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Burgemeester Vunderink tijdens opening sporthal 't Jebbink:

"Fraaie uitbreiding konden we
nog net voor de bui binnenhalen"

In een tjokvolle kantine van de sporthal annex sportzaal onthulde Burgemeester Mr. M. Vunderink, samen met een mede-
werkster van het architektenbureau Lammers, /aterdagmorgen de naam van de » jĵ B' sporthal. De hal zal" 't Jebbink" wor-
den genoemd.
Tijdens /i ju openingstoespraak ging Burgemeester Vunderink nog uitvoerig in op het verleden. "Wie had gedacht dat w ij toen
wij /es jaar geleden met veel bombarie de sport/aal openden, nu alweer een nieuwe sporthal erbij zouden hebben en dan één
die anderhalf keer zo groot is dan de bestaande sportzaal".

Wijzer geworden
De heer Vunder ink ging vervolgens in
op de vraag: hoe bereken je de plaat-
selijke behoefte? Zegt hij hierover:
"Ik herinner mij nog goed dat reeds in
1974 en 1975 door sommigen werd
ge/.egd dat de nieuwe sportzaal te
klein zou zijn. Zij bleven roependen in
de woestijn. Wij hadden immers de
meest vooraanstaande deskundigen
op dit gebied geraadpleegd en alle ad-
viezen wezen slechts in één richting:
een capaciteit van drie gymlokalen is
wat Vorden nodig heeft. Ik behoorde
in die dagen tot de categorie bestuur-
ders die een rotsvast vertrouwen had
in deskundigen-adviezen.
Ik ben inmiddels wijzer geworden!
Nie t dat ik geloof dat wij het zonder
deskundigen kunnen , want die heb-
ben we op bepaalde terreinen toch no-
dig. Maar ik heb wel de betrekkel i jk-
heid van hun adviezen leren inzien",
aldus Burgemeester Vunder ink .

Sombere wolken
De heer Vunder ink schetste hoc de
raad in december 1980 ui te indel i jk
een bedrag van bijna anderhalf mil-
joen votecrde voor de realisering van
een n ieuwe sporthal naast de bestaan-
de zaal.

"En zo werd een begin gemaakt mei^fcben afgevraagd of door de huidige re-
wat ik voorlopig als het laatste zie van^^<
een serie grote projekten die wij tus-
sen 1975 en nu konden financieren.
Want sombere wolken hangen boven
onze begroting en laten wij bli j zijn dat
we deze bijzonder fraaie ui tbreiding
van onze binnensportakkomodatie
nog net voor de bui konden binnenha-
len", aldus burgemeester Vunderink.
Tot slot wees hij erop dat de prijsvraag
voor het beste ontwerp van de nieuwe
sporthal was gewonnen door het ar-
chi tektenbureau Lammers.
De heer H. v.d. Riet, direkteur provin-
ciale Gelderse Sportraad, dook ook
nog even in het verleden. "Ik ben er-
van overtuigd dat wanneer zes jaar ge-
leden een sporthal was gebouwd, deze
nu ook te klein zou zijn geweest. Hij
wees op het grote belang dat de sport
momenteel kan vervullen in deze tijd
van werkeloosheid. Wij moeten deze
werkeloosheid als een s truktureel pro-
bleem aanvaarden", aldus v.d. Riet.

Zucht van verlichting
De voorzitter van de V.S.F. (Vordense
Sport Federatie) de heer D.W. Hid-
dink zei een zucht van verlichting te
hebben geslaakt toen de bouw gerea-
liseerd was. "Dat komt omdat wc ons
clc afgelopen periode nogal eens heb-

Commentaar
Fraaie sporthal, tribune een onding
Het is Ie hopen dat de Vordense zaalsportverenigingen in de toekomst verstoken
zullen blijven van al te veel supporters. De sporthal die zaterdag werd geopend oogt
uitermate fraai en voor de sport ideaal. De tribune is helaas een onding.

Deze t r ibune die is gebouwd boven
een deel van de oude sportzaal biedt
het p u b l i e k namel i jk onvoldoende
zicht op het speelveld. De enigen die
het goed kunnen zien van wat zich
daar beneden afspeel t , zijn de mensen
op de eerste rij. De rij daarachter mist
so-wie-so een vi j f ta l meters zicht van
de breedte van het veld. En dan maai'
helemaal niet te spreken over het aan-
tal toeschouwers dat zaterdagmiddag
in grote getale kwam opdagen om de
zaalvoetbalwedstrijd tussen het team
van Velocitas en Veronica te aan-
schouwen. Zeker driekwart van het
publ iek kon zo nu en dan slechts een
gl imp van de wedstrijd opvangen. I let
gemopper onder de toeschouwers was
dan ook niet van de lucht.

Nu zal het in de p rak t i jk ook niet zo
vaak voorkomen dat er zoveel publ iek
bij een sportevenement aanwezig is
maar er is een gezegde dal l u i d t dat re-
geren vooruit zien is. Men gaal er in
Vorden terecht vanu i t dat door deze
nieuwe sporthal de sport in zijn alge-
meenheid geaktiveerd woidt , met als
gevolg in de toekomst ook meer pu-
bl iek! Het is jammer dat de t r i b u n e
niet gelijkvloers is gebouwd waardoor
een deel van de kleeclgelegenheid
naar "boven" kon verhuizen . Jan Pu-
bliek zou dat ongetwi j fe ld zeer op p r i j s
hebben gesteld. Maar goed gedane za-
ken nemen geen keer.

Ab Velhorst

de plannen nog wel zouden
kunnen doorgaan. Voor ons gevoel is
de sporthal dan ook een geschenk op
de valreep geworden", aldus de heer
Hiddink die een plantenbak aanbood.
De heer H. Tjoonk, had als bestuur-
slid van de Rabo-bank te Vorden de
meest humoristische speech voor de
aanwezigen in petto. "Ik ben hier niet
gekomen om propaganda voorde Ra-
bo-bank te maken", zo zei hij, maar
ondertussen deed hij niet anders. Hij
bood namens de bank een elektroni-
sche scorebord aan.
De heer T.F. Bastet voerde het woord
namens de Nederlandse Volleybal-
bond en mede namens het distrikt Us-
selstreek van de Nevobo. "Dat Vor-
den het heeft aangedurfd een uitbrei-
ding te realiseren getuigt van moed en
durf en is van groot belang voor de vol-
leybalsport". Hij bood een waardebon
aan voor de aanschaf van een vlag van
zijn bond.

Goede kontakten met de
V.S.F.
Wethouder J.F. Geerken wees er als
laatste spreker op dat het gemeente-
bestuur veel medewerking heeft ge-
noten van de V.S.F. Verder bracht hij
iedereen dank die bij de lot standko-
ming van deze sporthal hebben mee-
gewerkt.
Hij deelde mede een bedrag van f.
1325,- te hebben ontvangen van al le
bouwers. Dit bedrag is bedoeld voor
de aanschaf van een monitor en came-
ra. Hij bracht beheerder de heer A.
Jansen en diens echtgenote dank voor
de wijze waarop zij de laatste maan-
den onder vaak moeili jke omstandig-
heden hun werk hebben moeten
doen.

Sportmanifestaties
Ter gelegenheid van de opening van
de nieuwe sporthal kon zaterdagmid-
dag kennis worden gemaakt met en-
kele zaalsporten. Zo was er een zaal-
voetbalwedstrijd van de p u p i l l e n van
de voetbalvereniging "Vorden".

