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Vorden's karnaval 1983 was
gezellig

De karnavalsvereniging De Deurdreajers kan op een gezellig karnaval terugblikken. De belangstelling voor alle evenementen
was goed te noemen. Een geheel volle bak was het in De Herberg met het Rosenmontagbal.
Vrijdag bracht Prins Harry de Eerste met zyn gevolg een bezoek aan enige scholen. Ook werd een bezoekje afgelegd bij de oud-
ste inwoonster van Vorden, mevrouw Smit, Hoetinkhof 2. Zy stelde dit bezoek erg op prijs. Zy jtffcing een fraaie fruitmand. De
ouders van de jongste inwoner, Sabine Oldenhave, geboren 7 februari j.l. kregen ook bezoek wMie prins. De jongste inwoon-
ster kreeg de gebruikelijke bankinlage van f. 11 ,11.

Burgemeester Vunderink
en Frans Kruip
onderscheiden
Zaterdagochtend ontving een voltal-
lig B&W Prins Harry de Eerste en zijn
gevolg in de boederij .
Geheel afgestemd op deze jolige da-
gen hield burgemeester Vunderink
een toespraak. Prins Harry de Eerste
overhandigde de eerste burger een
fraaie asbak, vervaardigd van een uit
de 14de eeuw stammende klooster-
mop.

Uitvoerig ging hij in over/i j n persoon-

lijke onderscheiding, de Keilbouten-
orde. Burgemeester en wethouders
ontvingen van hem dan ook de Keil-
bouten-onderscheiding. Ook ge-
meentebode Brunekreeft ontving de-
ze onderscheiding. De heer Brouwer,
voorzitter van de Federatie Europese
Narren was helemaal uit Wijk bij
Duurstede gekomen om de heer
Frans Kruip te onderscheiden. Een
van de stille medewerkers achter de
schermen, noemde hij hem. Ook bur-
gemeester Vunderink ontving van de
Federatie Europese Narren een on-
derscheiding. Onder het genot van
een drankje bleef men nog geruime
tijd bijeen, waarna buiten op het voor-

plein van het gemeentehuis het Eusie
werd op^daten. Het Eusie was echter
geen la^^weg beschoren. Maandag-
middag zat het Eusie nog muurvast in
de uiterste top van de hoge bomen
voor het gemeentehuis.
Tijdens de maaltijd in De Herberg
werd Edda Brand voor het voetlicht
gehaald. Als instructrice van de dans-
gardes mocht ook zij van de heer
Brouwer van F.E.N, een onderschei-
ding in ontvangst nemen.

Dennis Jansen nieuwe
jeugdprins
Tijdens de kindermiddag in De Her-

Hi! iH Gemeentenieuws
l ' e l e f o o r i gemeentehuis 0 ^ 7 S 2 - 2 3 2 3 - Telefoon g e m e e n t e w e r k e n 05752-2323 . O p e n s t e l l i n g g e m e e n t e h u i s : maandag- t /m vr i jdagmorgen va t

X . O U - 1 2 . 3 0 i i u i en v r i j d a g van 13 .30-17 .00 u u r - S p r e e k u u r burgemees te r Mr . M. V u n d e r i n k : volgens a f spraak - S p r e e k u u r w e t h o u d e r J . f '
( i e e r k e n : v r ij d a v \ a n 10.00 lot l l .00 uur - S p r e e k u u r w e t h o u d e r H. A H o g i - l u ' h n a i i : donderdag van l l .00 t' l l 2.00 u u r .

1. Brede Maatschappelijke
Discussie Energiebeleid
In j anua r i 1983 is de Brede Maat-
schappeli jke Discussie inzake het in
de toekomst te voeren energiebeleid
van start gegaan. Om u te informeren
heeft de Stuurgroep een drietal pane-
len laten maken inzake o.m. energie
en de discussie die hieromtrent ge-
voerd wordt.

Deze panelen zijn reeds te bezichti-
gen in de bibliotheek aan de Dorps-
st raat . Vanaf maandag 21 februari
aanstaande zullen deze panelen ook te
zien zijn in het Dorpsccntrum aan de
Raadhuiss t raa t . Ook kunt u daar het
zogenaamde Tussenrapport met bijla-
gen inzien, alsmede nader informatie-
materiaal verkrijgen.
Door de Stuurgroep (k r ing Deventer )
zul len discussie-avonden georgani-
seerd worden. Door de Stuurgroep zal
hierover (wanneer deze avonden in
Vorden gehouden zul len worden en
waar etc.) te zijner tijd nadere infor-
matie verstrekken.

2. Raadsvergadering
d.d. 22 februari 1983
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zullen onder
meer de volgende punten aan de orde
komen:
- vaststelling nieuwe "Verordening

op de keuringsdienst van slachtdie-

ren en van vlees in de gemeente
Vorden;

- wijziging "Vergoedingsregeling vrij-
willigers bij de gemeentelijke
brandweer" per l j u l i 1982;

- vas ts te l l ing van een nieuwe bezoldi-
gingsverordening voor het gemeen-
tepersoneel per l januari 1981 met
wijziging per l j u l i 1981, l januari
1982 en l j u l i 1982;

- voteren van krediet voor het bouw-
rij pmaken van gronden in de be-
s temmingsplannen Brinkerhof
1973, nr. 2 (Hoel inkhof) , Kranen-
burg 1979 en Industrieterrein;

- wijziging van de gemeenschappelij-
ke regeling van het Rekreatieschap
"de Graafschap" alsmede instem-
ming met de ontwerp-begroting
1983;

- verkoop van een perceeltje grond
aan de Insu l inde laan aan de heren
H.J. Arendsen en Th. Hunt ink , wo-
nende aan de Insulindelaan.

3. Verleende vergunning voor een
collecte
Zonder vergunning van het college
van burgemeester en wethouders is
het verboden een collecte te houden.
Voor de periode van 21 februari tot en
met 5 maart heeft het college echter
een vergunning afgegeven aan Het
Leger Des Heils, zodat deze instant ie
gerechtigd is te collecteren.

4. Bestemmingsplan
"Buitengebied 1982"
Zoals u uit de advertentie in dit blad

van vorige week hebt kunnen lezen
ligt momenteel het bestemmingsplan
"Buitengebied 1982" ter visie ter se-
cretarie, afdeling Algemene Zaken
c.a.
Na een lange periode van voorberei-
ding heeft de gemeenteraad dit be-
stemmingsplan, waartegen een
tweeëndertigtal bezwaarschriften zijn
ingediend, in zijn vergadering van 30
november 1982 vastgesteld.

Bij die vaststelling is aan een groot
aantal bezwaren tegemoet gekomen,
voor zover dit paste binnen de totale
opzet van het bestemmingsplan.
Naast een beslissing op de bezwaar-
schriften zijn door de raad bij de vast-
s t e l l i ng ook nog een aantal ambtshal-
ve wijzigingen in het plan doorge-
voerd. Eén van de belangrijkste wi jz i -
gingen is het alsnog opnemen van een
mogelijkheid voor gehele vernieu-
wing van burgerwoningen in het bui-
tengebied. Daaraan is dan wel de
voorwaarde verbonden dat de oor-
spronkelijke vorm zoveel mogelijk
moet worden gehandhaafd.

Degenen die bij de raad een bezwaar-
schrift hebben ingediend en die niet
tevreden zijn met de beslissing daa-
rop, kunnen tot ui ter l i jk 13 maart a.s.
tegen het plan beroep instellen bij Ge-
deputeerde Staten van Gelderland.
Deze mogelijkheid staat eveneens
open voor iedereen die bezwaren
heeft tegen wijzigingen welke door de
raad bij de vaststelling van het plan
zijn aangebracht.

berg werd Dennis Jansen van de Indu-
strieweg geïnstalleerd als jeugdprins.
Als prins Dennis de Eerste zal hij wor-
den geassisteerd door zijn jeugdadju-
danten Renzo Veltkamp en Laurens
Helmink.
Voorafgaande aan de kindermiddag
vond de optocht plaats.
De jury, bestaande uit de dames Ron-
deel, Tolkamp, Helmink, van der Lin-
de,ter Beek en Eijkelkamp kenden de
volgende prijzen toe.
Ie prijs Milka van Est (sigarettenda-
me), 2. Christiaan Nijenhuis (vleer-
muis), 3. Yvonne Ubbelink (meike-
ver). Bij de duo's gingen de eerste prijs
naar De Chineesjes, tweede werden
de Fruitmeisjes, terwijl de derde prijs
werd toegekend aan "Ik spook er wat
af'.
Bij de groepen vond de jury de boe-
ren-brandweerlieden de beste, twee-
de werd de groep gemotoriseerde mi-
litairen. De Zorro's kregen de derde
prijs.
De Propies vermaakten in De Her-
berg weer de kinderen. Stil was het in
de zaal toen de uitslag van de kleurpla-
tenwedstrijd werd bekend gemaakt.

Bij de 5/6 jarigen ging de eerste prijs
naar Ingeborg Kruiswijk.
In de categorie 7/8 jarigen kreeg Pat-
riek van Beek de eerste prijs. Bianca
van der Logt veroverde de prijs bij de
9/10 jarigen. Ronald Rouwenhorst
tenslotte kreeg de prijs voor zijn krea-
tie bij de 11-jarigen en ouder.

vervolg zie 2e blad

De rendabiliteit
van het bedrijf
Op maandag 21 februari houdt het
A.J.K. een gespreksavond, in hotel
Bloemendaal, met als thema het eer-
der genoemde onderwe^h/oor deze
avond is de heer Bakker,^rrkzaam bij
de A.B.T.B, uitgenodigd om ons
hierover het één en ander te vertellen.

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZEN
BLAD

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Lidmaten-avonden
Hervormde Gemeente
Maandag 21 februari, in "de Voorde".
Maandag 28 februari, in Kapel de Wil-
denborch. De wijkouderlingen van de
Hervormde gemeente nodigen de
jonge lidmaten ook schriftelijk uit één
van de genoemde avonden (naar ei-
gen keuze) mee te maken. Thema:
contact, relaties. Ja, relaties moetje in-
derdaad onderhouden. Ook gasten
zijn welkom op genoemde avonden.

Kleine kerkelijke agenda
Zondag 27 februari: Gezinsdienst in
de Gereformeerde kerk en in de Her-
vormde dorpskerk.
Donderdag 3 maart: Leerhuisavond
over Maarten Luther, in "de Voorde".
Woensdag 9 maart: Bidstond voor ge-
was en arbeid in de Geref. kerk en in
de Herv. kerk.

Ter bemoediging
"Voor vogels die slecht kunnen vlie-
gen, schiep God lage takken".

Wereldgebedsdag
De dienst op Wereldgebedsdag vrijda-
gavond 4 maart in de Geref. kerk, is
voorbereid door vrouwen uit het Cari-
bischegebied, met het thema: „Ver-
nieuwde mensen in Christus".
De situatie waarin de vrouwen van
Caribië leven, drukt zeer sterk een
stempel op de liturgie. Er is sociale
discriminatie, ondervoeding, analfa-
betisme en gebrekkig onderwijs,
drugsmisbruik, jeugdprositutie, wer-
keloosheid.
Bij het lezen van de liturgie zullen we
steeds moeten denken aan hen, die
ons deze keer de woorden aanreiken,
die over de gehele wereld gesproken
zullen worden. Een zanggroep zal aan
deze bijeenkomst medewerking ver-
lenen, ledereen is van harte welkom.

