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Commissie Welzijn wil bijstelling
minima beleid
In de commissie Welzijn kwam woensdagavond de nota evaluatie minimabeleid aan de orde. In de
raadsvergadering van maart aanstaande zal het kollege met een voorstel komen, waarbij zonodig
het tot heden gevoerde minimabeleid wordt bijgesteld. De reden hiervan is dat het Rijk de bij-
standsnorm verhoogd heeft. Dat heeft weer tot gevolg dat de minimabeleiders buiten de boot
vallen, waar het gaat om kwijtschelding van de onroerendgoed belasting. Zij vallen dan 20 gulden
boven de norm.
In Vorden heeft de gemeente in het nu
bestaande minimabeleid de O.G.B, ge-
koppeld aan kwijtschelding voor kon-
tributie aan b.v. de afvalstoffenheffing.
Deze kontributie is in .Vorden juist
sterk verhoogd.
Wethouder mevrouw Aartsen deelde
mede dat het kollege zal onderzoeken
of de O.G.B, los gekoppeld kan worden
van het kontributiefonds. Er moet dan
wel een norm gevonden worden voor
het kontributiefonds, want de gemeen-

te zit door regels van bovenaf vast aan
de norm voor O.G.B.
De commissie Welzijn toonde zich ver-
baasd dat er in Vorden zo weinig men-
sen een aanvraag doen bij de gemeente
voor hulp uit het minimafonds. De
commissieleden wijten dit aan het feit
dat de mensen eerst nog moeten wen-
nen aan het idee om bij de gemeente
aan te kloppen.
Volgens de commissie zullen zeer ze-
ker meer mensen voor hulp in aanmer-

king kunnen komen. Ook de voorlich-
ting naar de mensen toe is optimaal
geweest. Er is zelfs een huis-aan-huis
boekje uitgegeven. Wethouder Aartsen
merkte hierbij nog op dat iedereen wel
in zijn eigen waarde gelaten moet wor-
den en dat er voorzichtig met de belan-
gen van de mensen moet worden om-
gegaan.

Verder was de commissie deze avond
akkoord met de aktie Tankslag.

Geslaagd
Onze plaats genoten, de dames H. v.d.
Barg en Y. Jimmink, slaagden voor het
praktijkdiploma Moderne Bedrijfsad-
ministratie van de Nederlandse Asso-
ciatie voor Praktijkexamens.
Zij werden opgeleid door de Heer
Luichies te Gorssel.

K.P.O. Kranenburg
De K.P.O. Vorden-Kranenburg heeft
de laatste 3 maanden niet stilgezeten.

In november verzorgde mevr. Veen,
arts te Vorden, voor ons een 'op maat
gesneden' avond. Zij had zich voorbe-
reid op onderwerpen, die voor onze
dames van belang waren en die hen
dus ook zeer na aan het hart lagen.
Mevr. Veen had ook een pop meege-
bracht, die helemaal uit elkaar kon en
waaraan heel duidelijk gemaakt kon
worden waar nu eigenlijk al die orga-
nen liggen in ons lichaam.
Er werd heel intens geluisterd naar de
boeiende inleiding en er werden heel
veel vragen gesteld.
Ons Kerstfeest vierden we in 1990 op

18 december. De zaal was stemmig ver-
sierd. Pastoor van Zeelst vertelde een
verhaal, er waren leden die een verhaal
voorlazen en gedichten declameerden.
We hadden een achtergrondmuziekje
en een heel mooi en lekker buffet, een
fijne avond.
In januari begonnen we met frisse
moed met de jaarvergadering. We na-
men afscheid van onze bestuursleden
mevr. Rutgers en mevr. Walgemoet en
we mochten onze nieuwe bestuursle-
den, mevr. Mullink en mevr. Reintjes,
welkom heten.
Als afsluiting hadden we onzejaarlijkse

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

bestemmingsplan 'Vorden-kom' 1980
- het trottoir langs de oostzijde van de
Stationsweg over een lengte van onge-
veer 25 meter te versmallen. Een schets
hiervan ligt tot en met vrijdag 8 februa-
ri 1991 voor belangstellenden ter inza-
ge in het koetshuis op de afdeling ge-
meentewerken .

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

De burgemeester heeft de carnavals-
verenigingen in Vorden om dezelfde
reden verzocht hun buitenactiviteiten
dit jaar geen doorgang te laten vinden.
Een uitzondering kan gemaakt worden
voor de kinderactiviteiten die buiten
plaatsvinden.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 22 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders besloten
bouwvergunning te verlenen aan:
— de heer W.A.M, ter Bogt, Hackfor-

terweg 18 te Wichmond, voor het
veranderen van een woning op het
perceel Hackforterweg 18 te Wich-
mond.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

APVERGUNNINGEN
m
Burgemeester en wethouders hebben
aan rentmeesters en administratiekan-
toor Duvekot te Rheden een kapver-
gunning verleend voor het vellen van 4
stuks populier, 3000 m2 inlandse eik
en 8 stuks populier op het landgoed
het Suideras. In verband met het plaat-
sen van hoogspanningsmasten op het
landgoed dienen deze houtopstanden
geveld te worden.
Burgemeester en wethouders hebben
het rentmeesterskantoor verzocht te
bezien of herplant met laagblijvend
bosplantsoen mogelijk is.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

VE
"i?
MJUITEN-

ERSMALLING
TROTTOIR

STATIONSWEG
In verband met de nieuwe busroute
door de Stationsweg en het behoud
van parkeerruimte nabij Hotel Bloe-
mendaal zi jn burgemeesteren wethou-
ders voornemens - met gebruikmaking
van de vrijstdlingsbevoegdheid als be-
doeld in artikel 4, lid 5 sub a van het

ACTIVITEITEN MET
CARNAVAL

In verband met de Golfoorlog hebben
diverse carnavalsverenigingen in het
zuiden van het land spontaan de bui-
tenactiviteiten met carnaval afgelast.
Men vindt het niet passend om in tij-
den van oorlog, waar Nederland actief'
bij betrokken is, buiten op grote schaal
feest te vieren.

NZAMELEN
KUNSTSTOF

VERPAKKINGS-
MA TERIAAL BIJ KLEIN

CHEMISCH AFVALr
DEPOT NIET MOGELIJK

Op het gemeentelijk inzameldepot
voor klein chemisch afval bieden veel
mensen kunststof verpakkingsmate-
riaal aan (w.c. eend, glorix e.d.). Door
het volume van dit materiaal kan ge-
meentewerken dit niet opslaan. Dit ver-
pakkingsmateriaal kan dan ook niet
meer ingenomen worden.
Wellicht dat na de verbouwing van de
zoutloods er wel kunststof verpakkings-
materiaal ingezameld kan worden. In-
dien dit het geval is zullen wij u hier-
over in deze rubriek berichten.

j- TERVISIELEGGING
PUBLIKATIE

ONTWERP-INTENTIE-
PROGRAMMA STILTE-

GEBIEDEN,
STREEKPLAN-

UITWERKING EN
VERORDENING STILTE-
GEBIEDEN
Gedurende de periode van 28 januari
tot en met 28 maart 1991 liggen het
ontwerp-intentieprogramma stiltege-
bieden, de streekplanuitwerking en de
verordening stiltegebieden ter inzage
ter secretarie, afdel ing ruimtelijke or-
dening (koetshuis).
De mogelijkheid bestaat om hiertegen
bij de provincie Gelderland, postbus
1)090. (nSOO GX, iHvvvurc-n in te dienen.

bingo, altijd goed voor de nodige hila-
riteit. Er waren veel mooie prijzen.
Onze volgende avond is op 19 februari
a.s.

Vrouwenclub
Medler
Op 21 jan. was er weer club op 't Med-
ler. Voor deze avond was de Vordense
politie uitgenodigd. Na een welkomst-
woord werd er door de heren een serie
dia's getoond, waar men kon zien hoe
inbrekers te werk gaan.
Na de pauze werd uitgelegd hoe je
diefstal probeert te voorkomen. Er wer-
den verschillende sloten getoond.
Tot slot konden er vragen gesteld wor-
den waar antwoord op werd gegeven
en kregen de dames nog informatie-
materiaal mee. Het was dan ook een
leerzame avond al was er maar een ge-
ringe opkomst.
De volgende clubavond is op 4 februari
en komen mensen van de E.H.B.O. de
avond verzorgen .

K.P.O. Vierakker
22 Januari kwamen de leden van Vier-
akker-Wichmond bijeen voor hun jaar-
vergadering. Men werd verwelkomd
met een kopje koffie met krentebrood.
De voorzitster opende met een gedicht
waarna de verslagen van penningmees-
ter en secretaris werden voorgelezen
en goedgekeurd. Mevr. Dimmendaal-
Stokreef werd met algemene stemmen
herkozen voor de komende 3 jaar. Er
waren veel mededelingen waar veel op
werd gereageerd, zodat er een goede
discussie ontstond.

Er wordt een bezoekgroep samenge-
steld die ouderen en /i^Bi gaan be-
zoeken. Na de pauze zijn er 18 dames
gehuldigd, l met haar 40-jarig lid-
maatschap en 17 met hun 25 jaar en
langer lid-zijn. Dit wordt nu elke jaar-
vergadering een punt op de agenda.
De voorzitster sloot de
dankwoord en wenste ee
tot ziens.

met een
el thuis en

Tafeltje Dekje
verstrekte
11.787
maaltijden
Tijdens de jaarvergadering van
de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen werd medegedeeld dat
'Tafeltje-Dekje' het afgelopen
jaar 11.787 maaltijden heeft ver-
strekt. De afd. Vorden is ook een
zgn. bezoekcommissie rijk. Deze
commissie heeft het afgelopen
jaar 56 bezoekjes afgelegd aan
zieke leden e.d.
Tussen de verschillende versla-
gen door traden de dames W.
Oonk en R. Zweverink op als kla-
rinet-duo.
Bij de bestuursverkiezing werd
mevr. K. Vruggink-Hasselaar
herkozen. De dames A. Rouwen-
horst-Regelink en N. Koop-Ses-
sink waren niet herkiesbaar. Zij
worden in het bestuur opgevolgd
door de dames A. Lenselink-Mat-
ser en A. Berenpas-Arfman.
De dames van de handwerkcom-
missie zijn het afgelopen jaar
buitengewoon aktief geweest. De
door hun vervaardigde produk-
ten werden verloot.
Vrijdagavond 15 februari is er
een gezamenlijke kulturele
avond met een optreden van 'De
Schaddenstekkers', afgewisseld
door een conferencier. Woens-
dag 27 februari komt Keetje de
Jong wat vertellen over Energeti-
sche therapie.