Een turn- en jazzgymnast iekshow ge^
presenteerd door eigen leden van de
gym vereniging "Sparta".
De tafeltennisverenfging "Treffers
'80" gaf een demonstratie terwijl de
badmintonvereniging "Flash" een op-

treden toonde van de demonstratiep-
loeg van distrikt Oost.
Het sportieve gedeelte werd besloten
met een zaalvoetbalwedstrijd tussen
Velocitas uit Vorden en een team van
Veronica. De Vordenaren wonnen
met 6-3.

Tekenwedstrijd
Ter gelegenheid vart de opening van
de nieuwe sporthal is er voor de Vor-
dense schooljeugd een tekenwedstrijd
uitgeschreven. De heer J. v.d. Peyl
maakte zaterdagmiddag de prijswin-
naars bekend, waarna mevrouw Vun-
derink aan de volgende kinderen een
prijs overhandigde:
Susan Koerselman; Grietje Baars;
Elsbeth Emsbroek; Janneke Rijke-
veld; Erik Klein Brinke; Bianca Zwe-
verink; Mardy Wolsink; Laurens Hel-
mink; Bob van Egdom; Bianca Hui-
t ink ; Thory Kettelerij; Edith Harm-
sen; Ronald van Ark; Pim van Zee-
burg; Dennis Takkenkamp; Saskia
Vreeman; Dennis Huizinga en Chris-
toph Wiekart.

CONTACT
EEN GRAAG

GELEZEN
BLAD

Vrouw in de WD
Woensdagavö^k 16 februari a.s.
spreekt voor ^Prouw in de WD", afd.
Vorden, de heer Gabriëlse, opper-
wachtmeester te Vorden, over "Van-
dalisme", in hotel Bakker.
Enkele dames van "Vrouwen in de
WD", afd. GJfeel zullen deze avond
bijwonen. OcnW bent van harte wel-
kom!
Voor nadere inlichtingen kunt u bel-
len: mevr. T. Brandenbarg, telefoon-
nummer 2024.

Dienst in Kerk en Kapel
a.s. Zondagmorgen 13 februari, de
tweede zondag van de maand, is er
naast de Kerkdienst in de Hervormde
dorpskerk ook een Kerkdienst in de
Kapel de Wildenborch.

Twee avonden voor
(jonge) lidmaten Herv.
Gemeente
Een werkgroep uit de Kerkeraad van
de Hervormde gemeente houdt twee
avonden voor (jonge) lidmaten. Door
de verschillende wijkouderlingen
worden zij uitgenodigd voor een ont-
moetings/contactavond. Ze kunnen
kiezen uit twee avonden: maandag 21
februari in "de Voorde" en/of maan-
dag 28 februari in de Kapel de Wilden-
borch. De heer J. Rigterink, adj. direc-
teur van de Vordense Landbouw-
school en o.a. secretaris van de plaat-
selijke Raad van Kerken hoopt de
eerste avond (maandag 21 februari, in
"de Voorde") het onderwerp: "rela-
ties, contacten" in te leiden. De heer
G.J. Bannink, oud-directeur van de
Vordense Landbouwschool hoopt dat
te doen op de tweede avond: maandag
28 februari in de Wildenborchse Ka-
pel.
Alle jonge lidmaten (ook vrienden,
gasten) zijn er har te l i jk welkom.
Ook in het Kerkblad voor de Herv.
Gemeente worden deze contactavond
voor jonge lidmaten aangekondigd.

Aktie gast aan tafel
De nu lopende termijn voor deze be-
kende aktie loopt af op de Biddag voor
gewas en arbeid: woensdag 9 maart.
In de Herv. dorpskerk wordt dan 's
avonds een gebedsdienst gehouden.
Daar kunnen dan de spaarkartonnet-
jes ingeleverd worden. Graag willen
we hier nog eens op wijzen. Het is ver-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

heugend dat verschillende gezinnen
dag-aan-dag "een gast aan tafel ne-
men" om zo mee te werken aan de
blijvende voedselverbetering in de ar-
me landen zélf, o.a. door landbouwon-
derwijs, landbouwprojecten, be-
vloeiingswerken enz.

Leerhuisavond over
Maarten Luther
De laatste leerhuis-avond in deze win-
tertijd 1982/1983 gaat over Maarten
Luther. Het jaar 1983 is immers (ook)
het Luther jaar. (Maarten Luther
1483-1546). De datum is: donderdag 3
maart, in "de Voorde", Kerkstraat 15.
Inleider hoopt te zijn: Dr. P.C. Roden-
burg, Luthers predikant te Doetin-
chem. Iedereen is er hartelijk welkom.

De gezamenlijke
bijbelkring
De eerstvolgende avond van de geza-
menlijke Bijbelkring is in onderling
overleg gesteld op woensdag 16 fe-
bruari, in "de Voorde". Als een geheu-
gen-steuntje geven we graag dat be-
richt aar. de deelnemers/sters van de
gezamenlijke Bijbelkring hier door.

Een werkdag van Geref.
en Herv. diakonaat en
zending
Verschillende organen voor Diako-
naat en Zending van de Gereformeer-
de kerken in Nederland en van de Ne-
derlandse Hervormde kerk houden
op zaterdag 19 maart in Zwolle een
werkdag over kulturele overheersing
met als thema: "Naar ons beeld".
Spreker is o.a. Prof. Dr. A. Wessels.
Voor het middagprogramma is er keu-
ze uit zestien gespreksgroepen. Opga-
ve: Bureau Geref. kerken, Postbus
2211, 3830 AH Leusden. In Vorden
kunt u voor nadere informatie bellen:
2583.

GEBOREN: Geen;
ONDERTROUWD: H. Brinkman en
L. Ensing;
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: C.W.S. Heeneman,
oud 84 jaar; J. Arfman, oud 62 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.30 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.45 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 13 februari 10.00 uur: ds. J.
Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 13 februari 10.00 uur: ds. J.C.
Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 13 februari 10.00 uur: ds. J.R.
Zijlstra
19.00 uur: ds. J.R. Zijlstra

WEEKENDDIENST HUISARTS
Zaterdag 12 en zondag 13 februari dr.
Haas, tel. 1678.
Booschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 - 10.00 uur. Za-
terdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienst-
doende arts van 9.00 - 9.15 uur.

WEEKENDDIENST
DIERENARTS

Van zaterdag 12 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breu-
kink. Tel. 1566. Tevens avond- en
nachtdienst komende wteek.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 12 en zondag 13 februari dr.
P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 05735-
2512.
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 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. HULPVERLENING
Mevr. K. A. Altena, spreekuren dinsdag en
donderdag 8.30-10.00 uur, Dorpsstraat
40a, tel. 05752-3246.

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

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

POLITIE
Tel. 1230, 's nachts en b.g.g. belt u het
alarmnummer: 055-664455.



Na een ontspannend avondje voor deze open haard
kunt u een blok hout in de haard werpen, het kacheldeurtje
sluiten en naar bed gaan zonder enige zorg te hebben voor
spattende vonken. Gedurende de nacht bent u verzekerd van
warmte. Uw open haard is veranderd in een efficiënte en
betrouwbare houtgestookte kachel.

J0TUL

Zutphenseweg 1 5 Vorden

met
Televisie

reparaties
-T- direct

l! In naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Originele bierglazen met kraag
slechts

0,50

ledereen kan schilderen
ook u, kom vrijblijvend kijken naar

onze collectie schildersdozen van Ravensbur-
ger.

P /V ̂ f /\ ^^
Ruurloseweg 91, Vorden
Dorpsstraat 15, Vorden

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

2 kg. Goudreinetten 1r95
10 grote Navelina's 3,95
500 gram zuurkool 0,39

BRUNIMEKREEFT
Dorpsstraat 17.

