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Nieuwe sporthal te Vorden
voorziet in behoefte
Toen zo ongeveer zes jaar geleden in Vorden een sportzaal werd gebouwd
met een afmeting van 16 bij 28 meter was men hier de koning te rijk. De ge-
meente was tot dat tijdstip vrijwel verstoken van een binnensportakkomoda-
tie.
Men had alleen een gymlokaal ter beschikking (op de plek waar thans de
brandweergarage is gevestigd). De sportzaal waarvoor een flinke rykssubsi-
die werd verkregen, was al vrij spoedig te klein. Sporten zoals het populaire
zaalvoetbal konden niet worden beoefend.

De gemeenteraad van Vorden besloot
in 1981 tot de bouw van een sporthal.
Totaal kosten 1,1 miljoen gulden. De-
ze sporthal met een afmeting van 22
bij 42 meter is naast de huidige sport-
zaal gebouwd. De kleedakkomodatie
is bovendien met één kleedkamer uit-
gebreid.

Plaatselijke aannemers
Voordat het zover was werd er bij het
gemeentebestuur op aangedrongen
ook plaatselijke aannemers bij de
bouw in te schakelen. Hoofdaanne-
mer werd de firma Vereiken uit Hel-
mond. Het gelukte ook om Vordense
bedrijven bij de bouw de betrekken
zoals Rondeel (timmer- en metssel-
werk), Gems C.V., Dekker Elektro,
loodgietersbedrijf Wiltink en de firma
Beeftink (grondwerk).

Wethouder J.F. Geerken: "Ik denk
dat de Vordense aannemers zeer te-
vreden zijn over de wijze waarop één
en ander is gebeurd". Geerken zelf is
uitermate kontent met de nieuwe ak-
komodatie voor de binnensporters.
"Vordense sportverenigingen behoe-
ven nu niet meer naar elders uit te wij-
ken. Deze sporthal voorziet in de be-
hoefte", aldus Geerken.

Volgens de wethouder zijn er momen-
teel reeds oriënterende gesprekken op
gang gebracht om hier ook basketbal
en mikro-korfbal te gaan beoefenen.

Overdag leeg
Zowel de nieuwe hal alsmede de
sportzaal worden wat de avonduren
en de zaterdag betreft volledig benut.
Ook kan indien gewenst de zaal op
zondag worden opengesteld. "Zij die
daar gebruik van willen maken moe-
ten er echter wel rekening mee hou-
den dat de tarieven, gezien het kosten-
aspekt, verdubbeld zullen worden.
Ook zullen het "aansluitende" uren
moeten zijn", aldus wethouder Geer-
ken.

De gemeente worstelt nog met één
probleem. Overdag wordt de nieuwe
sporthal vrijwel niet gebruikt.
Wethouder Geerken: "We proberen
hier op korte termijn een oplossing
voor te vinden. In de omgeving maar
ook in Vorden zelf willen we proberen
particulieren en/of ongeorganiseerde
sportbeoefenaars warm te krijgen om
overdag van de hal gebruik te maker
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de uren
vanaf 15.30 uur. Als ons dit lukt bete-
kent dit een verlichting van de kosten,
aldus Geerken.

Officiële opening
De officiële opening vindt zaterdag-
morgen 5 februari om 10.30 uur
plaats. Vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur
zullen dan verschillende sportvereni-
gingen, belangstellenden kennis laten
maken met onder andere zaalvoetbal,
gymnastiek, tafeltennis, badminton
en volleybal.

Restauratie Het Onstein
Maandag 24 januari . j . I . is een begin gemaakt met de restauratie van huize Het On-
stein. Onder architektuur van het bureau Roebbers en Klein Douwel uit Deventer
zyn de werkzaamheden opgedragen aan het Aannemersbedrijf Moes U.A., geves-
tigd te Zwolle. Dit bedrijf heeft ongeveer 150 medewerkers, waarvan er ongeveer 40
werken in de restauratieafdeling

Dit bedrijf heeft o.m. het stadhuis van
Deventer onder handen gehad, en
voorts de Eusebiuskerk te Arnhem
gerestaureerd. Zoals bekend vormt de
grote klus het plaatsen van 72 stalen
palen onder het gebouw, elk ter lengte
van twaalf meter. Daarna wordt onder
het gehele gebouw een 40 cm. dikke
betonlaag aangebracht. Een en ander
geschiedt met de modernste appara-
tuur. Wie deonderaannemers worden
is nog niet bekend, aldus uitvoerder

Horsman uit Ommen. Men verwacht
h,.t karwei medio mei te kunnen ople-
veren.
In huize Het Onstein bevindt zich een
zware kluis. Geruchten in het dorp cir-
culeren dat deze kluis niet open kan.
De sleutel is zoek, terwijl ook de cijfer-
slotcombinatie niet bekend is. De ene
laatste eigenaar, die in het bezit zou
zijn van de sleutel, is overleden. De
geruchten zeggen ook dat in de kluis
nog zilverwerk is opgeslagen.

Landbouw in de gemeente Vorden
Op uitnodiging van de gezamenlijke standsorganisaties in Vorden GmvL, C-BTB en
ABTB werd dinsdagavond in /aal de Herberg de landbouw in Vorden belicht. Dit ge-
beurde door een drietal bedrrjfsvoorlichters te weten de heren J. Kevelam (rundvee-
houderij); W.A.J. Neerhof (varkenshouderij) en G. van Middelkoop (pluimveehou-
dery).

De heer Kevelam nam allereerst de
rundveehouderi j in Vorden onder de
loep.
Zo is in Vorden 77 procent van de op-
pervlakte cultuurgrond het grasland.
221 bedrijven hebben de landbouw
als hoofdberoep, terwijl 108 bedrijven
de landbouw als nevenberoep heb-
ben. Het aantal melkveebedrijven in
Vorden bedraagt 190 met een totaal
aantal koeien van 2955 dat wil zeggen
30 koeien per bedrijf.
De melkproduktie is in de laatste 20
jaren toegenomen met 1200 liter per
koe. In Vorden brengt de gemiddelde
koe 5604 liter per jaar op. De heer Ke-
velam wees er nog op dat 74 procent
van de bedrijven zijn aangewezen op
de aankoop van ruwvoer.

De heer W.A.J. Neerhof stelde dat
175 bedrijven in Vorden zich toeleg-
gen op de varkenshouderij . Gemid-
deld 221 varkens per bedrijf. Vergele-
ken met de provincie Gelderland bl i j f t
Vorden in de ontwikkel ing van de var-
kenshouderij achter. De varkensmes-
te rij is in Vorden met 37 procent toe-
genomen.

De heer G. van Middelkoop l iet pessi-
mistische geluiden horen over de
pluimveehouderij . Hij verwachtte dat
tot minstens de tweede helft van 1983
onder de kostprijs gewerkt moet wor-
den. Het afgelopen jaar heeft men
zelfs drie gulden per leghen te weinig
ontvangen.

Restauratie Medler-school
Na vy f jaar leegstand is vorige week ook begonnen met de renovatie van de Medler-
school. In opdracht van de Rijksgebouwendienst is Van der Veen's Bouwbedrijf B.V.
te Eerbeek hiermede bezig. De school wordt geheel omgetoverd tot een kantoren-
complex, waarin Staatsbosbeheer haar intrek zal nemen. Ankersmit-Borgonje uit
Keyenburg verzorgt de loodgieterswerken. De aannemers voor schilder- en electri-
citeitswerken /i j n nog niet bekend.

Met een sponsor-muntenaktie heeft het Vordens bedrijf De Tuunte een aktie ont-
ketend, waardoor verenigingen de mogelijkheid krijgen hun dalende subsidiebij-
dragen aan te vullen.

De Tuunte geeft bij elke aankoop in
haar bedrijf van f. 25,- een sponsor-
munt cadeau, ter waarde van vijftig
cent. Bij aankoop voor f. 100,- krijgt
men vier munten.
Men kan die munt of munten dan ge-
vert aan een vereniging, waar men het
meest voor voelt. Elke vereniging kan
bij het bedrijf De Tuunte een spaar-
varken aanvragen en als men geld no-
dig heeft bij de betrokken vereniging
of club, dan kan de penningmeester
zich deze munten kontant laten uitbe-
talen door De Tuunte. Direkteur H.

Huiskes van De Tuunte kwam op het
idee omdat het bedrijf veelvuldig be-
naderd wordt voor giften, advertenties
in clubbladen en dergelijke.
Door deze sponsor-munten-aktie is
nu elke vereniging in staat een finan-
ciële meevaller te incasseren, meent
hij.

Direkteur Huiske verwacht, dat op de-
ze wijze een aardig bedrag in de kas-
sen van de verenigingen of clubs
vloeien, waardoor een extra aktiviteit
zal kunnen worden ontplooid.

Denk aan de aktie Polen
7 tot en met 12 febrirari

Aktie Polen
Gevraagd vrijwilligers(sters) die meenvillen helpen bij het
sorteren/inpakken enz.
Laat het niet aan een enkeling over, maar kom helpen.

Met spoed aanmelden bij:
J. Wolters
Domineesteeg 2, Ruurlo
Tel. 2792

Dat ene paaltje al gezien... ?
Het staat er eigenlijk al jaren, 'k Weet als Vordens "import" niet anders. Het
stond er al toen ik voorde eerste keer over de Zutphensewegfietste. Het wees
op de hoek van de Zuthenseweg/Decanijeweg naar de toen nog, zo nieuwe
Christus Koning kerk aan het Jebbink. Het was toen inderdaad nog nieuw
voor het dorp Vorden ook een R.K. kerk rijk te zijn.
Sinds jaar en dag kerkten onze RoomsKatholieke geloof s- en dorpsgenoten
immers in de fraaie kerk in de Kranenburg. Daarom was het wijs daar, voor
hel huidige Postkantoor, een wegwijzer te plaatsen, dat paaltje met één ver-
wijzing: Katholieke kerk.
Een paaltje met één handwijzer. Maar, er is in de laatste tijd gelukkig iets
veranderd in de verhouding tussen de kerken; want dat meervoud (kerken) is
onze armoe: we zijn meer kerken rijk. Nu zien we elkaar, luisteren naar el-
kaar, respecteren elkaar, bidden voor elkaar. En wie weet, zijn we zelf wijzer
geworden. Hoe dan ook zij... de genoemde wegwijzer heeft nu sinds enige tijd
drie handwijzers: R.K. Kerk, N.H. Kerk, Geref. Kerk. Dat ene paaltje wijst
ons handig de wegnaar één van de drie Vordense kerkgebouwen, 'k Noem
dat kleine paaltje graag groots (maar klein geschreven): het-drie-eenheids-
paaltje. Ja hoor, er is tussen de kerken een mystiek één-zijn. De organisatori-
sche eenheid is er nog niet. Het eerste is, dunkt me, toch het belangrijkste: het
één-zijn, zich-één-weten. Leuk paaltje daar op de hoek van de Zutphense-
weg/Decanijeweg. Dat ene plaatje al gezien...? Het wijst nog drie kanten op.
Toch is het al één paaltje. Laten we ons de weg laten wijzen! Anders staat
dat paaltje voor paal.

* Over hel onderwerp Samenleven, overle-
ven zal spreken Prof. I.A. Diepenhorst op
vrijdag 4 februari in de Grote kerk te Lo-
chem.

"Mens durf te leven, als
Christen...."
Dat is het thema voor de Jeugddienst
a.s. zondagmorgen 6 februari , de eer-

ste zondag van de maand, in de Her-
vormde Dorpskerk gehouden zal wor-
den.

Ds. Ros uit Brummen hoopt deze
dienst te leiden, die mede voorbereid
is door de Jeugddienst-commissie. Na
de dienst kunt u samen wat napraten
en ook koffie drinken in "de Voorde".
Iedereen is hartelijk welkom.

Avonddienst met de
Cantorij
Op de eerste zondag van de maand is
er ook een avonddienst in de Vorden-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

se dorpskerk. De Cantorij hoopt a.s.
zondagavond 6 februari mee te wer-
ken aan de dienst. De te zingen liede-
ren zijn o.a. Gezang 15 en Gezang
389.

Een gezinsdienst wordt
voorbereid
Een werkgroep vanuit de Gerefor-
meerde kerk en de Hervormde Ge-
meente te Vorden heeft weer een ge-
zinsdienst voorbereid die "gelijksoor-
tig" gehouden zal worden in de Gere-
formeerde kerk en in de Hervormde
kerk en wel op de laatste zondag van
deze maand: zondag 27 februari.

Op enkele scholen, ook in de Zon-
dagsschool en in de Jeugdkerk, wor-
den de dan te zingen liederen al door-
genomen, geleerd, gezongen. Zo
krijgt de gezinsdienst een brede voor-
bereiding. Het zou fijn zijn en goed als
de kinderen ook de L ers thuis alvast
aan het zingen brengen.

Met die hoop vermelden we nu alvast
de komende gezinsdienst tegen het
einde van deze maand.
De-kinderen-gaan/zingen-er-al-naar-
toe!

Zendingsarbeider werkte
op de Filippijnen
De classicale zendingsarbeider Ir.
Kling, destijds uitgezonden vanuit de
Vordense dorpskerk, is met verlof in
ons land.
Omdat er zo banden zijn met de Filip-
pijnen wijzen we graag op een Her-
vormd-Gereformeerde werk- en ont-
moetingsdag ter gelegenheid van het
bezoek van een delegatie van de Filip-
pijnse Raad van Kerken. Deze dag
wordt gehouden in Zeist op zaterdag
26 februari. Nadere informatie en op-
gave via Antwoordnummer 25, 3700
VB Zeist, (in een brief). Mevr. van
Kempen, Zutphenseweg 69 geeft ook
graag nadere informatie.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: M. Langwerden, oud
90 jaar; C.W.S. Heeneman, oud 84
jaar.