KERKNIEUWS
'Bezeten of niet'
'Bezeten of niet' is het thema van de
gezinsdienst van zondagmorgen 3 fe-
bruari. Voorgangers zijn: ds. P.W. Dek-
ker in de Geref. Kerk en ds. H. Weste-
rink in de Dorpskerk. Naast beide pre-
dikanten leveren een aantal gemeente-
leden hun medewerking.
De gezinsdienstcommissie nodigt u
van harte uit om de dienst mee te ma-
ken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst.

Geref. kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 2 februari 18.30 uur Eucharistievie-
ring, familieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 3 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 februari Pastor
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 2 en 3 februari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: 't Vaarwerk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisart-
sen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 2 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 2 en 3 februari J.H. Hagendoorn,
Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:

Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).

Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).

Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje februari mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18-00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 februari 10.00 uur ds. C. Bocha-
nen, dienst voor jong en oud, H.A.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 februari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 3 februari 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 februari Pas-
tor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. -05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag: voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Wiriterwandeling
Gezelligheid troef bij de winterwande-
ling van de auto- en motorclub 'HA-
MOVE' in Hengelo (Gld.).

Vele families met hun kinderen en
huisdier plus de grote wandelclubs
melden zich jaarlijks aan in de HAMO-
VE-molen, Varsselseweg 41 te Hengelo

(Gld.). Men kan op zondag 3 februari
een keuze maken tussen de afstanden
6, 12 en 25 km.
Iedereen kan zijn eigen tempo bepa-
len. De prachtige natuur van het land-
goed "t Zand' zal zorg dragen voor een
dagje gezonde ontspanning.
Na afloop ontvangt elke deelnemer
groot of klein een consumptie en een
herinnering.
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Schoenaker
Café - restaurant

Tel. 05752 - 6614. Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden. (Kranenburg)

Per 1 februari hebben wij ons café-restaurant overgedaan aan de familie
H. J. Kuenen.

Wij wensen de familie Kuenen veel succes voor de toekomst.

Wij bedanken al onze gasten voor het genoten vertrouwen en de Kranen-
burgers voor de vriendelijke ontvangst in hun gemeenschap.

Harry en Marion Gerretsen

\ Per 1 februari hebben wij café-restaurant Schoenaker van de familie
Gerretsen overgenomen.

Wij zullen het bedrijf op dezelfde voet voortzetten. En zullen alle bespro-
i ken reserveringen met de meeste aandacht verzorgen.

familie H. J. Kuenen

t%%tilf3fci&&te^^

tuincentrum

Nederlandse
Hoveniers en

Groenvoorzieners

erik beskers - ruurlo
Met ingang van 01-02-1991 hebben wij onze
hovenierswerkzaamheden overgedragen aan Peters te Ruurlo.

Onze kliënten willen wij hartelijk danken voor het genoten
vertrouwen.

Wij wensen Peters veel succes met zijn bedrijf.
En wij hopen U nog vaak te mogen begroeten op ons tuincentrum.

's Winters zijn wij op zaterdag geopend van 9.00 -16.00 uur.

Borculoseweg 29a. Tegenover de molen.

Batsdijk 6B - 7261 SP Ruurlo
05735-2560

Met ingang van 1-2-1991 hebben wij de
hovenierswerkzaamheden overgenomen van
Erik Beskers.

Wij zullen er voor zorgdragen om de kwaliteit die u
gewend was te handhaven.

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje

gaan branden
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

• Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

In onze opruiming

zijn de tassen uit de winterkollektie
nu

HEEL VOORDELIG

geprijsd!

WULLINK Vorden
VOOr de allerbeste SChoen Dorpsstraat 4 Telefoon 1342

'S MAANDAGS GESLOTEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Appel-spijstaartje
gevuld met verse appels

en amandelspijs

Gewoon geweldig lekker

DIT WEEKEND:

j

t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

SPAARBANK

S NORDE
FAIR zekeringen
Burg. Galleestraat 10 -Tel. 05752-1967

U als spaarder krijgt bij ons de hoogste rente
van

6,8% tot 8,5% Doe het NU !

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GEZONDHEIDSONDERGOED

voor dames en heren

Dankzij de unieke

eigenschappen is Thermolana

een Ideaal produkt voor mensen

met gevoelige spieren en voor

buitensporters.

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg U -7255 DE Hengelo Gld

WULLINK BOUW- EN BEHEER
HENGELO Gld.

heeft plaats voor

TIMMERMAN

Inlichtingen: tel. 05753-1914

Schiet je op
een hometrainer
niet op?
Kom nou! Dat zien wij toch
anders. Zo zorg je toch voor
verbetering van je konditie? En
wie durft te zeggen dat je daar
niet mee op schiet. Een gezonder
leven. Nou dan.

Gewoon
'n goeie

van Ik Tweewielerbedrijf

KUYPERS
Tel. 1393

Zie etalage

Nu de Juiste temperatuur
voor een lekkere

STAMPPOTmet worst

DEZE WEEK 2' voor de
HALVE PRIJS

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Schouderkarbonades 1 kiio 7,25

MARKTAANBIEDING

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt uic 11,50
H.o.H. Gehakt 1 küo 7,95

Magere Varkenslapjes 1 RÜO 7,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

3 soorten O f

Gelderse Schijven
5 halen 4 0618 lOH

Bakje Zure Zult
per stuk 1,25

Ontbijtspek
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere
Lendelapjes
per kilo 18,90

Krabbetjes
1 kilo 4,25

Dikke
Vleesribben

per kilo 5,50

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
aas en noten

Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

BOERENWEEK
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 31 januari - 1 - 2 februari

Boeren
KAAS

Jong - Jong Bel. - Belegen

500 GRAM

VERS
VAN
HET
MES

BOEREN-
HOF

Belegen - Extra Belegen

500 G R AM

6,95
Van de Noten Boer

Gebrande
PISTACHE NOTEN

250 GRAM 2,95

Boeren NOTEN MIX

250 GRAM 1 ,95

Denk
aan
bon
No.5

Van de Groente Boer

Boeren
SOEPGROENTE

250 GRAM 1 ,95

Panklare BOERENKOOL

500 GRAM 1 ,95

Maandag 4, dinsdag 5,
woensdag 6 februari

n . . , .
Panklare HUtSpOt 500gram

Brood is tegenwoordig overal te koop!

Maar lekker en gezond brood koopt U toch nog steeds
bij de bakker die zelf bakt! Want dat proeft U!

AANBIEDING:

Weekendsnit van 7,50 voor 6,95
NU per zakje

Krente- of Rozijnenbrood NU

Gevulde Boterkoek van 5,25voor

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

/ WARME BAKKER S? wï

OPLAAT*^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle nierken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256



Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon

Michiel
Johan en
Tinie Barink-Schotsman

20 januari 1991
Hoetinkhof 197
7251 WH Vorden

Tinie en Michiel rusten tussen
13.00 en 15.00 uur.

Hallo mag ik even storen?
Ik ben op 23 januari 1991
geboren,

U mag het best weten dat ik

Sören
zal heten.

Ik ben 3550 gram bloot
en ben 50 cm. groot.

Mijn broer heet Niels.
Mijn papa en mama zijn
Jan en Ineke Bosman.

" 't Oldershuus",
Kervelseweg23,
7255 BE Hengelo (Gld.)

Ineke en Sören rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Aqua-therapie
Sport-massage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

2 maart
UITVOERING

Toneelgroep
Linde

Dorpscentrum
Aanvang 20.00 uur.

Komt u ook?

&/sit&&t/i%G!!^^
•:

Hans Weenk
en

Henriëtte Groot Roessink

gaan trouwen op vrijdag 1 februari 1991 om
10.15 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.00 uur
in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op de receptie van
16.00 tot 17.30 uur in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres blijft:
Brandenborchweg 7a, 7251 MC Vorden

bi::.::i::i::t::i::t:#:i::i::;::;"t»i«!»i:^

Heden is van ons heengegaan onze beste neef

Hendrik Jan Boersbroek
ECHTGENOOT VAN H. KEMPERS

in de ouderdom van 35 jaar.

Wichmond:

Vorden:

Vorden, 26 januari 1991

G. Arfman-ündenschot
J.Arfman

H.E. Lindenschot

Neven en nichten

Als leven lijden wordt
in aardse duisternis
is sterven bevrijding
en voert ons naar het licht.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat na een moedig
gedragen ziekte van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Albertus (Bertus) Meijerink
ECHTGENOOT VAN G.B.H. SOMSEN

op de leeftijd van bijna 74 jaar.

Eibergen: G.B.H.Meijerink-Somsen
Hermien
Betsie en Wim

Jan - Ria Hamersteen
Herbert Jan, Annemarie

Dien - Jan Tijkken
Janine, Dianne

7151 AB Eibergen, 24 januari 1991
Burgemeester Wilhelmweg 18

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

Toch nog onverwacht is uit ons midden weggenomen
onze vriend

Henk Boersbroek

In onze herinnering blijf je bij ons.
Wij verliezen in jou een dierbare vriend.

Ons medeleven gaat uit naar Hanny, je kinderen en
allen die je dierbaar waren.

