die welis-
waar voor 20 uren op de loonlijst staat,
maar toch wel naar hij zegt zo'n 30 uren in
touw is, is ervan overtuigd dat kunnen zijn
plannen gerealiseerd worden hij in Vorden
als sociaal kultureel werken een volledige
dagtaak heeft.

Prof. Dr. J. Aler over het werk van
Iny Nahuys
Bij de opening van de tentoonstelling van de werken van de in ons dorp wonende
kunstenares Iny Nahuys hield Prof. Dr. J.M.M. Aler, em. hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Amsterdam een inleiding, waarvan we het volgende ontlenen:

Het is heel boeiend werk. wat mevrouw Na-
huys ons biedt, deze text ielkunst , dit schil-
deren met weefsels. En ditmaal komt haar
prestatie extra goed ui t . Want dit is de eerste
overzichtstentoonstelling. Tot dusver
maakte men meer fnpnentarisch met haar
werk kennis. Nu er echter zo'n groot aantal
schilderijen bijeengebracht zijn, kan men
zich rekenschap ^cvcn van de o n t w i k k e l i n g
die de kunstenares doormaakte, van een
heel groeiproces dat zich over enige decen-
nia u i t s t r e k t . I let loopt van naieve f i g u r a t i e
die nog iets argeloos heeft, naar de lyrische
express iv i te i t van het laats te werk.

In hun tec ' . i i sche perfectie spitst zich inde-
ze doeken de paradox die er /it in zoiets als
"schilderen met textiel" op verbazingwek-
kende wijze toe.

Dit groeiproces boeit te meer, omdat het
a l l e r m i n s t r e c h t l i j n i g verloopt. Het is meer
een /ig-/.ag-beweging. Na het aanvankelij-
ke r ea l i sme n a m e l i j k gaat het werk over tot
abs t rac t ie , keert daarop terug naar uitbeel-
ding van personen en zaken, om vervol-
gens nogmaals via een tweede nog-figura-
tieve fase het betekenisvolle, voldragen rea-
lisme van vandaag te bereiken. Gaandeweg
veroverde het configuratie in situatie, sug-
gestieve ru imte l i jkhe id . Tevens bereikte
het subtiel uitgewogen verhoudingen van
kleur en l i j n en v lak .
Zulk werk behaagt het oog en geelt toch
ook op poëtische wijze te denken. Wat kan
men van kuns t nog meer verlangen'.'
Ik stip met deze constateringen een mar-
kant groeiproces aan, dat zich als het ware
aan twee fronten afspeelt.

Twee puzzels waarmede elke kuns tenaa r so
wie so worstelt komen gaandeweg tot hun
oplossing. Inzoverre is het hier tentoonge-
stelde werk representatief voor de ontwik-
keling van kunstenaarschap in het alge-
meen. Immanent rijpte de beeldvorming.
Ze werd hechter, meer uitgebalanceerd.
Anderzijds werden de beelden, afbeelden
en uitbeeldend, van een grotere trefzeker-
heid.
Dan gaat het om het beeld als teken, om
zijn verhouding tot onze levenswerkeli jk-
heid.

Beurtelings heeft zich de aandacht van de
kunstenares, in de opeenvolging van die
ontwikkelingsfazen, op de meer externe re-
latie of op de immanente stuctuur gericht.

In die heen-en-weer-gang ontplooide zich
haar werk.
Intussen laat zich daaraan ook allerlei af le-
zen, dat meer in het bijzonder voor de mo-
derne kunst kenmerkend is.
Vergun U mij, dat ik tot besluit op één
grondtrek nog uw aandacht vestig.
Schilderen met textiel, wat k l i n k t dat para-
doxaal. Want hoe behoort men ordentelijk
te schilderen? Met verf na tuur l i jk .
Hedendaagse kuns t lapt evenwel zulke be-
hoorlijkheden aan haarwelgevormde laars.
Ze bekreunt zich niet om hokjes, stoort
zich niet aan hekjes, kent geen heil ige re-
gels. Moderne kunst verkent terrein, ze ex-
perimenteert, ze innoveer t . Maar let nu
vooral hierop. Als ze zo resoluut met con-
venties van gisteren en eergisteren breekt,
dan grijpt moderne kunst voor haar ver-
nieuwing vaak terug achter die conventie,
knoopt aan bij overleveringen van kunst-
beoefening uit de vóórtijd en rehabi l i teer t
de/e.
Zo beleef ik ook de vernieuwing die de
naaldkuns t van Mevrouw Nahuys brengt.
Zij past daarin de techniek van het app l iqué
toe.
Die kennen we uit een oeroude t rad i t ie van
naai- en borduurwerk. Deze handhaafde
zich vooral in de knusse rubriek der nuttige
en fraaie handwerken. Dan bezit het resul-
taat doorgaans de bescheiden status van
huisvl i j t en doet op verjaardagen in welwil-
lende fami l iekr ing de blijde ronde. In het
verrassende schilderwerk echter, dat wij zo
dadelijk samen gaan bewonderen, heeft
a r t i s t i eke i nven t iv i t e i t hel appliqué tot
n ieuw en spranke lend leven gewekt.
Professor Aler e ind igde zijn i n l e i d i n g met
een ci taat van Kadinsky: "Wie een u i t t e r l i j k
en inne r l i j k oog voor de na tuur heeft wordt
door haar bedankt met inspirat ie". Spreker
nam die uitspraak gaarne over, deze pas-
send fatsoenerende en besluitende: Wie
open oog heeft voor zijn materiaal als me-
vrouw Nahuys, wordt door dit materiaal
beloond met inspi ra t ie en inspireert ons
allemaal.

Uit het politie-rapport

Eend met pijl in borst
De Rijkspolitie in ons dorp heeft zondag-
middag een eend uit de gracht van kasteel
Vorden gevangen, welke eend tweemaal
bleek te zijn geraakt door een pijl. Een pijl
van tachtig centimeter zat nog in het lijf van
het dier.
De eend werd onmiddellijk naar de dieren-
arts gebracht. De eend is behandeld en is
nog in leven. De rijkspolitie heeft de zaak in
onderzoek. De a lumunium pijl moet ver-
moedelijk met een sportboog zijn afgescho-
ten. De rijkspolitie vraagt zij, die een en
ander hebben waargenomen, zich te mel-
den.

Bekentenis
De rijkspolitie heeft G.H.H, uit Oirsbeek -
aangehouden in Thorn - ten burele ver-
hoord. De man heeft bekend een autodief-
stal hebben gepleegd alsmede drie diefstal-
len in supermarkten, w.o. 2 in Steenderen.

Onder invloed
De rijkspolitie heeft afgelopen zaterdag in
de Smidstraat een automobilist uit Zup-
then aangehouden. De man bleek onder
invloed. Na een bloedproef kreeg de auto-
mobilist een proces-verbaal en een rijver-
bod.

Schoorsteenbrand
Bewoner G. J. S. aan de Ruurloseweg
ontdekte zaterdagmorgen om zeven uur
dat er brand was ontstaan in de schoor-
steen. Er bleek een plank - die ter onder-
steuning was aangebracht -te smeulen. Met
eigen kracht werd de zaak gesust.

Inbraak sporthal
Vermoedelijk in het weekend is door mid-
del van inklimming via het bovenlicht aan
de voorzijde ongewenst bezoek geweest in
de sporthal. Enig snoepgoed wordt vermist.

Rotje in brievenbus
Een particuliere brievenbus aan de Beatrix-
laan moest het afgelopen maandag ontgel-
den. De brievenbus werd opgeblazen mid-
dels een rotje. De dader is (nog) niet be-
kend.

diefstal
In het weekend is getracht een aan de Indu-
strieweg staande trailer te ontmantelen. Het
dekzeil werd van de trailer gehaald en
onder de trailer gelegd. Ook het zogenaam-
de stophout werd afgevoerd naar een nabij
gelegejlfcsje. De dader is vermoedelijk in
zijr. weflffaamheden gestoord; zeil en hout
lagen maandagochtend op de hierboven
aangegeven plaatsen.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden:
1. bruine Nappa handschoen; 2. groene he-
renflets; 3. bruine portemonnee, inh. f. 4,-;
4. doublé dameshorloge; 5. bruine dame-
sportemonnee, inh. 2 bankpassen en f. 30,-;
6. bruin portemonneetje inh. f. 6,- "IR"; 7.
bruine keeshond; 8. leren jas met 2 hand1

schoenen en een bierviltje in de zakken; 9.
groen gebreide handschoen; 10. zwarte da-
meshandschoen; 11. licht kleurige parel-
armband; 12. bromfiets contactsleutel; 13.
flexibele autoantenne; 14. kinderwagen,
bruin, met rode zijkanten.

