
Donderdag 22 januari 1981
42e jaargang nr. 45

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 12 Postbus 227250 AA Vorden
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Telefoon 05752-1404

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 31,25 (inkl. 4% BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

W. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Operation friendship in Vorden?
Van 25 juli tot 15 augustus 1981 verblijven ruim zeventig jongelui uit 6 plaatsen in
Nederland in een aantal Amerikaanse staten - Massachusetts, New Jersey, Penn-
sylvania en Vermont - en onder hen zou een groep van tien jongelui uit Vorden
kunnen zijn.

Openration Friendship is een christelijke organasatie die uitwisselingsprogram-
ma's verzorgt in 8 Europese landen en in een aantal Amerikaanse staten. Het
hoofdprogramma is een verblijf van drie weken in de USA. Dit programma vindt
altijd plaats in de zomervakantie. Deelname staat open voor jongeren van 15 tot
25 jaar. Tijdens het programma maken de deelnemers kennis met de geschiedenis,
de levensgewoonten en de bezienswaardigheden van het land dat zij bezoeken.

Door vrienschapsbanden meer begrip
voor elkaar.
Door middel van haar programma's
probeert Operation Friendship interna-
tionaal begrip en vriendschap onder
jongeren te bevorderen. Het steeds
groeiende aantal plaatsen toont aan dat
de organisatie daar zeer goed in slaagt.
Er groeien banden en er ontstaan vaak
regelmatige briefwisselingen. In de afge-
lopen jaren hebben vele jongeren vrien-
den in het buitenland bezocht en ont-
vangen; soms tijdens een OF-program-
ma maar ook op eigen initiatief.
Soms ontstaan er zelfs vriendschaps-
banden tussen de ouders van de deel-
nemers. Dat heeft geleid tot een initia-
tief van de Nederlandse afdeling om een
uitwisselingsprogramma te organiseren
voor OF-gastouders.

Het Gastgezin: een wezelijk onderdeel
van OF.
Tijdens de programma's worden de jon-
gelui ondergebracht bij gastgezinne. In
het gastgezin is altijd een leeftijdgenoot
aanwezig. Het verblijf in een gastgezin
is een zeer speciale ervaring. Vooral als

je weet dat zo'n gezin zeer veel werk
heeft verzet om het programma te
helpen organiseren en de benodigde gel-
den bijelkaar te krijgen. Het
programma wordt namelijk door het
plaatselijk bestuur en de gastgezinnen
aan de jongelui aangeboden. Dat bete-
kent dan ook dat je in een reisjaar alleen
de reis betaalt en in een ontvangstjaar
zorgt voor een programma van drie
weken in je woonplaats.

In alle OF-gastgezinnen wordt je opge-
nomen als lid van het gezin. Dat is voor-
al te zien bij het afscheid als gastouders
evenveel moeite hebben met het vaak
hartroerende afscheid als de jongelui.

Juist omdat het gastgezin zo'n belang-
rijke rol speelt bij de voorbereiding en
de afwerking van het programma zijn
zij een wezenlijk onderdeel van het OF-
gebeuren. Uit het bovenstaande blijkt
dat OF een tweejarig gebeuren is: in het
eerste jaar reist men naar een ander
land; in het daaropvolgende jaar
ontvangt men een gast in het eigen
gezin.

Waarom in Vorden?
Vorden is een plaats gelegen in een van
de mooiste streken van ons land met
een rijke historie en daarom zeer ge-
schikt voor interessante programma's
voor buitenlandse jongeren. Ook de
omgeving biedt zeer veel mogelijkheden
voor typisch Nederlandse beziens-
waardigheden. Bovendien hebben de
Vordenaren enige ervaring in het gast-
gezin zijn.
Operation Friendship biedt dan ook
voor een aantal jongelui een unieke
gelegenheid om in groepsverband een
ander land te bezoeken en in een later
stadium hun land te laten zien aan jon-
gelui uit het buitenland.

Een voorzichtige start.
Natuurlijk is OF nieuw voor jongeren
en ouders in Vorden en daarom denkt
het bestuur van OF-Nederland aan een
voorzichtige start. Zij nodigt tien jonge-
lui uit Vorden uit om aan het zomer-

, programma 1981 in de USA deel te ne-
men. Zij zullen de pioniers zijn die later
de basis kunnen vormen voor een even-
tuele uitbreiding van het aantal groepen.
Trouwens, in OF wordt altijd gewerkt
met groepen van 10 jongelui en één lei-
der.
De reissom voor de USA zal ongeveer ƒ
1100,- bedragen. Met wat zakgeld voor
drie weken zijn er verder geen extra
kosten.

Hoe je je kunt opgeven.
Als je belangstelling hebt om mee te
gaan kun je bellen naar Jan Rigterink,
Brinkerhof 27, tel. 2933. Je ontvangt
dan een aanmeldingsformulier. Ook als
je wat meer informatie wilt hebben kun
je hem bellen. Als je belangstelling hebt
wacht dan niet te lang met je opgave!

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 W. A. J. Lichtenberg: donderdag van 14.00 - 15.00 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur.

Deze week komen de volgende onder-
werpen aan de orde.

1. Raadsvergadering d.d. 27 januari
1981
2. Ter visie legging bestemmingsplan
Vorden-kom 1980
3. Telefooncel bij het treinstation Vor-
den
4. Parkeren onder straatlantaarns
5. Parkeren op trottoirs en groenstro-
ken
6. Publicaties ingevolge de wet Arob

Openbare raadsvergadering d.d. 27 ja-
nuari 1981.
In deze vergadering zullen onder meer
de volgende onderwerpen aan de orde
komen.
- Wijziging gemeenschappelijke rege-
ling "Regionale Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland".
- Wijziging Algemeen Ambtenarenre-
glement, met betrekking tot het ver-
weerrecht van ambtenaren (19e wijzi-
ging).
- Vaststelling getal wekelijkse lesuren
vakonderwijs voor 1981.
- Vaststelling bedrag per leerling als be-
doeld in artikel 55 bis van de Lager-on-
derwijswet 1920 voor het jaar 1981.
- Vaststelling bedrag per leerling voor
administratiekosten als bedoeld in ar-
tikel 101, lid 8, van de Lager-onderwijs-
wet 1920 voor het jaar 1981.

Ter visie legging bestemmingsplan Vor-
den-kom 1980.
Zoals u in de advertentie elders in dit
blad al kunt lezen ligt vanaf 26 januari
a.s. het ontwerp bestemmingsplan
"Vorden-Kom 1980" voor een ieder ter
visie ter gemeentesecretarie.
Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op het gehele centrum van het dorp Vor-
den. In tegenstelling tot b.v. een be-
stemmingsplan voor uitbreiding van het
dorp heeft het onderhavige plan geen
betrekking op nieuwbouw, doch be-
perkt zich hoofdzakelijk tot een legali-
sering van de reeds bestaande bouw-
werken.

Voor enkele situaties zijn echter moge-
lijkheden ingebouwd welke kunnen lei-
den tot een beter "aankleding" van het
centrum.

Aan de totstandkoming van het plan is
nogal het een en ander voorafgegaan.
Reeds in 1974 werd de zgn. commissie
Komplan ingesteld, waarin
vertegenwoordigers van de gemeente-
raad, de Vordense Winkeliersvereniging
en de burgerij zitting hadden. Als voor-
zitter fungeerde de burgemeester, terwijl
een ambtelijk secretaris was aangesteld.
Tevens waren een tweetal externe des-

kundigen ingeschakeld, te weten de ste-
debouwkundige en een afgevaardigde
van de Stichting Economisch Technolo-
gisch Instituut Gelderland (E.T.L).
De werkzaamheden van met name deze
commissie hebben geleid tot een con-
cept-ontwerp bestemmingsplan hetwelk
eind 1978 middels een huis-aan-huis fol-
der onder de aandacht van bevolking
werd gebracht. Deze vorm van voorin-
spraak werd afgerond met een voor-
lichtingsavond op dinsdag 9 januari
1979 in de boerderij bij het
kasteel/gemeentehuis.

Aan de hand van de tijdens de voorin-
spraak geuitte wensen is het concept-
ontwerp nog op diverse punten aange-
past/gewijzigd. Vervolgens is het plan
ter advisering voorgelegd aan de Provin-
ciale Planologische Commissie
(P.P.C.), welke hierover advies moet
uitbrengen alvorens de wettelijke proce-
dure kan starten.

Al deze voorbereidende werkzaamhe-
den hebben geresulteerd in het ontwerp
zoals het thans ter visie zal worden ge-
legd.

Met name voor de bewoners van het ge-
bied waarop het bestemmingsplan be-
trekking heeft lijkt een kennisneming
van het plan wenselijk/noodzakelijk,
temeer daar dit plan als toetsingskader
zal gaan gelden bij toekomistige bouw-
aanvragen.

Verdere informatie wordt u desgewenst
gaarne verstrekt door afdeling l ter se-
cretarie. U kunt daar terecht van maan-
dag t/m vrijdag 's morgens van 8.00 tot
12.30 uur en op de vrijdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur.

Telefooncel bij het treinstation Vorden.
Door de zorg van de P.T.T. is onlangs
een openbare telefooncel geplaatst bij
het stationsgebouw in Vorden. Naar
verwachting zal deze cel voor treinrei-
zigers en omwonenden in een behoefte
voorzien.

Parkeren onder straatlantaarns.
In artikel 67 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens staat ver-
meld dat stilstaande motorvoertuigen
op meer dan twee wielen binnen de be-
bouwde kom geen verlichting hoeven te
voeren, indien zij onmiddelijk verlicht
worden door een lichtpunt van de open-
bare straatverlichting dat niet verder
dan dertig meter verwijderd is.
Dit kan moeilijkheden opleveren als de
nachtverlichting ingaat en lampen van
de straatverlichting worden uitgescha-
keld. Op dit probleem werd extra de
aandacht gevestigd toen het tijdstip van
de aanvang van de nachtverlichting

onla^^werd vervroegd tot 21.00 uur
(winteraizoen). Mede op verzoek van
de plaatselijke politie wijzen wij belang-
hebbenden nog eens op het genoemde
probleem. Ondervanging van de
moeilijkheden kan geschieden door de
voorgeschreven verlichting (voor per-
sonenauto's tenminste één of twee par-
keerlichten aan de wegzijde) te voeren,
of door de voertuigen te plaatsen nabij
de zogenaamde nachtbranders. Bezoe-
kers en vreemdelingen die ter plaatse
niet bekend zijn kunnen wellicht door
de Vordenaren zoveel mogelijk over de
nachtbranders worden ingelicht.

Parkeren op trotstoirs en groenstroken.
Aansluitend op het vorenstaande wijze
wij nog op het onjuist parkeren van
voertuigen geheel of gedeeltelijk op
trottoirs en/of groenstroken. In Vorden
is dat niet noodzakelijk daar als regel
naast de stoeprand en in parkeervakken
kan worden geparkeerd, terwijl het ge-
noemde parkeren op trottoirs en groen-
stroken op grond van o.a. het bepaalde
in artikel 81 van het Reglement Ver-
keersregels en Verkeerstekend en artikel
105 van de Algemene Politieverordening
verboden is.

