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"Parel van Vorden" voor boerdery de Kostede

De werkgroep "Leefbaarheid" te Vorden heeft dinsdagavond de onderscheiding "Parel van Vorden voor het jaar 1981" toe-
gekend aan de familie Uilenreef voor de stijlvolle wijze waarop de boerderij "de Kostede" in het buurtschap Linde is ver-
fraaid en verbeterd.

De familie Uilenreef kreeg een azalia van de werkgroep aangeboden alsmede een plaatje op de gevel dat de prijs "Parel van
Vorden 1981" aanduidt.
De familie Uilenreef is afkomstig uit Aadorp bij Almelo en woont nog niet zolang op de "Kostede".
Ook in hun vorige woonplaats bleek hun voorliefde voor verfraaiing want ook daar werd het huis in oude stijl opgetrokken.
De nieuwe kapschuur bij hun huidige woning "De Kostede" is met nieuw eikenhout in de oude stijl opgetrokken. Dit is
voornamelijk het werk van Uilenreef senior geweest. Hij heeft hiervoor ook een oud gevelteken (levensboom) gemaakt. Op
de deel van de boerderij treft men nog oud timmermansgereedschap aan waar men U tegen zegt.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder I I . A . Bogchelman: donderdag vin 11.00 tot 12.00 uur.

Deze week komen de volgende onderwer-
pen aan de orde.
1. Voortgang verkeersstudie.
2. Ter inzage legging van de lijst van ge-

subsidieerde instellingen en organisa-
ties voor het jaar 1982.

3. Raadsvergadering d.d. 26 januari 1982.
4. Publicaties ingevolge de wet Arob.

ad 1. Voortgang verkeersstudie
Ter informatie wordt hieronder in z'n ge-
heel weergegeven de brief van 15 januari
1982 zoals deze is toegezonden aan de be-
zoekers van de hoorzitting in hotel Bakker
op 23 november j.l. Dit staat in verband
met de vertraging die is opgetreden in de
voorbereiding door het college met betrek-
king tot het voorstel over de verkeersstudie
aan de gemeenteraad.
(Voor brief zie bijlage 1).

ad 2. Ter inzage legging van de hjst
van gesubsidieerde instellingen en
organisaties voor het jaar 1982
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat vanaf heden gedurende een maand
op de afdeling Sociale Zaken en Welzijn ter
inzage ligt de lijst van gesubsidieerde instel-
lingen en organisaties voor het jaar 1982.
Belangstellenden kunnen hiervan tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis
kennis nemen.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot de heer J. Gaasbeek, afdeling Sociale
Zaken en Welzijn ter secretarie.

ad 3. Raadsvergadering
d.d. 26 januari 1982
Tijdens deze vergadering zullen onder meer
de volgende punten aan de orde komen:
- aanvragen en aanvaarden van een lening

en bijdrage uit 's rijks kas ten behoeve
van de aankoop en de exploitatie van een
woonwagen;

- vaststelling Verordening openbaarheid
van bestuur gemeente „Vorden";

- voteren krediet voor uitbreiding binnen-
sportaccommodatie;

- aangaan overeenkomst met de N.V. Ne-
derlandse Spoorwegen inzake overweg
Almenseweg te Vorden;

- aangaan model-overeenkomst met de
A.N.W.B. inzake bewegwijzering;

- hernieuwde vaststelling „Verordening
op de Winkelsluiting 1978, nr. 3 (tot rege-
ling van de vrijstelling op grond van
plaatselijke omstandigheden).

ad 4. Publicaties ingevolge
de Wet Arob
(verleende bouwvergunning)
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel bezwaar in

te dienen tegen besluiten van de overheid
en wel bij het orgaan dat de betreffende be-
schikking heeft genomen. Hieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur verleende
bouwvergunningen. Een overzicht van de
verleende bouwvergunningen treft u onder-
staand aan. l let indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift binnen
30 dagen na de datum van publikatie moet
worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer D.J. Kapper, Wilmerinkweg

3 te Vorden, voor het verbouwen van een
veeschuur en het uitbreiden van een
veestalling aldaar.

2. Aan de heer A.J. Stoltenberg, Het Gulik
l te Vorden, voor de verbouw van de wo-
ning aldaar.

BIJLAGE l
"Op 23 november 1981 heeft u de door ons
georganiseerde hoorzitting in Hotel Bakker,
met betrekking tot de verkeersstudie bijge-
woond.
Tijdens die zitting is door de voorzitter van
ons college meegedeeld dat behandeling
van het voorstel in de gemeenteraad naar

verwacTTnng zou kunnen plaatsvinden tij-
dens de vergadering van 26 januari a.s. Daar-
aan voorafgaand zou het geheel dan aan de
orde komen in de vergadering van de com-
missie voor Algemeen Bestuur c.a. d.d. 20
januari 1982.
Bij het uitwerken van hetgeen tijdens de
hoorzitting over ons voorlopig standpunt
door de aanwezigen naar voren is gebracht,
is ons evenwel gebleken dat ons voornemen
e.e.a. in de januari-vergaderingen te behan-
delen te optimistisch is geweest.
Wij benadrukken bij deze dan ook dat de
voorbereiding van ons voorstel over de ver-
keersstudie nog niet zover gevorderd is, dat
daarover tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 26 januari al gesproken zal kunnen
worden.

Wanneer dit wel zal kunnen plaatsvinden is
op dit moment nog niet te zeggen. Wij zullen
u daarvan echter op de hoogte stellen via de
rubriek „Gemeentenieuws" van het plaatse-
lijk nieuws- en advertentieblad „Contact".
Vanwege de omvattendheid van deze com-
plexe materie en de naar aanleiding van het-
geen tijdens de zitting naar voren is gebracht
nog in te winnen externe adviezen, vertrou-
wen wij er op dat u voor deze vertraging be-
grip zult kunnen opbrengen."

Aantal inwoners per 31 december 1981

Aantal inwoners per 1 januari 1981

Vermeerderd door geboorten

Totaal

Elders geboren
behorende tot de bevolking

Totaal

Gevestigden

Totaal

Verminderd door vertrokkenen

Totaal

Overledenen

Totaal

Elders overleden
behorende tot de bevolking

Aantal inw. per 31 december 1981

MANNEN

3675

22

3697

19

3716

103

3819

117

5702

16

3686

19

3667

VROUWEN

3603

15

3618

26

3644

113

3757

115

3642

23

3619

14

3605

TOTAAL

7278

37

7315

45

7360

216

7576

232

7344

39

7305

33

7272

Jacques Benoit 80 jaar
Op 25 december 1981 is de schrijver Jacques
Benoit, pseudoniem van J.J.M. Bayer te
Vorden, tachtig jaar geworden. Hij heeft ge-
dichten geschreven en is ook als vertaler van
tal van boeken bekend geworden.
Bij gelegenheid van zijn 70ste en 75ste ver-
jaardag zijn bloemlezingen verschenen uit
zijn poëzie, namelijk de bundels "Beschei-
den solo" en "Nader dan mijn hart". Dit-
maal stelde hij uit de verzen die hij de laatste
jaren vertaalde de bundel "Toegift" samen.
Het boek bevat twintig gedichten uit de we-
reld-literatuur, ingeleid door H. van Eijk te
Vorden, oud-leraar Nederlands.
De bundel "Toegift" zal gepresenteerd wor-
den op zaterdag 23 januari 1982 in de expo-
sitieruimte boven de Amro-bank, Raadhuis-
straat l te Vorden. In een vitrine zullen
boekwerken van Jacques Benoit te zien zijn
en aan de wand zullen meer dan dertig schil-
derijen van zijn hand getoond worden, want
deze veelzijdige kunstenaar hanteert niet
alleen de pen, maar ook het penseel en de
etsnaald.
De dichter Jaap Zijlstra zal deze expositie
openen en een aantal gedichten uit de nieu-
we bundel "Toegift" laten horen. De heer H.
van Eijk zal iets vertellen over biezondere
drukwerkjes die door Jacques Benoit zelf
vervaardigd zijn en die verschenen zijn in
het fonds "Drukwerk in de marge". Verder
zal de opening van de expositie met fluitmu-
ziek opgeluisterd worden.
De tentoonstelling is geopend van 25 t/m 30
januari, iedere middag. Ieder die er oren
naar heeft is hartelijk welkom bij de opening
op zaterdagmiddag 23 januari.

Kinderpostzegels
De opbrengst van de verkoop van kinder-
postzegels en kaarten in de hal van het post-
kantoor heeft f4328,19 opgebracht.

Vrouwenraad Vorden
De Vrouwenraad in Vorden kan terugzien
op een geslaagd jaar. De ̂ sussen werden
en worden door enthou: ̂ Mttames goed
bezocht. De belangstellin JJK de Thema-
avonden is eveneens goed te noemen. Op 23
februari wordt de eerste bijeenkomst geor-
ganiseerd. Het thema voor deze avond is
Gezonde voeding-Gezonde mensen. Het
programma bestaat uit een dia-presentatie.
Er is een informatiemarkt, terwijl de dames
bovendien tips, ideeën en recepten krijgen
aangeboden.
In maart zal erop 4 dinsdagavonden een cur-
sus brood bakken worden gegeven. Voor
meerdere informatie en opgave kan men
zich wenden tot de dames Brandenbarg (tel.
2024) of Gille (tel. 2151).

Voortgang verkeersstudie
Het voornemen van het college van Vorden
om het rapport over de verkeersstudie in de
raadsvergadering van 26 januari te brengen
is niet haalbaargebleken. „Bij het uitwerken
van hetgeen tijdens de hoorzitting op 23 no-
vember 1981 over het voorlopig standpunt
van het college door de aanwezigen naar vo-
ren is gebracht is ons gebleken dat ons voor-
nemen te optimistisch is geweest," aldus het
college. Het is nog niet bekend wanneer de-
ze materie wel in de raad en commissie Al-
gemeen Bestuur aan de orde zal komen.