Jaarlijks

open tafeltennis kampioenschap
van Vorden om „de Herberg" trofee

Op 26 februari a.s. Opgeven voor 18 februari bij:
„de Herberg", Dorpsstraat 10a

J.W. Jansen, H. v. Bramerenstraat 4, tel. 2653
H. Dieters, De Bongerd 8, tel. 2385

M. Martinus, Raadhuisstraat 47, Hengelo GId. Tel. 05753-3571
Inschrijfgeld tot 16 jaar 2,50 boven 16 jaar 5,-

Komt allen en geniet van een dag gezellig tafeltennis.

*££?• ^^^
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COENRAADTS DOET MEER!
S,}/]-̂  Het kompleetste en goedkoopste Voordeel-Koop-
tfTv.^'centrum van Brummen - Vorden - Zelhem en Apel-

doorn doet méér voor U!
DEZE WEEK EXTRA VOORDELEN!
Deze week weer EXTRA VOORDELEN! Artikelen
van superieure kwaliteit! 5-SUPER-LAAG GEPRIJS-
DE artikelen naast de vele tientallen voordelen van
Coenraadts. DOE UW VOORDEEL!

U bent van Harte Welkom!

SLIJTERIJ
Alléén geldig in Brummen en Zelhem

Literfles Coebergh

BESSENJENEVER

12?*
Fles Eelaart
JONGE JENEVERu?5

iFles Pollen

BESSEN/BRANDEWIJN

11*
0.7 Literfles Ballantine's

WHISKY

9519
KAASBOER
Bij aankoop van

één KILO KAAS naar keuze.

10 EIEREN
Voor maar
één stuiver!

UERSMARKT en SUPER
Grote pot
DOPERWTEN
Extra fijn. Het geheim
van de Franse keuken.

.99

Grote pot
TUINBONEN (wit)
Voor een echte
Hollandse maaltijd.

PotdeRuyter <t AA

HAZELNOOTCREME 2.69
' k 200 gram A fto

oHOCAVLOKKEN 0.98
Pak è 500 gram snelfiltergemalen /% *\f\
K&G KOFFIE 6.29
Pak 500 gram 4 *%f\
HALVAMEL 1.38
Literfles Nutricia 4 -ifi
CHOCOMEL 1.79
2 (twee) pakjes van der Meuten t\ f\f*
PANEERMEEL 0.98
jPak a 60 stuks ^/% A—i
'PAMPERS maxi/paars .. 26.95
Tube Aqua Fresh 4 **/\
TANDPASTA 1.29
Drie-pack 4 • •

MARS .̂ . l.55
Pakje 250 gram Blue Band A T A

NU 4 HALEN en maar 3 BETALEN! '

SANDEMAN SHERRY 6.95
Fles (Rouge, Blanc of Rosé) O f\P
CAVEAU WIJN 4.95
Draagkoffer 2 kilo
DIXAN 7 CA
Nu met gratis proef pak 400 gram ... i m w ̂

Bierpul
MOSTERD
Keuze uit grove,
Hollandse of Franse.

6 x 10 stuks

ZAKDOEKJES

Zak a 20 stuks
PEDAALEMMER ZAKKEN

V Formaat 44x56 . . . 0.59

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

8.30 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur

Coauaadts
SupctmacKtcn

VERSE ZUIVEL

Literpak
Dag-verse
Halfvolle
MELK

m

106
200gram
VRUCHTEN KWARK n QQ
Slankelijn-dessert . . . . U. O t/
1/2 Literbeker
CHOCOLADE VLA
Verrukkelijk romig . 0.98

VERWENDE LEKKERBEKKEN

Pak è 8 stuks
PENNY WAFELS ..
Pak Melba
KLETSMAJOORS..
Puntzak Red Band
DROP div. smaken..

ak Calvé

0.98
1.79
1.79

ak Nibb-it
OCKTAILWIL 1.59

DIEPVRIES

Zak t«-3Rïtes
1000 gram
1-2-3
FRITES

2.79
De overbekende Ogterop
CHOCOLADE/ _ „
SLAGROOMTAART . 7.50
Literpak
SOFT ROOMIJS
Schepklaar mevrouw

P

ALLEE/

Geschi
AARI

WITU
500 GF

CHAM
250 Gf

ASP
HEEL*

esned
PREI
EEK

ER SI

3 Rodi
GRAI

R-U-I-M-E
PARKEER

GELEGENHEID

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

Zak a

6PUN
Voor die b

MAANZ
Nu per stu

KRENT
Met spijs,

Prijswijzigingen, drukfout



Nu vrijdagavond om 9 uur

SLUITEN WIJ
voor 1 week, van 12 t/m 19 februari

Voor noodgevallen is er iemand aanwezig.

dcv^J
AGROOTKORMEUNK
.horlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27. Hengelo G. -Tel. 05753-1771
Gediplomeerd opticien - 's Maandags gesloten

pooooooooooooo-ooooooo-oooq i

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14'
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

SABINE

Gerrit en Jolande Oldenhave
Michel.

7 februari 1983
Hoetinkhof 55
7251 WL Vorden.

Het heeft ons erg goed gedaan
dat zovelen in onsverdriet heb-
ben willen delen bij het overlij-
den van mijn lieve man, onze
lieve zorgzame vader en opa

FREDRIK JAN DIKKEN

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

M. Dikken-Wildeboer.

7251 DD Vorden,
Februari 1983
't Vaarwerk 7.

Denkt u aan de ledenvergade-
ring van de Deldense Buurtver-
eniging.

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennis geven van
het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder
en oma

GERDA WILLEMINA STEGERMAN
echtgenote van Derk Nijenhuis

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: D. Nijenhuis
Apeldoorn: J.B. Lentink-Nijenhuis

J. Lentink
Vorden: G.D. Nijenhuis

G. Nijenhuis-Groot Roessink
Vorden: G.J. Nijenhuis

M.B.J. Nijenhuis-Ten Have
en kleinkinderen

7251 EN Vorden, 5 februari 1983
Wilhefminalaan 2

De begrafenis heeft op de Algemene Begraafplaats te
Vorden plaats gehad.

STADION

„Se Herberg"
woensdag 16 februari

voetbalwedstrijd Spanje - Nederland
in het café op groot video-scherm

wie het eerst komt, die het eerst zit

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

LOODGIETERSBEDRIJF

J. H. WILTIIMK
Het Hoge 20 - Vorden

13 februari tot 19 februari wegens vakantie

GESLOTEN
Bakkerij van Asselt
Winkeltje Schurink

ARKT in één!
OENTEN en FRUIT
DONDERDAG • VRIJDAG en ZATERDAG

apte KRIEL-
APPELTJES

750 GRAM

ALLEEN DONDERDAG - VRIJDAG en ZATERDAG

RIBLAiPEN

PIGNONS
AM

l £e KUIKENBOUTEN
1.65 HEELKILO

c QQ
D. J O

EEN
ILO

ME KOOL
en, 500 GRAM

0.89
0.98
1.49
0.98

Breton's GEHAKT
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG en DINSDAG

SPEKLAPPEN
Zonder zwoerd, 500 GR.
SPEKLAPPEN
Met zwoerd, 500 GRAM

ALLEEN WOENSDAG GELDIG

Df GEHELE WEEK GELDIG

Kwaliteits
GEHAKT
500 GRAM 3.25 HEEL KILO

E FRUITS

3 STUKS

DE GEHELE WEEK GELDIG

SLAVINKEN
5 Halen • 4 Betalen!

