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Vordense sportfederatie bijna
van de grond
De commissie die in Vorden momenteel voorbereidingen treft voor de oprichting
van de Vordense Sportfederatie is met haar werkzaamheden zover gevorderd dat
op maandagavond 26 januari deze sportfederatie daadwerkelijk het levenslicht
kan gaan aanschouwen.

De Thans nog bestaande sportcommis-
sie en sportraad zijn dan overbodig ge-
worden. Wat de sportraad betreft be-
rust het laatste woord dan bij de ge-
meenteraad.
In het verleden heeft er nogal het een en
ander geschort aan de samenwerking
tussen de sportraad en sportcommissie
enerzijds en het gemeentebestuur van
Vorden anderzijds.
De sportraad in Vorden werd op 27
maart 1973 op initiatief van toenmalige
wethouder Gerritsen in het leven geroe-
pen. Noodzakelijk doordat er toen een
subsidienota voor de sportverenigingen
kwam en gezocht werd naar een goede
verdeling van de subsidies. In de
praktijk kwam er van adviezen aan de
gemeente niet veel terecht. De sportraad
adviseerde wel maar kreeg veelal nul op
het rekest of de gemeente liet niets van
zich horen. Daadwerkelijke inspraak
was er in feite alleen bij de tot stand-
koming van de sportzaal. De communi-
catiestoornissen werden nog groter toen
vijf jaar geleden de verschillende raads-
commissies (waaronder die van sport-
en cultuur) in het leven werden ge-
roepen. Ten aanzien van de sport ging
de gemeente toen een eigen koers varen.

De sportraad liet zich hier niet door uit
het veld slaan en onderhield door
middel van vergaderingen de kontakten
met de verschillende sportverenigingen
in Vorden. De huidige wethouder van
sportzaken de heer W.B. J. Lichtenberg
zag dat de huidige situatie onbevre-
digd iu wcik lc .
In het concept-sportnota schreef hij dat
één en ander op een andere leest moest
worden geschoeid.

Er werd een vergadering uitgeschreven
aan alle plaatselijke sportverenigingen.
De belangstelling voor deze vergadering
was bijzonder groot. De verenigingen
spraken zich uit voor een andere wijze
van samenwerking met de gemeente.

uit die bewuste vergadering werd toen
een commissie benoemd die als taak
kreeg opgelegd te trachten een Vordense
sportfederatie van de grond te krijgen.
Met andere woorden een alternatief te
zoeken voor de huidige sportraad.
Er werden kontakten gelegd met de
bevoegde organen in de provincie met
als gevolg dat de concept-statuten naar
het gemeentebestuur konden worden ge-
stuurt. Daar reageerde men enthousiast
en werd de commissie schriftelijk mede-
gedeeld de Vordense sportfederatie een
goede zaak te vinden. De gemeente
schreef letterlijk: "Wij zullen de Vor-
dense Sportfederatie dan, als overkoe-
peling van hè gemeentelijk sportver-
enigingsleven, erkennen als
gesprekspartner met de gemeentelijke
overheid".

De vordense Sportfederatie die dan
maandag 26 januari definitief gestalte
zal krijgen heeft als voornaamste
doelstelling het bevorderen en
ontwikkelen van de aktieve en passieve
sportbeoefening. Met als hoofdpunt de
communicatievorm met de gemeente.
Tijdens de oprichtingsvergadering zal
dan tevens uit de aanwezigen (alle 32
verenigingen zijn aangeschreven) een uit
9 personen bestaand bestuur gekozen
worden. Eerst dan zal de voorbe-
reidingscommissie haar taak als
beëindigd beschouwen.

Winterserie "De Haakse
Beek"
De vanaf l januari 1981 in oprichting
zijnde Christelijke Bond "Sport en
Natuur" (CBSN), met afdelingen voor
wandelsport, toerfietssport, bergsport
en natuurstudie, organiseert zaterdag
a.s. in de omgeving van Ruurlo de derde
wandeltocht van de Winterserie "De
Baakse Beek".

Ook deze winterserie werd - evenals bij-
voorbeeld alle andere NCWB-
wandelsportevenementen in Oost-Gel-
derland, waaronder de dauwtrappers-
tochten op Hemelvaartsdag te Aalten en
Rheden - door de nieuwe bond over-
genomen.

De routes van 7, 14 en 21 km. voor za-
terdag a.s. zijn uitgezet in het fraaie na-
tuurgebied ten zuiden van Ruurlo: De

Haar, Winkeler Hoek en Veldhoek.
Gestart kan worden bij Restaurantcafé
"De Luifel", Dorpsstraat te Ruurlo.
Iedereen, lid of geen lid zijnde van een
wandelsportvereniging, is welkom. Des-
gewenst kan men nadere inlichtingen
verkrijgen bij het secretariaat van de
CBSN: Dinkelstraat, Hengelo (Ov.).

Buitengewone vergadering
hoofdbestuur NTB en
commissies
Het hoofdbestuur van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond vindt de begelei-
ding van de niet-aangesloten vereni-
gingen en ploegen geen haalbare kaart
meer. Tot nu toe verleende de NTB, met
name de propaganda-commissie, mede-
werking aan toernooien van niet-geor-
ganiseerde (of "wilde") ploegen, voor-
namelijk door het beschikbaar stellen
van wedstrijdleiders.

Het is voor ons echter te zware belasting
om deze vorm van medewerking in de
toekomst te prolongeren. We zitten zelf
overvol met onze - wedstrijdagenda,
competitietoernooien - enz., aldus Henk
Jansen voorzitter van de NTB-propa-
ganda-commissie. Men wil nu proberen
een tussenweg te vinden zodat beide
partijen toch aan hun trekken komen.
Daarote zal op woensdagavond 21
januari in zaal de Luifel te Ruurlo een
buitengewone bijeenkomst worden
gehouden, waarbij ook alle niet bij de
NTB aangesloten verenigingen en of
ploegen vriendelijk worden
uitgenodigd.

Dia-avond voor patiënten
in i£) streekziekenhuis
Het Nieuwe Spittaal
Georganiseerd door de ziekenomroep
"de Opkikker" van dit ziekenhuis.

Doo^^Bhan Dolphijn, fotograaf te Vor-
den ^ml een volledige dia-avond ver-
zorgd voor patiëten in "Het Nieuwe
Spittaal", op 5 januari j.1.
Het restaurant, dat voor deze gele-
genheid ontruimd werd, was geheel be-
zet.
De schitterende dia's van de 8 kastelen
en de mooie omgevingen hiervan
werden omlijst met rustige en sfeervolle
muziek.
Door de ziekenomroep waren er deze
avond speciale gasten uitgenodigd, en
wel naaste familieleden van een patiën-
te, die op deze manier samen met haar

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis OS75Z-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- l/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 punten
aan de orde:
1. Welzijnsplanning; inleveren inventa-
risatieformulier
2. Publicaties ingevolge de Wet Arob
3. Vergadering raadscommissies.

Welzijnsplanning; inleveren inventari-
satieformulier.
De vereniging in Vorden die werkzaam
zijn op het gebied van het sociaalcultu-
reel werk, worden op donderdagavond
15 januari a.s. vanaf 20.00 uur in de
gelegenheid gesteld om hun ingevulde
vragenlijst in te leveren. Dit kan in de
boerderij nabij het gemeentehuis. De
mogelijkheid wordt dan geboden om
over de invulling van het formulier
mondeling overleg te plegen met één van
de leden van de voorbereidingsgroep.
De betreffende verenigingen hebben
hierover inmiddels bericht ontvangen.

Bovendien ontvangt men deze avond
nadere informatie inzake de lokale wel-
zijnsplanning, zoals kandidaatstelling
leden werkgroep, taak- en werkwijze
werkgroep en een procedureverordening
"sociaal-cultureel werk".

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen
bij de afdeling Sociale Zaken en Welzijn
ter gemeentesecretarie.

Publicatie ingevolge de wet Arob.
Wet Arob publikaties.
De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden 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 contact
opnemen met afdeling l ter secretarie.
Belangrijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift BINNEN 30 DAGEN na de
datum van publikatie moet worden
ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer F.A. Leemans, Schu-
bertstraat 58, 1077 GW Amsterdam
voor het vergroten van een rekreatie-
woning aan het Lekkerbekje 24 te
Vorden.

Vergaderingen raadscommissies.
Raadscommissie voor sport, cultuur,
jeugd- en algemene welzijnszaken, aan
de orde komen onder meer de volgende
punten:
- Mededelingen voorzitter (o.a. naar
aanleiding gesprek met de Vordense
Sport Federatie).
- Procedure verordening sociaal cul-
tureel werk.

Commissie voor financiën, belastingen,
openbare werken, volkshuisvesting,
onderwijs en personeelszaken.
Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten.

- Hoorzitting n.a.v. het beroepschrift
van de heer E.A.S. von Mengden tegen
de weigering van een bouwvergunning.
- Wijziging van het Algemeen Ambte-
narenreglement met betrekking tot het
verweerrecht van ambtenaren.
- Vaststelling van het getal wekelijkse
lesuren vakonderwijs voor 1981.
- Vaststelling van het bedrag per leerling
voor administratiekosten als bedoeld in

artikel 101, lid 8, van de L.O.-wet 1920
voor het jaar 1981.

Raadscommissie voor Algemeen
Bestuur c.a.
Aan de orde komen onder meer de vol-
gende punten.

- Wijziging gemeenschappelijke regeling
"Regionale Woonwagencentra
Oostelijk Gelderland".
- Bescherming kopers van huizen via ga-
rantieregeling.

De commissie voor sport c.a. vergadert
op dinsdag 20 januari 1981 om 19.30
uur in de boerderij nabij het kasteel
Vorden, de commissie voor financiën
c.a. vergadert eveneens op dinsdag 20
januari 1981 en wel om 19.00 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken. De
commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
vergadert op dinsdag 20 januari 1981
om 20.00 uur in het Kasteel Vorden.