Verloren:
1. goudkleurig dameshorloge, schakel-
band; 2. zwarte herenfiets; 3. bruine bri l ; 4.
leren motorhandschoen; 5. Duitse langha-
rige Staander, teef; 6. bankbiljet van f. 25,-;
7. leesbril in zwart etui; 8. 2 bruine vinger-
handschoenen; 9. zilveren broche met 3
stenen, groen, rose, grijs; 10. gouden arm-
band; 11. spijkerbroke + geld f. 60,- in plas-
tic tas; 12. l paar donker rood gestreepte
handschoenen; 13. l parel oorbel; 14. lips-
sleutel in zwart etui nr. 29: 15. spindel van
spinnewiel (metalen pin waar de klos op
kan draaien); 16. lederen sleutelhouder,
opschrift E.C. + tel. nummer; 17. gouden
slavenarmband, massief-glad; 18. zwarte
portemonnee, inh. f. 70,-.

Inl icht ingen Rijkspolitie Vorden.

Vereniging "Oud Vorden"
Vorige week woensdag hield de Vereniging
"Oud Vorden" in bodega 't Pantoffel^"
haar nieuwjaarsbijeenkomst. De belang-
stelling was bijzonder groot. Een der leden,
Derk van 't Voskamp (D. Eskes) maakte
hier zi jn debuut als conferencier wat hem
wel enige zweetdruppels kostte maar overi-
gens goed afging. Verder was er het optre-
den van mevr. van Til die naast gedichten
van Max Holt o.a. het verhaal van Schelle
guurken op prima wijze wist te brengen.
Voor de vereniging een bijzonder goede
avond.

Winteraktiviteiten V.T.P.
Het bestuur van de Vordense tennisclub
V.T.P. heeft voor de winterperiode enkele
aktiviteiten op touw gezet. Zo zullen er op
donderdag 27 januar i en op woensdag 23
februari in het clubgebouw kaartavonden
worden georganiseerd. Voor zondag 20
maart staat er een oriënteringsri t op het pro-
gramma. Vertrek vanaf de kant ine .

Buiten verantwoording van de Redaktie.

Wijziging weekenddienst
tandartsen
O mensen, wat worden wij bedot.
en wordt er met onze argumenten gespot.
Vier tandartsen hier, en nog zeven (?) daar,
dan komt het prachtig voor elkaar.
Men schrijft: „Met openbaar vervoer
met kiespijn, dat 's een hele "toer".
Maar moet men dan naar Ruurlo „lopen"
of een gebit in Lochem kopen!?
't Is als je pijn hebt altijd ver
ze helpen ons aan een mooi rooster
Onze tandartsen in Vorden, 't zijn er vier
Geven die om hun patiënten echt geen zier?
Eén weekend in 4 weken, dat is toch vlug
bekeken
Hiermee zijn we in Vorden gebaat
en hebben de heren niemand geschaad!
Nu hoort de afstand niet tot 't verleden
'k Ga liever naar Haccou, Houtman, Vane-
ker of van Eden
dan in 't weekend naar Ruurlo of Lochem
gereden.
Komt heren, houdt ons niet voor de gek en
blijf in 't weekend, en trek!
Laat de mensen niet reizen met pijn
Dat zou voor ons belangrijk zijn.
Blijft l weekend per maand hier
dan wordt Vorden leefbaar met plezier
Dus, weest toch wijzer, deze oplossing is
lood om oud ijzer!

J.G.O. van Dorssen
De Haar 1.

Vrouwenraad Vorden:
Kursus reparaties in huis
Nu de feestdagen weer achter de rug zijn
willen wij nog eens even de aandacht vesti-
gen op de kursus 'Reparaties in huis' die
maandag 7 februari van start gaat. Wij heb-
ben op dit moment nog niet voldoende
deelnemers/deelneemsters om de kursus
door te kunnen laten gaan. Graag vragen
wij belangstellenden zich zo snel mogelijk
op te geven bij Truus Brandenbarg (tel.
2024).
De kursus vindt plaats op maandag 7,14,21
en 28 februari 's avonds i n h e t Dorpscen-
trum. Prijs f. 27,- (inkl. f^^kursusboek).
Tijdens deze 4 avonden wordt veel aan-
dacht besteed aan elektriciteit, met name de
veiligheid, bijv. het in elkaar zetten van een
stekker (gewone en geaarde), aansluitingen
lamp, schilderen, verven^^hangen, waar
moet je op letten bij het^Ben van mate-
riaal, boren, zowel in houfals in steen, di-
versen ophangsystemen, plakken van fiets-
band, enz.
Allerlei karweitjes dus, waarvan men vaak
denkt dat men ze zelf niet kan of niet durft
op te knappen. Iedereen kan zich voor deze
kursus opgeven.
Mocht men meer inlichtingen willen heb-
ben over de Vrouwenraad of heeft men
ideeën of wensen i.v.m. te organiseren akti-
viteiten, dan kan men kontakt opnemen
met het secretariaat, tel. 3020 (Madeleine
Schuurman).

Sportman van het jaar 1983
komt uit Vorden
Vorige week vrijdag is Gerard Nijboer te-
recht gekozen tot sportman van het jaar
1982. Geloven we Fred Fransen dan komt
de sportman voor het jaar 1983 uit Vorden.
Fransen organiseert namelijk op 25 en 26
juni voor alle mannelijke inwoners uit Vor-
den boven de 16 jaar, wedstrijden om de ti-
tel "Sportman uit Vorden van het jaar
1983".
In twee dagen tijds worden dan de volgende
onderdelen afgehandeld: 200 meter hardlo-
pen; 100 meter zwemmen; doelschieten;
kogelstoten; darts, sjoelen etc. Eén onder-
deel mag men laten vervallen. Voor deze
wedstrijden worden voor de besten fraaie
prijzen beschikbaar gesteld.

Flinke belangstelling
nieuwjaarsconcert
Concordia"
De grote zaal van het dorpscentrum was
zondagmorgen behoorlijk gevuld tijdens
het traditionele nieuwjaarsconcert van de
muziekvereniging "Concordia" en de boe-
renkapel "De Achtkastelendarpers".
Het korps begon het concert met het beken-
de "Uren, dagen, maanden, jaren". Een
nummer dat "Concordia" in vroegere jaren
dikwijls op Oudejaarsavond in het dorp
speelde.
Verder werden er diverse populaire num-
mers ten gehore gebracht waaronder" War-
riors Three" een trompetnummer gespeeld
door J. Lauckhar t , E. Lauckhar t en H. Par-
dijs.
Voor de pauze was er tevens een optreden
van de drumband onder leiding van J. Pap-
perse en de majorettes onder l e id ing van J.
Schot. "Concordia" stond onder leiding
van dirigent H. Wendt.
Na de pauze kwamen de "Achtkastelendar-
pers" in Tiroler Kledy voor het voetlicht.
De kapel stond onder leiding van dir igent
Joop Lauckhart . De kapel speelde een vijf-
t iental nummers. Voornamelijk Egelander
muz iek dat zeer bij het publiek in de smaak
viel.

FLetscrossafdeling nieuwe loot aan stam
"Graafschapryders"
De Vordense auto- en motorclub "De Graafschaprijders" gaan starten met een
fietscrossafdeling. Voorzitter Wi m Bielderman vertelde dit dinsdagavond op de
jaarvergadering van zijn vereniging.
Volgens Bielderman sluit het fletscrossen "ontieglijk" goed aan bij de motor-
cross en trial. "De Graafschaprijders" hebben in de nabijheid van het "Zwaan-
tje" een terrein gevonden dat gehuurd kan worden. Door middel van een groot-
schalige sponsoring is het financieel haalbaar. De totale kosten bedragen zo'n
tien duizend gulden. "Deze gelden hebben we momenteel reeds bijeen. We zul-
len het gemeentebestuur zo snel mogelijk informeren. Op l maart beginnen we
met een campagne zodat de fietscrossafdeling zich op 30 april aan het publiek
kan presenteren. Wat wij erg belangrijk vinden is het feit dat we iets doen om de
jeugd van de weg te halen", aldus voorzitter Bielderman.

Hij maakte verder bekend dat er op zondag
20 februari op het militaire oefenterrein in
Vorden een jeugdtrial zal plaats vinden
meetellend voor het kampioenschap van
Nederland. Een primeur zal zijn dat voor
het eerst in Vorden ook de zijspannen van
start zullen gaan.
Bielderman was er content mee dat de mo-
torsportclubs over het algemeen weinig
problemen hebben met het verkrijgen van
vergunningen. "Als je er maar voor zorgt
dat je organisatorisch goed voor de dag
blijft komen".
Penningmeester D. J. Rouwenhorst maakte
gewag van een financieel gezonde vereni-
ging. "Dankzij een sober beleid", zo voegde
Bielderman hieraan toe.
Sekretaris Jan Slagman maakte op uitvoeri-
ge wijze bekend welke aktiviteiten zich het
afgelopen jaar binnen "De Graafschaprij-
ders" hebben afgespeeld. En dat is niet ge-
ring. Slagman had maar liefst 56 minuten
en 19 seconden nodig om het allemaal uit
de doeken te doen.

Hij stelde onder meer dat de economische
recessie de vereniginggeen schade heeft be-
rokkend. Het was een goed verenigingsjaar,
aldus Slagman. "De Graafschaprijders"
hebben momenteel 375 leden.

Hij memoreerde onder andere de oprich-
ting van een bromfictsklasse. De resultaten
die verschillende leden hebben behaald bij
de orientatieritten, crosswedstrijden, toer-
tochten etc.