Publicaties ingevolge de wet Arob.

De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbende de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid en wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.
Hieronder vallen ook de door het ge-
meentebestuur verleende bouwvergun-
ningen. Een overzicht van de verleende
bouwvergunningen treft u onderstaand
aan. Het indienen van bezwaar is aan
een aantal regels gebonden.
Voor nadere inlichtingen kunt u kon-
takt opnemen met afdeling I ter sekreta-
rie. Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift binnen 30 dagen na de da-
tum van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. Arfman, de Leuke 2
te Vorden, voor het bouwen van een
tweede bedrijfswoning aldaar.
2. Aan mej. B. Heersink, het Stapel-
broek 4 te Vorden voor het uitbreiden
van het woongedeelte aldaar.
3. Aan de heer J. Groot Nuelend, Hoe-
tinkhof 113 te Vorden voor het plaatsen
van zonnecollectoren aldaar.
4. Aan de heer R. Wolsing, Hoetinkhof
79 te Vorden voor het oprichten van een
hondenkennel aldaar.
5. Aan mevrouw L.W.M. Knook, Hoe-
tinkhof 117 te Vorden voor het gedeelte-
lijk veranderen van een garage/berging
aldaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Commissie sport en cultuur te
Vorden: "Wat moetje met de
Stichting De Opvang".
De commissie sport en cultuur te
Vorden heeft zich dinsdagavond ge-
ruime tijd bezig gehouden met de
"Stichting De Opvang". De heer A.J.
Stoltenborg verzocht het college een wat
duidelijker beleid te voeren in deze kwe-
stie. Voor iedere Vordenaar die bij "De
Opvang" is aangesloten stelt de
gemeente 55 gulden subsidie beschik-
baar. Meer wilde wethouder Lichten-
berg destijds niet beschikbaar stellen.
Hij had er zijn twijfels over of meer
subsidie wel goed besteed zou worden.
Vandaar dat de commissie zich afvroeg
"wat moeten we met de Stichting "De
Opvang". Van belang is wat wil de
W.A.O. er zelf. Onder andere werd in
de commissie het idee geopperd om een
enquête te houden onder de werklozen
in Vorden. Bij nader inzien wilde de
commissie zover niet gaan. Wel zegde
wethouder Lichtenberg toe in de vol-
gende commissievergadering op deze
kwestie terug te willen komen.

Verder deelde de wethouder mede dat
hij op 26 januari een gesprek zal hebben
met wethouder Bijl va^Sutphen over e
de muziekschool. Ol̂ F werd in de
commissie nog even gesproken over de
Vordense Sportfederatie die maandag
26 januari definitief zal worden opge-
richt. De procedure verordening sociaal
kultureel werk zal eincLjjiaart in de ge-
meenteraad worden ba^fcdeld.
Op een vraag van de neer Ploeger hoe
het staat met grond voor de volkstuin-
vereniging kon wethouder Lichtenberg
geen positief antwoord geven.
"Misschien stelt Ploeger zelf wel zijn
tuintje beschikbaar wanneer het niet
van de grond komt", zo merkte Stol-
tenborg gekscherend op!

Open huis
Donderdag 5 februari houdt de twee-
klassige openbaren kleuterschool "Het
Kwetternest" aan Het Jebbink "Open
Huis", voor de ouders van de kleuters
die dit jaar 4 jaar zullen worden. Als u
daarvoor belangstelling heeft kunt U
vrijblijvend een kijkje komen nemen.
De beide leidsters zullen u graag vertel-
len over de gang van zaken op de
school.

Gezinsdienst in twee kerken
Aanstaande zondagmorgen 25 januari
zal D.V. in twee kerken, in de Hervorm-
de dorpskerk en in de Gereformeerde
kerk, een gezinsdienst gehouden worden
die door een interkerkelijke groep ge-
meenteleden is voorbereid en dan ook
dezelfde liturgie heeft.
In de Gereformeerde kerk hoopt voor te
gaan ds. Zijlstra en in de Hervormde
kerk ds. Krajenbrink.
De gezinsdienst wordt ook op enkele
scholen voorbereid o.a. door het zingen
van liederen.
Het thema van deze dienst voor-het-
gehele-gezin sluit aan bij de Nationale
Bijbelweek 1981 (25 januari t/m 31 ja-
nuari) met als onderwerp: "Steek je
licht op met elkaar."
Je licht opsteken = iets gewaar worden,
je laten informeren, kennis krijgen van
iets en daarmee iets gaan doen.

Dus niet in donkere, duistere onwetend-
heid blijven zitten, maar "je licht opste-
ken" en zelf een licht zijn. De Bijbel wil
alle eeuwen door een lichtbron zijn.
Iedereen, heel het gezin, is zeer welkom
in de genoemde gezinsdienst op a.s.
zondagmorgen.
Ook de Zondagsscholen en de Jeugd-
kerk van de Hervormde gemeente ma-
ken de gezinsdienst mee in de dorps-
kerk. Het is de bedoeling dat de kinde-
ren zoveel mogelijk bij de ouders in de
kerk plaatsnemen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Het N.B.G., afd. Vorden
Het is mogelijk dat na de gezinsdienst,
bij de uitgang van de Hervormde kerk
en de Gereformeerde kerk (maar dat is
nog niet helemaal zeker) ook de plaatse-
lijke afdeling van het N.B.G. (Neder-
lands Bijbel Genootschap) enige aan-
dacht geeft aan de Nationale Bijbelweek
1981 door middel van een folder of iets
dergelijks. Het lézen van de Bijbel wil
men stimuleren.

De eerste Israël-avond
In het "Leerhuis over het Jodendom"
zal a.s. donderdagavond 22 januari de
eerste van een serie van vier avonden
over het Jodendom/Israël gehouden
worden en wel in "het Achterhuus", de
zalen achter de Gereformeerde kerk.
Deze eerste avond over het Jodendom
zal verzorgd worden door mej. Gasse-
naar uit Utrecht, secretaresse van de
Raad voor de verhouding van Kerk en
Israël.
Zij vertelt, ook aan de hand van voor-
werpen en dia's, over "Joodse feesten
en gebruiken".
Voor dit onderwerp zal stellig een goede
belangstelling bestaan van de zijde van
allen die kennisnemen van de bood-
schap van het Oude Testament en van
het leven van het Joodse volk door de
eeuwen heen. Stellig ook van de zijde
van hen die het land Israël bezocht heb-
ben.
Iedereen is er, ook zonder opgave!, har-
telijk welkom.
(Zie ook de advertentie)

Dienst in de kapel de
Wildenborch
Aanstaande zondagmorgen 25 januari
hoopt in de kerkdienst in de kapel de
Wildenborch voor de gaan ds. de Jong,
emeritus-predikant te Ruurlo.
Ds. Veenendaal heeft namelijk als kon-
sulent van de nog vakante Hervormde
gemeente te Steenderen een dienst te lei-
den in de kerk te Steenderen.

Aktie: Gast aan tafel
U doet ook mee?!
Laten we samen aan tafel, aan de maal-
tijd er goed aan denken.
De spaarkartonnetjes kunnen ingele-
verd worden tijdens de Bidstond voor
gewas en arbeid op de avond van de
tweede woensdag in maart, woensdag
11 maart.
De aktie Gast aan tafel: voor blijvende
voedselverbetering in de arme, derde
wereldlanden.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Antoine Bernardus Peters
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: M.H. Büttner en J. G.
Goedhart
OVERLEDEN: A.G. Wefers Bettink-
de Veer, oud 85 jaar.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; zondag 10.45 uur.
Spreekuur: voor en na iedere dienst in
de pastorie.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur;
dinsdag 19.00 uur. Spreekuur: voor en
na iedere dienst in de pastorie te Vor-
den.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 en 19.00 uur ds. J.R. Zijlstra

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. J.C. Krajenbrink, Gezins-
dienst. "Steek je licht op met elkaar"

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur ds. De Jong, em-pred. Ruurlo

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 24 jan. 12.00 uur tot maandag
26 jan. 7.00 uur dr. Warringa. Komende
week avond- en nachtdienst ook dr.
Warringa.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 24 jan. en zondag 25 jan. dok-
ter Sterringa. Boodschappen s.v.p. op
zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgens s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J.H. van Muiswinkel, Borculo, tel.
05457-1981. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen om 11.30 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. Brandenburg, tel. 2003. Graag
bellen tussen 8.30-9.30 uur.

TAFELTJE DEK JE
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen tus-
sen 8.00-9.00 uur.

GEZINSVERZORGING
Mevr. H. Lenselink. Spreekuren: maan-
dag, woensdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

BEJAARDENHULP
Mevr. A. Swart. Spreekuren: maandag,
dinsdag en vrijdag 8.30-9.30 uur,
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-2129.

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.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Mevr. M. Kersten, spreekuren, dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur, donderdag
van 9.00-10.00 uur. Verder elke morgen
bereikbaar van 9.00-10.00 uur Kastanje-
laan 15, Hengelo (Gld.), tel. 05753-
2345.

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

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



IN ONZE OPRUIMING
SPRINGEN
DE PRIJZEN
DE PAN UIT

ZIE ET AL AG ES

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

. •

Kompleet 975.-
Eiken slaapkamer van

uitzonderlijke klasse. Bestaat
uit: 2-persoons ledikant

(140 x 200 cm.), bovenbouw
met spiegel en 2 nachtkastjes.

COUPONNEN
TAPIJT

TOE MAAR! f 10OO,- VOORDEEL!

MASSIEF EIKEN BANKSTEL
kolossaal zwaar, uitgevoerd in een
mooie vormgeving
geheel gestoffeerd in een fijne effen
draion velours. Losse kussens
Als 3-1-1 van 3195,- STUNTPRIJS 2195,-

kortingen tot
zie etalage

Grandioos, massief eiken bankstel met prachtige, rundlederen
zit- en rugkussens. De prijs is een echt mirakel!

Bijpassende, massief eiken salontafel
(140 x 60 cm.) met een 4'/2 cm. dik blad.

Bij zo'n bankstel hoort natuurlijk deze
schitterende eiken toogkast (198 x 149 cm.)

475.-

BANKSTEL 3-1-1
massief eiken
zware draion velours bekleding

STUNTPRIJS 1295,-
BANKSTEL 3-1-1
geheel gestoffeerd met
zware draion ribcord
keerbare kussens
van f2975,- STUNTPRIJS 2295,-

EETKAMERSTOELEN
zwaar massief eiken
oud-hollandse stijl met biezen zitting

van 285,- STUNTPRIJS
(Beperkte voorraad)

p.st.

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, 2 kleuren, nylon ~jf\

van f 119,- nu /üf ~ p. m.

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver wollen bouclé

van f 229,- nu p. m.