R.K.KERK KRANENBURG
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

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

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 6 februari 10.00 uur ds. J.R.
Zijlstra; 19.00 uur drs. K. Dijk, Velp

*

HERVORMDE KERK
Zondag 6 februari 10.00 uur:
ds. G.J. Ros (Brummen), Jeugd-
dienst.
19.00 uur: ds. J.C. Krajenbrink
m.m.v De Cantorij.

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 5 februari en zondag 6 fe-
bruar i dr. Vaneker, tel. 2432. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-1 ().()() uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 5 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277 en de week daarna
avond- en nachtdienst.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5 en 6 februari J. Hogendoorn, Lo-
chem, tel. 05730-1483. Spreekuur al-
leen voor spoedgevallen 11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Maand februari:
Mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

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

STICHTING VPOR 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. H U L P V I - R I . I - N I N C J
Mevr. K.A. Altcna,spreekurendinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
4()a, tel . 05752-3246.

ALPH A-HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, 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.



EEN GROEIBUNGALOW LEEFLANG ARCHITECTUUR SCHOOLSTRAAT 17, VORDEN. TELEFOON 05752-2737.
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Let op verenigingen let op
WU SPONSEREN U
Vanaf heden gaat "De Tuunte" alle verenigingen groots sponseren. Sport -
speeltuin - muziek - toneel - bejaarden en verdere recreatieve verenigingen.
Wij starten met een grote SPONSOR MUNTEN aktie met een waarde van
50 CENT per sponsor munt

Deze sponsor-munten worden gratis aan al onze klanten gegeven bij iedere
aankoop van 25,- gulden.

EXTRA EXTRA
Verenigingen of clubs die hun prijzen voor verlotingen en bingo avonden bij
"Supercentrum De Tuunte" kopen, krijgen bij iedere aan koop van 25 gulden
nog 2 sponsor-munten extra, dus bij iedere aankoop van 25 gulden worden
3 sponsor-munten gegeven van 50 cent.
Verdere inlichtingen krijgt u bij ons aan de kassa.

Steun uw vereniging en haal die
sponsor-munten.

Ook op onze superaanbiedingen
geven wij sponsormunten

ra/
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UERSMARKT en SUPER
NU OOK SLIJTERIJ (

IN BRUMMEN '
(Naast de Supermarkt)!

'n SLOK op 'n BORREL
Naast Coenraadts Supermarkt in Brummen kunt
U in de Slijterij profiteren van EXTRA VOORDELIGE
aanbiedingen in gedistileerd.

ONDERSTAANDE ENKELE VOORBEELDEN
VAN DE VELE VOORDELEN!

SLIJTERIJ

Pak a 4 rollen Polly

TOILETPAPIER
Zacht als uw
huid mevrouw.

99

Literblik Hero

ERWTENSOEP
Bij 3 blikken nu
CUP SAUSMIX GRATIS!

169
Alléén geldig in Brummen en Zelhem

Hele liter de Kuyper

VIEUX
Lekker de zachtste.

15?5
Hele liter Bokma

JONGE JENEVER
'n Klasse apart.

15.95
Fles 0.7 liter Evita

KOFFIELIKEUR
'n Verrukkelijk aperitief.

15.95

Pot 400 gram Bongo

CHOCOLADEPASTA
Pak van Nelle Snelfiltergemalen

SUPRA KOFFIE
Flesje Maggi

AROMA nr. 3
Pondskuip Blue Band

HALVARINE
Tablet California (voor 6 liter)

VLEESBOUILLON
Halve literfles Calvé
SLASAUS
Fles Calvé
TOMATEN-KETCHUP
Voor uw huisdier! Zak 2500 gram

PITTAH-DINER
van 7.95 voor

Sterke niet plastic handvat

AFWASBORSTEL
6 THEELICHTJES
Nu met GRATIS CUP

Flacon 2 liter Substral

PLANTENVOEDING
In GRATIS plantengieter én...
GRATIS verjaardag-kalender 19.95 ±

1.49
3.59
1.79
1.26
1.89
1.98
1.98
5.95
0.75
1.39

12.95

Fles 0.7 liter

PISANG
Een tropisch avontuur.

AMBON
__ Iele liter Wiltho

SINAS - UP
of COLA
De geweldige dorstlessers.

79

Reuze
n . ,houd 2

DIEPVRIES

Royale

SNEEUWSTER
Met verse slagroom
en advokaat.

298
Grijpzak a
50 BITTERBALLEN of - „
25 KROKETTEN . 2.98
Pak Vita
SPINAZIE A
Gewicht 450 gram . . . U

Grote
ANANAS/SLAGROOM-
TAART 7
Voor 12 punten /

VERWENDE LEKKERBEKKEN

ak Parem
ASTOGNE KOEKEN

1 kent ze van de TV .

ak 300 gram
HEEBISKWIE

Royale o i r
iKRUIDYN-KOEK 2.15

et a 3 rollen
.VERTHER's ECHTE - QQ

van 2.55 voor l.*/O

.

VLIES-PINDA's
Uit eigen branderij
dus knapperend vers

Zak
250 GRAM

129
BACARDI RUM <„«,
Verrukkelijk met cola.

1995
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

Crencaadis
Supermarkten P R-U-I-M-E

PARKEER
GELEGENHEID

Loi

Hi

Han
HEEL

BAMI
PER SI

500 Gl

BOEI

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

Literp;

HALl
Voor e|

Literp;
MA(
Het

JON!
HEEL

BR»
100 G

Prijswijzigingen, druk



schakelklok
24 uur systeem
220 volt
16 ampère
belastbaar tot

•• i^m «• •• •• ^m •

is nooit te laat
isoleren!

c.v.-pomp-
kelaar
c,met kema-keur en

5 jaar garantie
geschikt voor 24 volt
2-draads
thermostaatcircuit

UMOLM* Hassol isolatiedeken
*,8 M' O* 8 mete

&

tjntra
silikonenki
voor het afdichten
van scheuren,
voegen en kieren
in transparant,
wit en bruin

kokere 310 ml

) spuitpistoor'

glaswol voor algemene
toepassingen
extra grote rol van

irkoopperrol van 4,8 r

radiatorfolie
door deze (olie wordt de

pak van

a95

zelfs een vensterbank bespaai
• I I l il h l • \ IL U S*s?energie

een 'gesloten' vensterbank tot
de muur of het raamkozijn voorkomt
warmteverlies: de warme lucht-
stroom voor de radiator wordt n
langs de ruit geleid (en dus niet
afgekoeld)
de vensterbank moet circa 8 cm
boven de radiator geplaatst worden
u kunt kiezen uit diverse soorten
vensterbanken, uitgevoerd in kunst-
stof, de onder- en bovenzijde zijn
verschillend, zodat u een keuze uit

Pmeerdere dessins kunt maken

afmeting prijs

wit <2 lijdia)
licht/donkereiken
wit/marmer
licht/donkereiken
teak/palissander
travertin

360x25x1,8
360x25x1,8
360x30x2,2
360x30x2,2
360x30x2,2
409 x 30 x 2,2

24,95
29,95
49,95
59,95
59,95

142,50

tesamoH
tochtband
V-proliel
vervaardigd van polypropyleen
kleuren: bruinen
breedte: 9 mm
rol a IOmeter

purschuii
merk purtoam
verspuitbare purschuim
voor het opvullen van
naden en kieren

bus a 750 r

13*
climatube
buisisolatie
voor koude- en warmte-isolatie
van c.v.- en waterleidingen
van— 70°Ctot -f90°C
voor buizen met een diameter var

12mm I5mm
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HUBO-DOLPHUN
Barchemseweg 13. Tel. 1368, Ruurlo.
ook 's maandagsmiddags geopend
Aanbiedingen zijn geldig t/m 5 maart 1983 en zolang

de voorraad strekt. Prijzen gelden afgehaald in de winkel.

ARKT in één!
«lOENTEN en FRUIT
-.EN DONDERDAG • VRIJDAG en ZATERDAG

ALLEEN DONDERDAG • VRIJDAG en ZATERDAG

tarts

IDAPPELEN

198
Varkens-
ROLLADE a98

SPRUITEN 0.89 SCHOUDERFILET 4.98
PAKKET

ruK .
NASI-VLEES
500 GRAM 4.49

ALLEEN MAANDAG en DINSDAG ALLEEN MAANDAG en DINSDAG

tKOOL Uit 't vat

«APPELEN

0.25
2.98

ALLEEN WOENSDAG GELDIG

AM Gesneden f\ f\f\

EENKOOL 0.98
DE GEHELE WEEK GELDIG

Klei

AARDAPPELEN
5 (vijf) KILO

KLAPSTUK
500 GRAM

STOOFLAPPEN
500 GRAM .

4.98
4.98

ALLEEN WOENSDAG GELDIG

Kwaliteits GEHAKT
500 GRAM 3.25 HEEL KILO

DE GEHELE WEEK GELDIG

iLPEN SCHNITZELS
5 halen • 4 betalen!

ELDERSE SCHIJVEN o 70
STUKS 2.. / *7

Fijne VLEESWAREN
ONTBIJTSPEK
150 GRAM . 1.79

VERSE ZUIVEL
BERLINER
150 GRAM . 1.59

Ik dag-verse

'VOLLE MELK
m minimale prijs . , 1.06

BALKAN-SALADE
150 GRAM Lepel-vers .. 2.29

RE YOGHURT i IQ
ktje wat "denkt" om uw l i jn. . . . X • X %/

WARME BAKKER

KAASBOER
6 PUNTJES
Voor de variatie 1.28

IE KAAS
ULO . 8.98

MARCO
tAM . 1.69

Heel

MELKWIT i ,
Geiwcht 800 gram. Gratis gesneden . . JL •

Royaal

KRENTENBROOD
Gewicht 400 gram 1.98

fouten en/of uitverkocht voorbehouden. Geldig van donderdag 3 t/m woensdag 9 februari 1983

Wij zijn erg dankbaar en blij
met de geboorte van ons doch-
tertje en zusje

DANA

Bert en Wilma Dimmendaal-
Denkers, Mariska

7251 AH Vorden,
27 januari 1983.
Nieuwstad 18a.

Tijdelijk adres:
St. Vincentius-ziekenhuis
te Groenlo.

Wij danken U voor de vele feli-
citaties, cadeau's en bloemen
die wij bij ons 40-jarig huwe-
lijksfeest mochten ontvangen.

C. EVERHARD
CJ. EVERHARD-

KERKZIEK

7251 ED Vorden,
januari 1983
Molenweg 29

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemstukken, ca-
deau's en de getoonde belang-
stelling bij ons 25-jarig huwe-
lijksfeest

JAN EN HENNY

WAGENVOORT

Dennendijk 12, Warnsveld

Wie heeft er interesse om het
Vordens Huisvrouwenorkest te
komen versterken. Alle leeftij-
den.
Tel. 2336 of 1923.

Gevraagd: kosthuis voor jon-
ge vertegenwoordiger.
Ma. t/m Vr.
Tel. 05431-265.

Te koop: g. o. h. bromfiets
merk Puch Maxi te bevr. bij:
G. Hishink, Het Wiemelink 34
Vorden. Tel. 2872.

MEDEDELING De Krenten^
broodaktie van 5 februari a. s.
van de Jeugdsoos 't Stam-
pertje, Vorden is door omstan-
digheden uitgesteld tot 'n na-
der te bepalen datum.

Meisje, 20 jaar, zoekt voor en-
kele dagen per week een gele-
genheid om zich bezig te hou-
den met hulp op kantoor, hulp
in de huishouding of kinderop-
pas e. d. tegen geringe vergoe-
ding.
Brieven onder nummer 47-1
Buro Contact.

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

Te koop wegens beëindiging:
Coöp melkmachine, waterl.
installatie, electro-motor 5
PK, weidedrinkbak, zelfdrin-
kers (rundvee), transporteur
8 m. (inschuifbaar), éénroedi-
ge zaadberg, paardetuigen,
fornuispot, lange ladder,
Olivier mestwagen, slijp-
steen, handzaaimachine,
knollenzaaimachine.
H. Meulenbrugge, Wiersser-
broekweg 12, Vorden.
Tel. 05752-6684.

Na een werkzaam leven en tot het laatste toe belang-
stelling tonend voor zijn omgeving, is geheel onver-
wacht van ons heengegaan mijn inniggeliefde man, on-
ze vader en opa

JAN ARFMAN
echtgenoot van Hendrika Ruesink

op de leeftijd van 62 jaar.

Vorden: H. Arfman-Ruesink
RA. Berenpas-Arfman
H.J. Berenpas
Bert en Arjan

Zoetermeer: J.H. Gosselink-Arfman
J.H. Gosselink
Annet en Marjan

Vorden: H.J. Arfman
A.H. Arfman-Hiddink

7251 LL Vorden, 31 januari 1983
De Leuke 2a.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 4 februari
a.s. om 13.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden,
waarna de teraardebestelling zal plaats hebben om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in
zaal De Herberg, Dorpsstraat 10a te Vorden.

Nog onverwacht werd uit onze familiekring weggeno-
men onze geliefde broer, zwager en oom

JAN ARFMAN
echtgenoot van Hendrika Ruesink

in de leeftijd van 62 jaar.

