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Nieuwjaarsconcert
„Concordia" en
„Achtkastelendarpers"
Op zondag 9 januari zal de Vordense mu-
ziekvereniging „Concordia" haar jaarlijkse
nieuwjaarsconcert verzorgen in het dorps-
centrum te Vorden. Het concert wordt ook
nu weer verzorgd in samenwerking met de
Stichting Dorpscentrum. Voor de pauze zal
het harmonieorkest onder leiding van de
heer H. Wendt optreden met een aantal
luchtige nummer. Na de pauze is het de
boerenkapel „De Achtkastelendarpers"
onder leiding van Joop Lauckhart die dit
concert met Egerlandermuziek zal afslui-
ten. De toegang is gratis.

Tentoonstelling
A.S. zaterdag vindt een nieuwjaarsbijeen-
komst plaats op de kasteelboerderij van Het
Onstein, Onsteinseweg 17 Vorden. Bij deze
gelegenheid zal een toelichting worden ge-
geven op de restauratieplannen voor het
Kasteel, met de uitvoering waarvan in het
nieuwe jaar wordt begonnen.

Ter inleiding van komende culturele aktivi-
teiten is in het week-end van 8 en 9 januari
een tentoonstelling ingericht van wandkle-
den en textielschilderijen van Iny Nahuys.
De plannen voor Het Onstein zullen wor-
den toegelicht door ir. H. Roebbers. De ten-
toonstelling wordt geopend door prof. dr.
J.M.M. Aler.

G. D. J. Boschloo
neemt afscheid
van postkantoor Vorden
Na zeventien jaar als waarnemend direk-
teur op het postkantoor te Vorden werk-
zaam te zijn geweest heeft de heer G. D. J.
Boschloo op Oudejaarsdag zijn werkzaam-
heden beëindigd. Officieel zal dit op zater-
dagmiddag 29 januari in zaal „De Herberg"
gebeuren. In intieme kring zal de heer Bo-
schloo dan afscheid nemen van zijn naaste
medewerkers en collega's uit Borculo,
Ruurlo en Hengelo.

Ruim 15 jaar heeft de heer Boschloo,
afkomstig uit Eefde, zoals hij zelf zegt, op

Telefoon gemeentehuis 05752-232 3 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: m a a n d a g - 1 / m v u , ,
8.0(1-12.30 uur en vr i jdag van 13.30-17.00 uur - Sp reekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : volgens afspraak - Sp reekuur wethouder J.K
( i e e r k e n : vr i jdag van 10.00 tot l 1.00 uur - S p r e e k u u r \ v e l h o u d e r H. A. Bogchelman: donderdag van l 1.00 tot 12.00 uu r .

Ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem
Naar aanleiding van ingediende bezwaar-
schriften/reacties in het kader van de ruil-
verkaveling Hengelo-Zelhem, hebben de
drie standsorganisaties in Vorden en het ge-
meentebestuur samen onlangs nog een ge-
sprek gehad met de betreffende Gedepu-
teerde van Gelderland. Met name is gespro-
ken over de wijze waarop de bedoelingen
van de Relatienota in deze ruilverkaveling
worden uitgewerkt. Burgemeester en wet-
houders hadden eerde schriftelijk t.a.v. de
vorming van beheers- en reservaatsgebie-
den de nadruk gelegd op drie grondbegin-
selen die in het ruilverkavelingsplan zelf
ook genoemd worden:
- beheers- en reservaatsgebieden komen
slechts tot stand op basis van vrijwilligheid;
- derden moen er geen nadeel van onder-
vinden;
- indien er toch schade ontstaat voor der-
den, dient deze volledig te worden vergoed.
Uit een overleg tussen vertegenwoordigers
van de Vordense landbouworganisaties en
burgemeester en wethouders van Vorden
was ernstige twijfel gerezen of aan deze
drie vereisten zal worden voldaan. Die twij-
fel spitste zich toen toe op de volgende pun-
ten:

.Vragen gemeente
1. Bij voorgenomen verkoop van gronden,
die in het ruilverkavelingsplan zijn aange-
merkt voor reservaatvorming, bestaat er
naar de mening van de Vordense landbou-
worganisaties een plicht om de grond eerst
aan te bieden aan de Stichting Beheer
Landbouwgronden. Indien dat juist is en
niet verkocht kan worden aan de hoogst
biedende op de vrije markt, zou het begin-
sel van vri jwil l igheid geweld worden aange-
daan.
2. Bij de vorming van reservaat- en beheers-
gebieden zal nadeel voorderden, b.v. door
verandering van de waterstand, slechts ku-
nen worden voorkomen indien het gaat om
uit een oogpunt van waterbeheersing ete.
zelfstandige, afgeronde gebieden. De vrees
bestaat dat dit niet het geval zal zijn, waar-
door naastliggende agrarische bedrijven
toch schade /u i len lijden.

3. Ind ien schade wordt geleden zullen er,
zo vre/en de landbouworganisa t ies in Vor-
den, moeizame procedures moeten wor-
den gevoerd om daarvoor een adequate
vergoeding te krijgen. Er bestaat weinig ver-
trouwen dat die procedures tot een volledi-
ge schadevergoeding / u i l e n leiden. Daarbij
komt, dat beperking in de on twikke l ing van
een bedrijf niet u i t s lu i t end in geld is uit te
drukken .

4. Voor zover daarin thans inzicht kan wor-
den verkregen bestaat in het Vordense deel
van het ruilverkavelingsgebied bi j /onder
weinig animo om vr i jwi l l ig mee te werken
aan beheersovereenkomsten. Dit ver-
scherpt het onder 2 en 3 gesignaleerde pro-
bleem.

5. Denkbaar is, dat er, gezien het onder 4
gesignaleerde, van de in het plan beoogde
beheersvorming en wellicht ook van de re-
servaatvorming weinig of niets terecht
komt. Ook de geringe beschikbaarheid van
rijksmiddelen kan daartoe bijdragen. Het
eindresultaat kan zijn, dat deze gebieden
tussen de wal en het schip vallen: enerzijds
worden er geen cultuurtechnische werken
uitgevoerd zoals in de „normale" agrari-
sche produktiegebieden, anderzijds komen
er ook geen beheers- (en reservaats-) gebie-
den tot stand met de daarbij behorende ver-
goedingen. Het kan dan een „tweederangs-
gebied" worden. Het doel van de ruilverka-
veling, verbetering van de inkomensposi-
tie van de boeren, zou dan voor dit gebied
niet worden gereikt en zelfs in het tegen-
deel kunnen keren. Reeds thans hebben
boeren, die vergeefs trachtten in dit gebied

grond te verkopen, de indruk dat deze
gronden uit een oogpunt van agrarische be-
drijfsvoering tot „besmet terrein" zijn be-
stempeld.
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te ver-
krijgen omtrent bovenstaande 5 punten is
toen op 28 oktober 1982 door de vertegen-
woordigers van de drie landbouworganisa-
ties en het gemeentebestuur van Vorden ge-
bruik gemaakt van een laatste overlegmo-
gelijkheid met de provincie.

Van dit overleg is (nog) geen mondeling
verslag beschikbaar hetgeen zou kunnen
dienen als een stukje voorlichting aan de
belanghebbenden in het kader van de ruil-
verkaveling Hengelo-Zelhem.

Wel hebben Gedeputeerde Staten van Gel-
derland bij brief van 15 december 1982
antwoord gegeven op de hiervoor genoem-
de punten. In verband met de op 12 januari
1983 te houden stemming over de ruilver-
kaveling hebben burgemeester en wethou-
ders in overleg met vertegenwoordigers van
de drie landbouworganisaties besloten dit
antwoord van de provincie in het geheel
hieronder op te nemen.

Antwoorden provincie
„In antwoord op uw bovengenoemde brief
kunnen wij u het volgende mededelen.

De aanwijzing van gronden tot reservaats-
gebied heeft als consequentie dat gestreefd
zal worden deze gronden te verwerven.
Verwerving kan plaatsvinden door aan-
koop ter plaatse door de Stichting Beheer
Landbouwgronden of door ui t ru i l met
elders in het blok door deze stichting aange-
kochte gronden. Aankoop ter plaatse kan
slechts op vrijwillige basis geschieden. De-
ze vrijwilligheid blijft in alle gevallen ge-
waarborgd. Het al of niet verkopen van
gronden gelegen binnen reservaatsgebie-
den is enkel en alleen ter beslissing van de
eigenaar. Wel is het juist dat, wanneer men
tot verkoop wil overgaan de Stichting Be-
heer Landbouwgronden het recht van eer-
ste koop heeft. Dit voorkeursrecht geldt
niet indien men de grond wil overdragen
aan bloed- en aanverwanten in de rechte
l i j n .

De prijs per ha, die doorde st icht ing betaald
wordt, is vergelijkbaar met de prijs per ha
van elders in het ruilverkavelingsblok ver-
beterde cul tuurgrond. Indien over de ver-
koopprijs geen overeenstemming kan wor-
den verkregen dan zal een onafhankelijke
taxatiecommissie de waarde van de grond
schatten. De beslissing van de commissie
heeft de kracht van een bindend advies.

