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Jubileum dirigent
Vordens Mannenkoor
Zaterdag waren de leden van het Vordens Mannenkoor en hun dames bijeen voor
een diner-dansant in café rest. 't Medler. Ter gelegenheid van het feit dat de heer
Bert Nijhof 12 ' 2 jaar als dirigent verbonden is aan het Vordens Mannenkoor, hield
de voorzitter een toespraak.

Toespraak voorzitter de heer Westerhof

De direkte aanleiding om vanavond een
diner-dansant te houden is het \1Vi-
jarig jubileum van de heer Bert Nijhof
als dirigent van ons koor. In het jaarver-
slag over 1968 is nauwkeurig vermeld,
dat op 12 augustus 1968 de heer B.
Nijhof uit Zutphen zijn eerste repetitie
had met ons koor. Het koor bestond
toen uit circa 25 leden. Thans is het le-
dental ruim verdubbeld. Dit is het beste
bewijs dat dit 12!/2 jarig dirigentschap
een positieve ontwikkeling voor onze
vereniging heeft opgeleverd. In deze pe-
riode is er tussen dirigent en koorleden
over en weer vertrouwen gegroeid in el-
kaars kunnen.
Toen nu bijna vijf jaar geleden onze
vereniging zelf jubileerde, hebben wij
dat op grootse wijze met een jubileum-
concert kunnen vieren. Het Vordens
Mannenkoor presenteerde zich toen op
een wijze die tot dan toe ongekend was
en die veel waardering ondervond. De
leden van ons koor waren daar trots op.
Zij beseffen ook goed dat de leiding
door de dirigent zo wezenlijk belangrijk
is om tot goede resultaten te komen.
Zonder nu alle bijzondere gebeurtenis-
sen te noemen, geloof ik te mogen stel-
len, dat door de inzet van zijn dirigent
het Vordens Mannenkoor een belang-

rijke plaats inneemt in de gemeente
Vorden en omgeving.
In het jaarverslag over 1968 staat ook
vermeld, dat het eerst een kwestie van
wennen was en dat de dirigent op de
eerste repetitie veel vermaningen uit-
sprak. Die vermaningen zijn daarna
door hem nog dikwijls herhaald. Dit
illustreert de vastbeslotenheid van onze
dirigent om alle koorleden sterk te mo-
tiveren voor onze uitvoeringen.

Geachte jubilaris,
Méér dan 12'/z jaar geleden, op een con-
tactavond waar U aanwezig was als di-
rigent van de IJsselzangers, liet U zich in
een gesprek met onze toenmalige voor-
zitter waarderend uit over ons koor en
voegde daaraan toe, dat er mogelijk nog
meer uit het koor te halen was.
Deze opmerking kon onze voorzitter
zich nog goed herinneren toen enige tijd
later bij ons koor het dirigentschap
vakant was. Toen de heer Bielderman U
aanzocht als nieuwe dirigent, moet dit
voor U een uitdaging zijn geweest. U
hebt deze aangenomen en nu reeds 121/2
jaar het dirigentschap uitgeoefend. Wij
hopen dat U dit werk nog lang mag
voortzetten. Zoals ik al eerder zei is het
ledental verdubbeld; er moet dus nu nog
meer uit het koor te halen zijn!
Wij willen nu onze erkentelijkheid doen
blijken door u een cadeau aan te bieden
en uw vrouw een boeket bloemen te
overhandigen.

Vervolgens zond het koor (voor deze
gelegenheid onder leiding van de heer
Anton Wissink) een toastlied op de ju-
bilaris, gevolgd door nog een viertal
werken.
Dit werd door de jubilaris zeer gewaar-
deerd. Dat het koor nu onder leiding
van de heer Wissink had gezongen stel-
de hij bijzonde op prijs zoals bleek uit
zijn dankwoord: Gedurende de
moeilijke jaren 1966-1968 heeft de heer
Wissink het koor geleid en in stand ge-
houden. Daarmee werd mij in 1968 de
basis geboden om op verder te werken.
Ik hem met plezier gewerkt bij het Vor-
dens Mannenkoor en hoop dit nog lange
tijd te mogen doen, aldus de heer
Nijhof.