De 40-dagen-tijd voor
Pasen
Zó heten de komende weken, ook wel
genoemd de Lijdensweken. De kerke-
lijke kleur is nu donker, paars: het kan-
selkleed, het tafelkleed. Maar de
naam "40-dagen-tijd-voor-Pasen" ver-
bindt ook deze donkere tijd hecht aan
Pasen, dat is zinvol.
Elke Lijdenstijd, ook de onze, mogen
we verbinden aan Pasen. Jezus de
Heer kwam er door, door de Lijden-
stijd. Wij komen er met Hem door.
Zelfs de komende 40 dagen -- hoe
donker ook in zichzelf: wat deden
mensen de Zoon des mensen aan! En
wat doen nog altijd mensen de men-
senkinderen aan -- lopen uit op Pasen
en door deze naam lopen we zelfs in-
het-donker al vooruit op Pasen.
Veelzeggend is een naam. Zo kunnen
we toch vooruit.

Doopdienst en
welkoms-dienst
In de morgendienst van a.s. zondag 20
februari hoopt Ds. Veenendaal het Sa-
crament van de Doop te bedienen.
De avonddienst in de Dorpskerk is
een Evangeliedienst, een Welkoms-
dienst belegd door de gezamenlijke
Evangelisatiecommissie van de plaat-
selijke Gereformeerde kerk en Her-
vormde gemeente. In deze bijzondere
avonddienst hoopt voor te gaan Ds.
Dijk uit Velp.
L) bent uiteraard welkom in de mor-
gendienst en stellig ook in de avond-
dienst; de naam zegt het al.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J. van Erven, oud 97
jaar; E.W. Nijenhuis, oud 71 jaar.

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 20 februari 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal, bediening van de Heilige
Doop
19.00 uur: ds. K. Dijk (Velp), Open-
Deur dienst/Welkoms-dienst. m.m.v.
"What 's in a name" (Ede).

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 20 februari 10.00 uur: Ds. W.
Kreuzen, Megchelen.
19.00 uur: drs. K. Dijk uit Velp, Ge-
zinsdienst in de N.H. Kerk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
19 en 20 februari dr. Vaneker, tel.
2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zo-
veel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 19 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277 en de week daarna
avond en nachtdient.

WEEKENDDIENST TANDARTS
19 en 20 februari J. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

TAFELTJE DEKJE
Maand februar i :
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 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 4()a, 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 E R L E N I N G
Mevr. K.A. A l t e n u , sp reekuren d insdagen
donderdag 8.30-10.00 uur. Dorpsstraat
4()a, te l . 05752-3246.

A L P H A - I H H PVl-RLENING
Mevr. K. A. Altcna, spreekuren dinsdag en
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.



Bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink

Toverstraat 5 - 7223 LN Baak - Tel. 05754-677
Berenschotstraat 8 - 7255 KB Hengelo - Tel. 05753-2996

Maak nu uw plannen voor:

Sleufsilo's of
voederplaten

geheel van beton, naadloos op de plaats gestort,
tegen zeer concurerende prijzen.

Verbouw Nieuwbouw Utiliteitsbouw Siermetselwerk
Onderhoudswerk Stallenbouw Sleufsilo's

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTINK
Het Hoge 20 - Vorden

F I A T

?«"£%,
AUTOBEDRIJFTEGER B.V.

Stationsstraat 18
Ruurlo-05735-1426

OCCASIONS

FIAT 127 1050CL3deurs 1978
FIAT 127 900 L 3-drs. groen 1978
FIAT 127 1050 CL 3-drs 1979
FIAT 128 Spec. 1100 2-drs 1978
FIAT128cil3004-drs 1976
FIAT RITMO L 3 drs rood 1980
FIAT RITMO 65 CL blauw met 1980
FIAT 131 1600CL4-drs. rood 1980
FIAT 131 1600CL4-drs 1981
RENAULT 5 TS 1979

RENAULT 30 TS 1978
CITROEN 2CV6 1980

F I A T
UNIEK IN PRIJS
EN PRESTATIE

Uw oude deuren beter a\s nieuw!

grote demonstratie
Vorden

Vrijdag 18 februari a.s. van 16.00 - 20.00 uur
in het „Dorpscentrum", Raadhuisstraat 6

•interreno
Interreno Oost-Gelderland ARWI

Eibergseweg 25 - 7273 SP Haarlo (gem. Borculo).
Telefoon: 05456-478.

Denkt U tijdig aan Uw

motorgazonmaaier?
Bel ons nu voor een vakkundige alge-
hele onderhoudsbeurt. Kan desge-
wenst gehaald worden.

FA. KUYPERS
Telefoon 05752-1393.
Afd. grasmaaiers - boomzaagmachines.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten

Cüle-Restaurant

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

UERSMARKT en SUPER
VAN ALLE MARKTEN "THUIS

j BIJ COENRAADTS!
IJI^COENRAADTS is een Voordeel-Koopcentrum waar

uw TOTALE LEVENSMIDDELEN-PAKKET kunt
|j- .kopen onder één dak. GEMAKKELIJK, VLOT en

VOORDELIG!
U bent van Harte Welkom!

Hele liter Florijn
JONGE JENEVER
Drink Florijn als
het jonge moet zijn.

1495
Fles de Kuyper

EXPORT JONGE JENEVER
100% Gestookt. 16.95
Hele liter

DUJARDIN VIEUX
.Lekker de zachtste . 15.95

/Hele liter Burghof

ré BESSENJENEVER
verrukkelijke bessen 9.95

''Hele liter Burghof

BEERENBURG
tffif Voor verwende smaken

Fles 0.7 liter
JaGERMEISTER
Verantwoord aperitief . 16.95

WARME BAKKER

ledere dag 2 maal verse aanvoer van de Warme Bakker.

Zak a

6 VOLKOREN PUNTJES
Voor de variatie . 1.29
Heel (800 gram)

BOEREN BRUIN
Gratis gesneden 1.98

Jampot
DOPERWTEN met

WORTELTJES
Lekker en gezond.

2 (twee) potjes nu

98

Echte Joegoslavische
SARDINES
CORSO
"Brand" inhoud 125 gram.
De kleine salade-
versierdertjes.

89
NIEUW! Flacon Driehoek geconcentreerde 4- t\t\

WASVERZACHTER .̂98
U krijgt f.3.50 terug op Bank of Giro via de aangehechte

Het kost U uiteindelijk maar JAWEL! 48 CENT!
Pak Koopmans *\ *\f\

BAK- of CAKEMEEL 0.98
Grote Pot PCD 4 *%*t

PINDAKAAS .X... 1.29
< i Pondskuip Remia ^ _ _

HALVARINE 0.75
Pondskuip Bona ^ s%*v
MARGARINE 1.69
Literblik Unox

{ERWTENSOEP of 4 -A
p BRUINE BONENSOEP 1.79

-^3/4 Pot Koeleman fl ^f\

APPELMOES 0.59
3 Flessen A /\ ••
HELLER GEISTER 8.95
Krat è 24 flesjes 4 M . —

SHANDY 12.48
De bekende Brillo 4 *%4t

SCHUURSPONS 1.29
Literflacon ^ **f\

AFWASMIDDEL 0.69
Enorm pak 1500 gram M ^ —

BONZO DINER .._.. 4.25

VERSE ZUIVEL
Mona magere

DESSERT-KWARK

89
Literpak
VOLLE MELK
Dag-vers . . . . 1.27
Literpak
GRIESMEEL PAP
Pure gezondheid . . . 1.79
VERWENDE LEKKERBEKKEN

Set a
5NUTSREPEN - QQ
5 halen - 4 betalen . . . . 1.%IO

Originele Drentse
KRUIDEN CAKE - QQ
500 gram J..O«f

COSMETICA
Pak a 4 rollen Edet ^ M f\

TOILETPAPIER L. 49
Halve literflacon Kiki

KRUIDENSHAMPOO 1.69
3 Tubes Prodent Fluor-blauw

TANDPASTA 2.95

Zak 250 gram Duyvis
ZOUTE PINDA'S o y.Q
20% meer . Z.49

Zak 500 gram ~ --
HARLEKIJN DROP 2.69

2 pakjes Alma
ZOUTE STENGELS
100 gram per stuk .. 0.98
Flowpack a 6
GEVULDE KOEKEN

Zak Nibb-it
MIXED ZOUTJES

1.19
0.69

DIEPVRIES

Pak Iglo
SPINAZIE
Inhoud 750 gram. l?9

TEXTIEL-afdeling

HERENSOKKEN
Diverse mode-tinten.

Grote
APPELTAART
Eén kilo . 5.98
Literbak
VANILLE IJS
Schepklaar . . . 1.98

PER 2 PAAR495
._ • j

Kilobaai
PATAT FRITES 1.39
Zakje a 3 stokjes
SATé
Met pindasaus . . 0.98

Crencaadls
Supermachten P R-U-I-M-E

PARKEER
GELEGENHEID

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

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

DAG-VEI

Impor
TOM

JaffaS
Net ca. 2

SPRUI
HEEL KIK

RODE
HEEL KILO

JONG
HEEL KIK

PORT
100 GRAI

Prijswijzigingen, drukfout



„WONING AANPASSING MINDER VALIDEN" LEEFLANG ARCHITECTUUR, SCHOOLSTRAAT 17, VORDEN. TELEFOON 05752-2737

Jonge Bols
15,25

t/m 19 - 2

slijterij-wijnhandel
SMIT
Telefoon 1391

Winterse aanbiedingen met lage
februariprijzen

Wintermantels
Jacks
Herenjassen
Suede met bont
Kinderjacks

Modecentrum

HALVE
PRIJZEN

Ruurlo

S van BOER naar VERBRUIKER.

ONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

TOP-kwaliteit VERS vlees van Uw Ambachtelijke Slagerij.

DONDERDAG • VRIJDAG • ZATERDAG

500 GRAM

VARKIINSLAPPEN

NAASAPPELEN
twee) KILO . . . 348 VARKENSBRAADSTUK

HEEL KILO 8.98
'EN Klasse l A QQ VERSE WORST (fijn) £ OQ

U. v/O HEEL KILO. D. «70

MAANDAG • DINSDAG

OOL
500 GRAM

ILO .

ALLEEN WOENSDAG

MAANDAG • DINSDAG

ZUURKOOLSPEK
500 GRAM .0.39

O OolROOKWORST
• ÖSJBlOOGRAM .

3.98
0.98

ALLEEN WOENSDAG

(OOL 0.49 Kwaliteits GEHAKT
500 GRAM 3.25 HEEL KILO . 6.25

Df GEHELE WEEK GELDIG

GRANNY's
2 (twee) KILO

DE GEHELE WEEK GELDIG

248

IBEL5TEENTJE5 SPEK 1 QQ
RAM l.«9ö

NSE SCHNITZEL A o c
RAM U-Ö9

Fijne VLEESWAREN

1.39KATENSPEK
100 GRAM .

KAASBOER
ELEGEN KAAS g 40

SALAMI "GOUD"
100 GRAM . 1.98

Lepel-verse Salades
Zomaar één uit de vele soorten

ALUT
Originele

1.69 FARMER-SALADE
150 GRAM 1.69

»n en/of uitverkocht voorbehouden. Geldig van donderdag 17 t/m woensdag 23 februari 1983

met
Televisie

reparaties
-v- direct

'ik naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56, .

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: drachtige vaarsen.
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden. Tel. 05753-7213.

Te huur gevraagd:

WOONRUIMTE
voor aankomend gezin, in
omgeving Vorden, Warns-

veld, Wichmond etc.
Huurprijs tot f 650,- geen

bezwaar.
Brieven onder nr. 49-1

Buro Contact.