Vorden:
Vorden:

Baak:
Vorden:

Hengelo (G):
Hummelo:

Hengelo (G):
Vierakker:

Vorden, 31 januari 1983

fam. M. Ruesink
fam. L. Gotink
fam. H. Harmsen-Arfman
fam. H.J. Berenpas
fam. H.J. Ruesink
fam. H.W. Wullink-Ruesink
fam. H.J. Ruesink
fam. T. Loman

De Vordense Auto- en Motorclub
"De V.A.M.C. de "Graafschaprijders"

nodigt hiermede haar leden uit tot het
bijwonen van de traditionele

FEESTAVOND
die gehouden zal worden op zaterdag
5 februari 1983 in zaal "De Herberg",
Dorpsstraat te Vorden. Aanvang:
20.00 uur precies. Gratis toegang.
Muziek: het uitstekende showorkest:
"Take it Easy"

Het Bestuur

Deurdreajers

KARNAVAL

, JE Herberg"
Vorden

LET OP: nu al kaarten in de voorverkoop voor RO-
SENMONTAG 14 februari.

— diverse bars boordevol gezelligheid
— orkest "Valler Kombo"
- conferancier "HARM UUT RIES-

SEN"
- Prins Harry l met gevolg
— vanaf 23.00 uur is onze snack- en

grillhoek geopend.

Voorverkoop kaarten f 9,-, aan de zaal (indien nog
voorradig) f 10,-.

Te huur Vorden: Burgemeester
Galleestraat 44, winkelpand
en bovenwoning met c.v.
ruimte van 80 vierkante meter
gestofT. zeer geschikt voor prak-
tijk of kantoor. Direkt te aan-
vaarden.
Inl. Tel. 08340-23860.

Te koop: zeer goed onderhou-
den hoekbankcombinatie,
licht beige ribfluweel. te bevr.
Staringstr. 9, Vorden.
Tel. 2183.

YOGA
cursussen voor beginners en
gevorderden in Vorden. Dins-
dagochtend, donderdagavond.
Inl. Theo de Gans,
gediplomeerd leraar Yoga en
Vedanta. tel. 08338-3143

TAPIJTREIIMIGEN

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

met
Televisie

reparaties
— direct

lik naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Kunstgebittenreparatie

DROGISTtRIJ
TtNKAÏI

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Een eigen huis?
Bouwkundig adviesburo
G. H. Vaags.
Het Hoge 11, Vorden,
Tel. 05752-1787.

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ

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

Weekendaanbieding

BOLUSSEN

inkeltje m brood eti haiiktit

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

FEBRUARI AANBIEDINGEN!!
JAPONNEN

PAKJES
JACKS

KOSTUUMS

PANTALONS

KINDERJACKS
PANTALONS

25,- + 50,
50,- + 75,- + 98,

50,- + 55,
va 1 69,"

v.a. 39,-

25,- + 49,- + 69,
25,v.a.

Vrijdags open

tot 9 uur

RUURLO
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AN ABSOLUTE BODEM-PRIJZEN!

SUPERMARKT én VERSMARKT in één!

£•£&&

^^^^

In Coenraadts nieuwe Koopcentrum vindt U een Supermarkt én diverse Vers-markten
onder één dak: Die ALLEN dezelfde LAGE-PRIJZEN-POLITIEK hanteren.

PUUR OP MERK-ARTIKELEN GEBASEERD!
Gebaseerd op pure MERK-artikelen met vertrouwde namen - zie de foto's - biedt
Coenraadts U een vertrouwd merken-assortiment in de levensmiddelen-sektor, plus
een aantal VERS-markten zoals: Ambachtelijke Slagerij - Warme Bakker - Kaasboer
- Groenten en Fruit - Fijne Vleeswaren enz. enz., waarin dag-verse producten worden
verkocht tegen Coenraadts LAGE-PRIJZEN-POLITIEK-PRIJSJES!

Komt U dat deze week eens zélf ondervinden want

IN VORDEN IS ER
OP

AAR EEN DE VOORD
LEVENSMIDDELEN-

•étéSsËËS&BSBÊt^EttKIÈSiiÈi

Pak 250 gram Douwe Egberts
ROODMERK KOFFIE
Kwaliteit voor een lage prijs.

Pak 250 gram
PRISMA KOFFIE
Het visite-kaartje van van Nelle.

Pak 250 gram
BONGO KOFFIE
Let U eens op de LAGE prijs mevrouw.

Doos Douwe Egberts
PICKWICK THEEZAKJES
Inhoud 20 stuks. Lekker geurig.

Doos inhoud 20
GALA THEEZAKJES
Een geurig kopje thee voor een klein prijsje

Halve liter Friesche Vlag

HALVAMEL
Een romig wolkje wat "denkt" om uw lijn.

Literfles Goudband
KOFFIEMELK
Óók van Friesche Vlag mevrouw.

Pak men na

,.,* FILTERZAKJES nr. 2
Een koopje per kopje voor zo'n kwaliteit.

Pakje
CROMA
Voor bakken en braden mevrouw.

Pondskuip Bona
MARGARINE
Ijskoud de zachtste voor een betaalbare prijs.

Pak inhoud 400 gram Venz
HAGELSLAG
Keuze uit de smaken melk of puur.

Pak
LIGA
Uw kinderen zijn er DOL op mevrouw.

298

Pak
NUTRIX
Pure gezondheid van zongerijpte granen.

l j ^H *

139
Enorme bus
ALMIRON M2
Inhoud maar liefst 900 gram.

Grote zak Calvé
BORRELNOOTJES
Voor de meest verwende knabbelaars.

Pak Honig
BAKMEEL
Om zélf de heerlijkste gerechten te bakken.

Pak Honig
CAKEMEEL
,Voor de luchtigste cake.

10?"

U!
123

VOOR UW HUISDIER

Pak 600 gram Hols
KLUIVEN
Een traktatie voor
uw viervoeter.

Blik Astor
HONDENVOER

'Uw hond "dineert"
mijnheer

m

Draagkoffer

SUNIL

Draagkoffer

OMO
Inhoud 2 kilo.

COENRAADTS WITTE PRIJZEN
VOOR EEN SCHONE WAS!

Draagkoffer
TRICELL BLAUW

Draagkoffer
WITTE REUS
Inhoud 2 kilo.

Zak

DOBBELMAN
Inhoud 2 kilo.

Zak
RADION
Inhoud 2 kilo.

KIES VOOR WERKELIJK VOORDEEL
Maandag: 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag:

8.30 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND
Zaterdag: 8.30 tot 16.00 uur

Cccntaadts l P
Supermarkten

R-U-I-M-E
PARKEER

GELEGENHEID

VORDEN: Smidsstraat 2
(Voorheen VIVO-SUPER B.Oonk)

Prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden^ Geldig van donderdag 3 t/m woensdag 9 februari 1983 .&*
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Vordens dameskoor en Vordens
Toneel samen voor het
voetlicht
Zaterdagavond hebben het Vordens Dameskoor en Vordens Toneel een ge-
zamenlijke uitvoering gegeven in het dorpscentrum. Dat wil zeggen dat het
koor het programma voor de pauze voor haar rekening nam, terwijl de bühne
na de pauze werd ingeruimd voor "Vordens Toneel". De belangstelling voor
dit gebeuren was goed te noemen.

Vordens Dameskoor, onder leiding
van dirigent P. Rouwen begon haar
optreden met het lied "Als de ziele lui-
stert" van J.A. Massen. In totaal zong
het koor negen nummers waaronder
"Het Engelenkoor" van Felix Mendel-
sohn; "Lenteavond" van J. Nauta, en
tot slot het Voermanslied. Tussen de-
bedrijven door deed mevrouw (zus)
Klumper enkele voordrachten die
evenals de zang, bij het publiek in de
smaak vielen.
Na de pauze bracht Vordens Toneel
onder regie van Henk Holsbeeke het
toneelspel in drie bedrijven "Vader &
Zoon". Allerhande verwikkelingen
rondom Karel Spijker (Harrie Hilfe-

rink) die na 25 jaren trouwe dienst
wordt ontslagen om dan uiteindelijk
samen met zoon Jasper (Dick Tromp)
het administratiekantoor "Vader &
Zoon" op te richten. Zoals we gewend
zijn van Vordens Toneel ook deze
avond een goede rolbezetting en
tekstvast. Verdere medespelenden
waren Marie Schuppers; Henk Wul-
link; Gerda Ilbrink; Henk Boers-
broek; Ans Hekkelman; Anke van
Zeeburg en Willy Weys. De toneel-
aankleding, het decor en de kos-
tuums was ook zelf door Vordens To-
neel verzorgd. Souffleuse was Alie
Krijt, terwijl H. Jurriens voor de gri-
mering zorgde.

Aanwinsten bibliotheek
Volwassenen:
Llewellyn, R. Hoe groen was mijn dal;
Lowen, A. Bio-energetica; Verlingen,
S. De Waddeneilanden; Boileau, P. en
Th. Narcejac. De dood zei misschien;
Forester, C.S. Het zeegat uit; Kraft,
Chr. Een serene hel; Man, H. de. Uit
mijn kinderjaren; Biesheuvel, M. De
bruid; Francois, J. De geliefden; Bag-
ley, D. Grofwild; Colette, Chéri.

Wilt u iets nuttigs doen?
Wanneer u iets nuttigs wilt doen - en
wie wil dat niet - dan kunt u het Natio-
naal Rheumafonds helpen met de
fondsenwei-ving. In deze tijd van be-
zuinigingen en inleveren zal ervan al-
les aan moeten worden gedaan, het
benodigde geld bijeen te krijgen, om
rheumapatiënten te helpen. Bijvoor-
beeld voor het verkrijgen van aanpas-
singen, of om hen in de gelegenheid te
stellen een keer aan een (aangepaste)
vakantie deel te nemen. Zo zijn er-
meer dingen en het Rheumafonds zal
u desgevraagd graag nader informe-
ren. Maar het vraagt nu uw daadwer-
kelijke hulp, want het gaat niet goed in

Hengelo Gld, Vorden, Zelhem.
Er zijn daar een heleboel mensen, die
best wat in een collectebus willen
stoppen, maar iemand moet met die
bus rondgaan in de week van 7-13
maart a.s.
Dat is nuttig werk; dat is vast iets voor
U! Heeft u niet veel tijd? Dan neemt u
gewoon een kleine wijk voor uw reke-
ning. Geef u op bij het Nationaal
Rheumafonds, Ie Sweelinckstraat 62,
2517 GG Den Haag, telefoon 070-
469696. Bel zo vlug mogelijk. Ook
voor de organisatie van de te houden
collecte ter plaatse zijn enkele mensen
nodig.
Wilt u iets nuttigs doen? Geef u op!

Uit het politierapport
Bekeuringen
De rijkspolitie heeft afgelopen dagen
diverse bekeuringen uitgereikt terza-
ke van het rijden zonder verlichting en
het foutief parkeren op de parkeer-
plaats bij het Spittaal.
Ook kreeg een bromfietser een pro-
ces-verbaal. Zijn bromfiets was niet
alleen opgevoerd, maar miste boven-
dien rem, bel en gele plaat.
Snelheidscontrole
27 januari j.1. hield de Rijkspolitie een
radar-snelheidscontrole. In de be-
bouwde kom kregen elf rijders een
procesverbaal (hoogste snelheid 74
km). Op Kranenburg gingen dertien
automobilisten op de bon. Hoogste
snelheid hier 101 km.

Proces-verbaal Hinderwet
Tegen een agrariër in onze gemeente
heeft de Rijkspolitie processen-ver-
baal uitgereikt terzake overtredingen
Hinderwet en Wet Vervuiling Opper-
vlaktewater.
De betrokkene had in oktober 1982
een perceel bos aan de Almenseweg
besproeid met drijfmest en wel zo rij-
kelijk dat de sloten ook volliepen.
De boer heeft toegezegd het perceel
bos^kschonen.

ieraalDiersial rijwiel
Een inwoner van Ruurlo deed aangif-

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.(K) uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F;.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur - Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Spreekuur wethouder Geerken.
Op vrijdag 4 februari zal wethouder
Geerken niet in de gelegenheid zijn
om het wekelijkse spreekuur te hou-
den.

2. Onttrekking van een gedeelte van de
Sluwdijk aan het openbaar vervoer.
Zoals u in de advertentie elders in dit
blad kunt lezen is het college voorne-
mens de gemeenteraad een voorstel
te doen tot onttrekking aan het open-
baar verkeer van een gedeelte van de
Stuwdijk. Ingevolge de bepalingen
van de Wegenwet kan een dergelijk
voorstel eerst worden gedaan nadat
belanghebbenden in de gelegenheid
zijn gesteld tegen dit voornemen hun
eventuele bezwaren schriftelijk ken-
baar te maken aan de gemeenteraad.
De gelegenheid daartoe wordt gebo-
den tot 18 februari aanstaande.

Voor belanghebbenden volgt hieron-
der de tekst van het betreffende raads-
voorstel, voor zover dit betrekking
heeft op de onttrekking aan het open-
baar verkeer.

„In het kader van de uitvoering van de
ruilverkaveling Ruurlo is de Stuwdijk
in algemeen noordelijke richting als
verharde weg doorgetrokken op het
gebied van de gemeente Lochem".

Het is de gemeente Vorden in weste-
lijke richting afbuigende gedeelte van
de weg ter lengte van 90nV is daardoor
alleen nog van belang voor het land-
bouwbedrijf van de heer J. Wentink,
terwijl het Waterschap van de Berkel
er prijs op stelt een strook van de weg-
berm in eigendom te verkrijgen als
maaipad voor de naastgelegen water-
leiding.

De heer Wentink is bereid de weg in
eigendom en onderhoud over te ne-
men en de genoemde bermstrook
door te verkopen aan het Waterschap
van de Berkel. Voor de gemeente Vor-
den brengt de transaktie geen kosten
of opbrengsten met zich mee.