Volgens het ruilverkavelingsrapport (blad-
zijde 50) kunnen de peilen in het reservaats-
gebied 't Zelle-Kiefskamp worden afge-
stemd op een opt imaal natuurwetenschap-
pelijk beheer, wanneer het totale reser-
vaatsgebied is verworven of na verkregen
overeenstemming met a l le eigenaren/ge-
bruikers . Een eventuele verhoging van de
waters tand mag de waterbeheersing van de
buiten het reservaatsgebied gelegen gron-
den niet nadelig beïnvloeden. Wanneer de
uitvoering van bovengenoemde werken
toch schade tot gevolg heeft, dan wordt op
grond van art ikel 54, lid 6, van de Ruilver-
kavelingswet 1954, deze schade vergoed.
Ten slotte willen wij nog ingaan op uw
vrees dat de relatienotagebieden „tweede-
rags" gebieden kunnen worden.

In de afgelopen decennia heeft de Ruilver-
kavelingswet 1954 zich geleidelijk aan
ontwikkeld tot mul t i see toraal instrument
voor de inricht ing van het landeli jk gebied.
Rui lverkavel ing dient niet meer ui ts lu i tend
ter behartiging van de landbouwbelangen
maar kan ook onderdelen bevatten die ter
behartiging van belangen van na tuu r en
landschap zijn opgenomen.

Een dergelijke belangenbehartiging van na-
tuur en landschap leidt er inderdaad toe,
dat in bepaalde delen van het gebied de
agrarische produktie-omstandigheden niet
optimaal worden verbeterd.

Om de agrariërs in de niet-verbeterde delen
de mogelijkheid te bieden het inkomen op
het peil te houden van de inkomens in de
wei-verbeterde delen, zal de Relatienota
van toepassing worden verklaard.

Nadat de Adviescommissie in Gelderland
een beheersplan van het betreffende gebied
zal hebben opgesteld kunnen agrariërs in
het gebied een overeenkomst afsluiten om
tegen een financiële vergoeding een land-
bouwkw^lig beheer te voeren dat mede is
afgestt^Bop de aanwezige natuurweten-
schappelijke en landschappelijke waarden.
De hoogte van de financiële vergoeding is
nauw gerelateerd aan de produktiemoge-
lijkheden in het zogenaamde „vergelij-
kingsgj^^d", waarvan naar alle waar-
schijnliPBreid het wél verbeterde deel van
het ruilverkavelingsblok zal worden geko-
zen. De Relatienota is gebaseerd op het
principe dat een agrariër die een beheerso-
vereenkomst afsluit er in principe in inko-
men niet opachteruit mag gaan in vergelij-
king met agrariërs in vergelijkbare gebieden
die niet onder de Relatienota vallen. De
door u gesignaleerde vrees dat er „niets van
terechtkomt" gezien de geringe beschik-
baarheid van rijksmiddelen lijkt ons niet te-
recht.

De minister van Landbouw en Visserij
heeft tijdens de in april 1982 gehouden be-
handeling van de Nota Landelijke'Gebie-
den ui tdrukkeli jk benadrukt dat het Rijk te
allen tijde voldoende middelen beschik-
baar heeft, dan wel beschikbaar zal maken
ten behoeve van de uitvoering van de Rela-
tienota in reeds aangewezen gebieden. Der-
halve zullen ook voor uitvoering van de Re-
latienota in de Ruilverkavel ing Hengelo-
Zelhem voldoende middelen beschikbaar
/ij n.

De door uw college verwachte geringe ani-
mo om vrijwillig mee te werken aan be-
heersovereenkmsten wordt hopelijk toch
vergroot nadat gerichte voorlichting over
het beheersplan daarvoor te verkrijgen ver-
godingen zal zijn gegeven. De animo wordt
wellicht ook vergroot, nu het SBL- bestuur
onlangs heeft besloten tot een flexibele uit-
voering van beheersregelingen, die erop ge-
richt is een beheersovereenkomst méér af
te kunnen stemmen op de specifieke situa-
tie van een bedrijf'.

Met de vertegenwoordigers van de drie
standsorganisaties hopen burgemeester en
wethouders dat het bovenstaande ertoe kan
bijdragen dat waar nodig meer duidelijk-
heid is gekomen op diverse punten in de
toch zo belangrijke kwestie van de ruilver-
kaveling.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden belangheb-
benden de mogelijkheid officieel tjezwaar
in te dienen tegen besluiten van de over-
heid en wel bij het orgaan dat de betreffen-
de beschikking heeft genomen. Hieronder
vallen ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen van
bezwaar is aan een aantal regels gebonden.
Voor nadere in l i ch t ingen kunt u contact
opnemen met afdeling I ter secretarie. Be-
langrijk is evenwel dat een bezwaarschrift
binnen 30 dagen na de datum van publika-
tie moet worden ingediend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J. Wesselink, Bergkappeweg
2 te Vorden, voor het bouwen van een pre-
fab garage/berging aldaar.

prettige wijze samengewerkt met de voor-
gaande direkteur de heer G. J. Wolters. De
laatste twee jaren is hij de rechterhand ge-
weest van de huidige direkteur de heer J.
Blaauw. De heer Boschloo geboren Gors-
selnaar begon zijn loopbaan bij de PTT
zo'n 40 jaar geleden in zijn geboorteplaats.
Vandaar vertrok hij naar het postkantoor te
Zutphen, waar hij 24 jaar werkzaam was. In
die periode was hij tevens in diverse plaat-
sen in de Achterhoek in de „vervangende"
sektor werkzaam. Daarna kwam hij naar
Vorden, waar hij in 1965 de heer Harwigh
opvolgde. De heer Boschloo (thans 60 jaar)
maakt gebruik van de mogelijkheid tot ver-
vroegde uittreding. Zegt hij: „Ik ben blij dat
ik er uit kan stappen, dan kunnen tenminste
weer jongeren aan de slag".

Vervelen zal hij zich niet. De heer Boschloo
knutselt graag, twee keer in de week zwem-
men en vooral veel fietsen. „Nu maar ho-
pen dat het gauw mooi weer wordt", aldus
Boschloo die in zijn vrije tijd ook graag de
verrichtingen van Go Ahead Eagles volgt.

Bouw- en houtbond
huldigde leden
De afdeling Vorden van de Federatie
Bouw- en Houtbonden heeft twee van haar
leden gehuldigd. Dit gebeurde tijdens een
gezellige bijeenkomst in bar-bodega 't Pan-
toffeltje. De heren J. Bosch en E. van Zuile-
kom waren namelijk 25 jaar lid van de vak-
vereniging.

Distriktsbestuurder de heer J. Bruins, die
de zilveren insigmes opspeldde memoreer-
de in zijn toespraak dat de werkgelegenheid
er nog niet best voorstaat en dat er de ko-
mendejaren nog meer ingeleverd zal moe-
ten worden. Na afloop van deze huldiging
was er een bingo, terwijl de aanwezigen ver-
rast werden met een opticien van een
Achterhoeks conferencie^Moorzitter G.
M. Eggink kon een bij/.onuer geslaagde
avond afsluiten.

Wijziging weekenddiensten
tandartsen A
De werkgroep "Leefbaarheid Vorden"
heeft zich tot het ziekenfonds OGZO ge-
wend teneinde verbetering te verkrijgen in
de weekenddiensten tandartsen. De werk-
groep bereikte n.l. nog regelmatig klachten
hieromtrent.
Navolgende rooster geeft aan waarom het
gaat:
Weekenddienst tandartsen:
30/10 Eibergen
6/11 Eibergen
13/11 Vorden
20/11 Lochem
27/11 Borculo

Stel men zich nu voor dat men in Steende-
ren of Vorden woont en men krijgt op 30
oktober of 6 november hevige kiespijn, dan
zal men naar Eibergen moeten reizen. Met
openbaar vervoer en kiespijn geen lolletje.
Weet men direct welke bussen niet lopen
op zondag? Een hele tour om er te komen.
En is dat nodig vraagt de burgerij van Vor-
den zich af; in Vorden zijn vier tandartsen!
Dezer dagen ontving de werkgroep van de
directeur van het ziekenfonds OGZO
antwoord op haar schrijven van 30 novem-
ber j.1., luidende:
"Naar aanleiding van uw brief kan ik U be-
richten dat met ingang van l januari 1983
door een met de betrokken tandartsen gere-
gelde herindeling van de vervangingsregio
de door U geschetste "vervanging of
afstand" tot het verleden behoort.
De bestaande regio is opgesplitst in twee
delen. Vorden is met Ruurlo en Lochem
een afzonderlijke regio geworden".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

straat 12, in de vacature van mevr. Breu-
kink. Dhr. H. A. Bloemendaal, het Hoge
38, in de vacature van dhr. Bosman. Dhr.
H. B. Maalderink, de Boonk 47, in de vaca-
ture van dhr. Gille. Dhr. H. Reerink, Burg.
Galleestraat 9, in de vacature van mevr.
Meyerink.
Als Ouderling-kerkvoogd:
Dhr. B. Bloemendaal, Hengeloseweg 4, in
de vacature van dhr. van Welzenis, nu wo-
nend in Almen.

Ds. Veenendaal hoopt deze dienst te lei-
den. En na de dienst is er voor een ieder ge-
legenheid om in „de Voorde" afscheid te
nemen van de afgetreden ambtsdragers en
de nieuwe ambtsdragers te begroeten, dit
alles onder het genot van een kopje koffie.