Een van de hoogtepunten was onder ande-
re het "Achtkastelenweekend" waaraan
door 581 personen werd deelgenomen,
waarvan er ruim drie honderd uit het bui-
tenland afkomstig waren. Ook de negen-
tiende Oost-Gelderlandrit met zijn 316
deelnemers was een hoogtepunt uit het
verenigingsjaar. Bij de bestuursverkiezing
werden de aftredende leden D.J. Rouwen-
horst en D. Pardijs bij akklamatie herko-
zen.

Nieuwjaarsinstuif
Touwtrekvereniging

Nieuw rekord van
Antoon Steenbreker
Afgelopen zaterdag organiseerde het be-
stuur van de touwtrekvereniging Vorden
voor haar leden de traditionele Nieuwjaar-
sinstuif. De opkomst was bijzonder groot.
Voorzitter Gerard Barink sprak in zijn
Nieuwjaarsrede van een bijzonder goed
jaar. 1982 bracht een kampioenschap bij de
A-junioren, terwijl de 640 kg-klasse als
tweede eindigde bij de Nationale kam-
pioenschappen.

Penningmeester Antoon Steenbreker werd
die avond in het zonnetje gezet. Opnieuw
wist hij een grote berg oud papier voor de
vereniging binnen te halen. Was de totale
opbrengst vorig jaar 284.000 kg. in 1982
wist deze werker voor zijn vereniging liefst
316.731 kg oud papier te verzamelen.
Een méér-opbrengst van liefst 32 ton.
Voorzitter Barink zette deze werker terecht
in het zonnetje. Namens de vereniging
werd hem een prachtige melkbus aangebo-
den, welke zeker een plaats zal krijgen in de
woning van Antoon Steenbreker.
De boerenkoolmaaltijd met worst liet zich
die avond goed smaken. Inmiddels zijn de
eerste trainingen reeds weer begonnen.
Nieuwe leden zijn bij de touwtrekvereni-
ging van harte welkom. De heren H. Brum-
melman, Wiersserbroekweg 5 en M. Engel,
Brinkerhof 5 zullen de nieuwe leden gaarne
inschrijven.
De vereniging organiseert op 5 februari
weer de bekende avondwandeling, terwijl

op 26 maart weer de toneelavond plaats
heeft voor leden, donateurs en papier-leve-
ranciers.

Oranjestratenmotorcross
Op Koninginnedag (30 april) wacht de Vor-
dense bevolking een spectaculair motor-
sportgebeuren. Op die dag organiseert "De
Graafschaprijders" in samenwerking met
de Oranjevereniging de "Oranjestratenmo-
torcross". Dit zal zich afspelen in de nabij-
heid van de Havo borstelfabriek. Er zal in
heats van maximaal vier deelnemers wor-
den gecrossd over de weg en het zand,
waarbij de nodige hindernissen in het cir-
cuit zullen worden aangebracht.
Die dag zal tevens de "Oranjeveldloop"
worden gehouden, welke wordt georgani-
seerd door Johan Pardijs. De verdere eve-
nementen zullen t.z.t. in het oranje-pro-
gramma vermeld worden.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
Iedere eerste maandg van de maand
schrijfavond Amnesty International.

18 jan. NCVB afd. Vorden Dorpscentrum
18 jan. Jaarvergadering KPO
19 jan. Jaarvergadering N.B.v.Pl.Vr.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Zo now en dan mag un schooljonge nog 's un rötjen of bomme laoten knappen, de
roste is toch wel zo'n betjen weerekeerd in Dennendarp. De pröttel is weer bi'j me-
kare eveagd of wegewaaid nao un plaatse waor un ander d'r met zit. Volle mensen
bunt, en met eur de hond, maor wat bli'j dat 't allemaole weer veurbi'j is. Die hebt
allene maor un groten hekkei an dat lawaai, al begriept ze bes dat de jonges zich
doar goed met vemaakt. En zolange zee an 't schieten bunt haalt ze gin andere na-
rugheid uut mo'j maor denken.

Wie dat schienbaor neet begrip is Jan Bi'jenraot, un inwoner van Dennendarp die
't wel vaker met zien tiedgenoten an de stok hef, veural as die wat meer lawaai as un
vliege maakt. Deur al dat geknapte had Jan zich al un paar dage op zitten vrett'n
umdat e d'r eerluk ezeg weinug tegen kon beginnen. Maor op oldejaorsdag had e
zich toch wat uuteprakkezeerd dat volgens um un endean de oaverlas kon maak'n.

Zoas te vewachten was zoll'n de jonges zich van de buurte waor Jan wonnen wel
weer nao 't darp begeven en dan langs 't pelietsieburo kommen. Jan stell'n zich bi'j
dat buro vedekt op en too de jonges d'r langs kwammen heel Jan eur staonde.
De jonges gavven gedwee eur vuurwerk af, neet better wettend as dat zee met 'n
echte agent van doene hadd'n. Al had de zönne van Schrievers Olbert wel bi'j zich-
zelf edach: waor ken ik dat gezichte toch van.
Ok naoderhand too de jonges op huus angingen, leep e d'r nog aover te prakke-
zeern.

•
In huus wodd'n alles in geuren en kleuren veteld.
"Now wet ik 't", zei de jonge van Olbert opens, "den kearl daor bi'j 't pelietsieburo
is ok bi'j de tennisclub, da's Jan Bi'jenraot, den hef met de pelietsie jao helemaols
niks uut te staone, hee hef ons mooi veur de gek eholl'n".
"Dan zal ik um de waorheid 's gaon vetell'n", zei Olbert en trean metene nao buu-
ten in 'n auto en ging nao de surrogaat-pelietsieagent.

Olbert hef un too de kaste wel zo uuteveagd dat e voort wel gin zinne meer zal hem-
men um nog 's weer veur agentjen te spöll'n. 't Vuurwerk heb ze trouwens ok nog
weer ekregen. Dat had onzen besten Jan bi'j Olbert in de struuken vestopt. Soms
denk i'j wel 's: wat doet zukke luu eigenluk hier bi'j ons in d'n Achterhoek.

(Historisch)
H. Leestman.



allerlei
eigen meiken van

u de hand op de
Tafelkleedjes
25X35 cm. .35X60 cm. 35X80 cm.

3958?5 U?5

Ctuver bouwemmer
zwart 10 lit

2?5

Philips gloeilampen
25-40-60-75 of 1 00 watt
per stuk

Brigitta koffiekan

Q89
8?5
425

.

Bekende merken hebben een uitstekende kwaliteit,
daar kunt u op rekenen maar wij hebben daarnaast onze eigen merken.

Ook van uitstekende kwaliteit, alleen stukken goedkoper.

l liter Eelaart l liter Florijn Coppelstock
jonge jenever jonge jenever jonge jenever

1575 15951498

Hero jam
Vat'69 Ballantine ^King Charles confiture
whisky 0.7 liter whisky 0.75 liter whisky 0.7 Üter aardbeien

15?o
Extra
confiture
aardbeien

ronneSpa water Top b
rood l liter l liter

079 0?9
Spa citroen Top bronne
l liter citroen l liter

129 Q89

Zendium tandpsta
set 2 tubes a 50 ml. 5.75

Grolsch bier Heineken bier
krat 24 flesjes krat 24 flesjes

14651421 raut bier
krat 24 flesjes

Lassie toverrijst snelkookrijst Snelkookrijst
^mQR pak 400 gram pak 400 gram pak 400 gram

149 109 Q

Glycerona crème
pot 100gram^?5'

249

VACUÜM

Douweicjberts
Fijne Aroira Koffie

Halvamel Nutroma
fles 0.5 liter halfvol

0.5 liter

Cafémel
fles 0.5 liter

[elitta Douwe Egberts Superunie
filterzakjes filterzakjes filterzakjes
1X4,40 stuks nr.4 40 stuks nr. 4, 80 stuks

gen» ai c H h u Ft i e

Douwe Egberts
koffie rood,
250 gram

Van Nelle
stipra koffie
250 gram

VACUÜM

INH2SOC?

Sttperunie koffie
roodmerk
250 gram

Koffer Dreft
2 kilo deze week slechts

848 Dixan zeeppoeder
koffer 2 675

Taartbodems

Iglo boerenkool
pak 450 gram

Unox smac
blik 200

Patat frites
baal l kiloJ^ë^

Arks chocolade biskwie
groot pak ±350 gram

089
189

139
39

Astor hondevoer
per blik 085"

Heinz groente, kip of
tomatensoep
4 bordenblik Q-99

Q89

Bon o mei karnedrank
aardbeien l literpak 1.59

129

Er was een jonge huisvrouw in Almen
die besloot niet langer te talmen
Om haar financiële positie te versterken
koopt ze bij VS alleen maar eigen merken
Nu loopt ze van geluk weer te galmen.