Sorbo en Drukkerij Weevers aan banden
Op het industrieterrein langs de Vorden-
se Beek, waarop drukkerij Weevers en
de Sorbo zijn gevestigd zal geen verdere
grootschalige bebouwing worden toe-
gestaan. Aldus schrijven B&W in hun
prea-advies aan de raad. Het gemeente-
bestuur wil het bestemmingsplan zoda-
nig aanpassen zodat genoemde twee be-
drijven geen hoogbouw meer kunnen

plegen. Het desbetreffende gebied heeft
de bestemming "Handel en Nijverheid"
Klasse C. Binnen deze bestemming zijn
voor bebouwing volgens het Vordense
college ruime mogelijkheden opgeno-
men. Die zouden het mogelijk kunnen
maken dat naast de al aanwezige bebou-
wing nogal grootschalige bouwwerken
kunnen ontstaan.

Burg. Vunderink:
"Ruurlo niet betrekken
bij gemeentelijke
herindeling"
De meerderheid van de werkgroep, die
zich bezig houdt met de gemeentelijke
herindeling in Oost-Gelderland, is niet
voor een samenvoeging van Vorden en
Ruurlo en een gedeelte van Warnsveld.
Dit stelt de burgemeester M. Vunde-
rink, namens de Vordense vertegen-
woordiging in de werkgroep, in een
brief aan gedeputeerde en werkgroep-
voorzitter J.A.M. Hendrixs.
Vordens burgemeester schrijft dat
slechts de vertegenwoordigers van Does-
burg, Doetinchem en Hummelo en Kep-
pel voorstanders zijn van een samenvoe-
ging van Vorden, Ruurlo en een gedeel-
te Warnsveld. In tegenstelling tot het-
geen de provincie meedeelde in een pers-
bericht, hebben de vertegenwoordigers
van Hengelo, Vorden en Zutphen dui-
delijk gesteld dat Ruurlo niet betrokken
moet worden bij een gemeentelijke her-
indeling, aldus mr. Vunderink. Belan-
grijkste argumenten van de drie laatst-
genoemde gemeenten weas dat in het
concept-wetsontwerp tot herindeling
van de provincies Overijssel en Gelder-
land, Ruurlo en Vorden zijn ingedeeld
in verschillende provincies.
Volgens burgemeester Vunderink heeft
geen enkel herindelingsmodel (er ware-
ner een stuk of vijf), waarover gespro-
ken is tijdens de vergaderingen van de
werkgroep een meerderheid behaald.

Gemeente ontvangt
subsidie voor
wegverbetering in Delden
Het mi ie van Landbouw en Visse-
rij heeft de gemeente Vorden subsidie
verleend voor de verbetering van wegen
in Delden. Het betreft de eerste fase van
de verbeteringswerkzaamheden. In to-
taal g^fchet om een bedrag van ƒ
670.00<SPLn werk.
Door de Heide mij Nederland b. v. is
voor de verbetering van de hierboven
genoemde wegen een kostenbegroting
met bestek gemaakt. De Riethuisweg is
hiervan uitgezonderd omdat voor de
verbetering van deze weg geen subsidie
kon worden verkregen van de landrich-
tingsdienst. Hiervoor is door gemeente-
werken een kostenbegroting opgesteld.
De uitkomende materialen van de overi-
ge wegen zullen worden verwerkt in de
Riethuisweg. De weg wordt van 3 op 3,5
meter gebracht. De Hamminkweg die
uit asfalt en klinkers bestaat wordt over
1515 meter even breed geasfalteerd. De
Okhorstweg krijgt een verbeterde klin-
kerbestrating en wordt van 2,50 op 3
meter gebracht. De Tolweg wordt ook
zo breed. Hier gaat het om 375 meter.
Van de Polweg wordt 165 meter geasfal-
teerd en verbreed van 2,60 meter tot 3
meter. De 830 meter van de Riethuisweg
blijven even breed. Dinsdag 24 februari
komt één en ander in de raad aan de or-
de.

Hi!iH
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 punten
aan de orde.
1. Openbare raadsvergadering van dins-
dag 24 februari 1981.
2. Verleende collectevergunningen.
3. Publicaties ingevolge de Wet Arob.

Openbare raadsvergadering van dinsdag
24 februari 1981.
In deze vergadering zullen onder meer
de volgende punten aan de orde komen.
- Verdaging beslissing op beroepschrift

ingediend namens Bouwonderneming
Bloem B.V. te Eemnes, tegen de wei-
gering van een vergunning voor de bouw

van 22 landhuizen en 2 dienstwonin-
gen op het landgoed "Kamphuizen".
- Subsidie aan de Vrouwenraad Vorden

voor in 1981 te ontwikkelen emanci-
patieaktiviteiten.