In verband met deze centrale dienst voor
heel de Hervormde gemeente is er a.s. zon-
dag 9 januari geen dienst in de Kapel de
Wildenborch. De eerstvolgende dienst in
de Kapel (na zondag 2 januari jl.) zal gehou-
den worden op de vierde zondag van de
maand: zondag 23 januari.

De gezamenlijke Bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomst van de geza-
menlijke Bijbelkring is gesteld op donder-
dagavond 13 januari, in „de Voorde".

De gezamenlijke Leerhuis-avonden
We delen nu reeds mede, dat de eerstvol-
gende Leerhuis-avond gehouden zal wor-
den op dinsdag l februari in „De Voorde",
achter de kosterswoning Kerkstraat 15. Pa-
ter Dr. Verhey, de gardiaan van het Francis-
caner-klooster in de Kranenburg, hoopt
dan in te leiden het onderwerp: „Franciscus
van Assisi en zijn betekenis voor onze tijd".
Iedereen, ouderen en ook jongeren, iede-
reen is er hartelijk welkom. Het onderwerp
staat uiteraard nog in het teken van het
„Franciscus-jaar". Franciscus van Assisi
leefde immers van 1182-1226. Noteert u
alvast deze datum: dinsdag l februari.

Aktie „Gast aan tafel'1.
Deze aktie gaat door/moet doorgaan ook in
het nog nieuwe jaar. In vele gezinnen staat
een spaarkartonnetje voor deze aktie. Nieu-
we zijn verkrijgbaar in de Hervormde
dorpskerk en ook wel bij de koster familie
Eggink, Kerkstraat 15. Neem-een-gast-aan-
tafel en werk zo mee aan de blijvende voed-
selverbetering in de arme landen zelf. De
Diakonie van de Hervormde gemeente
voert deze actie met u mee.

In de Bidstond voor gewas en arbeid, begin
maart, kunnen de spaarkartonnetjes weer
ingeleverd worden. De Diakonie maakt het
totaal bedrag dan over naar de genoemde
aktie van de Novib.

Geboren: geen.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: A. J. Bats en M. Oldenhof.
Overleden: geen.

Zo maar... of toch niet!
Zo maar een paar spreuken aan het begin
van het nieuwe jaar: „Als er vuurwerk
wordt afgestoken, kijkt niemand naar de
met sterren bezaaide hemel". (Marie van
Ebner-Eschenbach). „Aan hard lopen heb
je niets, je moet op tijd vertrekken". „Alles
wat waard is gedaan te worden, is waard
goed gedaan te worden" (Walter J. Sulli-
van). „Voor sommigen is godsdienst als een
bus: ze rijden mee als die hun richting uit
gaat" (De Strijdkreet). „Veel mensen dan-
ken hun goed geweten aan hun slecht ge-
heugen" (Godfried Bomans).

Bevestiging van ambtsdragers
In de morgendienst van a.s. zondag 9 ja-
nuari zullen D.V. in de Dorpskerk de vol-
gende gemeenteleden bevestigd worden als
Ouderling en Ouderling-kerkvoogd van de
Hervormde gemeente te Vorden;
als ouderling:
mevr. J. H. Weenk-Huurnink, Schutte-

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering

R. K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.45 uur: Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 9 januari 10.00 uur: ds. J. Veenen-
daal. Afscheid en Bevestiging van Ambts-
dragers. Na de dienst is er koffie in "de
Voorde".

GEEN DIENST IN DE KAPEL DE WIL-
-DENBORCH. (Zie de Dorpskerk).

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 9 januari 10.00 uur: ds. J.R. Zijl-
stra, viering H.A.
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra, viering H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 8 en zondag 9 januari dr. Sterrin-
ga, tel. 1255.

Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s. v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 8 januari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
J. de Lange, Lochem, tel. 05730-4357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

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

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

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

STICHTING VOOR MAATSCHAPPE-
LIJKE DIENSTVERLENING DE

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

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK

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

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

GEZINSVERZORGING
Mevr. H.M. Lenselink, spreekuren maan-
dag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur.
Dorpsstraat 40a, tel. 05752-2129.

A.A.W. HULPVERLENING
Mevr. K.A. Altena,spreekurendinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, tel. 05752-3246.

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.
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UERSMARKTen
SUPERMARKT in één!

direktie en
ntedewerkers(sters) van

COENRAADTS SVPER-/VERS-
MARKTEN wensen U een Gezond
• Voorspoedig en Voordelig 1983

VERSE ZUIVEL

Hele liter
Dagverse

m, HALFVOLLE
MELK

Nu voor

Hele liter Dag-verse

VOLLE MELK
Halve liter

CHOCOLADE VLA

EN GOEDE WIJN,

Fles
ZELLER
SCHWARTZE KATZ
Koel geschonken -
Graag gedronken.

Hele liter

798

Liter Eelaart
JONGE JENEVER
De zachtste voor

1498
Liter Florijn

CITROEN/
BRANDEWIJN
Liter Coebergh

BESSENJENEVER
0.7 Liter Hanky Bannister

WHISKY

10.98
12.98
13.98

Ie PRMS-STÜNT
van 1983!

Pakje 250 gram
ROOMBOTER

(Echte boter) voor

B\i aankoop van
één kilo KAAS

naar keuze:

KWART»

Grote pot Calvé

PINDAKAAS
Grote Unox (350 gram)

ROOKWORST
Literblik Unox beter gevulde

ERWTENSOEP
Hele liter Wiltho

SINAS - UP of COLA
Pak 250 gram A

D.E. ROODMERK KOFFIE
Doosje Engelse Melange 20 zakjes Pickwick

D.E. THEEBUILTJES
Pak 250 gram A

BONUS KOFFIE
Pondskuip Vitello

HALVARINE
Pakje 250 gram Zeeuws Meisje

MARGARINE
(Voor als het gaat sneeuwen)

SNEEUWSCHUIVER
Pak Pally 175 gram

THEEBISKWIE
Pak Enkhuizer a

5 MERGPIJPJES
Royale (350 gram)

ONTBIJTKOEK
Set Red Band a

4 Rollen PECTO

Per stuk

9 ±i

3,
l,
O
3,
l,
2,
O
O,
13
O
l
O,
l,

99
29
79
79
50
29
25
59
55
95
59
29
69
49

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

8.30 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur

Zaterdag: 8.30 tot 16.00 uur

Cctnraartts
Supermarkten

GROENTEN en FRUIT
DONDERDAG - VRIJDAG • ZATERDAG

WITLOF
500 GRAM

Prima

KLEIAARDAPPELEN
5 KILO .

GRANNY SMITH
2 (twee) KILO

MAANDAG - DINSDAG

ZUURKOOL
Uit 't vat. 500 GRAM

ALLEEN WOENSDAG

GEKOOKTE BIETJES
500 GRAM

Df GEHELE WEEK CITRUS-WEEK

SINAASAPPELEN (Navel) A
18 STUKS . *f>

CITROENEN
10 STUKS .

1.25
1.69
2.98
0.39
0.89

RODE GRAPE-FRUIT
7 STUKS .

2.25
4.48

Fijne VLEESWAREN
BOTERHAMWORST
150 GRAM .

SNIJWORST
Grof of fijn. 150 GRAM

SCHOUDERHAM
100 GRAM .

0.98
1.69
1.19

Ambachtelijke SLAGERIJ
DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Fijne RIBLAPPEN
500 GRAM

Runder-

BORSTLAPPEN
500 GRAM .

7.49
5.98
3.98
3.98
3.98
6.25
1.49

SLAVIN KEN
5 HALEN • 4 BETALEN!

WARME BAKKER

^OEPVLEES
V^t beentje. 500 GRAM

MAANDAG • DINSDAC

Fijne VERSE WORST
500 GRAM

•OLLETTE
500 GRAM

ALLCEN WOENSDAG

KWALITEITS GEHAKT
500 GRAM 3.25 KILO

DE GEHELE WEEK GELDIG

BALKENBRIJ
Uit eigen keuken. 500 GRAM

Heel Populair

WIT of
BRUIN BROOD
Heel
GROF VOLKOREN
Gratis gesneden

1.76
1.89

DIEPVRIES

R-U-I-M-E
PARKEER

GELEGENHEID

Kilozak
PATAT
Voor het zelf bakken

ZELHEM: Magnoliaweg l - BRUMMEN: Ambachtstraat 45 - APELDOORN: Operaplein 17 - VORDEN: Smidsstraat 2
(Winkelcentrum Anklaar) (Voorheen VIVO-SUPER B.Oonk)

«ÖS.IBK,

U WAST VOORi
(met onze pi

Draagkoffer 2 kilo

OMO 5.9:
Draagkoffer 2 kilo

ALL 6.9
Draagkoffer 2 kilo
WITTE - _
REUS 4.7
E-5 Pak
DATO 4.9
Draagkoffer 1.5 kilo
DASH

EXTRA
Blik
KITEKAT

alle smaken.

Atrix
HAND
HAND
Inhoud

TEXTIEL-af(
Alléén in ons filiaal ZELHEM

Monsieur B

SPIJKER-
BROEKEN
Amerikaanse maten:
27 t/m 36 inch

van 49.50 voor

39?°

—
D<
H(

Lc
S
PE

Geldig van donderdag 6 t/m woei

Kursus volksschilderkunst
maandag 24 januari 1983 starten we
weer met een kursus volksschilder-
kunst, voor beginners en gevorderden.