MARKT
fVS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengclo (Gld)-Rijssen-Groenlo-Goor-Vorden



uw VSmarkt helpen
knip houden!
Dat scheelt vooral op die dagelijkse dingen als uw kopje koffie.
Rekent uzelf maar eens uit!

verkade choc. repen
85 gram

hocolade
blokrepen

85 gram 4,

Blue band Remia dex
margarine margarine
pak 250 gram' pak 250 gram Ruitjes margarine BIac band halvarine Remia halvarine Ruitjes halvarine

0?o Q42 500gam

Nescafé extra Moccona rood, Superunie
pot 200 gram pot 200 gram kotreloplos koffie

998 1Q49 200 gram

Dobbelman
blauw
baal 2 kilo

Radion

*J /O 2 kilo 4 •">

Superschoon
baal
2 kilo

Hero cassis
l literfles JL89-

Cote d'or chocotoff
zak

Heco kippenvlees
in bouillon per pot

Theebiskwie
per pak Q<73"

179
179
Q59

Unox rookworst
250 gram 2A3

Gena Gold sinaasappel ' 5
sap l literpak IA9 A •

129Van Melle mentos
3 soorten, pak a 3 rol J^65

Chocella choc. pasta 59
pot 400 gram 8̂9" A •

Katja drop
toefzak 250 gr. 7 soorten 2-£5

179

slijterij

Coppelstock vieux
l literfles nu

Henkes
j o ê jenever
l Bfles

Vat '69 whisky
fles 0.7 liter

bakkerij
Carnaby tompoezen ^J 99
doos 4 stuks 3.95 mtt •

Boerenwit
800 gram deze week

Boerenbruin
800 gram deze week

Bolletje
zak 6 stuks

76
76
19

groenten
Geldig van 13/1 -15/1'83

Pracht bloemkool

Uien
2 kilo

Heerlijke dementines ^
25 stuks
Heerlijke panklare
Stoofschotel met recept
500 gram nu
Maandag 17/1:
Gekookte bieten
Wlo
Dinsdag 18/1: f

Panklare boerenkool
500 gram •

Woensdag 19/1: g
Goudgele andijvie
kilo

bloemen
Narcissen
2 bos

Primula Acoulis
3 stuks
In vrolijke kleuren, potgrond vochtig
houden.

495
495

slagerij
Geldig van 13/1-15/1 '83

Borstlappen
hele kilo

Bieflappen
100 gram

Rttndergehakt
hele kilo

9?8
169
Q90

Maandag 17/1:
Magere speklapjes
kilo

Katenspek
100 gram

6?8
1.19

Dinsdag 18/1:
Verse braadworst
hele kilo

Corned beaf
100 gram

748
125

Woensdag 19/1:
Gehakt ko.h.
hele kilo

Gekookt ontbijtspek
100 gram

748
129

Schouderham
100 gram

Gekookte Gelderse
250 gram

Paardenrookvlees
100 gram

Bermuda salade
150 gram

129
2.19
l.79

229

Goudse kaas
belegen, hele kilo

Coberco halfvolle
dagmelk l literpak

Roomboter
pak 250 gram VS-prijs

K)25
106
259

Een praktische dame in Enter
was moe van al dat winkelgeslenter
Ze sprak: Ikganaarm'nVS-marktinRijssen
Daar vind ik alles tegen heel lage prijzen
Krijgt ze een vriendelijk woord

want ieder kent'r

MARKT
tVSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vordcn



Jonge Bokma

Jagermeister
16,95

Findlaters Whisky
16,95

Aanbiedingen t/m 26-1

slijterij - wijnhandel
SMTT

DORPSSTRAAT 10 VORDEN

OPRUIMING van o.a.

Sportkleding en -schoenen
Truien, vesten en jacks
Bodywarmers
Loden jassen en -mantels
Overhemden
Knickerbockers
Laarzen

Kwaliteit voor een prettige prijs.

Martens
iUtdl doiltrtfftitél

Jacht- en sportartikelen
Zutphenseweg 9 - Vorden.

Grote opruiming van
grammofoonplaten
en cassettes

Singles ™< 1 ,—
L.P.'s en cassettes van
10 tot 15% KORTING
Firma

WOLSING
Julianalaan 20, Vorden. Tel. 05752-1209.

Tip van Welkoop.
Zet de bloemetjes eens binnen.

Een koste -
bewuste

tuinier heeft
een aluminium

Baco broeibak in zijn
tuin staan. Deze is in een wip te ver-
plaatsen naar balkon of dakterras
bijvoorbeeld.
Afmeting: 127 x 86 x
63 cm. Kompleet
met glas. Normale
prijs f235,-
Welkoop aktieprijs

KWEEKKASJE

CACTUS
DAHLIA

Gemengd, grootbloemig,
met spitse bloembladeren, hoogte
120 cm. Welkoop
aktieprijs per 5 stuks 6,1°
GLADIOLEN Gemengd, bol-
maat 12/14, hoogte
120 cm. Welkoop aktie j\ 15
prijs per 25 stuks ^m j

TRIOMF POTGROND

Praktisch
Welkoop
kweekkasje;
de boven-
kap is trans-

parant en twee
verstelbare regelaars

zorgen voor de ontluchting. Afme-
ting: 33 x 21 x 17 cm.
Normale prijs f 14,95
Welkoop aktieprijs

Geschikt voor broeibak-
ken en kweekkasjes, maar
ook voor het (ver-)planten
van kamerplanten. Triomf
potgrond
werkt

12P

Voor iedere
knutselaar, visser en kampeerder is
dit zakmes een
uitkomst. Totale
lengte 19 cm.

Normale prijs f 10,-
Welkoop aktieprijs

GROEIFOLIE

Uw eigen
kweek snelle^» de
grond? Dan is deze groeifolie
ideaal. De gebruiksaanwijzing zit in
de verpakking. Afmeting: 10 x 2 m.

Deze dagen staat de Grote Groene Vakwinkel in het teken van alles
dat groeit en bloeit. Zoekt u zelf't zaad maar uit: boerenkool, kropsla of
andijvie. Salvia's, asters of cactussen. Welkoop heeft 't. Om nu te zaaien of
in het voorjaar.

Bekijk de Welkoop tuinzadengids op uw gemak want als het moet
groeien en bloeien, vindt u hierin alles wat u wenst. Aan u de keus.

struktuurverbete -
rend voor uw tuin.
Weikoopprijs,
zak a 80 Itr

GROENTE-
ZADEN

LVi V WAAV^tjJ

140
*f

KROPSLA
Meikoningin, voor teelt onder glas
en vroeg vollegronds. Januari/
februari onder glas zaaien en zodra
het weer het toelaat in de vollegrond.
Welkoop aktieprijs
per pakj e

ANDIJVIE
Winterandijvie, breedblad jMfrart
winter, geeft kroppen
met geel hart.
Zaaien tweede
helft juni.
Welkoop aktieprijs
per pakje

SPINAZIE
Vroeg reuzenblad, scherp zaad.
Zaaien december/ februari onder
glas, bij gunstig weer vanaf februari
in de volle grond.
Welkoop aktieprijs
per pakje van 250 g

Normale prijs f 15,- l O 50 ^as' ̂ J gunstig weer van

Welkoop aktieprijs JLbLy in de volle grond. m
Welkoop aktieprijs 1̂

I
m* per pakje van 250 gkoop

jssfASTER
Struisveder gemengd, ^-X^ 'V i *»• '
vroegbloeiend, gekrulde
bloembladeren, hoogte
60 cm. Welkoop aktieprijs
per pakj e

SALMA
Splendens St. Jansvuur, rood, vroeg
en rijkbloeiend,
hoogte 25 cm.
Welkoop aktie -
prijs per pakje

ALYSSUM

l̂ —
Ay

Sneeuwkleed,
zuiver wit,

VfT hoogte 10 cm.
Welkoop
aktieprijs
per pakje

.

Als u voor 15 februari
a.s. zelf uw bestelling
Welkoopzaden komt afha-
len ontvangt u maar liefst

15% korting.
Diezelfde korting

krijgt u ook als voor 15
februari uw bestellijst bij
ons binnen is.

JIFFYPOTS
Vierkante stek-
potjes voor
het kweken van

groente- en bloemzaden.
Bijzonder handig en eigen-

lijk onmisbaar. Verpakt in strips
bestaande uit 12 potjes van 5 x 5 cm.

Doos met 2 strips,
Welkoop prijs

Doos met 10 strips,
Weikoopprijs 10,25

voor Huis enTuin, voor Mens en Dier
Meer dan 150 winkels in Nederland.

Prijzen inkl. B.T.W. Levering zolang de voorraad strekt.
Aanbiedingen geldig van donderdag 13 januari t/m 22 januari '83.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

GEMEENTE VORDEN
RA TTENBES TR IJ Dl N G

\ n de week van 24 tot en met 28 januari 1983 zal de jaar-
lijkse aktie ter bestrijding van ratten, gratis door de ge-
meente worden uitgevoerd.

Iedereen die hiervoor in aanmerking wenst te komen
dient dit voor 21 januari aanstaande op te geven bij de
afdeling gemeentewerken, telefoon 2323, toestel 36.