Voor de openbare commissievergade-
ringen gelden de volgende regels:
1. Het publiek kan zich tot 10 minuten ,
onmiddelijk voorafgaande aan de
opening van de vergadering, bij de voor-
zitter of de secretaris van de commissie
opgeven als spreker, onder opgave van
het agendapunt waarover men wil spre-
ken. De gelegenheid te spreken wordt
geboden voordat de behandeling van de
eigenlijke agenda begint.

2. De voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed ver-
loop van de vergadering nodig is, be-
perking van de spreektijd opleggen. Wij
maken u er overigens op attent dat voor
eenieder de stukken ter visie liggen in
zowel het gemeentehuis als in de open-
bare bibliotheek aan de Dorpsstraat.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

echtgenoot, haar 35 jarig huwelijksfeest
vierde. Ze zijn door deze Ziekenomroep
natuurlijk in de bloemetjes gezet.
In de pauze was er koffie, frisdrank, en
diverse heerlijke schotels, die door de
koks van dit ziekenhuis uitstekend wor-
den klaargemaakt.
Al met al weer een avond, die door alle
patiënten zeer op prijs werd gesteld.
Wederom dank, Johan Dolphijn,
namens het gehele enthousiaste team
van de Ziekenomroep "De Opkikker".

Openbare bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de Open-
bare Bibliotheek

Volwassenen:
I. Drewitz, Na gisteren komt vandaag;
M. Hart, 't Droomkoningin; L. Mac-
bain, Tranen van goud; M. Steward, De
kristallen grot; R. van der Velde, Het
teken van het beest; B. Delfgauw, De
wijsbegeerte van de 20e eeuw; H. Küng,
Profiel van een christen; W. Alberts
Jappe, De Nederlandse Hanzesteden;
Griffiths, Componisten van deze tijd; J.
Brokken; Schrijven, interviews; O.J. de
Landel, Indonesië weo^n; J. van der
Zwaag, Markerwaard^Parkermeer;
witboek.

Jeugd:
J. Bogaard, Uit den Swiebertje als
woonwagenklant; EruiL De zon is op!
(Botjes); M. Jansma,^fcchool; J.
London, De roep vanl^^-ildernis; M.
Persyn, Het boven-op-zolder, boek van
Joris en Marietje; F. Du Meng, Om-
trent het achterhuis van Anne Frank; H.
Carpenter, Het leven van J.R.R. Tol-
kien; J. Hughes, De Aztekei; E. Vlug,
Vertelverhalen voor school, zondags-
school, club en thuis; W.G.F, en J.D.
den Hengst Schroevers, Plantenrijk.

Amnesty International
Amnesty International Vorden biedt U
de gelegenheid brieven te schrijven op
vrijdagavond 16 januari in het Dorps-
centrum. Schrijfgerei, briefpapier en
brieven die U over kunt schrijven zijn
aanwezig, als U zelf uw postzegel wilt
betalen? Misschien kan het U stimuleren
te weten dat in aug. 1980 129
gevangenen waarvoor geschreven werd
werden vrijgelaten.
Voor inlichtingen is het contactadres: J.
Terpstra, Mispelkampdijk 30.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot B. Horsting is op 7
januari j.l. geslaagd met lof, voor het
diploma keurmeester-kleurkanaries. Hij
ontving zijn opleiding van de heer A. W.
Meenink uit Hengelo.

Geslaagde feestavond
voetbalvereniging Vorden
De feestavond die de aktiviteitencom-
missie van de voetbalvereniging
"Vorden" dit weekend in zaal "de Her-
berg" organiseerde is uitstekend ge-
slaagd. Onder voorzitterschap van de
heer J. van Ark had bovengenoemde
commissie de zaal fraai versierd, zodat
de stemming er al spoedig in zat. De
voorzitter van de vereniging de heer F.
Scharrenberg stak zijn bewondering niet
onder stoelen of banken en prees de
commissie, die twee maanden geleden in
het leven werd geroepen, voor haar ak-
tiviteiten.
Voorts hoopte Scharrenberg dat Vorden
l zich in de vierde klas zal handhaven.
"Met een goeie inzet redden de spelers
het wel", aldus Scharrenberg.
Het duo de "Jajo's (Johan Pardijs en
Jan Lindenschot) zorgde voor de
vrolijke noot. Hun inbreng werd door
de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Ook Bertus Ruumpol uit Laren kwam
de feestvreugde verhogen. Door de akti-
viteitscommissie was een prijs beschik-
baar gesteld voor het elftal met de
grootste opkomst. Vorden 7 en Vorden
9 eindigden gelijk, zodat de prijzen door
hun werden verdeeld.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jeugddienst a.s. zondagavond
De gezamenlijke jeugddienstcommissie
van de Gereformeerde kerk en de
Hervormde gemeente houdt a.s. zon-
dagavond 18 januari een Jeugddienst in
de Hervormde dorpskerk.
Aan deze dienst hoopt mee te werken
het Leger des Heils uit Zutphen en
Majoor Takema, de officier van het
Lege des Heils te Zutphen.
Iedereen, jong en oud, is zeer welkom.

In de morgen-kerkdienst hoopt a.s.
zondag voor te gaan ds. J. Veenendaal.

Leerhuis-avonden over Israël
De vorige week reeds genoemde leer-
huis-avonden over het Jodendom/Israël
zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Opgave kan geschieden bij ds. Krajen-
brink, maar is niet noodzakelijk.
Plaats van samenkomst: Het Achter-
huis, de zalen achter de Gereformeerde
kerk aan de Zutphenseweg.
De data zijn:
Donderdag 22 januari, "Joodse feesten
en gebruiken" (Mej. Gassenaar,
Utrecht)
donderdagavond 5 februari "Jodendom
en het Nieuwe Testament". (Dr. den
Heyer, Kampen)
donderdagavond 12 februari "Joden
door de eeuwen heen". (Ds. Littooy,
Zwolle)
donderdag 26 februari "Joodse stem-
men in deze tijd". (Dr. Gerssen, U-
trecht).

Week van gebed voor de
eenheid
De week van 18-25 januari is de week
van gebed voor de eenheid.
Het thema luidt dit jaar: "Een Geest,
vele gaven", (l Cor. 12:4). Mede op ver-
zoek van de Raad van Kerken in Ne-
derland is een kleine brochure samenge-
steld met gebeden en liturgieën voor
gebedsdiensten.
Laat er ook in ons het gebed en ook de
wil zijn om weer te worden wat we als
Christenen zijn: een in de ene Heer.
"Laat ons niet gewoon raken aan onze
verdeeldheid en behoed ons ervoor dat
wij als normaal beschouwen wat voor de
wereld een ergernis is en Uw liefde ge-
weld aandoet".

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J.B. ter Bogt, oud 74
jaar, M. Wansink, 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
Zondag 18 januari 10.00 uur ds. W.
Kreuzen. 19.00 uur Oec. Jeugddienst in
de N.H. Kerk.

HERVORMDE GEMEENTE
10.00 uur ds. J. Veenendaal, 19.00 uur,
Gezamenlijke Jeugddienst.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 17 januari 12.00 uur tot
maandag 19 januari 7.00 uur dr. Breu-
kink. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dokter Breukink.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 17 en zondag 18 januari, dok-
ter van Tongeren. Boodschappen s.v.p.
op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-
10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. bood-
schappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
E.N.J. Edens, Vorden, tel. 05752-1453.
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 OPRU
SPRINGEN
DE PRIJZEN
DE PAN UIT

//i
ZIE ETALAGES

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.

GOUPONNEN
TAPIJT
kortingen tot BO/O

zie etalage

BANKSTEL 3-1-1
zwaar massief eiken
in beige velours
van f 3195,- STUNTPRIJS

(éénmalig)
2195,-

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 W cm. dik blad.

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

475.-
1495.-

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/2975,- STUNTPRIJS 2295,-

TIENERKAMER
bestaande uit 3 elementen
(2,50 m breed) van 2 m hoog
en ledikant 90/190 (zie etalage)

STUNTPRIJS

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, 2 kleuren, nylon

van f 119,- nu

WOONKAMERTAPIJT
400 breed, zuiver wollen bouclé

van f 229,- nu

j~ p.m.

p.m.

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

BEJAARDENFAUTEUIL massief eiken
RELAXFAUTEUILskai (verstelbaar)
MIMIS0 3-DELIG (massief eiken)
BOEKENKAST eiken, 184x75x26 cm
BOERENKNOPSTOEL (massief eiken/bies)

298
448

p.st. 165

Restanten
vitrage perstuk 1,-

Restanten
overgordijnstof

per stuk 7,50

HOEKKOMBINATIE 3 + 2 ZITS

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

SCHUIFDEUR LINNENKAST2-deurs nu 189,
BOEKEN KAST 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,-

LEDIKANT massief vurenhout, 80/190

lattenbodem, matras, dekbed
dacron, overtrek met instopstrook,
sloop, matrasdek, hoofdkussen

KOMPLEET VOOR SLECHTS 269,-

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

29,95

STUNTPRIJZEN OP ONZE MODE- EN TEXTIELAFDELING
2 PERSOONS LAKENS
1 PERSOONS LAKEN
SLOPEN 2 stuks

21,5O
17,50
10,OO

BADDOEKEN2stuks
KEUKENDOEKEN2stuks
THEEDOEKEN 2 stuks

12,50
8,OO
8,OO

KLEUTER BLOUSJES
KINDER RIBBROEKEN vanaf
KINDER PULLOVERS vanaf

12,50
19,OO
10,OO

MEISJES BADSTOF SLIPS s stuks
KLEUTER ONDERGOED DENIM 2 stuks
TRICOT KINDERPYAMA'S

1O,OO
1O,OO
18,75

DAMES JAPONNEN vanaf
ROKKEN vanaf

BLOUSES vanaf

39,-
29,-
15,-

DAMES PULLOVERS vanaf
DAMES VESTEN vanaf

DAMES SPENCERS vanaf

15,-
29,-
15,-

DAMES SLIPS 2 stuks
TRICOT en FLANELLEN PYAMA'S
NACHTHEMDEN vanaf

7,50
27,50
1O,OO

DAMES RIB PANTALONS stretch
DAMES FLANEL PANTALONS stretch
DAMES TERLENKA PANTALONS

69,-
79,-
39,-

HEREN VESTEN vanaf
HEREN PULLOVERS vanaf
SCHIPPERSTRUIEN

25,-
25,-
25,-

TERLENKA PANTALONS
RIB PANTALONS
WEEKENDERS 2 stuks

«9,-
35,-
35,-

PYAMA'S IN FLANEL EN TRICOT
Elastisch ondergoed: Slip en SHiglet 2st.