ROLLADE SCHIJVEN o OQ
3 STUKS VOOR . Z.tJÖ

Fijne VLEESWAREN
BROODJES
ood-nodige variatie 1.29 SCHOUDERHAM

150 GRAM . 1.79
AADBOLLETJES 0.35 Grove SNIJWORST

150 GRAM . 1.69
ENBROOD
700 gram per stuk 3.39 KOMKOMMERSALADE

150 GRAM . 1.89
m en/of uitverkocht voorbehouden. Geldig van donderdag 10 t/m woensdag 16 februari 1983

Dankbetuiging

De neven en nichten van mej.

H. SLOTHOUBER

danken al diegene die tijdens
haar leven haar bezocht heb-
ben; en meegeleefd hebben bij
haar ziekte en sterven.

Vorden, 8 febr. 1983.

Te koop: z.g.o.h. kinderwa-
gen, donkerblauw + wandel-
wagenbak.
Almenseweg 25, Vorden.

JEUGD!
kom op woensdagavond tafel-
tennissen in de sporthal o.l.v.
gedipl. trainer, van 18.30 -
20.00 uur.
Kosten f 6,- per maand.^

Te koop: openhaard of ka-
chelhout
Tel. 05753-2692.

St. Jeugdsociteit orgarHf rt
op 11 februari optreden van
Rock en Roll formatie
BLACK ROSE
Aanvang 20.00 uur.

„ "
organiseert op 13 februari a. s.

Carnavalsmiddag
voor iedereen, aanvang 14.00 uur.

VERKLEED IS VERPLICHT.

St. Jeugdsociteit organiseert
op 11 februari optreden van
Rock en Roll formatie
BLACK ROSE
Aanvang 20.00 uur.

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.

Cursus pottenbakken.
Dinsdagavond van 8 tot 10 uur.
Inl. Pottenbakkerij
Erik Windig, Z.E.-weg 42,
Baak. Tel. 05754-995.

AUTORIJLES
dan naar autorijschool

„OORTGIESEIM"
Brinkerhof 82, Vorden.

Tel. 2783.
M.l. gediplomeerd.

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.

Voor a l uw reparaties, restauraties, nieuwbouw ofverbouw naarde erken-
de vakman.
Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk

* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

O
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
pr. bernhardweg 6, 7251 EH Vorden. Telefoon 05752-2637
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KARNAVAL VORDEN '83
DE DEURDREAJERS KOMEN IN..

zaal Schoenaker
(KRANENBURG -VORDEN)

ZATERDAG 12 FEBRUARI

KARNAVALSBAL
m.m.v. orkest SUNSET
en Prins en gevolg.

Aanvang 19.00 uur

Voorverkoop f 8,50, zaal f 9,-

o
9
9

*1

DORPSSTRAAT - VORDEN

ZATERDAG 12 FEBRUARI:

KINDEROPTOCHT
en

KINDERMIDDAG
in de Herberg.
Café boordevol gezelligheid

MAANDAG 14 FEBRUARI:

11.11 uur

FRÜHSCHOPPEIM
m.m.v. Prins en gevolg. Entree gratis.

DINSDAG 15 FEBRUARI:

— seniorenkarnaval
Aanvang 14.00 uur
met BUUT/ DANS /ZANG

— afsluitingsbal
m.m.v. orkest „SUNSET"

en Prins en gevolg

Voorverkoop f 8,50, zaal f 9,-
Aanvang 19.00 uur.

ZONDAG 13 FEBRUARI:

vanaf 19.00 uur ouderwets gezellige

CAFE-KARNAVAL
m.m.v. organist W. Dolphijn
en Prins en gevolg. Vrij entree.

MAANDAG 14 FEBRUARI:

Rosenmontagsbal
- aanvang 19.00 uur
- orkest VALLER COMBO
- 20.11 uur HARM UUT RIESSEN
— m.m.v. Prins en gevolg
- 4 bars vol gezelligheid
- voorverkoop f 9,-, zaal f 10,-.

- De rode konsumptie-penningen van zaal Schoenaker en de groene van De Herberg zijn in beide hore-
cabedrijven te gebruiken. Inwisselbaar uiterlijk tot 1 week na afloop van de karnaval.

— Zowel in Vorden als Kranenburg staan tijdens de karnaval de borrelbussen voor U klaar.
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Limonadesiroop,
fles 0,6 liter, sinaasappel of framboos

Liebfraumllch of
Bereich Niersteln, fies 0,7 nter
Kersen op lichte siroop,

POt

Extra jam conf Iture,
pot 450 gram, aardbeien, kersen of
abrikozen, Vrij Produk

WOROW£KMNBMIK

Gouda's Glorie
tafelmargarine. kuip 500 gram
Macaroni of vermicelli,
zak 500 gram

Theebiskwie,
pak 175 gram

zoute pinda's,
zak 250 gram

Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij
Prijs geldig van 9 tot en met 12 februari as

FIOERGENALEN
WUIM VERPAKT

Verkrijgbaar in onze filialen met een groènteafdeling
Prijzen geldig tot en met 12 februari a s

"̂ ss

NIEUWSTAD 5, VORDEN STATIONSPLEIN 31. ZUTPHEN —^



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

Donderdag 10 februari
44e jaargang nr 48

Tot zaterdag 16.00 uur kunt u
nog goederen inleveren.
Aktie Polen

Ruurlo/Barchem: pand Tennissen, Dorpsstraat/Kerkplein
Vorden: Dorpscentrum
maandag t/m donderdag 10.00 - J2.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 10.00 - 12.00 uur, 14.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
Woensdag 2 februari hield de Bond
van Plattelandsvrouwen afd. Vorden
haar maandelijkse bijeenkomst in zaal
de Herberg.
Hierbij was uitgenodigd de Heer van
Heusden uit Berg en Dal. Deze hield
een boeiende lezing over homofilie.
Hij sprak vanuit zijn werk als Pastor in
de afd. Nijmegen.
Na de pauze werden de vele vragen
die gesteld werden op een prettige
open wijze beantwoord, waarbij 2 me-
dewerkers van Heer van Heusden be-
hulpzaam waren en van uit eigen erva-
ringen spraken.
Het was een leerzame avond waar-
door men een veelmildere kijk kreeg
op deze groep mensen. Hopelijk wor-
den zij hierdoor wat beter geaccep-
teerd in onze harde maatschappij.
Met veel dank voor het gebodene
wenste de presidente een ieder wel
thuis .
Volgende bijeenkomst 23 februari sa-
men met de Geld. M. van Landbouw
en Jong Gelre.

N.C.V.B. afdeüng Vorden
Tijdens een bijeenkomst van de afde-
ling Vorden van de NCVB hebben he-

ren van het Insti tuut voor Natuuredu-
catie (I.V.N.) dia-series vertoond over
bedreigde landschappen. Er werd
vooral de nadruk gelegd hoe de land-
schappen waren en hoe ze zijn gewor-
den. Ook werden dia's vertoond van
de mergelgroeven in Limburg, afgra-
vingen in Winterswijk en de Hoge Ve-
luwe. Na afloop waren er wat kritische
geluiden in de geest van: natuurbe-
scherming is een goed ding maar er
moet ook gegeten worden! Mevrouw
den Ambtman bedankte na afloop de
heren van het I.V.N. De jaarvergade-
ring van de afdeling Vorden vindt
plaats op 15 februari. De avond zal ge-
vuld worden voor en door leden.

Avondorienterings-
wandeling
De door de Touwtrekvereniging Vor-
den afgelopen zaterdag georganiseer-
de wandeling trok goede belangstel-
ling. Ondanks het donkere weeren de
nattigheid kwamen de deelnemers
binnen de gestelde tijd bij het klub-
huis terug. De eerste prijs was voor
Hcrbert Brummelman; Harry Arf-
man veroverde de tweede prijs terwijl
Gerril Eggink de derde prijs verwierf.
De poedelprijs ging naar de groep van
De Witte Reus.
Dinsdag 15 februari houdt de touw-

trekvereniging haar jaarvergadering
in het klubhuis, terwijl 26 maart de
jaarlijkse toneelavond plaats vindt in
zaal Schoenaker.