- Verbetering van wegen in Delden (Ie
fase).

- Vaststelling Bouwregistratieverorde-
ning.

- Vaststelling 16e wijziging bouwveror-
dening en 2e wijziging Bouwverorde-
ning Logiesgebouwen.
- Voorbereidingsbesluit industrieterrein

bij Vordense Beek.
- Beroepschrift E.A.S. von Mengden,

Ruurloseweg 81 te Vorden, tegen de
weigering van een vergunning voor het
gedeeltelijk veranderen van een ber-
ging.

Ten aanzien van de verbetering van de
wegen in Delden wordt het volgende op-
gemerkt.

In 1981 zal de subsidie van het Mi-
nisterie van Landbouw en Visserij be-
schikbaar worden gesteld voor de verbe-
tering van de wegen in Delden Ie fase.
Deze fase heeft betrekking op de vol-
gende wegen:

- Deldenseweg (over een lengte van 1040
meter)
- Hamminkweg
- Okhorstweg
- Tolweg
- Polweg
- een gedeelte van de Riethuisweg.

Van de provincie wordt een subsidie ver-
wacht die gebaseerd is op de bijdrage
regeling plattelandswegen. Deze subsi-
die bedraagt 20% van de Rijkssubsidie.

De verbetering van de genoemde wegen
is getoetst aan het geldende bestem-
mingsplan Buitengebied 1970. De verbe-
tering is hiermee in overeenstemming.

Aan de gemeenteraad wordt thans voor-
gesteld om tot de verbetering van de on-
derhavige wegen te besluiten. De nood-
zakelijke verbetering zal veel inwoners
van het Buurtschap Delden verheugen.

Verleende collectevergunningen
Het college heeft voor de periode van 23
februari tot 8 maart aan het Leger des
Heils een collectevergunning afgegeven.

Publikaties ingevolge de Wet Arob.

De Wet Arob biedt aan derden belang-
hebbenden de mogelijkheid officieel be-
zwaar in te dienen tegen besluiten van
de overheid én wel bij het orgaan dat de
betreffende beschikking heeft genomen.

Hieronder vallen ook de door het
gemeentebestuur verleende bouwver-
gunningen. Een overzicht van de ver-
leende bouwvergunningen treft u onder-
staan 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 in-
gediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer H. Groot Roessink,
Hengeloseweg 9 te Vorden voor het ver-
groten van een verwarmingsruimte
aldaar.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Jaarvergadering GMvL.
Maandag j.l. hield de GMvL haar jaar-
vergadering in het Dorpscentrum. Voor-
zitter Pelgrum stelde dat het met onze
nationale Economie somer gesteld is.
De economie die in de jaren 60 en 70
nog weelderig bloeide heeft ook de land-
bouw niet onberoerd gelaten. Ondanks
protestakties en inspanningen van onze
voormensen heeft men wel wat bereikt,
maar niet datgenen dat verwacht werd.
De kostprijs is harder gestegen dan de
opbrengst prijs, een toestand die niet zo
kan blijven doorgaan aldus de voor-
zitter. Uit het jaarverslag van sec.
Bouwmeester blijkt dat de opbrengst
prijs van melk ca. 2% hoger lag. De
prijzen van nuka's ca. ƒ 200,- lager. De
varkensprijzen kelderen in 1980 met ca.
80-90 et. De prijzen van energie en
krachtvoer, en kunstmest bleven gestaag
stijgen. Het ledental is in 1980 fors ge-
stegen naar 242. In de inleiding van de
heer Pol sec./penningmeester GMvL uit
Arnhem ging hij in op de toekomst van
de veehouderij in de jaren 80. Inleider
ging eerst in op de marktontwikkeling.
Dankzij de verruiming van deze markt
E.E.G. was het mogelijk om hier meer
te produceren.
De Ned. land en tuinbouw heeft hier
goed op in gespeeld. VtJ^^s de heer
Pol zullen we de eerste jaHF geen last
hebben van de Superheffing op melk.
De mede verantwoordlij kshef f ing zal
wel opgetrokken worden. Daar tegen-
over staat een prijsstijging van ca. 6-
10%. Wel stelde de hee^^pl dat de
kwaliteit van onze voeo^femiddelen
onze aandacht eisen. De ̂ ^ Pol ging
na zijn inleiding nog uitvoerig in, op de
hem gestelde vragen.