Schaatswedstryden
Woensdagmiddag werden er op de Vorden-
se ijsbaan afvalwedstrijden gehouden voor
de jeugd. Maandagavond werd er een pre-
statietocht gehouden.
19 personen reden 10 km.
36 personen reden 15 km.
63 personen reden 25 km.
Voor het uitrijden van deze tocht krijgt ieder
een medaille.

De uitslagen bij de jeugd waren:
Meisjes 8 en 9 jaar
l. Karink Rouwenhorst: 2. Suzan Groot Jeb-
bink: 3. Rianne Lenselink.
Jongens 8 en 9 jaar
1. Roei Groot Jebbink: 2. Renee Vliem: 3.
Edwin Schouten.
Meisjes 10 en 11 jaar
1. Ingrid Weenk: 2. Patricia Harmsen: 3.
Yvonne Zweverink.
Jongens 10 en 11 jaar
1. Herbert Hissink: 2. Vincent Colenbran-
der: 3. Mark Nieuwenhuis.
Meisjes 12 en 14 jaar
1. Ki t ty Medze: 2. Carla Addink: 3. Karin
Groot Jebbink.
Jongens 12 en 13 jaar
1. Bert Heutink: 2. Michel Hendriksen: 3.
Ronnie Mull ink.
Jongens 14 en 15 jaar
l. Raymond Kuit: 2. Laurens Bouwmeester:
3. Wilco Klootwijk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Rijkspolitie Vorden hield
schaatswedstryden
Achtentwintig deelnemers, waaronder 6 da-
mes, hebben meegedaan aan de schaats-
wedstrijden van de Rijkspolitie. Eerste werd
groepscommandant E. Faber, tweede R.
Derksen en derde B, Koers. Bij de dames
won mevr. Horsthuis.
De IJsvereniging verleende haar medewer-
king. I let was een sportieve, sfeervolle mor-
gen.

„De Graafschapryders"
De V.A.M.C. „De Graafschaprijders" orga-
niseert zondagmiddag 14 februari voor het
gehele gezin een trimmiddag. Vertrek vanaf
café Eykelkamp om 14.00 uur.
Op 18 februari gaat „De Graafschaprijders"
bowlen bij cale-wegrestaurant „De Bogge-
laar". Zondag 21 februari organiseert de Vor-
dense motorclub een KNMVjeugdtrial wel-
ke meetelt voor het Nederlands kampioen-
schap. Deze trial wordt gehouden op het Mi-
l i t a i r Oefenterrein en begint 's morgens om
11.00 uur.

Gebedsdienst voor de eenheid
In het kader van de Gebedsweek voor de
eenheid van de Christenen (18-25 januari)
nodigt de Raad van Kerken te Vorden-Kra-
nenburg (waarin vertegenwoordigd zijn de
beide R.K. Parochies, de Gereformeerde
kerk en de Hervormde gemeente) u uit voor
de Gebedsdienst op deze week woensdag 20
januari in de Gereformeerde kerk aan de
Zutphenseweg te Vorden. Liturgieën zijn
gestencild en worden uitgereikt. U bent er
welkom.

Gezamenlijke leerhuisavond
De eerstvolgende gezamenlijke Leerhuis-
avond zal D.V. gehouden worden op don-
derdagavond 28 januari in "het Achterhuus"
achter de Gereformeerde kerk. Onderwerp:
De Islam. Inleider: Dr. Ort uit Winterswijk.
Iedereen die belangstelling heeft voor dit
onderwerp is er welkom!

GEBOREN: Barbara Gloria Antonia Win-
keler.
ONDERTROUWD: A. Wunderink en G.H.
Wasseveld; G.D. Enzerink en Th. A. B.
Hummelink.
GEHUWD: J.G. Stokkinken I.W.M. Eijkel-
kamp; F. Cornelissen en K. Wentink.
OVERLEDEN: M. Verhoef, oud 78 jaar.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering;
zondag 9.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 24 januari 10.00 uur: ds. J.C. Kra-
jenbrink. Evangelie-lezing Marcus 1:14-20.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 24 januari 10.00 uur: ds. J. Veenen-
daal.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 24 januari 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra.
19.00 uur: Ds. K. Dijk, Velp.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 23 en zondag 24 januari: J.H. de
Lange Lochem, tel. Ruurlo, 05735-2478.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 23 en zondag 24 januari dr. Vane-
ker. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKEND/AVOND EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 23 januari 12.00 uur tot maandag
25 januari 7.00 uur dr. Warringa tevens
avond- en nachtdienst.

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

TAFFELTJE DEKJE
Mevr. Takkenkamp. Tel. 1422. Graagbellen
voor 9 uur.

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

GRAAFSCHAP
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, Hengelo
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. A. Swart, spreekuren maandag t/m
vrijdag 8.30-9.30 uur, Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag, woensdag en 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. 05752-2129.

APLHA-HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat 40a,
tel. 05752-2129.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige 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 Kruis-
gebouw.

BEGRAFENISDIENST

De heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346.

MONUTA STICHTING

t Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag ge-
opend 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
Telefoon 1230, 's Nachts en b.g.g. belt
u het alarmnummer: 055-664455.



Uw VS mar kt is meer
dan lage prijzen alleen
Kletsmaioors
pak van 1.89 voor n59

Mini
mentos
zak van l .69 voor r.49

Marandi
chocolade, nougat, glacee
pak 200 gram
van 2.39 voor .
Weekend
biscuits
groot pak
* 350 gram
van 1.95 voor

69

Gevulde koeken
pak 6 stuks
van 1.49 voor

Kano 's
pak 6 stuks
van l .49 voor 125

Haring
in tomatensaus
ovaal blik 400 gram
van 2.49 voor 198

Bonduelle
doperwten
extra fijn
literblik
van 2.59 voor

Nescafé
extra grote pot
200 gram
van 9.29 voor

Corn flakes
groot pak
nu voor 21.19

Heco
kippevlees
in bouillon
van 1 98 voor r.79

Beaujolais 1981
per fles
van 5.95 voor 4S.95

Nutricia
chocomel
7 liter
deze week l6.89

Aarts
rode stoofperen
pot 560 gram
van 2.65 voor 2i

Vers gebrand
in onze n o te n barr.5Vliespinda's

250 gram

Melkpakhouder
met schenktuit
van 4.45 voor

'25

Nefa
maxiverband
pak 24 stuks
van l ,65 voorr.39

Limara
cremezeep
pak 3 stuks
van 12.75 nu voor

'95

proset
shampoo
"iedere dag"
300 ml.

eg)\\ van J.79 voor

15.9

Zacht en schoon
vloeibare zeep
rood of groen
van 4.95 voor

'5945.
Bic
cristalpennen
pak 3 stuks nu

Of
Longdrinkglas
"amsterdam"
van 0.80 voor

geldig van 21 / 1 -23/1
Deze week

karbonade week
bij uw VS markt

Schouder
karbonade
kilo

Rib
karbonade
kilo ir.48

Haas
karbonade
kilo 11:98

Braadribbetjes
kilo 4S.98

Schouderham
zonder vet
of zwoerd
7 50 gram

98

Katenspek
7 00 gram r.35

Tongeworst
7 50 gram

29

maandag

Speklappen
kilo 6f
dinsdag
Verse worst
kilo

'98

Gehakt
50% rund-
50% varkens
kilo 6?8

geldig van 21 1 -23 7
Pracht Witlof 1 kilo
Hierbij gratis een
mooie receptenfolder

i l

2?8
Voor de erwtensoep!
Knolselderij, pre/
en winterpeen
samen

Snoep verstandig eet een appel!
heerlijke
Granny Smith 's
2 kilo 4.
Clementines
20 stuks 35.50

maandag.dinsdag, woensdag.
Stoofperen
rood in de kook
1 V, kilo 2
panklare hutspot
500 gram O9.8
Tros anjers
zware bos a 10 tak,
diverse tinten
met gratis zakje Substral

Voor een prachtige sortering groene-,
bloeiende-, hang- of klimplanten moet
u eens in uw VS markt rondkijken.
De keuze van een speciaalzaak voor de
prijs van de kruidenier!!!!!!!

prachtige Aza/ld
vraagt matig licht, veel water,
en kamertemperatuur.

Puntbroodjes
zak W stuks r.79

G r aan stoet
800 gram
gratis gesneden

95

Tijgerbollen
zak 8 stuks

98

Jagermeister
fles 0.7 liter
deze week 15:95

Coppelstock
beerenburg
fles 1 liter 13*.45

King charles
whisky
fles 0.7 liter

Griesmeelpap
7 liter

deze week r.65

Zeeuws meisje
kuip 500 gram
v;in 1 59 voor

38

Sun
margarine
pak 250 gram
van 0.48 voor

Goudse kaas
v. v. belegen
heel kilo

O3.

\

Dixan
zeeppoeder Kattebakvulling

baal 5 kilo
van 4.39 voor

Reform mix
200 gram

/•Aüiiii'-/.

Van Houten
instant cacao
blik 400 gram
va n 4.25 voor

K. G. kof f ie
vacuüm of bonen
pak 500 gram
van 6.45 nu voor

Reclames geldig van 27 /7 -277 7

Riedel
goudappeltje
pak 1 liter
nu nog Krenten of

rozijnenbrood
700 gram
deze week
van 3.29 voor slechts

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



Ook wij mochten het wonder
van een nieuw leven aanschou-
wen.
Dankbaar en gelukkig geven wij
u kennis van de geboorte van
onze dochter op maandag 18 ja-
nuari 1982

Wij noemen haar

SHARON

Jan Ditzel
Mia Ditzel - Zeevalkink

Vorden, Het Jebbink 55

Blij zijn wij met de geboorte van
ons zoontje.
Wij noemen hem

RONALD

Henry Strookappe
Janny Strookappe-Sjouken

19 januari 1982

Ruurloseweg 10
7251 LK Vorden

Voor de felicitaties, bloemen en
kado's die wij op onze trouwdag
ontvingen, danken wij allen har-
telijk

LAMMY EN HENNIE

SMEITINK

Vorden, januari 1982
Berend van Hackfortweg 52

Voor uw blijk van medeleven,
dat wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
man, vader en opa

THEOZIEVERINK

betuigen wij U onze oprechte
dank.