Te koop: een Golf de Luxe
v.e. eigenaar. Bouwj. 1978.
50.000 km.
Tel. 05752-2673.

Neurende koe te koop.
A.G. Schotman,
Hamsveldseweg 10.

OPEN TAFELTENNIS
TOURNOOI in de Herberg op
26 februari. Opgave tot 17 fe-
bruari tel. 2385 / 2653 /
05753-3571 of bij de Her-
berg.
DOE MEE!

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

TAPIJTREINIGEN

ook voor uw
gestoffeerde meubelen

„MISTER STEAM"

de machine met de
goede resultaten

haalt het vuil uit het
tapijt

MODECENTRUM
TEUNISSEIM RUURLO

Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

DEUREN
NOOIT MEER VERVEN
l Door de PORTAS-kunst-
stofommanteling in vele
houtdessins en effen kleu-
ren. Vakkundig - voordelig.
Belt u direct even op! NL]3/81

PORTAS-Vakbedrijf
H. I. N. b. v.
Postbus 59, Marsweg 202
7200 AB Zutphen
Tel.05750-1 3033

Hartelijk dank aan allen die ons
40-jarig huwelijk tot een on-
vergetelijfe dag hebben ge-
maakt

A.J.TEUNISSEN
H.J.G.TEUNISSEN-

LAMMERS

Februari '83
Antinkweg 10
7255 NV Hengelo G.

Langs deze weg willen we ie-
dereen bedanken voor de feli-
citaties, bloemen en cadeau's
die we mochten ontvangen op
ons 25-jarig huwelijksfeest

GERRITENGERDA
WULLINK

B. v. Hackfortweg 41
7251 XB Vorden.

SPORTLIEFHEBBERS;
WINTERSTOP?
Doe mee aan het open tafelten-
nistournooi op 26 februari in
de Herberg.

Te koop: 4 pits pelgrim aard-
gas-kooktoestel.
Tel. 05754-532.

Te koop: droog openhaard-
hout.
Tel. 05752-6646.

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

Plotseling is uit ons midden weggenomen mijn man en
onze pleegvader

GARRITJANHISSINK
echtgenoot van J.E. van der Laan

eerder van G. Bruijn

op de leeftijd van 70 jaar.

J.E. Hissink-van der Laan
Gerard van der Kroon
Leen van der Kroon

7251 CJ Vorden,
14 februari 1983
De Hanekamp18

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 18 februari
om 12.00 uur in het rouwcentrum van de Monuta Stich-
ting, Het Jebbink 4 te Vorden.

De begrafenis zal aansluitend om 13.00 uur plaatsheb-
ben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
rouwcentrum.

De kerk???
U wordt er niet slechter van!

A.s. zondag 20februari, 19.00 uur, N. H.
kerk

welkomdienst
Drs. K. Dijk (Velp) spreekt over:

"Is geloven geen verleden tijd?"
m.m.v. Gospelgroup "What's a name?"
(Ede).

Herv. Ger. Evang. Comm.

maamm

JOHN DAVIS BAND

Hengelo Gld. telefoon 05753-1461

Rouwcentrum
Vorden

Toegewijde verzorging
van

begrafenissen
en crematies

regelen
verzorgen
begeleiden

Monuta Stichting

Het Jebbink4
S05752-2749
b.g.g. 1256

De Monuta Stichting doet alles dat in droeve dagen
gedaan moet worden. Naar ieders levensovertuiging.
Rekening houdende met de wensen van de familie.
Het sfeervolle rouwcentrum is ter beschikking voor
opbaren, ontvangen condoleantiebezoek, afscheids-
dienst en, eventueel, het houden van een koffietafel.
Omdat de stichting geen winstdoel heeft' scheelt dat
in de kosten. Ook voor het overbrengen van overlede-

nen naar en vanuit het buitenland.

PORTkS'

Monuta Stichting
Verzekerde verzorging van begrafenissen en crematies

Hoofdkantoor Paslaan 28, 7311 AL Apeldoorn, S 055 - 21 51 36



IN DE NIEUWE CITROEN BX WORDT EEN
PROEFRIT EEN ONTDEKKINGSREIS.

Het kiezen van een auto is eigenlijk altijd al een zaak geweest
van concessies doen. Met de komst van de nieuwe CitroënBX
is dat voorgoed verleden tijd

Want alles wat een
automobilistenhartje maar be-
geert, dat biedt de BX. Zoals
een onovertroffen comfortabele
wegligging dank zij het hydro-
pneumatische veersysteem.

Perfect zittende fauteuils
(rug en zitting verstelbaar).
McPherson voorwielophanging voor snel bochtenwerk Een
slim en veilig dashboard, waarmee u alles kunt bedienen
terwijl u uw handen aan het stuur houdt.

Buitensporige binnenmaten. Binnen de perken ge-
bleven buitenmaten. Een felle acceleratie (van O tot 100 km in
11,5 sec.) en een stevige top van 176 km/h (BX 16).

Ongekende verbruikscijfers voor een auto van dit for-
maat en met deze prestaties: l op 17,8 bij 90 km/h constant,

l op 13,5 bij 120 km/h constant en l op 112 op het stadstraject.
Deze revolutionaire verhouding tussen verbruik en

prestaties is te danken aan de
gewichtsbesparing van 200 kilo
(oa. door gebruik van staalster-
ke kunstvezels voor motorkap
en vijfde deur) en aan de nieu-
we, hypermoderne motoren.

De BX heeft een veel
langere levensduur door o.a het

f ebruik van corrosie-öngevoe-
ende behandeling en de reduc-

tie van het aantal puntlassen.
Er zijn vijf versies. Maak een proefrit in de BX. Dat

wordt absoluut een ontdekkingsreis.
Want de BX heeft, kan en is veel meer dan wij u in dit

bestek kunnen vertellen. Wij heten u van harte welkom!

DE NIEUWE CITROEN BX.V.A. F20.500,-.
AUTOMOBIELBEDRIJF RUESINK BV

BORCULOSEWEG 21, RUURLO TEL 05735-1753
DE VENTERKAMP11, RUURLO TEL. 05735-2004

DE EXPOSITIE WORDT GEHOUDEN OP ONS ADRES: DE VENTERKAMP 11.

CITROEN^BX

• Maandrentedeposito Rekening • minimale inleg f 15.000,-
• rente maandelijks beschikbaar • 5 jaar vast
• vaste rente a^ninaal 7 % • vraag voor meer informatie de
• effectief rerrcrcment 7,22 % folder bij uw kantoor in de buurt

en de rente maandelijks
"" beschikbaar? Toe maar.

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
L Vorden, Laren, Barchem

Te koop: enige in goede staat verkeren-
de inruil

motorzagen

FA. KUYPERS
Dealer Husqvarna en Echo
Telefoon 05752-1393.

DASH - STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

Inschrijving voor het toernooi op zater-
dag 11 juni a.s. is mogelijk tot 1 april
1983.

Inschrijfformulieren voor de teams
worden u graag op aanvraag toege-
zonden.

De toernooicommissie
p/a Mw. W. Kuit
Brinkerhof 37 (tel. 3086)

DASH - STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

Kunstgebittenreparatfe

DROGISTERIJ
TEN KATE

/ .utphensewcg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Een dag gezellig TAFELTEN-
NISSEN voor jong en oud om
het open kampioenschap van
Vorden. Georganiseerd door
Treffers '80 op 26 februari a.s.
in de Herberg.
(Zie ook advertentie in Contact van
vorige week).

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMlNK
VOHDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

RKPARATIK
was- on a t 'wasa i i iomatcn
24 uur-service
Onderdelen d i r e k t leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel . 05750-15410.

Stomerij voor Vorden o.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
DROGISTERIJ
J . W . T E N K A T E
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-serviee

Woonruimte gezocht in Vor-
den of omgeving door dame
van 68 jaar.
Heeft eigen meubelen.
Brieven onder nr. 49-2
Buro Contact.

Aanleg en onderhoud van tui-
nen, verkoop van tuinplanten
(alleen op zaterdag).

Hoveniersbedrijf en kwekerij
G.J. Bosman, Kervelseweg 23
Hengelo Gld. Tel. 05753-2619
De hovenier met erkenning.

GOEDE WIJN BEHOEFT (G)EEN KRANS?

CUVÉE BOISSET
rouge of blanc

per fles 6,50

^tijdelijk per doos a 6 fles.

35,95

fr gesorteerd)

Er zijn wijnboeren die in staat zijn een eigen
h u is wijn te componeren, zo goed dat zelfs

vele hoger gekwalificeerde wijnen
dat niveau nimmer bereiken.

l Jean Claude Boisset uit Nuits-St. Georges
is zo'n eigenzinnige Bourgondische wijnboer.

' Zijn Cuvée Boisset, zowel in rood als in wit,
is daarvan een sprekend voorbeeld.

Zo'n wijn, die bovendien guldens minder
kost dan z'n smaak doet verwachten,

die verdient een lauwerkrans,
Oordeelt u zelf maar.



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

Donderdag 17 februari
44e jaargang nr 49

Vele góéderen voor Polen

gen een handje te helpen.

Door medewerking van diverse in-
stanties is dit zeer vlot verlopen. In de-
ze stichting hebben 2 personen uit
Ruurlo, 2 uit Vorden en l uit Barchem
zitting.

De initiatiefnemers van de "Aktie voor Polen" toonden zich dit weekend uitermate kontent met de inzamelingsaktie. Zaterdag-
middag was het de laatste dag dat men in het dorpscentrum goederen kon afgeven. Het was een drukte van belang. Op gegeven
moment hadden de organisatoren zelfs een tekort aan dozen om de goederen zoals schoenen, sokken, truien, broeken, noem
maar op, in te pakken.

De scholen
Ook de Vordense jeugd toonde zich
aktief. De kinderen hebben ook hun best ge-
Één telefoontje was voldoende om daan. Woensdag kon de commissie op
verschillende jongelui bijeen te krij- de scholen de levensmiddelen opha-

len, stapels blikken bonen, appel-
moes, zeep, waspoeder enz. die de
jeugd hadden meegebracht.

Ook nu heeft het dorpscentrum zijn
functie als dorpshuis weer echt bewe-

Dit keer heeft het comité geen brief- zen
u

De ̂ werking was zeer fantas-
kaarten er bij gedaan, omdt vorig jaar tlsch en ̂ ,het belangrijkste was het
de inzendingen zo ernorm is geweest, was gratls voor aktie Polen ' Zells

dat dit niet meer te vertalen is, er zijn
ontzettend veel kontakten gelegd jn
Polen.

De heren G.W. Eyerkamp en G. Rem-
mers hebben ook een flink steentje tot
het welslagen van de aktie bijgedra-
gen.
Op alle inleveringsdagen waren zij
aanwezig om de goederen in ont-
vangst te nemen.
Het aktie comité krijgt eind deze week
een lijst uit Polen wat voor genees-
middelen er aangekocht moet wor-
den, waar het meest gebrek aan is.

Dorpscentrum

Briefkaarten

kregen de inpakkersfsters) gratis kof-
fie aangeboden.

De goederen liggen nu tijdelijk opge-
slagen, verzend klaar, in de voormali-
ge vleesfabriek, de heer van Goethem
eigenaar, stelde deze ruimte gratis be-
schikbaar.

Stichting opgericht
In verband met de aanvragen van een
bijdrage van de landelijke aktie "helpt
Polen" is een stichting opgericht. Wel-
ke rechtgeldig is en ingeschreven is bij
de Kamer van Koophandel.