Jubileum
Het is dit jaar 12'/2 jaar geleden dat con-
fectiebedrijf Lammes in Vorden aan de
Raadhuisstraat het produceren van da-
mesrokken en japonnen begon. Toch is
er in die betrekkelijk korte tijd veel ver-
anderd en Lammers heeft dan ook menig
maal de bakens moeten verzetten. Was
het eerst alleen het produceren voor de
detailhandel, in 1974 werd begonnen met
de verkoop aan bewoners van verpleeg-
en bejaardentehuizen en werd gestart met
verkoop aan publiek.
Ook werd in 1974 de leegstaande kruide-
nierswinkel aan de Zutphenseweg aange-
kocht, die werd omgetoverd in een da-
mesmodezaak annex stoffen en fournitu-
ren.

Allengs werd deze winkel te klein en door
het verleggen van de produktieaktivitei-
teri werd er in januari 1979 rigoreus ver-
bouwd en werd de zaak aan de eisen des
tij ds aangepast.
En nu in 1981 wordt dan het 12!/2 jaar
bestaan gevierd want al deze aktiviteiten
en groei was alleen mogelijk door de in-
zet van alle medewerkers en hulp die van
verschillende zijden werd ontvangen, en
is zeker niet in de laatste plaats te danken
aan hun klanten.
Hoe dit jubileum wordt gevierd wordt
nog nader bekend gemaakt.

Christina jarig

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voorjaars-zendingsweek
22 februari -1 maart

In de Nederlandse Hervormde Kerk be-
gint het al vroeg voorjaar te worden.
Immers de komende week 22 februari -
l maart draagt de lente-achtige naam:
voorjaars-zendingsweek. In alle Her-
vormde gemeente in Nederland wordt in
genoemde week of op één van de twee
genoemde zondagen
- de zendingskollekte gehouden
- voorbede gedaan voor het
zendingswerk
-. in prediking en lied gehoord en beant-
woord, dat kerk-zijn zendings-kerk-zijn
is.
In de Hervormde dorpskerk zal dat a.s.
zondagmorgen 22 februari stellig ook
gebeuren. Aan de Hervormde Classis
Zutphen is als zendingswerker verbon-
den de heer Ir. Kling. Hij is werkzaam
opde Philippijnen.
"Oegstgeest", het zendingsbureau van
de Nederlandse Hervormde Kerk (Het
Hendrik Kraemerhuis) heeft dit jaar 15
miljoen gulden nodig.
In het Kerkblad voor de maand maart
voor de Hervormde gezinnen in Vorden
zal ingevoegd worden een folder en een
kollek-te-zakje. Medewerkers/sters van
de Kerkeraad halen het kollektezakje
voor de Voorjaars-zendings-kollekte
aan huis op. Penningmeester-secretaris
van de gemeentelijke zendings commis-
sie van de Hervormde gemeente Vorden
is de heer H.S.J. Albers, Zutphenseweg
6.

Naar "de Voorde"
De vierde en (voorlopig) laatste leerhuis-
avond over "Jodendom en Kerk"
wordt in "de Voorde" gehouden, don-
derdagavond 26 februari. Inleider: dr.
S. Gerssen, Utrecht. (Secretaris van de
Raad "Kerk en Israël). Thema: "Joodse
stemmen in deze tijd".

Iedereen is er zeer welkom.

Wereldgebedsdag:
vrijdag 6 maart
De Wereldgebedsdag wordt gehouden
op vrijdag 6 maart. Op genoemde dag
zal er 's avonds een gebedsbijeenkomst
gehouden worden in de Gereformeerde
kerk. Bij de ingang van de kerk zijn,
tegen een kleine vergoeding, liturgieën
verkrijgbaar. Reeds vroegtijdig
kondigen we deze Gebedsbijeenkomst
aan. Iedereen, vrouwen en mannen, ou-
deren en jongeren is van harte welkom!

GEBOREN: Anneke Gerharda Bloe-
mendaal;
ONDERTROUW: N. Ahmadali en
H.G. Ibrahim;
GEHUWD: W.J.M. Slot en M.C.Th.
Broere;
OVERLEDEN. Geen;

H.K.H. Prinses Christina wordt 18 fe-
bruari 34 jaar.