J. Zieverink-Greve
kinderen en kleinkinderen.

Vorden. Januari 1982

Voor uw blijk van medeleven, na
het plotselinge overlijden van
onze lieve vader en opa

HENDRIK KNOEF

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
fam. Knoef

7251 ML Vorden, Januari 1982
't Weverink, Onsteinseweg 22

Voor uw blijk van deelneming
ons betoond na het overlijden
van mijn lieve vrouw, moederen
oma

GERRITDINAHENDRIKA

STOKKINK-SLAGMAN

betuigen wij U onze hartelijke
dank.

Uit aller naam
D. Stokkink

Wildenborch, Vorden.

Zaterdag 23 januari feesta-
vond voetbalver. „Vorden" in
zaal de Herberg. Aanvang
20.00 uur.

Wegens verhuizing te koop een
driesterren marijnen koelkast-
diepvries combinatie
Wuestenenk de Bongerd 18,
Vorden.

Voor tweewielerreparaties
Barink, Nieuwstad 26

In onze showroom
toer-, sport-, trim-, en race-
fietsen.
Voor 'n Fongers, Barink

Flits kinderfietsen
Barink, Nieuwstad 26.

Gr. platen nuf 5,-
Bazar Kranenburg
HJ. Sueters - Vorden.

restant kop en schotels te-
gen zeer lage prijs
Bazar Kranenburg

Zaterdag 23 januari Feesta-
vond voetbalver. „Vorden" in
zaal de Herberg. Aanvang
20.00 uur.

Meisje, 20 jaar, zoekt kamer,
in Vorden of omgeving, met ge-
bruik van keuken, douche en
w.c.
Brieven onder nr. 45-1.
Bureau Contact.

Na een reis van zo'n veertig weken
Had ik 't in 't donker wel bekeken.
Ik raakte een beetje in de knel;
Dat beviel me niet zo wonderwel.
Ik heb dit aan mama doorgegeven.
Daarop heeft zij mij toen de ruimte gegeven
Om mij te presenteren aan deze en geen
In de wereld zo groot om mij heen.
Ik sta nu aan 't begin van een zelfstandig leven
In een gezin wat God een hand heeft gegeven.
De naam waaronder ik door dit leven zal gaan,
Zal direct hiernaast op het kaartje staan.

BARBARA INGEBORG

Ik ben geboren op 1 5 januari 1982
Mijn ouders en zusje heten:
Peter, Cisca en Miranda Best.
Ons adres is:
Het Vaarwerk 11, 7251 DD Vorden.

Het Bestuur van de school voor Algemeen
Vormend Biologisch en Agrarisch Onderwijs
te Vorden, heeft het genoegen om belang-
stellenden uit te nodigen voor de receptie
van

de heer GJ. BANNINK

die afscheid neemt als direkteur van de
school, wegens het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd.

De receptie zal plaatsvinden op 28 januari
a.s. van 19.30 - 21.30 uur in zaal „De Her-
berg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Voor de grote steun en belangstelling die ik bij het over-
lijden van mijn lieve zorgzame vrouw

WILLEMINA KAMPERMAN

heb ondervonden wil ik een ieder langs deze weg harte-
lijk dank zeggen.

Ruurlo, Eikenlaan 7

Joh. Nijenhuis

Dankbetuiging

Uw belangstelling bij het overlijden en de begrafenis varij
onze lieve man en papa

WILLYWOLBERT
was voor ons een steun

Wij betuigen u onze oprechte dank

R. Wolbert-Toebes
Roald
Ingmar

Ruurloseweg 66
Vorden

Het Groen Kruis Vorden

Het Groene Kruis organiseert een moedercursus
voor a.s. ouders

Inhoud van de cursus:
Algemene informatie, uitzet, voeding
van de moeder, bevalling, voeding van
de baby

De cursus wordt gegeven in het wijkgebouw van
19.30-21.30 uur.
Begindatum 17 februari a.s.

U kunt zich opgeven tussen 13.00 en 13.30 uur in
het wijkgebouw.

Het Groen Kruis
Vorden.

Mevr. te Slaa neemt van 22 januari
t/m 31 januari a.s. geen adverten-
ties aan.

Gevraagd

Vaste medewerker
op een varkensvermeerderingsbe-

drijf

Liefst in het bezit van een landbouwkundige

opleiding.

T. Hakvoort,
Uilenesterstraat 4,

7256 KD Keyenborg.

Tel. 05753-2317

Dinsdag 2 februari 1982

20.00 uur Hotel Bakker Open-

bare Vergadering V.V.D. afd.

Vorden.

Onderwerp:

De door de Raad van Vorden in december 1981 aange-
nomen investeringsnota en de hieruit voortvloeiende ge-
volgen voor de komende jaren.

BINGO BINGO BINGO BINGO

Maandag 25 jan. 1982 start de karnavals-

vèreniging "de Uutslovers" om 20.00 uur

de eerste daverende BINGO met grandio-

ze prijzen in café "de Luifel". Dorpsstraat

11 Ruurlo, tel. 05735-1312.

Prijzen o.a. stereo platenspeler met

boxen, cass. recorders, stofzuigers, enz.

enz. Voorts iedere bezoeker gratis briefje

voor extra ronde prijs.

BINGO BINGO BINGO BINGO

Zaterdagavond 23 januari

FEESTAVOND

Voetbalvereniging „Vorden"

Voor leden en donateurs in zaal

,Se Herberg

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30

uur.

Aktiviteitencommissü

Verhuisd
Tandarts H.H.J. Vaneker
naar Stationsweg 31 te Vorden

Tel. 05752-3372.

Behandeling volgens afspraak

Tandarts W.F. Haccou
naar Stationsweg 31 te Vorden

tel. 05752-1908

Behandeling volgens afspraak.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cate-Restaurant

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

De groene mode
aantrekkelijke kleding voor man en vrouw

tiroler loden jagersjassen

knickerbockers en -kousen

hoeden, petten en sjaals

truien, vesten en spencers
thermo warmte kleding

Romika vachtlaarzen

Marrons
tutdi dothnffnél

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg 9 - Vorden. Tel. 1 272

ANOH
wmmm

ZONDAG 24 JANUARI

ESCIGAl ES

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

i

Openingstijden
wclkoop

Hengelo (G), Ruurlo, Vorden
en Zelhem

In 1982 staat Welkoop weer voor U klaar:
elke dag

de gehele week
Dagelijks van: 8.30 tot 12.30 uur

en van:
13.30 tot 18.00 uur

Vrijdagavond is koopavond, wij zijn dan doorlopend geopend
tot 20.00 uur

Zaterdag van: 8.30 tot 12.30 uur
en van:

13.30 tot 16.00 uur

welk®® i»
doet z'n naam eer aan

HENGELO(G)
Spalstraat 37,
tel. 1713

RUURLO
Stationsstraat 12,
tel. 2500

VORDEN
Stationsweg 20,
tel. 1583

ZELHEM
Dr. Grashuisstraat 11,
tel. 1238

EEN GROEIBUNGALOW

Schoolstr 17

Vorden

05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Uitvoering Vordens Toneel
Op zaterdag 30 januari a.s.
geeft Vordens Toneel een uit-
voering van het blijspel "Zo
heeft Meu Gerre het gewild" in
het Dorpscentrum te Vorden.
Voor de muzikale omlijsting
zorgt de boerenkapel "de Acht-
kastelendarpers".
Kaarten è f 4,50 zijn verkrijg-
baar op vrijdag 29 januari
1982 van 20.00-21.00 uur in
de foyer van het Dorpscen-
trum. Voorts bij de leden en
voor zover voorradig 's
avonds aan de zaal.
Aanvang toneelvoorstel-
ling: 20.00 uur. Zaal open:
19.30 uur.

Te koop: 2 dubbele C.V. radiat.
80 x 90 met kraan en steunen.
Molenweg 29, Vorden. Tel.
2085

Hou de kou en dokter van uw lijf
en de energierekening laag.
Draag Thermolana half wollen
gezondheids ondergoed. Ver-
krijgbaar bij:

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleine

cellen.

Te huur voor kortere of langere

tijd.

Vrieshuis Van Den Berg
Groenloseweg 20- Ruurlo-Telefoon 05735-1418

M KKINK

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN - TEL 05752-1971

Jaarvergadering
Ind. Bond. F.N.V.
Dinsdag 26 januari 20.00 uur. in Hotel Bloemendaal.



Zij n we in januari
we l zo arm?
Geen lekkertjes met knallende weekaanbiedingen.
Echte, eerlijke vaste lage prijzen, week in, week uit.
Daar zorgt Prijs-slag voor, daar heeft u wat aan!

iglo kabeljauwfilets, graatarm,
pak 400 gram

Superieur margarine,
250 gram

Varkenssaté,
3 stokjes _
Patat frites,
diepvries, kilo _

129
119

Sneeuwster,
diepvries, voor 6-8 personen _ .
Boterhamkorrels, -• Qü
300 gram, melk of puur l Ou
Colden Wonder chips, co
1 20 gram, paprika of naturel uu
Pandin de Lussaudière,
'n rode Franse wijn, 0,7 liter

Groente -cn Fruit
uien, HQ
2', kilo nu

Winterpeen, PQ
kilo OtJ
Winterpeen,
kilo

Grote bloemkool,
per stuk
Alléén verkrijgbaar in filialen
met een groente- en f ru St-
afdeling. Prijzen geldig tot en
met 23 januari a.s..

