
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. — Nieuwstad 12 — Postbus 22 — 7250 AA Vorden — Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 5 februari 1987
48e jaargang nr. 44

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Rabobank opnieuw in gebruik

Maandag 9 februari opening
fraai verbouwde Rabobank

ÜÜ

Op 9 februari a.s, zal de Vordense Rabobank haar fraai verbouwde pand opnieuw in ge-
bruik nemen. Op deze dag zal Mr. M. Vunderink, burgemeester, de bank heropenen. In de
vormgeving, kleur- en materiaalkeuze van zowel de buitenkant van het gebouw als het inte-
rieur heeft de bank getracht haar bij-de-tijdse karakter tot uitdrukking te brengen.

Bij de opstelling van de balies is veel ruimte. H^JIroeiend aantal bank-
aandacht gegeven aan voldoende pri- diensten en de behoefte van het pu-

Het bankgebouw, gebouwd in 1976,
heeft na 10 jaar een aanmerkelijk an-
der aanzien gekregen. Was het hier-
voor een statig ogend pand, thans
maakt het een meer uitnodigende in-
druk.
Aan de voorzijde valt direkt een uit-
bouw op, waarin de "doorgeefluiken"
van geldtransport en nachtkluiscas-
settes zijn opgenomen. Voor het ge-
bruik daarvan behoeft de auto niet
meer verlaten te worden. In deze tijd
van berovingen een veilig idee.
Via de royale entree, al geschikt ge-
maakt voor het eventueel plaatsen
van een gelduitgifte-automaat, be-
reikt men de ruime bankhal, die sfeer-
vol is verlicht. Een uitbreiding met
ruim 350 vierkante meter.

De direkteur, ing. J. Krooi, vertelt dat
door zorgvuldige keuze van de ver-
lichting de bank desondanks een lager
energieverbruik zal krijgen. De balies
zijn te verdelen in een groep voor be-
drijfscliënten en 2 groepen voor parti-
culieren, en één waarvan een reizen-
balie is opgenomen. Het aantal ver-
kochte reizen is sinds 1976 van plm.
125 tot bijna 1000 toegenomen.

vacy voor de cliënten en rustige zit-
plaatsen voor adviesgesprekken. Voor
meer vertrouwelijkheid vragende za-
ken is het aantal spreekkamers tot vijf
uitgebreid. Een ander opvallend
aspect is, dat de baliemedewerk(st)ers
hun werkplek aan de balie hebben.
Deze werkplekken zijn voorzien van
balieterminals en printers, verbonden
met de centrale computer.
Tevens zijn deze balies d.m.v. buizen-
post verbonden met de kasbox voor
het veilig transporteren van geld. In de
kasbox zijn bovendien 2 snelloketten
opgenomen voor niet te grote kasop-
names.
Wanneer de vernieuwde bank verge-
leken wordt met het oude pand blijkt
eigenlijk vanzelf dat de verbouwing
om bij de tijd te blijven wenselijk, zo
niet noodzakelijk is geweest.
'Toen we in 1976 dit pand in gebruik
namen, waren m.n. de wachthal en de
kasafdeling al te klein", herinnert zich
de heer Krooi. "De oorzaak? ... tja, la-
ten we het budgettaire redenen noe-
men". Computerapparatuur aan de
balie vraagt in het bijzonder meer

bliek aan advisering daarin (b.v. rei-
zenverkoop) als andere hoofdrede-
nen zetten dan aan tot verbouw.
Zal de computer arbeidsplaatsen ko-
sten? Krooi verwacht het althans niet
nu. "We hebben nu 30 mensen op de
loonlijst, tegen goed 20 tien jaar gele-
den, en dat ondanks groeiende auto-
matisering in deze jaren. Computers
dragen bij tot betere en vooral snellere
informatie aan cliënten en personeel,
bieden de mogelijkheid tot het ont-
wikkelen van nieuwe produkten.
Daarom is een gemiddeld hoger oplei-
dingsniveau van bankpersoneel no-
dig. Handmatige massaverwerking
ligt grotendeels achter ons. We heb-
ben de kantine dan ook uitgebreid, zo-
dat deze nu beter als instructieruimte
kan functioneren".