Het inleeft n is thans afgesloten, het
overmake^an geld voor de "AKtie Po-
len" via de bekende giro- en banknum-
mers loopt nog gewoon door.

Eind februari valt de beslissing op
welke datum het konvooi naar Polen
vertrekt.

Een nieuwe kunstgalerie in Vorden

Vorden heeft vanaf 19 februari a.s. een kunstgalerie. Galerie Litorama, Insulindelaan 4 te Vorden start op die dag een hopel i jk
lange rij van exposities.
De openingsexpositie bestaat uit akwarellen van de bekende kunstenaar Rinny Reulink uit Spankeren.
Reulink genoot zyn opleiding aan de akademie in Arnhem. Hy exposeerde in binnen- en buitenland, recentehjk o.a. in het
Singer Museum in Laren. De expositie die van 19 februari tot 18 maart zalduren, zal worden ingeleid door de dichter Jaap Zijl-
stra.

Eindveiling onroerend
goed
Onder grote belangstelling vond in
hotel Bakker de eindvéiling plaats van
de onroerende goederen, geveild
conf. artikel 1223 B.W. in opdracht
van de Westland Utrecht Hypotheek-
bank.
De verkoophal met twee woonhuizen
aan de Schoolstraat 6/8, ingezet op f.

650.000,- werd niet afgemijnd.
Evenmin werd afgemijnd het opslag-
terrein met loodsen, ingezet op f.
160.000,-. De fabriekshal met kantoor
enz. aan de Zutphenseweg 23 werd
met f. 6.000,- afgemijnd door de heer
W.J. Harmsen uit Hengelo. Het per-
ceel grasland met houtopstand ten-
slotte werd door de heer Stokkink af-
gemijnd op f. 9.200,-.

De onroerende goederen zijn gegund.
Koopster van de percelen aan de

Schoolstraat is de onroerend goedmij.
Alta B.V. te Amsterdam.

Kegelavond
"De Graafschaprijders"
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert vrijdagavond 18 februari
een kegelavond bij "De Boggelaar" in
Warnsveld. Men kan zich hiervoor op-
geven bij organisator Bert Regelink,
Brinkerhof 85, tel 2534.

Vele akthiteiten Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre is begonnen met een clubblad. Dit blad heet
"De Woordvoerder" en gaat lOx per jaar verschijnen. Dit is financieel voor een
groot gedeelte tot stand gekomen door een groot aantal adverteerders van verschil-
lende bedrijven uit Vorden.
De redaktie bestaat uit Harry Flamma, Jan Hulshof, Johanna Berenpas, Wim Vos-
kamp en Jan Hendriksen.

Inmiddels heeft de agrarische com-
•lissie een avond belegd over het the-
ma melkwinning. Hiervoor bestond
een goede belangstelling. De kook-
kursus is ook van start gegaan. In to-
taal nemen hieraan onder leiding van
mevrouw Neppels 23 personen deel.
De toneelgroep van "Jong Gelre" zal
op 4 maart het toneelstuk "De klomp
en de goudvis" opvoeren voor de
GmvL afdeling Zelhem.

Het programma voor de komende tijd
luidt: 18 februari schaatsen te Deven-
ter. Op 21 februari heeft de agrarische
gespreksgroep een avond gepland in
Hotel Bloemendaal met als onder-
werp Deelboekhouding. Op 23 fe-
bruari is er in "De Herberg" de geza-
menlijke kulturele avond van de
GmvL, Plattelandsvrouwen en Jong
Gelre. Tijdens deze avond zal het duo
Plantinga een avondvullend program-
ma van oude volksliedjes brengen.

Op 25 februari en 1 1 maart kan er ge-
volleybald worden in het dorpscen-
trum. Op 12 maart vindt de provincia-
le binnensportdag plaats in de Hanze-
hal te Zutphen. Op het programma
staan onder meer volleybal en voetbal
voor dames en heren. De agrarische
commissie belegt op 14 maart een ge-
spreksavond in Hotel Bloemendaal.
18 maart organiseert Jong Gelre tafel-
tenniswedstrijden om uit te maken
wie op 15 april mee mag doen aan de
regionale tafeltenniscompetitie.
Voor 24 maart heeft men de kader-
groep van de vormingswerkgroep van
het provinciaal bestuur uitgenodigd
het jaarthema te behandelen. Op 8 ap-
ril is de regionale voorselektie van de
kulturele wedstrijd in Harfsen, waar-
van één van de thema's van Jong Gel-
re behandeld moet worden namelijk
"Samenleven in de samenleving". De
jaarlijkse kegelavond is gepland op 15
april bij "De Boggelaar".

vooraf er toe bijdraagt dat velen in het
najaar de thema-avond zullen bezoe-
ken.
Mochten er mensen zijn die mogelijk-
heden zien om met deze serie iets te
doen, dan kan men kontakt opnemen
met Madeleine Schuurman, het Jeb-
bink 49, tel. 3020.

Opbrengst vastenaktie
voor Ghana
In de parochiezaal vergaderden afge-
lopen week de afgevaardigden van de
parochies uit het dekenaat Zutphen.
Op deze bijeenkomst was aanwezig
broeder J. Klien Douwel SVD, regio-
naal overste in Ghana.
Broeder Klein Douwel vertelde de af-
gevaardigden van de parochiele
MOV-groepen over zijn werk in het
bisdom Yendi, in Ghana. De beste
vorm van ontwikkelingshulp is onder-
richt, aldus broeder Klein Douwel. Hij
heeft dan ook in het kader van de vas-
tenaktie een bijdrage gevraagd voor
de herinrichting van een vorming-
scentrum voor de leiders van basisge-
meenschappen in Yendi. De paro-
chies uit het dekenaat Zutphen onder-
steunen deze aanvraag. In Vorden zul-
len voor de vastenaktie tweemaal de
bekende zakjes worden uitgedeeld.

Voortbestaan school
Kranenburg tot l augustus
1985 gewaarborgd
Tijdens de dinsdagavond gehouden openbare vergadering van de commissie finan-
ciën werd medegedeeld dat van het Ministerie van Onderwijs bericht is ontvangen
dat het voortbestaan van de school op de Kranenburg tot l augustus 1985 is gewaar-
borgd. Men dien verstande dat er dan tenminste 22 leerlingen de school bezoeken
Momenteel ligt dit aantal op rond 40.

•^W'De heer A. Ploeger (P.v.cl^p wees op
de verschillende tarieven die er in
Vorden voor het centraal antennesy-
steem worden gehanteerd. De oor-
zaak hiervan ligt in het feit ormen wel
of niet een éénmalige bflfcgc heeft
geleverd voor de aansluit^.

Bij de behandeling van het punt vote-
ren van een krediet voor het bouwrijp-
maken van verschillende bestem-
mingsplannen zag de heer R.J. Over-
beeke (CDA) gaarne dat wat betreft
de kosten van voorbereiding en toe-
zicht, ervan te voren wordt gezegd: dit
is het bedrag wat we er voor uit trek-
ken binnen dat bedrag moeten we
blijven.

Wethouder H.J. Bogchelman deelde
op vragen van de heer H.J. Graas-
kamp (CDA) mede dat nog steeds
niet bekend is wat er met de Coöpera-
tie gaat gebeuren. Wel zijn er diverse
onderhandelingen geweest maar die
hebben niet tot resultaat geleid. De
wethouder deelde tevens mede dat er
deze zomer een offerte van de Gamog
tegemoet kan worden gezien inzake
nota zes en eventuele nota zeven.

Woonwagenkamp
Bij de begrotingswijziging is een be-
drag van f. 6500,- uitgetrokken voor de
tijdelijke voorziening van de elektrici-
teit op het "nood-woonwagenkamp"
aan de Hamelandweg. De heren M.
Groen (VVD) en A. Ploeger (P.v.d.A.)
hadden er moeite mee dat deze wijzi-
ging nog niet is behandeld. De heer
Ploeger vroeg zich af wat de bewee-
gredenen zijn. "Wij zijn in Vorden al
drie jaar bezig een woonwagenkamp
te vinden en dat is nog steeds niet ge-
lukt. Ik kan met deze 6500 gulden niet
uit de voeten".

Volgens wethouder Bogchelman ac-
cepteert de PGEM de huidige voor-
ziening niet. "Het is wel wenselijk dat
het doorgaat anders komt die ene be-
woner van het "noodkamp" zonder
elektrici tei t te zitten". Dat laatste wil-
de de commissie zeer zeker niet, waar-
na besloten werd deze begrotingswij-
ziging te schrappen totdat er nadere
informatie van de zijde van het college
komt. Dit gebeurde nog dezelfde
avond want na afloop van deze open-
bare commissievergadering ging de
commissie financiën in "besloten"
vergadering verder waarbij tevens de
zojuist geschetste begrotingswijziging
aan de orde zou komen.

Burg. mr. M Vunderink:
"Blij met oude samen-
stelling rekreatieschap
"De Graafschap"
Tijdens de openbare vergadering van
de commissie Algemeen Bestuur zei
burgemeester Mr. M. Vunderink
dinsdagavond blij te zijn dat het re-
kreatieschap "De Graafschap" (op
Zelhem na) weer in zijn oude samen-
stelling terugkeert. "Wij gaan er als ge-
meente financieel niet op achteruit.
Wel zal er een zuiniger beleid gevoerd
gaan worden met waarschijnlijk een
minder hoog tempo van de uitvoering
van plannen", aldus burgemeester
Vunderink.

Naar aanleiding van vragen van de
heer H. Tjoonk (WD) deelde de heer
Vunderink mede dat er eind dit jaar
een fietspadenplan op tafel komt. Dan
zal worden bekeken wat eventueel ge-
realiseerd kan worden. "En dan maar
hopen dat het geld inmiddels niet op
is", zo zei de heer Vunderink.

Vrouwenraad Vorden
Tentoonstelling Affiche-serie over de
kunst van het moederschap.
Dit is de t i t e l van een affiche-serie die
uitgegeven is door de Ministeries van
Socile Zaken en CRM. De serie be-
staat uit 15 affiches en heeft als onder-
titel: Leven en werk van Nederlandse
vrouwen in de 19e en 20e eeuw. Deze
affiches worden vanaf 22 februari ten-
toongesteld in de bibliotheek tijdens
de normale openingsuren.
Deze affiche serie laat 2 dingen zien:
1. Wij hebben nu nog volop te maken

met de in de 19e eeuw gegroeide
verhoudingen. Onze wetten, mo-
gelijkheden en ideeën berusten op
19e eeuwse inzichten.

2. In de officiële kunst uit de 19e

eeuw vinden we meestal een beeld
van de vrouw als moeder of moe-
der in wording. Terwijl we weten
dat dat een ideaalbeeld is, ook voor
die tijd.

De volgende onderwerpen worden
uitgebeeld: Kunst van het Moeder-
schap, liefde en huwelijk, moeder-
schap en gezin, geboorteregeling, het
ideale gezin toen en nu, arbeid, prosti-
tutie, onderwijs en emancipatie.

De Vrouwenraad is van plan om in het
najaar hieraan een thema-avond te
besteden onder deskundige leiding,
daar zij van mening is dat dit een
boeiend onderwerp is.

Door de serie nu al tentoon te stellen,
hoopt zij dat het zien van de affiches

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.