Tafeltennistoernooi
Op zaterdag 26 februari organiseert de
Vordense tafeltennisvereniging 'Tref-
fers '80" voor de derde maal de open
Vordense tafertenniskampioenschap-
pen om de "Herberg" trofee. Een toer-
nooi voor jong en oud met vele prij-
zen. De organisatie is in handen van
Harry Dieters en Marcel Martinus.
(Zie advertentie).

B.V. Kranenburg
Het eerste team kon thuis spelend
Gouden Druif overklassen. Uitslag
37-23. Het tweede team kwam uit
Hummelo terug met een 30-39 over-
winning op VOP 2. Kranenburg 3
moestthuis de overwinning laten aan
Ons <^»egen 3 (36-39). Kranenburg
4 kwam!met lege handen uit Drempt
terug. Met 36-28 moest zij de eer laten
aan Gouden Druif 4. In Wichmond
speelde Kranenburg 5 tegen KOT 2.
Met imnimaal verschil 36-35 werd
verlofll

Gemeentenieuws
Telefoon g e m e e n t e h u i s 05752-2.123 - Telefoon ; T ; ' i " 0 5 7 5 2 - 2 3 2 3 . 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 v r i j d a g m o r g e n van
S U O . l 2 . i O uuren 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 afspraak Spreekuur wethouder J.F.

n v r i j d a g v a n 10.00 lol l l .00 uur - S p r e e k u u r we thouder 1 1 . A.\ H o g d i e l m a n : d o n d e r d a g van l 1.00 tol 12.00 u u r .

1. Overlast door honden
Regelmatig bereiken ons klachten
over hondepoep, die op groenstroken
en zelfs op spcclterreinen wordt aan-
getroffen. Zoals een ieder duideli jk zal
zijn, zijn de eigenaren van de honden
voor dit wangedrag verantwoordelijk.
In artikel 138 lid 2 van de Algemene
Politieverordening is dat duidel i jk
vastgelegd. Daar staat: "Ieder is ver-
plicht er voor zorg te dragen dat een
onder zijn hoede staand dier zich niet
van uitwerpselen ontdoet in gemeen-
teli jke plantsoenen en/of parken".
Het is uiteraard niet de bedoeling de
honden nu hun behoeften maar te la-
ten doen op het trottoir of in de tu inen
van medeburgers. De eigen tu in of de
goot langs het trottoir zijn daarvoor
aanvaardbare plaatsen.
Wij doen nog weer eens een dringend
beroep op de burgerzin van honden-
houders in Vorden om de overlast
door die dieren te vermijden. Voor zo-
ver deze oproep daarvoor niet helpt,
zal de plaatsel i jke poli t ie op grond van
de betreffende, o.a. hierboven ge-
noemde, wettelijke bepalingen, optre-
den. Zoals bekend gebeurt dit veelal
niet gratis. Men zijn dus gewaar-
schuwd!
Overigens is het college van burge-
meester en wethouders voornemens
om aan de raad voor te stellen de be-
pal ingen in de Algemene Politieveror-
dening voor wat betreft deze materie
aan te scherpen.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-

lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
BINNEN 30 DAGEN na de datum
van publikatie moet worden inge-
diend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer D.J. Brummelman,
Ruurloseweg 108, voor het vergroten
van een garage/berging.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Algemeen Be-
stuur vergadert op dinsdag 15 februari
a.s. om 20.00 uur in de boerderij nabij
het Kasteel. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:
- vaststelling nieuwe "Verordening op

de keuringsdienst van slachtdieren
en van vlees in de gemeente Vor-
den".

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

- vaststelling van gebieden als bedoeld
in ar t ikel 3 van de Wet agrarische
grondverkeer;

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

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 16 februa-
ri 1983 om 19.00 uur in de boerderij
nabij het Kasteel. Aan de orde komt
onder meer:
- voteren krediet voor bouwri jpmakcn

van gronden in de bestemmings-
plannen Brinkerhof 1973 nr. 2 (Hoe-
t inkhof) , Kranenburg 1979 en In-
dustr ie terre in .

De commissie voor Financiën verga-
dert op dinsdag 15 februari a.s. om
19.00 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten :
- wijziging "Vergoedingsregeling vrij-

willigers bij de gemeentelijke brand-
weer" per l ju l i 1982;

- vaststelling van een nieuwe bezoldi-
gingsverordening voor het gemeen-
tepersoneel per l januari 1981 met
wijzigingen per l ju l i 1981, l januari
1982 en l ju l i 1982;

- voteren van een krediet voor bouw-
rijpmakcn van gronden in de be-
stemmingsplannen Brinkerhof 1973
nr. 2 (Hoetinkhof), Kranenburg 1979
en Industrieterrein;
- verkoop van een perceeltje grond

aan de Insulindelaan aan de heren
H.J. Arendsen en Th. Huntink, wo-
nende aande Insulindelaan.

Voor deze openbare commissieverga-
deringen gelden de volgende regels:

het pub l iek kan zich tot tien minuten,
onmiddelijk voorafgaande aan de ope-
ning van de vergaderingen, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men wil spreken. De gelegenheid het
woord te voeren wordt geboden voor-
dat de behandeling van de eigenlijke
agenda begint.

De voorzitter kan elke spreker, indien
dat naar zijn oordeel voor een goed
verloop van de vergadering noodzake-
l i j k is, beperking van de spreektijd op-
leggen.

Wij maken u er overigens op at tent dat
voor eenieder de s tukken ter visie lig-
gen in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibl iotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

4. Gemeentegids 1983.
In verband met de bezuinigingen die
noodzakelijkerwijs dienen plaats te
vinden gezien de slechter wordende
financiële positie van de gemeente,
heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten het Gemeente-
gidsje 1983 niet uit te geven.

Programma van het
Deurdreajerskarnaval 1983:
herkenbaar voor iedereen.
De karnavalsvereniging De Deurdreajers heeft met haar 'huis-aan-huis' krant het
programma voor a.s. weekend uitvoerig uit de doeken gedaan. Het is een program-
ma 'voor elck wat wills'. Immers voor jong en oud is er gelegenheid om in te haken op
de diverse programma-onderdelen. Evenals vorig jaar zullen de festiviteiten plaats
vinden in de residenties Schoenaker en De Herberg. Of dit ook in de toekomst zo zal
bhjven? Voorzitter Hans van der Linden zegt in zyn artikel 'Deurdreajen in de Vor-
dense gemeenschap': 'Feit is - wil karnaval optimaal funktioneren - het zowel in
Vorden als Kranenburg zyn belevingsvorm moet hebben. Feit is dat de Kranenbur-
ger van het karnaval vervreemdt en dat de Vordenaar (nog) niet toe is aan een regel-
matige kamavalsbeleving.

ENQUÊTE
Om achter de gevoelens en meningen
te komen van de Vordenaar/Kranen-
burger omtrent het karnaval en de be-
leving daarvan, houdt de vereniging
nu een enquête. De vereniging zult u
een groot plezier doen om dit enquête-
formulier, welke u in het programma-
boekje vindt afgedrukt, hetzij dezer
dagen hetzij na de karnavalsdagen in-
gevuld in te leveren.
Elders in het blad schrijft president
Jan ter Beek: 'Jammer is het dan anno
1983 er nog mensen zijn die onder an-
dere denken dat karnaval vieren in
strijd zou zijn met de morele en zede-
lijke waarden van de mens.