MATRASSEN: 1 persoons vanaf 114,90
2 persoons vanaf 174,50

BEJAARDENFAUTEUIL massief eiken
RELAXFAUTEUILskai (verstelbaar)
MIMÎ  3-DELIG (massief eiken)
BOEKÜKAST eiken, 184x75x26 cm
BOERENKNOPSTOEL (massief eiken/bies)

298,
448,

p.st. 165,-

Restanten
vitrage per stuk 1,

Restanten
overgordijnstof

per stuk 7,50

HOEKKOMBINATIE 2 ZITS

Bali-bruin gebeitste romp
tweedstof kussens (1/2 wol)
van f 2885,- STUNTPRIJS 2345,-

SCHUIFDEUR LINNENKAST2-deurs nu 189,
BOEKENKAST 170 hoog (4 vaks) nu 89,
SCHEEPSBED 90/190 nu 139,
SCHRIJFBURO(3laden + deur) nu 140,
STERIOMEUBELEN vanaf 75,

WANDMEUBEL 1,42 m BREED

massief eiken front
met veel bergruimte

STUNTPRIJS 895,-

TIENERKAMER
Blank grenen struktuur met bruin
• ledikant, 90/190
• secrétaire (1,70 m hoog)
• nachtkastje PAKKETPRIJS 349,-

Acryl deken
Een mooie, behaaglijk-volle
acryl deken die tegen 'n stoot-
je kan. Heerlijk warm, prach-
tig van dessin en verkrijgbaar
in bruin of blauw. Een juweel-
tje op uw bed!

dekbed
1 persoons
met hoofdkussen

nu 59,50
1-pers.
150x220 cm

2-pers.
190x240 cm

52,50
79,50

dekbed-overtrek
met instopstrook

39,-

STUNTPRIJZEN OP ONZE MODE- EN TEXTIELAFDELING
2 PERSOONS LAKENS 21, SO
1 PERSOONS LAKEN 17,50
SLOPEN 2 stuks 10,00

BADDOEKENastuks 18,00
KEUKENDOEKEN 2 stuks 8,OO
THEEDOEKEN 2 stuks 8,OO

KLEUTER BLOUSJES 12,50
KINDER RIBBROEKEN vanaf 1 9,00
KINDER PULLOVERS vanaf 1 0,OO

MEISJES BADSTOF SLIPS 4 stuks 1 0, 00
KLEUTER ONDERGOED DENIM 2 stuks 1O,OO
TRICOT KINDERPYAMA'S 18,75

!

DAMES JAPONNEN vanaf 39,-
ROKKEN vanaf 29,-

BLOUSES vanaf 15,-

DAMES PULLOVERS vanaf 1 5,-
DAMES VESTEN vanaf 29,-
DAMES SPENCERS vanaf 1 5,-

DAMES SLIPS 2 stuks 7,5O
TRICOT en FLANELLEN PYAMA'S 27,5O
NACHTHEMDEN vanaf 10,00

DAMES RIB PANTALONS stretch 69,-
DAMES FLANEL PANTALONS stretch 79,-
DAMES TERLENKA PANTALONS 39,-

HEREN VESTEN vanaf 25,-
HEREN PULLOVERS vanaf 25,-
SCHIPPERSTRUIEN 25,-

TERLENKA PANTALONS 49,-
RIB PANTALONS 35,-
WEEKENDERSastuks 35,-

PYAMA'S IN FLANEL EN TRICOT 27,50
Elastisch ondergoed: SÜp en SHiglet 2 st. 1 4,00

DENIM SLIPS 2 stuks 12,OO

LAKENSETS gebloemd, 1 persoons 29,75

LAKENSETS gebloemd, 2 persoons 35,OO

VEREN KUSSENS 2 stuks 29,50

LMINK B.V. VORDEN
zutphenseweg 24 — telefoon O5752-1514

V RIJ D A GA VOND KOOP A VOND

* RESERVERING VOOR LATERE
LEVERING IS MOGELIJK



Blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

MICHEL

Gerrit en Jolande
Oldenhave

Hoetinkhof 55
7251 WL Vorden

Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochters en mijn zusjes

ILONA en PAULIEN

Tonny en Riet
Lenselink-Kettelerij
Annemieke

Vorden, 17 januari 1981
Prins Bernhardweg 15

Tijdelijk adres: Sint Jozef zie-
kenhuis, Doetinchem

18 december was een gewel-
dige dag!
Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's willen wij u
hierbij hartelijk danken.
Ook wensen wij u nog een
goed 1981.

HEIMCOenTINEKEELBRINK

Tichelkuilen 42,
7206 BC Zutphen

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's die
ons 25-jarig huwelijksfeest tot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

A.J. VRUGGINK
G. VRUGGINK-BARGEMAN

Gompertsdijk 3,
Hengelo Gld.

DANK,
aan iedereen die geholpen
heeft om onze jaarlijkse uit-
voering tot een sukses te ma-
ken!

Toneelvereniging KRATO

Te koop: 1 oliehaard met
tank; 1 oliekachel met tank.
Fa. gebr. Kettelerij, Zutphen-
seweg 64

Te koop: hangoor konijn,
voedster.
Van Zeeburg, Zutphenseweg
31, Vorden

Gevraagd: zelfstandige hulp
in de huishouding. Liefst 's
maandags de gehele dag. 7
werkuren.
Mevr. Bosboom, Zutphense-
weg 40, na 19.00 uur

WILT U ORGEL LEREN
SPELEN?

Neem dan eens kontakt op
met Ronnie Böhmer, Brinker-
hof 79, Vorden, tel. 2269

'n FONGERS
toer-, sport-, trim- of race-
fiets, haalt u bij

Barink Nieuwstad 26, Vorden

Dit weekend weer

ROZIJNENBOLLEN!
. Ouderwets lekker.

bij:
't WINKELTJE

IN BROOD EN BANKET
A.G. Schurink

Burg. Galleestr. 22 - tel. 1877

Vereniging alleenstaanden
Dansen, 18 en 25 januari, Ca-
fé "de Kemper", Ruurlose-
weg, Beltrum, van half 8 tot
half 12. Boven 25 jaar.

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

Ingeruild op een Criterium
Batavus Sprint Tour met
racestuur en 5 versn., kleur
goud, prijs f 375,-.
BARINK - Nieuwstad 26

Hoera, wij gaan trouwen.

Dit zal gebeuren op 28 januari a.s. om 13.30 uur in het
gemeentehuis van Twello.

Kerkelijke plechtigheid om 14.30 uur in de R.K. Kerk
van Loenen, aan de Hoofdweg.
Ons huwelijk wordt ingezegend door pastoor
Boersma en ds. Goedhals.

Gelegenheid tot feliciteren is er van 16.30 tot 18.00
uur in Hotel Bosoord, Hoofdweg 109 te Loenen (Ve-
luwe).

HENK WAGENVOORT
en

GONNIE VAN MOERKERK

Hengelderweg 7, Voorst
Kieveen 18, Loenen

Ons toekomstig adres wordt:
Halsedijk 34, 7399 R P Empe

(Enige kennisgeving)

Ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum bij de
P.G.E.M., hopen wij,

G.H. VREEMAN EN ECHTGENOTE

een receptie te geven in Hotel Bakker te Vorden op
zaterdag 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

Vandaag is van ons heengegaan onze lieve Man en
Vader

GERARD ARIE ANTON RUITENBEEK
echtgenoot van T.H.A. Moerman

Geboren 4 mei 1902.

T.H.A. Ruitenbeek-Moerman

Paulina en Jan
Trudi en Peter

Vorden, 17 januari 1981
P. van Vollenhovenlaan 12

Zijn laatste wens was zijn lichaam ter beschikking te
stellen aan de medische wetenschap.

Wij zijn dankbaar dat hij tijdens zijn verblijf in Huize
Nuova zo liefdevol is begeleid en verzorgd.

Op 18 januari overleed tot ons aller groot verdriet,
mijn innig geliefde man, onze lieve vader en groot-
vader

W. BEUKEMA
Internist

A.M. Beukema-Stork

Kinderen en kleinkinderen

7251 AW Vorden
Willem Alexanderlaan 20

De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

Voor ons huis "het Enzerinck", Almen-
seweg 60, vragen wij een

HUISHOUDELIJKE HULP
voor + 15 uur per week.

Indien U hiervoor belangstelling heeft,
kunt U telefonisch een afspraak maken
met mevrouw Ottens (tel. 1372) voor
een persoonlijk gesprek.

Verpleeginrichting
Huize "het Enzerinck'

industriebond f nv
LEDENVERGADERING
27 januari 1981, 20.00 uur.
Hotel Bloemendaal,
Stationsweg, Vorden.

LEERHUIS OVER HET
JODENDOM

U bent er zeer welkom:

donderdag 22 januari
donderdag 5, 12, 26 februari

PLAATS: "Het Achterhuus", de zalen
achter de Geref. kerk aan de Zutphense-
weg te Vorden.
AANVANG: 20.00 uur.

Deze avonden worden gehouden in samenwerking
van de Herv. gemeente en de Geref. kerk te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt, overeen-
komstig het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, ter openbare kennis dat met in-
gang van 26 januari 1981 voor een ieder gedurende
een maand ter gemeentesecretarie ter inzake ligt het
ontwerp-bestemmingsplan

VORDEN - KOM 1980.

Bedoeld plan heeft betrekking op het gehele centrum
van het dorp Vorden.
Schriftelijke bezwaren tegen dit ontwerp kunnen
door een ieder gedurende bovengenoemde termijn
worden ingediend bij de gemeenteraad.

Vorden, 22 januari 1981.

De burgemeester voornoemd,

Mr. M. Vunderink

Attentie 27 MC-ers
Vrijdag 30 januari a.s. wordt er een bijeenkomst ge-

houden in zaal Michels te Hengelo Gld.

AANVANG 19.30 UUR.

Het is de bedoeling om 'n 27 MC-club op te richten.

Hebt u interesse, dan tot ziens op vrijdag 30 januari

a.s.

CHEERIO BYE BYE

zondag 25 januari

lemon f ive

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Desiree
meer dan alleen een ring

Siemerink
Juwelier/Opticien, Zutphenseweg 7, Vorden

telefoon 1505

OPRICHTINGSVERGADERING
V.S.F. (Vordense sportfederatie)

26 januari - 19.30 uur in het Dorps-
centrum.

Bent U een sportvereniging/groepering maar hebt
geen uitnodiging gehad, bel dan 1947 of 2587.

Voor uw rijbewijs

naar Auto- en Motorrijschool

"GERRTT SCHOT

Aanmelden:
Insulindelaan 21, tel. 1276 of 05750-16403

Wij lessen met de nieuwe

• SUBARU HATCHBACK en

• SUZUKI GS 400 en SP 370

PRIJSKNALLERS PRIJSKNALLERS

De laatste enkele paren

dames — heren — kinderschoenen en laarzen

met RODE STIP

van de normale prijs

alleen zaterdag 24 januari a.s.
bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Te koop: toercaravan T.E.
King. Opbouwlengte 3,75 m,
met grote voortent en reserve-
wiel .
Telefoon 05750-20728

HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN

Husqvarna motorkettingzagen voor
vakman en hobbyist: volkomen veilig

&
•

dankzij SWED-O-MATIC, Husqvarna's
automatische kettingrem, de anti-
vibratie-voorzieningen en de uitgekien -
de ergonomische vormgeving.