Henk en Marijke
Jan
Wim en Anita
Gerrit en Wilma
Henk
Henk en Ada

Vorden, 26 januari 1991

Tot onze diepe droefheid is op de leeftijd van bijna 74
jaar uit onze familiekring weggenomen onze geliefde
broer, zwager en oom

Albertus Meijerink
ECHTGENOOT VAN GRADA SOMSEN

Vorden: A. Meijerink
R. Meijerink-Korenblik

D. Meijerink
D. Meijerink-Verstege

Barchem: D. KI. Brinke-Meijerink

Vorden: G. Gr. Bramel-Meijerink

R. Tragter-Meijerink
A. Tragter

Neven en nichten.

Eibergen, 24 januari 1991.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huls voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• DE BLAUWE HAND, kunst-
nijverheid en sieraden ruimt
op met nieuwe aanbiedingen.
Tijdens de opruiming ontvangt
u op alle niet-afgeprijsde arti-
kelen 20% korting.
BURG. GALLEESTRAAT36,
VORDEN, Tel. 05752-2223.

• WAT KAN IK ER ZELF AAN
DOEN?
Praatgroep "Heelheid van de
Schepping' wil graag op maan-
dag 4 februari van 19.00-20.00
uur in de koffieruimte van het
Dorpscentrum met u van gedach-
ten wisselen over
milieu-vriendelijk bezig zijn in
de tuin.
Van harte welkom.

• TE KOOP:
Garage-kanteldeur f 100,-
Tel. 3779. Vrijdag na 18.00 uur.

• GEVRAAGD:
Huishoudelijke hulp voor 4 uur
per 14 dgn. Mevr. Schot, tel. 1192
(tussen 9.00 en 11.00 uur v.m.)

• GEVRAAGD:
Iemand die de correspondentie
buitenland voor me kan doen,
voornamelijk Duits. Mensen die
zeilen genieten de voorkeur.
Beloning in overleg.
Tel. 05753-2064.

Al hou je nog zo van het leven,
je hebt het niet in eigen hand.
Ongevraagd moetje het verlaten
en velen staan sprakeloos aan de kant.

Van ons is heengegaan onze toneelvriertd

Henk Boersbroek jr.
ECHTGENOOT VAN HANNX KEMPERS

op de leeftijd van 35 jaar.

Wij wensen Hanny, de kinderen en ouders heel veel
kracht toe dit verlies te dragen.

Vereniging Vordens Toneel

Vorden, 26 januari 1991

Heden overleed ons commissielid

Henk Boersbroek
Wij wensen Hanny, kinderen en familie veel sterkte
toe.

Oranjecommissie Medlertol

Vorden, 26 januari 1991

^^Zeer onverwacht is uit onze familiekring weggenomen
onze broer, zwager en oom

Willem Hendrik Ruiterkamp
ECHTGENOOT V/^É.C. PELLENBERG

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: Fam. M. Ruiterkamp-Korenblik

Vorden: Fam. H.J. Ruiterkamp

Vorden: Fam. D. Bargeman

Hengelo (Gld.): Fam. G.J. Ruiterkamp sr.

Vorden: Fam. Joh. Rietman

Neven en nichten

Ingen, 15 januari 1991

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons bestuurslid

Henk Boersbroek

in de leeftijd van 35 jaar.

Ons diep medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen
en verdere familie, die wij de kracht toewensen dit zware
verlies te dragen.

Bestuur, oudercommissie en leerkrachten
van basisschool De Kraanvogel te
Kranenburg.

Kranenburg, 26 januari 1991

"En de wereld gaat voorbij
en haar begeerlijkheid,
maar die de wil van God doet,
blijft tot in der eeuwigheid."

Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is
plotseling in volle vrede van ons heengegaan mijn innig
geliefde man, onze vader en opa

Herman Bruil

op de leeftijd van 78 jaar.

G. Bruil-Emsbroek

B. Bruil
B.J. Bruil-Seinhorst

Saskia, Karine

7009 BB Doetinchem, 23 januari 1991.
Loolaan 41.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

an ga ik op tot Gods altaren. "

Ps. 43 : 4

Bevrijd van de zorgen van de ouderdom werd in Gods
liefde opgenomen onze lieve moeder, groot- en over-
grootmoeder

J JOCatharina Johanna Roghair-
de Buck

SINDS 26 OKTOBER 1962 WEDUWE VAN
JOHANNES KAREL ALBERTUS JACOBUS ROGHAIR

* Middelburg 20 februari 1893
t Vorden 28 januari 1991

's-Gravenhage

Zoetermeer

Voorhout

Bennekom

's-Gravenhage

J.K. Roghair
W.J. Roghair-den Blaauwen

Hans en Ingrid
Hedy en Bob
Catry

J.A. Roghair
G. Roghair-te Raa

Carla en Wim

Aletta en Jannes

en achterkleinkinderen

Vorden, Bejaardencentrum ,,de Wehme"
Correspondentie-adres:
Forellendaal 546
2553 KD 's-Gravenhage

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
vrijdag 1 februari a.s. om 12.00 uur in de Gerefor-
meerde Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4A te Vor-
den.

Voorafgaand aan de dienst van Woord en Gebed is er
in de kerk gelegenheid tot afscheidnemen.

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

DEZE WEEK:

Heerlijke
GEBAKSTUKKEN

NU van 8,50 voor 7,95
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

UITNODIGING

De Vordense Auto- en Motorclub "De Graaf-
schaprijders" nodigt hierbij al haar leden uit
tot het bijwonen van haar jaarlijkse

FEESTAVOND op
Zaterdag 2 februari 1991
in zaal "De Herberg", Dorpsstraat 10 te
Vorden, waarbij tevens de Club- en Neder-
lands Kampioenen gehuldigd zullen worden.

Aanvang 20.00 uur.

Het bestuur:
VAMC "De Graafschaprijders"

KEURSIACER

POLLO
ANDORRA?

WEESERALS
DE KIPPEN

Voor het weekendrecept:
eigengemaakte

Rookworst
grove of fijne

100 GRAM 1 ,39

Dit weekend extra voordelig

Cordon Bleu's

OF LAAT U AANGENAAM VERRASSEN MET:

Maandag:

Speklappen
500GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5)98

100 GRAM 1,49

Tip voor de boterham:

Leverkaas
100 GRAM 0,98

Tongenworst

100 GRAM 0,98

Fijne leverworst
250 GRAM 1 ,98

SPECIAL

POLIO
ANDORRA
100 GRAM

95l

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

W
De Keurslager
tstandvan
lekker vlees

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4 Vorden (06700-14332)

Dag en nacht bereikbaar
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OPEN DAG METAAL EN
ELEKTROTECHNIEK
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In samenwerking met de landelijke werkgevers- en werk-
nemersorganisatie wordt op 1 en 2 februari a.s.
onder het motto:

"KIES T E C H N I E K "
OPEN DAG gehouden

In Hengelo Gld. neemt de metaalwarenfabriek GOMA samen met het constructiebedrijf
Fa. Stapelbroek en Jansen deel aan deze open dagen.

GOMA metaalwarenfabriek is al meer dan 25 jaar een toeleveringsbedrijf waar circa 75 zeer gemotiveerde
mensen werkzaam zijn.
Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde technieken als:
CAD/CAM gestuurde CNC laser ponsnibbelmachines, NC afkantpersen en conventionele plaatbewerkings-
machines. Tevens worden in eigen gereedschapmakerij precisie-stempels vervaardigd voor zowel eigen pro-
duktie als voor derden.

De firma Stapelbroek en Jansen is een veelzijdig bedrijf. Het bedrijf biedt werk aan 50 medewerkers. Op de con-
structie-afdeling maakt men staalconstructies, stalen mallen en onderdelen voor diverse machines in talrijke
branches. In de afdeling betonstaal worden met behulp van diverse knip- en buigmachines prefab-wapening ge-
fabriceerd voor zowel de betonindustrie als voor diverse aannemers. Onze produkten vinden hun weg door ge-
heel Europa.
Op zaterdag 2 februari a.s. kan ieder die belangstelling heeft bij ons binnenstappen. Er zullen die dag diverse
mensen in hun beroep werkzaam zijn die graag uw vragen zullen beantwoorden. We nodigen u uit van 10.00
uur tot 16.00 uur een kijkje te komen nemen in bovengenoemde bedrijven.

Tot ziens!!! l

pruiming
De laatste restanten moeten nu weg!

op woensdag 30 januari
starten wij met kortingen

tot 80%

METAAimRENFABRIEK

Ruurloseweg 80a Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2710

Fa. Stapelbroek & Jansen

Molenenk 4 Hengelo (Gld.) Tel. 05753-1815

OPEN DAG - OPEN DAG - OPEN DAG - OPEN DAG - OPEN DAG - OPEN DAG

LOOP OP 30 JANUARI WEL EVEN BINNEN
WANT HET LOONT DE MOEITE!

Deze aanbiernng geldt

tot en met 2 februari

KOM EENS PRATEN MET OTTEN
„Over meubels bijvoorbeeld"

l

OTTEN weet (bijna) alles over goede meubels.
Hij maakt ze dan ook al tientallen jaren en sinds enkele jaren
verkoopt hij ze ook rechtstreeks aan partikulieren. Praat eens met
OTTEN over een nieuw bankstel met mooi leer bekleed. Of hebt u
liever een bekleding van een prachtige stof? Dat kan ook.
Bent u toe aan een nieuwe kast of een praktische salontafel?
Of denkt u aan een nieuwe eethoek en een televisiemeubel?
OTTEN heeft die meubels voor u! In ruime sortering tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Allemaal heel degelijk en mooi! Kom maar
eens kijken en laat u adviseren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw eigen bankstel of fauteuils versleten zijn. Dat is niet alleen erg
praktisch, maar ook economisch! Ook daarbij kunt uzelf de bekleding bepalen. Praat er eens over met OTTEN hij adviseert u graag
en goed.

Inruilservice.

Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels. Dat is uw eerste winst. Mooi
meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.
Van harte welkom!

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

T A P I J T
Super Tapijtstunt!