Alvorens het weggedeelte te kunnen
overdragen aan de heer Wentink is
onttrekking aan het openbaar verkeer
nodig. Wij stellen u derhalve voor het
noord-westelijk gedeelte van de Stuw-
dijk, weg nr. 149 van de Wegenlegger,
aan het openbaar verkeer te onttrek-
ken, krachtens het gestelde in artikel 9
van de Wegenwet.

3. Bestrijding werkloosheid onder jeug-
dige werknemers in het bouwvak.
Ter bestrijding van de werkloosheid
onder jeugdige werkers in het bouw-
vak zijn door het Ministerie van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer regelingen ingesteld
tot bestijding daarvan.
Dat betrof tot heden een Bijdragere-
geling vakopleiding jeugdigen en een
Regeling ter stimulering van de z.g.
leerlingbouwplaatsen. Volgens beide
regelingen kunnen premies aan aan-
nemers worden verstrekt.
Nieuw is nu ingevoerd dat ook een
premie kan worden gegeven aan op-
drachtgevers, die bouwwerken laten
uitvoeren als leerlingenbouwplaats.
Voor het bouwen van een woning is
die premie 1,5% van de bouwkosten
met een maximum van f. 1.500,- per
gebouw en voor andere gebouwen
l,5% van de stichtingskosten met een
maximum van f. 10.000,-. Als bouw-
kosten gelden hierbij de bedragen ex-
clusief de omzetbelasting.
Leerlingen zijn jeugdige werknemers
(tot 27 jaar) voor wie een leerovereen-
komst is gesloten. Hoewel de uitvoe-
ring van de hierboven genoemde re-
geling niet bij de gemeente berust

doch wordt geregeld via de Stichting
Vakopleiding Bouwbedrijf, menen we
er goed aan te doen aan de regeling
meer bekendheid te geven. De volle-
dige ministeriële beschikking met toe-
lichting kan op het gemeentehuis (afd.
gemeentewerken) worden ingezien.

4. Zaterdag 5 februari 1983 opening
sporthal.
Op zaterdag 5 februari a.s. zal de nieu-
we sporthal aan het Jebbink officieel
geopend worden. Aansluitend aan de
officiële opening zal een open huis
worden gehouden. De aanvang van
dit open huis is gesteld op 12.00 uur.
De organisatie ervan berust bij de
Vordense Sportfederatie. Deze heeft
een zestal Vordense sportverenigin-
gen bereid gevonden demonstraties
te verzorgen. Zo kunt u die middag
demonstraties verwachten van zaal-
voetbal, turnen, jazzgymnastiek, tafel-
tennis, volleybal en badminton. Te-
vens is er op de toeschouwers-galerij
een stand ingericht, waar u informatie
kun t verkrijgen over de verschillende
vormen van sport en sportbeoefening.
Ter afsluiting van het open huis begint
om 17.00 uur een zaalvoetbalwed-
strijd tussen een team van de Vorden-
se zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
en het zaalvoetbalteam van "Veroni-
ca". In dit laatste team zullen verschil-
lende prominente Nederlanders deel-
nemen. Wij nodigen u uit om a.s. za-
terdagmiddag een kijkje in de nieuwe
sporthal te komen nemen. Onder-
staand treft u het volledige middag-
programma aan.

Programma open dag ter gelegenheid van de opening van de sporthal op zaterdag 5
februari 1983.
12.00 - 12.55 uur: Zaalvoetbalwedstrijd F-pupillen van de voetbalvereniging

"V.V.Vorden"
13.00 - 13.45 uur: Turn- en Jazzgymnastiekshow gepresenteerd door eigen

leden van gymnastiekvereniging "Sparta"
13.45 - 14.30 uur: Tafeltennisdemontratie verzorgd door tafeltennisvereni-

ging "Treffers '80"
14.30 - 15.15 uur: Badmintonvereniging "Flash-Vorden" toont een optreden

van de demonstratieploeg "District-Oost"
15.15 - 16.45 uur: Volleybalvereniging "Dash laat jong en oud kennismaken

met volleybal voor klein en groot.
17.00 - 18.00 uur: Zaalvoetbalwedstrijd tussen zaalvoetbalvereniging "Veloci-

tas" en het "Veronica"-zaalvoetbalteam.

te van diefstal van zijn rijwiel, staande
aan de Dorpsstraat ter hoogte van de
kerk. De diefstal vond afgelopen vrij-
dag plaats.

Veiling onroerend goed
Ten overstaan van notaris Jhr. mr. J.
Greven te Vorden vond dinsdagmid-
dag in hotel Bakker de inzet plaats van
de aangekondigde veiling ex. artikel
1223 B.W.
De veiling geschiedde in opdracht van
de Westland-Utrecht Hypotheekbank
N.V.
De verkoophal met 2 woonhuizen
met tuin en parkeerplaats aan de
Schoolstraat 6/8 werd ingezet op f.
650.000,- door makelaarskantoor Ger-
rits-Lammers te Hengelo.
Het opslagterrein met vier loodsen en
verder toebehoren werd ingezet op f.
160.000,- door hetzelfde makelaars-
kantoor.
De fabriekshal met kantoren en bo-
ven.ruimten aan de Zutphenseweg 23
werd ingezet op f. 101.550,- door de
heer Hebing te Doetinchem. Het
grasland met houtopstand aan de
Kerkhoflaan werd ingezet op f. 8800,-
door de heer de Boekhorst te Gaande-
ren.
Op deze veiling waren 47 belangstel-
lenden. De handel vindt de inzetten
bijzonder hoog (totaal f. 920.350,-).

V.R.T.C.
"Achtkastelenryders"
De V.R.T.C. De Achtkastelenrijders
heeft thans ook vrouwelijke leden. Dit
zei voorzitter Joh. Pardijs op de jaar-
vergadering van deze vereniging. Se-
kretaris B. Menkveld maakte bekend
dat het ledental thans 44 bedraagt. Fi-
nancieel gaat het de vereniging ook
goed. De aftredende bestuursleden A.
Eskes en W. Zuurveld werden bij ak-
klematie herkozen.
Gedurende de ma^Bfcn februari en
maart kunnen de lecBl op woensdag-
avond in de sporthal trainen. De eer-
ste buitentraining start op de eerste
dinsdag van april. Het ligt in de bedoe-
ling weer enkele tijdritten te organise-
ren op de Varsselr^ÉOp Koningin-
nedag organiseert '1 W Achtkastelen-
rijders" een Oranjedorpsloop. Dit in
samenwerking met de Oranjevereni-
ging. De fietsvierdaagse is vastgesteld
op 31 mei en l, 2 en 3 juni. De zomer-
tocht op 31 juli en de herfsttocht op 20
oktober. Aan J.Hoenink, R. Hoenink
en mevrouw Groot Jebbink werd de
gouden toerwimpel uitgereikt. Zilver
was er voor M.Groot Jebbink en
brons voor J. Winkels en H. Steintjes.

Het bestuur onderzoekt momenteel
een voorstel om een fietstocht te orga-
niseren van Parijs naar Vorden.

Badmintonvereniging
Flash Vorden
Districtscompetitie.
Flash l - LBC 72 2.
Of de mensen uit Lichtenvoorde nu zo
enthousiast zijn over de nieuwe spor-
thal of voor de badminton sport, dat
weten we niet. In elk geval waren ze
maandagavond al in Vorden en dus
één avond te vroeg. Maar dinsdag 18
anuari was het dan zover. De eerste
wedstrijd in de nieuwe sporthal. Flash
lad een sterk team tegenover zich.
rtartin Jansen en Dinie Stoltenborg
rerloren hun enkelpartijen, terwijl de
>eide invallers Jasper Zweverink en
^nnet Baars hun partijen wonnen. De
leren dubbel ging verloren maar de
lames wonnen hun dubbelspel. Dus
K) bleef de spanning er goed in. De
1ste mixed ging verloren, maar de
stand werd weer recht getrokken door
dat de 2e mixed in winst werd omge-
zet.
Flash Vorden l - LBC 72 2: 4-4.

Flash Vorden 2 - Euro 4.
Dinsdag 25 januari ontving Flash 2
Euro 4 uit Dinxperlo. Flahs had direct
al een slechte start. Robert Kater ver-
loor zijn enkel partij met 10-15 en 6-
15. Ook Huub Martens verloor zijn
partij. Daarna wist Annet Baars haar
enkel partij in 3 games te winnen 4-11,
11-6 en een heel spannende 3e game
11-9. Helaas kon Anneke Roelvink
geen winst boeken. De l e mixed werd
een langdurige strijd en veel zweet
druppels in 3 games verloren. De
winst ging tenslotte naar Euro. Ein-
duitslag Flash Vorden 2 - Euro 4: 3-5.

Gezelligheidswedstrijden.
Flash Vorden l - Doetinchem 1.
Dinsdag 18 januari had Flash in het

nieuwejaar en in de nieuwe sporthal
hun eerste thuiswedstrijd. Op alle on-
derdelen bleek dat de tactische be-
sprekingen, die ze donderdagavond
hadden, voldoende waren, zodanig
zelfs dat zonder veel praktische trai-
ning de wedstrijd werd gewonnen.
Einduitslag Flash Vorden l - Doetin-
chem BC 1: 8-0.

Flash Vorden 3 - Schuttle Up 1.
Evenals de uitwedstrijd tegen dit team

werd het ook nu weer een gemakkelij-
ke overwinning voor Flash. Voor
Flash Vorden speelden de dames Ans
Liefveld en Astrid Ligoor en de heren
Kees Baars en Henk Visschers. Door
de geringe tegenstand was er niet zo-
veel spanning, maar de sfeer was die
van een echte gezelligheidswedstrijd.
Na een rondje voor de gasten keerden
de Aaltenaren weer huiswaarts. Ein-
duitslag Flash Vorden 3 - Schuttle Up
1:7-1.

Grote inzamelaktie
Barchem-Ruurlo-Vorden
helpt Polen
Ruurlo/Barchem: pand
Teunissen, Dorpsstraat,
Kerkplein
Dorpscentrum Vorden
7 tot en met 12 februari
Maandag t/m donderdag van 10.00-1 2.00 en van 14.00-17.00 uur.
Vrijdag van 10.00-12.00 en van 14.00-17.00 en van 19.00-21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 1 2.00 uur en van 14.00 tot 1 6.00 uur.

Goederenlijst
Levensmiddelen:
babyvoeding, melkpoeder, voedzame groenten in blik, rijst, macaroni,
olie (in plastic flessen), margarine, koffie, thee, suiker, vacuüm verpak-
te kaas, vlees in blik, vis in blik, vleeswaren in blik.

Schoonmaakartikelen:
zeep, (afwasmiddelen).

Toiletartikelen:
toiletzeep, tandpasta, shampoo, verbandmiddelen, pleisters.

Kleding:
babykleding, warme winterkleding zoals o.a. truien, mutsen, broeken,
handschoenen e.d., laarzen en schoenen.

Verder:
stoffen luiers, katoenen lakens, handdoeken, theedoeken e.d.

Enige tips:
1. In verband met het gevaar voor breuk s.v.p. geen glasverpakking en

glas- en aardewerk.
2. Geen aan bederf onderhevige levensmiddelen (gedacht wordt aan

een termijn van twee maanden waarbinnen de levensmiddelen goed
moeten blijven).

3. Kleding e.d. dienen schoon te zijn en in goede staat te verkeren.

Scholen aktie:
In dezelfde week gaan de scholen ook weer helpen, de leraren zullen de
kinderen mededelen hoe men denkt te gaan helpen.

Extra aanbiedingen
De datum is nu vroeg bekend wanneer er ingeleverd kan worden. De
winkeliers (supermarkten) kunnen er nu reeds rekening mee houden
b.v. door extra aanbiedingen te gaan doen. Dus let op: 7 tot 12 februari.

Wanneer naar Polen?
Deze datum is nog niet bekend, wel is de fa. Woltering weer bereid om
een rit te maken naar Polen.

Adressen
A.JA. Hartelman, Decanijeweg 2, tel. 2055

Voor Vorden: j. Rjgterink, Brinkerhof 27, tel. 2933
J.H. Lubberdink, Decanijeweg, tel. 1988

Voor Ruurlo: Aktie leider: W. Wilbrink, Bluisterplein 16, tel. 2454.
A. Snijders, Domineesteeg 18, tel. 1656

Voor Barchem: c. van Oostrum, Kerklaan 6, tel. 687.

Banknummers
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



Biefstuk is ongetwijfeld het beste stukje van de koe.
Daarom is biefstuk duur, maar daar doet uw VS-markt deze week wat aan.
In de VLEESWEEK koopt u een hele kilo puur
gezonde biefstuk voor maar 15.90
+-S

U kunt zich nu zo'n lekker
mals biefstukje permitteren.
Laat uw VSsIager per persoon een
biefstuk afsnijden van 200 gram. Maak in
een koekepan 50 gram boter, margarine
of croma heet en schroei de biefstuk aan
beide zijden dicht (plm. 3 minuten aan
iedere kant).
Een goed gebakken biefstuk
moet rose van binnen zijn.

Heerlijk voor een zondagmaal met
brood, champignons, uiringen, kortom
een traktatie...

Biefstuk met champignons
4 biefstukjes a 100 gram, 50 gram boter,

50 gram gesnipperde
bacon,

enkele ge-
snipperde sjalotjes, -—«•
100 gram verse champignons, zout
en peper, 2 tomaten, l takje peterselie.