Inlichtingen en opgave bij:

schibersbednjf
tennie hormsen
spalstraat 17, 7255 AA hengelo (g.)
telefoon 05753-1292 b.g.g. 05752-2634

INFOCENTRUM
Gratis advies en hulp bij bouwen en verbouwen

— bouwsubsidieregelingen
— energie besparing
— rechtspositie
— hinderwet

Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 06752 -1787

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

R.K. school voor techniek en ambacht (LTS)
Borculo

INFORMATIE-AVOND
17 januari tussen 19.00 en 21.30 uur

Jongens en meisjes die nu in de 6e klas van het la-
ger onderwijs zitten, zijn met hun ouders van har-
te welkom.
Directie en leraren verstrekken de nodige en ge-
wenste informatie.
De school is die avond in bedrijf.
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Gevraagd met spoed

medewerker
Genegenheid om eventueel ook 's
avonds te werken.

HECO staalbedrijf
Vorden, Kerkhoflaan 1,Vorden.Tel. 05752-1309
b.g.g. 1335.

Voor ons is 1983 erg goed be-
gonnen, want ons dochtertje
en zusje is geboren. Waar we
erg blij mee zijn.

We noemen haar

INGE

Reina, Wim, Karin en Irene
Regelink

1 januari 1983
„'t Schoolmeester"
Koekoekstraat 7,
7233PBVierakker.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemstukken,
cadeaus en de getoonde be-
langstelling bij ons40-jarig hu-
welijksfeest.

FAM BARGEMAN

Rouwbroekweg 1
Warnsveld.

Het heeft ons erg goed gedaan
dat zovelen in ons verdriet heb-
ben willen delen bij het zo plot-
selinge overlijden van mijn lie-
ve man en onze goede, zorgza-
me vader en opa

DERKWILLEMBUUNK

Voor uw deelneming, op welke
wijze ook aan ons betoond,
zeggen wij u hartelijk dank.
Mede namens kinderen en
kleinkinderen.

HA. BUUNK-KORENBLEK

7251 HR Vorden,
januari 1983
Almenseweg 2.

Wij willen iedereen hartelijk
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kado's ont-
vangen bij ons 60-jarig huwe-
lijksfeest.

R. HENDRIKSEN

L HENDRIKSEN-

ZIEVERINK

Winterswijk, januari 1983

Gymnastiek voor moeder
en peuter (peuters vanaf ca
2,5 jaar).
Inlichtingen en opgaven

Mevr.J.Wullink
Almenseweg 1,
Vorden
Tel. 05752-2281.

EEN GOED VOOR
NEMEN IN 1983?
Samen naar het
Prinsenbal van

De Deurdreajers
ja ... gezellig!

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

Te koop aangeboden: g.o.h. fo-
tokopieerapparaat
Tel. 05753-1292

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

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

Karnavalsleut
van eigen bodem

op 15 januari
De Deurdreajers

Heden overleed tot ons groot verdriet, mijn lieve man,
onze lieve zorgzame vader en opa

FREDRIK JAN DIKKEN

6-1-1925 2-1-1983

Vorden: M. Dikken-Wildeboer
Assen: Marjan en Bert

Frans en Annelies
Vorden: Saskia en John

7251 DD Vorden, 2 januari 1983
Het Vaarwerk 7

Thuis geen bezoek

De crematie vindt plaats op vrijdag 7 januari a.s. om
10.30 uur in Aula 2 van het Crematorium, Imboslaan te
Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van het Crematorium.

In haar Heer en Heiland ontslapen onze tante

HEINTJE SLOTHOUBER

op de leeftijd van 81 jaar.

Haar verlangen om met Hem verenigd te zijn is daarin
vervuld.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Rom.
8:35

Namens neven en nichten: W.H. Bloemkolk
Pastorieweg 4
7251 AK Vorden

4 januari 1983

De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op zater-
dag 8 januari a.s. om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Na de teraardebestelling is er om ca. 13.30 uur een
dankdienst in de Gereformeerde kerk, Zutphenseweg
13 te Vorden, waarna gelegenheid de familie te condo-
leren in "Het Achterhuus".

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

In verband met een storende zetfout onder de rubriek
"Gemeentenieuws" van dit nieuws- en advertentieblad
"Contact" d.d. 23 december 1982, volgt hieronder een
lieuwe publikatie van terinzagelegging van de beschik-
cing ingevolge de Hinderwet van de heer J.W. Krijt, 't
Heegken 5 te Vorden. Ingevolge het bepaalde in artikel
31, lid 2 van de Wet ABM ligt vanaf 7 januari 1983 op de
secretarie van de gemeente Vorden op werkdagen van

JB.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, alsmede
bp de maandagavonden in het Dorpscentrum van 18.00
tot 21.00 uur ter inzage de beschikking op de aanvraag
om een vergunning ingevolge de Hinderwet van de heer
J.W. Krijt, 't Heegken 5, 7251 JW Vorden. Dit betreft
een verzoek van 28 oktober 1981, ingekomen 30 okto-
ber 1981 om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning tot het oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een varkensfok- en varkens-
mestbedrijf, waarin elektromotoren worden gebezigd
en mestopslag plaatsvindt, adres inrichting 't Heegken
5, kadastraal gemeente Vorden, sectie N, nummers 65,
311 en 312.
De strekking van de beschikking luidt: de vergunning is
verleend onder de gebruikelijke voorwaarden ter voor-
koming van gevaar, schade of hinder van ernstige aard
buiten de inrichting.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvragers;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig
bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re-
delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in
te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na bo-
vengenoemde datum van kennisgeving bij de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dat verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 6 januari 1983
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester
J. Drijf hout. M. Vunderink.

DROPPING
S.V. Ratti 1983

Vrijdag 21 januari is er weer de
jaarlijkse Dropping van S.V. Ratti.

Deelname is voor iedereen, ook niet leden,
mogelijk.

Inschrijfgeld f 5,- per persoon., onder de 16 jaar
f 3,50. Deelname is gezien de ruimte beperkt,
geeft u dus zo spoedig mogelijk, docht voor

15 januari op bij:

W. Sloetjes, de Steege 1 , Vorden of in de
kantine van S.V.

Vertrek 20.00 uur precies, vanaf de kantine.
Na afloop boerenkool met worst.

GROTE OPRUIMING
Zowel in grote als kleine maten

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

VOKOCN- ra. 057*2 1971

P.S. de officiële opruiming begint 13 jan.

Poelier
Hofman

RECLAME:

Kuikenpoten
Vliet
2 Braadkuikens 9,50
de beste wensen voor 1983

P kg 5,95

p. halve kg. 6,75

EEN AVOND UIT
15 januari

Prinsenbal van
De Deurdreajers

Gevraagd voor 1 ochtend
(liefst vrijdag) per week. N«t—.
te zelfstandige werkster.

Jeanet Pluim,
tel. 05752-3412
Na 18.00 uur.

Te huur kam«r met kookgele-
genheid, eigen ingang, dou-V
che, w.c. en C.V.
Brieven onder nr. 43-1
Buro Contact.

Premie ziekenfonds 1983
De besturen van onderstaande ziekenfondsen, aangesloten bij de Verrekenkas "Oost-
Nederland" voor de vrijwillige verzekering maken bekend, dat de premie per 1 januari 1983
als volgt is vastgesteld.

VRIJWILLIGE VERZEKERING:

* / 168,90 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder (was /154,—p.m.)
' / 253,35 per maand voor gezinnen van beroepsmilitairen (was / 231,— p.m.)

/ 82,05 per maand per verzekerde van 16 jaar en ouder, voor zover vallende
onder de LANDELIJKE REDUKTIEREGELING (was/ 80,85 p.m.)

* De premie voor de vrijwillige verzekering van het Regionaal Ziekenfonds Twente-
Hengelo ondergaat voor 1983 geen wijziging.

REDUKTIEMOGELIJKHEDEN:
GEHUWDE VERZEKERDEN: waarvan de echtgenoot 65 jaar en ouder is met een inkomen
dat uitgaat boven de toelatingsgrens van' de bejaardenverzekering doch niet meer dan
/ 32.585,— per jaar bedraagt.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen wordt dan de premie / 132,05 dan wel / 153,35
per maand per verzekerde, (was / 127,10 resp. f 146,75).

GEHUWDEN EN ALLEENSTAANDEN beneden de leeftijd van 65 jaar, met één of meer
medeverzekerde kinderen van 16 t/m 26 jaar.

INKOMENSGRENS:
/ —,— t/m f23.700,—
/ 23.700,01 t/m / 27.050,—
/ 27.050,01 t/m / 30.400,—

/ 82,05 per verzekerde (was / 80,85 p.m.)
/ 132,05 per verzekerde (was f 127,10 p.m.)
f 153,35 per verzekerde (was / 146,75 p.m.) '

VERZEKERDEN MET EEN A.A.W. UITKERING die niet voor rekening van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.) in een daartoe erkende inrichting verblijven.

INKOMEN: niet hoger dan / 17.500,— afhankelijk van leeftijd en burgelijke staat bedraagt
de premie:
f 82,05 resp. f 132,05 per maand (was / 80,85 resp. / 127,10 p.m.)

KINDEREN VAN 16 t/m 26 JAAR:
Voor kinderen, die voor reduktie in aanmerking komen, bedraagt de premie / 82,05 per
maand, (was / 80,85 p.m.).