Zuiver wollen tapijt
grijs, 400 breed, normaal 219.- per meter

Gedurende deze week slechts l ^r%J•"" per meter.

OP = OP
Het betreft hier de laatste rol van een fabriekscollectie.

Zoiets kan alleen bij de grootste tapijtzaak uit de omgeving,
met 110 rol kamerbreed tapijt op voorraad en tevens vele
tapijtstalen van de bekendste tapijtfabrieken.

Een goed advies bij Uw keuze en vakbekwame stoffeerders,
met de volle garantie zoals U dat van Heyink 'de
Spannevogel' gewend bent, zorgen voor een fijn woongenot.

Graag tot ziens bij

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Jeugdsoos FLOPHOUSE Toldijk
zaterdag 2 februari

BIG BAM
BOOM BAND
(moetje gehoord hebben!)

STIJLRithm&Rock
VERLEDEN: Carlsberg, Bintangs

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

K< W.J. KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-52555.

Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zo/en, ze/fs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296
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Raad V orden stelde begroting 1991 en meerjarenbegrotingvast:

Verkeersveiligheid Ruurloseweg
heeft hoogste prioriteit
De gemeenteraad van Vorden is maandagavond begonnen met de behandeling van de begroting 1991 en de meerjarenbegroting
1991-1994. De vergadering werd die eerste avond voor het merendeel in beslag genomen door de algemene beschouwingen van de
drie raadsf rakties. Daarop aansluitend kwam het kollege met de antwoorden. De raad kon hierover vervolgens een nachtje gaan
slapen en kwam dinsdagavond opnieuw bijeen om te reageren op de antwoorden van het kollege. Dinsdagavond zo rond de klok van
kwart over elf werden de discussies afgerond en werd de begroting en meerjarenbegroting goedgekeurd. Met daarbij de aantekening
dat de fraktie van de WD de meerjarenbegroting afwees.
'Het beeld dat de meerjarenbegroting
oproept doet ons vermoeden dat het
met de stijging van de belastingdruk
nog lang niet is afgelopen. Het is het
bekende oude liedje, de bomen
groeien weer tot aan de hemel. De bur-
gers zullen het gelag moeten betalen',
aldus fraktievoorzitter Brandenbarg
die bekend maakte dat de WD de 10
procent verhoging van de OGB niet
ziet zitten.
Brandenbarg was van mening dat er
hier en daar nog best wat te bezuinigen
valt, waardoor de verhoging van de
OGB dan achterwege gelaten kan wor-
den. Hij diende daarop een amende-
ment in die door de raad duidelijk werd
afgewezen. (Tien tegen en drie voor).
De WD-fraktie wenste voor 1991 geen
bedrag op te nemen voor voorberei-
dingskosten voor het fietspad aan de
Wildenborchseweg, zodat de rentelas-
ten ad. f4.500,- vervallen.
Ook een voorgestelde subsidie van
f 10.000,-voor de uitbreiding persone-
le capaciteit zwembad wees de WD
af. Het bedrag dat is geraamd voor kin-
deropvang te weten f 87.500,- vond
Brandenbarg veel te ambitieus. Hij
achtte f25.000,- voldoende.
Wethouder mevrouw Aartsen (CDA)
was van mening dat wil je vergrijzing in
Vorden tegen gaan, dan zullen er voor-
zieningen zoals een dagopvang moe-
ten komen en is het bedrag van
f 87.500,- noodzakelijk.
Fraktievoorzitter Boers (CDA) konsta-
teerde wel de behoefte aan kinderdag-
opvang, was het met de f 87.500,- wel
eens, maar vroeg zich tegelijkertijd af
of Vorden wel groot genoeg is voor kin-
deropvang.
Wethouder Aartsen zei dat het college
met genoemd bedrag wel van het on-
gunstigste geval is uitgegaan. 'Zijn alle
plaatsen snel opgevuld dan zal het be-
drag ongetwijfeld dalen.' Volgende
maand zal de raad overigens de veror-
dening kinderopvang op tafel krijgen.

Ruurloseweg
De raad heeft tijdens de begrotingsbe-
handeling duidelijk laten blijken dat er
zo snel mogelijk een oplossing moet
komen voor de verkeersveiligheid van
de Ruurloseweg. CDA-fraktievoorzitter
Boers zei hierover: 'Fietsers op de
Ruurloseweg voelen zich bedreigd. Er
wordt al jaren over gesproken en er ge-
beurt niets.'
Het is ook geen gemakkelijke materie,
want zoals bekend wordt de weg per in-

gang van januari 1993 overgenomen
door de provincie. Thans is Rijkswater-
staat de wegbeheerder.
Het kollege heeft in opdracht van de
raad (september 1989) gewerkt aan de
plannen om te komen tot een parallel-
weg. (De planologische procedure kan
binnenkort zelfs worden opgestart.)
Nu beklemtoonde de heer Boers dat in
feite van Rijkswaterstaat niets meer te
verwachten is. Het college zei bij mon-
de van wethouder Voortman (P.v.d.A.)
te willen blijven doorborduren op de
ingeslagen weg.
De CDA-fraktie diende daarop een
motie in, die met acht stemmen voor
(CDA en PvdA) en 5 tegen (WD en
college) werd aangenomen. In grote
lijnen kwam het hierbij opneer dat het
kollege wel verder moet gaan met de
plannen tot realisatie van een parallel-
weg, maar zodra blijkt dat dit niet haal-
baar is, er een alternatief plan klaar
ligt.
Het college werd verzocht nu al een
uitgewerkte plantekening te laten ma-
ken van fietspaden langs de weg van
Vorden tot aan de Kranenburg en te-
vens een vernieuwd verkeersonderzoek
te laten instellen naar de verkeersvei-
ligheid op deze weg.
'En het mag best geld kosten. We heb-
ben het er voor over', aldus Boers. Wet-
houder Voortman sprak in dit verband
over een bedrag met vier nullen. (Dat
kan dus net zo goed f 10.000,- alswel
f 90.000,-zijn!)
Tegenstemmer Brandenbarg: 'Be-
stuurlijk zijn we warrig bezig. Ik vind
dat de primaire verantwoording voor
de verkeersveiligheid op deze weg nog
altijd bij Rijkswaterstaat ligt.'
P.v.d.A.-fraktievoorzitter Hoogland
steunde wel de motie van het CDA
maar wil toch eerst het financiële plaat-
je zien dat aan het plan voor een fiets-
pad hangt.
Burgemeester Kamerling deelde naar
aanleiding van vragen vanuit de frak-
ties mede dat er binnenkort een notitie
zal worden voorgelegd over het jonge-
renbeleid. Dit met het oog op woning-
bouw voor jongeren.
Wat betreft het volkshuisvestingsplan
deelde burgemeester Kamerling mede
dat er binnenkort een inventarisatie op
poten wordt gezet. De woningbouwver-
eniging 'Thuis Best' zal bij de plannen
worden betrokken.
De uitbreiding van het huidige indus-
trieterrein blijft de nodige aandacht
van het kollege houden. Binnenkort
volgt er een gesprek met de Industriële
Kring Vorden. Overigens vond Kamer-

ling dat de huidige voorraad grond in
de behoefte voor de eerstkomende ja-
ren voorziet. 'We moeten oppassen ge-
zien de rente etc., voor een te hoge
grondvoorraad.'
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) ant-
woordde de raad dat in de nota
welzijnsakkomodatie ontwikkelingen
ten aanzien van het zwembad en de
sporthal aan de orde zullen komen. Zij
overweegt het schrijven van deze nota
uit te besteden.
Met de voetbalvereniging 'Ratti' zijn
gesprekken gevoerd ten aanzien van
privatisering. Binnenkort volgen er
eveneens gesprekken met Socii uit
Wichmond.
Ook zal de raad binnenkort voorstellen
bereiken ten aanzien van het te voeren
minimabeleid. Om nu al uitspraak te
doen hoe het na 1994 met de subsidies
aan verenigingen e.d. zal gaan noemde
mevrouw Aartsen te 'prematuur'.
De wethouder van Financien W.M.
Voortman (P.v.d.A.) deelde mede dat
er een notitie betreffende de invoering
van toeristenbelasting zal worden op-
gesteld die in eerste instantie met de
plaatselijke horeca besproken zal wor-
den.
Bij de begroting 1992 wordt een plan
overlegd ten aanzien van het onder-
houd van het kasteel (huidige gemeen-
tehuis) .
Voort^fcpopte Voortman dat in het ka-
der vwFomleiding vrachtverkeer nog
dit jaar begonnen zal kunnen worden
met de aanleg van de rotonde bij
Klumper. Hetzelfde' geldt voor de aan-
leg van parkeerplaatsen voor de be-
voorr^ÉÉingsweg.

Teleurstelling
Een voorstel van het CDA om toch
voor de 16 te bouwen woningen voor
ouderen in de sociale sektor f 2.000,-
extra gemeentelijke bijdrage te verle-
nen, haalde het niet.
Burgemeester Kamerling deelde mede
dat het college de bijdrage bewust
heeft laten vallen. 'Gebrek aan dek-
kingsmiddelen heeft een grote rol ge-
speeld', zo sprak hij.
Ook bij het CDA en P.v.d.A. hoge prio-
riteit voor een fietspad langs de Wil-
denborchseweg. De WD vond een der-
gelijk fietspad te ambitieus. Voor de li-
beralen is de verbetering van de Oude
Lochemseweg nog steeds een goed al-
ternatief.
De toenemende verkeersdrukte op de
Burgemeester Galleestraat zal nauwlet-

tend door het college worden gevolgd.
'Bij de herinrichting van de kom van
het dorp zal hier zeker rekening mee
worden gehouden', zo liet wethouder
Voortman weten. Wat betreft de herin-
richting zelf zullen de raadsleden bin-
nenkort worden geïnformeerd over de
fasering van de werkzaamheden ('Stap-
penplan').
De raad hield zich dinsdagavond even-
eens bezig met de samenwerking van
een zestal gemeentes in gewestverband
inzake de inzameling van afval. Solida-
riteitsgedachte achtte de raad belang-
rijk en probeert het meest haalbare ta-
rief er voor Vorden uit te halen. Die
'boodschap' zullen de Vordense afge-
vaardigden in het Gewest trachten te
'verkopen'.