DENIM SLIPS 2 stuks

27,50
14,00
12,OO

LAKENSETS gebloemd, 1 persoons

LAKENSETS gebloemd, 2 persoons

VEREN KUSSENS 2 stuks

29,75
35,OO
29,50

zutphenseweg 24
B.V. VORDEN

telefoon 05752-1514

h VRIJDAGAVOND KOOPAVOND

* RESERVERING VOOR LATERE
LEVERING IS MOGELIJK

* DE OPRUIMING BEGINT
DONDERDAG 15 JANUARI
's MORGENS OM 8.30 UUR



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Antoine Bernardus

ANTOINE

Antoon en Maria Peters-
Klein Goldewijk

7251 LV Vorden
11 januari 1981
Ruurloseweg 54

Peter: Benny Beerten

Meter: Lucy Beerten-Klein Goldewijk

Wij zijn erg blij met de ge-
boorte van onze zoon

VINCENT

Gerhard en Josje Ten Have

7231 JV Warnsveld
11 januari 1981
't Spiker 62

Tijdelijk: ziekenhuis Nieuwe Spittaal

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij bij ons
40-jarig huwelijk ontvingen,
zeggen wij u allen hartelijk
dank.

A. BRANDENBARG
R. BRANDENBARG

GELTIN K

Insulindelaan 17
Vorden

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die we bij ons
25-jarig huwelijksfeest heb-
ben mogen ontvangen, zeg-
gen wij u allen hartelijk dank.

ALBERT HARMSEN
ANTJE HARMSEN-

STEENBLIK

Memelinkdijk 4
7255 L J Hengelo (Gld)

Meisje 18 jaar zoekt werk
voor hele dagen liefst in een
winkel.
Telefoon 05752-1671

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

ORGELLES
Wilt u orgel leren spelen?
Neem dan eens kontakt op
met Böhmer, Brinkerhof 79,
Vorden

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)

U kunt zich nog opgeven voor

het tafeltennistournooi
op 24 januari 1981 in "de Her-
berg".
Zie advertentie contact 7 jan.

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

Vanaf vrijdag bij ons verkrijg-
baar

STRIPPENKAARTEN

Bazar Sueters, Kranenburg

Prachtschoenen
voor een prikje bij

WULLINK
in de opruiming

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

Barink Nieuwstad 26, Vorden

PEDIKURE
Mevr. A. Leef lang
Het Gulik l, tel. 2737

Enige en Algemene Kennisgeving

Droevig om haar heen gaan maar dankbaar voor de
vele jaren die wij samen mochten hebben, delen wij
u mede dat heden is overleden, voorzien van het H.
Sacrament der Zieken, mijn lieve zuster, schoonzus-
ter, tante en oud-tante

JONKVROUWE ALEXANDRA JOANNA MARIA
VAN DER HEYDEN VAN DOORNENBURG

in de ouderdom van 76 jaar.

Vorden:
Jonkvrouwe O.J.M.E. van der Heyden van Doornen-
burg

Harfsen:
E.E.M. Baronesse van der Heyden van Doornenburg-
Baronesse van Hövell tot Westerflier en Wezeveld

Neven en nichten

7251 MD Vorden, 8 januari 1981
Vosterweg 3

De bijzetting heeft in het familiegraf te Vierakker
plaats gehad.

Door God is thuis gehaald, mijn lieve man, onze lieve
vader en opa

LOUIS SCHOUTEN

op de leeftijd van 76 jaar.

W. Schouten-Groot Enzerink

Gerry
Mariëlle en Dana

Bert en Martine
llse en Renate

Cor en Sieni
Sander en Esther

Hans en Ida
Beryl en Thecla

Nico en Engelien

7251 AE Vorden, 12 januari 1981
Nieuwstad 47

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, wordt
gehouden op vrijdag 16 januari 1981 om 13.00 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden, waarna de teraarde-
bestelling zal plaatsvinden om 14.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Het
Achterhuus achter de Gereformeerde kerk.

Liever geen bezoek aan huis.

Geen bloemen, geen toespraken.

Na een moedig gedragen lijden ging van ons heen on-j
ze geliefde zwager

L. SCHOUTEN
echtgenoot van W. Schouten-Groot Enzerink

op de leeftijd van 76 jaar.

Trooste de Here onze zuster en haar kinderen.

Vorden: D.W. Luimes-Groot Enzerink
G.W. Luimes

Vorden: H.W. Groot Enzerink
L. Groot Enzerink-Noppers

Nunspeet: W.H. Bats-Legters

Vorden, 12 januari 1981

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

Om uw rijbewijs te halen
of voor bijscholing

naar

Autorijschool Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Staats. M.l. gedipl.

Burgemeester en Wethouders van Vorden roepen be-
langstellenden op die op persoonlijke titel zitting wil-
len nemen in de te formeren Werkgroep Welzijns-
planning.

Gegadigden kunnen zich voor nadere inlichtingen
wenden tot de afdeling Sociale Zaken en Welzijn ter
gemeentesecretarie, tel. 05752-2323, tst. 27.

Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 3 februari 1981
richten aan het College van Burgemeester en Wet-
houders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vor-
den.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris de burgemeester
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

GEMEENTE VORDEN
Rattenbestrijding

In de week van 26 januari tot en met 30 januari 1981
zal de jaarlijkse aktie ter bestrijding van ratten, gratis
door de gemeente worden uitgevoerd.

Iedereen die hiervoor in aanmerking wenst te komen
dient dit voor 24 januari 1981 op te geven bij de afde-
ling gemeentewerken, telefoon 2323.

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en Wethouders van Vorden maken -ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 17 van de
Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk - be-
kend dat met ingang van 16 januari 1981 gedurende 3
weken voor een ieder ter visie ligt de taak- en werk-
wijze van de te formeren Werkgroep Welzijnsplan-
ning alsmede de procedureverordening "Sociaal-
Cultureel Werk".

Deze tervisieligging zal plaatsvinden in het gemeente-
huis, de openbare bibliotheek en het dorpcentrum te
Vorden alsmede bij zaal Schoenaker te Kranenburg.

Reacties en/of bezwaren kunnen vgór 6 februari 1981
schriftelijk worden ingediend bij het College van Bur-
gemeester en Wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout Mr. M. Vunderink

U bent allemaal welkom (m
zaterdag 17 januari
om 8 uur
in zaal Schoenaker

KRATO
speelt dan het blijspel

"BOER TEUN IS DOOD"

KARNAVALSVERENIGING
"DE PLAGGENSTEKKERS"
organiseert zaterdag 17 januari

PRINSENBAL
Muziek: CITY COMBO
Aanvang: 20.00 uur

m

Zaal "DE BOGGELAAR'
Telefoon 05752-1426 - Warnsveld

VORDEN

Helft dubbel woonhuis, rustig gelegen
bij het centrum. Solide bouw (1951).

Bevattende: entree met toilet, gezellige moderne
woonkeuken, kelder en woonkamer. Boven: over-
loop, 3 slaapkamers en douchecel. Veel kastruimte,
grote zolder met vliezo-trap.

Gehele pand heeft nieuwe licht- en gasleidingen en is
voorzien van gaskachels.

Flinke tuin met schuur.

Bouwvergunning voor garage van 30 m2 aanwezig.

Leeg in overleg.

Vraagprijs: f 165.000 k.k.

Inlichtingen en bezichtiging:

Makelaarskantoor o.g.
Hoogenraad

Oosterwal 17, Lochem, tel. 05730-2410 b.g.g. 2839

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

SPORTHUIS
ROOZEGAARDE
Banninkstraat 5, Hengelo (G.)

voor BEDRUKKEN van
shirts en trainingsjacks
tegen een SCHERPE PRIJS

U kunt zich nog opgeven voor

het tafeltennistournooi
op 24 januari 1981 in "de Her-
berg".
Zie advertentie contact 7 jan.

Dorpscentrum Vorden
Donderdag 15 januari 1981

Aanvang 20.00 uur:

The Chris Barber Band
entree: f 15,- p.p.; pashou-
ders f 12,- p.p.
Voorverkoop:
VVV/schoenhandel Wullink,
tel. 1342; kantoorboekh. Has-
sink, tel 1332

Karnavals-
vereniging
"De Deurdreajers"
22 jaar

UITNODIGING
aan alle leden, oud-leden en belangstellenden ter ge-
legenheid van ons jubileum voor de

D receptie op zaterdag 24 januari van 15.00 tot 17.30
uur;

jubileum-pronkzitting op zaterdag 24 januari 's
avonds vanaf 20.00 uur. Gratis entree en grandioze
verloting;

foto-tentoonstelling welke tijdens de receptie te
bezichtigen is, evenals op zondag 25 januari van
van 14.00 tot 17.00 uur.

Alle drie fesitiviteiten vinden plaats in residentie
Schoenaker. De Deurdreajers heetten u er van harte
welkom.

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Prachtschoenen
voor een prikje bij

WULLINK
in de opruiming

Schoenreparatie!!!
snelle service - vakwerk tegen lage prijzen

o.a.

Ieren zolen en hakken
rubber zolen en hakken

ƒ23,90
ƒ 19,90

enz.

bij

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK

BREDEVELD
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

l « !

KT 400 timer:
door FM ingangsgevoeligheid van 0,9 /uV
uitstekende ontvangst signaalsterkte en FM
stereo-ontvangst afleesbaar door lichtdiodes.