18 febr. Jong Gelre schaatsen in
Deventer

21 febr. Jong Gelre Agrarische ge-
spreksgroep Hotel Bloe-
mendaal

23 febr. Culturele avond G.M.v.L.,
N.B.v.Pl.vr. en Jong Gelre

23 febr. K.P.O.
25 febr. Jong Gelre Volleybal

Dorpscentrum
28 febr. Jong Gelre Kookcursus

Huishoudschool

B.V. Kranenburg
Kranenburg l ging op bezoek bij De
Keu 2 in Hengelo. Men werd gekon-
fronteerd met een 39-26 nederlaag.
Het tweede team deed het thuis beter.
De Ruif 2 werd met een 39-25 neder-
laag naar Hoog Keppel teruggestuurd.
De teams van Beuseker 2 en Kranen-
burg 3 deelden de punten. Hier was de
uitslag 36-36.
Kranenburg 4 haalde uit tegen Den
Engel 3. Het werd een 39-25 thuis-
overwinning.
Kranenburg 5 tenslotte moest thuis
aantreden tegen Modern uit Zutphen.
Ook dit werd een overwinning met 38-
34.

vervolg voorpagina ( 'arnaval

Proclamatie jeugdprins
Dat er bij de jeugd ook nog wensen
zijn kwam naar voren toen Prins Den-
nis de Eerste zijn proclamatie voorlas.
Prins Dennis zij onder meer:
"Prins Dennis zal als beschermheer
van klinkerstroate tot zandpad een
verzoek indienen om de Industrieweg
door te trekken tot aan de Almense-
weg, zodat de jonge deurdreajers vei-
lig naar het zwembad en het voetbal-
veld kunnen."

"En dat hij de beheerder van de
sporthal zal verzoeken om een wacht-
lijst op te stellen om in kleine groepjes
onder de luifel van de sporthal te mo-
gen wachten tot de deur wordt geo-
pend".

Het bekende dansorkest Sunset haal-
de zaterdagavond vele beentjes op de
dansvloer in zaal Schoenaker.
Was het zondagavond gezellig druk in
de residentie De Herberg Rosenmon-
tag was de sfeervol versierde zaal van
De Herberg afgeladen. Vooraf was er
Frühschoppen in residentie Schoena-
ker, hetgeen werd besloten met een
bord uitstekende snert met worst.
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Die dagelijkse dingen,
bij uwVSmarkt

allerlei

Tempo tissue toilet-
papier pak a 12 rol 6^9-
Badhanddoek
4 modekleuren 50 X 100 cm.

Washandjes
per stuk-OSS-

i Bekende merken hebben een uitstekende kwaliteit, daar kunt u
op rekenen maar wij hebben daarnaast onze eigen merken. Ook van
uitstekende kwaliteit, alleen stukken goedkoper. Dat scheelt vooral op
die dagelijkse dingen als uw kopje koffie. Rekent uzelf maar eens uit!
Met Superunie koffie bent u altijd een goede gastvrouw/man/heer *

doorhalen wat niet van toepassing is.

Plakboek
24 vel 22X32 cm.

Philips gloeilampen |fo9
25-40-60-75 W. nu per stuk \/ •

Zacht & Zeker vernieuwde O%J
inlegkruisjes pak 30 stuks-ir98- ̂ L •

Auto
opwindbaar-8r95-

Cafemel
literfles 2.09

bakkerij
Carnaby brésilienne-
taart-^oe-
Volkoren tarwerogge
800 gram

Knip wit
800 gram

Puntjes of bolletjes
zak 6 stuks

Krentenbollen
pak 4 stuks

Veluwse koffiekoek

Melitta filterzakjes
1X4 pak 40 stuks 1.46

Melitta
filterzakjes

nr. 102 pak
40 stuks 1.19

Q89

zuivel
Deze week nogmaals
Vers van het mes...
Goudse kaas
jong, kilo

Boursin
150 gram 3.98

6?9
2?8

Coberco griesmeelpap ' 79
l literpak 1.96 A •

Beukelaar
bastogne

koeken
per pak l .79

kruidenier
0?9Iglo spinazie

450 gram

Iglo boerenkool
450 gram

Chocella hazelnoot-
pasta pot 400 gr

Kreyenbroek spijs-
broodjes pak 6 stuks 4r79-

159
149

Korenaer advocaat
0.5

449

Stiperunie korrel oplos
koffie pot 200 gram5.95

Superunie koffie
rood, vacuüm, gemalen 250 gr.

2?8 Kop en schotel
roosmotief
met goudrand2?9

Buitoni melba toast
per pakje-Or99-

P.C.D. zoute pinda's
zak 500 gram ̂ 98-

Luxe melange assorti
Snoep baal l kilo-7-^B-

0.79
259
499

Beckers frikandellen
doos 20 stuks- 6?s

Appelmoes
1/1 blik-099-
Nieuwbij VS!
Bottelcee
0.5 liter vaste VS prijs

079
179

Chateau du bousquet
1980 per fles ̂ 9ë-

6?s

495
Bos supermooie
Trosanjers a 7 tak +groen
diverse kleuren voor slechts

Pracht van een
Hertshoornvaren
Vollicht tot schaduwplaats, temperatuur
warm tot gematigd, weinig water, hoeft geen
plantenvoeding.

Een zorgzame huisvrouw in Eerbeek
die tot voor kort op haar kinderen neerkeek
Ik koop bij VS in Zutphen groente en fruit
daar is gezin dubbel mee uit
en mijn kinderen zijn nu een kop groter toen ik
weer keek.

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

Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vordcn



zoals een kopje koffie
stukken goedkoper

Uw groenteman is een hobbyist. Dat wil zeggen, dat hij met veel plezier
een goede wekelijkse presentatie heeft van uitstekende produkten met een heel
redelijke prijsstelling. Neem nou deze week de aardappel.
Binten in de belangstelling...

Wij spreken liever van binten dan
van bintjes, omdat onze hoge
kwaliteitseisen aan de aardappel
ook inhouden dat er weinig of
geen kleintjes tussen zitten.
Dus minder afval en makkelijker
schillen. Diezelfde hoge kwaliteits-
eisen zorgen er ook voor, dat u op
een aardappel van uw VS-markt
kunt rekenen. Weinig afval, weinig
"ogen" en konstant in het koken.
U went snel aan een goede
aardappel en u zult ervaren hoe
prettig het is met de konstante
kwaliteit van uw VS-markt te
werken.
Probeer ze maar. Deze week
5 kilo puike kleiaardappelen

voor...

groenten

vleeswaren! slagerij
Schouderham
100 gram

Ontbijtspek
100 gram

Gekookte gelderse
250 gram

Snijworst
150 gr a m

2?8
7?8

Eiersalade
250 gram

Q48
098

Ruitjes margarine
pak 250 gram

Hak rode kool
1/1

ü v 11
11

Florijn citroen
Wijn l liter

Hanky Bannister O Q 5
l Q95 whisky

MI%^* 0.7 liter deze week

Bacardi rum
per fles.24^5-

Hoppe jonge jenever | ̂ Hy J) Mispelblom brande
JL A*

Top bronnen citroen
l literfles nu

Oliehoorn slaolie
l literfles-2^3^-

wijn lliteriiöS

c/a'

\

M
U)
\
M

Geldig van 17/2- 19/2'83

Fricandeau
500 gram

Hele kilo nog
voordeliger...

648

Hamlappen
hele kilo

Geldig van 17/2- 19/2'83
Eet Hollands fruit dag in dag uit
Let op! 3 kilo
Golden delicious
export kwaliteit

Goudreinetten
3 kilo

Witlof
export kwaliteit, l kilo

Witlof
klasse 2, l kilo
Maandag 21/2
Zuurkool uit 't vat
500 gram
Dinsdag 22/2:
Kilo gewassen winter-
peen i kilo harde uien
Woensdag 23/2:
Goudgele andijvie
kilo

1Q98450Grove braadworst
500 gram

Satéburgers

5 halen... 4 betalen!
Bami of nasi
kilo

Bami- nasrvlccs
500 gram

C 50
W.

Maandag 21/2:
Hacheevlees
500 gram

Per kilo nog
voordeliger...

Palingworst
150 gram

Bakbloedworst
500 gram

§98
1Q98

198
Dinsdag 22/2:
Kuikenbouten
hele kilo

Runderbraadworst
500 gram

Varkenslever
150 gram

Gebraden borrelballen
200 gram

648
598
125
250

Woensdag 23/2:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

Mager rundergehakt
500 gram

Gebraden gehakt
150 gram

Gekookte worst
plm. 350 gram

748
498
148
2?5

Er was eens een jongeman van de Weerdslag
die de toekomst vrolijk inzag
't Is zo sprak hij toch al te mal
dat ik direkt na carnaval
weer naar VS slijterij mag.

MA R KT
VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!

Zutphcn-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden



Gevonden en Verloren Voorwerpen Mixed-volleybaltoernooi Dammen

Gevonden
1. blauwe overal, inh. duimstok en

handschoenen
2. bruin halsdoekje, opschrift paar-

tuig en -zadel
3. zilyeren schakel-halsketting
4. tas met regenjas (bruin met stic-

ker)
5. portemonnee (harig) knipmodel
6. A.B.N, betaalpas
7. blauw/rode kinderportemonnee
8. bruin lederen rechter hand-

schoen
9. luchtbuks, merk Diana 4,5 mm

10. l paraplue (blauw met motief)
1 1 . 1 boot
12. etui met shag, bankbj. f. 5,- en

strippenkaart
13. 3 kruizen aan een ketting

Verloren
1. beige portemonnee met druk-

knop, inh. f. 60,-
2. dameshorloge, doublé, vierkant

uurwerk Romeinse cijfers

3. potje met pillen van de Vorden-
se apotheek

4. oud zilveren broche (staafvorm)
5. bastaard Rotweiler (teef) en wit-

te dwergpoedel (rue)
6. zwarte damesportemonnee, inh.

strippenkaart en kinderaspirine
7. zwarte portemonnee (rood ge-

voerd inh. f. 15,-
8. leren fietstas inh. 2 roman boek-

jes
9. rabo bankpas

10. d. bruine dames handschoen, ge-
voerd (rechter)

11. blauwe sportbroek blauw ge-
streept + sportschoenen

12. zadeldekje
13.1 paar handschoenen
14. lederen voetbal, maat 5 kleur wit
15. blauwe handschoenen met rood

opschrift: racing team
16. oranje regenjas

Inlichtingen Rijkspolitie Vorden;
dagelijks tijdens bureau-uren.

Verlies voor Dash dames
tegen A.T.C.
Het karnavalsgebeuren was er zater-
dagmiddag de oorzaak van dat de da-
mes van Dash uit Vorden met een "ge-
halveerd" team moesten aantreden.
Trainer Kuiper moest voor de compe-
titiewedstrijd tegen A.T.C, uit Henge-
lo, één der koplopers, een beroep
doen op een drietal dames uit het
tweede team, waardoor de Dash da-
mes te weinig wissels op de bank over-
hielden.
Dash ging overigens zeer voortvarend
van start, want de eerste set leverde
een niet verwachte 15-13 zege op. In
de tweede set kwam Dash op gegeven
moment met 14-10 voor te staan maar
moest toch nog met 14-16 de set uit
handen geven.
Deze tegenslag kwamen de hard wer-

kende Dash dames niet meer te bo-
ven. De laatste twee sets verloren zij
kansloos met 6-15 en 9-15. Eindstand
derhalve 1-3.
De heren II leverden een uitstekende
prestatie door de uitwedstrijd tegen
Wilp met 0-3 te winnen. De setstan-
den waren 12-15, 9-15 en 3-15.
De dames II van Dash speelden met
2-2 gelijk tegen Vios uit Eefde.