Nog niet zeker of gemeente
Vorden met omroep 'De
Berkelstroom' in zee gaat
Het voorstel van het college om de lo-
kale omroep 'De Berkelstroom' een re-
presentativiteitsverklaring te verlenen
werd maandagavond op verzoek van de
raad ingetrokken.
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers had
nl. een brief in de bus gekregen van
een groep Vordenaren (o.a. de familie
Brummelman) die in^^.e brief mel-
den dat zij een Vord^^c lokale om-
roep willen stichten.
Om van het commissariaat van de me-
dia een zendvergunning te krijgen is
een zogenaamde representativiteits-
verklaring nodig. 'D^Berkelstroom'
heeft al zo'n verklaring^Pngevraagd.
De heer Brummelman meldt in zijn
brief dat zijn groep ook aan de eisen
voldoet. Hij noemt de namen van ne-
gen personen die bereid zijn zitting te
nemen in het bestuur.
'Mogelijk is dit een nieuwe ontwikke-
ling. Wij vinden nu dat er twee verzoe-
ken liggen. Het verlenen van een zend-
machtiging heeft geen haast dus moet
het college maar advies aan de raad uit-
brengen', aldus Boers die nog opperde
dat de groep Vordenaren wellicht 'op
kunnen gaan' in 'De Berkelstroom'.
Burgemeester Kamerling had over de
gezonden brief flink de pé in. 'Geen
gebruik maken van een inspraakmoge-
lijkheid tijdens de commissievergade-
ring en dan een minuut voor de aan-
vang een brief. Ik heb er buitenge-
woon problemen mee', zo foeterde hij.
Alle drie frakties waren op dit punt de-
zelfde mening toegedaan.

Amnesty International
Op maandag 4 februari kunt u 'Schrij-
ven voor Gevangenen'. Seni Komamda
en Sié Souleyrnane C. beiden uit Burki-
na Faso en leden van de Nationale Stu-
dentenvereniging. Zij worden zonder

aanklacht of proces vastgehouden. Bei-
den werden in mei 1990 gearresteerd.
Na studentenprotesten kwamen politie
en leger tussenbeide en 10 studenten
werden van de universiteit verwijderd.

N D W K

Mede hierdoor kwamen nieuwe de-
monstraties. Meer dan 40 studenten
werden gearresteerd, 4 hiervan bevin-
den zich nog steeds in detentie; 8 wer-
den gedwongen in het leger te gaan.
Een medische student stierf in deten-
tie, waarschijnlijk als gevolg van marte-
ling.
U Ba Thaw uit Myanmar; deze 62-jari-
ge schrijver werd begin 1989 gearres-
teerd en zit een gevangenisstraf van 20
jaar met dwangarbeid uit.
Hij wordt ervan beschuldigd dat hij le-
den van de strijdkrachten (hij is voor-
malig marine-officier) zou hebben
aangezet zich aan te sluiten bij de Na-

tionale Liga voor Democraten waarvan
U Ban Thaw een vooraanstaand lid is.
Tegen het vonnis kan geen beroep
worden aangetekend.
Mufid Mi'mari; deze 43-jarige onder-
wijzer uit Syrië wordt sinds 1980 zon-
der aanklacht of proces, wegens ver-
meend lidmaatschap van de verboden
Communistische Partij, vastgehouden.
Naar verluidt zit hij in een eenzame
opsluiting en wordt hij gemarteld om
hem te dwingen zijn lidmaatschap van
de Communistische Partij op te zeg-
gen.
Thuisschrijven is ook mogelijk, info.:
tel. 3391.'

S L A G E R I J V L O G M A N

U heeft nodig voor 4 personen:
2 rookworstcn
l stukje rode kool
l stukje witte kool
l stukje groene kool
800 gram aardappelpuree
4 plakken ham
4 plakken kaas
4 plakken ontbijtspek
50 gram geraspte kaas
paneermeel
klontje boter

Bereiding:
Haal van elke koolsoort 2 mooie bladeren af
en kool', ze bijna gaar. Halveer de bladeren.
Laat intussen de rookworsten ca. 10 minuten
wellen. Snijd elke worst daarna in 6 stukken.
Rol 4 stukjes rookworst in een plakje kn.is en
vervolgens in de goed uitgelekte groene
kool. Rol daarna 4 stukjes rookworst in de
ham. Rol deze daarna in de rode kool. Rol tot

slot de overige 4 stukjes rookworst in het
ontbijtspek en daarna in de witte kool. Maak

vervolgens de
aardappelpuree.
Leg vervolgens de
verschillende kleuren
kool om en om in een
beboterde ovenschaal.
Spuit de aardappelpuree
over de
rookworstrolletjes en
bestrooi het geheel met
de paneermeel en de

geraspte kaas. Leg er vervolgens wat klontjes
boter op en laat het geheel in een
voorverwarmde oven bruin worden.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 3450 kj (825 kcal)
Fiwit: 35 gram
Vet: 65 gram
Koolhydraten: 25 gram

Flophouse: Big Bam Boom!!!
Vorig jaar speelde er een bijzondere band de Toldijkse jeugdsoos
Flophouse: de Big Bam Boom Band. Een in onze regio onbekend
klinkende naam. Dat is één van de beleidspunten van Flophouse:
minder bekende, doch goede bands naar de Achterhoek halen.
Het toeschouwersaantal was vorig jaar
gering, maar men genoot met volle
teugen. Reden genoeg om deze band
opnieuw te contracteren. De verwach-
ting is dan ook dat het gezellig vol zal
worden op de 2e februari, want er is
geen betere reclame dan mond op
mond reclame. In het geval van de Big
Bain Boom Band mogen we stellen dat
de vlag de lading dekt. Een trio dat op
energieke en rauwe wijze rock &
rhythin ten gehore brengt. Een band
die zichzelf niet ontziet en de podium-
planken kaalschuurt.

De leden hebben ervaring opgedaan in
o.a. Second Skin, Bintangs en Carls-
berg. Muziek dus uit het rook, zweet en
bier genre, welke door velen nog op
handen gedragen wordt. Recht uit het
hart, ongekunsteld, top-amusement.

Zaterdag 2 februari in jeugdsoos
Flophouse!!!

Bezetting: Alfred van der Linden — gi-
taar/zang; Fred Jacquet — zang/bas;
Hans Heijster — drums. (Zie adverten-
tie in dit nummer.)

Voetbalvereniging 'Vorden'
huldigde jubilarissen
De voetbalvereniging 'Vorden' hield zaterdagavond in 'De Her-
berg' een gezellig voetbalfeest waaraan medewerking werd ver-
leend door het orkest 'Hammond Four'. Voorzitter Jan Rouwen-
horst blikte nog even terug op de sportieve resultaten op de groe-
ne mat, waarbij hij de hoop uitsprak dat het eerste elftal dit sei-
zoen promotie naar de KNVB zal realiseren.
Henk de Jonge en Jan Golstein kregen
een pluimpje op de hoed gestoken
voor het initiatief dat zij hebben geno-
men om op zondag 2 juni samen met
de KNVB het kampioenschap van Ne-
derland voor de jeugd onder de dertien
jaar in Vorden te laten spelen.
Henk Broekgaarden, Jan Lijftogt, Jan
Golstein, Gerard Meyer, Jan ter Heur-
ne en Bertus Zweverink werden gehul-
digd vanwege hun 25 jaar lidmaat-
schap bij 'Vorden'. Zij ontvingen een
zilveren speld.
Jan Lindenschot en Rinus Rothman
kregen t.g.v. het 40 jaar lidmaatschap
een gouden speld.
W-volgens ging voorzitter Rouwen-

horst in op de realisatie van het clubge-
bouw (mei 1990). De Aktiviteiten
Stichting onder leiding van Jan van Ark
heeft hiervoor de benodigde pecunia
bijeen gebracht.

De inbreng van Jan van Ark bij de tot-
standkoming was van dien aard dat het
gebouw 'De Ark' naar hem werd ge-
noemd. Zaterdagavond werd hij als
dank tot lid van verdienste benoemd.
'Mensen zoalsjan zijn dun gezaaid', zo
complimenteerde voorzitter Rouwen-
horst. Ab Wentink, de man die ook al-
tijd voor de V.V. 'Vorden' klaar staat
werd eveneens benoemd tot lid van ver-
dienste.

Laatste dringende oproep
betreffende Lindese
Volksfeest
Aangezien naar aanleidingvan de vorige oproepen het resultaat te weinig is,
willen wij nogmaals een dringend beroep op u doen. Wij vragen foto's, al
dan niet met personen, van huizen, boerderijen, gebouwen, kortom alles
wat met Linde te maken heeft.
Al het materiaal zal gebruikt worden om een boek over Linde te maken. Het
is vanzelfsprekend dat u het beschikbaar gestelde materiaal t.z.t. terug krijgt.
Schroom niet en neem contact op met onderstaande personen en de
foto's worden bij u opgehaald.