Bak de biefstuk als boven staat
beschreven in het recept voor Holandse
biefstuk. Intussen bakt u in een apart
pannetje de gesnipperde bacon samen
met de gesnipperde sjalotjes helemaal
uit. Doe er op het laatst de champignon-
schijfjes bij. Laat alles nog even flink
doorbakken en draai het vuur dan laag.
Bestrooi de gabakken biefstukken met
zout en peper en leg ze op een warme
schaal. Giet het champignonmengsel er
omheen en gameer de schaal af met de
gewassen en in partjes gesneden
tomaten en het takje gewassen peterselie.

Botermalse
biefsttfk 100 gram l .59

kruidenier Hellema koeken
pinda of kokos, doosJU39"

Pally theebiskwie
per pak .OJ?^

Nieuw! De echte Gouds
stroopwafels
paklOstuks^-OöT

Enkhuizer mergpijpjes 09
pak 5 stuks Ĵ 39" JL •

Van Neïle supra koffie O 49
norm. ofsnelfilter 250 gr. nu %^ •

California soepen
groente-, kip- of tomatensoep
uitzoeken. Deze week 3 zakjes

Dash zeeppoeder
koffer 2 kilo VS prijs
Nu bij aankoop van 2 koffers
4.25 terug via bank of giro.
Zie voor informatie in de supermarkt...

Q98
689

Dreft afwas
grote flacon 1000 gram nu

De Heer bonbons de luxe
pak 200 gram 3^

Venz chocolade hagel
melk of puur 400 gram2<06

379
269
269

Blue band margarine
pak 250 gram
Deze week 4 pakjes halen en slechts
3 betalen... dus 4 pakjes voor 2.10

Kuikenlevertjes
pak 500 gram239-

179

Probeer nu
DRIEHOEK
geconcentreerde
wasverzachler.

Zachi,
handig,
zuinig.

Nu ter introduktie uw hele aankoop
bedrag terug via bank of giro!

Croma voor bakken en l
braden per pak &&T

129Hoy rookworst
225 gram IA3

Calvé tomatenketchup ' 99
grote fles 0.425 liter 2*69 A •

Nootmuskaat
busje 50 gram

Ad van Geloven of Flip t ̂
Sateh per pak }J&3 ' A •

Cötes du Rhone
"Ceasar" 2 flessen ]M

079

,8?s
Haring in tomatensaus ^M 29
blik 400 öram 1S& m* •

allerlei

Brise continue
verftlSSer deze week 275

Potgrond
baal 20

Vileda zeem
35X40 cm. 3<S5

l?9

275

Plantengieter 395
Pokon plantenvoedsel ̂  / 5
500 ml. nu ftÊ •

Gotische kaarsen
25 cm. pak a l

395

Zacht & schoon
met pompje 5^5

Navul-flacon

495
375

Er was eens een aktieve dame te Warken
die de konditie van haar ge zin wilde verstarken
Ze zei: karbonade lusten ze graag
en bij m'n VS-markt zijn de prijzen superlaag
dus kocht ze bijna een half varken

MARKT

VS mar kt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphcn-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



is dat mogelijk
Zo'n gegantische VS-superburger kunt u nu voordelig maken.

Deze week 10 puur rundvlees hamburgers voor maar 7.90
Natuurlijk kunt u er ook meer broodjes bij nemen... ook in de

aanbieding voor maar 98 cent
•••- . per 6 stuks Een beetje saus

of tomatenketchup erover
l en smullen maar.

Ĵ L voadgj*

bloemen
1 1 , u i l het voorjaai ii
Forsythia
l bos a 7 ' '

Narcissen
,, xwdre kwal i te i t

Primula's Acaulis
3 s tuks , in vrol i jke i
Potgrond ;

495

aso
95
•

lei i,; ei sti ikj,75

vleeswaren
Rauwe ham
100 gram

Achterham
100 gram

Roompaté
150 gram

Gebraden kipvlees
100 gram

Farmer salade
250 gram

69
89
39
90
98

Geldig van 3/2 - 5/2 '83

Fijne verse braadworstfci y Jj
hele kilo \J •

Schouderkarbonadc
hele kilo

Gehakt h.o.h.
hele kilo

Kuikenbouten
hele kilo

Kuikenfilet
hele kilo

Magere speklappen
hele kilo

Haas en ribkarbonade
hele kilo

Gelderse schijven
l O stuks
per stuk 0.98

648
6?8
598

698
998
790

Maandag 7/2:
Saks
200 gram

Theeworst
per stuk ±120 gram

139
185

Dinsdag 8/2:
Paarderookvlees
100 gram

Boerenleverworst
200 gram

198
139

Woensdag 9/2:
Tongeworst

100 gram

Borrelballen
J 200 gram

109
269

Carnaby choco
notentaart 8,65

Veluws boerencake
±800 grarh-5.69

Tijgerbrood
800 gram deze week

598
498
176

Veluws volkorenbrood
800 gram deze week

Puntbroodjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

176
Q98
0?8

Bij uw VS-groenteman
is de vaste lage prijs
van een bakje verse

lampignons
per 250 gram

^e week brengen wij
de grote versierder van
biefstuk, soep, ragout,
sauzen, ommelets, spa1

ghetti en noem maar op
voor maar
per bakje
klasse l
(max. 2 bakjes per klant)

158

Geldig van 3/2 -5/2 '83

Dat is eten en drinken tegeli jk.
Marok sinaasappelen
20 forse

Profiteer er nu nog van...

Marok Clementines
25 stuks

Export uien
l kilo

Export tomaten
500 gram

495
495
Q49
198

Maandag 7/2:
Stoofperen St. Remy
2 kilo, rood in de kook

Dinsdag 8/2:
Prei van de klei
l kilo ofSOO gr. panklaar
gesneden

dag 9/2:
Stoofschotel speciaal
500 gram, panklaai

slijterij

Olifant jonge
jenever l liter nu 15?s

Coebergh bessen
jenever i liter nu

King Charles
whisky per fles 4-5.50-

zuivel
Jacky flan caramel
JJ79-

Coberco karnemelk
l literpak

Ruitjes halvarine
kuip 500 gram VS prijs

198
Q89

Q?8

39
0?8
072

Een jonge moeder uit het dorpje Vierakker
kocht lekkere bolletjes bij haar VS-bakker
en haar jongste zoon van negen
kwam voordelige hamburgers tegen
en daar smult hij dagelijks van de rakker.

MARKTl

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
^T ̂  ^ L ̂ ^ f_ _ ^̂  ^_^ ^ ^.Y .̂ T T . — > -̂  _^ / ^^ \ -4 \ ^̂  i* ^^ Y ^^ T T -4 ^^^

f
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GrocnIo-Goor-Vordcn



7 tot en met 12 februari

Aktie-Polen
REANIMATOR

NEDERLANDSE HARTPATIËNTEN VERENIGING

Postbus : 1002, 6040 KA Roermond — Giro : 594000

Het Reanimatie-team van de Nederlandse
hartpatiënten Vereniging in de Regio Gel-
derland, dat nu 20 maanden bezig is met
het geven van reanimatiekursussen, heeft
in die tijd 2600 leken opgeleid in de reani-
matietechniek. De kursussen zijn gegeven
aan: politie-brandweer-marechausseé-ge-
zins en bejaardenverzorgsters-EHBO-ve-
renigingen-vrouwenverenigingen-scho-
len-sportverenigingen-personeel van be-
jaarden en verzorgingstehuizen-zieken-
huispersoneel-bedrijven en individuelen.
Van de 2600 door de N.H.V. opgeleide

„Reanimators", hebben er 33 in de praktijk
reanimatie toegepast, wat 27 keer met suk-
ses is bekroond; 27 mensenlevens zijn door
leken via het toepassen van Reanimatie ge-
red!!!

De opleiding binnen het N.H.V. team ge-
schiedt door A-verpleegkundigen, die al-
len in het bezig zijn van de aantekening
„Cardiologie" en ook als zodanig werk-
zaam zijn in ziekenhuizen hier in de Regio.
Men betreurt het, dat binnen de sportwe-
reld weinig interesse bestaat voor het leren

van de reanimatie-techniek, terwijl juist
daar vrij veel slachtoffers vallen; alleen al
rondom Doetinchem zijn in 2 maanden
tijd 5 jonge mensen (25-35 jaar) gestorven
door een hartstilstand, die „misschien" ge-
red hadden kflkn worden, als „iemand"
de reanimatie-techniek meester was ge-
weest.

Daar de tijd van hulpverlening aan een ge-
troffene van een hartstilstand, zéér kort is,
nl. 4 minuten, is direkte hulp van levensbe-
lang, praktisch geen enkele arts of ambu-

lance kan binnen die 4 minuten ter plaatse
zijn. De Nederlandse Hartpatiënten Vere-
niging heeft dan ook aan alle door haar op-
geleide „Reanimators", een z.g.n. Raam-
kaart verstrekt, (zie bijgaand model) die
aangeeft, dat degene, die deze kaart of stic-
ker voor zijn raam en/of auto heeft, de rea-
nimatie-techniek beheerst, zodat men, als
zich ergens een situatie voordoet, waarin
direkte hulp geboden is, men zich tot hem
of haar kan wenden, die deze kaart/sticker
zichtbaar voert. Wat betekend dit in de
praktijk? Welnu dit: als iemand b.v. thuis
wordt getroffen door een hartstilstand, het
zij door een infarkt-verstikking-electrici-
teitsongeval e.d. en drie huizen verder
woont iemand die kan reanimeren, en men
weet dat, door middel van die kaart of stic-
ker die voor een raam staat, en men waar-
schuwt éérst die persoon, vóórdat men de
huisarts of ambulance waarschuwt, dan is
de overlevingskans van het slachtoffer be-
duidend gestegen, doordat de hulpverle-
ning binnen die 4 minuten op gang is geko-
men, in afwachting van arts of ambulance.

De komende maanden geeft het team kur-
sussen in: Doetinchem - 's Heerenberg -
Aalten - Lichtenvoorde - Zutphen - Dieren
- Arnhem - Velp - Hengelo G -
Borculo - Groenlo - Winterswij
veld - Eefde - Wolfheze - Oosterbeek en
Ulfl

Aanmelden voor een reanimatiekursus
dient te geschieden met vermelding van
naam-voorl.-adres-woonplaats/p^™xle-
geb. data en eventueel telefoonmmimer
bij:
Reanimatie-team N.H.V., Regio Gelder-
land, postbus 52, 7000 AB Doetinchem.
De kursus duurt 3 avonden of middagen,
de kosten zijn f30,- inclusief het lesmate-
riaal en het te behalen getuigschrift.

Aktie-Polen
Rekening en verantwoording
Door enkele afgevaardigden zijn de inkomsten en uitgaven gekontro-
leerd van de aktie 1981/1982. De bescheiden zijn in orde bevonden.
Wij plaatsen hieronder de stand van zaken. Mocht u toch behoefte voe-
len om een uitgebreid overzicht of inzage, dan kunt u zich wenden tot
het dagelijks bestuur, die u gaarne te woord wil staan.

Giften
Aan giften werd ontvangen van particulieren,
bedrijven en maatschappelijke instellingen:
Exportrestitutie NCZ
Rente/diversen
BTW restitutie (nog te ontvangen)

55.394.06
5.274.70

100.15
P.M.

60.768.91

Uitgaven
Aan hulpgoederen (levensmiddelen en medicijnen)
werd gekocht
Transportkosten (Eigenhuizen)
Kosten (Deviezen)
Verzekeringen
Propagande (geluidswagen)
Diverse kleinere kosten verband houdend met
de organisatie der actie

BATIG SALDO
(aan te wenden voor actie 1982/83)

52.288.36
2.000.-
1.132.49

196.50
70.80

358.40
56.046.55
4.722.36

Wij maken gaarne
druk-werk

van uw
drukwerkproblemen

geboortekaarten
trouw- en uitnodigingskaarten

Handelsdrukwerk zoals:
enveloppen, rekeningen, folders, katalogussen
biljetten, boeken, kranten, tijdschriften
enz. enz.

Vraag eens vrijblijvend prijsopgave
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CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 3 februari

44e jaargang nr 47

CONTACT/SPORTOVERZICHT
Uit het Ratti-kamp
Afd. Zondag
Vorden 6 - Ratti 2: 0-0
Ratti 2 had voor de pauze het beste
van het spel, maar de kansen die Fons
Wicherink, Rob Hartman en Jos Jans-
sen kregen werden niet benut. Na de
thee trok Vorden meer en meer het
initiatief naar zich toe, kreeg zelfs kan-
sen, maar van Zuilekom en Stokkink
bleken ook onmachtig. Kort voor het
einde reageerde de doelman van Vor-
den prachtig op een fraaie kopbal van
Gerardd Lichtenberg. En zo bleef de
stand dubbelblank.

Ratti 3 - Vorden 7: 7-1
De met veel belangstelling tegemoet
ziende derby heeft Ratti 3 in haar
voordeel weten te beslissen. Voor rust
doelpunten van Koers en Lichtenberg
voor de thuisclub. Na de thee ver-
hoogden Balvert en weer Lichtenberg
de stand tot 4-0. Benny Addink kon
hierna tegenscoren. Maar Ratti bleef
doorgaan en Koers en Balvert tilden
de stand naar 7-1.

Ratti (dames) l - W.S.V.: 1-1
Ondanks het gure weer hadden beide
ploegen een goede inzet. Er werd fel
om de bal gestreden. W.S.V. kreeg
enige kansen maar wist deze niet te
benutten. Na de thee kon W.S.V. de
leiding nemen door te profiteren van
een misverstand in de verdediging
van de thuisclub. 0-1. Ratti liet zich
hierdoor niet ontmoedigen en pro-
beerde fanatiek de bakens te verzet-
ten. Uit een corner wist Brigit Bos de
van Anny Eggink gekregen bal achter
de doelvrouwe van W.S.V. te depone-
ren, l -l. En met deze stand kwam het
einde en verlieten 22 dames moe en
geheel bemodderd het veld.