Het ontwerp van verbouwing en in-
richting werd opgedragen aan archite-
tenbureau Esseveld te Doesburg. De
uitvoering was in handen van Aanne-
mersbedrijf Rondeel B.V. met een
aantal voornamelijk Vordense onder-
aannemers.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen hield dezer
dagen in zaal "De Herberg" een goed
bezochte jaarvergadering.
Uit het jaarverslag van de sekretaresse

bleek dat de afdeling een goed jaar
achter de rug heeft. Financieel is het
jaar met een batig saldo afgesloten.
Bij de bestuursverkiezing stelde mevr.
M. Dikken-Wildeboer zich niet her-
kiesbaar. In haar plaats werd gekozen
mevr. A. Gotink-Wilgenhof. Mevr. A.

Sloetjes-Menkveld werd bij akklama-
tie herkozen.
De dames van de handwerkclub zijn
zeer aktief geweest en hadden spe-
ciaal voor de verloting diverse hand-
werken gemaakt. Na de pauze traden
de dames Coops uit Hengelo op. Hun
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uuren woensdag van 13.301 ut 17.00 u u r. Spreekuur burgemeester M r. M. Vunder ink : volgens afspraak. Sp reekuur wet houder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Militaire oefeningen
Van 9 tot en met 11 februari worden er
onder meer in de gemeente Vorden
militaire oefeningen gehouden. Parti-
culieren hebben toestemming ver-
leend tot het betreden van hun terrei-
nen. Er zal geen gebruik worden ge-
maakt van losse munitie.

2. Ophalen huisvuil
Het komt regelmatig voor dat er bij
het op te halen huisvuil dozen met in-
houd worden geplaatst. Aangezien bij

het optillen ervan de bodem vaak
eruit valt, is het niet toegestaan dozen
bij het huisvuil te plaatsen. Ter voor-
koming van zwerfvuil verzoeken wij
dan ook dringend om geen dozen
(meer) bij het huisvuil te plaatsen.

3. Inzamelen chemisch afval
Op de eerste en derde maandag van
iedere maand kunt u chemisch afval
inleveren op het adres Zutphenseweg
50a. Tussen 16.00 en 17.00 uur is daar

iemand aanwezig die dit afval in-
neemt.
Onder klein chemisch afval wordt on-
der meer verstaan: batterijen, verfres-
ten, verdunners, fotochemicaliën,
bestrijdingsmiddelen, aceton, was-
benzine, tolueen, accuzuur, azijnzuur,
loog, gootsteenontstopper, tri, zwa-
velzuur en oude medicijnen, etc. etc.
In het belang van het milieu is het be-
langrijk dat deze stoffen op een ver-
antwoorde wijze onschadelijk ge-
maakt worden.

optreden bestaande uit sketsjes en
liedjes werd zeer door de dames ge-
waardeerd.
De volgende bijeenkomst van de af-
deling Vorden is op 11 februari. Dit
wordt een agrarische avond met me-
dewerking van de Coberco, de land-
bouwschool e.d. Een avond die b^-
doeld is om de dames kennis te laten
maken met het boerenleven van nu.

JONG GELRE
Vrijdagavond 6 februari wordt er weer
in regionaal verband in de sporthal
aan het Jebbink gevolleybald.
Maandagavond 9 februari wordt er bij
Appie Happie in de Veldhoek bad-
minton gespeeld.

Uitnodiging
De Vrouwenraad van Vorden organi-
seert op 19 februari a.s. een ochtend in
het Dorpscentrum te Vorden, waar
opheldering en toelichting gegeven
zal worden over allerlei formulieren,
waar men mee te maken heeft (studie-
financiering, huursubsidie, AOW-
aanvragen, loonbelastingverklaringen
enz.). De vragen zullen door deskun-
digen beantwoord worden (ook de
heren zijn van harte welkom).
Zie voor inlichtingen de advertentie in
dit blad.

Bouw en Houtbond
huldigde jubilari^en
De Bouw- en Houtbond FNV van de
afdeling Vorden heeft zaterdagavond
een aantal jubilarissen gehuldigd. De
voorzitter van de afdeling de heer J.
Eggink kon deze avond een gjrot aan-
tal leden welkom heten alsi^le dis-
triktsbestuurder Chris Bossaert en
zijn echtgenote.

De heer Bossaert haalde in zijn toe-
spraak de werkeloosheid aan. Hij
wees daarbij op de grote verschuivin-
gen op de arbeidsmarkt, hetgeen veel
her- en bijscholing vraagt. De heren
H. Leunk en W. Haanappel, beiden 40
jaar lid van de bond, werden hierna
onderscheiden met de gouden speld.
De volgende leden kregen hierna de
zilveren speld voor hun 25-jarig lid-
maatschap te weten J.J. Spithoven;
H.J.R. Roelvink; B..^M. Takkenkamp;
G.M. Eggink en H.J. Meulenbrugge.