Vordense weekmarkt

Poelier
Hofman

RECLAME:

nieuw - nieuw - nieuw - nieuw
Bloemisterij „de Valeweide". Nu ook op de Vor-
dense weekmarkt. Wij starten met grandioze
aanbiedingen. Verse snijbloemen export kwali-
teit.
Freesia's van 3,75 voor 2,75
Narcissen van 3,75 voor 2,75
Kamerconifeer van 1 o,- voor 8,75

Kuikenpoten

Filet

2 Braadkuikens 9,50

P kg 5,95

p. halve kg. 6,75

Dit is uw kans!
Kwaliteits ondergoed in de opruiming!

Zowel dames, heren, als kinder in enkele
maten en kleuren en de hele katoenen

kollektie van NOVANA!
Certifort pantys 50% korting allemaal bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

P.S. de officiële opruiming begint 13 januari.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 13 januari
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Uit het Ratti-kamp

Ratti l afd. zaterdag - B. en
O. 1: 5-1
Ratti kwam zwaar gehavend in het veld.
Veldspeler Waarle werd in het doel gezet,
Smeitink was geschorst. Toch pakte Ratti
de zaken onmiddellijk serieus aan. Na bijna
l minuut spelen scoorde Ratti al door Roe-
land Paarlberg 1-0; In de 6e minuut was het
Henk Bulten die 2-0 liet aantekenen met
een goed gericht schot. In de 10e minuut
was het de opkomende Alfred Paarlberg
welke de verdediging van B. en O. ver-
schalkte 3-0. In de 12e minuut schoot Harry
Kleink Ikkink in het doel 4-0. B. en O. kreeg
iets meer vat op het spel van Ratti en ging
het spel iets verplaatsen. Echt gevaarlijk
konden zij in de eerste helft niet worden. In
de 40e minuut was het Alfred Paarlberg
welke de ruststand bepaalde op 5-0.
Direkt na het rustsignaal kreeg Ratti kansen
de voorsprong verder uit te bouwen. Maar
de schoten waren slecht gericht. Ratti trok
zich teveel aan de tegenstander op. De
ploeg van B. en O. praatte teveel, waarbij
Ratti zich ook schuldig maakte. Daardoor
kreeg de scheidsrechter te weinig vat op het
spel. Hij liet teveel overtredingen onbestraft
doorgaan. In de 60e minuut schoot een B.
en O. speler uit een vrije trap, laag in het
doel, waarbij iedereen van Ratti stond te kij-
ken 5-1. Naderhand werd de wedstrijd rom-
melig.
Er werd vooral van Ratti-zijde slecht ge-
combineerd. Van B. en o. zijde stond iede-
reen te praten, waarbij geïrriteerde situaties
ontstonden. Iedereen was blij dat de
scheidsrechter voor het eindsignaal affloot.
Overigens een verdiende overwinning voor
de Rattianen.

Programma zaterdag 15 januari
afd. Jeugd: Ratti al - keyenborgse Boys A2;
Ratti cl - Sp. Lochem C3.
afd. zaterdag: Ratti l - Sp. Overwet. l; DZC
'68 5 - Ratti 2; Ratti 3 - Harfsen 3.
Zondag 16 januari
afd. zondag: Ratti l - H en K; Ratti 3 - Her-
cules 8; De Hoven 5 - Ratti 4.
Dames: Ratti l - Dier. Boys; Markelo 2 -
Ratti 2.

Angerlo Vooruit - Ratti 6-2
Afgelopen zondag heeft Ratti het tegen
Angerlo niet kunnen bolwerken. Voor de
rust waren de twee ploegen aan elkaar ge-
waagd. Ratti kreëerde diverse kansen, maar
zoals zo vaak, de afmaker ontbrak. De
thuisclub wist echter in korte tijd drie maal
te scoren 3-0. Na de rust bracht Dinant
Hendriksen voor Ratti de achterstand te-
rug, hetgeen hoop gaf. De thuisclub echter
profiteerde nog tweemaal van de fouten in
de achterhoede van de bezoekers. Martin
Overbeek verkleinde opnieuw de achter-
stand 5-2, maar de wedstrijd was al ge-
speeld. Angerlo tenslotte bepaalde de eind-
stand op 6-2.

Ratti za. 3 - Eefde 4 2-4
Zonder vaste doelverdediger, de laatste
man, een middenvelder en voor voorstop-
per begon Ratti aan het karwei tegen Eefde
4. Beide elftaHen bevinden zich in de top
van hun afdeling met een gelijk aantal pun-
ten.
Hoewel Ratti er alles aan heeft gedaan
moest men toch een 2-4 nederlag incasse-
ren. Gevolg: een fikse tuimeling op de com-
petitieladder.
Eefde kwam al na l O minuten spelen aan de
leiding en of dal vleugels gaf vlak daarna
werd het al 0-2 en uit een buitenspeldoel-
punt werd het nog 0-3. Vlak voor rust echter
wist J. Batenburg voor Ratti de achterstand
te ve rk le inen met een fraaie kopbal. In de
tweede helf t kwam Ratti beter in het spel,
maar er werden noga! eens foute passes
afgegeven. Eefde wist hiervan nog een keer
te profiteren, maar kort voor tijd gaf Jan van
Bommel de stand een wat dragelijk aanzien
2-4. Het had zelfs nog 3-4 kunnen worden
als een Ratti^speler kort voor tijd niet een
strafschop mist te .

Ratti zo. 4 - Erica 7 0-2
De eerste wedstrijd na de winterstop bracht
Ratti geen winstpunten. Keeper Toon Roel-
vink was weer van de partij . Voor de rust
kwam Erica door een misverstand bij de
Kranenburgers uit een corner op 0-1. Na de
aist probeerde Rat t i de bakens te verzetten
maar doelpunten kwamen er niet . Erica
wist de stand veilig te stellen door nog een-
maal een bal achter keper Roelvink te depo-
neren.

ZONDAG 16 JANUARI

EXCALIBUR

Hengelo G ld. telefoon O5753-1461

Puck 2 - Ratti l dames 0-2 PKV nieuws
Nadat de winterstop weer voorbij was ver-
trokken met goede moed naar Deventer.
In het begin ging het gelijk op. Vlak voor
rust maakte Marjo een grandioos doelpunt
door een mooie voorzet van Anita. Dit was
tevens de rust stand. Na de rustpauze ble-
ven de Ratti-dames vechten. Na ongeveer
10 min. gespeeld te hebben kregen ze een
vrije trap. Dit werd grandioos benut door
José. Met een afstand van zo'n 30 meter
knalde ze de bal het doel in. Wederzijds ble-
ven nog een paar scoringskansen liggen.
Dit was toch een goed begin voor 1983.

Tafeltennistoernooi Treffers
De Vordense tafeltennisvereniging "Tref-
fers '80" organiseert zaterdag 26 februari in
zaal de Herberg een tafeltennistoernooi om
het kampioenschap van Vorden.

Venyn in de staart by
Vorden
3-2 zege op Loo
Vorden heeft de tradit ie uit de eerste helft
van de competitie doorgezet: scoren in de
tweede helf t .
In de/c eerste wedst r i jd in het nieuwe jaar
boekten de geel/.warten een belangrijke 3-2
zege op Loo. Belangrijk omdat ook de der-
de plaats in de compet i t ie recht geeft op pro-
motie naar de KNVB.
De Vordenaren hadden in de eerste helft
het beste van het spel. Lr werden evenwel te
weinig kansen benut. Het doelpunt dat in
de 20e m i n u u t gemaakt werd door Chris
l l i s s i n k was niet de verdienste van de ploeg
maar van l l i s s i n k / e l f . Hij ging op l i n k s op
avontuur en slaagde erin uit een zeer moei-
lijke hoek te scoren 1-0. Een prachtig doel-
punt .

Wim Harms die in de eerste he l f t een mak-
kie had werd in de tweede helft wat meer tot
at ie gedwongen. Loo wenste / ich namel i jk ,
ondanks een mindere eerste he l f t , n ie t bij
een nederlaag neer te leggen.
Integendeel . Lerst werd het na 20 minuten
spelen 1-1 toen A, Booltinkgebruik maakte
van een fout in de Vordense defensie. Tien
m i n u t e n la te r opn i euw slecht wegwerken
in de Vordense achterhoede. Doelman
Harms wist a a n v a n k e l i j k de schade te be-
perken maar was in de rebound kansloos
bij een kopbal van J. van Zadelhof!" 1-2.

De geel /warten persten er in de laatste mi-
n u t e n een al les of nicts-offensief u i t . De
inspann ing werd beloond. Lerst was het
Chris H i s s i n k die met een daverende knal
voor 2-2 zorgde, waarna Theo Schotsman
een m i n u u t la te r in ve i l i ge haven loodste 3-
2.