Ananasstukjes,
heel blik—
Slagerslever\vorst,
ring 500 gram
Unox leverpastei,
3 blikjes a 56 gram
Unox gevulde
erwtensoep,
heel blik
Knorr soep,
groente, kip of tomaten, zakje
Hazelnootpasta,
pot 400 gram .
Choca
boterhamvlokken,
pak 200 gram _

149
199
149

182
69

189

89

Gold Spur
tafelmargarine,
kuip 500 gram
Couda's Glorie
frituurvet,
pak 500 gram

29

89

169
Halfvolle koffiemelk,
fles 1000 gram
Magere
chocolademelk,
houdbaar literflacon 79

Nivea
cremebad,
flacon
500 ml.

Palmolivetoiletzeep,
3. stukken a 90 gram
Badschuim,
dennen, flacon 2Y? liter .
Aqua Fresh fluor
tandpasta,
tube 75 ml.
OB tampons,
40 stuks, normaal of speciaal
Junior haarlak,
bus 250 ml.
Schick platinum
scheermesjes,
10 stuks __ 239

Doperwten zeer fijn,
heel blik,Vrij Produkt

Dieetmargarine,
kuipje 250 gram,Vrij Produkt 99
Zonnebloemolie,
hele liter, Vrij Produkt 299
Speculaas,
pak400gram,Vrij Produkt

j Produkt
diepvries, pak 450 gram,.

Boerenkool,
diepvries, pak 450 gram,.. 59
Vloeibaar schuurmiddel, QQ
flacon 300 ml., Vrij ProdukL tl a

Zilvermerk koffie
250 gram, gemalen, vacuüm
verpakt, Vrij Produkt

7nn
V/U
Uu u

549Kalkoenrollade;
diepvries, ± 700 gram
Sperziebonen,
diepvhes, 450 gram_
Kapucijners, -70
heel blik f O
Chinese sperziebonen, -,nn
heel blik UW
Heinz witte bonen in
tomatensaus,

Jonge
Goudse
kaas,
kilo

half blik-

Remia frïtesaus,
emmer 0,6 liter

119
199

Dobbelman
gezinswasmiddel,
vat 3600 gram_-

7ÜQ
i OT

Kwak totaalwasmiddel,
fosfaatarm, zak 2 kilo_

Slagerij
Alléén verkrijgbaar in filialen met een
slagerij. Prijzen geldig tot en met
23 januari a.s..

Borstlappen,
mals, kilo
Bieflappen,
mals, mager 500 gram_
Braadlappen,
mager 500 gram_

10,90
_849
^775

Homburg boer'n
rookworst,
225 gram
Zuurkool,
pak 500 gram
Bruine bonen,
heel blik

149
49
79

JAC. HERMANS
Nieuwstad 5, Vorden

PRIJS-SLAG JAC. HERMANS



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 21 januari
43e jaargang nr. 45

Warm pleidooi commissies voor inschakeling
Vordense aannemers by bouw sporthal

Winnaar prüsvraag-ontwerpplan
Architectenbureau
Th. J. Lammers
te Beek en Donk
ontwerper de heer van de Kerkhof

Dinsdagavond hebben zowel de Commissie Sport & Cultuur alsmede de com-
missie Financiën zich uitvoerig bezig gehouden met het collegevoorstel om een
krediet te voteren voor de uitbreiding van de binnensportakkomodatie.
Wethouder J.F. Geerken noemde tijdens de openbare vergadering van Sport &
Cultuur dit voorstel een uitermate belangrijk gebeuren voor Vorden, want toen
inl$75 de huidige sportzaal werd gebouwd, bleek al spoedig dat hij te klein
was.

In maart 1981 werd aan vier in sporthal-
bouw gespecialiseerde ondernemingen het
verzoek gericht aan de hand van een prijs-
vraagelement een ontwerpplan in te dienen.
De heer E. Brandenbarg informeerde waa-
rom geen Vordense ontwerper was bena-
derd. "Het college heeft gewoon de opdracht
van de raad uitgevoerd en daarbij waren
geen Vordense aannemers", aldus Geerken.
Commissielid Ploeger beaamde: "We heb-
ben toen zelf deze situatie geschapen. Toch
ook jammer dat de Vordense aannemers
toen niet direkt hebben gereageerd".
Wethouder Geerken deelde mede dat de
plaatselijke aannemers zich later wel heb-
ben gemeld. Er is een gesprek met hen ge-
weest maar de klok ten opzichte van de uit-
genodigde vier ondernemingen kon niet
meer worden teruggedraaid.
De wethouder vertelde dat de prijswinnaar
inmiddels bekend is maar dat de naam niet
eerder dan op woensdagmorgen kan wor-
den vrij gegeven.
"De plaatselijke aannemers kunnen deze

dag kontakt opnemen met gemeentearchi-
tekt v.d. Broek die de naam van de ontwer-
per bekend zal maken. Men kan deze
ontwerper dan benaderen en een prijs opge-
ven.

Alle commissieleden deden een dringend
beroep op de wethouder om toch te probe-
ren de Vordense aannemers in te schakelen.
"Het is zo dat wij kontakt met de ontwerper
zullen opnemen en hem vragen door wie hij
is benaderd en welke prijzen zijn genoemd.
Wanneer een Vordense aannemer lager
heeft ingeschreven dat het geraamde bedrag
dan zullen wij nog een gesprek hebben met
de architekt en de hoofdaannemer. Wij zul-
len dan eisen de Vordense aannemers in te
schakelen", aldus wethouder Geerken die
duidelijk maakte dat wannneer de Vordense
aannemers te hoog hebben ingeschreven zij
so-wie-so uit de boot vallen.

De wethouder deelde verder mede dat de
sporthal in oktober geopend kan worden.

"Wat doe ik hier"?
"Wat doe ik hier"? Dit vroeg de heer B. van
Tilburg zich dinsdagavond in de commissie
financiën af, toen het voorstel om een kre-
diet voor deze sporthal te voteren hieraan de
orde kwam. De heer van Tilburg was uiter-
mate verbolgen over het feit dat de techni-
sche kant van de bouw van een sporthal niet
in de commissie financiën behandeld wordt
maar in de commissie Sport & Cultuur. "Wij
zijn de meest technisch toegeruste commis-
sie. Nu krijen wij het voorstel op tafel ver na
de maaltijd", aldus van Tilburg. De commis-
sie ging er mee akkoord dat een krediet van f.
1.565.000 voor de sporthal wordt gevoteerd.
Ook in de commissie financiën een warm
pleidooi voor de inschakeling van de Vor-
dense aannemers. Op de vraag van de heer
van Tilburg op welke wijze hierop door het
college druk zal worden uitgeoefend kon
wethouder Bogchelman op dit moment niet
zeggen.
De heer R.J. van Overbeeke ging er vanuit
dat wanneer andere gemeentes plaatselijke
aannemers inschakelen dit in Vorden ook
wel zal gebeuren.

AGENDA

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum.

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

Iedere woensdagmorgen: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt.

ledere eerste maandag van de maand schrijf-
avond Amnesty International.

AKTIE POLEN
f 28.000,- is binnen

Dinsdagavond hield de werkgroep aktie Vorden helpt Polen weer een bespreking in het Dorpscen-
trum. Men was echt in een hoera stemming en onder de indruk dat er^^eel gegeven is in de ge-
hele gemeente. De penningmeester, de heer Lubberdink, deelde mede cS er bij de banken een ge-
weldig bedrag van f 28.000,- binnen is gekomen.

De scholen
Van groot tot klein zelfs de kleuters hebben gezorgd dat er 125 dozen met levensmiddelen afgele-
verd kan worden, zeer bruikbare levensmiddelen voor mensen in Polen, wat zullen jullie leeftijd ge-
noten er blij mee zijn jongens en meisjes, hartelijk dank, het was geweldig.

De stand is nu
500 grote dozen met kleding, 40 dozen met schoenen, laarzen enz., 200 dozen met levensmidde-
len, 1 5 dozen met medicijnen, en niet te vergeten het grandioze geldbedrag f 28.000,- waar nog
medicijnen, verbandmiddelen van gekocht kan worden.
De artsen, veeartsen, therapeuten in Vorden hebben ook gezamenlijk een aktie ondernomen, zij
hebben allemaal een flinke duik genomen in hun aphotheek, een bestelauto vol verbandmiddelen
en medicijnen en een aanzienlijk geldbedrag is bijeen gebracht.

Vertrekdatum
De goederen worden momenteel door veel ijverige handen van vrijwilligerstransportklaar gemaakt.
De firma's Eijgenhuyzen, Ruurlo, Transportonderneming Woltering, Vorden en Sorbo Vorden heb-
ben spontaan hun grote vrachtwagens beschikbaar gesteld, zelfs bemant met chauffeur.
De bedoeling is rond het weekend van 6 en 7 februari te vertrekken. Momenteel is al iemand naar
Polen met een ander konvooi, die ook het plaatsje Lwasin zal bezoeken om een en ander al vast voor
ons te bekijken met de plaatselijke artsen in Lwasin waar op dit moment het meeste gebrek aan is,
dit komt prima uit dan kan de aankoopcommissie hier nog rekening mee houden.

Aktie is nu gestopt
Vanaf heden kunnen geen goederen of levensmiddelen meer afgegeven worden, wel kunt u
als u dit nog niet gedaan heeft uw financiële bijdrage nog over maken. Wij vermelden hieronder de
banknummers nog even. Het zou toch prachtig zijn als wij in ons volgend contact konden vermelden
dat het bedrag rond is f 30.000,-

Banknummers Amrobank:
giro van de bank 837570 t.b.v. rekeningnummer 43.43.56.557
Bondsspaarbank:
giro van de bank 949214 t.b.v. rekeningnummer 92.31.10.755
Rabobank Vorden
giro van de bank 862923 t.b.v. rekeningnummer 36.64.33.547
Rabobank Kranenburg
giro van de bank 864310 t.b.v. rekeningnummer 15.51.01.307

Geen geld in de manden bij de winkeliers... alleen goederen...