K.N.M.V. Jeugdtrial
"De Graafschaprijders" te Vorden or-
ganiseert zondag 20 februari de
KNMVjeugdtrial welke meetelt voor
het kampioenschap van Nederland.
De trial wordt gehouden op het mili-
tair oefenterrein. Het is overigens
voor de derde keer dat "De Graaf-
schaprijders" deze trial organiseren.
Een primeur is dat in Vorden ook de
zijspannen van start gaan.

Zaterdag 11 juni a.s. organiseert Dash
in de sporthal 't Jebbink te Vorden
een mixed-volleybaltoernooi voor
straten-teams.
Het recreatieve element van de vol-
leybalsport staat op de voorgrond.
Hierdoor is per team voor niet meer
dan 2 volleybalspelers plaats die in
competitieverband deze sport beoefe-
nen.
Inschrijving voor bedrijventeams is
eveneens mogelijk.
Ook hierbij geldt de beperking van
wedstrijdspelers. Tevens moeten in
ieder team tenminste 2 dames plaats
nemen. De deelnemende teams moe-
ten uit minimaal 8 spelers(sters) be-
staan.
Gespeeld wordt in pools waarbij de
poolwinnaars rechtstreeks overgaan
naar de finale. Deze finale zal op de-
zelfde dag nog worden gespeeld.
Teams kunnen zich tot l april opge-
ven bij een van de organiserende
Dashleden. (zie hiervoor de adverten-
tie elders in dit blad).
De kosten voor deelname aan dit toer-
nooi bedragen f. 30,- per team. De or-
ganiserende vereniging wil d.m.v. dit
toernooi de volleybalsport een nog
bredere bekendheid geven. Ze rekent
erop dat dit toernooi zal uitgroeien tot
een jaarlijks weerkerend volleybalfes-
tijn.

T.V. Vorden won
voetbalontmoeting
Afgelopen zondagmiddag bond een
uit touwtrekkers samengesteld elftal
de voetbalstrijd aan tegen de Vrien-
denclub Linde. Voor de rust ging de
strijd aardig op en neer. Na de rust
wist de touwtrekploeg de ruststand 1-
1 om te buigen naar een 5-2 eind-
stand. Vooral na de cust sprak de bete-
re conditie een woordje mee.
De Vriendenclub Linde echter over-
weegt een revanche-partij.

GEMEENTE VORDEN
Te koop aangeboden wordt: 1 stalen spiltrap met
hardhouten treden; 1 oliekachel met 200 liter
tank; bordstellingen; diverse tafels en stoelen
voor kleuter- en basisonderwijs.

Een en ander is te bezichtigen op vrijdag 18 februari aan-
staande van 15.00 tot 17.00 uur in het perceel Zutphen-
seweg 50.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Honderden zien uw etalage
Duizenden lezen uw advertentie!

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: openhaardhout
tel. 2742

Boekhouder heeft nog tijd voor
het invullen van uw aangifte
biljet.
Tel. 05753-2268

Te huur: kamer en vrije keu-
ken gebruik van douche.
Tel. 05753-1513

Voor al uw

LOODGIETERSWERK
VERWARMINGEN
GASLEIDINGEN
POMPINSTALLATIES enz.

Vraag prijsopgaaf bij:

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEN"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

Installatiebedrijf
W. Weulen-Kranenbarg
Zelhem. Tel. 08342-1364.

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

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.

GEMEENTE VORDEN
HINDr^WET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden liggen vanaf
18 februari 1983 gedurende één maand op werkdagen
van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, als-
mede op de maandagen in het Dorpscentrum te Vorden
van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de navolgende ver-
zoeken met bijlagen van:

1. de heer BJ. Groot Jebbink, Almenseweg 41, 7251
HN Vorden, datum verzoek18 januari 1983, adres in-
richting Almenseweg 41 te Vorden, kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie L, nr 203, om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een agrarisch bedrijf met mestopslag;

2. De N.V. Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gel-
derland, Terborgseweg 136, 7005 BD Doetinchem,
datum verzoek 4 januari 1983, adres inrichting
Wientjesvoortseweg (tegenover huisnr. 2) te Vor-
den, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B,
nrs. 1131,1969 en 2141 om een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning voor een inrichting
geschikt voor het winnen en zuiveren van grondwa-
ter tot drinkwater, het opslaan en het verpompen
hiervan ten behoeve van de openbare watervoorzie-
ning.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de
door ons opgestelde ontwerp-beschikkingen tegelij-
kertijd met de verzoeken om vergunning ter inzage ge-
legd.

Strekking van de ontwerp-beschikkingen: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied waar
de inrichtingen zijn gelegen te verwachten ontwikkelin-
gen in de toekomst met betrekking tot gevaar, schade of
hinder buiten de inrichtingen, zijn de ontwerp-beschik-
kingen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften, waardoor eventueel ge-
vaar, schade of hinder buiten de inrichtingen wordt
voorkomen of beperkt.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunningen en/of de ontwerp-beschikkingen kunnen
door een ieder gedurende de bovengenoemde termijn
van één maand van deze kennisgeving schriftelijk wor-
den ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen
bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd.

Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde mondeling bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 12 maart 1983. U gelieve daar-
voor een af spraak te ma ken. Indien men dat wenst wor-
den de persoonlijke gegevens van degene die een be-
zwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek
daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaar-
schrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Datum: 17 februari 1983.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
J. Drijfhout. M. Vunderink.

Johan Krajcnbrink maakt een goede
kans om zich voor de distriktsfinale
Oost te plaatsen in de Hoofdklasse.
Hij won zijn 2e partij van Joop Achter-
straat (Apeldoorn). De andere DCV-
ers hebben het moeilijker. Gerrit
Wassink won weliswaar van Zutphe-
naar Nengerman, maar konkurrent
Dinant Spieker (Doetinchem) won
ook. Komende week moet van Spie-
ker gewonnen worden, om zeker te
zijn van een plaats. Harry Graaskamp
speelde remise tegen Postma (Warns-
veld). Wanneer hij de laatste ronde
wint wordt hij al dan niet gedeeld eer-
ste. Theo Slütter won van Harry Vos
(Hengelo). Waarschijnlijk is hij uitge-
schakeld.
Bij de aspiranten voert Jürgen Slütter
bij de aspiranten het veld in groep A
aan met 5 punten uit 3. John Kuin
staat 5e en laatste met O uit 3.
In groep B is geen hoofdrol weggelegd
voor DCV-ers. Michiel Boerkamp
staat 3e met 3 uit 4 en Rik Slütter deelt
de laatste plaats met l punt uit 3 wed-
strijden.
Komende zaterdag worden de laatste
wedstrijden gespeeld.
In de achtste ronde van het Gelders
Kampioenschap speelde Henk Rue-
sink remise tegen de taaie Gerrit Baas
(Doetinchem) en haalde Henk Gro-
tenhuis zijn puntental weer op door
een overwinning op Herman Meyer
(Druten). Wieger Wesselink vergroot-
te zijn voorsprong op Leeflang met l
punt: zelf won hij van Ruud Wuest-
man, terwijl Leeflang met remise ge-
noegen moest nemen.
Henk Hoekman verloor verrassend
van Van Huigenbos (Barneveld). Ook
andere topspelers bij de aspiranten
verloren, zodat de verhoudingen in de
top ongeveer gelijk bleven.
Voor de onderlinge bekerwedstrijden
is de achterstallige partij Sloetjes -
Hiddink in remise geëindigd, waar-
door Wim Sloetjes zich plaatste voor
de kwartfinales. De loting voor de
kwartfinales is: J. Hoenink - W. Wes-

selink, J. Masselink - G. ter Beest, W.
Sloetjes - H. Ruesink, H. Graaskamp -
G. Wassink.
Voor de onderlinge kompetitie werd
gespeeld: G. ter Beest - W. Wesselink
0-2, H. Ruesink - J. Masselink l - l , H.
Hoekman -S. Wiersma 1-1, H. Graas-
kamp - G. Wassink 0-2, J. Lankhaar -
H. Klein Kranenbarg 1-1.
Eerste klasse: B. Breuker - E. Brum-
melman 0-2, B. Rossel - S. Buist afge-
broken, J. Lamers-H. Esselink 1-1, J.
Hoenink - H. Wansink 2-0, B. Wen-
tink - G. Brummelman 0-2. Jeugd: E.
te Vel thuis - W. Berenpas 0-2, H. Be-
renpas-J. Brandenbarg 2-0, W. Huls-
hof- B. van Zuylekom 2-0, G. Brink-
man - J. Dijk 0-2, A. Bouwman - R.
Slütter 0-2, E. van Est - J. Kuin 2-0, E.
Brummelman - M. Boerkamp 0-2, J.
Slütter - A. Bouwman 2-0, M. Boers-
broek - J. Brandenbarg 2-0, H. Beren-
pas - W. Hulshof 2-0.

Uitslagen B.V. Flash
Dist rikt s competitie

B. V. Flash Vorden 2 - Wehl 4
De Vordenaren gingen al direkt goed
van start. De 4 single's werden alle-
maal overtuigend in 2 games gewon-
nen. Daarna ging de Ie mixed 3 ga-
mes verloren, ook de heren dubbel
werd verloren, doch Flash wist de 2e
mixed en de dames dubbel te winnen
en zodoende de eindoverwinning vei-
lig te stellen.

Einduitslag B.V. Flash Vorden 2 -
Wehl 4: 6-2.

Eerst komende thuiswedstrijden:
Dinsdag l maart: B.V. Flash Vorden l
- Doetinchem 7; B.V. Flash Vorden 2 -
Didam 1.

Foto van Vorden-van-toen

De Dorpsstraat in feeststemming hij de viering van de bevrijding in l()45. Onderde
zware kruinen van de kastanjebomen ziel Li een feesttent en links het versierde mo-
nument (ergedachtenis aan de drie burgemeesters (>'allee die in het begin van deze
eeuw Vorden bestuurden.
(Als u foto's e.d. in uw bezit hebt: gaarne bezorgen bij de heer H. Haverkamp,
Komvonderlaan, telefoon 1265.)

Herman Groot Nulend en Rob Groot Tjootink
sportmam^n van het jaar bij
"De Graafschaprijders"
Wegens plaatsgebrek fot<^fcorige week niet geplaatst.
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Silvain van Venrooy uit Heesch
wintKNMVjeugdtrial
Zo'n 40 leden van de Vordense motorclub "De Graafschapryders" zorg-
den er zondag voor dat de jeugdtrial meetellend voor het kampioen-
schap van Nederland, volgens planning kon verlopen.
Het parcours dat was uitgezet op het militair oefenterrein moest door de
deelnemers 4 keer worden afgelegd. In totaal waren er 10 non-stops in-
gelast.
Er werd heel wat behendigheid van
rijder en machine gevergd. De deelne-
mers waren afkomstig uit alle delen
van Nederland,

Er was ook nog een primeur. Het was
namelijk voor de eerste keer dat ook
de zijspannen aan start verschenen.

Deze coureurs streden voor de
KNMV cup. De wedstrijd werd geleid
door de heer Aaldering uit Toldijk,
terwijl Jan Rouwenhorst en mevrouw
Toos Pardij s ervoor zorgden dat de
strafpunten in de "rekenkamer" wer-
den bijgehouden. In totaal namen
67 coureurs aan deze trial deel.

De uitslagen waren als volgt: Klasse A:
1. Silvain van Venrooy, Heesch 35
strafpunten; 2. Stephan van Dam,
Eerde 51; 3. Maurice van Dam, Eerde
51; 4. Peter Verheyen, Prinsenbeek
56; 5. Patrick van Goorberg, Brede 58
strafpunten.