Vervolgens vragen wij de medewerking van kinderen die iets over het Linde-
se feest willen vertellen. Dit zal op video worden vastgelegd. Ookjullie mede-
werking wordt op prijs gesteld. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Dinie Bosch, 05752-6673
Jopie Hulstijn, 05752-6629
Ada Nijland, 05752-6826
Jansje Ruiterkamp, 05704-1502

M. L J. C U Ct/ f L CL GROEP m^̂
Op 25 januari omstreeks 11.15 uur
reed een bestuurder van een vrachtau-
to een stuk achteruit om vanaf de Burg.
Galleestraat de Insulindelaan in te rij-
den. Tijdens deze manoevre reed hij de
personenauto aan van een andere be-
stuurster. Het gevolg was dat de perso-
nenauto aanzienlijke frontschade had.
De vrachtauto had nagenoeg geen
schade.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 25
op 26 januari is er ingebroken in de
kleding-Xmodezaak 'De Tuunte' te
Vorden. Na forcering van een raam is
men naar binnen geklommen. Binnen
werden diverse deuren vernield. Te-
vens heeft men het kantoor op ruwe
wijze doorzocht. Men heeft het pand
verlaten via de deuren bij de opslag-
plaats gelegen tussen het Dorpscen-
trum en de winkel.
Uit de winkel heeft men een grote hoe-
veelheid kleding ontvreemd te weten
jeans en herenkleding. Voor het trans-
port is vermoedelijk gebruik gemaakt
van een grotere auto. De rijkspolitie
Vorden heeft de zaak in onderzoek. De
Technische Recherche van de Rijkspo-
litie heeft diverse sporen veiliggesteld.
De Rijkspolitie Vorden verzoekt een ie-
der die in de nacht van vrijdag op zater-
dag, 25 op 26 januari, wat heeft gezien,
/ich te melden.

Zondagochtend vroeg, 27 januari om-
streeks 02.15 uur gooiden enige vanda-
len bierflessen kapot tegen een woning
op de Willem Alexanderlaan. Door het
lawaai ging de bewoner naar beneden
en zag nog net een aantal jeugdigen op
de fiets wegrijden.

In de nacht van zaterdag op zondag, 26
op 27 januari, werd ingebroken in een
garage/showroom aan de Rondweg.
Uit de -aldaar staande kassa heeft men
een geldbedrag ontvreemd. Een tech-
nisch sporen onderzoek heeft plaats
gevonden. Ook getuigen hiervan wor-
den verzocht zich te melden bij de
Rijkspolitie te Vorden.

Op zondag 27 januari omstreeks 14.00
uur kwam de bestuurder van een per-
sonenauto doordat hij werd afgeleid in
een bocht in een slip en botste tegen
een links van de weg staande boom. De

bestuurder en de inzittende liepen
geen noemenswaardig letsel op. De
personenauto raakte geheel vernield.

Ook in de afgelopen week werden er
weer fietsen vermist. Af en toe worden
fietsen door politie of anderen terug-
gevonden en bij de politie aangemeld.
Opvallend bij vermissing van fietsen is,
dat de eigenaar zo weinig van zijn fiets
weet.
Vooral speciale kenmerken zijn voor
de opsporing en terugbezorging voor
en door de politie onontbeerlijk. Zorg
dat u die weet en geregistreerd heeft
staan. Framenummer en postcode met
huisnummer ingegraveerd, etc.
Met een goed ingevulde fietsregistra-
tiekaart weet u meer over uw fiets bij
een eventuele vermissing. Haal zo'n
kaart bij de plaatselijke politie en vul
die in. Want voorkoming misdrijven is
een zaak van de politie én u.
Zo zijn er ook diverse andere registra-
tiekaarten bij de politie te verkrijgen
voor andere goederen. Halen en invul-
len. De kaarten zijn geheel gratis.

Verloren en gevonden
voorwerpen
Gevonden: sjaaltje (kleuren blauw/
groen); sleutel merk ASSA; f60,-; ben-
zinedop Volvo; sleutel type LIPS; paar-
dedek (blauw met rode strepen); hor-
loge; rose kinder handschoen; sjaal
(bruin/groen geruit met wit en rood);
kinderportemonneetje; grame van
staal met gaas (rood) van vrachtwagen;
autosleutels in grijs mapje (Suzuki);
huissleutel merk 'Cisa'; fietswiel (ach-
terwiel met remnaaf); gasmasker; da-
mesfiets, merk Sparta; handschoen;
Mechelse herder.

Verloren: krielkip, bruin; sleutels aan
rood label; huis en autosleutel met
Snoopyfiguur; giropas nr. 3795086;
damesbril; linker bruine handschoen;
achterschot van aanhangwagen; sleu-
telbos met 4 sleutels; zwarte portemon-
nee; plastic tas, inh. joggingpak/sport-
schoenen; grijze Gazelle sportfiets;
gladde gouden trouwring inscr.
.'10-6-'65'; bankpasje nr. 366440306;
mondbeugel; gouden zegelring, zegel
'ET'; bruine linker handschoen.



DAMES
mantels - jacks - japonnen
pakjes - rokken - pullovers

HEREN
JACKS

COSTUUMS PULLOVERS

Modecentrum

Ruurlo Tel. 05735-1438

Geïnteresseerd in

FITNESS
AEROBIC

BODY HEAT

Doe eens een lesje mee!

ïndoor sport vonden
Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - tel. 05752-3433

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af vrijdag 1 februari 1991 voor een ieder ter gemeen-
tesecretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij hun besluit van 17 januari
1991, no. RG90.62323-RWG/G5208 onherroepelijk
goedgekeurde bestemmingsplan 'Industrieterrein
Vorden 1990'.
Dit plan heeft betrekking op uitbreiding van het indus-
trieterrein (percelen Kerkhoflaan 13 en Oude Zut-
phensewegG).

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

_•• l
•

1
1
1
1

•
•
1

•

_•• l
•

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van artikel 17 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 49 van de
Woningwet de instandhoudingstermijin zoals die is
verbonden aan een op 19 september 1989 aan W.G.
Poorterman verleende bouwvergunning voor de (tijde-
lijke) plaatsing van een sta-caravan op het perceel Hil-
verinkweg 4 alhier, te verlengen tot 1 april 1992.
De bouwtekening ligt vanaf vrijdag 1 februari 1991 ge-
durende 14 dagen ter inzage ter gemeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van burgemeester en wethouders.

Vorden, 31 januari 1991

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 4 februari 1991, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Kranenburg 1990, nr. 2'.
Genoemd plan heeft betrekking op het perceel Ruür-
loseweg 54. Dit plan beoogt een vergroting van de
bouwstrookdiepte zodat een bouwplan voor de bouw
van een kantoor en een studieruimte realiseerbaar
wordt.
Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad
van Vorden, postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 31 januari 1991.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Voor reparaties
van
alle
merken

VtR VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving

* Verlichte
buitenbakken

* Weidegang

* Grote stallen

* Prettige sfeer en
redelijke prijs

Nu ook paard- en ponyrijles.

VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.

Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders 1̂ 1 daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. ViaW
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.

Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoj^kHij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix voeders

Welke ONDERNEMER pikt dat?
•__ . • • : J: : ' : " ' ' "-•——— — "•"

Na enorme verliesen in de afgelopen jaren. : , fA.O.V.-premies stijgen gigantisch!
nt^nart "T întrole vfcQ eventueel, VC. v » •nd*T* v&fWff* VWH torujaowo- Vion* VI^JTI* h«

..̂ r̂on i u w. l.~».l.nc door w«rd«ttb«p«rlrt d«t .;i,»v—A naken worA minder b«- om wam» o«AMSTERDAM - N» , ,
«none* *vrH«w>n *• hebben

• " '- Jï«ek*or«»"**'
sidsdien«t

eventueel. Voonü •!• bet
om klein* bedrijven gMt,
groepen van ondernemer»)
en w«rknem*r»-v«rt»c«n-
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Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal

zelfs nog hoger te zien krijgen.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maah
schappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volle-
dig verzekerd bent.

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitslui-
ting hebt, zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig ver-
zekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

Een offerte levert het keiharde bewijs.

Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering met volledige dekking.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Beroep:

Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:

Verzekerd bedrag voor de jaren daarna ...

Stuur deze bon op of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n en b e m i d d e l i n g o . g .
Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585

ASHIHARA
KARATE

wat of dat is

Kom eens kijken bij

ïndoor sport vorden
Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - tel. 05752-3433

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

Vorden.
Tel. 05752-1261

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

Een rijbewijs?
En U wilt het snel halen!?

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
' Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en water-installateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656
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HOEKKOMBINATIE
Leverbaar in 5 kleuren
rundieder.
Prima zitkomfort

3+ 2 zits: 2995,-
HOOGSLAPER
In massief grenen.
Ledikant 90/200 incl. bodem +
uitschuif baar buroblad.
van:14ö50T-

pakketprijs: 795,-

EETHOEK
M.D.F. Alpine Wit

TAFEL

van:45QT- w f i* 5"

STOEL pst

V-?v%„

KOOPJES IN
WONINGTEXTIEL

SPREIEN IN ALLE MATEN MET
KORTINGEN VAN 25% TOT 75%
COUPONNEN
GORDIJNEN EN VITRAGES

DEKBEDOVERTREKKEN
VOOR STUNTPRIJZEN
DEKBEDDEN SYNTH.
4-SEIZOENEN UITVOERING
(2 lagen)

MATRASSEN: POLYETHER,
BINNENVERING +SCHUIMRUBBER

Polyether .

Binnen-
vering

80x190 90x200 140x200

198.- 225.- 350.

215.- 249.- 395.

375.- 440.- 698.

HELMINK
meubelen

135x200 149,

200x200 189,

240x200 229

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-741 90

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

De perfekte
"SLALOM"
begint bij uw

wintersport-specialist.

speciale AANBIEDING:
Ski Fisher SC4 Kevlar met marker
M27 binding.

Binding 9,
518,

•L o c H E M
* *

• Erkend wintersport-specialist F.S.N.

ZUTPHENSEWEG 2, LOCHEM
TEL.05730-54189

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Knap geknipt l

J I MH E E R S I N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 05752-1215

BIJ VISHANDEL

V.D. G ROE P uit Spakenburg

Nieuwe haring 2,- pst /svoor 5,-
SPECIAUTEIT:

Gebakken kibbeling 3,- 2oogr/5oogr7,-
EXTRA RECLAME: f\ C f\ 4 t\

Gebakken lekkerbekjes p.st. 2,50 / 5 voor 10,"

Verder vele soorten verse en gebakken vis.
We staan dinsdags van 9.30 tot 18.00 uur in de Dorpsstraat in Vorden (bij de kerk).