Centrale telefoonnummers
de heer Janssen
de heer Lubberdink

Het Wiemelink te Vorden telefoon 2275
Bondsspaarbank te Vorden telefoon 1 988

20 jan. Jaarvergadering N.B.v.Pl.Vr.
22 jan. Schaatsen Deventer
23 jan. Bal voor gehuwden en verloofden

Café Eijkelkamp
27 jan. H.V.G. Dorp
29 jan. Tafeltennis Dorpscentrum

2 febr. Volleybal Dorpscentrum
8 febr. Agr. gespreksgroep Bloemendaal

16 febr. Volleybal Dorpscentrum
17 febr. Jong Gelre, G.M.v.L. en N.B.v.P.

Culturele avond „de Herberg"
2 mrt Volleybal Dorpscentrum
8 mrt Agr. gespreksgroep

12 mrt Dropping

Nieuwe gids Achterhoek
De Streek-WV Achterhoek te Zutphen
heeft zojuist haar nieuwe Gids voor Vakan-
tie en Vrije tijd 1982 uitgebracht. De gids is
in vergelijking met vorig jaar enigzins van
opzet gewijzigd. Voorin de brochure zijn
toeristische gegevens per ondrewerp ver-
meld: de toerist kan hier vinden waar hij to-
rens kan beklimmen, waar speeltuinen en
kinderboerderijen zijn, vanuit welke plaats
er boottochten starten en wanneer er in een
plaats een markt wordt gehouden.
Verder geeft de gids informatie over dag-
tochten speciale vakantie-arangementen en
een vakantie op de boerderij. De overige
toeristische gegevens staat per plaats ge-
rangschikt. Natuurlijk zijn ook alle gegevens
van de hotels, pensions, restaurants, cam-
pings en zomerhuisjes in overzichtelijke ta-
bellen achterin de brochure opgenomen.
Deze nieuwe uitgave is verkrijgbaar bij het
V.V.V. kantoor, Decanijeweg 3, Vorden. De
prijs f 2,50.

GMvL
De afdeling Vorden van de GMvL organi-
seert dinsdag 26 januari in het dorpscen-
trum een gesprek over het onderwerp "Wat
doet de GMvL voor haar leden". Van het
hoofdbestuur zijn de heren Schutte uit Bor-
culo en Rijkenbarg uit Ruurlo aanwezig.

Verlies van Dash heren tegen
Wik Steenderen

standen 15-10, 15-11 en 15-6 moesten de
Vordense heren een 0-3 nederlaag incasse-
ren. Het team zal zich mede door dit resul-
taat bijzonder in moeten spannen om zich in
de promotieklas te handhaven.

Opnieuw volle winst
Dash-dames
Zaterdagavond kwamen de dames van Dash
uit Vorden als laatste in de eerste helft van de
competitie in de sportzaal te Vorden in aktie
tegen Saturnus de Molen uit Uden. In de be-

ginfase begon Dash te angstig. Saturnus
pakte geroutineerd het heft in handen en
won de eerste set met 12-15.
Geleidelijk aan kwam het zelfvertrouwen bij
Dash terug. De zeer jong wisselspeelsters
Carla Jansen en Elly Nijenhuis draaiden uit-
stekend mee. Het uitvallen van Ineke Riet-
man als gevolg van een duimblessure gaf
daarom geen problemen. Dash trok in de
volgende drie sets het spel naar zich toe 15-
11, 15-10 en 15-8. Een verdiende overwin-
ning van 3-1 derhalve op het bovenaan
staande Saturnus. Dash versterkt hierdoor
haar 5e positie.

De heren van Dash uit Vorden hebben de
tweede helft van de competitie ingezet tegen
WIK uit Steenderen. Het Dash-team miste
Peter Vlogman wegens ziekte. De Vordense
ploeg beschikte die avond ai^rver een opti-
male conditie, zowel me^^Fals physiek.
WIK bleek nu te sterk vo Ten. Met de set-

"Es geföllt uns hier zu gut wie zu Hause", aldus sprak zaterdagavond de presi-
dent van de carnavalsvereniging "Rote Funken" uit Neunkirchen, tijdens de
pronkzitting van de Vordense carnavalsvereniging "De Deurdreajers". Niet zo'n
verwonderlijke uitspraak want de gastheren uit de Kranenburg hebben er inder-
daad alles aan gedaan om het de Duitse gasten naar de zin te maken. Zelfs Büt-
tenredner "Den Droadnaegel" had /.ijn konference aan de Rote Funken aange-
past.
Organisatorisch zat het programma dat za-
terdagavond geboden werd feilloos in
elkaar, al was het jammer dat de "Schau-
tanz" uitgevoerd door de Seniorengarde van
Rote Funken vanwege de geringe afmeting
van het podium niet geheel en al uit de verf
kwam.
Jan ter Beek die deze avond de leiding had,
kweet zich uitstekend van zijn taak. Hij
maakte een verontschuldiging dat de Dans-
marietjes niet voltallig konden optreden
omdat enekei dames in verwachting zijn.
"Zo zie je maar dat de Deurdreajers meer
inhoud willen geven aan het inwonertal van
Vorden", zo sprak hij. Hij toonde zich ver-
heugd over de aanwezigheid van de "Rote
Funken", die zaterdagmorgen voor hun ver-
trek naar Vorden nogal met wat pech te kam-
pen hadden gehad, zodat de bus pas met drie
uren vertraging uit Neunkirchen kon ver-
trekken.
Nadat Prins Fred de Eerste met zijn gevolg
zijn opwachting had gemaakt, begon het
programma met het NOS-journaal. De Mi-
jori's, Ronnie Deel, Rinus van der Linden
en Jozef Kruit gagen een alleraardigste persi-
flage over wat gewone dingen uit het Kra-
nenburgse leven. Bart Hartelman had voor
dit nieuwbulletin de teksten geschreven.
Tussen de bedrijven door deelde Prins Fred
de Eerste onderscheidingen uit aan hen die
zich op een of andere manier voor de carna-
valsvereniging verdienstelijk hebben ge-
maakt. Later op de avond deelde de presi-

dent van "Rote Funken" onderscheidingen
uit aan Hans van der Linden, Jan ter Beek en
Paul Eykelkamp.
Behalve "Den Droadnaegel" uit Zutphen
had ook Herman Tank uit Lichtenvoorde
enorm succes met zijn optreden. Er werd
heel wa afgelachen om beide heren.
Hetzelfde geldt voor het optreden van het
"Saarlandisch Philharmoniker Orkest" dat
onder de befaamde leiding van dirigent
Emil Eykelkamp een glanzende vertolking
gaf van werken van Amadeus Mozart. Blon-
de Johanna kompleet met baard deed de
harten van veel mannen in de zaal sneller
kloppen. Ook deze avond weer de Hofliede-
rentafel met hun nieuwste carnavalsslager
"Lotje". De dansmarietjes van de "Deur-
dreajers" traden verschillende keren met
succes op, daarbij voortreffelijk geinspireerd
door de leidster van de groep Edda Brand.
Onlangs zijn deze dames tijdens een inter-
nationale wedstrijd in Troisdorf eervol vier-
de geworden. Edda Brand kreeg van Prins
Fred de Eerste voor haar prestaties met de
groep een fraai boeket blomen aangeboden.
Aan het slot van de pronkzitting konden de
aanwezigen nog genieten van de Kelly Fa-
milie, alsmede van een optreden van de
Duitse gasten uit Neunkirchen, ditmaal met
een rasechte Hollandse klompendans, dat
uiteraard zeer door het publiek werd ge-
waardeerd. Hierna konden de beentjes van
de vloer met medewerking van de Blue Da-
nio's.

'AKTIE VORDEN HELPT POLEIM"

Aan alle inwoners van Vorden
Beste "allemaal"

Hoe zou ik m ij anders moeten uitdrukken, nu ik als voorzitter van de "coördinatiecommissie "
graag een woord van dank wil richten tot allen (jong én oud), die meegeholpen hebben om
deze actie te doen slagen.

Deze dank geldt zowel de talrijke medewerkers en medewerksters die in de verschillende
werkgroepen vele uren in de weer zij n geweest om de zaken goed te doen verlopen, als die
bedrijven in Vorden welke belangeloos en spontaan hun diensten hebben aangeboden.

En deze dank geldt zeker niet het minst voor hen die dooreen financiële bijdrage of door gif-
ten in natura deze aktie voor de noodlijdende Poolse bevolking hebben gesteund.

Elders in dit blad vindt U het resultaat der aktie vermeld.

Door Uw giften kunnen we de bevolking van het i n het kader van deze aktie "geadopteerde "
dorp in Polen daadwerkelijk en directe hulp bieden.

De bedoeling is dat begin februari het transport met voedsel, kleding en medische hulp naar
Lwasin vertrekt.

Van het verloop zult U op de hoogte worden gehouden.

Wil ik mijn indrukken over deze aktie in één woord weergeven, dan kan ik niets anders zeg-
gen dan "HARTVERWARMEND"!

Het stemt tot dankbaarheid dat wij -juist in deze winterperiode - nu ook de bevolking van Po-
len dooreen barre winter geteisterd wordt, de mensen aldaar iets van onze „eigen warmte "
mogen doorgeven.

Men hoortweleens, waarom nuzo warm lopen voor Polen? Er is ookveel ellende elders in de
wereld!

Ik denk dat wij daar onze ogen evenmin voor mogen (en zullen) sluiten; overal waar mensen
in nood zijn, wordt een appèl gedaan op ons medeleven.

Het beroep op Uw medeleven is deze keer door U ten volle verstaan!