GEHUWDE RESP. ONGEHUWDE BEJAARDEN: (bejaardenverzekering)

INKOMENSGRENZEN:
/ —,—t /m M9.273.19
/ 19,273,20 t/m / 19.747,79
/ 19.747,80 t/m / 20.222,99
f 20.223,— t/m / 21.977,40
f 21.977,41 t/m f 23.834,40

/ 35,70
t 71,20
/ 106,65
/ 142,10

WAS f 33,-
was / 65,85
was / 98,60
was / 131,40

/ 213,05 (gehuwd) was M 97,—
/142,10 (ongehuwd) was / 131,40,

N.B. De premie voor de aanvullende vereehtring is buiten beschouwing gebleven
aangezien deze per ziekenfonds afwijkt.

De Ziekenfondsen:
Apeldoorn en Omstreken - Apeldoorn

A.N.O.Z. - Apeldoorn
Regionaal Ziekenfonds Rijn/IJsselland - Arnhem/Doorwerth

Verenigd Deventer Ziekenfonds - Deventer
Regionaal Ziekenfonds O.G.Z.O. - Goor

Regionaal Ziekenfonds Twentt • Hengelo
Tiels Ziekenfonds - Tiel

Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland Werkgebied Oost-Nederland
Regionaal Ziekenfonds Zwol(« - Zwolle

A.N.O.Z. - Zutpnen



Onze blauwe
OPRUIMINGSKRANT

wordt deze week huis-aan-huis
bij u bezorgd.

De prijzen springen de
pan uit
in onze

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

KLASSIEKE EIKEN SLAAPKAMER

^S,

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

OPRUIMINGSPRIJS1250-
Bijpassende 3 deurs M |F" ^m f%

TOOGKAST OPRUIMINGSPRIJS l UUUf—

Dit parmantige

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

OPRUIMINGSPRIJS1598,-

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

OPRUIMINGSPRIJS KOMPLEET

MIMISET 3 délig

zwaar massief eiken jm f\f\

MEENEEMPRIJS l UUf ~

Uitsluitend tijdens de opruiming

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

| ontvangt u tegen ito^~ ~^jf
inlevering van deze coupon een voor slechts:

' SIERLIJK EIKEN DIENBLAD 15,-j

SALONTAFEL

Kompleet, 5 elementen en 1 hoekelement:1550-
met massief eiken lijst en een

fraai ingelegd tegelblad
van 130 x 65 cm.

OPRUIMINGSPRIJS: 215-

2 ZITS BANKEN
in modern, klassiek en leder

vanaf375,-
ZIE ONZE ETALAGES

Moderne Hoekkombinatie
Geheel rundieder

Als: 3 - 2 zits voor1999,-

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

Bankstel zwaar massief eiken
met voorgevormde rundlederen kussens

Als 3 - 2 zits voor

Als 3-1-1 zits voor 2695,-

FauteuÜS massief eiken
EethOCk Wmdsor eiken

Spiegels in eiken

Kapstokken m eiken

Boekenkast eiken
Secrétaire met opzetkast eiken

2395,-
vanaf 7,1

vanaf 3,!

Egger vitrage 150 hoog
Val 55 cm. hoog p.m.

Diverse restanten vitrage

Tafelkleed smyrna zuiver wol in 135 x 165 cm.
of 135 cm rond. Van 1 89,-voor: m*\i\ rr\

139,50

DONZEN DEKBEDDEN Een sensatie op onze TAPIJTAFDELING

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

meeneemprijs 59- p.m.

gevuld met 65%echte eendedons en 35%ge-
selekteerde kleine veertjes in een 100%katoe-
nen, donsdichte tijk

1 persoons voor 217,50
2 persoons voor 317,50
Lits Jumeaux voor 398,50
Dekbedovertrekken vanaf 36,90

Onze bekende COUpOnnen tapijt

kortingen tot 70% (zie etalage)

WOONKAMERTAPIJT 400 breed zuiver

scheerwol van 239,- voorl"öf~ p.m.
+ gratis leggen

Velours overgordijnstof
alléén in rood en bruin _ _ _ —

voor slechts Z4r«JU p.m.

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

Acryl deken
Alléén in 1 persoons.

Stuntprijs

2 stuks

34,50 p.st.

65,-

Polyether matrassen
1 persoons. vanaf 89,50

in SG 40, 1 3 cm dik, aan 2 zijden een geborduure
damast. 9

1 persoons (80/190) voor 126,-
2 persoons (140/200) voor 233,-

HELMINK INTERIEURVERZORGING

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

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

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



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOIMD EN OMGEVING

Donderdag 6 januari
44e jaargang nr 43

Veel heil en zegen in 1983
Ziezo wij gaan er weer met goede moed tegenaan in 1983. De kasten worden nage-
keken kleding, schoeisel wat niet meer gebruikt wordt en toch nog bruikbaar is
wordt keurig gewassen en hersteld in een doos gedaan voor... aktie Polen, zo was
het toch afgesproken in 1982?
Met de opruiming voor de deur waar u koopjes kunt halen is toch wel eerst een ver-
eiste dat u de kasten weer leeg maakt. In februari gaan we weer inzamelen hoe dat
gebeurd en welke datum dat hoort u ter zijner tijd. Mocht u evenwel liever finan-
ciële steun willen geven dan kan dat op onderstaande mogelijkheden. Dat het nog
steeds bitterhard nodig is weet u toch wel?

Zo niet, de kommissieleden verstrekken u gaarne alle inlichtingen! Ook is bewe-
zen dat kleine plaatselijke akties beter sukses hebben dan landelijke akties en wij
weten dat alles op de juiste plaatsen terechtkomt, door de reeds gelegde contacten
in Polen.

Voor Vorden: A.J.A. Hartelman, Decanijeweg 2, telefoon 2055
H. Janssen, Het Wiemelink 18, telefoon 2275
J.H. Lubberdink, Decanijeweg, telefoon 1988

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

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

Nuts blokfluit- en melodiaclub

Bankrekeningen Amro bank, Vorden 43.43.56.557 (giro bank 837570)
Bondsspaarbank Vorden 92.31.10.755 (giro bank 949214)
Rabobank Vorden 36-64.45.553 (giro bank 862923)
Rabo bank Kranenburg 15.51.01.781 (giro bank 864310)
Rabo bank Ruurlo 35.67.27.777 (giro bank 905733)
Bondsspaarbank Ruurlo 92.36.23.000 (giro bank 1014797)
Rabo bank Barchem 33.66.29.303 (giro bank 823848)
OP REKENING: AKTIE POLEN

Uit het politie-rapport

Gekapt zonder vergunning
Langs de Zutphenseweg heeft de Rijkspoli-
tie geconstateerd dat een berk was afge-
zaagd. De eigenaar wist niet dat hij hiervoor
in het bezit moest zijn van een kapvergun-
ning. De berk was verrot. Dezelfde eigenaar
ging even later naar het bureau om aangifte
te doen van de diefstal van een motorket-
tingzaag. Tijdens het koffiedrinken is deze
ontvreemd.

Weerspanning
Een jongeman uit Hengelo werd aange-
houden door de Rijkspolitie omdat werd
verondersteld dat zijn brommer was opge-
voerd. De jongeman wilde aanvankelijk de
brommer niet afstaan voor een technisch
onderzoek. De politie kon echter na diverse
aanmaningen de jongeman van de brom-
mer halen. De brommer bleek te zijn opge-
voerd. Proces-verbaal volgde.

Vuurwerk
De Rijkspolitie heeft van diverse personen
vuurwerk in beslag genomen omreden zij
reeds voor de voorgeschreven tijd hiervan
gebruik maakten. Rond de jaarwisseling
kon dit vuurwerk weer worden verkregen
ten politiebureau. Ook werden enige be-
keuringen uitgereikt omreden onvoorzich-
tig met vuurwerk werd omgesprongen. Uit
Steenderen kwam nog een melding dat
vuurwerk op auto's werd gegooid.

Allerlei
Een tweetal personen kregen een proces-
verbaal omdat de kentekenplaten nie t op de
voorgeschreven wi j /c op de aanhanger was
bevestigd.
Ook kreeg een automobilist een verbaal
wegens het voeren van een defect
stoplicht.

Diefstal De Enk
Bij de Soc. Werkplaats De Enk werd op Ou-
dejaarsdag een pneumat ische pompnagcl-
tang ontvreemd. Getuigen die een en ander
Algen waarschuwden de R i j k s p o l i t i e , die de
dader kon arresteren. De lamp onder de
Luifel van spor thal ' t J e b h i n k is afgelopen
maandag weggehaald.

Reegeit aangereden
Op de Zutphenseweg staken op Nieuw-
jaarsdag twee reegeiten de straat over. De
bestuurder H.H.N, uit Warnsvcld kon een
der dieren niet meer ontwijken. Schade aan
de auto, reegeit ter ziele.

Auto in sloot
Op de Vordenseweg, even buiten het grens-
gebied van Vorden, vond de Rijkspolitie
een Ford Taunus in de sloot. De auto was
niet afgesloten. Hier bleek dat de automo-

bilist vermoedelijk in de bocht te hard had
gereden met het genoemde resultaat.

Met bromfiets gevallen
Afgelopen maandag werd de politie ge-
waarschuwd voor een ongeval aan de Oude
Zutphenseweg. Een 51-jarige inwoner
bleek met zijn bromfiets te zijn gevallen. De
inwoner kreeg van de arts enige hechtingen
in zijn hoofd. Er werd een bloedproefgeno-
men.