VISHANDEL

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81452, SPAKENBURG

Grote verkoop van schoenen, laarzen, werkkleding,
jacks, nieuwe en gebruikte legerkleding, enz. Let op...

AANSTAANDE
MAANDAG

4 FEBRUARI

1 0.00 tot 1 4.00 uur op het

Marktpjein Vorden
(tegenover café-bar „De Herberg")

1 5.00 tot 1 7.00 uur bij café

te Kranenburg

Leger jacks nieuw of gebruikt, met of
zonder voering.
Body warmers: 25,00 - 49,00
blauw, groen en zwart.
Parka's: aile maten.
Ski-jacks; grote sortering.
Regenpakken en cape's.
Kinderoveralls: alle maten, groen en
blauw.

Werkschoenen
hoog en laag, met of zonder stalen
neus, ook in oliebestendig. 44,95,
49,95, 59,95, 64,95 enz. enz.
Gebruikte legerschoenen.
Rubberlaarzen; 10 modellen.
Klompen: met leren kap. Vanaf
29,95,39,95 enz. enz.
Gevoerde leren laarzen: 40 t/m 48

Havep werkkleding, overalls, werkbroeken, kieltjes, spijkerbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls

• Blauwe werkoveralls met versterkte kniestukken

NU 44,95 2 stuks voor 79,50

Commandotruien in wol en acryl blauw-groen-zwart v.a. 49,00
Schipperstruien raf-zwart en blauw v.a. 28,95
Werkhemden in katoen en in flanel extra lang (ook grote maten).
Manchesterbroeken 48 t/m 66. Legerbroeken S t/m XXL.

Fiets- en bromfietshandschoenen
Grolsche wanten, gebreide wanten
Glacé's - Werkhandschoenen
Elastische steungordels
Hoeden en petten
Corduroy en jagershoeden
Ruitpetten 19,96. Alpino's
Koppels en leren riemen.

Legersokken, beige en zwart
Noorse sokken (Vm mast 49}
Jagerssokken met badstof
Bamasokken
Leren klompsokken

Waxjassen 129,00
Wax bodywarmers 89,00

• Verrekijkers • Bankschroeven • Pukkels

Fa. W. Veenstra en Zn.
Varsseveld tei.03352-41451

Zin in
een
ZONNEBANK-
KUUR

Bel 05752-3433 ™

ïndoor sport v/orden
Burg. Galleestraat 67 - 7251 EA Vorden - tel. 05752-3433

Pannekoekboerderij 'De Heikamp'
Hengeloseweg 2, 7261 LV Ruurlo, Tel. 05735-2090

GEVRAAGD: BAKSTER of BAKKER
voor het seizoen voor part-time werk

GEVRAAGD: SERVEERSTER

tussen 18 en 25 jaar voor full-time werk

wissel
dieet

het waddenbrood wisseldieet

dag 1: alleen mals of geroosterd waddenbrood
met thee, zwarte koffie of drinkbouillon.

dag 2: alles wat u maar eten wilt, wel met mate.

dag 3: als dag 1.

dag 4: als dag 2 enz...

51
waddenbrood

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN -TEL1384 *

Voor A?ef vernieuwen of
repareren van uw rieten dak:

RIETDEKKERSBEDRIJF

E.J. SCHEPERS
Grolsesteeg 9 - 7271 RV BORCULO - Tel. 05457-73202

Gratis adviezen of offertes!

LID VAN DE VAKFEDERATIE VAN RIETDEKKERS

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

j een milieu- maatregel nemen die u
j geld oplevert. Stap eens bij ons
•''binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Kalkoenfilet Haasjes Penoogram 1,55
perkil°

Kuikenfilet j PQELIER
per.,013,95 Jtt' HOFFMAN
P.S.: voor de vrijdag personeel gevraagd. LAREN

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 15 Nieuw-Zeelandse Kiwi's 4,95

Prachtige Witlof Perk,io1,95
Zoete Meloen per stuk 2,95

10 rode G ra pef m its 6^95

KOLDENHOF's Versmarkt



Projectweek
Tweemaal per jaar wordt er op basis-
school 'De Klimop' een prqjectweek
gehouden, waarin een bepaald thema
centraal staat. In alle groepen wordt
een bepaald onderwerp nader uitge-
werkt.
In de eerste projectweek van dit school-
jaar staat Roemenië centraal. De ont-
wikkelingen in dit Oostblokland zijn zo
stormachtig datje er bijna iedere dag
wat over hoort, ziet of leest.
Die berichten gaan vaak over politieke
ontwikkelingen, verkiezingen of hulp-
verlening. Over de landen zelf hoor je
vrij weinig. Bijvoorbeeld: hoe ziet het
landschap er uit? Hoe leven de men-
sen? Wat doen ze voor de kost? Hoe
zien de scholen er uit?
Op allerlei manieren zijn we met dit
onderwerp bezig: gastsprekers, dia's,
boeken, gebruiksvoorwerpen, muziek
en dans. Zo proberen we ons een beeld
te vormen van het leven in Roemenië
vandaag.
In deze projectweek worden ook moge-
lijkheden geboden aan ouders en be-
langstellenden om concrete hulp te
bieden aan de mensen in Roemenië. Er
is in dat land gebrek aan de volgende
zaken:

— kinderkleding (schoon en zonder
scheuren)

— speelgoed
— houdbare levensmiddelen als melk-

poeder, babyvoeding, olie, koffie,
meel, rijst, margarine, blikgroente
en vlees in blik.

Belangstellenden die een bijdrage wil-
len leveren aan deze hulpverlening
kunnen bovenstaande goederen in de
loop van de week van 28 januari t/m l
februari afgeven bij de school, Dorps-
straat 19, Wichmond. (Tegenover de
N.H. Kerk.)
Het project zal donderdagmiddag 31
januari worden afgesloten met een
'open middag'. Belangstellenden kun-
nen in de school een indruk krijgen
van de manier waarop kinderen met dit
project Roemenië bezig zijn geweest.

Openbare
Bibliotheek
Aanwinsten: Auwerda, Fernand — Een
duidelijk maar doodlopend spoor; Bo-
gard, Aart — Begeleiding van verstan-
delijk gehandicapten; Cardella, Lara
— Ik wilde een broek; Joffo, Joseph —

Vergeet niet datje Falkenstein heet; Jo-
nes, Bridget — Koken met de wadjang
(wok); Kempen, Ric van - - Alle
auto's 1991; Krak, P. — Lijstwerk: uit-
treksels en besprekingen; Lee, Tanith -
Anackire; Lensen, Leo — De geschie-
denis van de Hanze; Marain, Elisabeth
- Kameraad President; Meer dan 100
recepten, tips en menu's voor de voe-
ding voor diabetici; Niven, Larry — De
wereld van de Ptaws; Partsch, Susanna
— Paul Klee 1879-1940; Rubin, Lilian

B. — Het erotische slagveld; Rijks, A.
— Alle motoren 1991; Schouten, Jan

— Ik kon wel door de grond zakken,
over verlegenheid en sociale angst;
Snoecks — Literatuur, kunst, toneel,
film, foto, reizen 1991; Van gediplo-
meerd tot geoefend EHBO-er; Vande-
loo, Jos — De beklimming van de Mont
Ventoux; Velden, Willem van der — De
beste borrel maakje zelf.

Feestavond
S.V. Ratti
Afgelopen zaterdag vond in zaal
Schoenaker de jaarlijkse feestavond
van S.V. Ratti plaats. Voor een bomvol-
le zaal legde voorzitter Jan Harmsen in
zijn openingswoord de nadruk op het
kantinebeleid en op de jeugdafdeling.

Hij stelde dat sinds de kantinediensten
door de leden zelf verzorgd worden de
omzet flink gestegen is. Over de jeugd-
afdeling was Harmsen erg tevreden:
het aantal jeugdleden neemt nog
steeds toe en mede daardoor is het aan-
tal Ratti-leden gegroeid naar 230.

Totjeugdsportlid over 1990 werdjoan-
ne Kistemaker, Jacco Gombert en Ray-
mond Hagen gekozen. Sportploeg
werd de jeugdcommissie, tot sport-
vrouw werd Lisette Spithoven gekozen
en bij de mannen ging Ruud Heuve-
link met de hoogste eer strijken.

SPORT- nieuws

R.T.V. Nieuws
Afgelopen zondag sloot de RTV Vier-
akker-Wichmond een succesvol veldrit-
en toerseizoen af. Want het was druk
rond de camping De Kleine Steege in
Wichmond. Alle aktieve leden gaven
acte de presence voor een gezamenlij-
ke veldtoertocht van ± 45 km. In twee
groepen vertrok men voor een tocht
met hindernissen naar later bleek.
Rond twaalf uur hadden ook de dames
van de renners en ook de kinderen en
verdere genodigden bezit genomen
van de kantine om onder het genot van
een drankje te wachten op een onver-
valste boerenkoolmaaltijd.
Onder de genodigden bevond zich ook
de sponsor van de RTV, dhr. H. Peters
uit Zutphen van het aannemersbedrijf
Peters uit Zutphen. Hij bedankte de
renners en begeleiders van de RTV
voor hun inzet en de successen zowel
op de weg als in het veld van het afgelo-
pen jaar.
Ook dit jaar zal het aannemersbedrijf
Peters en aanbouwkeukencentrum de
vereniging sponsoren, vooral nu de
amateurs van de RTV deel gaan nemen
in de promotie kompetitie van de
KNMV. Dit overigens met de Emper
Toerploeg uit Zutphen samen.

Dhr. Peters hoopte dat ook in deze
vorm de renners zich van voren laten
zien maar wees er direct op dat de con-
currentie hard zal zijn, zoals ook in het
bedrijfsleven: je moetje plaats afdwin-
gen', aldus dhr. Peters.
Op zaterdag 2 maart begint het wieier-
seizoen met de bekende wedstrijd De
Ster van Zwolle.