Daarvoor ook namens het Poolse volk, HARTELIJK DANK!!

Coördinatiecommissie
A.J.A. Hartelman, voorz.



Grote
opruiming

Korting tot 75%

Tenniskleding-zwemkleding-trainingspakken-
sportschoenen - wielrenkleding -tennisrackets -
enz. enz

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN*Tel.05752-1318

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
Maandag 25 januari

10-14 uur op het marktplein tegenover Vinotheek
Smit; 15-17 uur bij café Schoenaker te Kranen-
burg.

• Legerjacks, groen met en zonder voering nieuw
en gebruikt.
• Nato jacks en parka's, met borgvoering in alle
maten.
• Werkschoenen, hoog en laag model, bruin en
zwart, met en zonder stalen neus en olieproef.
• Gebruikte legerschoenen, diverse maten.
• Heren sandalen, maten 39 t/m 47.
• Rubberlaarzen, lang en kort model, groen en
zwart.
• Klompen, met leren kap, met en zonder hak, ma-
ten 38 t/m 48.
• "Havep" werkkleding, overalls, werkbroeken,
blauw, groen en khaki.
• Spijkerbroeken.
• Tuinoveralls.
• Nylon jacks, diverse kleuren en prijzen.
• Bomber jacks, kort model, groen.
• Leren vesten, zonder mouwen.
• Pukkels, 10 modellen groot en klein.
• Verrekijkers, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50.
• Slaapzakken, legermodel en gebloemd, ook ex-
tra lang.
• Luchtbedden, 1- en 2-persoons, ook extra lang.
• Rugzakken, met en zonder draagstel.
• Plunjezakken, legermodel, diverse andere kleu-
ren.
• Bankschroeven, 80 - 100 - 125 cm.
• Acculaders, 5-7 ampère.
• Melkschorten, speciaal voor ligboxstallen.

Rrma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

X-"
..** »

&*
&&zss>

-K'

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

CURVER 10 LITER EMMERS
een zware kwaliteit van het bekende merk Curver
een emmer met 10 liter inhoud
waarvan de adviesprijs 3,95 is weektopper 2,75

'Japonnen en rokken
in verschillende modellen
Uni en gedessineerd. We hebben
nu twee prijsklassen. Kijk wat
ze normaal gekost hebben

en29,50
nu slechts l «Jr OU

Levi's sweaters
Voor alle teleurgestelden konden we
nog een partijtje van de prachtige sweaters
in bordeaux en marine kopen.
Wees er nu echter wel snel bij
want we hebben slechts 300 stuks
kunnen kopen Tuunteprijs IL-
Uni spencers
Voor dames en heren. Een pracht van een spencer
voor een speciale weektopperprijs
Wees er snel bij, want op is op.
De adviesprijs is 29,50 Weetopper

Noorse truien
Wij konden nog weer een 1000 stuks op de kop
tikken, van die heerlijke warme, zware truien
De prijs is ongelooflijk voor
een dergelijke trui weektopper 19,50
Kostuums
Heren grijp Uw kans want we hebben een
prachtige collectie uitgezocht die met
kortingen van 100,- tot 1 50,- de
de deur uit gaan. We hebben nu al
kwaliteitskostuums vanaf slechts

Kolberts
Ook hierin hebben we nu een extra voordelige
aanbieding. Alle winter kolberts gaan de deur
uit voor rotprijzen. Er zijn
al kolberts vanaf slechts98-

CURVER KOELKAST STAPELBAKJES a<tf"

Een set a 4 stuks bakjes welke handig is
voor het opbergen van de diverse
vleeswaren. De adviesprijs is minimaal 6,95 weektopper 3,95

.09

*£<£>
QOCtP

Natuurlijk
hebben wij Desiree!

In ons uitgebreide assortiment
hebben wij vanzelfsprekend ook
verlovingsringen. Desiree
verlovingsringen! "Een bekend
merk" zult u zeggen. Natuurlijk,
omdat we vinden dat een verliefd
hart recht heeft op het beste!

Desiree verlovingsringen zijn
er zowel in klassieke als moderne
vormgeving. De keus is ongekend
veelzijdig.

Graag tonen wij u de uitge-
breide &~^ kollektie.

Desiree
uerlouingsringen •̂ ^Bl

uw juwelier ^yVfff
qe> juwelier
siemennk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Handig en lekker warm zo'n on-
derblouse van Thermolana in
huidskleur met korte of lange
mouw.

NIET

voor degenen
reageren

VELOURS TAPUT
1•*»

100% Wol

239.-
Berber

400 br. van 269,- voor

Alles gratis gelegd
NYLONTAPÏJT zware
kwaliteit 400 br van

Bruin/beige
Gratis reservering
Voor latere levering

ZUTPHENSEWEG 29 - VOBDEN- TEL 05752-1971

heeft ze in voorraad HELMINK B.V. VORDEN Zutphenseweg 24
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Tweede Engel concert.

DIZZY MAN'S BAND
zaterdag 23 januari, zaal de Engel, Steenderen

Nederlands populairste bühnegroep met een com
pleet nieuwe en avondvullende show

Zaal open 20.00 uur. Voorverkoop o.a. aan de zaal.

ZWEEDSE MUILEN ^e, 36 Vm 46 nu 27,

LAGE WERKSCHOENEN M . * * » * - 3 8 ,
SKAI MUILEN maten36t/m45 nu 1 5,'

Profiteer nog van de vele koopjes

WULLINK vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4, Vorden. Telefoon 1342

Precies over één maand is het weer zover

KARNAVAL
Dus: ouderen en jongeren op naar

van Tongeren
kleding verhuur
ook voor kinderen.

Weer nieuwe pakken erbij

Tevens de grootste sortering van de achter-

hoek in bijbehorende artikelen als:

Neuzen,
pruiken,
enz. enz.

maskers,
hoeden,

Raadhuisstraat 29, Hengelo Gld.
tegen over gemeentehuis tel. 05753-2896

LET OP
Ook nu weer voordelig lessen bij

Autorijschool

„Oortgiesen"
informeer Brinkerhof 82. Vor-

den tel. 2783. M.I. Gedipl.
lessen in de nieuwe ascona

met
Televisie

reparaties
—j- direct

* naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

LOG A ruimt op!!

Boeken , 50% korting
Kalenders

leren
van 39,50

sukses agenda's

Papier paksoovei f 3f- of 1f50

Ltga ruimt ook al haar speelgoed op !
(geen spellen)

jpV\3/\ boek en kantoor
Raadhuisstraat 22, Tel. 05752-3100

Vrijdagavond grote koopavond

Met nieuwe en onvoorstelbaar

LAGE PRIJZEN alles moet weg
Konfektie Japonnen en pakjes n u i v 25,-
20 - 80% korting Kinderkleding O.a. Ba* Farber
Koopjes in man- 1/2 prijzen
tels bont en leer
Bontjasjes 89.-
Lerenjasjesv,75.- Restanten koopjes in
Mantels Va49,- huishoudgoed. Schiesseren

Ten Cate ondergoed 1/2 prijzen.

t/m 23 januari 10% korting op niet afgeprijsde textiel

Vrijdags open tot 9 uur ook tussen Gen 7 uur.

RUURLO

ZIE ONZE ETALAGES IN

OPRUIMING
SENSATIONELE , 2 z„

2195-

Breed uitgemeten 3 + 2 zits
kombinatie, uitgevoerd in een
superieure kwaliteit rundleer
met een opvallend
fraai sierstiksel
in de rugpartij.
Opruimingsprijs 2995,-

Een gezellige hoekkombinatie uitgevoerd
in hoogwaardig massief eiken en voorzien
van komfortabele kussens
in een duurzame leder
kwaliteit
3+ 2
zithoek

SALONTAFEL
in langwerpig
of achtkant
met plavuizen
ingelegd nu

HOEKKOMBINATIE
3 + 2 zits
bekleed met een sterke
draion rib

opruimingsprijs

1195,-

BOEKENKAST
Eiken
afmeting:
184 x 75 x 26 cm
voor een
messcherpe
prijs

275,-

TOOGKAST
Nostalgische toogkast met zware
massief eiken panelen
1.49 m breed 2.00 m hoog
zolang de voorraad
strekt voor
de éénmalige prijs

als 3-1-1

als 3-2-1

2195,-
2495,- 245,-
2895,-

1395,-

SCHRIJFBUREAU
met een bruin
gelakt metalen
frame, caroline pine
struktuur
meeneemprijs:

i iv

135,-

HELMINKe

(ook voorradig met 2 glasdeuren)

SLAAPKAMER EIKEN
bestaande uit:
• ledikant 140/200
• 2 nachtkastjes
• bovenbouw met verlichting
in de meest luxueuze
uitvoering van dit type
vergelijk gerust!

kompleet 1095,-

ZUTPHENSEWEG 24

.V. VORDEN tel. 05752-1514

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
RESERVERING VOOR LATERE
LEVERING TOT 12 MAANDEN,
GRATIS INCL. VERZEKERING
GRATIS BEZORGEN DOOR EIGEN
VAKMENSEN
VOOR MEERDERE
KNALAANBIEDINGEN ZIE
ETALAGES
DE OPRUIMING BEGINT
DONDERDAG 14 JAN.
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Gelders Piratenteam uit de ether

Voorlopig zullen de stemmen van Wibo, Kippedief, Gait, Toon, Micky Mouse, Marie, Jan Boezeroen, Uncle Frits,
Johnny Cola, Piggy Seu, Wim de Groot, HendrikJan Draaigraag, Blonde Madonna, Honnepon en Tennisballen Henkie
niet meer te beluisteren zijn.
"Inderdaad, voorlopig niet, want zo gauw we de kans krijgen beginnen we weer, zo vertelde Wibo ons.
Het Gelders piratenteam werd in november op initiatief van Kippedief, Toon, Gait en Wibo in het leven geroepen. Het was
de bedoeling van de heren om het wereld-rekord, te breken. Dan diende er 3000 uren non-stop te worden uitgezonden. Op l
december ging 's morgens om 11.00 uur de eerste verzoekplaat "de lucht" in. Toen men er woensdagavond vanwege sto-
ringsproblemen een eind aan maakte bleek het team 871 uur en 30 minuten non-stop in de lucht te zijn geweest. Geen we-
reld- of Nederlandsrekord. Wel werd het Gelders rekord gebroken. In totaliteit werden er ongeveer 10.000 verzoeken ge-
draaid. Het Piratenteam genoot een grote populariteit en ontving financiële steun van bar-bodega 't Pan tof feitje te Vorden.
Ook ondervond men veel steun van de platenmaatschappijen.