De vereniging onderkent derhalve dat
lang niet alle inwoners van de gemeen-

' te geporteerd zijn voor karnaval. Het
zou hier te vervoeren en te veel plaats-
ruimte vergen om de woorden van de
voorzitter en president weer te geven.
Gaarne verwijzen we daarom naar het
prachtig uitgevoerde programmablad.

VILLA NUOVA BIJT HET SPITS AF
De karnavalsdagen w^ten ingezet
met een bezoek door WPs Harry de
Eerste met zijn Raad van Elf en gevolg
aan het verpleeghuis Villa Nuova.
Woensdagavond zal daar een karna-
valsavond worden gevierd met bewo-
ners en personeel.

Vrijdag zal een bezoek worden ge-
bracht aan enige basis- en kleuterscho-
len. Ook de jeugdprins en de adjudan-
ten zullen dan van de partij zijn. Aan-
sluitend brengt de Prins een bezoek
aan de oudste en jongste inwoner van
de gemeente.
Traditioneel is ook de ontvangst - za-

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.

15 febr. N.C.V.B. Dorpscentrum
23 febr. Cultureleavond van

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

23 febr. K.P.O.

P.K.V. nieuws
Op 28 - 30 januari werd de 24e lande-
lijke tentoonstelling van pluimvee- en
pelsdieren in de Brabanthallen te 's
Hertogenbosch gehouden.
3 leden van de P.K.V. Vorden waren
hier aanwezig met hun dieren en be-
haalden mooie predikaten.
H. van Heerde met groot zilver 2 xZG
en 2 x G, G. Lenselink met rode
nieuw Zeelander l x Fen2xZG,E.D.
Bruinsma met klein zilver 3 x G.

Uit het politie-rapport
Afgelopen zaterdag heeft de Rijkspo-
litie in samenwerking met de P.T.T.
Opsporingsdienst een vijftal geheime
zenders uit de ether gehaald.
De eerste aanhouding werd verricht
op de grens van Zelhem en Hengelo.
Daarna werden twee zenders op
Ruurlo's gebied in beslag genomen.
Vervolgens werd in Hengelo de zen-
der Ariba, werkend op de F.M. golf, in
beslag genomen. En om de zaak af te
ronden werd in.Steenderen de zender
De Zwarte Zeemeermin uit de lucht
geplukt. Appara tuur werd in alle ge-

terdagochtend door het kollege van
burgemeester en wethouders in de
boerderij. Hier wordt de sleutel over-
handigd en gaat als teken daarvan het
'eusie' het luchtruim in.

Zaterdagmiddag om half twee start de
kinderoptocht. Daarna gaat de jeugd
naar de grote zaal van De Herberg
vooreen feestmiddag. Het gezelschap
De Propies - vorig jaar ook van de par-
tij - zal een lachstuk opvoeren. Uite-
raard volgt een traktatie en worden de
prijzen voor de optocht uitgereikt, eve-
nals de prijzen voor de mooiste in-
kleurplaten welke zich in het program-
maboekje bevindt.

NA 'SUNSEr DE BORRELBUS
Zaterdagavond volgt een karnavalsa-
vond in residentie Schoenaker met
medewerking van het dansorkcst
'Sunset'. En wie onbekommerd karna-
val wil vieren kan bij het naar huis
gaan een beroep doen op de borrel-
bus. Een goede service van de organi-
satoren.

Onder de karnavalstonen van Dol-
phijn volgt zondagavond in residentie
De Herberg het zogenaamde café-kar-
naval. Een avond die steeds meer in
trek komt.

KOFFIE VOORAF, SNERT TOE
OokFrühschoppcn is niet meer weg te
denken in het gehele gebeuren. Maan-
dagmorgen vanaf elf uur is het napra-
ten over wat geweest is en nog komen
zal. Aan het slot de erwtensoep met
worst.

HARM UUT RIESSEN OP ROSEN-
MONTAG
Rosenmontag komt 's-avonds het be-
kende Valler Combo naar zaal De
Herberg. Ook Harm uut Riessen is van
de partij. Om elf over acht treedt hij op
om met zijn karnavalshits en grollen
de stemming er in te brengen. Op de/,e
avond, evenals op de zaterdag en de
slotavond worden de bezoekers in kar-
navals-outfit verwacht. Voor de origi-
neelste en leukste uitmonsteringen
liggen de prijzen reeds klaar.

SENIORENKARNAVAL
Dinsdagmiddag om twee uur start het
seniorenkarnaval. Alle ouderen in on-
ze gemeente worden gaarne verwacht.
Vervoer hoeft geen bezwaar te zijn.
Een telefoontje naar president Jan ter
Beek (l807) en u wordt gehaald en ge-
bracht. Ook zij die een rolstoel gebrui-
ken kunnen bellen. Er is een aange-
paste bus. Het programma wordt ge-
heel door de vereniging verzorgd met
muzikale begeleiding van Dolphijn.
Onder andere treden op de senioren-
dansgarde, de junioren-dansgarde, de
Hofliederentafel, de Mijori's, en de
dansgarde van 1888.
De afsluiting van het karnavalsgebeu-
ren 1983 zal plaats vinden - evenals de
seniorenmiddag - in residentie Schoe-
naker. Prins Harry de Eerste met zijn
gevolg zullen in eendrachtige samen-
werking met het orkest Sunset de
avond dragen. Op die slotavond /al
ook de trekking van de verloting plaats
hebben en wordt de sleutel van de ge-
meente teruggegeven.

PRINS HARRY DE EERSTE
VERWACHT U
Door de karnavalsvereniging De
Deurdreajers is de laatste maanden
veel organisatorisch werk verzet. De
eigenaren van de residenties evenzo.
Veel geld is gestoken in de orkesten en
verdere medewerkers. Het woord is
nu aan de inwoners van Vorden en
Kranenburg. Prins Harry de Eerste en
zijn gevolg verwacht u onder het mot-
to: 'Wie nölt, het tied te oaver. . . wie
deurdreajt, hef geen tied van nöln . . .
Alaaf, een plezierig karnaval.

vallen in beslag genomen en proces-
verbaal opgemaakt.

Vernielingen bij
Amro-gebouw
Bij het Amro-gebouw werden vorige
week diverse baldadigheden ge-
pleegd. De vlaggemast moest het ont-
gelden, terwijl ook de pennen uit het
toegangshek zijn verdwenen.

Kluisje gevonden
Bij de Rijkspolitie is aangifte gedaan
van de vondst van een kluisje met in-
houd. Het kluisje is \eermoedelijk af-
komstig van een inbraak aan de Pasto-
rieweg.

Aanrijdingen
Er waren afgelopen dagen diverse
aanrijdingen. Op de Kroeserijweg in
Keyenborg zag bestuurder L.A.G. uit

Doetinchem de auto van C.H.W. uit
Keyenborg op de naderende
voorangsweg niet. Na de klap schoof
de auto van G. via de stoeprand in de
tuin van de woning van de bewoner H.
en kwam tegen het huis tot stilstand.
Beide auto's zijn totall-loss.
In Warnsveld kwam de auto van B. uit
Hengelo - door gladheid - in botsing
met een rupsvoertuig uit 't l larde. De
tank stond geparkeerd aan de Vierak-
kerseweg.
In Warnsveld zag G.H.S. uit Deven-
ter, rijdend op de Kapperallee be-
stuurder T. uit Hengelo (O) niet aan-
komen. Hier beide auto's lichte scha-
de.
Op de Ruurloseweg zag W. uit Zut-
phen nog bijtijds dat zijn voorganger -
ter hoogte van de Hamelandseweg -
afremde voor een paard dat langs de
rijbaan werd geleid door J. uit Vorden.
L. v. M. uit Zeeland zag niet dat W.
afremde. Gevolg: kop/staart botsing
met materiële schade. Eigenaar van
paard betreft geen schuld.