R.K.KERK VORDEN
Zondag 10.45 mir Eucharistieviering.

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

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 22 februari, 10.00 uur ds. J.C.
Krajenbrink

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 februari, 10.00 uur ds. J.
Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 22 februari, 10.00 en 19.00 uur,
ds. J.R. Zijlstra.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENST DIERENARTS

Zaterdag 21 februari 12.00 uur tot
maandag 23 februari 7.00 uur dr. War-
ringa. Komende week avond- en nacht-
dienst ook dr. Warringa.

WEEKENDDIENST HUISARTSEN
Zaterdag 21 februari en zondag 22 fe-
bruari dr. Vaneker. Boodschappen
s.v.p. opjondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
H. van Baren, Lochem, tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen om
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 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.



Sigarenmagazij n
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

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

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

VERZAMELAAR
GEEFT HOGE PRIJS VOOR
HALVE CENTEN, CENTEN,
STUIVERS ENZ. VAN VOOR
1948.

Telefoon 05750-17412

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

Steeds in voorraad
bloemen en groentezaden

van

HARMELINK'S
ZADEN B.V.

bij
TUINCENTRUM

DE VONDERKAMP
Uselweg 20, Vierakker

(Warnsveld), Tel. 05750-20743
Gratis prijscourant af te halen.

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

Radio/
TW-serwice
C. J. DRAAIJER

Rengersweg 3, Laren Gld.
Telefoon 05738-1533

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

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.

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

Sigarenmagazij n
„de oide Meulle"
Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat,
telefoon 1301

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

Te koop: nest jonge honden.
Deense Doggen met stam-
boom. Kleur geel.
Tel. 05735-2428.

Op zaterdag 21 februari a.s.
geeft Vordens Toneel een uit-
voering van het toneelspel
"Jong... zij n we maar een-
maal" in het Dorpscentrum te
Vorden,. Kaarten a ƒ 4,- zijn
verkrijgbaar op vrijdagavond
20 februari van 20.00 tot
21.00 uur in het Dorpscen-
trum. Voorts bij de leden en -
voor zover voorradig - 21 fe-
bruari 's avonds aan de zaal.
Aanvang Uitvoering: 20.00
uur. Zaal open: 19.30 uur.

Hebt u wat op te ruimen,
dat antiek of oud is, o.a.
kasten, kisten, tafels, stoelen,
lampen, goud en zilver of
spullen uit grootmoeders tijd.

BEL DAN: M.J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Verzamelaar vraagt munten
van voor 1945.
Halve centen vanaf ƒ 4,-;
centen van ƒ 3,-, stuivers
vanaf 7,50 enz.
Tel. 05750-21486 (na 18.00
uur)

Heeft u oud papier?
Bel dan één van de onderstaande adressen.

Dan komen wij het ophalen.

H.S. Nengerman, telefoon 05750-21302
A. v.d. Brink, telefoon 05750-23040
B. Schoemaker, telefoon 05752-1532

Bestuur Warnsvelds Mannenkoor

VEEL opbergruimte voor

WEINIG GELD!

Enkele voorbeelden:

Hangkast 80x60x 177cm f 95,-
Legkast 80x40x177cm f 115,-
Legkast eoxeo x2oo<!) cm f 135,-
Hang/legkast

80x60x177 cm f 125,-

Hang/legkast
100x53x171 grenen of mah. ƒ165,-

div. modellen keukenkasten,
keukenbuffetten, enz. enz.

Profiteer bij:

Kuijk's MEUBELBEURS
Hulshofstraat 8 (Driehoek) - Lichtenvoorde -Tel. 05443-1256

Weekknallerü
BADSTOF

DAMESSLIPPERS
in blauw - rood - bruin
Normaal f9, —•
Deze week 5,-

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Voor een deskundig advies bij het
invullen van Uw aangiftebiljetten
1980 houden wij

SPECIALE
ZITAVONDEN
voor partikulieren op:

- WOENSDAG 25 FEBRUARI
- WOENSDAG 4 MAART
- WOENSDAG 11 MAART
- WOENSDAG 18 MAART
- WOENSDAG 25 MAART

tussen 18.30 en 20.30 uur.

Administratiekantoor
Vorden B.V.

Dir. B. H. J.deRegt
B. J. Bloemendaal

Ruurloseweg 21, Vorden - Telefoon 05752-1485

Verser koopt U het nergens!
Dat

lekkere brood
zo uit de oven in de winkel.