Speeltuinvereniging Vorden wordt opgeheven
bestuur is vernielingen beu
Zo ongeveer tien jaar geleden werd in Vorden de speeltuinvereniging opgericht.
Enthousiaste ouders waren avonden in touw om voor de jeugd diverse speelattri-
buten te bouwen. Dezelfde ouders hebben nu bij wij/e van spreken de tranen in
de ogen, want de vernielingen in de speeltuinen vieren hoogtij. "Het is diep en
diep treurig wanneer ik hier nou kijk op het Wiemelink. /.ijn er toestellen gere-
pareerd dan kun je er verzekerd van zijn dat binnen vier weken de zaak weer is
vernield. De politie is natuurlijk wel ingeschakeld, maar wanneer die komt ge-
beurt er toevallig net niets", zo zegt mevr. VV.W.E. Schuppers-Barink sekreta-
resse van de vereniging, verbitterd.

zamerhand geen zin meer in hebben om te
betalen. Er spelen namelijk ook verschillen-
de kinderen waarvan de ouders geen lid zijn
van de speeltuinvereniging. Dat is de reden
dat veel ouders het lidmaatschap hebben
opgezegd. Als zij niet betalen, doen wij het
ook niet meer".
Het zit de speeltuinvereniging Vorden ook
niet lekker dat er al jaren aan de gemeente is
gevraagd om rondom de speeltuin aan het
Wiemelink een hek te plaatsen. Aan dit ver-
zoek is volgens het bestuur nimmer vol-
daan.
Zij vindt dat er teveel tijd besteed moet wor-
den aan administratieve rompslomp voor de

is^rjel

De ouders hebben er inmiddels schoon ge-
noeg van om maar weer steeds tegen de bier-
kaai te vechten. Ondertussen is de laatste ja-
ren nog een ander probleem om de hoek ko-
men kijken namelijk de financiën. Volgens
mevrouw Schuppers is de subsidie veel te
laag.

"Afgelopen zomer hebben wij onze statuten
gewijzigd, opdat wij ook nevenaktiviteiten
konden organiseren. We kregen van de ge-
meente bericht dat dit wel mocht, maar dat
hiervoor geen extra subsidie kon worden
verleend. En geld heb je nodig. Alleen een
zandbak kost al 400 gulden, aldus mevrouw
Schuppers.
In de beginjaren stond de speeltuinvereni-
ging er financieel aanmerkelijk beter voor.
De vereniging telde toen ongeveer 150 leden
die jaarlijks f. 6,- aan kontributie betaalden.
Momenteel is het ledental tot ruim 50 terug-
gelopen.
"Dat komt, zo verduidelijkt mevrouw
Schuppers, dat de meeste ouders er zo lang-

gemeente en het achterna lopen van mensen
over futiele zaken, zodat geen echt beleid ge-
voerd kan worden.
Vijfjaar geleden heeft de speeltuinvereni-
ging de gemeente om tijdelijke verkeers-
maatregelen voor het Brinkerhof en het
Wiemelink gevraagd in verband met de
onveiligheid voor de kinderen. "Tot op he-
den is er nog niets gebeurd", zo zegt me-
vrouw Schuppers.

Alles Brjelkaar heeft het bestuur er de buik
vol van en heeft men de leden voorgesteld
om de speeltuinvereniging te ontbinden
Dinsdagavond 19 januari werd dit bestuurs-
voorstel in het Dorpscentrum aan de leden
voonffed.

Dammen
In het Gelders Kampioenschap heeft Henk
Ruesink de kop steviger in handen geno-
men. Zelf won hij van de Eibergenaar Al-
fons Ottink in een woeste partij, die uitein-
delijk beslist werd door een kombinatie in
een voor Ruesink totaal gewonnen stand.
Van de medekoplopers won Kees Hazen
(Nijmegen) en speelde Bert van Harten
(Bennekom) remise, zodat nu Hazen en
Ruesink het veld aanvoeren, gevolgd door
Berends (Huissen) en van Harten.
De beide Vordense junioren wonnen ook al-
lebei. Johan Krajenbrink won snel van Gep
Leeflang (Doetinchem), terwijl Wieger
Wesselink veel moeite had met Henk Son-
deren (Winterswijk). Toen deze in tijdnood
de beste zet miste was de winst binnen voor
Wesselink.
Henk Hoekman, die vorige week fiog aan
kop stond heeft zaterdagmiddag verloren
van Arjan van Huigenbos (Barneveld).
Hoekman liet in een stand met wederzijdse
dammen op een onbewaakt ogenblik zijn
dam midden op het bord staan met het ge-
volg dat Van Huigenbos met een kleine
kombinatie de dam kon wegplukken. Nu
staat Hoekman op een met 3 man gedeelde
2e plaats.
Bij de voorrondes voor de distriktsfinale
heeft Simon Wiersma goede kansen om zich

voor de finale te plaatsen. In zijn groep van 3
won hij van Derks uit Ulft. De stand is nu:
Wiersma, 3 punten; Derks en Baks, l punt.
Deze laatsten spelen komende zaterdag te-
gen elkaar.
Bertus Nijenhuis doet het in de Hoofdklasse
wat minder. Hij verloor zaterdag van Joop
Achterstraat uit Warnsveld, waardoor zijn
kansen op een finaleplaats zo goed als verke-
ken zijn.
In de eerste ronde van de distriktswedstrij-
den voor aspirantenviertallen kwam DCV l
uit tegen DCV 2. Het Ie won met 5-3. De in-
dividuele uitslagen zijn: A. Hiemcke - W.
Berenpas 1-1; E.J. Wuestenenk - J. Dijk 2-0;
J. Slütter - E. te Veldhuis 1-1; R. Slütter - A.
Plijter 1-1.
Uitslagen onderlinge competitie: Hoofd-
klasse: H. Ruesink - J. Lankhaar 2-0; W.
Wesselink - G. Wassink 2-0; H. Graaskamp -
J. Masselink 1-1; B. Nijenhuis - J. Krajen-
brink 0-2; H. Grotenhuis - H. Wansink 2-0.
Eerste klasse: B. Breuker - G. ter Beest 0-2;
G. Hulshof- S. Buist 2-0; H. Hoekman - G.
Brummelman 2-0; J. Hoenink - H. Klein
Kranenbarg 2-0.
Jeugd: W. Berenpas - N. de Klerk 0-2; E. v.
Est - M. Ruesink 2-0; J. Brandenbarg - A.
Sloetjes 0-2; H. Berenpas - A. Plijter 2-0; M.
Boersbroek-B.Voortman2-0;R.Bulten-R.
Bielawski 2-0; R. Slütter - J. Kuin 2-0; M.
Boersbroek - G. Brinkman 2-0; M. Ruesink -
H. Berenpas 0-2; E. van Est - J. Kuin 2-0; A.
Sloetjes - B. Voortman 2-0; R. Slütter - A.
Plijter 0-2; G. Brinkman -J. Kuin 1-1; H. Be-
renpas - E. van Est 2-0; R. Bielawski - M.
Ruesink 2-0.

Overige uitslagen/programma
Overige uitslagen: hr. 3e kl.: Dash3 - Vios 5,
1-2; hr. 2e kl.: Voorst - Dash 2, 1-2; ds. 3e kl.:
Dash 7 - DVO 4, 0-3; Dash 6 - Vios 5, 2-1;
Dash 6 - DVO 5,2-1; Almen 2 - Dash 7, 3-0;
ds. Ie kl. : Hansa 3 - Dash 3, 2-1; m. asp. : Dash
b - Hansa, 1-2; j.asp.: Dash a - DVO: 3-0; ds.
Ie kl.: Dash 3 -WIK l, 0-3.
Programma: zaterdag 23 jan.: Brummen:
m. asp. Bruvoc - Dash c; Hengelo: ds. 3e kl.
DVO 6 - Dash 7; Schalkhaar: j.asp. SVS -
Dash a; SVS - Dash b; Eefde: j.asp. VIOS -
Dash c; Schalkhaar: ds. 3e div. SVS 2 - Dash
1. Maandag 25 jan.: Vorden: teams andere
ver. Donderdag 28 jan. : Twello: hr. Prom. kl.
V&K-Dash 1.

Feestavond
voetbalvereniging Vorden

De voetbalvereniging Vorden organiseert
zaterdagavond 23 januari haar jaarlijkse
feestavond in zaal De Herk^rg. De aktivitei-
tencommissie is al dri^Btende voor een
leuke versiering te zor^n. Een bekende
conferencier zal tijdens deze feestavond
voor de vrolijke noot zorgen. (Zie adverten-
tie).

Waterpolo

Forse nederlaag Vordense
dames

De dames van Vorden hebben zaterdag de
competitiewedstrijd tegen Roderlo uit Ruur-
lo met niet minder dan 0-8 verloren. De Ro-
derlo-dames toonden zich over alle linies
sterker. Scoreverloop: eerste periode 0-3;
derde periode 04 en 0-5, waarna in de laatste
periode de stand op 0-8 werd gebracht.