.De avond werd voortgezet met kege-
len en sjoelen.

Vormingswerkgroep
Jong G eire
Vrijdagavond kwam de vormings-
werkgroep van Jong Gelre in het
Dorpscentrum bijeen. Dit alles onder
het motto "Vrije-tijd, blije-tijd".

De deelnemers werden in groepen
onderverdeeld waarna de jongelui het
één en ander moesten vertellen over
de vrije tijd en hoe men bijvoorbeeld
deze tijd doorbrengt. Niet alleen een
interessante maar bovenal ook leerza-
me avond, zo vonden de deelnemers.

Raad van kerken
Toen het in de afgelopen weken zo
koud was, ontstond het volgende
idee: jonge mensen kunnen oude
mensen helpen door boodschappen
voor ze te doen.
Gelukkig is de ergste kou weer voor-
bij, maar wilt u toch hulp, draait u dan
één van de onderstaande telefoon-
nummers. Jongeren uit de drie kerken
van Vorden zullen U dan helpen.
F.B.M. Leferink tel. 2887; H. Knol tel.
3462; F.H. Peters tel. 2411.

Zondag 8 februari
Op zondagmorgen komt in de Dorps-
kerk een riskant bijbelgedeelte aan de
orde. Riskant, omdat velen in de loop

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

van de tijd zich door deze oproep van
Jezus hebben laten inspireren. We
vinden hier de hele duidelijke visie
van Jezus op de samenleving, waarin
Hij zijn apostelen uitzendt.
Het gaat om een geheelde wereld,
waarin mens en dier en schepping
weer met God in het reine komen.
Met die boodschap staat de kerk in de
wereld van vandaag. Hebben wij iets
te zeggen, dan is het wel dit: dat in Je-
zus Christus een nieuwe wereldorde
is gekomen.
Met die prediking worden ook van-
daag mensen uitgezonden in de we-
reld. Lid zijn van de kerk, dat houdt in
dat je door Jezus zelf bent geroepen
om Zijn Rijk te verkondigen onder de
mensen. Psalm van de zondag is
Psalm 56.
Heel concreet geeft de gemeente ge-
stalte aan haar roeping door op deze
zondag zich te bezinnen op het we-
relddiakonaat. Miljoenen mensen
overal op de wereld, waar dringend
hulp voor nodig is. Het gaat niet alleen
om het houden van een kollekte, het
gaat om delen van Gods gaven met al-
len.
In de Wildenborch leidt ds. J. Veenen-
daal de dienst.

Bybelkringen
Op dinsdag 10 februari is er een leer-
huisavond in het Achterhuus. We ho-
ren over de zogenaamde "feministi-
sche theologie". Dat is geen theologie
voor vrouwen, maar van vrouwen.
In de bijbel spelen zij een belangrijke
rol, in de kerk was er lang geen plaats
voor hen. We proberen achter de bij-
belse lijnen te komen, waartoe man-
nen en vrouwen geroepen zijn. Inlei-
der is ds. Klaassens.
Maandag 16 februari leidt ds. Weste-
rink een bijbelstudie in de Voorde. De
rode lijn in de bijbelse geschrif-
ten wordt besproken.
Voor beide avonden ligt er weer een
kans samen al vragend achter de ge-
heimen van het leven te komen.
U bent van harte welkom.

GEBOREN: Stéphanie Frederieke te
Vaarwerk.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: J. Snelooper-Hil-
horst, oud 93 jaar; E. van Ruller, oud
82 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering fa-
milie-viering. Zondag 9.00 uur Eucharis-
tieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 8 februari 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 8 februari 10.00 uur dhr. K. Dijk
van Velp. 19.00 uur ds. H. Lenters van
Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
7 en 8 februari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 7 februari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
7 en 8 februari H.F. van Dam, Lochem.Tel.
05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00

' uur.

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

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
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; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk
100% waterdicht

* sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Marton
«..d, dotltrtfft^l

Zutphenseweg - Vorden.