Ratti Gun.) a - Dinxperlo: 2-4
Voor rust een aanvankelijk gelijkop-
gaande strijd. Halverwege de eerste
helft opende Dinxperlo 0-1. Na de
rust wist Pascal Klootwijk de stand
gelijk te trekken. Hierna namen de be-
zoekers opnieuw de leiding, maar
Rondeel kon kort hierop Ratti weer
naast Dinxperlo brengen. Maar Dinx-
perlo bleef doorgaan en met nog twee
treffers was het voor Ratti een verlo-
ren zaak.

Afd. zaterdag
Almen 4 - Ratti 2: 5-4
Met slechts negen spelers toog Ratti
naar Almen. Met de rust leidde Al-
men met 2-1. Na de rust vielen de ove-
rige doelpunten. Ratti wist steeds de
achterstand in te lopen, maar raakte
uitgespeeld. Doelman Geerken reikte
aan het eind der wedstrijd gebles-
seerd.

Ratti 3 - CJ.V.'ers 4: 1-2
Tegen koploper CJ.V.'ers (vorig jaar
gedegradeerd) heeft Ratti het erg
moeilijk gehad. De ploeg bestond uit
voornamelijk jonge spelers. Voor rust
had Ratti de wind tegen. De achter-
hoede kwam diverse malen onder
druk te staan en na een half uur spelen
vielen beide doelpunten voor de be-
zoekers. Na de pauze probeerde Ratti
de bakens te verzetten. Eric Rothman
wist de achterstand nog te verkleinen
tot 1-2, maar verder lieten de CJ.V.-
'ers het niet komen.

Zaterdag 29 januari 1983
Ratti l - O B V 1 : 12-0
OBV was nauweli jks wakker of Hoe-
t ink maakte voor Ratti het eerste doel-
punt, in de 4e minuut 1-0. Jan Nijen-
huis scoorde in de 13e minuut 2-0. In
de 16e minuut kreeg Ratti een penalty
toegewezen, doordat een speler van
OBV te opbesuisd naar de benen van
Hoetink trapte. J. Nijenhuis benutte
de strafschop 3-0. Henk Bulten voer-
de de score op in 22e minuut en 29e
minuut naar 5-0. Daarmee was het
ook rusten.
Ratti werd voor de aanvang van de
wedstrijd in nieuwe shirtjes gestoken,
aan-geboden door loonbedrijf Dijk-
man, die er een kleurig geheel van had
gemaakt, waarbij keeper Wassink in
het geel goed afstak. Eveneens werd
aan de trainer en leider een blauw re-
genjack aangeboden. Aan gebroeders
Dijkman werd dank gebracht voor de
aangeboden kledij.
Direkt na rust hetzelfde beeld. Een

veel sterker Ratti, dat goed combi-
neerde en veel kansen kreeg. Veel
kansen gingen verloren, doordat OBV
veel op de benen van Ratti-spelers
speelde, en er nogal eens ten onrechte
voor buitenspel werd gefloten. In de
50e minuut was het Jan Nijenhuis die
6-0 aantekende. In de 54e en 76e min-
uut schoten Renier Gosselink en Ge-
rard Waarle raak en maakten daarbij
de tien doelpunten vol. In de 85e en
87e minuut schoten Henk Bulten en
Gerrit Hoetink het dozijn vol 12-0.
Ratti verdient beteere tegenstanders.
In het carnavals-weekend gaan zij oe-
fenen tegen een tweede klasser. Vol-
gende week gaan zij naar Apeldoorn
om daar te spelen tegen WWNA, één
van de betere tegenstanders waarte-
gen thuis gelijk werd gespeeld, daar
kunnen tevens de 100 doelpunten
worden volgemaakt, nu zijn het er 98
voor.

Uitslagen:
sv. Ratti l - OBV l: 12-0; Almen 4 - sv.
Ratti 2: 5-4; sv. Ratti 3 - C.J. Vers 4:
1-2.
Programma 5-2-1983:
W.W.N.A. l - sv. Ratti l; Groen-Wit 9
- sv. Ratti 3; sv. Ratti 3 - DZSV 3.

Buizen Berend en
Ex-Twente trainer
Rob Groener in Veronica
zaalvoetbalteam
Ter gelegenheid van de opening van
de sporthal speelt het eerste team van
de Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" zaterdagmiddag tegen Ve-
ronica. Hierin spelen o.a. mee Buizen
Berend van "Normaal"; Rob Groener
ex-trainer F.C. Twente; worstelkam-
pioen Dries de Winter e.d.

Velocitas
Velocitas l heeft de zaalvoetbalcom-
petitiewedstrijd tegen Gorssel 2 vrij
gemakkelijk met 9-1 gewonnen. Voor
de rust leek het daar niet op want toen
leidden de Vordenaren slechts met
2-1

"Vorden" verlengt
kontrakt met trainer
Het bestuur van de voetbalvereniging
"Vorden" heeft het kontrakt van trai-
ner R. Gerritsen uit Dieren met één
jaar verlengd.

Uitslagen v.v.Vorden
Zaterdag 29 januari
Vorden AO - Be Quick AO: 5-1;
Brummen Al - Vorden Al : 5-1; Vor-
den BI -EefdeBI :0-2 ;BrummenB4-
VordenB2:0-3;AZCCl-VordenCl:
2-1; Brummen C3 - Vorden C2: 0-6;
Erica C4 - Vorden C3: 3-0.

Zondag 30 januari
Vorden 2 - Eibergen 3: 0-0; Vorden 4 -
Warnsveld 2:4-4; Vorden 5 - Hercules
4: 7-1; Vorden 6 - Ratti 2:0-0; Ratti 3 -
Vorden 7.

Programma zaterdag 5 februari
Vorden AO - PAX AO; Vorden Al -
Ruurlo Al; Vorden BI - Voorst BI ;
Erica B3 - Vorden B2; Steenderen Cl -
Vorden Cl; Be Quick C2 - Vorden C2;
Eerbeek C4 - Vorden C3.
Zondag 6 februari
Loenermark - Vorden; Vorden 2 - Wit-
kampers 2; Vorden 3 vrij; Vorden 4 -
Lochem 4; Vorden 5 vrij; Vorden 6 -
Reunie 3; Baak 4 - Vorden 7; Ajax-B 6
- Vorden 8.

Treffers '80
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging "Treffers '80" won
de competitiewedstrijd tegen Smash
uit Borculo met 8-2. R Knippen, F.
Evers en S. Hovenkamp wonnen ie-
der twee partijen, terwijl ook het dub-
belspel werd gewonnen. Treffers 2
verloor met 3-7 van Dropshot uit Zel-
hem. Jansen en Ilbrink wonnen elk
één partij, terwijl zij ook het dubbel
wonnen. Het derde team verloor met
7-4 en wel van RTTV uit Ruurlo. H.
Disters en M. Martinus wonnen één
partij en R. de Heus twee partijen.
De jeugd van Treffers verloor met 0-
10 van Dynamo uit Neede. Het twee-
de jeugdteam verloor met 4-6 van Dy-
namo uit Neede. Ronald Wiekart, Ru-
di Wolsink en Remco Bruinsma won-
nen ieder één partij, terwijl ook het
dubbel werd gewonnen. Het derde
jeugdteam won met 9-1 van Dynamo.
Michel Kemper, Frans Haverkamp
en Erwin Nijenhuis wonnen elk drie
partijen.

Veldtoertocht
DeWrR.T.C. "De Achtkastelenrij-
ders" uit Vorden organiseert op zon-
dag 6 maart een veldtoertocht. De
start is vanaf het gemeentelijk Sport-
park. De lengte van de rit is 45 kilome-
ter.Jfc|t parcours loopt onder andere
via wRLochemseweg, Barchemseweg
en het Groote Veld. de finish is eve-
neens op het gemeentelijk sportpark.

Crosswedstryden
"De Graafschaprijders"
De crossafdeling van de V.A.M.C.
"De Graafschaprijders" uit Vorden
heeft voor 1983 zeven onderlinge
crosswedstrijden vastgelegd. Deze
wedstrijden die gereden worden op
het "Delden-circuit" zijn gepland op
de volgende data; 9 april, 16 april, 21
mei, 18juni,9juli,6augustusen3 sep-
tember. Op 23 april wordt een club-
trial gehouden op het militaire oefen-
terrein. 24 mei komt Vorden uit tegen
Hamac uit Harfson (in Harfsen), ter-
wijl de return is gepland op 2 juli. Op 4
juni is er een twee-uurs cross op het
Delden-circuit, 20 augustus wordt op
hetzelfde circuit gereden tegen Ha-
move uit Hengelo. 9 oktober vindt er
een grasbaanrace plaats op het terrein
aan de Okhorstweg.

B.V. Kranenburg
Het eerste team kwam uit Hummelo
terug met een 31-39 overwinning op
V.O.P. Het tweede team zegevierde
thuis over De Ruif 2 met 35-30.
Kranenburg 3 leed uitspelend een
nipte 36-34 nederlaag tegen Gouden
Druif 3. Op eigen tafel veroverde het
vierde team een 36-33 overwinning op
het Steenderense De Engel 3. Het vij f-
de tenslotte moest met 28-40 de eer la-
ten aan het bezoekende De Keu 5.

Huuh Bos winnaar
kurkbiljarten
Aan de door de biljartvereniging Kra-
nenburg in zaal Schoenaker georgani-
seerde wedstrijden kurkbiljarten na-
men ongeveer tachtig personen deel.
Grote overwinnaar werd Huub Bos.
Zowel zaterdag als zondag veroverde
hij de dagprjs. In het eindklassement
verwierfhij de eerste en tweede plaats.
Derde werd Hans Krabbenborg.

Huldiging kampioenen
"Graafschapryders"
Tijdens de jaarlijkse feestavond die de
V.A.M.C. "De Graafschaprijders" za-
terdagavond organisereert in zaal "De
Herberg" zullen de verschillende
kampioenen gehuldigd worden.
Dit zijn Hans Berendsen (kampioen
cross jeugd); Tjeerd Stapelbroek
(kampioen jeugdcross 125 cc); Gerrit
Bosch (kampioen 125 cc A-klasse);
Jan Harkink (kampioen 125 cc B-klas-
se); Johan Bijenhof (kampioen 250 cc
en hoger B-klasse); Tonnie Harmsen
(kampioen 250 cc en hoger A-klasse);
Jan Willemsen (kampioen enduroju-
nioren); Robbie van de Straat (kam-
pioen enduro senioren); Delden Tro-
fee winnaar Jan Harkink (dubbelkam-
pioen). Bovendien ^fcRobbie van de
Straat gehuldigd wJJpn als de kam-
pioen van Nederland in de klasse 125
cc senioren.
De kampioenen bij de orienteringsrit-
ten zijn: J. Luiten (auto's A-klasse); J.
Vruggink (auto's B^ksse); H. Vis-
schers (auto's toerK^te) en G. Sie-
mes (bij de niet leden). Tevens zal op
deze avond de Motorsportman en
jeugdsportman van het jaar bekend
worden gemaakt. Het dansorkest "Ta-
ke it Easy" zorgt voor de muzikale om-
lijsting.

"Makkie" voor Vordense
polodames
De dames van "Vorden '64" hebben
de competitiewedstrijd tegen de Han-
zekikkers uit Zutphen vrij gemakke-
lijk met 10-0 gewonnen. Disere We-
sterveld en Marian Pardij s zorgden in
de eerste periode voor een 2-0 voor-
sprong. In de tweede periode werd het
7-0 door doelpunten van Hermien Ka-
melink; Hermien Tiessink 2x; Disere
Westerveld en Henriet Hazekamp.
Marieke Velhorst zorgde in de derde
periode voor 8-0, waarna Disere We-
sterveld en Hermien Tiessink de eind-
stand op 10-0 bepaalden.

André Karmiggelt
Tijdens de Speedoo-zwemwedstrij-
den heeft Vordenaar André Karmig-
gelt zich bij de tien beste zwemmers
geplaatst op het onderdeel 100 meter
vrije slag. Hij zwom een tijd van l .28.4
en verbeterde daarmee zijn eigen re-
kord met ruim 4,5 seconde.

Verlies voor Dash dames
in Maria Parochie
De dames van Dash hebben zater-
dagmiddag verdiend met 3-1 verloren
van de Trekkers uit Maria Parochie. In
deze uitwedstrijd bood Dash in de eer-
ste set aanvankelijk goed partij. De
Vordense dames kwamen op een 2-7
voorsprong maar moesten uiteinde-
lijk de set toch nog met 15-11 uit han-
den geven. De tweede set was duide-
lijk voor Dash. De verdediging sloot
beter, terwijl aanvallend ook goed
werd gespeeld. Setstand 10-15. In de
derde en vierde set kwam Dash er vrij-
wel niet meer aan te pas. Setstanden
15-9 en 15-2.
De dames 2 van Dash wonnen met 3-0
van Hansa uit Zupthen. De heren van
Vorden speelden een goede wedstrijd
tegen SVS 2 uit Schalkhaar. Deze ont-
moeting eindigde in 2-2.

Avondwandeling
T.V. Vorden
Zaterdag 5 februari a.s. organiseert de
ontspanningscommissie van de
Touwtrekvereniging Vorden weer de
jaarlijkse avondorienteringswande-
ling. De heren M. Engel, H. Brum-
melman en Fr. Eggink hebben ge-
tracht een in alle opzichten boeiende
wandeling uit te zetten. Aan deze
wandeling kunnen deelnemen alle le-
den, donateurs met dames, vrienden
en huisgenoten. Vertrek vanaf het
klubgebouw, Ruurloseweg.