Op de regionale tentoonstelling voor konij-
nen, hoenders, water vogels, cavia's en sier-
duiven te Diepenheim behaalden enkele le-
den van de PKV Vorden weer fraaie succes-
sen.
Grote hoenders:
Wyandotte gestreept: H. Berenpas, l x F, l
x ZG, l x G.
Dwerghoenders:
Barnevelder_Dubb: gez. H.J. Rietman, 3 x
G 9Wyandotteföudgez: H.J. Rietman 2 x ZG,
l xG .
Konijnen:
Vlaamse reus kon. grijs: André Snellink l x
F, l x ZG,^x G.
Vlaamse rvB^vit: H.J. Rietman l x G.
Grootzilvc^P»nkerzwart en lichtzwart: H.
van Heerde 4 x ZG.
Wener, wit: H.J. Rietman, l x ZG, l x G.
Rode nieuw Zeelander: G. Lenselink 2 x F,
l xZG.
Alaska: H.G.J. Horstman, 3 x F, 2 x ZG, l x
G.
Ned. Hangoordwerg: mevr. D. van Heer-
de-Wassink l x F, 3 x G.

André Snellink had tevens het mooiste ko-
nijn van de jeugd op deze tentoonstelling.

Dammen
Afgelopen vrijdag is de eerste ronde ge-
speeld van de onderlinge bekerkompetitie.
De uitslagen zijn: G. Hulshof- G. ter Beest
0-2; J. Masselink - D. van Rikxoort 2-0; B.
Hiddink - H. Graaskamp 0-2; A. Wassink -
W. WesselinkO-2; J. Hoen ink - J . Lamers2-
0; S. Wiersma - H. Klein Kranenbarg 2-0; B.
Rossel - J. Lankhaar 1-1; W. Sloetjes - H.
Esselink 0-2; T. Slütter - H. Ruesink 0-2; B.
Breuker-G. Wassink0-2; G. Brummelman
-H. HoekmanO-2; J. Kra jenbr ink-S . Buist
0-2; B. Wentink - H. Wansink 2-0.
De winnaars van de duels gaan over naar de
2de ronde, die op 4 februari gespeeld wordt.
Verder komen de beide remisesspelers en 2
verliezers, die door loting bepaald worden
in de 2de ronde u i t .
Ui t s l agen jeugd: J. D i j k - L. van Lst 2-0; L.
te Ve l thu i s - B. van Zuylekom 2-0; W. Be-
renpas-H. Berenpas 2-0; M. Boerkamp-G.
Br inkman 2-0; M. Boersbroek - J. Branden-
barg 2-0; R. Slütter - E. Brummelman 0-2;
J. Slütter - J. K u i n 2-0; M. Boerkamp - M.
Boersbroek 1-1.
In het Gelders Kampioenschap hebben
Henk Ruesink en Henk Grotenhuis in de
hoofdklasse beide remise gespeeld tegen
resp. Geert Prinsen (Doet inchem) en Aal te
van Ku i l en (Ermelo) .
Simon Wiersma stond een s c h i j f achter
maar hij wist tegen Willern Lueks ( L a r e n )
toch nog een remise uit het vuur te slepen.
Ook Wieger Wesselink speelde remise en
wel tegen Gep Leeflang uit Doetinchem.
Henk l loekman boekte / i jn eerste overwin-
ning tegen Ronald van de Beek (Benne-
kom).

De allerbeste schoenen
voor de laagste prijzen

Zoals bij deze

HERENSCHOEN maten 40 t/m 46 59-
Ook in dames- en kinderschoenen vindt u in onze opruiming een ruime

keuze in prettige prijzen.

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

,,'n Tocht die
we nooit ziAen
vergeten".

In overleg met de Graafschapbode en de heer Hans Polman plaatsen wij dit arti-
kel over de reiservaring naar Polen. Dat ook onze aktie Vorden, Ruurlo en Bar-
chem door moet gaan blijkt wel uit dit artikel.

(door Hans Polman)

Op vrijdag 17 december vertrok uit Doetinchem, Enschede en Apeldoorn
eengroot aantal vrachtwagens met hulpgoederen richting Polen. Freelan-
ce-journalist Hans Polman uit Doetinchem was één van de chauffeurs
van het 44 wagens tellende konvooi. Terug in Nederland zette hij, een
aantal ervaringen op papier. Het is slechts een kleine bloemlezing.
Hij, en vele vrijwilligers met hem, kwamen aan het einde van de rit tot één
enkele conclusie: er moet doorgegaan worden met akties voor de Poolse
bevolking, want de nood is huizenhoog.

„Polen kaput". Het is het enige dat hij zegt. Tranen stromen over de wangen van de oude man, daar ergens in een klein
dorpje in dit door armoede geteisterde land. Het zijn tranen van verdriet, maar op dat moment óók tranen van vreugde.
Met bevende handen neemt hij een voedselpakket en een paar schoenen in ontvangst, knielt neer en kust mün hand. Ik
geef toe, dat ik zelfde grootste moeite heb niet in snikken uit te barsten. Een aantal medechauffeurs, vaak bomen van ke-
rels, draaien zich ontroerend om. Op zo'n moment realiseer je je in welk een aards paradijs wij in Nederland leven en dat
onze problemen in het niet vallen bij het aanschouwen van zoveel doffe ellende. „Polen kaput".

Aktie: Polen Voor Vorden: A.J.A. Hartelman, Decanijewcg 2, telefoon 2055
H. Janssen, Het Wiemel ink 18, telefoon 2275
J.H. Lubberdink, Decanijeweg, telefoon 1988

Voor Ruurlo: W. van Langen, Willen Alexanderlaan 9, telefoon 2456
A. Snijders Domineesteeg 18, telefoon 1656

Voor Barchem:C. van Oostrum, Kerklaan 6, telefoon 687

Amro bank, Vorden 43.43 56.557 (giro bank 837570)
Bondsspaarbank Vorden 92.31.10.755 (giro bank 949214)
Rabobank Vorden 36-64.45.553 (giro bank 862923)
Rabo bank Kranenburg 15.51.01.781 (giro bank 864310)

Rabo bank Ruurlo 35.67.27.777 (giro bank 905733)
Bondsspaarbank Ruurlo 92.36.23.000 (giro bank 1014797)
Rabo bank Barchem 33.66.29.303 (giro bank 823848)
OP REKENING: AKTIE POLEN

Het zal geen pleziertochtje worden naar het
land, waar mensen worden behandeld als
onbetekenende tweevoeters. Met 44 totaan
de nok beladen trailers vertrekken we op
die 17e december. Vol goede moed. We
maken grappen onder elkaar tijdens de
stops. De stemming wordt zienderogen
minder bij het naderen van de grens tussen
Wesi- en Oost-Duitsland. Snauwende vo-
po's, die er niet de minste moeite mee heb-
ben de kolonne meer dan 6 uur te laten
wachten. Wagens uit- en weer inpakken.
Zeuren over papieren, die in hun ogen niet
in orde zijn. Treiteren is hun parool.

Iets soepeler gaat het toe aan de Poolse
grens. Weliswaar ook hier ruim 3 uur opon-
thoud, maar de Poolse douane blijkt over-
gevoelig voor een paar pakken koffie en
enkele blikjes cola, die hen door de kon-
vooileiding worden overhandigd. Je kun t
hen deze handelwijze eigenlijk niet eens
kwalijk nemen. Ze lijden zelf ook onder de
algehele malaise.
En dan sta je in Polen. Toch even een koude
rilling. Hier en daar zelfs een angstig ge-
zicht. Wat staat ons te wachten? Hoe reage-
ren dQ alom aanwezig militairen op onze
komst? In hun ogen zijn we immers smeri-
ge kapitalisten, die in hun land in feite niets
te zoeken hebben. Komen we er a l lemaal
zonder kleerscheuren weer uit? Een kleine
misstap betekent arrestatie, met alle gevol-
gen van dien. Achteraf valt het al lemaal
mee. We komen er af met een aantal (onzin-
nige) bekeuringen en hier en daar wat
scheldkannonnades van jonge soldaten,
die bij hun superieuren een wit voetje wi l -
len halen.

De eerste stop
Na ruim 24 uur rijden bereiken we 's zater-
dags het eerste Poolse dorp. De bewoners
stromen samen op het pleintje, waar de wa-
gens staan geparkeerd. In vodden gehuld
en praktisch niet geschoeid smeken ze om
voedsel, kleding en schoenen. We mógen
hier niet uitdelen. We hebben immers onze
vas te losadressen. Een aantal chauffeurs
kan de el lende niet langer aanzien en opent
de zeilen van de wagens. De opdringende
menigte moet met man en macht in bed-

dwang worden gehouden. Vrouwen vlie-
gen elkaar in de haren om een paar kinder-
schoenen. Oude van dagen moeten door
ons worden ontzet, omdat ze onder de voet
dreigen te worden gelopen. We proberen
alles zo eerlijk mogelijk te verdelen. Ieder-
een komt aan zijn trekken. We zijn blij, dat
we in ieder geval uit hebben kunnen doen.

En dan is het pleintje leeg. Tijd voorons om
een hapje te eten in het kleine restaurant
aan de overkant van de weg. Een aantal
chauffeurs blijft als bewaker bij de auto's
achter.