Warme Bakker
OPLAAT
bakt het voor U

Weekendreklame:

MOCCABOOMSTAM

Restanten Wandtegels
nu

30% korting

Doe-het-zelf centrum Harmsen
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

onze
MnenakfltL.

Onze waardebonnenaktie is een groot succes ...Honderden braadkuikens
en duizenden sappige Jaffa's hebben onzevaste klanten al gratis bij hun
boodschappen gekregen.Hoe bestaat 't... blijvend lage prijzen voor
uw dagelijkse levensmiddelen en ... wij gaan gewoon door met onze
gratis waardebonnenaktie. U weet 't... bij iedere 25 gulden, die u bij ons
aan boodschappen besteedt, ontvangt u een waardebon gratis. Deze week
geven 6 waardebonnen recht op 4 heerlijke Gelderse schijven uit onze

slagerij geheel GRATIS (waarde f 3,92). Dit geldt van 19 t/m 25 februari a.s.
U kunt ook voor uw 6 bonnen f 2,- aan de kassa krijgen.

Victoria pankywafels
pak 8 stuks
van l,59 voor

249

Sun Maid rozijnen
mini snacks pak 9 stuks
van 1,49 voor
De Heer
bonbons de luxe
200 gram van 2,79 voor
Baronie duplo
chocolaatjes 150 gram
van 2,65 voor
Nolen sprits
pak 12 stuks |198
van l,29 voor vr«

Calvé vleessauzen
10 soorten per fles nu_
S.U. korreloploskofïïe
pot 200 gram
van 5,95 voor
Lagnese honing
pot 500 gram
van 5,00 voor

geldig van 19/2 t/m 21/2 1981.

Borstlapjes
heel kilo

Vr

'£??T~*J«C v*

Malse riblappen *| f|08
heel kilo JL\/«

Bieflappen of
sucadelappen 500 gram '

Rundergehakt
heel kilo

soepvlees 250 gram

De Ruyter fruithagel
300 gram van 1,28 voor
Beckers fricandellen
doos 20 stuks
van 8,45 voor

i .J2"

V.S. uw wijnspecialist!!
Vina Canda 1976
een uitzonderlijke rode
rioja wijn

:r fles slechts

•

A Tongeworst 100 gram__

i
Gegrilde bacon 100 gram

Ierse jachtworst
100 gram _

Is uw diepvries leeg?
Vul hem dan nu. Een reeks
aanbiedingen van Ie kwaliteit vlees.
Uw slager adviseert u graag bij uw
bestellingen. -^^

ribalbin Andalucia
een witte wijn, met stijl en
klasse, alleen bij V.S.

»og en verfrissend

van

ALTIJD
PRIJS

PUZZEL

d95
week per fles slechts _rT*

14?5

14?s
_5?5

Sflver top Dry Gin
Hes

Florijn vieux
fles l liter

Bols advocaat
fles 0,5 liter _

WED- il
STRIJD

ff1

l

;A:
Weense snijder 800 gr_

Krentebollen
zak 6 stuks _

Rambol peper en kruiden
125 gram

/^Bambixpak

Pokon vloeibaar planten-
voedsel geen 5,75 per stuk
maar nu 2 stuks

Plastic huishoudmandje
van 2,49 voor
Aluminium droogmolen
met grondpen en 50 m ^ O9 5
lijn van 49,95 voor J y • %

Pannenset 4 delig
voor gas en elektra
van 49,95 voor
Jordan tandenborstels
junior - medium - hard
per stuk 1,89 nu 2 stuks
Fa douche/badschuim
geen 0,5 maar 0,6 liter /f f) Q

4,89 voor *f •

van 1,01

voor

*s*** '"Jacobs *^
Cream Crackers
pak van 0,79 AftQ l

voor \9m ^0 ^i

hacheevlees

500 gram 'J O ft

Schouderkarbonade
heel kilo
max 3 kilo
per klant

gehakt (h.o.h.)
heel kilo

Zuivel
Zeeuws meisje margarine
kuip 500 gram
van 1,49 voor

Mona volle fruityoghurt
!/2 liter van 1,85 voor

.

m
VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO(GLO ) RUSSEN GROENLO GOOR VORDEN

Aanbiedingen zijn geldig van 19/2 t/m 25/2 1981.