Rustige feestdagen
De groep Vorden van de Rijkspolitie
spreekt van rustige Kerst-en Nieuwjaarsda-
gen. Er waren op die dagen weinig ongeval-
len en er kwamen opvallend weinig meldin-
gen binnen.
Voor de rest van het jaar houden zo.

Kerstfeest
Plattelandsvrouwen
Nadat de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen afd. Vorden woensdagmiddag 22 dec.
j.l. met bejaarden en alleenstaanden samen
het kerstfeest had gevierd, werd er's avonds
vooreigen leden de kerstviering gehouden.
De presidente mevr. Westerveld-Veerman
heette iedereen hartelijk welkom. Door
mevr. Pardijs werd het kerstevangelie voor-
gelezen. Hierna trad het kerstkoortje o.l.v.
Turfboer op uitstekende wijze voor het
voetlicht dit werd afgewisseld met een de-
clamatie door mevr. v.d. Houwen. In de
pauze werd er traditie getrouw chocolade-
melk geschonken, waarna door eigen leden
het Kerstspel "Niet de kribbe alleen" werd
opgevoerd. In de zaal werd hiervan zeer ge-
noten.
Mevr. Westerveld dankte de spelers dan
ook hartelijk voor het goede spel en wenste
iedereen wel thuis en goede feestdagen toe!

De volgende bijeenkomsten zijn:
13 jan. Koffiemiddag; 19 jan. Jaarvergade-
ring.

Nieuwjaarsreceptie V.T.P.
Het bestuur van de Vordense tennisvereni-
ging V.T.P. organiseert donderdagavond in
het elubhuis een nieuwjaarsreceptie voor
haar leden.

Melk en z'n kwaliteit
Op maandag 10 januari houdt het A.J.K.
een gespreksavond, in hotel Bloemendaal,
met als thema de melkwinning. Voor deze
avond is de heer Diepman, werkzaam aan
de G.O.Z. uitgenodigd. Dhr. Diepman zal
aan de hand van dia's spreken over de melk-
winning en de melkkwali te i t .

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Llke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandag van de maand
schrijtav^^Amnesty International.

6 jan . Bejaardenkring
8 jan. Regio Nieuwjaarsbal Concordia

Hengelo Gld. Jong Gelre

10 jan. A^fcespreksavond
Holw Bloemendaal

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

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre gaat ge-
durende 4 maandagavonden t.w. 17, 24, 31
januari en 7 februari een kookcursus orga-
niseren. Tot dusver hebben zich hiervoor
voornamelijk mannelijke leden opgegeven!
Zaterdagavond 8 januari wordt in zaal Con-
cordia te Hengelo het Regio-Nieuwjaarsbal
gehouden waaraan muzikale medewerking
wordt verleend door Hurrie Cane. Op
maandag 10 januari belegt de agrarische
gespreksgroep van Jong Gelre Vorden een
bijeenkomst in Hotel Bloemendaal.

„De Graafschapryders"
De V.A. M.C. „De Graafschaprijders" uit
Vorden houdt dinsdagavond 11 januari in
Hotel Bloemendaal haar jaarvergadering.
Bij de bestuursverkiezing zijn de aftreden-
de ledenD. J. Rouwenhorst en D. Pardijs
herkiesbaar. Deze avond wordt tevens het
winter- en zomer- programma besproken.
Zaterdagavond 5 februari vindt in zaal „De
Herberg" de jaarlijkse feestavond plaats
met als hoogtepunten de huldiging van de
verschillende kampioenen. Vrijdagavond
18 februari wordt er in „De Boggelaar" een
kegelavond georganiseerd.

Voetbal
Programma Sv. Ratti 8 en 9 januari 1983
Afd. jeugd: Zelos A2 -Sv. Ratti Al ; Grol C4
-Sv. Ratti Cl.
Afd. zaterdag: Sv. Ratti l - B en O l; Zelos 4
- Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3 - Sp. Eefde 4.
Afd. Zondag: Angerlo V - Sv. Ratti 1; Sv.
Ratti 2 - S.V.B.V. 3; Zutphen 8 - Sv. Ratti 3;
Sv. Ratti 4 - Erica '76 7.
Afd. dames: Puck 2 - Sv. Ratti l; S.V.B.V. -
Sv. Ratti 2.

met
Televisie

reparaties
—,- direct

u i- naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

Wegens nieuwjaarsreceptie
a.s. vrijdag 7 januari koopa-
vond gesloten
Gebr. Kettelerij b.v.
bloemisterij
Zutphenseweg 64, Vorden.

Gevraagd een pienter meisje
voor de zaterdagmiddag van
12.45 tot 16.00 uur, voor auto's
te wassen en alle voorkomende
werkzaamheden. Leeftijd 14
jaar niet ouder. Persoonlijke
aanmelding donderdag 6 ja-
nuari tussen 15.00 uur tot
17.00 uur, niet telefonisch.
Schildersbedrijf J.M. Uiter-
weerd, Ruurloseweg 35, Vor-
den.

Knnstgebittènreparaüe

DROGISTERIJ
TENKATt

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

ONDERHOUDS
ADVIEZEN

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, wearmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

[Mister l
J^ Steam

Mister Steam is te huur bij:

Schu. i 17
v , , , , l , . i

el 05752 2737

Buiten de jaarlijkse openbare les om, verzorgde de Nuts blokfluit- en melodica-
club dinsdag 28 december 1982 een avondprogramma voor de patiënten van het
Nieuwe Spittaal te Warnsveld. Na een korte opening van de avond om 8 uur door
de heer Hafkes, de organisator, begonnen de blokfluiters o.l.v. Hans Weenk in
de koff ie ru imte met hun programma. De jonge muzikantjes speelden leuke kin-
derliedjes, speel l iedjes en enkele dansmelodiën. Om het geheel wat op te fleuren
verschenen er soms kleine "toneelspelers", die uitbeelden wat er op de fluit ge-
speeld werd.

neelsleden voor een hartig hapje en een
drankje voor de ruim 30 kinderen en de pa-
tiënten. Daarna werd het programma
voortgezet door de beginnelingen melodi-
ca met enkele etudes en eenvoudige liedjes.

Na deze toch al enigszinds gevorderde
blokfluiters, traden de zgn. ver-gevorder-
den ten tonele o.l.v. Gea van Zuilekom.
Hun repertoire bestond vooral uit twees-
temmige melodiën, canons en menuetten.
Twee zusjes brachten enkele malen een
door het publiek erg gewaardeerde twee-
stemmige duo ten gehore.

Tijdens de pauze verzorgden enkele perso-

Het een en ander werd afgewisseld met
zang.

Tot slot mochten de gevorderde melodica-
bespelers zich laten horen. I Iet verschil met

de beginnelingen was duidel i jk hoorbaar.
In het ene jaar meer les dat /ij gehad had-
den was /.o te horen veel geleerd, /.e brach-
ten een erg gevarieerd programma. Oude,
bekende walsen en polka's werden door de
wat ouderen meegezongen. Uit reactie's
van de zieken bleek dat de evergreens nog
altijd bij de mensen gewild zijn. De hele
avond werd door Frederikus de Vries bege-
leid op drum. Hij zorgde samen met de mu-
zikanten en de le id ing voor een leuke, ge-
slaagde en voor herhal ing vatbare avond.
Traditiegetrouw werd besloten door a l le
blokflui ters en melodica's met het slotl ied.
De organisator sloot de avond af en zou nog
eens zo'n avond organiseren.
Om kwart voor tien werden de kinderen
door een t ien ta l ouders weer naar huis ge-
bracht.

Dammen w
Op de laatste klubavond van het jaar werd
er traditioneel gesneldamd om de Piet Dek-
ker Wisselbeker. De 31 spelers werden
onderverdeel in 6 groepen. Uit iedere groep
ging de eerste aankomende rJ^v naar de l e
final groep, de 2e aankomeHJnaar de 2e
finalegroep etc. In de l e finalegroep eindig-
de Harrt Graaskamp, Henk Grotenhuis en
Wieger Wesselink als eerste met 7 punten.
Na een barrage viel Harry Graaskamp af.
Nu moest het onderlinge resultaat uit de fi-
nalegroep de doorslag geven daar het SB
ook geljk was. Daar Wieger Wesselink ge-
wonnen had van Grotenhuis ging eerstge-
noemde voor de 2e maal in suksessie met
de beker naar huis.
De eindstanden in de finalepoules waren:
groep 1:1. Wieger Wesselink, 2. H. Groten-
huis, 3. H. Graaskamp, 4. H. Ruesink, 5.G.
Wassink, 6. H. Luimes. Groep 2: l . J. Mas-
selink, 2. T. Slütter, 3. 11. Hockman, 4. G.
Hulshof, 4. W. Berenpas en M. Boerkamp.
Groep 3: 1. W. Wassink, 2'. J. Slütter, 3. S.
Buist en H. Klein Kranenbarg, 5. D. van
Rikxvoort, 6. H. Esselink. Groep 4: 1. B.
Hiddink, 2. H. Wansink, 3. J. Hoenink, 4.
B. Breuker en B. Rossel, 6. B. Wentink.
Groep 5: 1. S. Wiersma, 2. R. Slütter, 3. E.
Brummelman, 4. G. Brummelman, 5. W.
Hulshof, 6. W. Timmer.