Klasse B: l. Marco Reit, Rijsbergen 22
strafpunten; 2. Rene Opstals, Baarle
25; 3. Hein van Abbeelen, Tilburg 26;
4. Paul Verheyen, Prinsenbeek 31; 5.
Michel van Tilburg, Heesch 31 straf-
punten.
Klasse C: 1. Alex van de Broek, Zun-
dert 47 strafpunten; 2. Mark Crooy-
mans, Oudenbosch 65; 3. Wilfred van
Veelen, Geldrop 74; 4. Jürgen v.d.
Goorberg, Breda 87; 5. Rudi Don uit
Vlaardingen 103 strafpunten.
Klasse D: 1. Vincent v.d. Zanden,
Heugen 13 strafpunten; 2. Fred Wou-
da, Krommenie 36; 3. Benjamin
Vroom, Goor 59; 4. Guido Freriks,
Zelhem 63; 5. Mario ter Haaf, Am-
sterdam 101 strafpunten.
Zijspannen: l . Frans van Duuren en
Peter van Duuren, Breda 46 strafpun-
ten; 2. Geert Bezems en Hans van
Duuren, Breda 49; 3. Jan Wouda en R.
Holkamp, Krommenie 65; 4. Chris
Wouda en Mark Bresser, Krommenie
68; 5. Con Remie en R. Santbergen,
Etten-Leur 69 strafpunten.

Zwemmen
Afgelopen zaterdag heeft Vorden '64
in Groenlo meegedaan aan een
zwemvierkamp voor niet startvergun-
ninghouders. De organisatie was in
handen van Zwemvereniging Groen-
lo. Deelnemende clubs Livo; Natana;
Groenlo en Vorden. Liesbeth Brink-
horst behaalde een zilveren medaille
op de 25 meter schoolslag meisjes on-
der de 8 jaar. Haar tijd bedroeg 27 se-
conden. De deelnemende verenigin-
gen ontvingen een fraai herinnerings-
bord.

Winst voor Velocitas
Het eerste team van Velocitas kwam
||or de competitie tweemaal achter-
een in aktie. In Gorssel werd met 6-1
gewonnen van Gorssel II. Voor de
rust nam Vorden een 0-1 voorsprong
door een doelpunt van Appie Wen-
tink.
Dezelfde speler scoorde direct na rust
het tweede doelpunt waarna Richard
Bargeman voor 0-3 zorgde. Dit bete-
kende tevens de 100e competitietref-
fer sinds de oprichting van Velocitas.

In de thuiswedstrijd tegen de Zes-
sprong kwam Velocitas tot goed spel.
Binnen een paar minuten was het 2-0,
eerst door een doelpunt van Appie
Wentink, waarna één der verdedigers
van Zessprong in eigen doel schoot.
Freddy Bos en Gerrit Stokkink zorg-
den voor een 4-0 ruststand. Appie
Wentink 2x en Richard Bargeman 2x
zorgden er ui teindel i jk voor dat Velo-
citas met 8-1 aan het langste eind trok,
waardoor de tweede plaats op de ran-
glijst behouden bleef.
Velocitas II verloor met 10-1 van kop-
loper PTT uit Deventer.

Programma maandag 28 februari: Ve-
locitas l - Gorssel 1; Velocitas II -
Gorssel II; Strameco (dames) - Zavo-
do,

Huldiging F.N.V. leden
Vrijdagavond werden tijdens de jaar-
lijkse feestavond van de Voedings-
bond F.N.V. afdeling Vorden een aan-
tal leden gehuldigd vanwege hun zil-
veren lidmaatschap. Dit waren: J.

Doornink, H.B. Zweverink, D.J.
Harmsen, G. Hellewegen, H.A. Wo-
pereis, J. Bargeman, A. Nijenhuis, H.
Harmsen, B. Korenblek, J. Steenbre-
ker, V.H.A. Eykelkamp.

De heren G.W. Nijenhuis en H. Mars-
man waren door omstandigheden af-

wezig. Allen ontvingen uit handen
van distiktsbestuurder A. Kruis het
zilveren bondsinsigne. Van de afde-
ling ontvingen zij een geschenkenbon
en kregen de dames bloemen aange-
boden. De avond werd verder ver-
zorgd door "den Noaber" uit Zieu-
went.

Twaalf teams bij straten
zaalvoetbaltoernooi
De Vordense zaalvoetbalvereniging "Velocitas" is momenteel druk bezig Jaarvergadering G.M.V.L.
met de voorbereidingen van het straten zaalvoetbaltoernooi dat vanaf
maandag 28 februari gedurende een vijftal maandagavonden in de sporthal
't Jebbink zal worden gehouden.

In totaal nemen twaalf teams aan het
toernooi deel. De ploegen zijn onder-
verdeeld in twee poules van zes. Er
wordt een halve competitie gespeeld,
waarna de nummers l en 2 van elke
poule kruisf inales tegen elkaar zullen
spelen.
Deelnemende ploegen in poule A
zijn: Dorpsstraat/Ruurloseweg; Kra-
nenburg-Oost; de Boonk 1; Brinker-
hof; Overweg en de Boonk 2.
In poule B komen u i t : Hoetinkhof; In-

sulindelaan; Molenplan; Wiersse-
broekweg; Berend van Hackfortweg
en de Kranenburg/Eikenlaan.
Voor maandag 28 februari staan de
volgende wedstrijden op het program-
ma: Dorpsstraat-Kranenburg Oost;
De Boonk l - Brinkerhof; Overweg-
De Boonk 2; De Boonk l - Dorps-
straat; Kranenburg Oost-Brinkerhof;
Dorpsstraat-Overweg; De Boonk 2 -
Kranenburg Oost; Overweg-de Boonk
1; De Boonk 2 - Brinkerhof.

Slipjacht uitgesteld
Het zit de Vordense rijvereniging "De
Graafschap" bij de organisatie van de
slipjacht niet mee. Werd in eerste in-
stantie de slipjacht op zaterdag l fe-
bruar i afgelast, ook afgelopen zater-
dag moest de jacht vanwege de ge-
steldheid van de terreinen tot een na-
der te bepalen datum worden uitge-
steld.

Uitslagen B.V. Flash
GfzelHgheidscompetitie.
B.V'. Flash Vorden 2 - P l u u m k e 1.
Alhoewel aangemoedigd door meer-
dere supporters is Flash Vorden 2 vol-
ledig ten onder gegaan, tegen het zo-
wel technisch als tactisch zeer sterke
team van Pluumke uit Winterswijk.
Evenals in de ui twedstr i jd werden al le
part i jen verloren. Sommige met be-
duidende cijfers, andere met een
enigszins dragel i jk resultaat. Een
kle in l i ch tpun t j e was de dames dub-
bel. Fie Grauwelman en Lies Stein-
tjcs. P luumke moest drie games spe-
len om de overwinning hier in de
wacht te s lepen. E i n d u i t s l a g Flash
Vorden 2 - P l u u m k e l : 0-8.

Eerst komende thuiswedstr i jden:
Dinsdag l maart: Flash Vorden l -
Doetinchem 7: Flash Vorden 3 - Di-
dam 1.

Opperwachtmeester
Gabriel bij WD dames
"De vrouw in de VVD" afdeling Vor-
den had de/er dagen opperwacht-
meester M.H.M. Gabriel op bezoek.
Deze hield een inleiding over het on-
derwerp "Vandalisme". Volgens de
heer Gabriel valt dit vandalisme op
het plat teland nog wel mee, mede

doordat het verenigingsleven hier in-
tensiever is dan in bijvoorbeeld de
grote steden. Vervolgens vertelde de
heer Gabriel over het politiewerk in
zijn algemeenheid, wa-arbij hij vele
vragen te beantwoorden kreeg.

Programma v.v. Vorden
Za lerdag 26 Je b ma r i:
Zelhem Ao - Vorden Ao; Almen A l -
Vorden A l ; Vorden BI - Wilh. SSS
B l ; Vorden B2 - AZC B2; Vorden C l -
Gazelle Cl; Vorden C2 vrij; Vorden
C3 - Eefde C2.

Zondag 27 februari:
Vios B - Vorden; Vorden 2 - Kotten ;;
Vorden 4 - Erica 4; EGVV l - Vorden
3; Vorden 5 - Socii 3; Vorden 6 - Ruur-
lo 7; Oeken 6 - Vorden 7; Concordia
W. 7 - Vorden 8.

Gymnastiek vereniging
Sparta
De jaarvergadering van de gym.ver.
Sparta werd maandag 14 februari ge-
houden in hotel Bloemendaal.
Na de opening werden notu len en
jaarverslag goedgekeurd. Het f inan-
ciële gedeelte werd besproken, de
boeken werden door de dames van de
kascommissie in orde bevonden.
Toch is het nodig om een contributie
verhoging, ingaande l apr i l door te
voeren. Dit werd goed gekeurd door
uit te leggen waarom dit nodig is. Met
ingang van september heeft de gym
ver. Mevr. F. Roelofs als nieuwe lei-
ding b i j haar vereniging. A k t i v i t e i t c n
en data voor het nieuwe jaar werden
doorgenomen. Voorzitter Wempe be-
dankte aan het eind van de vergdering
de leden voor hun komst en wenste de
dames wel thu i s .

In hotel Bakker hield afgelopen maan-
afdeling Vorden van de Gel-
Maatschappij van Landbouw

haaaarvergader ing . Deze jaarverga-
dering richtte zich al enigszins op het
100 jarig bestaan van de afdeling. De
afdeling Vorden is opgericht op 13 au-
gustus 1883. Het bestuur is al geruime
tijd bezig met het treffen van voorbe-
reidingen voor herdenking van dit
100-jarig bestaan.
Gereserveerd voorde festiviteiten zijn
de data 20, 21, 22 en 26 oktober a.s.
Onder de titel "Allemachtig 83" zal
o.m. op genoemde data een grootse
revue worden gebracht. Door een 25-
tal mutaties steeg het ledental van de
afdeling van 235 tot 240 leden. Bij de
bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden H. Rouwenhorst en R.G.
Mennink herkozen.
De jaarverslagen van secretaris en
penningmeester werden onverander
goedgekeurd. De penningmeester
kon het jaar 1982 afsluiten met een ba-
tig saldo. Het Vordens Veefonds had
een nadelig saldo. Dit ontstond omre-
den over de eerste helft van 1982 -
door de goeie resultaten van 1981 -
geen premie was geind. Ir. H.J. Wul-
link, hoofd van de afdeling Voorlich-
t ing hcild na afloop van de vergade-
ring een causerie over de Sociaal Eco-
nomische Voorlichting (S.E.V.)
De S.E.V. kan de leden op een groot
aanta l gebieden adviseren. O.m. bij
bedrijfsopvolging en overname, Be-
stemmingsplannen en bouwvergun-
ningen. Hinderwet, Pacht- of fiscale
zaken, ERfrechtelijke zaken enz.
Over deze 100-jaar jong vereniging -
die in Vorden in de agrarische wereld
een grote plaats inneemt - komen we
binnenkort uitgebreid terug.