Hebt u al een bedrag overgemaakt
voor de Aktie Polen?
Gewoon doen!

Dan helpt U!
•

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



^» ^M ^B Geldig van 10/2 l Ö//TH;

en als snack.... gezond,
voordelig bij uwVSmarkt

Met kaas en leverworst kun je veel kanten op.
's Morgens gezond op de boterham, 's middags willen de kinderen
wat lekkers en 's avonds smult de visite ervan bij de borrel.
Dan is 't verstandig om een paar soorten in huis te hebben
en dat kan nu voordelig bij uw VS-markt.
Enne... we hebben er nog niet door tandartsen
over horen klagen.

slagen
Geldig van 10/2- 12/2'83

Magere riblappen
hele kilo

Magere runderlappen
500 gram

Botermalse bieflappen 59
100 gram JL •

Rundergehakt
500 gram

Schenkel met been
1500 gram

Borstlappen
hele kilo

450
425

10?8
Maandag 14/2:
Hacheevlees
500 gram

Saucijzen
500 gram

498
425

Ballantine whisky
0.75

Florijn jonge jeneverl̂  Q5 Boerenjongens
l liter 1̂ 75 JL™ poteer ,Ni

Saks
200 gram

c
<X3
>
'00

2
w•on
c
£!
03

<S)
w
w

^

Boerenleverworst
250 gram 149
Ring leverworst
per stuk 198

mm •

Bretons gehakt
500 gram

Dinsdag 15/2:
Tartaar 5 halen
4 betalen per stuk

Grove braadworst
500 gram

169
rst

448
Woensdag 16/2:
Gehakt h.o.h.
hele kilo

748
498

kruidenier

All koffer a 2
Nu bij aankoop van 2 koffers
4.25 terug via bank of giro...

Klok hagelwit
koffer a 2 kilo 4.95-

6?5
449

Jonker Fris doppers
zeer fijn, 1/1 blik 4^69-

129

Heco rundvlees
in bouillon, per pot 2^9-

Heco kippenvlees
in bouillon, per pot 4^98-

Rosé d'Anjou
per fles-4r^5-

Heinz tomatenketchup
500

Huzaren salade
kant en klaar kilobak &r76

Vlees salade
250 grampunten • • .

:1did van 10/2 - 12/2 '83 fc U11V1ËI

498
198

Sun
vat, geen 4 maar nu 5 kilo

week

Alpen Blümchen
fles 0.7 liter 2.25 nu 5 flessen

Jif Alleen bij VS bij aankoop
van 2 flessen gratis schuursponS
per flacon

Lux toiletzeep
pak a 3 stuks 4-£9-

Beckers hamburgers
doos 12 stuks 7^45-

995
1*6
159
ft25

Geldig van 10/2- 12/2'83

Alleen bij de V.S.! É~
Bloemkool
voor 4 a 5 personen

Wapen u tegen de griep!
Citroenen
l O forse

Grape fruits
l O forse

Voor uw groentesoep.
Soepgroente
Schaaltje 150 gr. vers gesneden l
per schaaltje 0.78 per 3 schaaltjes slechts

Maandag 14/2:
Rode kool, witte kool,
groene kool per hele kilo
Dinsdag 15/2:
Harde spruiten
kilo

Woensdag:
Andijvie
kilo

Coberco volle yoghurt ' 39
l literpak JL •

Jacky slank O^^

189
139

Kakelverse bruine
eieren doos a 10 stuks

Gouda's Glorie
margarine kuip 500 gr

Een verstandig moeder var1! de Moesmate
vond dat haar kinderen zo slecht ate.
Bij m'n VS-markt, sprak ze wijs
vond ik verandering van spijs
en nu wou ik dat ze wat minder vr....

MARKTl

VSmarkt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijssen-GroenIo-Goor-Vorden
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Op brood, uit 't vuist je
lekker, gezellig en..... nu

allerlei
Bierglazen met kraag
doos a 6 st

White horse puzzel
1 000 stukjes X9&

Pedaalemmer
bloemdecor, 12 li

549
995

Flair combi-5
2 kleuren ̂ 5fr

In Limburg eten ze kippeboutjes met carnaval, in
Duitsland bratwurst, maar wij in het oosten lusten bij
zulke en andere feesten best een lekker stuk kaas of
echte leverworst. Nou, dat kan want uw VS markt is
er deze week extra voordelig mee.

Neem een extra worst mee, dan heeft u met deze
dagen altijd wat lekkers in huis...

Curver naaidoos
"Minelle"-Sr95-

Curver badbox
35 li 11 ?5

Carnaby aardbeien-
taart &ë5-

Schwarzkopf 7-kruiden 90
shampoo vs-pnjs JL •

Crcam soap
flacon 250

Afwasborstel
plastic, 4-r35~

Grof volkoren brood
800 gram

Boerenwit brood
800 gram nu

Puntjes i bolletjes
zak a 6 stuks

Krentenbollen
zak 4 stuks

Krentenbrood
700 gram deze week

kruidenier Witte peper
busje 50 gram-0£8-

Lange vingers
pakl25gram&£8-

Grolsch bier
krat 24 flesjes 44^5-
Nu gratis glas bij elke krat...

P.C.D. Pindakaas

Karvan Cevitam
fles 0.6 liter-2-79-

Hazelnoot caramel-
koekjes
Nuts
pak geen 3 maar nu 5 stuks

Donkers rumbonen
pak 200 gram-2-98-

Duyvis knabbeïnootjes
speciaal of paprika-2-^39-

Nibbit cocktail
per

Lassie toverrijst
pak 400 gram deze week

bloemen
WK 11 U /SKll

495
14 februari Valenrijnsdag... verwen u zelf
of een ander eens met een
supermooie tak
Orchidee
alleen bij de VS
Advies: tak regelmatig schuin afsnijden
en op vers water zetten, en u zult er
ca. 3 weken plezier van hebben

Supermooie Goldcrest
elders 12.50 bij ons
Nieuwe kamerconifeer, geschikt voor
koude en warme kamer, niet te nat houden

Er was eens een dame in Bronkhorst
die veel hield van leverworst
want er is voor haar een leuze
bij de VS-markt hebben ze een enorme keuze
want je hebt beleg goed(koop) zonder korst.

MA RKTl

VS markt... uw voordeelmarkt voor kwaliteiten prijs!
Zutphen-Borculo-Hengelo(Gld)-Rijsscn-GroenIo-Goor-Vorden



DEZE WEEK:

Gevoerde rubberlaarzen
in diverse kleuren, normaal
kosten ze f 24,95

NU 18,-

Wullink- Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Vorden. Tel. 05752-1342.

Bouwplannen in de Hoetinkhof?
Twee onder één kap of vrijstaand, ener-
giezuinig, met en zonder premie.

i

Alles in één hand, uw eerste voordeel!

Scherp concurerend in prijs.

Tevens premie A en B woningen bin-
nenkort uit te geven in de direkte om-
geving van Vorden.

Bouwkundig adviesburo
O. M. VaagS Het Hoge 11, Vorden, telefoon 057521787

VIDEOLIEFHEBBERS OPGELET!
Nu zeer voordelig videofilmen met uw eigen portable apparatuur!