Aktiviteiten "Ratti"
De voetbalvereniging "Ratti" organiseert
op vrijdagavond 21 januari een dropping.
Vertrek is vanuit de kantine op het Ratti-ter-
rein. Aan deze dropping kan iedereen (dus
ook niet-leden) meedoen. Opgave bij de be-

kende adressen of bij de kantine voor 15 ja-"
nuari aanstaande. Verdere inlichtingen
worden gaarne verstrekt door W. Sloetjes,
de Steege l , Vorden. Na afloop worden de
deelnemers aan deze dropping getrakteerd
op boerenkool met worst. (Zie ook adver-
tentie).

B.V. Kranenburg
De competitie is deze week weer begonnen.
Maar aller ogen zijn reeds gericht op de

broederstrijd woensdag 12 januar i a.s. Dan
n.l. spelen de teams 3 en 5 van de Kranen-
burgse klub tegen elkaar.
Voor het derde zullen de spelers Cierard
l lar tman, l lans Krabbenborg, l lenk Besse-
l ink en Wim Bekken trachten de overwin-
ning te behalen. Hchter wil len de spelers
van het vijfde team, t. w. de heren Jan Roel-
vink, Benno Duistermaat, Robhy Hartman
en Leo Toeberts dit zo maar niet over hun
kant laten gaan. Men kan dus een interes-
sante en spannende strijd tegemoet zien.

Wij hebben een kleine hoeveelheid

kastelenkalenders
voor de verkoop. Dit jaar alleen verkoop af kantoor.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12.

De prijs is f 12,- exclusief BTW en verzendkosten.

Foto van Vorden-van-toen

I-.en schoolfoto bij de „oude" dorpsschool van Vorden met de onderwijzers Bie lderman en Krebbers . De toto zal omstreeks 1900 zijn ge-
maakt. Door hoogbejaarde plaatsgenoten konden nog enkele namen van de k inde ren worden genoemd en wel Wesselink (H idd ink ) ,
Wentink, Gerritsen, Rossel, Vlogman (2x), Riefel, Hendruk Heuve lman en Hanna Tjoonk (Rie thu i s ) .



slijterij

Florijn
jonge jenever
l literfles nu

Florijn citroen
brandewijn l liter

Hanky Bannister
whisky per fles nu

Zeiler schwarze katz
l literfles nu

10?5

6?s

De dure feestdagen zijn weer achter de rug. Het jaar is
spiksplinternieuw, de laatste oliebollen liggen nog naast de eerste
goede voornemens, de snippen zijn uw knip uitgevlogen en er rest nog
wat klinkende munt. Daar moet u het hele jaar mee in.

Uw gezin verwacht toch van u, dat u regelmatig een stukje vlees
op tafel zet en een lekker toetje na.

allerlei

zuivel
Goudse kaas
jong kilo

Coberco magere
yoghurt l liter nu

795
1P9

Coberco griesmeelpap ' 79
l liter nu JL •

bloemen
Bos tros anjers
l O takken

Pracht Gold Crest
Kamerconifeer

Gillette scheermesjes:
Contour
pak 5 stuks 3̂ 5"

025
pak 5 stuks 3r?5 %^ •

Proset cremespoeling J|
250ml.Lö6- JP

Superunie roodmerk
vacuüm koffie 250 gram
Goudband koffiemelk
0.5 literfles

Remia fritessatis
l literemmertje

Olvarit blauw
per potje

AlmironAB
groot blik 900 gram

Almiron M2
groot blik 900 gram

1

69

29

Cote D'or bonbonbloc
2 soorten

169
149

1700
Blue band margarine |J/0
pak 250 gram \J •

Hoy rookworst
225 gram per stuk

Grolsch bier
krat 20 pullen

Trisa afwasborstel
JU35

Mok met oor
JU75

kruidenier

Roosvicee
grote fles 0.6

Nolen sprits
per pak J^2^

Van Houten choc repen
melk of melk-noot
pak 5 stuks

Q98
179

Tompoes brokjes
groot blik 810 gram

!>! : : . ' : , ' " • ! ;

Hero erwtensoep
1/1 bli

Koffer witte reus
2 kilo de ze week.

Confittirc jam extra
aardbeien, kersen
ofabrikozen

Gouda's Glorie
margarine kuip soo gram

Ariel voordeelkoffer
geen 2 kilo maar nu 3 kilo voor

Smarius beschuit
pak a 2 rol

Santusa honing
per

Brillo soappads
pak 10stuks2r89"

Deurmat duo rib
40X70 cm. 2 kleuren 9^95

595
Er was eens een huisvader in Rijssen
die de VS- markt zat aan te prijzen
want daar kun je wat extra's doen
bij de VS- markt scheelt dat zoveel poen
door die vaste lage prijzen.

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
•y_ ^ t-_l_ . _ T^ — - -f _ T T _ .. ~f __.f _ //^f J \ ^5ii— . f* ~ ~*1 _ f* ,~ T T_ -^ _ ^^ ^^Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



ervoor
uw

OngeloofdlijkGelukkig heeft uw VS-markt begrip voor deze situatie
in de eerste maand van het jaar.

Daarom eens extra lage prijzen bij de slager en ..... de
traditionele vaste lage prijzen voor dagelijkse boodschappen\rarkenslappen

Zo komt Splinter door de winter en..... u ook overigens.

magere

S

Verse braadworst
Ie kilohele

Bovenpoot
hele kilo

Varkenslever
hele kilo

vleeswaren
Palingworst
150 gram

gebraden gehakt
150 gram

kruidenier
Chinese sperziebonen ' 39
fors blik 567 gram _Lë9 JL •

Jonker Fris capucijners f\ 89
1/1 blik 1*69 ^T«

085Houdbare halfvolle
melk l

Hero sinas-citron
(lemon) of cola
l literiles nog steeds 079

Gena Gold appelsap
l literpak nu J^25"

Van Nclle theezakjes
engelse melange pak 20 stuks

Q?9
l."

Calvé pindakaas
grote

Benco
pot 400 gram 3^

Bambix

Bambix
per pak i-ril"

Klinkhamer Groninger- ' 79
koek vruchten of gember^r25 JL •

groenten
Geldig van 6/1-8/1 '83

Export spruiten
l kilo

Si Remy stoofperen
rood in de kook. 2 kilo

NIEUW! geen 150 gram maar
225 gram versgesneden...
soepgroente

Wapen u tegen de griep...
Chroenen
barstens vol sap, 6 stuks

appelen 18 stuks
Maandag 10-1
Prei van de klei
l kilo

Dinsdag 11-1
Panklare hutspot
l kilo

Woensdag 12-1
Panklare rode kool
500 gram

k

7

Boterhamworst
150 gram

Ontbijtspek
100 gram

Maandag 10/1:
Magere speklappen
hele kilo

Leverkaas
150 gram

6?s
178

Dinsdag 11/1:
Schouderkarbonade
hele kilo

Tongeworst
150 gram

Woensdag 12/1:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Boerenmetworst
100 gram

bakkerij
Boerencake
400 gram

Grof volkoren brood
800 gram

Tijgerbrood
800 gram

Krentebollen
zak 6 stuks

325
76
76
98

Er was eens een huisvrouw in Hengelo Gee
die altij bij VS-markt boodschappen dee
ze antwoorde op de vraag
doe je dat nu graag
ze zei: dan hou ik wat over in mijnportomonnaie

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

Zutphen-Borculo-Henöclo(Gld)-Riisscn-GroenIo-Goor-Vorden *
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ZONDAG 9 JANUARI

LIBERTY
Zaterdag 8 januari

Jong Gelre regio West Achterhoek

nieuwjaarsbal
orkest Hurricane

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

Te koop: autoradio (nieuw/+
console) + luidspreker. Auto-
radio i.z.g.st.+ luidspreker ge-
bruikt.
Tel. 1845.

Adverteren
doet

verkopen!
Stomerij voor Vorden e.o.

Good Clean
chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

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

DOOR INRUIL VERKREGEN:

Volvo 343 DL zilver 1980
Volvo 343 DL Rood 1980
Volvo 343 DL R mett. 1982
Volvo 343 DLS BI mett 1981
Volvo 343 L Rood aut. 1981
Volvo 343 DL Blauw aut 1980
VolVO 343 DL Zilver aut 1 981

Volvo 244 DL Bruin 1979
VolVO 244 GL Geel 1981

VolVO 142 S Groen 1973

Peugeot 505 SR Bruin 1980
VolVO 343 GLS Bruin 1981

Simca 1100 LE Rood 1980
Renault 4 GTL siauw 1979
Renault 18 GTS Bruin 1978
Renualt 16 TX Rood 1979
Datsun Cherry R mett 1981
Peugeot 305 SR Gr mett 1978
Peugeot 305 GLS ivoor 1980
Peugeot 505 GR Beige mett 1 980

Peugeot 304 GL siauw 1976
DIVERSE AUTO'S MET L.P.G.

VOLVO

AUTOMOBIELBEDRIJF

Deunk-Hendriksen
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo
Tel. 05735-2743, privé 05735-2808

05430-18449

BLOEMISTERIJ

VOORST TEL 1487

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

Narcissen van 3,75 voor 2,75

Kamerconifeer van 1 o,- voor 8,75

* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbou
Aggregaten, Kippers, M

kers. Ploegen, Frezen,
, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

* Samix - A.S.
Hout en Kompostmachines en Grondboren.