Husqvarna

U vindt ze bij ons in voorraad.

Demonstratiemachine beschikbaar

Fa. Kuypers
Dorpsstraat 12 - Telefoon 1393

een schoon nieuw jaar!
Dat wensen we u - bij de start van 1981 - graag toe. En we willen u ook
helpen er een schoon en welverzorgd jaar van te maken. Kijk maar eens
naar deze bijzonder voordelige aanbiedingen:

een Holland Elektro Splendy stofzuiger van f 299, nu f 199,-
de beroemde Philips draaitop stofzuiger van f 449, nu f 389,-
een Philips strijkijzer van f 39,95 nu slechts f 29,95

Zutphenseweg 15 - Vorden - tel. 05752-1261

GROTE VERKOOP
van een partij

NIEUWE LEGERKLEDING

De verkoop vindt plaats op
MAANDAG 26 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.

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451
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Muzikale Familie Klaassen

Vader slaat de grote Trom en moeder blaast clarinet, terwijl de kinderen allen trommelen. Wie mocht denken dat het voor de
buren een hoop kabaal betekent heeft het mis, want zegt Vader Klaassen "Trommels op bed en ramen dicht oefenen".
Allen /ijn lid bij muziekvereniging "Concordia".

R.K. Basis- en kleuterschool
"De Vordering" vierde eerste
lustrum
Ter gelegenheid van het eerste lustrum
heelt de r .k. basis- en kleuterschool
"De Vordering (Het Jebbink) een leuk
festivitei tenprogramma op touw gezet.
Op de eerste avond kwamen de leer-
lingen uit de vijfde en zesde klas (30 in
getal) voor het voetlicht met de jeugd-
tnusical "De allerlaatste nieuwsshow".
Korte inhoud; op de redactie van een
plaatselijke krant gebeuren allerlei
komische voorvallen; mede-
verantwoordelijk hiervoor blijken
tenslotte een oude grootvader en zijn
familie, die telkens "ingezonden"
stukken in de krant willen hebben.

Het stuk werd in de gemeenschaps-
ruimte van de school opgevoerd en werd
zeer goed uitgebeeld. Dit mede dank zij
de voorbereiding en medewerking van
het schoolpersoneel, de oudercommissie
en anderen die de ruimte passend
hadden versierd en aangekleed. Disco-
jockey Arendsen verzorgde op deze
avond, waarop speciaal alle oud-leer-
lingen van de school zich ontspannend
konden vermaken.

Maandagmiddag werd jde musical op-
gevoerd voor de bejaarden, die na af-
loop nog gezellig bleven nababbelen.
Woensdag 21 januari volgt nogmaals
een opvoering en zal er voor de leer-
lingen in een gedeelte van de sportzaal
een leuk spelprogramma worden afge-
werkt. Ook voor de kleuters is iets der-
gelijks georganiseerd. Op vrijdag 23
januari wordt de vierde en laatste uit-
voering gegeven, maar dan nu speciaal
voor de ouders, die daarna gelegenheid
krijgen om de "beentjes van de vloer"
te heffen.

Contact-avond
12 februari hoopt de fa. Gebr. Kettelerij
weer een Contactavond te houden, zoals
ook vorig jaar in Hotel Bakker. De
weled. heer Stein uit Apeldoorn een
bekende onder de natuurliefhebbers zal
dia's vertonen en de nodige toelichting
geven. Dat vorig jaar de belangstelling
zo enorm is geweest, verzoekt de fa.
Kettelerij u zich spoedig op te geven.
Noteer alvast de datum, 12 februari.
Volgende week volgt er een artikel in
ons blad.

Ledenvergadering
De buurtvereniging Kranenburgs Belang
zal op maandag 26 januari zijn alge-
mene ledenvergadering houden in zaal
Schoenaker. Naast de gebruikelijke
jaaroverzicht van de secretaris en het
financieel verslag van de
penningmeester is de bestuursverkiezing
aan de orde. Voorzitter P. v.d. Berg en
secretaris B.W. Wesselink zijn beide af-
tredend maar hebben zich herkiesbaar
gesteld. Na het huishoudelijk gedeelte
zal de heer Grootjans uit Borculo een
inleiding houden over De Berkel van
bron tot Zutphen. Tot besluit geeft
wethouder W.A. J. Lichtenberg een uit-
eenzetting over het Gemeentelijk beleid
ten aanzien van Kranenburg.

Gastgezinnen gevraagd
Elk jaar 2000 Berlijnse kinderen in Nederland op vakantie

De Stichting PAX CHRISTI KINDERHULP is een Stichting die zich be-
zighoudt met het organiseren van vakanties voor buitenlandse kinderen in
Nederland, /o komen er elk jaar ca. 200(^üideren naar Nederland uit
West-Berlijn. lf
YVt-s i -Ber l i jn is een stad waar je letterlijk tegen de muur oploopt. De stad
wordt omsloten door Oost-Duitsland en dat brengt voor de bevolking enor-
me spanningen met zich mee, vooral nu de spanning tussen Oost en West
weer stijgt. De bevolking voelt zich ingivsltj^i en weet zeker, dat zij het
eers't aan de beurt is, wanneer de wereldmat^B elkaar in de haren vliegen.

Vooral bij de ouderen, zeg maar de ou-
ders van de kinderen, roept dat enorme
spanningen op. Die hebben hun weer-
slag op de kinderen.
Het sociaal- en maatschappelijk systeem
in Berlijn is niet ingericht op de psychi-
sche d ruk die ligt op de bevolking. Het
individualisme viert juist in deze wereld-
stad dan ook hoogtij. Wij hui len eens
uit bij de buren of goede kennissen. Dat
komt in Berlijn vrijwel niet voor.
De spanningen van de ouders worden
afgereageerd op de kinderen, die daar-
door liefde en begrip tekort komen.
Juist dit gebrek aan liefde en genegen-
heid maakt het zo noodzakelijk dat deze
Berlijnse kinderen er 4Yi week tussenuit
kunnen om wat op verhaal te komen.
Dat ze eens kennis maken met een goed
funktionerend gezin, waar liefde en ge-
negenheid wel in het vaandel staan.
Een gastgezin ontvangt geen vergoe-
ding, maar de kinderen zijn wel verze-
kerd tegen ziektekosten en wettelijke
aansprakelijkheid. Hun reiskosten wor-
den ook betaald.
Bij Pax Christi Kinderhulp ziet men
graag dat een kind een aantal jaren in
hetzelfde gezin terugkomt, wanneer de
omstandigheden dit toelaten.
Op die manier ontstaat een betere en
liefdevolle vertrouwensrelatie tussen ge-
zin en kind, dat daarmee zijn voordeel
kan doen. Want eenmaal terug in zijn

eigen "probleemwereldje" heeft het een
bepaalde stimulans meegekregen liefde
en begrip te kweken in zijn eigen omge-
ving.
Wie zich aanmeldt wordt door een
medewerker/ster van Pax Christi Kin-
derhulp bezocht.
Een gesprek is nodig om van gedachten
te wisselen over de konsekwenties.
Als gevolg van de psychologisch slechte
omstandigheden waarin de kinderen op-
groeien, zijn het niet de gemakkelijkste
kinderen die naar Nederland komen.
Op grond van de informatie wordt een
beoordeling gemaakt en vindt er selektie
plaats.
In Berlijn worden de kinderen die voor
een vakantie in Nederland in aanmer-
king komen, geselekteerd door het Sozi-
al Ju ge n dam t.
Pax Christi Kinderhulp en het Sozial Ju-
gendamt werken nauw samen om reis en
verblijf van de West-Berlijnse kinderen
in Nederland zo optimaal mogelijk te la-
ten verlopen.

Dit jaar komen de kinderen naar Neder-
land van 7 juli tot 13 augustus. Indien u
bereid bent een West-Berlijns kind in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar gedurende deze
tijd in uw gezin op te nemen, verzoeken
wij u kontakt op te nemen met de fam.
Hoppen, Het Vaarwerk 12, Vorden. Te-
lefoon 05752-2017.

Raadsmand van baron
von Mengden: "Mevrouw von
Mengden heef t er maagklachten
van over gehouden"
"Doordat het bestemmingsplan Wien-
tjesvoort zo lang op zich heeft laten
wachten, heeft mevrouw von Mengden
er maagklachten van overgehouden".
Dit zei de heer Janssen, raadsman van
de familie von Mengden, tijdens de
hoorzitting die dinsdagavond in de com-
missie financiën plaats vond.

Aanleiding tot deze hoorzitting was het
feit dat het gemeentebestuur van
Vorden baron von Mengden geen toe-
stemming wil verlenen om op zijn land-
goedcamping een bergruimte te veran-
deren. De vergunning moest volgens
het gemeentebestuur op grond van het
plan in hoofdzaken uit 1954 worden ge-
weigerd. Raadsman de heer Janssen
verweet het gemeentebestuur dat er voor
het gebied Wientjesvoort nog steeds
geen beleid is vastgesteld. "Wat de fa-
milie von Mengden wil is niet in strijd
met het beleid dat de gemeente wil gaan
voeren. De kwestie is dat er nog geen

juridische regeling is, aldus de heer
Janssen.
Het college van Vorden zou de
gevraagde vergunning wel hebben ver-
leend als de herziening van het bestem-
mingsplan Wientjesvoort niet zolang op
zich had laten wachten. Dat de be-
handeling daarvan afhankelijk is
geweest van onder andere de stede-
bouwkundige, vond de heer Janssen
grote flauwe kul. "Dit is gewoon af-
schuiven van de verantwoordelijkheid.
Als gemeente heb je best zelf wat
inbreng", aldus de heer Janssen.

Groot enthousiasme voor
Chris Barber
De culturele commissie van de Stichting
Dorpscentrum pleegde een goede greep
door The Chris Barber Jazz and Blues
band uit te nodigen om een optreden te
verzorgen in het dorpscentrum. De be-
langstelling voor dit jazz-gebeuren was
goed. Het publiek raakte enthousiast.
De verschillende vormen van jazz
kwamen uitstekend tot hun recht. Een
gelukkige bijkomstigheid was dat het

geluid in de grote zaal van het dorps-
centrum ditmaal uitstekend was.
De geestdrift die Chris Barber ten toon
spreidde sloeg over op de zaal, zodat
men helemaal in de ban van de jazzmu-
ziek geraakte.
De band van Chris Barber bestaat uit ze-
ven leden en bestaat al ruim 26 jaren..
Voor de pauze trad de groep veelal in
zijn totaliteit op met onder andere
Dixielandmuziek, New Orleans Jazz
muziek en met muziek van Duke Elling-

Daarna kwamen de solisten aan de
beurt, een waar genoegen om naar te
luisteren. Om er enkele te noemen John
Crocker op alt-tenor sax klarinet. lan
Wheeler had zelf nog een nummer ge-
schreven voor mondharmonica, geheten
Ride-on. Een nummer dat geweldig uit
de verf kwam.