O D D O. —-^•r

KA 300 HiFi versterker:
2 x 25 W, met maximaal slechts 0,09% totale
harmonische vervorming, S/R fono ingang
78 dB (bij 2,5 mV ingangsspanning).

:

KX 400 Dolby cassettedeck:
precisie-aandrijfsysteem houdt wow & flutter
beneden 0,07%, automatische afslag, VU
meters. t\r**

setprijs J yo l j"

KENWOOD
Hl PI STEREO

V Lncitstc woord in perfcktic.

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 15 januari 1981
42e jaargang nr. 44

Oudheidkundige vereniging
Vorden?
Geruime tijd leefde in Vorden de gedachten, bij een groep mensen, om wat te doen
tegen de vele afbraak en veranderingen van oudheden in ons mooie dorp. Ook
oude voorwerpen worden vaak vernietigd.
Er is een werkgroep gevormd, om Vordenaren te interesseren een oud-heid kun-
dige vereniging op te richten. Vele mensen hebben al zeer positief gereageerd.
Vaak hoord men dat had ook niet afgebroken moeten worden en dat had ook niet
veranderd moeten worden. Stel eens voor dat men midden in ons dorp die mooie
boom ging omhakken en niemand zou er wat aan doen, dan was het gezicht van
Vorden ook weg. Er zijn zoveel mooie dingen in onze gemeente die beslist bewaard
en behouden moeten blijven. Het is nog niet te laat al is er al te veel veranderd.
Wij willen in Contact starten met het plaatsen van oude foto's van ons dorp en U
laten zien dat er toch al veel veranderd is. Mocht U bezonderheden weten over de
geplaatste foto's b.v. welke personen op de foto's staan enz. dan plaatsen wij in de
week daarop de gegevens. Schrijf of belt U even drukkerij Weevers, Nieuwstad 12,
Postbus 22, tel. 1404.

De werkgroep zal trachten om met meerdere personen toteen oprichtings-
vergadering te komen u hoort er spoedig meer van.

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:
Wim Polman

Vorden, tel. 05752-1314

CONTACTISPORTOVERZICHT

TOUWTREKKEN

Vorden, Bekveld en Eibergen
winnen touwtrektoernooi
Het eerste indoortoernooi van 1981
voor de wintercompetitie touwtrekken
is voor wat betreft de lichtgewicht-
klassen zondag "vertrokken" in
manege "Marhulze" te Groenlo. Acht-
tien ploegen uit gewest Oost van de Ne-
derlandse Touwtrekkers Bond streden
om het hardst om de kostbare punten.
In de A-klasse, die - na een kort ope-
ningswoord namens de NTB door de
heer J. Knoef - om tien uur startte, wist
Bekveld l uit Hengelo Gld. de meeste
punten bijeen te trekken. Men kon ech-
ter tegen het verrassend in conditie zijn-
de Oosterwij k uit Zelhem het touw niet
strak houden; de Zelhemse ploeg won
van Bekveld en eindigde eervol als twee-
de in het klassement. De uitslagen in de
A-klasse waren:
1. Bekveld l, 2 Oosterwijk, 3. Heure l,
4. Bekveld 2, 5. Eibergen, 6 en 7 Bisons
Beltrum en Vorden.

Zeker niet minder spannend was de
strijd in de B-klasse, waar zeven ploegen
elkaar geen duimbreed toegaven. Eiber-
gen en Erichem eindigden hier na
zenuwslopende minuten bovenaan met
elk elf punten. In het beslissingsduel
tussen beide teams trokken de Eibergse
reserves aan het langste eind. Uitslagen
B-klasse waren: 1. Eibergen 2, 2.
Erichem, 3. Bathmen, 4. Heure 2, 5.
EHTC, 6. Vorden 2, 7. Ruk

Vier ploegen namen deel in de over-
gangsklasse (onbeperkt gewicht).
Vorden beschikte over twee uitstekende
teams, die beslag legden op de eerste
twee plaatsen. Uitslagen: 1. Vorden 1.,
2. Vorden 2, 3. Bekveld, 4. Oosterwijk.

WATERPOLO

Hattoheim (Hattum - Vorden
4-3
De heren l van Vorden hebben de com-
petitiewedstrijd tegen Hattoheim uit
Hattum met 4-3 verloren. Het was een
gelijkopgaande strijd, waarbij de thuis-
club een tikkeltje schotvaardiger was.
De eerste periode werd afgeloten met
een 2-0 voorsprong voor de thuisclub.

In de tweede periode bracht Arjan Men-
gerink de stand in evenwicht 2-2. Deze
stand bleef in de derde periode onge-
wijzigd. In de laatste periode werkte
Arjan Mengerink een 3-2 achterstand
weg. Vlak voor tijd werd de winnende
tref f er gescoord.

Dior (Loenen) - Vorden Dames
3-1
Dior uit Loenen heeft de competitie-
wedstrijd tegen Vorden op gelukkige
wijze met 3-1 gewonnen. In de eerste
periode nam Dior een 1-0 voorsprong.

Anneke Sikkens zorgde met een af-
standschot voor 1-1, waarna opnieuw
Dior de goed keepende Roxanna ter
Heurne verschalkte 2-1. In de tweede
periode werd het 3-1. In de laatste twee
speelperiode gelukte het Vorden niet om
deze achterstand weg te werken.

Klaverjaswedstrijd
voetbalvereniging Vorden
De aktiviteitencommissie van de voet-
balvereniging "Vorden" organiseert
maandagavond 19 januari in het club-
gebouw een klaverjaswedstrijd
waarvoor fraaie prijzen beschikbaar
worden gesteld.

VOLLEYBAL

Dash-dames kloppen zwak
Isala 2
De eerste wedstrijd van Dash l - dames -
in het tweede gedeelte van de competitie
80/81 is voor de Vordense dames
gunstig verlopen. Isala 2 was de tegen-
standster. Deze ploeg uit Deventer had
in totaal nog slechts l punt behaald. In
de Vordense sportzaal was er afgelopen
zaterdag dan ook geen spectaculaire
wedstrijd te zien. In de eerste set was
duidelijk, dat Dash de drie punten
moest kunnen pakken. Gelukkig kon
Dash zijn spel handhaven ondanks het
zwakke spel van Isala. Met overtuiging
pakte Dash de set met 15-6. In de
tweede set ging Dash toch nog
rommelen. Het spel werd onnauwkeuri-
ger, maar dit kon op het laatst hersteld
worden, zodat de set met 15-11 in het
voordeel van Dash werd beëindigd. In
de 3e set is Dash geen moment in gevaar
geweest, het werd 15-5 voor Dash. Dash
behaalde een verdiende 3-0 overwin-
ning. De stand is nu: Torpedo 12-34;
Explosie 12-30; V.C.V. 12-29; Saturnus
12-24; Tri vos 12-21; Setash 12-16;

Ziet u niet meer alles
Lastig is dat Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril

af... Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is 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
lezen, prima in de verte kunt zien en... alles wat
daartussen ligt. Heerlijk is dat Oogt ook jonger.
Belangrijk toch?

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

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

voor goed zicht op elke af stand ƒ

Rohda 12-13; Dash 12-13; Dynamo 11-
13; Veenendaal 12-11; Reehorst 11-8;
Isala 2 1 2-1.

Reserve Dash-dames winnen
beker wedstrijd tegen
Colmschate
In de Zutphense sportzaal is maan-
dagavond de eerste bekerwedstrijd van
de reserves van Dash-dames tegen
Colmschate gespeeld. De Dash-dames
waren nauwkeuriger en bewegelijker in
het spel, terwijl bovendien de aanvals-
kracht effectiever was. Geen moment is
Dash in gevaar geweest, zodat de wed-
stijd met de setstanden 7-15, 5-15 en 12-
15 met 0-3 in het voordeel van Dash
werd beslist. De volgende wedstrijd
wordt in Deventer op donderdag a. s.
gespeeld tegen AZOZ.

Overige uitslagen: j.asp. Hansa - Dash b
1-2; j.asp. Dash c - DVO l 0-3; ds. 2e kl.
Dash 5 - Dash 4 0-3; ds. 3e kl. Dash 6 -
Vios40-3.

Boerkamp - W. Berenpas 1-1; G. Brink-
man - E. Hengeveld 0-2; W. Rietman -
N. de Klerk 0-2; R. Bulten - H. v.d.
Kamer 2-0; F. Rouwenhorst - E. te
Velthuis 2-0; M. van Burk - W. Hulshof
2-0; R. Slütter - P. Besselink 2-0; J.
Slütter - A. Plijter 2-0; R. Bulten - A.
Plijter 1-1. 2. B. Hoetink - H. Norde 2-

0; E. v. Est - Rr. Chotkan 0-2; B.
Nuesink - P. Holsbeke 2-0; H. Hissink -
H. Berenpas 0-2; B. v. Zuylekom - H.
Wilgenhof 2-0; H. Berenpas - A. Hoek-
man 1-1; B. v. Zuylekom - H. Hissink 2-
0; H. Norde - J. Kuin 0-2; P. Holsbeke -
Rs. Chotkan 0-2, E. van Est - B. Voort-
man 0-2.

15 januari Deventer:
Heren beker, Boemerang - Dash l,
Dames beker, Dash 2 - AZOZ
17 januari Bathmen: mogelijk
bekerwedstijd heren.
Vorde^ri.asp. Dash b - Dash c, j. asp.
Dash^B Hansa l, m. asp. Dash a -
Colmsffiate, Dash d - Bruvoc 2, j.asp.
Dash c - Colmschate, m. jun. Dash -
Almen.
Warnsveld: j.asp. Wilh. - Dash b, ds. 3e
kl. Wilh .7-Dash6
Apeldoorn, ds. 3e Div. Texoclean
Dynamo - Dash l .