Aktiviteiten Jong Gelre

De afdeling Vorden van Jong Gelre gaat 22
januari, wanneer er geen natuurijs is, schaat-
sen in Deventer. Op 29 januari wordt in het
Dorpscentrum te Vorden een tafeltennis-
competitie georganiseerd, waarvoor men
zich kan opgeven bij Ronnie Stokkink (tel.
2694). Op 2 en 16 februari wordt er in het
Dorpscentrum gevolleybald, terwijl Vorden
op 5 en 26 februari ook meedoet aan de re-
gionale competitie, die eveneens in het
dorpscentrum wordt gehouden. Op 17 fe-
bruari is er een kulturele avond in zaal de
Herberg samen met de afd. Vorden van de
GMvL en de Plattelandsvrouwen.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Harm, wod 's wakker, d'r zit un kearl op 't huusken, Harm d'r uut, kom met!"
Hentjen Deurnink trok Harm de dekkens af en prebeern um wakker te kriegen,
hee mos jao drek met. Hentjen en Harm hadd'n al un uurken eslaopen. Zundag-
saovunds gingen zee nooit zo late nao bedde, de tillevisie was dan meestal toch
niks an en 's maondagsmargens mossen de blagen ok weer op tied 't huus uut nao
de schole. Zelf mossen zee natuurlijk ok weer an 't wark al hadd'n ze 't now wel wat
makkelukker as n jaor of wat trugge. De melkbeeste hadd'n ze an de kante edaon,
dan ko'j margens röstug iets later opstaon, un varken hoef i'j now eenmaol neet te
melken.

Of't now deur gestommel of't vallen van dit of dat was ewes wis Hentjen neet
maor zee was argens duer wakker ewodd'n. Zee had toen wel niks meer eheurd
maor had t'r toch effen uut emot, dat heb de luu wel meer a'j 's aovunds late wat
drinkt. Too ze de duere van 't huusken los dei zaog ze daor un kearl, in zien onder-
goed en helemaols veuroaver eboagen met de kop zowat op de grond, zetten.
Hentjen schrok zich un bult en rennen, heel uut de tied, nao de sloapkamer wee-
rurnme umme Harm te roep'n. t'Waa een hele toer umme Harm wakker te krie-
gen, wel drie keer mos ze um zeggen dat t'r un inbrekker of zoiets was. "De kolde
groezel trekt mien oaver de rugge". 't Begon endeluk tot Harm deur te dringen wat
t'rgaonde was. Hee sprong uut bedde en schot in zien pilose bokse. Hee wol eers 't
jachgeweer griepen maor bedach zich toen dat wel te volle narugheid kon geven.
Met un wostespiele zol e um d'r ok wel onder holl'n.

'n Arm met de wostespiele al klaor um den kearl un houw te geven dei'j Harm de
duere van 't huusken los. "Pas op Harm, weas veurzichtug", reep Hentjen van 't
andere ende van de gang. Maor an de holding van de kearl te zeen was den be-
paold neet van plan um Harm an te vall'n. "Den zut t'rbepaold neet as un inbrek-
ker uut", menen Harm. Wat e an den kearl zaog wis e neet maor daor was wat met.
"'t Is Arie toch neet?, vroog Harm an Hentjen. Arie was de vrijer van Willemien,
eur dochter. Die twee waarn vannach nao un feesjen ewes. Willemien, ondertus-
sen ok wakker ewodd'n deur 't gepraot, kwam de trappe af.
"Kiek 's of Arie in bedde lig", reep eur moeder. Ze kwam metene weerummme.
"Nee, Arie is neet in bedde". Too trok Harm de kearol op 't huusken oaverende en
veduld: 't was toch Arie. Arie was nao 't feesjen neet goed ewodd'n, was de trappe
half beduuzeld af kommen rollen en too op 't huusken gaon zitt'n umme bi'j te
kommen. En daor had zien anstoande schoonmoeder um veur un inbrekker of
zoiets angezien.

Dat zee zich naotied pien in de boek heb elachen kö'j ow begriepen, wieters
woll'n ze d'r gin praot van hemm'n maor toch steet 't in de krante bi'j ons in d'n
Achterhook.

H. Leestman

Voor alle schade en spuitwerk aan uw auto
en voor alle schadetaxaties naar

Schade- en spuitbedrijf

J. WIJKAMP
De Venterkampweg 4, Ruurlo. Telefoon 05735-2715.

TAPUTREINIGEN
ook voor uw

gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

OOK GOED
IN ONDERGOED

CONFECTIE EN MODE

JOWÉ-KEIJENBORG
LAND-, EN TUINBOUWMECHANISATIE

BRANDERHORSTWEG 5 - TEL. 05753-2026
verkoopt-repareert-verhuurt

Diverse kettingzagen-tuinbouwtrekkers-frezen-
pompen-aggregaten-motorzeisen-gazonmaaiers-

hout- en compostmachines, verticuteermachines,
grondboren, motoren, hete luchtkanonnen enz. enz.

Nieuw en gebruikt voorradig. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

KEYENBORG - HENGELO (Gld). Tel. 05753-2026.

Wilt u leren knippen en
naaien en/of patroon-
tekenen?
op de donderdagavond zijn nog
enkele plaatsen vrij.
T. Leuverink-Eijkelkamp
Burg. Galleestraat 4, Vorden.
Tel. 2733.

Voor een deskundige, be-
trouwbare en snelle service
van al uw radio of televisie-
apparatuur

Radio/
TV-serwlee
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld..
Telefoon 05738-1533

Off. techn. dienst ITT-Graetz
Reparatie van alle merken

Zaterdag 23 januari feesta-
vond voetbalver. „Vorden" in
zaal de Herberg. Aanvang
20.00 uur.

Huur
Mister Steam
•n reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

Zomerhuisje in Bardel, Duits-
land te huur.
Bardel ligt tussen Gronau en
Bentheim.

Tel. 05752-1464

Volop karnavalsartikelen
Bazar Kranenburg.

Restant plakplastic
tegen zeer voordelige prijs
Bazar Kranenburg.

HELMINK

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

WONINGTEXTIEL
DEKENS, SPREIEN, DEKBEDOVERTREKKEN, LAKEN, MOLTONS ETC.

VEREN KUSSENS
2 voor

29.50
^ .

ZUIVER SCHEERWOLLEN
DEKENS POLYETHERMATRASSEN

1 persoons van f 158,- voor

2 persoons van f 225,- voor

GESTIKTE DEKENS

119,50
169,50

1 persoons

2 persoons

opr. prijs lor""

opr. prijs U/, ü U

Voor stuntprijzen
80 x 190SG30
van 148,50

80 x 190 SG 40
vanaf

2 persoons

voor*99,50

137,25
vanaf 259,75

ZUIVER DONZEN DEKBEDDEN
in blokken doorgestikt 1 00% katoenen dek. Vul-
ling: 90% Eendedons.
140x200 van f 329,- voor

200 x 200 van f479,-

240 x 200 van f 595,-

voor

voor

359,-
439,-

HELMINK B.V. VORDEN

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?

U hebt gedegen
redenen om hetbin-
nenonderhoud uitgere-
kend deze winter te
laten plaatsvinden. ^
Want nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is
dan ooit: f50,- per man per dag!
Maak dus snel een afspraak

voor een vrijblijvende
offerte.

Schildersbedrijf

J.M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDER

Ruurloseweg 35. Vorden.
Tel. 05752-1523

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, UITGEREKEND NU.

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken
Tevens mobiel gritstralen Gunstige prijzen

HECO VORDEN
Kerkhoflaan 1. Telefoon 05752-1309 b.g.g 1335

Zaterdag 23 januari

voor gehuwden en
verloofden
AANVANG 20.00 UUR

MUZIEK:

BLUE DANIO'S

't Wapen van 't Medler
Fa. EYKELKAMP - RUURLOSEWEG 114 - VORDEN

OPRUIMING
LIGBAD groen 195,-

en douchebakken , 70,-
Closet comb ......................... 149,-

closetzittingen halve prijs
Fonteinbakken va5,-
Douche gordijnen v.a. 5,-
Mengkranen va35,-

en nog veel meer. Kom gerust
kijken.

Loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
Het Hoge 20, Vorden

^^

Grandioze opruiming bij
Uw radio - TV
Grammofoonplatenspeciaalzaak!

Diverse scherp geprijsde occasions. Veel afgeprijsde nieuwe appara
tuur o.a.

Drie in één combinatie 2 x 20 Watt.

f 798,-Metallic uitvoering compleet met boxen
van f 1498,- nu eenmalig voor

Stereo radio-cassetterecorders
Compleet met boxen nu al vanaf... f 298,-

Prachtig Nikko audio Rack
2x55 Watt geschikt voor metaal cassettes, f * QQO
Inclusief boxen van f 3198,- nu voor slechts.! l x7 v/O/'

VOOR DE VIDEOLIEFHEBBERS:

AKAI VHS videorecorder 9300
demonstratiemodel inclusief 1 speelfilm T l 4L.x7O/'

Philips VCR videorecorder
modelN1501 100% in orde nu of nooit T

j
j
i

Portable Videoset

bestaande uit:
VHS telerecorder type 4833
Powerunit (netdeel) 4833
Kleuren kamera Colorscope 4053

Electronische Viewfinder EVF 4053

Deze complete set kost normaal f 8998,-

Bij ons scherp afgeprijsd voor f 6498,

-w

li
j
j

Verder nog vele koopjes! komt u zelf overtuigen!

In onze platenafdeling:

LPS al vanaf .......................................................................... f 6,95

vanaf f 1,-

Radio - TV - Grammofoonplatenspeciaalzaak

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1 . Vorden. tel. 05752-2577

1 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar „OLDENKAMP" garantie onder dezelfde voorwaarden is
4 jaar ongeëvenaarde garantie op ITT en GRUNDIG kleurentevee! Hoge inruilprijzen.
Probeer het maar!

ITT ORunmo
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