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van ons dochtertje

MIRANDA

Henk en Ria Jansen

13 februari 1981,
7234 S V Wichmond,
Okhorstweg 5

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter

WENDY

Henk Nijland
Ada Nijland-ten Brinke

Vorden, 14 februari 1981,
Zelledijk 5

Uw blijk van medeleven tij-
dens de ziekte en uw deelne-
ming na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en opa

LOUIS SCHOUTEN

is ons tot troost geweest.
Onze welgemeende dank
hiervoor.

W. Schouten-
Groot Enzerink

kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 1981

Te koop aangeboden: brom-
fiets, merk Puch, bouwjaar
1978.
de Stroet 20, telefoon 2164

Te koop: jonge konijnen.
M.J. Kroneman, Burg. Gal-
leestraat 7

Motorzagen van

HUSQVARNA
het bekende merk

Zijn ontzettend goed
en beresterk.

In voorraad bij

Fa. Kuypers
Dorpsstraat 12 - Vorden

FIETS KIEZEN?
Loop 'es aan bij ons. Grote
kans, dat u wegfietst op 'n
FONGERS toer-, sport-,
trim-of racefiets. Keus ge-
noeg bij

Barink Nieuwstad 26 Vorden

Te koop: grenen eethoek.
Koers, telefoon 05752-1715

Te koop: toer-speedboot
met kajuit, 40 PK motor +
trailer, f 6500,-.
Te bevragen: Klein Hekkelder,
Nieuwstad 13, tel. 05752-1363

Te koop: zeer goedkope
wol, voor truien, vesten,
sokken, enz.
Telefoon 2269

Bij inschrijving te koop:
3725 m1 weiland met inbe-
grip van een bouwterrein
aan de Onsteinseweg.
Gunning onder voorbehoud.
Briefjes voor 5 maart 10 uur bij
A. J. Eijkelkamp, Ruurlose-
weg 112, Vorden. K. K.

BRENG NU UW GRASMAAIER
VOOR'N GOEDE

ONDERHOUDSBEURT
NAAR

Fa. Kuypers
Dorpsstraat 12, telefoon 1393

Te koop: openhaardhout en
bezemberk.
Telefoon 6646.

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
direct

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

E. STIEDING
en
H.J. TEN PAS

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 27 februai a.s. om 14.30 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Receptie van 16.30-1 7.30 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden.

Februari 1981

Vorden, Zutphenseweg 58
Vorden, Hoetinkhof 1 3

Toekomstig adres:
Hoetinkhof 77, Vorden

Op donderdag 26 februari a.s. hopen
onze ouders, groot- en overgrootouders

W. PAPPERSE
en
J. PAPPERSE-IMMINK

hun 55-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag
28 februari van 15.30 - 17.30 uur in "De
Herberg", Dorpsstraat lOa, Vorden.

Hun dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

7251 AK Vorden, februari 1981
Pastorieweg 23

Op donderdag 26 februari 1981 hopen wij
met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen
ons 60-jarig huwelijk te herdenken.

G. STAPPER
A.H. STAPPER-HARMSEN

Receptie van 15.00 tot 1 7.00 uur in feest-
zaal „De Herberg", Dorpsstraat 10a
te Vorden.

7251 BN Vorden, februari 1981
't Jebbink 48

Heden overleed onze lieve zorgzame moeder en
oma

AALTJEN LINDENSCHOT
weduwe van Hermanus Weenk

op de leeftijd van 77 jaar.

Velp

Ruurlo

Vorden

Hengelo (Gld.)

Hengelo (Gld.)

Vorden

Hengelo (Gld.)

H.J. Klein Kranenberg-Weenk
H. Klein Kranenberg

G. Wezinkhof-Weenk
G.J. Wezinkhof

G.J. Weenk

Chr. Riefel-Weenk
A. Riefel

A. Smeitink-Weenk
D.H. Smeitink

J. Hulstijn-Weenk
H.J. Hulstijn

A.M. Roozegaarde-Weenk
D.H. Roozegaarde

en kleinkinderen

7251 MN Vorden, 1 2 februari 1981
Geurkenweg 1

De teraardebestelling heeft 1 7 februari te Vorden
plaatsgehad.

HARTELIJK DANK!

Wij willen een ieder hartelijk dank zeg-
gen, die er aan meegewerkt heeft,
in welke vorm dan ook dat het!2'/2-jarig
feest op 16 januari, voor ons iets ge-
worden is om nooit te vergeten.