De band had nog een leuke uitsmijter in
petto en wel het bekende Ice-cream. Een
nummer waarmee Chris Barber veel
furore heeft gemaakt.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Wim Bielderman voorzitter: "Gezonde vereniging dankzij het
nuchtere verstand".

Nadat tijdens de jaarvergadering van de V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
penningmeester D.J. Rouwenhorst bekend had gemaakt dat de vereniging er fi-
nancieel gezond voorstaat (er is zelfs nog een spaarpotje) zei voorzitter Wim Biel-
derman het niet zo verwonderlijk te vinden dat de vereniging goed draait.
"Gewoon fatsoenlijk werken en het nuchtere verstand gebruiken", aldus luidde
zijn diagnose.
Voorzitter Bielderman stond in zijn openingswoord nog even stil bij de plaats die
de beoefenaar van de motorsport in Nederland inneemt.

"Er is in 1980 in de motorsportwereld
veel gebeurd. Gelukkig hebben wij in
Vorden met onze vereniging de plaatse-
lijke overheid redelijk mee. Geen
problemen met vergunningen". Wel
maakte Bielderman zich zorgen over de
zogenaamde "vreemde" crossers.
"Deze crossers, gelukkig geen leden van
onze club, maken de boel voor ons
kapot. Wij moeten deze personen met
normale middelen bestrijden. Hen er op
wijzen dat het geen haalbare zaak is om
met een crossfiets maar overal doorheen
te donderen. Er ontstaan dan proble-
men met de gemeente, landgoedeige-
naren etc, hetgeen vo^^ie motorsport
in zijn totaliteit ̂ ^ladelig kan
uitpakken", aldus voorzitter
Bielderman.

Hierna "kwam sekretaris Jan Slagman
bijna een uur lang aan^^£ woord. Een
jaarverslag in boekw^M waar de ver-
gadering met interesse traai luisterde.
Enkele citaten: Het ledental van "De
Graafschaprijders" is vrij konstant en
schommelt rond de 400 leden. Het
afgelopen jaar werden er vele sportieve
successen geboekt. Twee kampioenen
van Nederland te weten Fred Penterman
en Henk Visschers. De samenwerking
tussen bestuur en diverse commissies
loopt goed.
Slagman stond in zijn jaarverslag nog
even stil bij het overlijden van de 24
jarige Frank Scholten uit Varsselder.
Staande nam de vergadering een minuut
stilte in acht. Het clubblad verschijnt
vier keer per jaar. De wintertraining

onder leiding van Jan Broekhof trekt
wekelijks zo'n 20 man. Wat betreft de
onderlinge cross: in 1981 zullen de beste
vif rijders uit de B-klasse promoveren
naar de A-klasse. Dit jaar zullen weer
onderlinge wedstrijden worden
gehouden met "Hamove" uit Hengelo
en de Hamac uit Harsen. In oktober
aanstaande zullen de Graafschaprijders
en Sport & Vriendschap uit Lochem
wederom de Oost-Gelderlandrit organi-
seren.

Jan Slagman ging vervolgens in op de
vele aktiviteiten die de vereniging
jaarlijks ontplooit. De verschillende
kampioenen zullen op zaterdagavond 7
februari tijdens de jaarlijkse feestavond
in zaal "De Herberg" worden gehul-
digd. Het befaamde "Achtkastelen-
weekend" trok het afgelopen jaar 504
motorrijders uit binnen- en buitenland.
Een hongerig weekend want er werden
door de leden van "De Graafscharij-
ders" maar liefst 1800 broodjes
hamburgers aan de man gebracht. Het
afgelopen jaar is de belangstelling om
aan oriënteringsritten mee te doen, toe-
genomen.
Bij de bestuursverkiezing werden de af-
treden leden J. Slagmen en J. Wueste-
nenk bij akklamatie herkozen.
Na afloop van de vergadering werden er
enkele films gedraaid, onder andere een
film over het zilveren jubileum. Over
negen jaar bestaat de vereniging 40 jaar.
Voorzitter Bielderman maakte bekend
dat voor dit jubileum nu al reeds een
fonds in het leven is geroepen.

VOLLEYBAL

Sukses voor de mini's van
Dash
Zaterdag 17 januari j.l. werd er in
Schalkhaar een mini-volleybaltoernooi
gehouden, waaraan 3 Dash-teams deel-
namen. Een mini-volleybaltoernooi is
onderdeel van de competitie. De
uitslagen waren: Jongens: Dash-SVS 15-
3 en 15-5; Isala-Dash 3-15 en 1-15.
Meisjes: Dash A-SVS A 3-15 en 8-15;
Isala B-Dash A 6-15 en 7-15; Isala C-
Dash B 0-15 en 2-15; Dash B-SVS D 11-
15 en 15-4.

Dash-dames pakken Dynamo
Onderleiding van de "oude" trainer-
coach Ben Kuiper togen de dames van
Dash van het eerste team de afgelopen
zaterdag naar Apeldoorn voor een ont-
moeting tegen het 3e team van Dynamo.
Beide ploegen hadden in de eerste helft
van de competitie 13 punten verzameld
(Dash met 3 strafpunten in mindering).
Een spannend duel kon worden ver-
wacht. Dynamo in eigen hal spelend
kon in de eerste set helemaal niet uit de
voeten tegen het fel en agressief spe-
lende Dash. Wilma Rietman scoorde in
de beginfase met de opslag meteen 6
punten. De set werd 8-15. In de tweede
set kwam Dynamo terug met grote inzet
van de hoofdaanvalster (nr. 26). De
thuisclub kon de set met 15-11 pakken.
In de 3e set ging de strijd lange tijd
gelijk op. Op een gegeven moment liep
Dynamo uit tot 14-11, daarna kwam de
opslag aan Dash, dat kans zag de stand
op 14-16 te brengen. Deze klap kon
Dynamo niet goed verwerken. Met be-
hulp van luid tellende supporters op de

tribune slaagde Cora Rouwenhorst er in
maar liefst 11 punten te scoren door een
perfecte opslag. Het werd 2-15, zodat
Dash de volle winst mee naar huis nam
met 1-3. De ploeg maakte als geheel een
overtuigende indruk, hetgeen de hoop
rechtvaardigt, dat degradatiekansen
zullen kunnen worden ontlopen. De
stand is nu Torpedo 13-37; V.C.V. 13-
32; Explosie 13-31; Saturnus 13-27; Tri-
vos 13-23; Dash 13-16; Setash 13-16;
Rohda 13-13; Dynamo 13-13; Veenen-
daal 13-12; Reehorst 13-8; Isala 2 13-3.

Heren l en Reserve dames van
Dash winnen bekerwedstrijden
De heren van Dash hebben in Deventer
vorige week donderdag met overtuiging
Boemerang verslagen met 5-15, 15-7,
11-15 en 5-15 en dus een 1-3 over-
winning. De volgende tegenstander was
Epse de afgelopen zaterdag in Bathmen.
Door het niet opkomen van Epse heeft
Dash ook deze wedstrijd reglementair
met 0-3 gewonnen.

De reserve-dames van Dash kwamen
afgelopen donderdag in Deventer tegen
AZOZ in het veld voor de tweede beker-
ronde. De Vordense dames waren goed
op dreef en wonnen de wedstrijd met 3-
1 met de setstanden 15-5, 15-12, 12-15
en 15-11.

Overige uitslagen: m.asp. Dash b - Dash
c 3-0; Dash a - Colmschate 3-0; Dash d -
Bruvoc 2 0-3; j.asp. Dash a - Hansa a 2-
1; Dash c - Colmschate 1-2; m.jun.
Dash - Almen 1-2; j.asp. Wilh. - Dash b
1-2; ds. 3e kl. Wilh. 7 - Dash 6 0-3; ds.
Ie kl. Wilh. 2 - Dash 3 3-0; j.jun. Dash -
ABS 2-1; hr. 2e kl. Dash 2 - Dash 3 0-3.
Programma: 22 januari Twello: m.jun.
Voorwaarts - Dash. 24 januari Schalk-
haar m.asp. SVS l - Dash a; Olst ds.
Prom. kl. Boemerang l • Dash 2;
Vorden hr. Prom. kl. Dash l - Harfsen
1; ds. Ie kl. Dash 3 - DVO 1; ds. 3e Div.

Dash l - Reehorst. Harfsen m.asp. Dash
b - Epse 1; m. asp. Dash c - Wilh. 1. 26
januari Zutphen ds. 2e kl. Dash 4 -
DVO 3; Wilh. 4 - Dash 5, hr. 2e kl.
Dash 2 - VIOS; Aktief - Dash 3. Vorden
j.asp. Dash c - Bruvoc; ds. 3e kl. Dash 6
- WSV; ds. Prom. kl. Dash 2 - Harfsen
1.

Winst voor aspirantenviertal
DCV

De wedstrijden voor aspirantenvier-
tallen voor distrikt Oost worden op 9
achtereenvolgende vrijdagen verspeeld.
Vrijdagavond speelde DCV Vorden de
eerste wedstrijd tegen DIOS uit
Beltrum. Vorden won wel met 6-2, doch
gemakkelijk kwam deze zege niet tot
stand. Krajenbrink zag een dam over
het hoofd die hij weer met gelijke
stukken moest afnemen. Hoekman
stond slecht tot hij door een combinatie
de volle winst toch nog mee kreeg.

De indivuele uitslagen waren: P. Eck-
ringa-M. Koster 2-0; J. Krajenbrink-E.
Rotink 2-0; H. Hoekman-P. Schilde-
rink 2-0; N. de Klerk-T. HelmersO-2.

Onderlinge damcompetitie
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: W. Wes-
selink - H. Ruesink 0-2; S. Wiersma - H.
Klein Kranenbarg 2-0; H. Graaskamp -
B. Nijenhuis 2-0; J. Hoenink - G. ter
Beest 1-1; H. Esselink - B. Rossel 2-0;
W. Sloetjes - H. Wansink 2-0. Jeugd
groep 1: E. te Velthuis - G. Brinkman 0-
2; A. Plijter - F. Rouwenhorst 0-2; W.
Hulshof - P. Besselink 2-0; J. v.d.
Kamer - H. v.d. Kamer 0-2; E. Henge-
veld - J. Dijk 0-2; R. Bulten - E.
Brummelman 0-2; H. v.d. Kamer - N.
de Klerk 0-2. Groep 2: H. Norde - R.
Chotkam 2-0; P. Holsbeeke -H. Hissink
0-2; G. Wenneker - B. Ruesink 0-2; B.
Huetink - B. Voortman 2-0; Rs
kan - J. Branenbarg 1-1; H. Wilgenhof-
P. Holsbeeke 2-0; A. Hoekman - H.
Hissink 0-2; B. Huetink - G. Wenneker
2-0; B. v. Zuylekom - Rr. Chotkan 0-2;
B. Voortman - Rs. Chotkan 0-2; B. van
Zuylekom - J. Brandenbarg 0-2.