Laarzen
Een uiterst schamel geklede vrouw baggert
door de sneeuw. Haar schoeisel bestaat uit
een paar stukjes karton, die ze met touwtjes
om haar voeten heeft gebonden. We geven
haar een paar rubberlaarzen. Ze trekt ze di-
rekt aan. Ze slaat een kruisteken en blijft
enkele minuten in gebed staan. Ze maakt
ons duidelijk, dat ze er van overtuigd is, dat
God ons gezonden heeft. Als we haar nog
een voedselpakket geven, toont ze haargro-
te dankbaarheid door ons allen te omhel-
zen. Het konvooi splitst zich. Wagens ver-
trekken naar Warschau, Lubl in en Poznan.
Gelost wordt bij kinder- en bejaardentehui-
zen, z iekenhuizen en plaatsel i jke paro-
chies. De geestelijken zorgen voor de ver-
deling van de goederen onder de hulpbe-
hoevende bevolking. Op mijn papieren
staat het adres van een parochie in Wielun,
een onooglijk stadje tussen Chestochowa
en Kalisz. De pastoor is duideli jk ingeno-
men met onze komt. Alvorens we onze la-
ding, bestaande uit schoeisel, kleding en
voedsel, in een bouwvallig magazijn kun-
nen opslaan, nodigt hij ons uit de m a a l t i j d
met hem te gebruiken. Het is een heel een-
voudig, doch uitstekend diner. En meer
dan welkom. We hebben zelf al 3 dagen
geen warme hap meer gehad. Bui ten ver/a-
melen zich t iental len mensen rond onze
vrachtwagen. Ze vragen om schoenen.
Vooral om schoenen. Kinderen zeuren om
kauwgum. We delen honderden zakjes
snoep uit, die we hebben meegekregen. Die
glunderende gezichten als je ze een zakje in
de handen drukt.
We stouwen het kleine magazijn tot het dak

toe vol. De pastoor deelt ons in zijn beste
Duits mee, dat hij reeds de volgende dag
met uitdelen zal beginnen. Als dank geeft
hij ons een lies Poolse Wodka, waarschijn-
lijk het enige luxe artikel dat hij bezit.

Bushalte
Op de terugweg naar Chestochowa, waar
we de nacht in een klooster zullen door-
brengen, stoppen we bij een bushalte om
aan een van de daar wachtende de weg te
vragen. Ook hierin eerste instantie hetzelf-
de beeld. Mensen, die om goederen vragen.
We hebben nog wat in de wagen en delen
dat uit. Met de<lozen stevig onder de arm
geklemd stappen ze in de inmiddels gearri-
veerde bus. De chauffeur van het vehikel is
alleen maar boos, omdat we zijn tijdsche-
ma in de war sturen en onze wagen op zijn
plaatsje geparkeerd hebben. We worden in
de gaten gehouden door een aantal mi l i t a i -
ren in een voertuig. Ze komen niet in akt ie .
De wagen blijft ons achtervolgen tot Ches-
tochaqa en verdwijnt dan.
Op het parkeerterrein bij het klooster zien
we onze andere kollega's weer. Ze hebben
allemaal hetzelfde verhaal. Van sommige
wagen zijn de zeilen met messen kapot ge-
sneden. Mensen met honger hebben dat op
hun geweten. De rijders zijn er niet eens
kwaad om. Een kat in het nauw maakt rare
sprongen.
In sommige wagens zijn nog wat goedren
achtergebleven. Die zullen op het parkeer-
terrein worden verdeeld. Opnieuw ont-
staan chaotische toestanden. Er wordt ge-
vochten om ieder kledingstuk, om ieder
paar schoenen, om ieder b l ik met groenten.
Een pater van het klooster moet er aan te
pas tomen om de menigte tot bedaren te
brengen. Dan zijn de auto's leeg. Er is niets
meer. Zelfs met die wetenschap blijven nog
velen uren op het parkeerterrein rondhan-
gen. Die nacht zal kloosterpersoneel onze
wagens in de gaten houden. Het wordt een
rustige nacht. Ook wij gaan slapen. De vol-
gende dag beginnen we aan onze terug-
tocht naar Nederland. Maar niemand van
ons zal deze reis, waarbij we gekonfron-
teerd werden met de armsten onder de arm-
sten, snel vergeten. En, als alle goede gevers
willen, gaan we weer. Volgend jaar. Want
Polen is daadwerkelijk kaput.



MODEHUIS

VORDEN TEL. (05752) 1381

OPRUIMING
Wees er als de

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

OPRUIMING
vanaf donderdag a.s. Zie etalage.

YOGA voor beginners

Vorden: dinsdagochtend
Brummen: woensdagochtend
Dieren: vrijdagavond.
12 wekelijkse lessen

Inlichtingen

Theo de Gans
Gediplomeerd leraar Yoga/Vedanta
Telefoon 08338-3143.

Laat uw houtwal en
bos netjes dunnen

Inlichtingen:
Wildenborchseweg 44, Ruurlo.

15 tot 50% korting
op de prijzen van alle praktisch nieuwe

dameskleding - accessoires
schoenen - hoeden enz. enz. bij:

AGNES Nieuwstad 20 - Vorden

Tel. 05752-1647

Geopend iedere dinsdag t/m vrijdag van 14.00 uur
n.m. af of op afspraak.

Leren mocassin
Geheel leder en leer gevoerde mocassin. Erg goeie
kwaliteit en met prima pasvorm. Maten 36-42. In natu-
rel blauw en zwart.

Vlecht ballerina
Leverbaar in de metallic kleuren blauw, zilver en rood en in

k de maten 36-41

29.-

HERENSCHOENEN
Prachtige kwaliteit en helemaal leer. Kleuren naturel en
bruin. Alle maten 32/46

700 m2 koopplezier.

Volop parkeergelegenheid.

M a a n d m o r g e n s gesloten

UalUcS rOKKBn in vele uitvoeringen

DamW japonnen ze moeten weg

Heren truien un,metv.

Heren schipperstruien maat s

DIERVOEDING
diepgevroren
10 kg pens
10kgkipvlees
10 kg vlees

voor f 22,50
voor f25,-
voor f 34,-

Bezorging aan huis!!!
Bel nu: Tel. 05751-912

St. Jeugdsociteit Vorden.
organiseert op 14 januari optre-
den van de groep UT
Aanvang half 9. Entree f 3,50.

Te koop: opafiets.
Hoetinkhof 115, Tel. 05752-
2349

15 jan. PRINSENBAL
m.m.v. de New Allycats
de Boggelaar Warnsveld.

Jongens (klas 4, 5 en 6) kom
zaterdag om 12.00 uur Mini-
volleybal kijken in de Sport-
zaal.

Restant spellen halve prijs.
Bazar Sueters, Dorpsstraat 15,
Vorden.

PEDICURE
Ook voor aanmeten steunzolen

Mevr. A. LEEFLANG
Schoolstraat 17
Telefoon 2737

Te huur: zomerhuisje (6 pers.)
in Bardel (Duitsland). Tussen
Bentheim en Gronau.
Telefoon: 05752-1464.

Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf / 1,35 per duizend

Inlichtingen:

Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750-26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21, 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

10% KORTING vanaf 13

januari op

beha's en corsetterie

rSU Lr3l0 ondergoed

ondergoed en nachtkleding en op

o.a. cinderella en elias

Restanten ondergoed V00r

HALVE PRIJZEN

RUURLO

15 jan. PRINSENBAL
m.m.v. de New Allycats
de Boggelaar Warnsveld.

Opruiming boeken vanaf 13
januari.
Kantoorboekhandel Loga
Raadhuisstraat 22
Vorden. Tel. 3100.

Binnenkort verschijnt:
AANZIEN 1982

Bestel nu, om teleurstelling te
voorkomen.
Boek en tijdschriftenhandel:
"JAN HASSINK"

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

/u tpl icnscwcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

RKPARATIK
was- en a f w u s a u t o m a t e n
24 uur-service
Onderdelen d i r e k t leverbaar
DE WILD
Rie tbe rge r s i r aa t 34, X u t p h e n
Tel. 05750-154 W.

Op vrij korte termijn te leveren:
diverse soorten houtstrooisel
(los gestort of in balen) alsme-
de papierpulp voor uw vee-
stallen. '
Te koop gevraagd: popelie-
ren, wilgen en eikebomen.
Steentjes B.V.
Lichtenvoorde.
Tel. 05443-3315 b.g.g. 2220.

GROTE OPRUIMING
Zowel in grote als kleine maten

japonnen, blouses, rokken, mantels,
als ook jacks, truien en broeken
Kortingen vaak meer dan 50%
bij de grote maten specialist

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - tORDEN - TEL 05752-1971

P.S. de officiële opruiming begint 13 jan.



LEGO
BAZAR SUCTERS
VORDEN - KRANENBURG

15 jan. PRINSENBAL
m.m.v. de New Allycats
de Boggelaar Warnsveld.

Jongens (klas 4, 5 en 6) kom
zaterdag om 12.00 uur Mini-
Volleybal kijken in de Sport-
zaal.

Restant spellen halve prijzen.
Bazar Sueters, Dorpsstraat 15,
Vorden.

AUTORIJLESSEN?

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

met
Televisie

reparaties
-*,- direct

i i naar

OPRUIMING voor iedereen
bij uw vakmanschoenwinkelier

Damesschoenen
D a mesm oliere's
Dameslaarzen
Kinderschoenen O.a. Bunn,es

Herenschoenen
Damespantoffels

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

f10-
f49-
f40,-
f30,-
f20,-
f 5,-

Damestassen nu 30% KORTING
enz. enz.