Uitslag klubkampioenschap veldrij-
den van de R.T.V. gehouden op het
klubparcours Kamphuizen samen
met de E.T.P. Zutphen en de Zwalu-
wen Deventer:
1. Ben Peters, alg. kampioen, tevens
klubkampioen amateurs A en B; 2.
Rudy Peters; 3. Joh. Pardijs, klubkam-
pioen veteranen.
Frans de Wit werd klubkampioen ama-
teurs C en Edwin Maalderink klubkam-
pioen bij de nieuwelingen.

V.V. Vorden
Uitslagen
Ruurlo A2 — Vorden A2 1-1; Sp. Ei-
bergen BI —Vorden BI 4-1; Sp. Rek-
ken 4 - Vorden 7 2-2.

Programma
Vorden Al — SKVW Al; Vorden A2 -
KSH Al; Vorden BI -- SKVW BI;
AZSV Cl - Vorden Cl; Reunie Cl -
Vorden C2; Vorden l — Cupa 1; Mar-
kelo 2 — Vorden 2; Vorden 3 — Wit-
kampers 3; Vorden 4 — Reunie 6; AZC
5 — Vorden 5; Reunie 5 - Vorden 6;
Witkampers 10 — Vorden 7; Vorden 8
— KI. Dochteren4.

Sociï
Jeugd programma 2-2: Hercules Bl-
SociïBl.
Programma 3-2: Sociï 1-GSV '63;
Steenderen 3-Sociï 2; Sociï 3 - Ratti 2;
Sp. Brummen 9-Sociï 4; Sociï 5-Erica
'76 9; De Hoven 6-Sociï 6.

Uitslagen 27-1: De Hoven l-Sociï l
1-1.

Voetbalver. Ratti
Programma: Ratti l-B. en O. 1; Zelos
9-Ratti 2; Nieuw-Heeten - Ratti; Sociï
3-Ratti 2; Ratti 3-SVBV 4; Baakse Boys
5-Ratti 4; Ratti - Concordia W 2 (da-
mes).

Jeugd-uitslagen zaterdag 26-1: Wilhel-
minaSSSB2-RattiBl 1-6.
Programma 2-2: Ratti Bl-Sp. Eefde
B2.

Zateroagvoetbal
Ratti-SinarMaluku:3-2 (1-0)
Op een moeilijk bespeelbaar veld heeft
Ratti een overwinning behaald op een
technisch l^v' Sinar Maluku. Behalve
het eerste kwartier van de wedstrijd
hadden de gasten uit Vaassen een veld-
overwicht, maar zoals zo vaak wisten ze
dit niet in goede kansen en doelpunten
om te zetten.

Zo niet Ratti; uit een corner scoorde
Piet Immink de openingstreffer en
bracht Ratti al na een kwartier op voor-
sprong. De rest van de eerste helft
kwam Ratti onder grote druk, maar het
bleef bij de kleine voorsprong. Vlak
voor rust moest — na een ongelukkige
val — een Sinar-speler naar het zieken-
huis vervoerd worden met een ernstige
rugblessure.
De tweede helft was haast een copie
van de eerste. Al snel wist Ratti te sco-
ren na een kopbal-combinatie met ten-
slotte Mark Sueters als doelpuntenma-
ker.
De 2-0 voorsprong zorgde echter niet
voor de broodnodige rust in de Kra-
nenburgse ploeg, integendeel, het was
weer Sinar Maluku dat met snel en ver-
zorgd spel het initiatief nam.
Toen achtereenvolgens een foute te-
rugspeelbal en een onverwacht schot
evenzovele treffers opleverden voor Si-
nar Maluku, leek Ratti rijp voor een ne-
derlaag.
Echter, Sinar Maluku was blijkbaar te-
vreden en zodoende kon Ratti nog één-
maal het initiatief nemen. Dat leverde
vlak voor tijd de winnende treffer op,
gescoord door H arm Welleweerd.
Aanstaande zaterdag speelt Ratti weer
thuis en dan tegen B. en O. uit Apel-
doorn.

Damesvoetbal
Ratti-Dinxperlo 2-1
Goede voorbereiding op de 2e helft
van de competitie is geen garantie voor
goed voetbal. De dames van S.V. Ratti
zijn nog niet helemaal ontwaakt na en-
kele weken winterstop.
De dames van S.V. Ratti werden slechts
een korte winterstop gegund door trai-
ner Freddy Hagens, om het doel hand-
having in de overgangsklasse te berei-
ken.
Afgelopen zondag speelden de dames
van S.V. Ratti thuis tegen Dinxperlo.
De 0-5 overwinning lag bij de dames
nog duidelijk in het geheugen. Dinx-
perlo was echter niet het elftal zoals de

dames van S.V. Ratti het had leren ken-
nen.
De wedstrijd liep anders dan verwacht.
Al na 10 minuten spelen hadden de
Ratti-dames het nakijken. Dinxperlo
scoorde O-1.
Na de tegengoal domineerden de Rat-
ti-dames de wedstrijd. Een kwartier
voor rust bracht Ingrid Temmink na
een prima opgebouwde aanval de
stand op 1-1.
Na de rust werd duidelijk dat S.V. Ratti
over de langste adem beschikte. Dinx-
perlo vormde geen bedreiging meer
voor de Ratti-dames, maar Ratti kwam
niet gelijk tot scoren. Toch was het
weer Lisette Spithoven, die de beslis-
sende goal, 2-1, voor haar rekening
nam.
De 2-1 overwinning is een opsteker
voor de dames aan het begin van de 2e
helft van de competitie, doch liqt niet
het beste voetbal zien.
Zondag spelen de Ratti-dames thuis te-
gen Concordia Wehl 2.

Volleybal Dash
De heren van Dash hebben zich goed
hersteld van de nederlaag tegen Harf-
sen. De uitwedstrijd tegen het op de
vierde plaats staande Terwolde werd op
zeer overtuigende wijze gewonnen.
In de eerste set nam Dash meteen een
grote voorsprong, die niet meer werd
prijsgegeven. Vooral dankzij het snelle
spel (dat er vorige week niet uitkwam)
scoorde Dash veel. Terwolde was hier-
tegen niet opgewassen en verloor de
set met 15-6.
De tweede set leek aanvankelijk nog be-
ter te gaan. Vooral de buitenaanval
met Sïdney Roerdinkveldboom liep erg
goed in deze set. Dash stond al snel met
9-3 voor. Terwolde kwam nog even te-
rug, maar Dash won de set vrij makke-
lijk met 15-7.
In tegenstelling tot de vorige sets kwam
Dash in het begin van de derde set me-
teen achter te staan, maar dat was maar
van korte duur. Op de stand van 7-7
kwam Dash langszij en stoomde me-

teen door naar de overwinning. De set
werd met 15-11 gewonnen.
Door deze 3-0 overwinning blijft Dash
op de tweede plaats staan. Zaterdag 2
februari speelt Dash weer thuis. Dit-
maal tegen middenmoter Boemeiang
uitOlst.

Programma
H2B Devolco 8 — Dash 3; D3A Devol-
co 8 — Dash 5; H3B Aktief l — Dash 4;
DP Boemerang l — Dash 2; D3B DSC
2 — Dash 6; Hl Dash l — Boemerang
2; H2A Dash 2 - Gorssel 1; Dl Dash 3
- DSC 1; D2B Dash 4 — Boemerang

3; MB1A Dash l - Boemerang 1; IB1A
Dash l — Devolco A2; IC l Dash l —
DVO1.

Bridgeclub
Uitslagen Rookvrije Bridgeclub Vor-
den woensdag 23 januari 1991
1/2 mv. Van Burk/hr. Machiels 206
pnt. 63.9%; hrn. Groot Bramel/Wol-
ters; 3 hrn. Nekkers/de Roode.
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centrum/'t Stampertje, inl. tel 2830.

L.RenP.C.
'De Graafschap'
Bij de op 26 januari 1991 in Eefde ge-
houden dressuurwedstrijd werden de
volgende prijzen behaald:
Saskia Vreman met Ricardo 3e prijs in
de M2-dressuur met 121 punten. Ma-
rielle Kamphorst met Ebony 3e prijs in
de LI-dressuur met 122 punten.

Waterpolo
De dames van Vorden hebben met 3-2
gewonnen van He-Key 2. De doelpun-
ten werden gescoord door Grietje Wel-
leweerd. De heren l wonnen in een
doelpuntrijke wedstrijd met 11-10 van
De Aa ui t Almelo.
De heren 2 leden een monsterneder-
laag van 22-1 tegen He-Key 2.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURREFmiDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Tevens verzorgen wij voor U de aanvraag voor de winterschilder in de
periode van 19 november 1990 t/m 15 maart 1991.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

itteiit doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

m
m

Jansen & gal ij:
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice ^̂ _̂̂ ^̂ -̂ =
leenautogratisetc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
tr 05750-22816

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja

zonnebloem- en l i jnzaad. Het is r i jk

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Waldkom smaakt beerlijk bij een

kopje bouillon of heldere soep

- Waldkorn mei iialuurzuivere

bonttie is niet Ie versmaden

- Waldkorn belegd mei oude of

boerenkaaf is

ongekend lekker.

- Widdkorn mei dungesneden

Ardennerham is (en ware delicatesse.

- Waldkorn mei enkele plakjes

appel oj peer is een frisse en

gezonde combinalit.

Wahlkorn. Uniek donker meerjn-anenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

m itw trouwring mzet
GRATIS

Op Anjer heeft U levenslange
garantie op materiaal «n

fabrikagefouten.

06 juwelier
• • * Zutphenseweg 5

SlCmCnilk VORDEN
OO Opticien Telefoon 1S05

IN ONZE

OPRUIMING
•••••••11 * * i•* * • •

SHO WROOMMODELLEN

NU TOT

60% KORTING

LAAGSTE PRIJZEN
GINKGO
meubelen

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286