Het bekendste Oude Stijl orkest van Europ treedt op
in Vorden; op 15 januari a.s.
De culturele commissie uit het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Vorden
heeft kans gezien als één van de grote trekpleisters The Chris Barber Jazz and
Blues band voor een optreden in Vorden te contracteren. Dit orkest heeft zich in
de laatste jaren in Nederland wederom grote populariteit opgebouwd. In vele
Nederlandse schouwburgen en theaters zorgde de band reeds voor uitverkochte
zalen. De belangrijkste reden van zijn succes is de grote variëteit in het
programma. Folksongs, blues, gospel, pop en rockmuziek hier en daar worden af-
gewisseld met New Orleans en Chicagojazz terwijl het volgende moment de mu-
ziek van Duke Ellington in zijn meest oorspronkelijke arrangementen te horen is.
De bezetting is als volgt: Chris Barber, trombone; Pat Halcox: trompet, John
Crocker: Alt-tenor sax klarinet, lan Wheeler: klarinet, altsax, mondharmonica,
Roger Hill: gitaar, Johnny McCallum: banjo, Vic Pitt: Bas, Norman Emberson:
drums.
Kaarten zijn in voorvedtogp nu reeds te krijgen bij de V.V.V./schoenhandel Wul-
link of bij Kantoorboe^(ndel Hassink. De entree-prijs kon bijzonder laag wor-
den gehouden.

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

4 febr. H.V.G. dorp
7 febr. Springwedstr. in de sportzaal,

gymn.ver. Sparta
17 febr. N.C.V.B. de Herberg
17 febr.K.P.O
18 febr. Jaarvergadering Wielerclub
27 febr. Karnaval
28 febr. Karnaval

1 mrt. Karnaval
2 mrt. Karnaval
9 mrt. Modeshow Visser in zaal Bakker

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

4 april Uitvoering gymn.ver. Sparta
11 april Eierenaktie gymn.ver. Sparta
21 april N.C.V.B. Dorpscentrum
21 april K.P.O

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

W
Motorclub "De
Graai schaprij de
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
belegt maandagavond 19 januari in
cafe-restaurant Bloemendaal haar jaar-
vergadering. Daar wordt onder meer het
resterende winterprogramma alsmede
het zomerprogramma besproken. Bij de
bestuursverkiezing zijn de aftredende
leden J. Slagman en J. Wuestenenk
herkiesbaar.

Vrijdagavond 20 februari organiseert
"De Graafschaprijders" een bowling-a-
vond te Lochem. Men kan zich hiervoor
opgeven bij Bert Regelink.

Adverteren kost geld
niet adverteren kost meer geld

Succes voor dampupillen
DCV heeft met twee teams meegedaan NCVB
aan de kampioenschappen distrikt Oost
voor pupillen viertallen. Door een "uit-
gekookte" taktiek van teamleider Slüt-
ter bereikten beide teams de Gelderse
finale. De uitslag van het toernooi was:
1. WDV Winterwijk, 2. DCV 2; 3. DCV
1; 4. DIOS Eibergen; 5. DIOS Beltrum.

Vierde plaats Henk Grotenhuis
ten Harkel
Dankzij een overwinning op Nijmege-
naar Cees Hazen bezet Henk Groten-
huis ten Harkel de vierde plaats bij het
kampioenschap van Gelderland. Een
plaats bij de eerste vijf geeft recht op
deelname aan de kwartfinale van Ne-
derland. Wieger Wesselink speelde
remise tegen Emile Leyser uit Huissen
en staat nu een punt voor op Peter
Hopman uit Doetinchem.
Inmiddels zijn ook de voorronden voor
de distriktsfinale begonnen. Bij de
aspiranten verloor Andre Plijter zijn
beide partijen en behaalde Henk Hoek-
man 3 punten uit twee partijen. Bij de
junioren won Erik Brummelman
gemakkelijk van Wijnbergen uit Laren.
Henk Ruesink die in de Hoofdklasse
uitkomt, won verdiend van Groen uit
Zutphen. Jan Masselink won in een
remisestand op de klok van Kesters uit
Ter borg.

Dammen
Voor de onderlinge damcompetitie van
DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: Senioren: B. Rossel - W.
Sloetjes 1-1; H. Klein Kranenbarg - W.
Wesselink 1-1; J. Krajenbrink - T.
Slütter 2-0; H. Ruesink - S. Wiersma 2-
0; J. Masselink - A. Wassink 2-0; B.
Nijenhuis - H. Wansink 1-1; Lamers -
H. Hoekman 0-2; J. Hoenink - G.
Brummelman 2-0; B. Wentink - G. ter
Beest 1-1.
Jeugd: J. Dijk - E. Brummelman 2-0; J.
v.d. Kamer - M. Boersbroek 0-2; M.

De afdeling Vorden van de NCVB is het
nieuwe jaar begonnen met een kopje
koffie en een nieuwjaarsrolletje. De pre-
sidente mevrouw den Ambtman wees
erin een kort toespraakje op dat het niet
de bedoeling is elkaar alleen maar een
goed jaar toe te wensen, maar dat we er
met elkaar iets aan moeten doen.

Op 20 januari komt notaris B. A. J.
Sonderen uit Apeldoorn naar Vorden
om een lezing te houden over het onder-
werp "Zal ik het zwart op wit zetten?"
De echtgenoten van de NCVB dames
zijn deze avond, gezien het specifieke
onderwerp, eveneens (bij wijze van uit-
zondering) ook welkom.

Margriet jarig

H.K.H. Prinses Margriet wordt maan-
dag 19 januari 38 jaar.

Bi'j ons in d'n Achterhook
' 'k Cao effen nao Harm Maotkamp, den zo'k nog helpen zien doeven-

hok te vezett'n. Dat he'k um un paar wekke trugge al belaofd", zei
Willem Ankersmit onderwiel e opston van de taofel waoran zee samen
koffie hadd'n edronken op dizzen zaoterdagmargen. Daor nom e altied
goed de tied veur, andere dage was hee altied op de febriek en zat zien
vrouw Riek allene met de koffiesmorre.

'k Stelle veur dat Maotkamp zelf maor mot zeen dat e zien
doevenkouwe van de plaatse krig en dat i'j eers de pruttel achter 't huus
maor 's opruumt. Veur drie wekke trugge he'j mien al beloafd da'j 't hele
spöl nao de stortplaatse zoll'n brengen en 't lig t'r nog allemaole net zo.
Gaot daor eers maor 's an".

Willem wis maor al te goed dat 't menens was wat Riek zei. Hee kenn'n
eur al wel zolange dat e wel wis dat e now 't lef neet mos hemmen um noa
un ander te klepp'n zonder eers bi'j eur zelf kassugheid te maak'n.

Zee praott'n dan tegeswoordug wel oaver vrouwenemancipatie maor dat
was op zien Rieksken neet van toepassing, die was al geëmancipeerd
vanaf 'n eersten trouwdag. Hee was in name nog wel de baas maor at e
vrea wol holl'n mos e wel doen wat zee zei. "A'j d'r maor met hen doet,
dan kö'j met 'n duuvel nog wel leaven" zei Willem wel 's en zo was 't ok
wel. Maor at e zo um zich hen kek zatt'n d'r meer met dat probleem, 'n
uutzondering was hee bepaold neet.

Hee haal'n 'n anhangwagen uut de schure en koppel'n die an zien auto. 't
Was nog wel heel wat grei wat t'r zoal weg mos. Stukken olde auto's,
halve wasmesjienes, tillevisies en meer van dat soort technisch spöl, alle-
maole dinge waor e dit of dat afedraaid hadde umme weer wat anders met
te maak'n.

Op de stortplaatse was alles gauw genog afelaan en hee was t'r al weer
zowat af too zien ooge op un bromfietsfraem veel. Dat had e now nog net
neudug veur een van zien buurjonges, die leien nogal volle bi'j um. Hee
kon jao alles maak'n beweern die jonges altied.
Buuten de bromfietse zaög e nog volle meer grei dat 't metnemm'n
(althans in zien ogen) meer dan weerd was. Too hee op huus an ree had e
naöst 'n anhander ok de kofferruumte nog vol zitt'n met letjes, stukken
iezer, draod, kisjes en joost mag wett'n wat nog meer veur pröttel. "Toch
maor goed da'k t'r effen hen ewes bunne, now kan'k weer un paar
zaoterdage veuruut", dach Willem too hee bi'j huus 'n inrit indraai'n.
Maor wieter as 'n inrit kwamme ok neet. Riek, die buuten an 't roeten
zeemen was, zaog in een oogopslag wat Willem anehaald had.

"Gaot t'r maor met weerumme, dat handeltjen kump hier neet bi'j
huus", zei ze onderwiel zee zich veur 'n auto posteern.
Willem zaog an Riek eur ogen wel dat 't menens was en wis niks betters te
doene dan maor weer achteruut de weg op te draai'n en 'n zelfden weg
weerumme te gaon.

"Ko'j 't neet eens wodd'n oaver de pries??", rearn 'n buurman, die
Willem zien hobbies wel kenn'n, tegen um.
"Knap veur mien part", zei Willem weerumme maor dat heurn 'n
buurman al neet meer.
Riek hef in ieder geval de boek kas um 't huus hen en de doevenkouwe
van Harm Maotkamp, och dat kan volgende wekke ok nog wel, dan
kump t'r ok wel weer un zaoterdag bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman



De beste
professionele kettingzagen

zijn "directe afstammelingen" van
Sachs-Dolmar!

Grote vermogens

Bedrijfszeker, optimale trillings- en geluiddemping en... uiterst veilig]"

Wij adviseren u graag over uw

Sachs-Dolmar kettingzaag!