Dammen
Afgelopen zaterdag werden in Henge-
lo de distriktskampioenschappen
sneldammen gehouden, en zoals ge-
bruikelijk waren er veel DCV-ers aan-
wezig. Er konden 2 kampioenschap-
pen gevierd worden. Wieger Wesse-
link zegevierde in de Hoofdklasse en
Saskia Buist in de Eerste Klasse. In de
Hoofdklasse waren 24 deelnemers,
die na voorrondes in 2 finales speel-
den. Wieger Wesselink behaalde de
Ie plaats met 16 punten en 2 punten-
voorsprong op nummmer 2, Johan
Krajenbrink werd na barrage met
Tjeerd Harmsma 3e, Henk Ruesink
en barrage 7e en Henk Grotenhuis na
barrage 9e, beide met 11 punten. Jan
Masselink behaalde 7 punten en een
10e plaats. In de verliezersronde werd
Gerrit Wassink 2e achter Herman
Luimes, met 13 punten. Harry Graas-

kamp werd 5e. Saskia Buist bleef in de
Eerste Klasse de konkurrentie voor en
behaalde 22 punten. Erik Brummel-
man speelde bij de junioren, maar kon
geen potten breken: een 9e plaats was
zijn deel in het veld van 10 deelne-
mers. Meer suksessen zijn er bij de
aspiranten: achter Arjan v.d. Berg en
Frits Zegelink met 27 punten behaal-
de Henk Hoekman 25 punten en een
3e plaats. Jürgen Slütter werd met 21
punten 5r, Wim Berenpas 6e, en Mar-
tin Boersbroek 12e. Er waren 16 deel-
nemers bij de aspiranten. Bij de pupil-
len waren 10 deelnemers, en daar
werd Michel Boerkamp 3e met 24
punten en Rik Slütter 5emet 15 pun-
ten.
In de onderlinge kompetitie werden
de volgende wedstrijden gespeeld: G.
ter Beest - S. Buist 1-1; G. Hulshof- B.
Hiddink 1-1; J. Masselink - J. Lamers
2-0; G. Wassink - W. Wesselink 2-0; H.
Ruesink - H. Hoekman 1-1; B. Wen-
tink - B. Breuker 1-1; G. Brummel-
man - H. Esselink 0-2; B. Rossel - J.
Hoenink 2-0; H. Wansink - W. Sloetjes
1-1.
Nu de voorrondes afgerond zijn, kan
de stand in de finales opgemaakt wor-
den: in de Hoofdklasse leidt Johan
Krajenbrink met 8 punten uit 4 wed-
strijden gevolgd door Wieger Wesse-
link (8 u i t5 ) ,HenkRues inkme t6u i t4
en Gerrit Wassink met 5 uit 4. In de
Eerste klasse wordt de ranglijst aange-
voerd door Gert Hulshof met 9 uit 5;
hier gevolgd door Bernard Breuker 8
uit 6; Herman Wansink met 6 uit 5 en
Wim Sloetjes met 5 uit 3. Komende
klubavond vindt de 2e ronde plaats
van de onderlinge bekerwedstrijden.
Bij de jeugd werden de volgende uits-
lagen genoteerd: E. van Est - B. van
Zuylekom 0-2; M. Boersbroek - W.
Hulshof 0-2; J. Brandenbarg - W. Be-
renpas 0-2; G. Brinkman - H. Beren-
pas 2-0; E. Brummelman - M. Half-
man 2-0; J. Dijk - J. Slütter 0-2; M.
Boerkamp - E. te Velthuis 2-0; J. Kuin
- A. Bouwman 2-0; B. Voortman - H.
Berenpas 0-2; R. Slütter - G. Brink-
man 2-0; J. Dijk - M. Halfman 2-0; J.
Slütter - J. Brandenbarg 2-0.

ledere dinsdagmorgen Yoga in het Dorps-
centrum
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum,
ledere woensdagmiddag: volksdansgroep
voor ouderen in het Dorpscentrum
Elke vrijdagmorgen weekmarkt.
ledere eerste maandg van de maand
schrijfavond Amnesty International.

2 februari N.B.v.Pl.Vr.
3 februari H.V.G.Vorden dorp

15 februari NCVB Dorpscentrum
23 februari KPO
23 februari Cultureleavond van

G.M.v.L, N.B.v.Pl.Vr.
en Jong Gelre

Denk aan de aktie Polen
7 tot en met 12 februari

Uitslag kinder-kleurplaat
Iste-prijs f. 10,- Marit Klaassen, de Schoemaker 19 Ruurlo
2de-prijs f. 7,50 André Walgemoet, Deldenseweg 11 Vorden
3de-prijs f. 5,- Carolien Vruggink, Sterreweg 7 Hengelo Gld.
4 t/m 13e-prijs f. 2,50 Irma Lusink, Slootsdijk 3 Ruurlo; Karin Rouwenhorst, Het
Wiemelink 27 Vorden; Ruth Klein Gunnewiek, Eikenlaan 7 Vorden; Simone
ten Barge, Het Kerspel 26 Vorden; Erwin Zonnenberg, Koskampweg 12 Ruurlo;
Ronald de Beus, de Stroet 4 Vorden; Elsbeth Ruiterkamp, Lindeseweg 24 Vor-
den; A. Ribbers, Scheiddijk 10 Mariënvelde; Winanda Beeftink, Gazoorweg l
Vorden; Geert Vruggink, Kooiersdijk 5 Ruurlo.

Prijzen zijn af te halen aan ons kantoor Nieuwstad 12 Vorden.

Uitslag en oplossing
Kerstpuzzel
Iste-prijs f. 25,- Mevr. A. Wullink-Gr. Wassink, 't Hoge 84 Vorden
2de-prijs f. 20,- mej. B.H. Zweverink, Ruurloseweg 84 Hengelo Gld.
3de-prijs f. 15,- A. Lankveld, Wiersseweg 28 Ruurlo
4de-prijs f. 10,- Mevr. G. Eggink-Groters, Leeuwerinkstraat 11 Ruurlo
5de-prijs f. 10,- G. Sprukkelhorst, Kaaldijk 13 Ruurlo
6de-prijs f. 10,- Mevr. Hissink-Walgemoed, Rietgerweg 3 Vorden
7de-prijs f. 10,- T.G. Heuvelink, Emmerikseweg 11 Vierakker
8ste-prijs f. 10,- H. Tijink, Onsteinseweg 3 Vorden
9de-prijs f. 10,- H. Zieverink-Kettelarij, Kerklaan 5 Barchem
lOde-prijs f. 10,- J. Valster, Hoetinkhof 119 Vorden

Prijzen zijn af te halen aan ons kantoor Nieuwstad 12 Vorden.

OPLOSSING KERSTPUZZEL MET EEN VERBORGEN RAAD
HORIZONTAAL:
1 Kerst: 5. winter: 10. donker: 15. feest; 19. lol; 21. Noor; 23. teen; 25. ent; 27. tafel; 30. RR; 31. gas; 33. er: 34. arend; 37.
TT; 39. genoeg: 41. rente; 43. strand: 45. sa; 46. ara; 48. Eire; 49. web; 50. rel; 51. rand; 52. elk; 53. durf; 55. nn; 57. motor;
59. sa; 60. sla; 61. oa; 63. Edam; 65. rem; 66. Lima; 68. it; 70. drang; 72. rose; 74. ever; 76. radio; 78. tras; 80. nek; 82. ton; -
83. Noë: 84. hak. 85. aar; 87. leg; 90. lek: 91. er; 92. la; 93 one; 95. iel; 97 Ena; 99. ral; 100. en; 101. dokter; 104. kerst-
boom; 107. zee; 109. lei: 110. ut; 112. vat; 113. toe; 114. ca; 1ï5. el; 117. ziek; 120. soda; 121. rol; 123. totaal: 125. sok; 127.
alle; 128. roemen; 129. maart; 131. arre; 133. Ada; 135. snee: 136. Namen, 138. as; 140. pel; 142. eet; 144. Atlanta; 150.
Aaron; 151. bestemmen; 154. kordaat; 157. ar; 158. Ee; 160. alk; 162. weg; 164. Eli; 167. rede; 169 el; 171. steels; 173.
toren; 174. ma; 175. tel; 176. altoos; 178. ski; 180. en; 182. Ares; 184. os; 185. Mao: 187. ar; 188. sip; 190. tandem; 192.
falen; 193. si; 194. den; 195. Rus; 196. tel; 198. kat; 200. ca; 202. eren; 204. mat; 205. nee; 207. bed; 208. hu; 210. gezin;
212. boot; 213. elan; 215. intiem; 220. er; 221. spar: 223. aas; 225. tuit; 227. Ie; 228: ader; 231. os; 232. elite; 234. TT: 236.
rok; 238. das: 239. Oslo; 241. dra; 242. Ane; 243. eter: 246. ne; 247. em; 248. Spaans: 250 agent: 252. smerig; 254. Vaals;
255. pa; 257. eed: 258. st; 259. lelie; 261. sar; 262. lire; 264. stem: 266 Ens; 268. stram; 269. belang; 270. staren; 271. kras.

VERTIKAAL:

2. el; 3. rot; 4. slag; 6. in; 7. Norg; 8. tor; 9. er; 11. OT; 12. nee; 13. kers: 14. en; 16. eend; 17. end; 18. st; 20. lenig; 22. man;
24. krant; 26. stad; 28. fee; 29. lor; 31. geboren; 32. stromen; 34. ara; 35. end; 36. hak;*38. trui; 40. eend; 41. rem: 42. eer:
44. tram; 45. slak; 47. ar; 52. el: 54. fors; 56. nar; 58. te; 59. Sir; 60. stier; 62. Aa; 63. egel; 64. mot; 66. lee; 67. arak; 68. id;
69. stal: 70. dar: 71. nn: 73. sol; 75. vos; 77. ak; 79. raad; 81. kei; 84. hel; 86. anti: 88. gek; 89. ent; 90. lam; 91. ene; 93. oker;
94. Ee; 96. lev; 97. est: 98. abt; 99. roe; 100. Ee; 102. OL: 103. ruit; 105. rak; 106. oor: 107. zadel; 108. verraad; 111. team;
114. col; 116. loods; 117. Zon; 118. kaas: 119. ho; 120. slee; 122. Lea; 123. tel; 124. lans: 125. stee; 126. kant; 127. arme;
130. re; 132. ra; 134. hen; 137. na; 139. strop; 140. panda; 141. It; 143. edele; 144. aak, 145. lor; 146. abt; 147. Est; 148.
oma; 149. in; 152. erg: 153. beesten; 155. alm; 1'56. ak; 159. Elten; 161. vers; 162. wens; 163. gemis; 165. iel; 166. vla; 167.
roos: 168. de: 170. la; 172. sla; 173. toer; 177. tram; 179. ko; 181. land: 183. til; 185. ma; 186. Oder; 188. sas; 189. pen; 190.
tier; 191. en. 192. fut; 193. stel; 195. rat; 197. leg; 198. kans; 199. Leo; 200. cel; 201. adat; 203. neer; 204. mi; 205. nor; 206.
etalage; 207. bestand: 209. uit; 211. zr; 212. bas; 214. nut; 216. tl: 217. Ier: 218. maken; 219. Edam; 222. poon; 224. ai: 226.
item; 228. adem: 229. es; 230. psalm: 232. era; 233. ent: 235. gerei: 237. on; 239. opa; 240. las; 244. tel; 245. ril; 248. Sara;
249. spil; 251. eer; 252. ster; 253. gier; 254. VAR; 256. ara; 258. sta; 260. Ena; 261. st: 262. Ie: 263. en; 264. st; 265. me;
267. ss.

DE VERBORGEN RAAD LUIDT: IN DE WINTER IS ER LEVEN. KERSTFEEST WIL U VREDE GEVEN. NA HET DONKER KOMT
HET LICHT; HOUDT DAAROP UW BLIK GERICHT!



VOOR DE KARNAVAL
Pruiken, boerenkielen aite maten,
boerenpetjes, maskers, make-
up, enz. enz.

Fa. Sueters
Dorpsstraat 15, tel. 3566.
Ruurloseweg 91, tel. 6658. Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders brengen ter kennis van
belanghebbenden dat van 4 tot en met 17 februari ter
gemeente-secretarie, afdeling Algemene Zaken, ter in-
zage ligt een voorstel aan de gemeenteraad tot onttrek-
king van het noordwestelijk gedeelte van de Stuwdijk
(weg nr. 149 van de Wegenlegger) ter lengte van ca 90

Bezwaarschriften tegen dit voorstel kunnen binnen de
genoemde termijn bij de gemeenteraad worden inge-
diend.

Vorden, 3 februari 1983
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris. De burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

GEMEENTE VORDEN
HINDERWET

terinzagelegging beschikking (art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 4-
2-83 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uuren van 13.30
tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage de beschikking op het verzoek van Bodega"'t Pan-
toffeltje", Dorpsstraat 34, 7251WV Vorden om een ver-
gunning tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een bar-bodega-zaal. Datum ver-
zoek 24 oktober 1981, adres van de inrichting Dorps-
straat 34, kadastraal gemeente Vorden, sectie K, num-
mer 4113. Strekking van de beschikking de vergunning
is verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebrui-
kelijke voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade
of hinder van ernstige aard voor de omgeving.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
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
Koningin en worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, 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 tothet treffen
van een voorlopige voorziening. Dit 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: 3 februari 1983
Burgemeesteren wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, De Burgemeester
J. Drijfhout M. Vunderink

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnummer 19.