Jaarvergadering Krato
De toneelvereniging Krato hield in
zaal Schoenaker haarjaarvergadering.
Secretaris en penningmeester kregen
waardering voor hun verslag. De pen-
ningmees te r kon een batig saldo mel-
den.
Bij de bestuursverkiezing werd Joke
W u l l i n k benoemd als secretaresse als
opvolgster van Ap van der Meij. Deze
laatste werd waarderend toegespro-
ken door de voorzitter en mocht een
kadeaubon in ontvangst nemen. Kra-
to bied thans de gelegenheid toe te
treden als donateurs van de vereni-
ging.
De jaarli jkse ui tvoering zal worden

verplaatst naar het eind van dit jaar.
Wel wordt in de maand maart nog een
stuk opgevoerd voor Kranenburgs Be-
lang. De jaarvergadering werd beslo-

Antennesysteem
De heer C. Chr. Voerman (CDA) in-
formeerde of de gemeente Vorden
voornemens is om over te gaan op het
kabelsysteem en wat de kosten bedra-
gen. Wethouder J.F. Geerken (CDA)
deelde hierop mede dat het college
eerst het rapport wil afwachten van de
Gamog. "Eerst dan zullen we voor-
lichting geven aan de bevolking", al-
dus Geerken.

Raad Vorden verheugd dat
rekreatieschap in stand
blijft
De raad van Vorden toonde zich dins-
dagavond verheugd dat het rekreatie-
schap "De Graafschap" in stand bl i j f t .
De heer C. Chr. Voerman (CDA):
"Mijn mening is dat Vorden een aktief
rekreatiebeleid moet voeren. Samen
met onder andere de standsorganisa-
tie en de WV. Ik hoop dat er in de toe-
komst "meer" uit het schap komt.
WD-er E. Brandenbarg was blij dat
de kosten voor de gemeente Vorden
nu 2500 gulden minder gaan bedra-
gen.
Burgemeester Mr. Vunderink waar-
schuwde de raad niet te optimistisch
te zijn. "Aan de goeie bedoelingen van
het schap zal het niet liggen, ik denk
meer aan de financiën. We moeten
ons geen illusies maken dat er met
minder geld meer gedaan kan wor-
den, hoewel we er hard voor zullen
werken", aldus de heer Vunderink.

Bezuinigingsoperatie
Burgemeester Vunderink deelde op
vragen van de heer J. Bosch (P. v. d. A.)
mede dat de drie collegeleden zich
volgende week dinsdag zullen gaan
beraden op welke wijze zij elk 15%
kunnen gaan bezuinigen op het beïn-
vloedbare gedeelte van de begroting.
Dan zal nog een tweede ronde volgen,
waarna het college haar voorstellen in
apr i l in de commissie zal brengen. De
raad kan dan in mei de voorstellen
verwachten.
De heer Bosch stelde deze avond nog
eens een brief aan de orde die met be-
t rekking tot investeringsvoorstellen
t. b. v. dorpscentrum in augustus 1982
aan het college had geschreven, "Deze
brief werd zeer snel in december j. 1.
reeds behandeld"! Het college zou
vervolgens kontakt opnemen met het
bestuur van het dorpscentrum. Na
wat aarzelingen gaf het college toe tot
op heden in gebreke te zijn gebleven.
Burgemeester Vunder ink beloofde
spoedig tot akt ie over te zul len gaan.

Nog een plek voor
toekomstige
woonwagenbewoners
De heer A. Ploeger (P.v. d. A.) sprak er
zijn teleurstelling óver uit dat het col-
lege op de begrotingswijziging 6500
gulden heeft ui tgetrokken, om dit ver-

volgens in een besloten vergadering te
gaan behandelen. "Dit dient in het
openbaar te gebeuren", zo zei Ploeger.
De opvatting van de heer Ploeger
werd zowel gesteund door de WD en
het CDA. Burgemeester Vunderink
legde uit dat het niet in de bedoeling
van B & W heeft gelegen deze kwestie
buiten de openbaarheid te houden.
"Dan wil ik toch even opmerken dat
de voorzitter van de commissie (com-
missie financiën) dit wel als zodanig
aan ons heeft verteld", zo reageerde
Ploeger verontwaardigd.
De 6500 gulden waarover werd ge-
sproken is het bedrag dat nodig is om
de woonwagen van de heer de Vries
op het (noodwoonwagenkamp) van
elektriciteit te voorzien.
Burg. Vunderink: "Momenteel vindt
de elektriciteitsvoorziening plaats

vanaf een lantaarnpaal naar het woon-
wagenkamp aan de Hamelandseweg.
De PGEM kan deze noodoplossing
niet langer accepteren. We konden
twee dingen doen of afsnijden of een
voorziening treffen vanaf de kabel aan
de Ruurloseweg. Voor dit laatste heb-
ben we gekozen", aldus de heer Vun-
derink.
De heer Ploeger informeerde hoe het
zit met het toekomstige woonwagen-
kamp. Burgemeester Vunderink deel-
de hierop mede dat er een lokatie was
gevonden bij de Overweg. Hierop zijn
veel bezwaren binnengekomen. "Er
rezen financiële problemen, wie be-
taalt de schadeclaim etc. Momenteel
zijn alle gegevens aan het evalueren
en wij hopen binnenkort als college
een konklusie te kunnen trekken", al-
dus Bure. Vunderink.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
"Wi'j woll'n d'r margen 's uut , i'j heb zeker wel tied umme met te
gaon, zo druk bu'j now toch neet um dizzen tied van 't jaor".
Riek Elzegoor zei dit op un meniere waorop euren man Hermanus,
maor in 't dagelukse leaven gewoon Harm, eigenluk allene maor jao
kon zeggen.
Zonder d'r now drek antwoord op te geven leet Harm zich an taof'el
op 'n stoel zakk'n en begon zien botterham, die hee elke margen bi'j
de koffie nuttuggen, nao binnen te warken.
"Waor wo'j dan nao too?"
"Now, ik gleuve dat de vrouwluu nao Arem wilt en an is 't makkeluk-
ker umme met 'n auto te gaon as met de bus en haos nog goedkoper
ok". "'k Zal 't vandage wel 's bekiek'n of't met 't wark uu tkump um-
me met te gaon".
Harm wis veur zich eiges al wel dat hee 't t'r toch neet af zol brengen
zolange was e al wel etrouwd. Stom ok eigenluk van um dat e d'r bi'j
de vrouw nooit harder op anedrongen had um eur ri'jbewics te
haal'n, now kon hee altied zelf metdrapsen at ze d'r uut woll'n. Hee
mos t'r toch maor 's weer oaver beginnen en zien dat hee eur zo wied
kreeg dat ze rijlessen nom. De oldste deerne wol d'r ok met begin-
nen, die was net zeuventiene, as die 't pepierken in de tesse had zol ze
onderhand 't nös ok wel uutvliegen, dat we'j wel met datjonge grei te-
geswoordug.
Harm warken d'r wieter 'n heel'n dag nao too dat hee 'n volgenden
met de vrouwluu met kon gaon. Zo leet e dinsdagsmargens met un
gerös harte de boel achter, hee had allles goed in de riege en at e d'r
met melkenstied weer was zol d'r neet volle mis könner. gaon.
In de stad hadd'n ze al tameluk gauw un plaatse veur 'n auto evonn'n,
al mos wel elke twee uur de parkeermeter bi'jevuld wodd'n. Maor dat
was neet zo'n bezwaor volgens Riek, Harm wol toch wel 's loop'n.
"Lao'w eers maor gaon koffie drinken", stell'n Harm veur, dat kott'n
de tied dee hee in de stad deur mos brengen al aardug. Daor waarn de
vrouwluu na tuur luk wel veur te v innen. Gebak wodd'n d'r ok bi'j ge-
bruukt , enen dag mog i'j de weagschaole jao wel vegett'n.
"Goedkoop is 't hier now neet", von Harm naodat de ober unnegen-
tien gulden had laot'n betaaln.
De drie vrouwluu gingen samen op pad en sprokken met Harm un
tied af dat zee weer bi'j 'n auto zoll'n wcan. Ze weezen um un winkel
waor e hobbyspullen kon vinnen, dan was e ellen zuute verondr-
stell'n ze. Maor Harm was al heel gauw uutekekken op 'n pröttel die
ze te koop hadd'n, hee koch zich un krante en ging in 'n auto zitten
leazen, de meter mos onderhand toch zo weer bi'jevuld wodd'n.
Too de parkeermeter veur de tweede keer uuteloop'n en Harm zo
kold as un bot was kwam een van de deern bi'j um. Hee zol maor ef-
fen metgaon, zee hadd'n nog neet slagen können, hee kon zich dan
metene warmen. En warm wodd'n deed Harm wel, al was 't ok van 't
genaolte van de vrouwluu. Bokse uut , bokse an (want daor waarn ze
nao an 't zuuken) was 't.
Wat 'n enen mooi von, keurn 'n ander helemaols af. Dan waarn de
piepen te kot of ' t k ruus te nauw, de boord te wied of de kleure iets te
lech. Harm baaPn d'r al gauw van.
"Ze maakt de boksens völs te nauw tegeswoordug", von Riek. "Ze'k
maor dat ow dochter de konte te d ikke hef, dan bu'j d'r kotter bi'j",
was Harm zien verhelderende mening.
't Ende van 't liedjen was dat ze zonder klerazie weer op 'n auto an
gingen. Riek rammelen van de honger zoal ze zei en daorumme
wodd'n nog iets enuttugd veur ze weer op huus angingen.
"A'k 't mien goed bekieke bu'w d'r vandage allene maor op uut uw
geld op te maak'n", protesteern Harm nog. Maor de vrouwluu kregen
wel eur zin, zoas wel vker bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman



OPHEFFINGS-Um/ERKOOP
ALLES MOET WEG

met toestemming van K.v.K,

Rundieren bankstel
3-2-1J3,49er-..

Rundieren bankstel
3-1-1 3=190;-

Eiken bankstel
bloemstof 1̂ 9Or- ..

1.
t 1.

1.190,-
2-3 zits i ̂  on _
dralonstof 2^90,- l • l V Vf ~

3-2-1 zits 1WQO, _
dralonstof 3.490,-- l «T W^/f"

990,-
2.990,-

Zwaar eiken bankstel i QQO _
3-2 zits 4,290,- I«V V^/y"

Hieronder enkele voorbeelden

Klassiek bankstel
mohair stof, interieur zitting 4^2907- ..

Leren draaifauteuils
16997- -

2-3 zits bankstel
zware stof LS9Or-

Rundieren bankstel
3-1-1-4.990,;- .

Modern eiken bankstel
tweedstof

9
fca

Klassiek bankstel
met wollen mohairJL99Op^ ..

Complete eethoek i i qn _
met massief eiken stoelen 1^7OO,- •• l %^\^^

1.590,-
Zwaar leren klassiek bankstel o o on _
6.490,- O. V VWf"

1.290,-
Draion bankstel 1 i on _
2.290r- •• l WWf™

Eiken toogkast i
1 QQ/^V _ '
l. ö C7 v/, — .. ••

Modern bankstel
zware stof 2.490,- .

2

Bejaarden fauteuils
interieurkussens4>95,-

2-3 zits eikÉi leer
2ASQ;- 1

mohairJL89O,-

Zwaar eiken bankstel
leren bekleding, interieur kussens.5^490r-

Bankstel
bloemstof3.49O,- ..

Eiken stollen wand
3,250,- ..

1

3
1
1

Moderne stollen wand
l,890r- ..

Moderne stollen wand
.2.190,-

Eiken slaapkamer
i

.1.790,-

Licht eiken slaapkamer
-3.790,- ..

Eiken slaapkamer
+ linnenkast 3.Q9O,-

Slaapkamer
wit 17 90,-

1
2
1

2 zits bankje
leea.890,- ..

990,
990,
298,
690,
190,
990,
990,
990,
990,
190,
990,
590,
290,
290,
990,

Onze garantieverplichtingen vallen na 1 april onder ons nieuw filiaal Twello, telf. 05712-3515

RUURLO Domineesteeg 14 Telf. 05735-2896
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