DOLMAR
barendsen

* Zutphenseweg - Vorden

J 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

Het juiste adres voor
• RadlO/T.V. alle merken

• Wasmachines
• Koelkasten
• Diepvriezen
• Schakelmateriaal
• Antennes
• Reparatie antennes

RADIO/T.V. POORTERMAN
Wilhelminalaan 4 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2138

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Reetaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6684

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

LAARZEN
(ook met binnenvacht)

REGENKLEDING

WC l ItO O |)
heeft het

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

Te koop: Salamander kachel
voor kolen en hout.
Telefoon 2269

Vanaf vrijdag bij ons verkrijg-
baar

STRIPPENKAARTEN

Bazar Sueters, Kranenburg

glasservicebedrijf CORRECT
Goudenregenstraat 44
7101 KT Winterswijk
Tel. 05430-7809

ISOLERENDE BEGLAZING

MET KOMO KEUR

Nachtegaalstraat 4
7261 GD J -̂lo
Tel. 0573087

ENERGIEPRIJZEN STIJGEN
Daarom isoleren met origineel Glaverbel Thermopane

TEGEN WINTERPRIJZEN
15% Rijkssubsidie
10% Extra bij contante betaling
10 jaar garantie en binnen 10 weken

30%n / ENERGIEBESPARING

O GOEDKOPER

BON voor informatie zenden:
GLASSERVICE BEDRIJF CORRECT
M.C. van Otten, Goudenregenstr. 44,
Winterswijk
E. Klein-Bluemink, Nachtegaalstr. 4,
Ruurlo

Naam
Adres
Telefoon .

geplaatst

Prijs per m2

incl. zetwerk
glaslatten en kit 175,56
SUBSIDIE 15% 26,34

149,22
KORTING 10%
BIJ CONTANT 14,88

134,34

IMING
POLMAN
start: 15 januari 1981

MEUBELEN (alleen in Vorden)

Enkele zitgroepen, losse banken en fauteuils
Leolux-Gelderland en Montis.
Twee blank essen moderne eethoeken.
Enkele uitlopende modellen lampen, die beslist
de moeite waard zijn.

BEDDEGOED
Speciale aanbieding polyethermatrassen in diverse
maten. Uitstekende kwaliteit - nu tegen een vriendelijke
prijs.
100% wollen dekens - in éénpersoonsmaat
Donsbedden van uitstekende kwaliteit - Irisette en
Bergstrasser.
Restant spreien: chenille en bedrukt - nu bijna te geef.

TAPIJT en GORDIJNEN
Wij hebben enkele kwaliteiten geselekteerd waar u dubbel
van kunt profiteren. Topkwaliteit en laag geprijsd.
Vergeet u ook onze bekende couponnen niet?

KUNSTNIJVERHEID
Overjarige kunstnijverheid voor halve prijs.

l O VO KCy tl I1CJ - ja, u leest het goed. Op alle artikelen
buiten de aanbiedingen (uit voorraad).
Prettig geprijsd - en toch Polmankwaliteit.

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

Prijzen geldig van
15/1 t/m 31/1/1981.

Baco tuinkas type BA 812
U kunt in 't voorjaar al uw eigen
groenten, fruit, bloemen en planten
kweken. Plezierig "tuinieren" in uw
eigen Baco tuinkas. Compleet met glas
en goten, voorzien van ventilatieramen.
A fm.3 .82x2 .47x2 .05m.
Normale prijs 1.895,-
Welkoop knalprijs

Baco tuinkas type BG 608
Om zelf lekker bezig te zijn met uw
"tuin" in uw eigen Baco tuinkas.
Deze kleine tuinkas wordt geheel
compleet geleverd met goten en
1 ventilatieraam. Afm. 2.54 x 1.91 x 2.17 m
Normale prijs 1.095,-
Welkoop aktieprijs

Baco broeibak type GF 34
Geniet van uw eigen kweek in de
tuin of op balkon. Zelf uw groenten
of bloemen voortrekken in de Baco
broeibak. Compleet met klap- en
schuiframen. Afm. 1.27 x 0.86 x 0.63 m.
Normale prijs 235,- ÉOtSO
Welkoop knalprijs

•tt
diehebben'twel

Dejuin^adens p ecialist_die_

Welkoop tuingids 1981 is uit
Welkoop, de tuinspecialist bij uitstek,
heeft ook nu weer veel te bieden op
het gebied van tuinzaden.

De tuingids 1981 staat vol kwaliteits-
zaaizaadkoopjes.
Haal die gids in uw Welkoop winkel.
Een greep uit de aanbiedingen.

Uw Welkoop adviseur
heeft weer wat nieuws
Een goed idee voor een bloeiende tuin
dit voorjaar. U kunt nu tegen betaling van
de kostprijs een tumbodemonderzoek
laten verrichten door het Bednjfslab. voor
grond- en gewasonderzoek. U ontvangt
een bodemgesteldheidsrapport voorzien
van adviezen om uw tuinbodem gezona te
krijgen en te houden. Alle informatie over

zo n bodemonderzoek kunt u natuurlijk
krijgen bij de Welkoop tuinadviseur.

Groentezaden
Andijvie per pakje 1,25
Kropsla per pakje 1,25
Bloemzaden
Alyssum per pakje 1,30
Salvia per pakje 1,85

Dahlia's
Dekoratieve House
of Orange
per stuk 1,50
Cactus dahlia
per stuk 1,50

alles voor tuin,
dier, hobby en
doe-het-zelver.

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

De opruiming is gestart
Doet Uw voordeel!

Dames-, heren- en kinderconfectie

nu zeer voordelig

Ook hebben wij voor U een partij
dekens, matrassen, matrasdekken
molton onderleggers
en molton hoezen met

25% korting

RUURLO



Nieuwstad 5 - Vorden
Tel. 05752-1231

Vlees



moet Je hof en!!!
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^Af d. Keukens.
Een prachtige eiken keuken, 2,90 m.
lang
een van de meest verkochte
tijdens open huis

Wandkasten
Van uitstekende kwaliteit dMan

U de

Showroom-
keukens
PRIMEUR voor
NEDERLAND.
In allerlei maten,modellen en kleuren
kompleet volgens opstelling
Nu met kortingen tot zelfs 50 /O
Wij maken het u gemakkelijk:
levertijden in overleg Gratis Opslag.

•&C3

tegen een geringe meerpri js
in alle denkbare maten leverbaar.

Wit 50 cm breed Wit 60 cm breed u*ee\**

Witi80 cm breed Wit 100 cm breed

TG QQ
nu f %/j nu O%Jj

Formica wandkasten „beige"
50 cm breed 60 cm breed

fiQ yc ,
nu \J\Jy nu i \*i
80 cm breed 100 cm breed

nu 84, — nu "&, —'
Uitsluitend afgehaald a contant.

STEENSTRIPS NU EXTRA
VOORDELIG
handvorm Zandberg 42,50 per m2

handvorm Yellowstone 42,50 per m2

kantrecht Yellowstone 14,80 per m2

kantrecht Rustiek 15,65 per m2

kantrecht FBGD 19,45 per m2

kantrecht Oud Bont 25,—
per m2

Op ALLE VOORRADIGE
A.E.G.-MACHINES
30% KORTING
RECHTSTREEKS VAN DE BEURS
* inbouw koelkasten
* vaatwassers
* el. kookplaten nu met
* gas-kookplaten kortingen tot
* diepvriezers zelfs 50%
zo lang de voorraad strekt
betaling a contant

ALUMINIUM LADDERS Reform
Type 81 1 305-525 m1 v. /-275>

nu225,

Type 813 355-625 m1 v. £-295*,-

nu 254,

Type 917 455-830 m1 v. £305,-

344,-

bes"\\s\nte\ ÓUUT n Prachtige
aootsteenmengkraan
met garantie, («ype K WC.no. 2.)

alleen bij de H.C.I. "| 39,

5«S^ ĵjp~~--~

Js=A

nu

BADKOMBINATIE kleur honing
bestaande uit:
Ligbad 170x70 ƒ 165,--
Wastafel 64 cm m. zuil / 193,-
Duoblok incl.zitting, deksel ƒ 340,--

Totaal 698»"
BADKOMBINATIE kleur kasmirh
bestaande uit:
* Wastafel m. zuil, mengkraan,
planchet-handdoekrek-spiegel ,060
* Duoblok inc. zitting en deksel en

klosetrolhouder
* Ligbad 170x73 dik 3V2

mm incl.
badmengkraan, douche

slang en verstelbare
handdouche
Van /
nu voor

| t *^^ '̂ ÉKFlB
.IMMNi v •dftwiJH

Het kan niet op:
Alle kopers van een keuken tijdens
DEOPRUIMING 10% KORTING
en een keuken mengkraan ter waarde
van f 130.-- GRATIS
(uitgezonderd bij speciale
aanbiedingen)

NOG ENKELE SHOWROOM
BADKAMERS MET 30%
KORTING
WASTAFELS 119
mosgroen m. zuil van ƒ.145,- nul \fLr~

kal.geel m. zuil 64cm vanJ44*T,- nul \ dt/"

Rust.groen m. zuil 64 cm 288^50 nu l /%J/™
DOUCHEWANDEN * o/~
80x180 van ƒ ̂ 56> nuvoorlfcU,"

90x180 van ƒ JG5;- nu voor! 25 -
DOUCHEDEUREN
80x180 van ƒ 275^

90x180 van ƒ 26!v nuvoor2357~

Paniek in onze overvolle magazijnen.
Wij moeten ruimte maken:
Hiervan kan u profiteren.
Kunststof Duropal. Aanrechtbladen.
60 cm breed. Vele kleuren,
nu slechts gQ ^_ per str. meter.