* Blad/Sneeuwblazers
bezems en schuiven. Heteluchtkachels, zaagbok-
ken, kloofbijlen, Verscheermachines, Veiligheids-
kleding enz.

\JvxV V CL land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Dit is uw kans!
Kwaliteits ondergoed in de opruiming!

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

kollektie van NOVANA!
Certifort pantys 50% korting allemaal bij

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

P.S. de officiële opruiming begint 13 januari.

HET HANGT
WEER

KLAAR

ÜissA
VORDEN TEL. (05752) 1381

MAAR

GOEDKQpP
STENCILPAPIER

500 vel A4
exkl. btw

drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1 404

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en

automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 18, Ruurlo, tel. 05735-1426.

De allerbeste schoenen voor de laagste prijzen
Kinderschoenen: nu de beste merken al voor 39-

Wandelschoenen
makkelijk, nu in extra kwaliteit al v.a.

59-

" "In n9tUre schoenen

beginnen we al met prijsjes van

35-

Mocassins
in diverse kleuren, allemaal leder v.a.

49-

Herenschoenen
in vele uitvoeringen. De voordeligste kosten

39,-

modelaarzenAlle MlUUUIddl£CII nu voor een prik

Veel modellen al voor 49,-

WULLIIMK Voor de allerbeste schoen
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TELEFOON 1342 (De opruiming begint donderdag 13 januari a.s.)
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Woninginrichting ANKERSMIT RUIMT GRONDIG OP opruiming van 13 t/m 29 januari.

Hier enkele van de vele aanbiedingen:

Slaapkamer ledikant 140/200,2 nachtkastjes,

2 deurskaSt eiken van f 4655,- voor

Bankstel klassiek van f 1698,-voor

ZitCOmbinatie2-3vanf1558,-voor

LazyBoy van f 1262,-voor

Eethoek stoelen eiken, zadelzit. Van f 1280,- voor

Serveerwagen van f seo,- voor

Leren Fauteuils van f 1295,-voor

Zitzakken van f 125,- voor

3500,

998,
1250,
998,
980,
260,
995,

98,

Ook in vitrages en gordijnstoffen vele

coupons met KORTINGEN TOT 50%

Opruimingsgoederen kunnen niet geruild

worden en dienen kontant te worden betaald.

Op alle niet afgeprijsde goederen 10% KORTING Kom vrijblijvend kijken bij

Couponnen vloerbedekking, meeneemprijzen
NIJLON TAPIJT

7,85 mtr. norrn.prijsf1954,-nu

3,45 mtr. norm. prijs f 548,- nu

3,45 mtr. norm.prijsf479,-nu

6,75 mtr. norm. prijst600,-nu

3,50 mtr. norm. prijst346,-nu

3,80 mtr. norm. prijst448,- nu

7,50 mtr. norm.prijst993,-nu

6,50 mtr. norm. prijst 1027,- nu

7,90 mtr. norm. prijst 1260,- nu

8,50 mtr. norm. prijst 1187,- nu

6,75 mtr. norm.prijst 1410,-nu.

4,90 mtr. norm. prijst793,-nu

8,25 mtr. norm. prijst 1146,- nu

J

u

u

u

u

u

1099,-

414,-
338,-
472,-
203,-
334,-
735,-
754,-
932,-
850,-
999,-
578,-
808,-

WOLLEN

6,35 mtr.
6,95 mtr.
7,75 mtr.
8,95 mtr.
5, 15 mtr.

11, 70 mtr.
7,80 mtr.
7,90 mtr.
5,45 mtr.
6,25 mtr.
6,50 mtr.
8,60 mtr.
2, 10 mtr.
2,40 mtr.

TAPUT

norm. prijst 1806,- nu 11168,

norm. prijs f 2008,-nu f 1279,

norm. prijs f 2394,-nu f 1534,

norm.prijst2228,-nu f 1500,

norm. prijst 1 591,-nu f 917,

norm. prijst2714,-nu f 1848,

norm. prijst2722,-nu f 1942,

norm. prijst 2117,- nu f 1485,

norm. prijst 1771,-nu f 1350,

norm. prijst 1743,-nu f 1325,

norm.prijsf2138,-nu f 1690,

norm. prijs f 3431,-nu f 2695,

norm. prijst 312,-nu f 175,

norm.prijst358,-nu f 1 95,

WONINGINRICHTINGANKERSMIT 761.05735-1239
GROENLOSEWEG 9 RUURLO

O?9 1?5

TopHout
grenen schroten

legplanken

f189 E ï 'n ' " " ' *

' 1fl95 «atervast triplex

i« IU- 5595 4
paranapine 165° JJ-J
schroten 20*° 69?5 88* ^••[•

4 169 ''Ju geschaafd
• - • • • •:^'^T\ bouwhout

IbpHour
grenen rabatdelen i

__ ongeschaafd f%oc
fl <|79 vurehout U?3

^massief Q85 145 169 719
f vurehouten

legplanken Q7g ^g jig ^79

J59 ^69 2?9

5» 5?'

HUBO-DOLPHIJN
BARCHEMSEWEG 13

Tel. 05735-1368, Ruurlo

Wij maken schoon schip en ruimen al onze winterkonfectie op

Klasse merKen voor spotkoopjes. 50 - 75% KORTING
DAMES!!

van 1 5 n u voor

van 395,- nu voor

Stepmantels
Dames jacks
Japonnen en pakjes
Merk pakjes
Blouses v a
Pullovers v a

nu v.a.

v.a.

v.a.

v.a.

79.-
198,-
98,-
39.-
19,50
79.-
19,50
10.-

HERENÜ
Kostuums
Kolberts v.a.
Pantalons v.a.
Jacks v.a.
Coats en winterjassen
Overhemden
Pullovers

169,-
98,-
39,-
69,-
98-

halve prijzen
19,50

Tinneroys en spijkerbroeken nu39,-

v.a.

voor

v.a.

KINDERKONFECT1E
Jacks v a
Barb. Farber Jacks v a
Manteltjes
Jurkjes v a
Rokjes
Kindertruien v a
Tinneroy broeken

IS DIT RADIKAAL, OF NIET START OPRUIMING 13 JANUARI

VRIJDAGS
KOOPAVOND

Modecentrum

29,-
35-
69-
29,-
10.-
5,-

19,50

Ruurlo

Dit willen wij even aan u kwijt!
GEWELDIGE AANBIEDINGEN MET

KORTINGEN VAN 10-50%
ÉN U WEET HET!

IN ONZE

„kwaliteit voor een lage prijs

OPRUIMING wij starten donderdag

13 januari 8.00 uur

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

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

signatuur van beter woonkomfort

Vorden,
Dorpsstraat 22
tel. 05752-1314

Warnsveld
Rijksstraatweg 108

tel. 05750-23346

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

A. BOSCH
Schuttestraat 11

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

RADIO + T.V.

POORTERMAN
Wilhelminalaan 4, Hengelo Gld. Tel. 05753-2138

wenst iedereen

een voorspoedig 1983.

. Opruiming voor iedereen. Opruiming voor iedereen.

.« bij uw vakmanschoenwinkelier. Ook tijdens 3.

•J de opruiming kwaliteit en lage prijzen. «

| Zie onze etalages.

.E

o.
O

Schoenen

Lederwaren

Reparatie ,g"

KKINK !
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 05752-2386

i JOOA Buuiimjdg uaajgpai JOOA Buiiuimdg



&UTAU

Karaat taf elmargarine,
kuip 500 gram

Roggebrood,
pakje450gram, _n
licht of donker 59

Confiturejam,
pot 450 gram, aardbeien, kersen of Hnn
abnkozen, Vrij Produkt. 199
Santusa bijenhoning, 0
zuiver, pot 450 gram £99
Hazelnootpasta, .cn
pot 400 gram Iu9

volkoren bruin,
800 gram, gesneden
Boerenwit,
800 gram, gesneden
Boerenbruin,
800 gram, gesneden
Tijgerwit,
800 gram, gesneden
Populair witbrood,
800 gram, gesneden

Populair bruinbrood,
800 gram, gesneden

Erwtensoep,
betergevuld, heel blik.
Vrij Produkt

Snelkookrijst,
pak 400 gram _
Suikerklontjes,
kilo

Jordan
tandenborstel,
hard of medium

Theebiskwie,
pak 175 gram

249

r.^w'.-i'm ^ .•i-w.^j

ZUUrkOOl,pak 500 gram_

Diepvriesspinazie,
pak450gram,Vrij Produkt
Diepvries boerenkool,
pak450gram,Vrij Produkt
Appel moes, s/4 pot_
Doperwten zeer fijn,
heel blik, Vrij Produkt
Frisdrank,
hele liter, cola, sinas of drink
Gebroken sperziebonen,
heel blik
Knakworst, potje 8 stuks
Halfvolle koffiemelk,

Magere vanille vla,
houdbaar, literpak

Slager
Niet in alle filialen verkrijgbaar Slagerspnjzen geldig tot en met Sjanuan a.s

Groenteman
Niet in alle filialen verkrijgbaar
Groente en f ruitpnjzen geldig tot en met 8 januari a s

Ö PRÜS
STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN NIEUWSTAD 5, VORDEN 1
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