Henk Grotenhuis en Johan
Krajenbrink sneldamkampioen
Distrikt Oost
Zaterdagmiddag werd Vordenaar Henk
Grotenhuis ten Harkel, net als vorig
jaar, kampioen sneldammen van
distrikt Oost. Hij is nu gerechtigd om
deel te nemen aan het provinciaal kam-
pioenschap. Jan Masselink werd zater-
dag 7e; Henk Ruesink 8e en Bertus
Nijenhuis 12e. In de eerste klas werd
Simon Wiersma derde. Bij de junioren
moest de kampioen van vorig jaar te
weten Johan Krajenbrink uit Vorden,
zaterdag zijn titel verdedigen. Na veel
strijd eindigde Johan Krajenbrink en
Henk Sonderen uit Winterswijk
bovenaan. In de barrage bleek Johan
toch de sterkste. Wieger Wesselink werd
vierde.

Bij de aspiranten bleef Peter Hoopman
uit Doetinchem Vordenaar Henk
Hoekman juist voor. In de
pupillenklasse deden maar liefst zeven
Vordenaren mee. Michiel Burk werd 3e;
Jürgen Slütter 4e; Wim Berenpas 6e;
Michiel Boerkamp 7e; Rik Slütter 9e;
Michiel Boersbroek 10e en Andre
Hissink 13e.

Tafeltennistoernooi
"Treffer'80"
Zaterdag 24 januari organiseert de Vor-
dense tafeltennistoernooi "Treffer '80"
het open kampioenschap van Vorden.
de wedstrijden worden gehouden in de
zaal van de Herberg. Er wordt gespeeld
in de klasse jeugd, dames, heren. Vele
prijzen zijn beschikbaar gesteld waar-
onder een fraaie wisselbeker door "De
Herberg". In totaal hebben zich 70 per-
sonen voor het toernooi opgegeven.

Zaalvoetbaltoernooi voor
dames
In totaal acht damesteams zullen zater-
dagavond in de sportzaal gaan strijden
om de "Damescup Gemeente Vorden".
Verdeeld in twee poules zullen de vol-
gende ploegen in het strijdperk treden:
Addink/ l en 2, Muppets, Boonk 2,
Fam. Buunk, Tao Sing, Rotonde en de
Herberg. Na afloop worden de prijzen
uitgereikt in De Herberg. De toegang
tot de sportzaal en zaal de Herberg is
gratis.



Is uw elektrische installatie
wel goed geaard?

Probeer het niet zelf te repareren,
maar laat het aan de vakman over.

Dekker Elektro b.v. - Vorden
Tel. 05752 2122

w meubels
stofferen
Meubelstoffen slijten nu eenmaal. Zelfs
wij kunnen dat niet tegenhouden, maar
wel verhelpen.
Is opnieuw stofferen nog de moeite
waard? Laat u eens adviseren door een
vakman, die er verstand van heeft.
Eén telefoontje en wij komen echt vrij-
blijvend bij u langs.

05752-1314 en 05750-23346

JONGE MANNEN
vanaf 12 jaar, kom eens kennismaken
met de touwtreksport!

Bezoek eens een trainingsavond op
dinsdag of vrijdag bij het clubhuis op
het Medler. Of vraag inlichtingen bij:

H. J. Dijkerman, Mol e n we g 33, Vorden,
telefoon 05752-2814

!Gespecialiseerd in het fabriceren en monteren van in-
stallaties t.b.v. de veevoeder- en chemische industrie.

Kan op korte termijn plaatsen een:

MAGAZIJNMEESTER f

i;
-

\
i

Functie indikatie:

De gereedschap- en materiaalvoorziening voor de
produktie en de montage afdeling
Kontrole op de binnengekomen goederen
De verwerking van halffabrikaten
Het verwerken van vrachtbrieven en werk-
opdrachten
Het laden/lossen van goederen
De verzending van kleinere delen

- Verantwoordelijk voor een deel van de bedrijfs-
outilage zoals: bedrijfsauto's en hijs- en trans-
portmiddelen

- De expeditie van goederen naar binnen- en buiten-
land

l
Vereist zijn:

Opleiding M.T.S. (W.t.B.).

Ervaring in een soortgelijke functie.

Als minimum leeftijdsgrens houden wij 30 jaar aan.

Een psychotechnisch onderzoek kan tot de sollici-
tatieprocedure behoren.

Sollicitaties:
Uitsluitend met de hand geschreven.

Brieven te richten aan de direktie van bovengenoem

Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

l

|
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De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Sachs-Dolmar professionele kettingzagen
Grote vermogens... licht te hanteren. ^̂ .̂
Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veiligT

Wij adviseren u graag over uw
Sachs-Dolmar kettingzaagl

SACHS
DOLMAR

barendsen
* Zutphenseweg - Vorden

NU KOOPJES HALEN IN DE
GROTE WINTEROPRUIMING BIJ

Modecentrum

EN

Ruurlo

Mantels - Coats - Bontjasjes VANAF 59,

Herenjassen en coats 20-50% KORTING

Kinderjasjes en jacks o.a BARBARA FARBER
TOT 50%) KORTING NU VANAF 25,"

Japonnen NUSPOTGOEDKOOP VANAF lOf"

Pullovers - Blouses - Overhemden ETC VANAF 10,•

Wist u wel dat wij naast brood en

banket ook koek bakten n.l.

D KRUIDKOEK
D KRUIDCAKE
D INDISCHE KOEK
D ONTBIJTKOEK
D OUDEWIJVENKOEK
D KANDIJKOEK

WEEKENDREKLAME: penseetaart

Warme Bakker

Oplaat
bakt het voor u!
TELEFOON 1373

STUNTPRIJZEN vanaf donderdagmiddag in onze nieuwe etalages
tot en met zaterdag 10% KORTING op niet afgeprijsde goederen

VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 9 UUR - WOENSDAGS DE HELE DAG OPEN

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten

HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VORDEN - Tel. 05752-2124



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1232.



BOLUSSEN
weer eens wat anders bij de
koffie. Vers bij

't WINKELTJE
IN BROOD EN BANKET

A.G. Schurink
Burg. Galleestr. 22 - tel. 1877

Te koop: B-f Gr.Y. beren en
dekrijpe B.B. zeugen.
D. Lettink, Lieferinkweg 1,
Vorden, tel. 05753-1526

Te koop: z.g.a.n. scanner
met 10 kristallen.
Tel. 05752-2634, na 18.30 uur

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
telefoon 1301

TE KOOP
Wieg; kinderwagen + wan-
delwagen; bak; box; kinder-
stoel; auto; stoeltje; driewie-
ler; 2 traktoren; hobbelpaard.
2 Luxaflex 167x135; gasstel
4 pits; eethoek enz.
Kerkekamp 67, tel. 05753-2871

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

Radio/
TV-service
G. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Kamers te huur in Winters-
wijk. Gelijk te aanvaarden.
Gezamenlijke douche, toilet,
keuken en T.V.-kamer.
Alleen voor meisjes.
Brieven onder nr. 33

Losse verkoop:
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Parool
Vrij Nederland
Elsevier

Sigarenmagazijn
„de Olde Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

Wij maken van oud
weer nieuw

- staalstralen
- lakken
- moffelen
- Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
Kerkhoflaan l, telefoon
05752-1309.
Dagelijks geopend en zater-
dags van 8 tot 12.30 uur .

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

ALPINA zagen

ONGEKEND GOED,
STERK EN VEILIG

Van 40 t/m 120 cc van 4 t/m 10 p.k.
Bladlengte van 30 t/m 75 cm.

J O WE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.)

Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

Zuinig leven
A ^ SV«M ^ ̂  / * ^~^

KNIPTIP

Durf de schaar te gebruiken bij het
monteren. Wie met overleg knipt,
maakt films, waar vaart in zit.

service
station

kiest voor
LPG én voor service,
dan bent u bij ons
aan het goeie adres.

Wanneer u besloten
hebt over te schakelen van
benzine naar LPG, dan hebben
wij de goeie installatie:

VialleC4-
Wanneer u bovendien

een goede service verlangt dan zit
u bij ons goed. Wij rekenen
slechts l dag voor inbouwen.
Maar ook nadien bent u
welkom. Voor het behulpzaam
zijn bij het overschrijven van uw
papieren. Voor onderhoud. Of
voor een nakijkbeurt. Kom eens
langs voor 'n gesprekje.

Welkom.
Wij maken autorijden minder duur.

Lid Bovag. Erkend BK-Vialle L.P.G.
Inbouwstation - 10.000 km beurten

Gaskoppen voor alle merken

Ernst Beckx
Vorden - Zutphenseweg 30 - Telefoon 05752-1840

LAARZEN
lekker goedkoop

In onze opruiming koopt U nu
laarzen voor prijzen die u vast
niet aan uw laars zult lappen.

Bijvoorbeeld Helioform
van 179,95 nu voor

WfULLINK VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

Maanzaadbollen
zak 6 stuks nu

Suikerbrood
800 gram nu

Prodent f luor
tandpasta set 2 tubes +
tandenborstel van 3,50 voor
Schwarzkopf zeven
kruiden shampoo flacon
200 m' "an 1,98 voor

Nobo chocolade sprits
pak van 2,85 voor

Bolletje beschuit
rol van 0,95 voor
Lange vingers
pak 125 gram
van 0,98 voor

Slagerij geldig van 22/1 t/m 28/1

Q98

tt»
*

Mergpijpjes
pak 5 stuks van 1,29 voor
Frisia porki spekken
zak 18 stuks
van 1,19 voor
pindarotsjes

Tartaar heel kilo

Malse riblappen
heel kiloSpa citron

fles l liter VS prijs
Varkenslappen
heel kilomelk of puur pak 175 gram

van 1,69 voor
Glorix bleekwater

liter VS prijs

Groko rode kool
+ appels pak 450 gram
Groko vissticks
pak 10 stuks
van 2,29 voor

Nutricia chocomel
l liter V.S. prijs

Soepvlees 250 gram

Fricandellen 10 stuks _

Sprinklettes choca
korrels melk of puur zak
300 gram van 1,49 voor_

Champignonworst
100 gram

Hero appelmoes
l literblik VS prijs
Blue band
margarine
pak 250 gram

Johma Selleriesalade
100 gram

Ten Doesschate
witte peper busje 50 gram !