Wie wordt de trotse bezitter
van deze pracbfce
showroomkei^Sn (zie foto)4
en voor een heel lage prijs
normaal kost deze keuken
geheel compleet met alles er
op en er aan ƒ Jt3r99oT-- Q c AA
tijdens de opruiming slechts O.DUU,'

(5 jaar Garantie)

01 cT

OPEN HAARD ACCESOIRES
FIRE BLOKS 21/2 uur brandtijd
Ringlevervan / ̂

Doos 8 stuks van /

nu

Aanmaak blokjes Bellfire
van ƒ .IjTOYm

p. doosje l /

19,75

WANDTEGELS
Delos 200 met 10% dekor
Ie soort 15/15 cm van / 32,70 voor

GrohnUnimet 10% dekor 15/15 cm
Ie soort van ƒ 39,60 voor OC _ m2

Villeroy en Boch 2.82 met 10% dekor
15 x 15 cm van / 42,68 voor OQ -y|- m2

Steuler931 met 10% dekor 15/15cm
Ie soort van ƒ 38,40 voor +%A m2

BELL - GOAL Kolen v. de open haard
per doos ongev. 3-4 av. van ƒ

24,-

nu14,95
VLOERTEGELS
Jansen-Dings 20 x 20 374
Ie soort van /-38 -̂ voor "

Heike Uni en dekor 15 x 15 cm
van ƒ 37,50 voor OO _m2

enkele restanten *f\ rn2
vanaf l U7~

Dubbele spoelbakken met afdruip-
gedeelte. Ongelooflijk maar waar.
alleen bij de H.C.I. QQ _—i

(zo lang de voorraad strekt)

Ronde spoelbakken voor inbouw
moccabruin, met R.V.S. randen
alleen nu

149.-
GEREEDSCHAPPEN
Black & Decker machines
Workmateoriginale WM625 4-7^
van / 1̂98̂ - voor l /D/

Cirkelzaagmachines 1800 Watt
van/^-ëétB;*- voor425

Haakse slijpmach. Pag.620 2200 W.
van / ^388^5 voor 32R

m

Klopboormachine elektr. 520 Watt
13 mm van/ ~2G&?- voor OOK

Klopboormach. 530 Watt 16 mm
van ƒ 32&» voor O^C

Schaafmachine DN75 450 Watt
van ƒ 198;̂  voor 1 gC .

Schuurmachine DN47 250 Watt
van ƒ JiS "̂ voor

Boormachine Titaan, 2-toeren
slagboormachine D202 "l "7C
van ƒ JSyèrï- voor l/Df"

500 Watt

Bovenfrees machine DN 65
van ƒ

1295,-

Grohn herfstbont 20 x 20 cm
lesoort van /32r60voorQO m2

Jofra Hickory 21 V2 x 21 V2 cm
Hè soort, nu slechts o A

Italiaanse plavuizen 503
20x20 cm, nu slechts

enkele restanten handvormplavui-
zen Kerkdriel en Ruqa,

nu slechts

Wie bouwt kijkt eerst bij HCI

135,-

H.C.I BOUWMAT. CENTRUM U.B.l
Kruisbergseweg 13, Hengelo (G), Tel.: 05753-2121. Binnenweg 4, Ulft, Tel.: 08356-3141.



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 15 januari 1981
42e jaargang nr. 44

Denkt u aan onze grandioze

Damesschoenen
Herenschoenen
Kinderschoenen

vanaf J ZU9

vanaf J %jDj

vanaf ƒ 40,

(Ook in de opruiming worden de kindervoeten eerst
vakkundig opgemeten met onze speciale groeivormmeter.)

Pantoffels en muilen
Damestassen

20% korting
30% korting

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

15 januari 1981 begint de

Als woninginrichting Ankersmit opruimt,
Hier enkele van de vele aanbiedingen:

Eiken bankstel leren kussens, van 5225, voor 3990,

Eiken bankstel leren kussens, van 4650,- voor 3490,

Bankstel balibmin, beige kussens, van 3115,- voor . . 2350,-

Eiken Wandmeubel 245 cm breed, van 2650, voor 1990,

2 Bergmeubels 100 cm, p.st. van 1155, voor 790,-
T.V. kaSt van 496, nu 250,-

Leren fauteuil 395,-
Grenen ledikant 90/200 cm, met nachtkastje 495,
Staande kapstok 99,
Grenen secrétaire van 375, voor 199,-

Slaapkamer ameublement bestaande uit
3-deurskast, ledikant 140/200 cm, nachtkastje,
toilet met spiegel, opzetkastje, verlichting

Couponnen nylontapijt
2, 10 m. van 228, -voor 114f-
3, 45 m. va n 255, -voor I30f-
4,45 m. van 707,- voor 355f-

Couponnen novilon
2,95 m. van 241, -voor 99,-

3,30 m. van 270, -voor 135,-

6,40 m. van 31 6, -voor 198,-

1995,-

3,70 m. van 403,- voor 205,-

4,00 m. van 380,- voor 190,-

5,45 m. van 1248,- voor 750,-

6, 00 m. van 297, -voor

3,70 m. van 183,- voor
7,50 m. van 371,- voor

Ook veel couponnen in gordijnstoff en, zie etalage

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

KKINK

Op alle niet afgeprijsde goederen geldt een korting van 10% bij contante betaling.

GEZAMEUJK INKOPEN MAAKT STEEDS DE
SCHERPSTE PRIJZEN MOGELIJK DAT IS DE
KRACHT VAN MEUBEIGROEP WOONVISIE.

Tot ziens bij:

WONINGINRICHTING ANKERSMIT
Groenloseweg 9 — Ruurlo — Telefoon 05735-1239

Prachtschoenen
voor een prikje bij

WULLINK
in de opruiming

KNIPTIP
Een geslaagde vakan-
tie-film laat ook zien
wat er onderweg ge-
beurt. Dan wordt het
verhaal kompleet,

met
Televisie

reparaties
- direct

1 naar

uw vakman
van vertrouwen

Uitslag Kerstpuzzel

Twee vrouwen roetpwm ,—
loopt mt op een rwwte met tenten.
Een mnt samen lezen
geeflook veel tev?e?&n
Wie ontengt er de

vol Krenten?

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

OPRUIMING

Het hangt weer
uoor u klaar...
komt u maar!

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

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

LAARZEN
(ook met binnenvacht)

REGENKLEDING

wcllcooi»
heeft het

Prachtschoenen
voor een prikje bij

WULLINK
in de opruiming

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

Radio/
TV-service >
C. J. DRAAIJER

R enger s weg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

Het was weer fantatisch zoveel inzendingen dat er waren op onze Kerstpuzzel de
gelukkigen waren dit keer:

Ie prijs ƒ 25,- MelRF. Spaarwater, Het Jebbink 29, Vorden
2e prijs ƒ 20,- J.A. Masselink, Berendschotstraat 8, Hengelo (G)
3e prijs ƒ 15,- Erna Schutte, Wildenborchseweg 15, Ruurlo
4e t/m 10e prijs ƒ 10,- W. Veldhuizen, Zutphenseweg 86, Vorden; G. Versteege,
De Heurne 32, Hengelo G.; B. Lankveld, Spoorstraat 40, Ruurlo; J. Buunk,
Domineesteeg 4,J|uurlo; J.B. Hendriksen-te Veldhuis, Wiersserallee 4, Vorden;
Mevr. VVullink-(^f assink, Het Hoge 84, Vorden; G.W. Tragter, B.v. Hackfort-
weg 14, Vorden.

De kleurplaat voor de kinderen
Wat hadden de kinderen weer mooie tekeningen gemaakt. Zelfs kinderen van 4
jaar hebben nog meegedaan. Het was dan ook erg moeilijk om een keus te maken
uit al de prachtige tekeningen. De uitslag is als volgt geworden:

Ie prijs ƒ 10,- Ivonne Hishink, Het Kerspel 28, Vorden
2e prijs ƒ 7,50 Eddy Horsting, Het Wiemelink 38, Vorden
3e prijs ƒ 5,- Iris Boss, Garvelinkplein 17, Ruurlo
12 troostprijzen van elk ƒ 2,50: Karin Reintjes, Vordensebinnenweg 2, Lochem;
Daniëlle Hogendoorn, Mispelkampdijk 32, Vorden; Daniëlle Peters, Emperweg
15a, Empe; Alie de Boer, De Schoemaker 8, Ruurlo; Oscar Overbeek, Gan-
zensteeg 2, Vorden; Jeroen Hiddink, Het Jebbink 34, Vorden; Robert KI. Kranen-
barg, Wiersseweg 10, Ruurlo; Gerard Lenselink, Schuitestraat 20, Vorden; Jan
Schuppers, Dorpsstraat 15, Wichmond; M. Bulten, Pr. Bernhardweg 19, Vorden;
Wim Oonk, Burg. v. Arkellaan 6, Ruurlo; Regina Oortgiese, Jongermanssteeg 2,
Ruurlo.
De 14e en 15e prijs hebben wij er maar extra bijgedaan, omdat er zoveel inzen-
dingen waren.

Prijzen af te halen tot en met 30 januari aan ons kantoor, Nieuwstad 12, Vorden.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

zondag 18 Januari

RENDEZ VOUS

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

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

LAARZEN
(ook met binnenvacht)

REGENKLEDING

welkooi»
heeft het

Prachtschoenen
voor een prikje bij

WULLINK
in de opruiming

Dorpscentrum Vorden
Donderdag 15 januari 1981

Aanvang 20.00 uur:

The Chris Barber Band
Entree: f 15,- p.p.; pashou-
ders f 12,- p.p.
Voorverkoop:
VVV/schoenhandel Wullink,
tel. 1342; kantoorboekh. Has-
sink, tel. 1332

Plattelandsechtpaar biedt te-
gen geringe vergoeding aan

gezellige vrouw (± 50 jaar)
kost en inwoning, omdat de
vrouw moeite heeft met de
eenzaamheid op de boerderij.
Brieven onder nr. M.K.H. 3,
buro Contact

Te koop gevraagd: een oud
fornuis op pootjes.
Telefoon 2737
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MITSUBISHI
Miniset: Tuner

Voorversterker
Eindversterker 2 x 50 W
Cassettedeck

Excl. luidsprekers
2 jaar garantie 1998,-

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

BEGIN 1981 GOED!
met een spaarrekening
of een spaarbiljet
van de Bondsspaarbank
Rente nu tot 101A%

BONDSSPAARBANK
Dorpsstraat 15, Vorden
Dagelijkse renteberekening

Alle zaken voor alle mensen

Winterweer is
volkorenbroodweer

Eet deze tijd eens dat heerlijke volkoren
brood van warme bakker Oplaat,
dan kunt u er beter tegen.

WEEKENDREKLAME: sneeuwster

(60)\mm\

Warme Bakker
OPLAAT
bakt het voor u!