GREATZ portable videorecorder + videokamera + n* voeding + accuset,
normale prijsf 7498,- eenmalig voor
en... onze bekende vier jaar ongeëvenaarde garantie (excl. koppen-trommel).

ALS
bovengenoemde set voor slechts

ALLEEN BIJ UW ECHTE RADIO-TV-SPECIALIST!

hiervoor van f 448,- .Bij aankoop van

2,-

RADIO - TV - SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 05752-2577.

KOOP BIJ DE VAKMAN, DIE ALLES ZELF REPAREREN KAN!

DEALER VAN:

GRUNDIG
JVC

THOMSON
ITT

ADVERTEREN DOET VERKOPEN

KENNER
HONDEDINER

Een echt diner voor meneer of
mevrouw. 3 kg.

/i Normale prijs 9,65
e Welkoop aktieprijs

KENNER
HONDEBROKKEN
Voor iedere hond, van elk soort, de
komplete hondemaaltijd.
En uitstekend verteer-
baar. 5 kg normale prijs
13,20. Welkoop
aktieprijs

KENNER GEMENGD
KONIJNEVOER

Een zeer
gevarieerd
mengsel van
zongerijpte
granen en zaden.
In voordelige
5 kg zak.

KENNER
PARKIETEZAAD

Kenner parkietezaad is een volledig
parkietevoer, zorgv^^g samen-

gesteld^P geselekteer-
de grondstoffen. 5 kg.
Welkoop
aktie-
prijs

KENNER
KANARIEZAAD
Het standaard zaad voor uw kana-
rie. Kenner kanariezaad heeft een
hoge voedingswaarde,
l kg.
Welkoop aktieprijs

005
^T

KENNER VOGEL
STROOIVOER

Strooi in de vorstperiode wat vogel-
strooivoer in uw tuin of bal-
kon. Nu extra laag in prijs,
l kg. Welkoop aktieprijs

Even uw aandacht alstublieft: wist u dat Welkoop werkelijk
alles voor uw huisdier in huis heeft! Hond, kat, konijn, parkiet, kanarie,

noem maar op, zijn beter af bij Welkoop.
En kenners kiezen Kenner, het huismerk van Welkoop. Let u deze keer op

de speciale Kenner hondevoeraktie. Die zal u
en uw trouwe viervoeter zeker plezier doen.

HOUTVEZEL
Geschikt als onder-
grond of nestmateriaal
in hokken.
l kg normale prijs 1,60.
Welkoop
aktieprijs l?5

welk

KENNERS KOPEN KENNER
EN KRIJGEN EEN GRATIS BOEKJE KADO

OVER HUN EIGEN HOND.
We hebben een komplete serie hondenboekjes
in huis. Zestien verschillende rassen in totaal.
Van Tekkel tot St. Bernhard.
En u mag er een uitkiezen en meenemen, als
u 3, 5, 15 of 2 5 kg Kenner hondevoer koopt.
Zo maar. 'n Leuk kadootje,

omdat u ook gek op beesten bent.
.

DIER ACCESSOIRES
Naast al het goede en smakelijke dierenvoedsel is er tevens
volop keuze in dier-accessoires. Eigenlijk te veel om op te
noemen. Komt u zelf snel kijken. Bovendien zijn, zoals altijd
bij Welkoop,de prijzen laag.

SPECIAAL
VOOR UW KAT

FELIX VLEESBROKJES
Uw kat likt zijn snorharen af. Een
lekker en voedzaam menu.
300 g normale prijs 1,95
Welkoop aktieprijs l?5
FELIX VISBROKJES
De hoofdmaaltijd voor uw kat met
voedzame eiwitten, mineralen en
vitaminen.
300 g normale prijs 1,95
Welkoop aktieprijs l?5
PURINA KATMENU
Lekkere knabbels voor de
gehele dag. Nu voordeel-
pak 850 g.Welkoop prijs

449
KATTEBAKVULUNG
Kitty Friend kattebakvulling heeft
een hoog absorptievermogen.5 kg.
Weikoopprijs ^V CC
Ook verkrijgbaar in i OO
grootverpakking. f j

De Grote Groene Vak winkel
voor Huis en Tuin, voor Mens en Dier

Meer dan 150 winkels in Nederland.
Prijzen inkl. B.T.W. Levering zolang de voorraad strekt.

Aanbiedingen geldig t/m 19 februari 1983.

HENGELO (G) Spalstraat 37 - Tel.: 1713

RUURLO Stationsstraat 12 - Tel.: 2500

VORDEN Stationsweg 20 - Tel.: 1583

STEENDEREN Kon. Julianalaan 2 - Tel.: 1256

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat:
A. met ingang van maandag 14 februari 1983, geduren-
de één maand voor een ieder ter gemeente-secretarie
ter inzage ligt het bij raadsbesluit d.d. 30 november
1982 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied
1982".
Bij de vaststelling van dit plan heeft de gemeenteraad
diverse wijzigingen aangebracht in het ontwerp zoals
dat destijds ter inzage heeft gelegen. Een ieder die zich
tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad heeft gewend
alsmede zij die bezwaren hebben tegen wijzigingen
welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn
aangebracht, zijn bevoegd gedurende bovengenoemde
termijn bezwaren in te dienen bij het college van Gede-
puteerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem.
B. Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit
van 24 december 1982, no. R03252/ROV/G5208
goedkeuring hebben verleend aan het bij raadsbesluit
van 2 september 1982 vastgestelde bestemmingsplan
"Hoetinkhof 1980, no. 1". Genoemd besluit ligt teza-
men met het betreffende bestemmingsplan vanaf
maandag 14 februari a.s. gedurende één maand ter visie
ter gemeente-secretarie. Aangezien niemand bezwaren
heeft ingebracht bij de gemeenteraad en/of Gedepu-
teerde Staten, kunnen slechts de gemeenteraad en de
Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening nog in beroep
komen bij de Kroon.
C. de besluiten van Gedeputeerde Staten van Gelder-
land van respectievelijk 20 september 1982, no. RO
1150/5-ROV/G 5208 en 9 november 1983, no.
R02479/5-ROV/G5208, waarbij goedkeuring is ver-
leend aan: 1. het bestemmingsplan "Lindese Molen
1980" en 2. het bestemmingsplan "het Schapenmeer
1976", inmiddels onherroepelijk zijn geworden. De be-
treffende plannen liggen vanaf heden voor een ieder ter
gemeente-secretarie ter inzage.

Vorden, 10 februari 1983
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

Wij maken uw oude deuren en deur-
kozijnen weer als nieuw. Door de
PORTAS-kunststof-ommanteling in vele
houtdessins en effen kleuren.Vakkundig,

^_ ^H t̂t voordelig en in één dag
A V VB gereed.
•V«*™^ Bel meteen even OP!

^»* o*

Exclusief voor de Stedendriehoek en het Berkelstroomgebied
met wijde omgeving

PORTAS-Vakbedrijf H.I.N. B.V.
Postbus 59, Marsweg 202, 7200 AB Zutphen

Tel. 057 50-130 33
PORTAS-deuren-vakbedrijven overal In Nederland en in vete Europese landen

Administratiekantoor
Vorden B.V.

de Regt en Bloemendaal.
Ruurloseweg 21 Vorden. Tel. 05752-1485.

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1982
houden wij extra zittingen op de volgende woens-
dagavonden: 16 februari, 23 februari, 2 maart, 9
maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart.

Ons kantoor is dan geopend van half 7 tot half 9.
Noteer in Uw agenda! Wacht niet tot het laatst!

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING

DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 14 FEBRUARI
10-14 uur op het marktplein tegenover

Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg

Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.
Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL
Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.
Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.
'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).
Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen .
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank
schroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten.

VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451