Ten Doesschate
nootmuskaat busje 50 gram
Hols Donatin
baal 2'/2 kilo

Karnemelk
pak l liter VS

*

Bacon 100 gram

Speklappen
kilovan 6,75 voor^^^^^»

mmm*m*m* ^^S^9^.tfAtfW BoButo •~~^fff

Borstlappen
heel k i lo

Gehakt half om half
heel kilo

Rieten prullemand
van 3,95 voor

Flame lucifers
nu 3 pak

Klem of wandspot
van 12,95 voor

Saroma pudding
9 smaken van 0,52 voor Str ij kplanko vertrek

Brabants bont
van 4,45 voorPaturain kruidenkaas

80 gram van 2,09 voor
Schrijfblok 100 vel
21 x 27 cm nuEra halvarine

250 gram van 0,91 voor
Gouda's Glorie
margarine kuip 500 gram
van 1,65 voor

Florijn
citroen brandewijn

li terf les nu
Sonnema

Mona gezinspudding
'/2 l i ter van 1,85 voor

Goud volkoren brood
800 gram nu

Beerenburg
literfles nu MARKT)

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLD ) • RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN
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Vorden van toen
Veel reakties op onze foto van vorige week
Dat het een foto was van Hotel Bakker dat wisten velen ons te vertellen doch welke
personen op de foto stonden kon men ons niet vertellen. Mocht er iemand zijn die
het toch toevallig weet belt u ons dan even.

Deze week werden ons foto's beschikbaar gesteld door D.J. Bijenhof, waar zeer
oude exemplaren bij waren. Zie foto uit ca. 1918-1920. Wie weet welke personen
er op staan? Bel 1404.

Winterserie "De Baakse Beek"
De zaterdag j l . door de Christelijke Bond "Sport en Natuur" (CBSN) in Ruurlo
georganiseerde derde wandeltocht van de uit drie wandeltochten bestaande Win-
terserie "De Baakse Beek" mag als zeer geslaagd genoemd worden. De met oranje
CBSN-pijlen aangeduide routes over 7, 14 en 21 km waren uitgezet in het fraaie
natuurgebied ten zuiden van Ruurlo.

Alle 95 deelnemende winterwandelaars -
waarvan het merendeel de 21 km afleg-
de - waren enthousiast over hetgeen zij
wandelend op de met sneeuw bedekte
bospaden en zandwegen hadden gezien
van de natuur in wintertooi.
De derde Winterserie "De Baakse
Beek" - in het vorige seizoen werd deze
winterserie voor het eerst georganiseerd -
zal in het seizoen 1981-1982 worden ge-

houden op de zaterdagen 28 november
1981 en 2 januari en 6 februari 1982.
Nadere inlichtingen over deze en andere
wandelsportevenementen in de Gelderse
Achterhoek zijn te verkrijgen bij het se-
cretariaat van de CBSN, Dinkelstraat
13, 7555 KM Hengelo (Ov.).

Christelijke Bond "Sport en Natuur"
Dinkelstraat 13, 7555 KM Hengelo (Ov)

TOUWTREKKEN

FC Ruk wint indoortoernooi
in Holten
In manege Snorrewind te Holten (bij de
Poppe) startte zaterdagavond het eerste
indoortoernooi touwtrekken van gewest
Oost van de Nederlandse Touwtrekkers
Bond. In totaal kwamer er acht ploegen
uit de 640 kg. klasse aan de touwen die
in een zeer spannende strijd elkaar wei-
nig toegaven. De FC Ruk uit Warder
verraste min of meer door liefst alle
trekbeurten op zijn naam te brengen.
Zelfs het favoriete Bathmen moest het
touw laten schieten tegen het sterke
Ruk-team. Twee ploegen eindigden
gelijk op de vijfde plaats (Bathmen 2 en
Bussloo).
De eindstand was: 1. FC Ruc, Warder
16 punten; 2. Bathmen l, 14 p; 3.
Erichem 2, lOp; 4. Okia 2 Holten, 7 p;
5. Bathmen 2 en Bussloo elk met 6
punten; 6. Erichem l en Oosterwijk
Zelhem elk met 5 punten. Noordijk was
afwezig.
De voorzitter van de organiserende ver-
eniging OKIA uit Holten opende met
een kort welkomstwoord, terwijl hij
ook na afloop de prijzen (drie bekers)
aan de eerste drie winnaars uitreikte.
Medewerking verleenden voorts in de
NTB-jurywagen de dames Karin
Bosschaer en W. Verbeek-Hof, terwijl
de heren scheidsrechters Albert Weenk,
Jan de Vries en Knoop op deskundige
wijze arbitreerden.

Vorwerkriel G.J. Wassink, 3 ZG, 4 ZG,
ZG en 3 x G. Wyandotte gestreept H.
Berenpas ZG en l G. Wyandotte
Columbia H.J. Rietman l ZG.
Konijnen: Witte nieuw Zeelander H.J.
Rietman l ZG en l G. Groot zilver licht
konijngrijs H. van Heerde l ZG. Groot
zilver licht zwart H. van Heerde, 2 F, 2
ZG, ZG en G. Wener wit G. Agelink 2
G. Rode nieuw Zeelander D. Klein Gel-
tink 2 x G. G. Lenselink l ZG, 2 x 3
ZG. H.J. Rietman 2 x G. G.J.
Wassink G. Alaska H. Wassink 2 F, l
ZG, 4 x ZG en G. H.G.J. Horstman l
F, 2 x 2 F, 3 F en 3 x ZG. Klein Zilver
licht zwart Anke van Heerde 3 x ZG en
G.

Ook op de grote Regionale tentoon-
stelling tevens slotshow van het Achter-
hoeks verband te Winterswijk wisten de
fokkers van P.K.V. zeer goede predi-
caten te behalen.

Grote Hoenders: Frieshoen geel wit pel
H.J. Rietman 3 ZG. Dwerghoenders:
Barnevelder Kriel H.J. Rietman 2 X l
ZG en G. Twens hoen kriel H. Berenpas
l ZG, l G en 2 G. Minorca kriel G.W.
Tragter 3 x l F, 2 F en G. Kon ij nerf:
VI. reus kon: grijs L.G. Weevers G. VI.
reus wit: L.G. Weevers l F, 3 F ZG en 3
Zg. Witte nieuw Zeelander H.J. Riet-
man l F. Grootzilver midden kon. grijs:
H. van Heerde l G. licht zwart 2 x l
ZG en G. Jeugdafdeling konijnen:
Alaska Harry Wassink, l F, 2 F, l ZG
en 3 x ZG.

Dropping Ratti

De aktiviteitencommissie van de sport-
vereniging Ratti heeft weer zijn jaarlijk-
se dropping uitgezet door een prachtig
stuk natuurschoon. Deze dropping zal
worden gehouden op vrijdag 23 januari.
Het vertrek is vanaf de kantine. Ook
niet leden mogen deelnemen.

P.K.V. Nieuws

Op de P.K.V.D. show 1981 in zaal
Roelofsen te Diepenheim behaalden
leden van P.K.V. alhier zeer goede re-
sultaten met hun dieren.
Grote Hoenders: Friese hoen geel wit
pel, H.J. Rietman 2 x l ZG en G.
Welsumer, rood patrijs l G, 2 G, 3 G en
2 x G. Leghorn patrijs l G en 2 G.
Brahma Columbia W. v. Beem 2 x l F,
2 ZG, 3 G. Tevens mooiste grote hoen.
H.J. Rietman 2 x G. Rhode Island
Red. H. J. Rietman l ZG en 3 G.
Dwerghoenders: Twens hoenkriel zil-
verpatrijs H. Berenpas l G en 2 G.

AGENDA

20 jan. N.C.V.B. Dorpscentrum
27 jan. K.P.O.

3 febr. Bejaard.soos Kranenburg
4febr .H.V.G. dorp
7 febr. Springwedstr. in de sportzaal,

gymn.ver. Sparta
12 febr. Kontaktavond fa. Kettelerij,

Hotel Bakker
16 febr. Jaarverg. wielerclub (niet 18

febr.)
17 febr. N.C.V.B, de Herberg
17 febr. K.P.O
17 febr. Bejaard.soos Kranenburg
18 febr. Jaarvergadering Wielerclub
27 febr. Karnaval
28 febr. Karnaval

1 mrt. Karnaval
2 mrt. Karnaval
3 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
9 mrt. Modeshow Visser in zaal Bakker

17 mrt. N.C.V.B. Dorpscentrum
17 mrt. Bejaard.soos Kranenburg
24 mrt. K.P.O.

31 mrt. Bejaard.soos Kranenburg

4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
14 april Bejaard.soos Kranenburg
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O
28 april Bejaard.soos Kranenburg

12 mei Bejaard.soos Kranenburg
19 mei K.P.O reisje
19 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
20 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
21 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
22 mei avondvierd. gymn.ver. Sparta
26 mei Bejaard.soos Kranenburg

2 juni Avondvierdaagse VRTC
3 juni Avondvierdaagse VRTC
4 juni Avondvierdaagse VRTC
5 jun i Avondvierdaagse VRTC
9 juni Bejaard.soos Kranenburg

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.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

opruiming 1981

Grandioze behangopruiming,
vanaf f 1,- per rol, alles moet
weg voor de nieuwe voorraad

1981.

Natuurlijk bij:
SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, Vorden, Tel.
05752-1523

(Meester Schilder)

PEDICURE
Mevrouw G. Wentink, Hane-
kamp 4, telefoon 2492, Vor-
den

Wapen- en Sporthandel

Martens
tlteds doeltrtfftndl

Zutphenseweg Vorden

met
Televisie

reparaties
- direct

' l < • naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

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

Ziet u niet meer alles
Listig is dat Daar hwft u gelijk in. Bril op... bril

ai... Wal'n eedo«. Maar twéé brillen U helemaal
geen doen. En zo'n bril met van die halve maantjes
is weer geen gezicht Eigenlijk wilt u gewoon één
normale, leuke bril waarmee u alles goed kunt zien.

Gelukkig dat zo'n bril bestaat! Er zitten Varilux-
glazen in. Die gaan geleidelijk over van verte-
sterkte naar lees-sterkte. Zodat u moeiteloos kunt
kien, prima in de verte kunt zien en... alles wat
daartussen ligt. Heerlijk is dat. Oogt ook jonger.
Belangrijk toch?

Stap eens binnen bij uw opticien en vraag om
Varilux-glazen. Hij adviseert die graag. Hij zorgt
ook voor het originele garantiecertificaat.
Want bij de echte Varilux-gLazen hoort nu eenmaal
de komplete Varilux-garantie.

Oö juwelier

siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

©vtaqyx
goed zicht op elke afstand ƒvoor

IN DE NATIONALE RODE KRUIS PUZZELSPELEN MARATHON
MET MEER DAN 30.000 PRACHTIGE PRIJZEN t.w.v. f 1.000.000.-

TVfmele
schenkt een complete

LUXE SUPER KEUKEN
met inbouwapparatuur

t.w.» f 25.000,-
Miele Nederland BV.. Vianen

26 Pakketten
Natural Line'

Winkelwaarde f 103.50 p.p.
Huidverzorgende kosmetica

ELLr N
BETRIX
B.V. GABA,
Hilversum e

f1§0.000,-
aan

gelddroomprijzen
•mro bank

15 Philips kleuren TV's
als Droomprijs

Philips
I/JT v kleuren

hte
kleuren

•dV.pnisf 2495,-

Een orgineel
handgeknoopt

OOSTERS TAPIJT
ter waarde van

f9000. -
Vervoort Woningtextiel, Oss

Elke maand
een verrassingspri js

(in natura)

ter waarde van

f 1O.OOO.-
per prijs

9 droomprijzen

boeken en platen
naarkeuze

ter waarde van

BÜtKtNCl UB

BxBOSECAR STEREO

Wmkerwaarte

10TELETONHIFI
PLATENSPELERS

Winkelwaarde
ƒ548,- per
stuk.