Schoenen

Lederwaren

Repara t i e

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Dit willen wij even aan u kwijt!
GEWELDIGE AANBIEDINGEN MET

KORTINGEN VAN 10-50%
ÉN U WEET HET!

„kwaliteit voor een lage prijs"
IN ONZE

OPRUIMING wij starten donderdag

13 januari 8.00 uur

zitgroepen van Leolux - Artifort - Gelderland
fauteuils met stof en leer Artifort - Leolux
wandmeubelen Pastoe - Dux - Deco

En... vergeet vooral onze tapijtaanbiedin-
gen niet. Weston - Besouw - uit onze nor-
male collectie, maar nu even voordeliger

signatuur van beter woonkomfort

Vorden,
Dorpsstraat 22
tel. 05752-1314

Warnsveld
Rijksstraatweg 108

tel. 05750-23346

uw vakman
vata vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

Alle soorten
bouwmaterialen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektie

keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden.

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
bankon. vijvers.

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen in
board, gips, pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

t

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZEN
BLAD

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw a-
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1 404

Hout op stam
gevraagd

Tel. 05735-1249

n
n
n
n
n
n
g
n
n
(i
n
M
il
n
II Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen II

J L HARREN
Klarenbeekseweg \ 4
7383 EB Voorst
Tel. 05758-133*

De beste keuken
voor elke vrouw

Kom beslist eerst vrijblijvend bij

Holtslag kijken, voordat u uw keuken

koopt.

Nu de allernieuwste KEUKEN mo-

dellen in onze showroom

GEOPEND:
dagelijks tot 17.00 uur
Vrijdags ook van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 - 1 3.00 uur.

holtslag ^uurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

Radikale winteropruiming bij:

RUURLO

van onze hele kollektie. Nog nooit prijsden wij zo sterk af. Enorme koopjes in:

Mantels - coats - japonnen - pakjes - rokken - blouses - pantalons.
Kostuums - kolberts - jassen - coats - jacks - pantalons - pullovers - overhemden.

en veel voordeel in kinderkleding. Grote kortingen en restanten opruiming,

o.a. Barb. Farber - Locker - Levis - Spetter.

10% KORjJNG op niet afgeprijsde artikelen.

Vrijdags doorlopend open tot S/ UUT zaterdags doorlopend open tot 4 uur.

O OOOOOOO0O-OOOOOOOOOOOOO

.k.
l VvOG-ZITS met prachtige gobelin

bankjes 995,-
200/140 + 2 nachtkastjes

ledikant

995,-

Wandkasten
Hoekkasteriva1095,-

RUIMT OP
Vouwbedden 119,-

grenen 90/190

1 nachtkastje

Fauteuils
vele verscheidenheid. v.a.

2-deurs kasten
195,-wit of macoré

meeneemprijs

Salontafels
6-hoekig 495, —

T Ï6n6rK3TT16r

nachtkastje + bureau

ledikant 90/200

Eethoeken
4 stoelen, 1 tafel v.a. l öï/Of ~

Schrijfbureaus
meeneemprijs

Matrassen SG 40
Polyether

90 x 200 238,-

140 x 200 398.-

Hoof d kussens
per 2 stuks

Veren 99,-
Kapok 79,-
Dacron 49,-

Tapijt onze runner.

1 kleur 400 cm. breed. OQ
Meeneemprijs nu per meter O«7, —

RUIMT OP

Dessa Polyamide
400 cm breed, nu p.mtr. 74,—

Inclusief leggen.

Dekbedden synthetisch
1 persoons

90% ganzedons
1 persoons

Ook in 2-persoons en voor lits-jemaux

Rapid nylontapijt
400 breed. incl. leggen nu p.mtr 119,—

Speciale aanbieding in

Bedspreien
v a 29,75

Globe tapijt supernylon
400 cm breed incl. leggen

nu p.mtr. l Do,—

Amman tapijt zu,ver
scheerwol 400 cm breed nu

incl.leggen p.mtr. oüü,—



Onze blauwe

OPRUIMINGSKRANT

wordt deze week huis-aan-huis

bij u bezorgd.

De prijzen springen de
pan uit
in onze

Dat lijkt in deze tijd van prijs-
verhogingen een bekend geluid.
Maar, onze prijzen springen er uit
omdat ze zo superlaag zijn!
En dat is natuurlijk wél even wat
anders. Kijkt U maar.

KLASSIEKE EIKEN SLAAPKAMER
met zeer fraai paneelwerk, bestaande uit een
ledikant van 140 x 200 met 2 nachtkastjes

OPRUIMINGSPRIJS

Bijpassende 3 deurs

TOOGKAST OPRUIMINGSPRIJS

1250,-

Dit parmantige

EIKEN WANDMEUBEL
biedt zeer veel bergruimte in z'n vele kasten
vakken en laden.
Afm. 2.37 m breed en 200 hoog.

OPRUIMINGSPRIJS 1598-

GEHEEL MASSIEF EIKEN EETHOEK
Bestaande uit: 'n tafel (140 x 85 cm) met
een 4,5 cm dik blad, gekombineerd met
4 karakteristieke stoelen voorzien van een zadelzit.

OPRUIMINGSPRIJS KOMPLEET

MIMISET 3 delig

zwaar massief eiken jm f\f\

MEENEEMPRIJSlUuf'

£A \ ÜnUtl bestaande uit elementen die
allen voorzien zijn van stalen binnenvering. Dit vorstelijke
zitgebeuren is bekleed met een sterke, breed geribbelde stof.

Kompleet, 5 elementen en 1 hoekelement:

COUPON .
Tegen inlevering van
deze bon kunt u prof ite- •
ren van onze extra na- l
jaarsaanbieding

Charmant thee-
serviesje |
Theepot met 6 bijpas- .
sende koppen

14,95.

SALONTAFEL

1550,-
met massief eiken lijst en een

fraai ingelegd tegelblad
van 130 x 65 cm.

OPRUIMINGSPRIJS: 215-

2 ZITS BANKEN
in modern, klassiek en leder

vanaf375.-
ZIE ONZE ETALAGES

Moderne Hoekkombinatie
Geheel rundieder

Als: 3 - 2 zits voor1999,-

Ledikant grenen 90/200 inkl. bodem 189,-
Schrijf buro'S pakketprijs vanaf 85,-
Schuifdeurkast ] / 3 leg 2/3 hang 1 75,-
Boekenkast grenen vanaf 75,—
LattentafelS grenen vanaf 25,-
Eethoek massief blank vuren 599,—

Bankstel zwaar massief eiken

met voorgevormde rundlederen kussens

Als 3 - 2 zits voor

Als 3-1-1 zits voor 2695,-

2395,-
Egger vitrage 150 hoog vanaf 7,95
Val 55 cm. hoog p.m. vanaf 3,95
Diverse restanten vitrage

Tafelkleed smyrna zuiver wol in 135 x 165 cm.
of 135 cm rond. Van 189,-voor: m**r\ i-r\

139,50

DONZEN DEKBEDDEN

gevuld met 65%echte eendedons en 35%ge-
selekteerde kleine veertjes in een 100%katoe-
nen, donsdichte tijk
1 persoons voor 217,50
2 persoons voor 317,50
Lits Jumeaux voor 398,50
Dekbedovertrekken vanaf 36,90

Een sensatie op onze TAPIJTAFDELING

3 soorten tapijt 400 breed bouclétapijt, vilttapijt en
velours voor woonkamer of slaapkamer

meeneemprijs 59.- p.m.

Onze bekende COUpOnnen tapijt

kortingen tot 70% (zie etalage)

WOONKAMERTAPIJT 400 breed zuiver

scheerwol van 239,- voor 198»~ p.m.
-i- gratis leggen

Fauteuils massief eiken vanaf 289,
Eethoek Windsor eiken vanaf 698,
Spiegels in eiken vanaf 35,
Kapstokken m eiken vanaf 1 25,
Boekenkast eiken vanaf 1 98,
Secrétaire met opzetkast eiken 885,

Velours overgordijnstof
alléén in rood en bruin ^ _ ~ —

voor slechts U\t o U p.m.

Bij aankoop van 10 meter 2 velours sierkussens gra-
tis (zolang de voorraad strekt).

Acryl deken
Alléén in 1 persoons.

Stuntprijs

2 stuks

34,50 p.st.

65,-

Polyether matrassen
1 persoons vanaf 89,50

in SG 40, 1 3 cm dik, aan 2 zijden een geborduure
damast.
1 persoons (80/190) voor 126,-
2 persoons (140/200) voor 233,-

HELMINK
Vorden, Zutphenseweg 24. Tel. 05752-1514
Eibergen, Laagte 16. Tel. 05454-4190

* Gratis reservering en verzekering
voor latere levering (tot ca 12 maanden)

* De opruiming begint donderdag 13 januari a.s.
* Vrijdagavond koopavond
* Voor meerdere knalaanbiedingen zie etalages
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