Wist u dat één op de 10 satanen
t laatste jaar een inbreker op

bezoek heeft gehad!

Bescherm
daarom uw huis

en gezin permanent
met InterQuartE

InbraakalarmfTM
Het komplete alarmsysteem voor
*«n betaalbare prijs

Deer Alarm
970Ï X
ƒ149,50

In combinatie met 1 set
sensorten 1 hoorn

ƒ198,

de politie "do* zelf iets om de inbreke

: qppnenkelprobleemteziin nbrekers Val oudig
uitgesloten. Wij hel

H.ite beveiligd kan worden

barendsen
Zutphenseweg 15 - Vorden

Foto van Vorden-van-toen

Niet ver van de begraafplaats ligt het "Schapenmeertje", de plaats waar in de vorige
eeuw de schapen van de helde in het "Galgengoor" vóór het scheren werden gewas-
sen.

(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Speciaal aanbevolen voor het
weekend

ROZIJNENBOLLEN
Contact een

graag gelezen
blad

U wilt deze zomer van uw tuin genie-
ten, maar ze moet nog aangelegd wor-
den, of 'n

onderhoudsbeurt
hebben, vraagt u dan eens geheel vrij-
blijve.nd bij ons prijsopgave.

Hoveniersbedrijf en
kwekerij

G.J. Bosman
Kervelseweg 23,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2619

BFj ons in d'n Achterhoek
Hent Mensink zat zondagaovund op zien dooie gemak nao de tillevisie te
kiek'n. Of e ok warkeluk wat zaog is un tweede. lederene hef jao wel 's
störme da'j argens nao kiekt en toch niks zeet, i'j bunt dan met ow ge-
dachten soms heel argens anders. En Hent was met zien gedachten b i j
de Kosmos. Al un paar dage had dal ding de veurkante van de krante
chaald en op de radio en t i l lev is ie heur'n i'j 't geregeld nuum'n. Zo net,
um zeuven uur had e nog weer eluusterd. 't Zol wel un uur of ene 's nachs
wodd'n hadd'n ze ezeg veur 't ding an de grond kwam. Maor waor of e
neerveel wissen ze dizze keer toch neet zo arg secuur, of liever ezeg: daor
wissen ze helemaol niks van. 't Kon hier wean maor ok bes in Amerika.

Hent was umme zo te zeggen in hoger sferen too zien vrouw bi'j 'n afwas
un panne van 't aanrech op de potlander vloer leet vall'n en dat gif nogal
lawaai. "Daor volt 't ding al", wat Hent's eerste bevlieging too hee 't ka-
baal in de kökk'n heur'n. Maor too Drikke, zien vrouw, achter de deure
hen kek en vroog of e ok eschrokk'n was, kwam e weer bi'n zien positie-,
ven. Foi, zei Hent, '"k dachte warkeluk, now is 't gebeurt met ons, neet
dat daor wieters zovölle an oaverstuur was ewes maor wi'j wilt t'r tocht
nog graag un tiedjen blieven loop'n".

't Voetballen op de tillevisie kon um o,k al neet zo arg boeien al von e wel
dat die "Grunnegers" zich bes weer'n tegen de jonges van "No. 14". 't
Was in ieder geval better as dat schaatsen van de vrouwluu dat e 's med-
dagens bekekk'n had. Dat was jao niks meer. Maor jao, wat is niks, wi'j
bunt met wat dinge ok wel arg vewend.

Hee zat daor nog zo te doezen too de belle gong. An de deure ston Harm
Reinders op zien leerkesklompe, 'n boer die un paar honderd meter wie-
terop an de weg wonn'n en nog un kearl die Hent neet kennen. "Zeg
Hent, heb i'j den waakhond nog den i'j vanwekke in de krane hadd'n
staon?". "Jao, dat he'w nog wel, wo'j um kopen?". "Now, neet veur mien-
zelf maor den man die'k hier bi'j mien hebbe wol d'r graag ene hemmen.
Die wont in un dure buurte waor nogal 's inebrokken wod. Oaver de pris
waarn zee't heel gauw eens. Gin wonder a'j wet dat Hent de krammen
nog maor net weer uut 'n arm had umdat um de hond zo toeetakeld had.
De hond leet zich gewillug met nao buuten nemmen, op 't huus van de
buurman an.

't Zol zo umsgeveer un h a l f u u r later too Hent buuten wat heurn krab-
ben. Met dat e de deure los dei sprong zien hond hoge tegen um op. "Zo
jong, was i'j daor weer?" 't Schen dat de hond 't toch nog neet zo beroerd
bi'j eur had ehad. "A'k ow raojen magge dan belt Reinders maor op an-
ders gaot ze ok nog nao den hond an 't zuuken", zei Drikke. Hent kreeg
vrouw Reinders an de tillefoon. Dat 'n hond weer bi'j Hent was had zee al
wel weer edach. Eurn man was met de kennis nao 'n dokter. Zee hadd'n
'n hond in de auto edaon, maor too hee d'r zelf un ketier later bi'n in wol
gaon had de hund um te pakken enomm'n. De boavenbokse had e an re-
pen ehad en de vellen bi'j 't been hangen, "'k Zal ow 't geld wel weer an-
langen", zei Hent, die wieters ok un betjen veleagen wat met 't geval. Hoe
't Hent wieter met den hond geet mo'w maor afwachten. Too hee de
hond 's aovunds achter de kachel zaog liggen zei e tegen Drikke: "'t is
toch eigenluk un vedekseld mooien hond".

Maor jao, die loopt t'r wel meer bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

5
februari

1983
i

Tel.
05750-13033

PORTkS*

Grote PORTAS-show
Deuren nooit meer verven!
Dat moet u gezien hebben: uit oude
onooglijke deuren maakt PORTAS
prachtige, moderne deuren. Binnen
één dag. Houtmotief naar keuze -
passend bij uw binnenhuisinrich-
ting. Kom kijken en vraag inlich-
tingen. Een bezoek loont de
moeite.

7 tot en met 12 februari
doet U toch ook mee?

Aktie-Polen

Zaterdag 5 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur

"HET DORPSHUIS"
Raadhuisstraat 6 te Vorden.
PORTAS-deuren-vakbedrijven overal in Nederland en in vele Europese landen

PORTkS®

.1
Voor een goed verzekeringsadvies

OWM VORDEN w.a.

uw woonhuis uitgebreid verzekerd vanaf f 0,65 per duizend
uw inboedel uitgebreid verzekerd vanaf f 1,35 per duizend

Inlichtingen:
Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon: 05750 - 26222.

A, Florijn,
M. Hobbemastraat 21. 7021 DC Zelhem, telefoon: 08342-2617.

L. • . S nu met grote kortingen

15% tot 30%
Installatiebedrijf

ift

Spalstraat 8, Hengelo G

Wij eindigen onze opruiming met een grandioze

STUNTDAG
alleen a.s. zaterdag 5 februari alle schoenen met RODE STIP
de

helft van de opruimingsprijs

Schoenen
I .ede r war en

Reparat ie

KKINK
Nieuwstad 14- Vorden - Telefoon 05752-2386

Aan alle optimisten!!!

Anno 1983 bouwt u beter dan ooit!!

A R C H i T E C l N B O U W Y Y YY
PREMIE W <J9.OOO:- ALL-IN

V R ' J S T A A K O IJO. OOO,- ALl-IN
BUNqALOWS. PRAKTIJK OP AANVRAAG
INDUSTRIE GEBOUWEN OP AANVRAAC,

AANVRAGEN ZUN VRUBLUVEND

,UUR



* Carraro en Honda
2 en 4 wielige tuinbouwtrekkers, Ploegen, Frezen,
Aggregaten, Kippers, Motoren, Pompen enz.

* Alpina, Skil en Solo
Kettingzagen, Heggescharen enz.

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

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

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.

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken

Electro Technisch Installatie Buro (Landelijk er-
kend)

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

Autorijschool
TEGER

Lessen in nieuwe Fiat Ritmo, schakelwagen en

automaat. Geen wachttijden.

Stationsstraat 1 8, Ruurlo, tel. 05735-1426.

Februari knaller
van Foto Dolphijn!!!!!!!!!!

Deze maand maken wij van Uw oude,
vergeelde of verscheurde foto's
een nieuwe perfecte afdruk voor
slechts

HALVE PRIJS
Dit geldt voor kleur en zwart-wit.

n
FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Ledenvergadering
Deldense Buurtvereniging
Donderdag 10 februari in zaal Café 't Zwaantje,
Hengeloseweg.

AGENDA
* 1 e opening om 19.45 uur indien niet genoeg le-

den aanwezig zijn wordt de vergadering meteen
weer gesloten.

* 2e opening om 20.00 uur.
Jaaroverzicht
Bestuursverkiezing:
aftredend: Jan Hummelink niet herkiesbaar;
Henk Memelink niet herkiesbaar; Absie Gotink
niet herkiesbaar; Carel Oostendarp herkiesbaar.
Kandidaten worden bekend gemaakt op de ver-
gadering.
Als er leden zijn die zich kandidaat willen stellen
kan dit voor de vergadering geschieden bij de
voorzitter.

* Rondvraag ,

* Sluiting

CARNAVAL
dus: ouderen en jongeren
op naar van Tongeren

Evenals vorig jaar:

verhuur van kleding
ook voor kinderen. Grote sortering
hoedjes, pruiken, neuzen, maskers,
toeters enz.

Raadhuisstraat 9, Hengelo Gld.
vanaf maandag 7 februari zijn wij langer geopend.

Des /andmans
wordt bij ons to

ld zorg en vlijt
ostelijk brood

bereid

Zutphenseweg - Vorden - Tel 1384

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

STAATSLOTEN
De verkoop begint maan-
dag 7 februari 1983.
Afhalen uitsluitend 's morgens
van 8.30- 12.30uuren'smid-
dags van 17.00 -19.00 uur.
MEVR. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
Telefoon 2367

REPARATIE
was- en a t 'vvasautomatcn
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Riet bergers t raat 34, Z u t p h e n
Tel. 05750-15410.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedek king

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

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister l

Mister S team is ta huur bij:

ZONDAG 6 FEBRUARI

LEMMON FIVE

Zaterdag a.s. zal de

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Z.V.V. Velocitas
spelen tegen

Veronica
i.v.m. de opening van de sporthal. De ballen voor
deze wedstrijd worden beschikbaar gesteld door

Café Uenk.
Na deze opening is het voor ons mogelijk te gaan
trainen. De ballen hiervoor werden aangeboden
door:

- Fa. Kluvers
- De Herberg
- De Rotonde
- Automobielbedrijf Tragter

De uitslag van de door ons gehouden verloting
van de Nationale loterij was:
f 10.000,--lotnr. 301218
f 1.000,- - lotnr. 174341, 200907, 214783,

328010,422879.
f 100,- - alle lotnr's eindigend op 3459
f 25,- - alle lotnr's eindigend op 067

Wanneer u prijs hebt kunt u uw lot opsturen naar
Stichting fondsen promotie, Heemraadsingel
184, 3021 SM Rotterdam.

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

Vieux Florijn
van 16,95 voor

15,45

Citroen
brandewijn
Florijn van 11,95 voor

11,25
Onze bekende huiswijn

Roussillon Village
6,45nu liter van 6,95 voor

slijterij-wijnhandel
SMIT

Dorpsstraat 10, Tel. 1391

Vordense weekmarkt

Poelier
Hoffman

Winterkost , da's andere kip.

Braadkuikens . , 5,25
Kuikenborsten . , 8,00
Kipkarbonade , , , 5,25
Alles vers en gekoeld

Bakkerij

't STOEPJE

RECLAME DEZE WEEK:

2 kruidkoeken
(uit eigen bakkerij) voor O, U U

Elke week voortaan de originele harde
Duitse broodjes.

TOT ZIENS OP DE MARKT BIJ
JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER

Voor al uw wild en gevogelte, speciaal haantjes: Poeliersbedrijf Rossel, Nieuwstad. Ook op de markt.

Valeweide met
de V van Volop,
Voordeel en
van Vlakbij de
Voordeur.

1 bos narcissen f 2,95
3 Primula's acoulis f 5,00
2 kaapSVJOOltjes vele kleuren f 4,25per stukf 2,50

Kamerplantenmest vloeibaar van 4,50 voorf 3,50
Azalia slechts f 4,95

Voor iedere klant bos

Forsythia slechts f 1,95

Studentenhaver
Vliespinda's
Fruitmix

500 gram ,—

500 gram 2,50

250 gram Jf~

tl

NOTENSPECIALIST

DE EEKHOORN"
's-HEERENBERG

't is vers, Icwa/ifeif/ser vice én laag in prijs bij' ons.

Belegen
Komünen Boursin

OMJUIG
U
ZELF!

Kaashandel P. Bakker
Vrijdagmarkt Vorden m 8 Holland Raascentrum

In kaas de baas
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verwugt'aar

\

Frisdrank,
literfles, sinas, cola of drink 79

Sinaasappelsap,
3 pakjes a 0,2 liter 99
Halfvolle koffiemelk,
flacon 1065 gram 179
Mac Leans tandpasta,
tube 75 ml., rood of blauw

l l

'"fox

WL

179
Briiiosoappads,
doos 10 stuks 199
Filterzakjes nr. 2,
80 stuks 99
Oma's cake,
450 gram 299
Splendid totaalwasmiddel, 00ft
zak 2 kilo 329

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij.1

Prijs geldig van 2 tot en met 5 februari as

WAO

Verkrijgbaar in onze filialen met een groenteafdeling
Prijzen geldig tot en met 5 februari a.s.

D PRUS-SIAG
NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31, ZUTPHEN
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