JAN en ANTJE WASSEVELD
Erwin en Renzo

Zelhem, februari 1981
Ruurloseweg 35a

UITNODIGING TTV VORDEN

Op zaterdag 21 februari
houden wij
de jaarlijkse

TONEELAVOND
Leveranciers van oud-papier, donateurs
en leden/huisgenoten worden hiervoor
uitgenodigd in zaal Schoenaker,
Kranenburg.

KRATO komt rnet blijspel "Boer Teun is dood"
Aanvang 19.30 uur

Bestuur Touwtrekver. Vorden

Dinsdag 3 maart

Orgelconcert
in de Hervormde kerk te
Hengelo Gld.

Aanvang:20.00 uur

Entree f 3,50 per persoon

Houders C.J.P. f 2,50 per persoon

Orgelbespeling door Peter Eilander uit Ugche-
len met medewerking van het Vordens Mannen-
koor.

Ledenvergadering
Oranjevereniging VorQ6fl

op maandag 23 februari
om 20.00 uur
in 't Pantoffeitje.

Agenda:
Opening
Ingekomen stukken
Mededelingen
Versiering t.b.v. Koninginnedag
Programma 1981
Sluiting

De secretaris G. te Velthuis

ie Herberg"
VORDEN - TEL. 2243

Karnaval
Reeds velen kochten al een kaartje
voor het grote karnavalsbal op
maandag 2 maart in zaal "De Her-
berg".
Dus families, buurtverenigingen,
getrouwden, verloofden, vrijgezel-
len etc. maandag 2 maart op naar
,,De Herberg".

linivoetbal
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
NCRV-minivoetbal in Ahoy te Rot-
terdam op donderdag 26 maart.
Opgave uiterlijk woensdag 25 febr.

Lichtvoetig voorjaar
VLOTTE INSTAPPER
MET JAMBOREE KLEP
da's
pas
mode

44,90

Schoenen
Lederwaren

Reparatie

KKINK
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

Vereniging tot bevordering
van het marktwezen

Uitnodiging voor de ledenvergadering op woensdag
4 maart 20.30 uur in hotel Bakker.

Het bestuur

Zaterdag 21 februari

Bal
voor gehuwden en verloofden

Aanvang:19.30 uur

Muziek: The Blue Danio's

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa. Eijkelkamp Ruurloseweg 114 Vorden

SI L VIO

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Christelijke school voor L. H. N. O.
Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs

Het Hoge41 -7251 XV Vorden-Telefoon 05752-1512

AANGIFTE VAN LEERLINGEN
voor het kursusjaar 1981/1982

1e jaar: toelatingseis:
6 klassen basisschool;

toelatingseis:
onder bepaalde voorwaarden 1 jaar voortgezet onderwijs;

toelatingseis:
onder bepaalde voorwaarden 2 jaar voortgezet onderwijs.

Aanmelding voor de brugklas bij voorkeur via de hoofden
van de basisscholen.

Dedirektrice: L.A. Nijhoff

Set Houtsnijmessen
van 49,50 voor

Sandvik verstekgeleider
van 24,75 voor

Sandvik wmkelhaak
Van 23,00 voorn koopje
Porseleinen kop en schotels
nu

Rowenta strijkijzer
van 39,95 voor

barendsen Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

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 ti huur bij:

HELMINK
VORDfcN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1614

STAATSLOTEN
700e loterij

een trekking extra

In verband hiermede verkoop
staatsloten maandag 23 fe-
bruari.
Zo spoedig mogelijk ophalen
s.v.p. Afhalen uitsluitend 's
morgens van 9-13 uur en 's
middags van 17-19 uur.

MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Na-zwangerschaps-
gymnastiek

In overleg met huisartsen zal er een aantal keren
per jaar een kursus na-zwangerschapsgymnastiek
worden gegeven.
Deze kursus is gratis.

Maandag 9 maart a.s. begint de eerste kursus.

U kunt zich hiervoor opgeven bij
Mevr. F. Haccou-Prins, telefoon 6627

WILT U ZELF KLEDING MAKEN
MAAR U DURFT NOG NIET
Wij hebben een handig boek voor U met veel
nuttige wenken.

Ook hebben we
leuke goedkope
katoentjes. Handig
om mee te begin-
nen. Van ƒ 3,50pm. ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971
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