OEMERAl COWOHAT1OM JAPAN l HL ) B V

txm « SALORA

26 DONSDEKENS

iriseöe
De droomwereld

tussen welterusten er,
goeie morgen

Winkelwaarde f 395.-
iRISETTE NEDERLANDS V :

39 KOFFIEZETTERS

_ i _ Winkel-
' _ ' - waarde

f95:
Koninklijke Fabriek
Inventum N.V., Bilthoven

Een prachtige

skisetDeze skiset heeh
een waarde van ''"j.".'". -
/1162.75 eraan/port

AJ.BION SPORTS B.V., Rotterdam

Kruiswoorctepel 2
Van links naar rechts:
l. insekt. 4. gewicht.
7. soort stol. 8. biersoort.
10. insekt. 12. en omstre
ken. 13. sierplant.
14. en andere. 15. bevel.
17. pi m Gelderland.
18. boom. 19. schaak
term. 21. vat. 23. graat
werktuig. 24. in orde,
26. hevig. 28. vlaktemaat.
30. schraal. 32. voeg-
woord. 34. haarkrul.
36. oude lengtemaat.
37. aalvork. 38. diere
geluid. 39. getemd.
41. kledingstuk, 42. boom,
43.ongaarne,44. bloedvat.

Van boven nadr beneden:
l. schijf. 2. ter plaatse. -
3. vuurpijl.4. Sp. rijpaard.
S.administratjetroepen.
6. f ijngekookte vruchten,
7. wind richting.9. stuk
goed, 11. geraspte snuit
tabak. 16. nauwelijks,
18. deel v.d. voet,
20. bloeiwijze. 22. gehoor
orgaan. 25. ontkenning.
27. oude v. Gelderland.
28.palm.29.pl.in
Vv Duitsland.31.vuur.
33. ik(Lat.),35. kelner.
40. soort onderwijs.
42. lidwoord.

l

\ •

ruimtdik realisme

ZÓ KUNT U MEEDOEN!
•

moii' !cn mn1. PER GIRO OF BANK: [W.lUO
t n v

2. PER BRIEFKAART

?50<
' ledere op!

f 1,50 ' plakl f 1,50

16 februari 1961 :

In de afgebeelde rebus zit een zin verborgen
Los m op en geel de slagzin op.

DOEL:
De NATIONALE RODE KRUIS PUZ-
ZELSPELEN MARATHON wordt ge-
organiseerd ten bate van NEGEN be-
langrijke Rode Kruis-taken Voor deze
Puzzelspelen Marathon werd vergun-
ning verleend door de Staatssecretaris
van het Ministerie van Justitie bi| besluit
van 7 augustus 1980. onder nummer
L O 700/143/075

9 Bootreizen
naar Eneland

Voor 2 personen

NORTH SEA FERRIES. EUROPOORT

OOK DIT GR ANDIO

10 Projectieschermen

Winkelprijs/ 72,— per stuk.

PROJECT A B. V., Weert.

Mahoniewedstrijd-
sjoelbak

Winkelprijs/170,-.
«•HtoMJ

SLIEDRECHT SPEEl GOED B.V., *'addinxv«

39 langspeel albums
Wlnkerwaarde f QO —

l«IOi per album

The Readers Digest,
Amsterdam

NPAKKETKUNT U WINNEN

(O voor 2 personen

Waarde van dit Midweekverblijf/ 175,—

SI'OK l Ml IS C l M R l M R K Rl Al II H *

BOVENDIEN EEN PRIJZEN-PAKKET
IN NATURA TER WAARDE VAN

f750.000-
VAN HIER NIET GEPUBLICEERDE

NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN.

26 Elektronisch* rekenmachines

Winkelwaarde f69,— per s tuk .

ennia
l NNIA Vl-R/l Kl-RINU N, IX-n Haag

39ROLVEGERS
t.w.v. f 58,- per stuk

Êbrabantia Waalre

linnenuiïzet
t.w.v. f 1.500,-

\\ M K A HOI l l V L K A N C 11 k. \\.i.ilic

Hotel-weekend
voor twee personen

Waarde: ƒ 220,-.
HOTEL BEL-AIR, Den Haag

13 Originele zlttasscn

Verkoopprijs / 49,95. •Il*
HANDELSONDERNEMING JOJO B.V.. Ni|megen

MEEDOEN IS... VEEL. PRMZMN WINNKN !

l O «ets
verzilverde longdrinklepels
winkelwaarde van
ƒ 55,— per set,
B V . ZILVER- EN 8TAALWAAENINDO8TR1E
„NIEÜWPOORT-, GROOT AMMERS



Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer
Vorden

Momenteel is het V.V.V. bezig met de evene-
mentenagenda voor het komend zomerprogram-
ma.
Verenigingen etc., die evenementen hebben in
de periode t/m september kunnen dit opgeven
aan het secretariaat van het V.V.V., p.a. Dorps-
straat 15, Vorden. (Gaarne vóór 1 maart)
Deze evenementen worden tevens opgenomen
in de achterhoekkrant Toer is Mee, Gelderland
Nu en de krant van het Nationaal Bureau voor
Toerisme.

Bestuur V.V.V. afd. Vorden

Wij maken reproducties van uw
oude en vergeelde foto 's!!

Tijdelijk tot l maart de
tweede foto gratis.

Ook kunnen wij uw zwart-wit foto
in de oude bruin-tint maken.

FOTO

Kerkstraat i - 7251 BC Vorden - Telefoon 05752-1313

Een greep uit onze opruimingsparade
bij Installatiebedrijf WINTERS

Ventilator kachel
Snelle warmte in koude dagen.
2.000 watt met thermostaat.

als ruimtemaker

zonder

66.75
thermostaat

59.50

Voor de grote en de
kleine klus.

Een combinatietang én een
zijkniptang samen voor een,
voor deze kwaliteit ongekend

lage prijs! één tientje

als kassakoopje10.-
Philips
Infraphil
Geeft weldadige warmte

54.95
SPALSTRAAT 8 - HENGELO(GLD)

OPRUIMING
met zeer voordelige koopjes

o.a.

* EETKAMERS
* FAUTEUILS
* LEDIKANTEN
* MATRASSEN
* DEKENS

Veel artikelen worden met 10-20 tot 50% koning aangeboden

MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 - Vorden - Telefoon 1421

Afd. Lederwaren tijdens de opruiming 10 en 20% korting

nieuwe
sleutel?
desnoods
binnen één dag

H. Barendsen

uw eigen
naambord?
óók een kant-en-klaar-
service van

H. BARENDSEN
Zutphenseweg 15,
Vorden-Tel. 1261

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: big gen wagen, ge-
schikt voor ca. 20 biggen.
H. J. Boersbroek, Branden-
borchweg 5, tel. 05752-6604

SPOMUJS
ROOZEWVRDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts etorainingsjacks
tegen ^BiCHERPE PRIJS
•H

Te koop: jonge konijnen,
Vlaamse Reus, wit.
D. Klein Geltink, Schutte-
straat 1, Vorden, tel. 1498

WASBAK MET ZUIL (groen) 99,OO

DIVERSE SPIEGELS vanaf 14,95
DIVERSE DOUCHEGORDIJNEN

halve prijs
DOUCHESLANGEN 2,50
MENGKRANEN «* 25, OO
DIVERSE CLOSETZITTINGEN
BADKAMER ACCESSOIRES
voor weggeefprijzen

ZIE ETALAGE

HET HOGE 20 - VORDEN - TEL. 1656

VEENENDAAL SUPERMARKTEN bv
heeft in haar

te Zutphen
plaatsingsmogelijkheden
voor een

CHEF SLAGER
voor onze V.S. MARKT aan
de Weg naar Laren in Zutphen.

De chef slager die wij zoeken is
behalve een bekwaam vakman ook
in staat om een team te leiden en
het werk te organiseren.
Naast het bezit van een SVO
diploma is een aantal jaren praktijk-
ervaring voorwaarde om voor deze
funktie in aanmerking te komen.

AMBULANT SLAGER
bij voorkeur in bezit van een SVO-
diploma, die ingezet kan worden
voor het vervangen van de chef
slagers tijdens vrije dagen,
vakantie, ziekte, etc.

VOOR DE JUISTE MAN HEBBEN WIJ EEN PRIMA BAAN
IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

Sollicitaties en inlichtingen:
Veenendaal Supermarkten B.V., Gerritsenweg 6,
7202 BP Zutphen, tel. 05750-192151.a.v. A. Veenendaal
na 19.00 uur, tel. 05750-12763

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

voor
werkaeforuiktrs

boekdruk .. . ̂
offset IVClW

drukkerij
weevers bv

postbus 22 7250 aa vorden

CIPRUIMING bij
Doe-Het-Zelf-Centrum

HARMSEN
Coupons in nylon en wol

Coupons Novelon en Linoleum

Deurmatten vanaf 5f- p.st.

100 cm breedvan 15,- nu 7f- per mtr.

Balamuurf oam tegels 32 x 32 cm nu 1 ,- per tgi .
1 30 cm breed 1 f- per mtr .

Restanten wandweefsel 90 cm breed
vanaf 7,90 per m2

Restanten wandweefsel 70 cm breed 5r- per m
2

Restanten wandweefsel tegels 42 x 42 cm
nu 8f- per pak

Restanten behang vanaf 2,- per roi

Behang kollektie 1981 KORTING 15%

COUPONS GORDIJNSTOFFEN

Gordijnstoffen van de rol nu 50% korting

Meubelstoffen

BUREAU'S
BARKRUKKEN

van 22,- nu 16f- per m2

nu met 10% KORTING

nu met 10% KORTING

KEUKENS een 20-tal keukens. Groot en klein,

rechte en hoekopstelling, met korting tot 50%. Deze

moeten weg. Met of zonder inbouwapparatuur.

Naar eigen keuze.

SANITAIR
gekleurde wastafels van 50,- nu £ur~

gekleurde baden van 190,- nu IZUr~

Wand- en Vloertegels, op alle in voorraad zijnde

wand- en vloertegels nu alleen tijdens de opruiming

15% KORTING

Zonwering balastores uitzoeken van 7,50 tot 15,-

Zonwering voor buiten, oranje doek,
in diverse lengtes 200 cm 271,- 260 cm 331,-

220 cm 295,- 340 cm 381,-

240 cm 308,- 360 cm 395,-

Opruiming van:
Cirkelzaag machines
Bosch boormachines

ooomet boorstandaard van 348,- nu Zoo,-

Aluminium ladders, 3-delig 3 x 9 sporteis
van 325,- nu 280,-

compleet met rooster vanaf 250,-

, een viertal inbou w-deuren,
in eiken en mahonie

Doe-Het-Zelf-Centrum HARMSEN
Schoolstraat 6-8 - Vorden - Telefoon 1486
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