Tel. 1373

OPRUIMING
Trainingspakken

vanaf 29,5O

Warming up jacks
vanaf 17,5O

Stofjassen
vanaf

Corduroy broeken
vanaf l T,5O

Ruit overhemden
vanaf 12,5O

kreatief
centrum

CERKEPAD
DORPSSTRAAT 8 VORDENTEL05752-1921

ADVERTEREN

DOET VERKOPEN

Eigen watervoorziening
veel goedkoper danMie van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
• kompakte afmetingen, overal te plaatsen • geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig • bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden • géén onderhoud» binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Nu is het voordelig schoenen kopen

m onze

Talrijke koopjes in laarzen:
o.a.

WESTERN LAARZEN
KORTE DAMESLAARSJES

PANTOFFELS en MUILTJES

vanaf

vanaf ïK)f'

extra laag geprijsd

WULLINK VOORAAN IN SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

OPRUIMING???
Wij kochten niet speciaal voor u in om te kunnen opruimen,

maar bieden u voordeel uit onze normale kollektieü!
Kijk en vergelijk en wees verzekerd van kwaliteit

Uit onze matrassenkollektie

BINNENVERINGSMATRAS
Vredestein kwaliteit
afgedekt met zuiver schapenwol

80 x 190 cm 265," 120 x 190 cm 398,-

90 x 190 cm 298,- 130 x 190 cm 445,-

Uit de kussenhoek

POLYVLOK Per217,95
VEREN p. 2 37,50
DACRON per 2 65,00
KAPOK per 2 59,00

EENDENVEREN Pe, 2 79,00

Uit de linnenkast

FLANELLEN LAKENS VAN
CINDERELLA
1 persoons

2 persoons

Litsj.

HOESLAKENS

nu

nu

nu

24,95
29,50
39,90

1 persoons vanaf ZO,DD

2 persoons vanaf JU,ui)

DEKBEDOVER^EKKEN
1 persoons vanaf ü«JruU

POLYETHER MftRAS
SG. 30, 11 cm dik

80 x 190 cm 95,"

90x190 cm 110,"

POLYETHER MATRAS
Vredestein kwaliteit
16 cm dik, 4 cm SG. 45,
4 cm Press, 6 cm SG. 40 soft

80 x 190 275t' 130 x 190 475,'

90 x 190 325,- 140 x 190 525,-

120 x 190 445,- 140 x 200 575, -

POLYETHER MATRAS
SANTALUX MET KEURMERK
SG. 40 soft, 15 cm dik
afgedekt met schapenwol

80x190 cm 198," 130x190 cm 330,-

90 x 190 cm 225,- 140 x 190 cm 360,-

120 x 190 cm 299,- 140 x 200 cm 399,-

Uit onze dekbedden
kollektie

SYNTHETISCH DEKBED
1 persoons Qïïf'

2 persoons / U,-

HALFDONS DEKBED
1 persoons

IRISETTE DEKBED
50% dons
1 persoons

BERGSTRASSER DEKBED
90% ganzendons
Carree stiksel
1 persoons

2 persoons

Litsj.

l Du,"

445,
595,
675,

l De opruiming begint 15 januari a.s.
l
) Ook uw doel is ... „

\

Adviseurs voor het betere bedtextiel

Geld achter de
hand? Neem een

Spaarbrief op naam.
Spaarbrieven op naam

zijn er met verschil-
lende looptijden.

Hoe langer u zo'n
waardepapier hebt,

hoe hoger de rente,
totzo'nlOWotoe.

Rabobank C3
Óók Spaarbriefbank

0033



WASBAK MET ZUIL <aroen, 99,-
DIVERSE SPIEGELS vanaf 14,95
DIVERSE DOUCHEGORDIJNEN

halve prijs
DOUCHESLANGEN 2,50
DIVERSE CLOSETZITTINGEN7,50
BADKAMER ACCESSOIRES
voor weggeefprijzen

ZIE ETALAGE

WILTINK
HET HOGE 20 - VORDEN - TEL. 1656

Onze opruiming
van jacht- en sportartikelen

begint 15 januari

Wapen- en sporthandel

Martens
dotltnfff**!

Zutphenseweg - Vorden

Donderdag 15 januari begint onze

OPRUIMING
met zeer voordelige koopjes

o.a.

* EETKAMERS
* FAUTEUILS
* LEDIKANTEN
* MATRASSEN
* DEKENS

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

MEUBELEN - TAPIJTEN LEDERWAREN

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

Afd. Lederwaren tijdens de opruiming 10 en 20% korting

50% KORTING
op alles uit de etalages aan de Spalstraat,

dus halve prijzen.

Veel horloges - goud - zilver en klokken.

Van 15 t/m 24 januari op al het andere goud - zilver
en uurwerken 1O% korting

?A.GR(X)TKORMELINK
^horlogerie goud &zilver optiek

's maandags gesloten

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. - Tel. 1771
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Zuinig leven
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• Maanzaadbollen
* zak 6 stuks nu

BX

Nobo chocolade sprits
pak van 2,85 voor

^r Suikerbrood
1 800 gram nu

Prodent fluor
tandpasta set 2 tubes +
tandenborstel van 3,50 voor
Schwarzkopf zeven
kruiden shampoo flacon
200 m'_yan 1,98 voor_

v\
°d 2^®2?«m C

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

Mergpijpjes
pak 5 stuks van 1,29 voor
Frisia porki spekken
zak 18 stuks
van 1,19 voor
pindarotsjes
melk of puur pak 175 gram
van 1,69 voor

Groko rode kool
+ appels pak 450 gram.
Groko vissticks
pak 10 stuks
van 2,29 voor
Sprinklettes choca
korrels melk of puur zak
300 gram van 1,49 voor_

Ten Doesschate
witte peper busje 50 gram ?

Ten Doesschate
nootmuskaat busje 50 gram'
Hols Donatin
baal 2V2 kilo

J29
O?8

O?9

van 6,75 voor^^^ .̂̂ ^ f

Spa citron
fles l liter VS prijs

Glorix bleekwater
l liter VS prijs

Nutricia chocomel
l liter V.S. prijs

Liga pak VS prijs

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

Karnemelk
pak l liter VS prijs^

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

Tartaar heel kilo.

Malse riblappen
heel k i lo

Varkenslappen
heel k i lo

Soepvlees 250 gram

Fricandellen 10 stuks.

Champignonworst
100 gram

Johma Selleriesalade
100 gram

Bacon 100 gram

ex
\ «*n 92Ï/Ö
&V y^5 vo0r

i
JWB >'|BV^^ ^jjr

l i e*
_ ^~» V^ ^ .̂ KlC

Speklappen
kilo

Borstlappen
heel kilo

Gehakt half om half
heel kilo

r.»ei)2 ̂ °
5 98 voor

Saroma pudding
9 smaken van 0,52 voor'

Paturain kruidenkaas
80 gram van 2,09 voor__

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

Rieten prullemand
van 3,95 voor

Flame lucifers
nu 3 pak

Klem of wandspot
van 12,95 voor_
Strijkplankovertrek
Brabants bont
van 4,45 voor

Schrijfblok 100 vel
21 x 27 cm nu _

^fK

Mona gezinspudding
'/2 li ter van 1,85 voor

Goud volkoren brood
800 gram nu

Florijn
citroen brandewijn
l literfles nu
Sonnema
Beerenburg
l literfles nu

.**• ^

Reklames geldig van 22/1 t/m 28/1
MARKTl

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO- HENGELO(GLD | RUSSEN GROENLO - GOOR VOROEN



DONDERDAG NAAR VORDEN
GROTE OPRUIMING BIJ

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Vele koopjes in:

MANTELS
JAPONNEN
ROKKEN

BLOUSES
TRUITJES
en ook in de

STOFFEN

OPRUIMING bij
Doe-Het-Zelf-Centrum

HARMSEN
Coupons in nylon en wol

Heuga tapijttegels 50 x 50cm van 13,- nu 6,- p.st.

Coupons Noveton en Linoleum

Deurmatten vanaf üf- p.st.

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

Balamuurfoam tegels 32 x 32 cm nu 1 ,- per tgi.
130 cm breed 1f- per mtr.

Restanten wandweefsel go cm breed
vanaf 7,90 per m2

Restanten wandweefsel 70 cm breed 5(- per m2

Restanten wandweefsel tegels 42 x 42 cm
nu Of- per pak

Restanten behang vanaf 2,- per roi

Behang kollektie 1981 KORTING 15%

COUPONS GORDIJNSTOFFEN

Gordijnstoffen van de rol nu 50% korting

Meubektoffen

BUREAU'S
BARKRUKKEN

van 22,-nu 16,- per m2

nu met 10% KORTING

nu met 10% KORTING

KbUKuNb 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 £or~

gekleurde baden van 190,- nu IZU,~

Wcin(r 60 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 295f- 340 cm 381,-

240 cm 308f- 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 inbouw-deuren,

in eiken en mahonie

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

Voor onderhoud en slijpen van uw

KETTINGZAAG
naar de specialist

baréndsei{
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

TEVENS VERHUREN WIJ KETTINGZAGEN

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.

JOWE
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo (G.)

Telefoon 05753-2026

ELKE ZATERDAG DEMONSTRATIE

MIC MIC

Wij maken van oud weer nieuw
Staalstralen - Lakken - Moffelen
Ook van houten balken

Gunstige prijzen
HUVO VORDEN B.V.
KeikhoflH.tn 1

Telefoon 05752 1309

Vakkundig elektrisch
installatiewerk

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

OPRUIMING
v.a. donderdag 15 Januari

Grote kortingen op

* KLOKKEN
* PENDULES
* Z/L VEREN S/ERADEN

en
«HORLOGES

qe> juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

700 m2 koopplezier.
Volop parkeergelegenheid.
Maandagsmorgens gesloten.

DONDERDAG 15 JANUARI STARTEN WIJ
MET EEN
• •

GRANDIOOS OPRUIMINGS
SPEKTAKEL

PRIJZ
FESTIVAL

Wees op tijd en ga ook in de rij staan,
want uw gulden is nog meer dan een
daalder waard
HET SUPERCENTRUM VOOR IEDEREEN
Raadhuisstraat 2 - VOROEN - Tel. 05752-2124
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