Door de uitstekende verkoop resultaten
van Citroen automobielen in ons bewer-
kingsgebied is er in ons bedrijf in Ruurlo
plaats voor een

ervaren automobielverkoper
en in het bedrijf in Haaksbergen voor een

ervaren automonteur

Sollicitaties na telefonische afspraak
persoonlijk met A. Ruesink te Ruurlo.
Tel. 05735-1753

Automobielbedrijf Ruesink BV
Ruurlo - Haaksbergen.

RUESINK

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

VOOR VA GULDEN
WORDT JE KIND VIER

KEER ZO MOOI!

EEN 20x28 CM AFDRUK VAN UW
EIGEN NEGATIEF OF DIA.

Kinderen zijn gek op verkleedpartijen, en dat levert soms
vertederende plaatjes op. Leuk om vast te leggen voor later,
want zulke momenten zijn het waard om bewaard te
worden. Ook leuk om thuis op te hangen, maar dan op epn
flink formaat. En dat kan nu heel voordelig op het formaat
20x2f of 20x28 cm. Voor slechts f 4,50* per stuk laten wij
door Presto Print een fraaie vergroting van uw kinderkiek,
uw wintersportfoto's of zomaar uw mooiste opnamen
maken. Van dit aantrekkelijke
aanbod kunt u profiteren van
2 februari t/ml4 maart 1987.

• f 4,95 van dia lalleen klemDeeldi Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen geldig do. vrij, zat, 5. 6, 7 febr.

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
9 februari
500 gram
Panklare

witte kool
0.75

DINSDAG
1 O februari
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
11 februari
500 gram
panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Molenbrood dat is lekker brood!
Maar molenbrood van
de Hackfortermolen
is iets bijzonders. Proeft uzelf
maar eens, alleen verkrijgbaar
en gebakken door Bakker Oplaat. \NIND/MOLENB/1KKERS

AANBIEDING:

Weekendbavroistaart van 6,75 voor 6,00
Eigen gebakken koekjes 250gram

4,00

4,00

van 4,50 voor

Appel, kersen of abrikozen
Vlaai van 4,75 voor

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HETVOOR U

Boomstammetjes?
gehakt met ham en
kaas, lekker gekruid
20 minuten in de pan

en klaar zijn ze

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo

6,95

Grove verse worst
1 kilo

9,90

Schouder-
karbonade

1 kilo

6,45

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram 6,25

WEEKENDAANBIEDING
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

Haas rib karbonades 1 k,io 8,95
Runderrolletjes of
BodArtammetjes 5 haien _ 4 betalen

12,90
aan het stuk

Heerlijk om zo te braden, 1 kilo

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

1,69
Casselerrib
voor bij de zuurkool 100 gram

Smeerleverworst E,gen gemaakte 1,50
per stuk

WOENSDAG -GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95

Rundergehakt
1 kilo

9,90

Vleesribbetjes
dikke, 1 kilo

7.45

MARKTAANBIEDING

Hamburgers
6 halen - 4 betalen TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

GoWwasö



Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
zusje

N AT AS J A
JAAP EN INGRID
BRUGGEMAN
Bjorn

27 januari 1987
Sarinkkamp 58,
7255 CW Hengelo.

Dans- en
Showavond

vrijdag 13 maart

uitverkocht
Zaal de Herberg

Te koop: 1 gashaard schouw-
model. Vermogen 10 kilowatt.
Prijst 300,-.
E.KNOEF
Tel. 05752-2793.

Uitnodiging voor ieder-
een. Hebt U problemen met
het invullen van diverse for-
mulieren (huursubsidie, stu-
diefinanciering, kinderbijslag
t.w. onderhoudsverklaringen
e.d.) komt U dan op donderdag
19 febr. a.s. van 9.30-11.30
uur naar het Dorpscentrum te
Vorden, waar door deskundi-
gen getracht zal worden uw
vragen te beantwoorden.
Deze morgen wordt georgani-
seerd door de Vrouwenraad.
Inl. en opg. bij mevr. A. Krooi,
Christinalaan 10, tel. 2397.

Te huur gevraagd: meisje
zoekt met spoed kamer
met gebruik van keuken.
Tel. 08342-3438.

Ik zoek een werkster. Het
liefst's middags 3 uurtjes. Een-
maal in de week. 's Woensdags
of zo bij
De heer A. Addink,
De Eendracht 28
Vorden, tel. 05752-3590
Bellen na de middag.

Te koop gevraagd in Vorden
een goed onderhouden mo-
dern woonhuis (helft dub-
bel) met minimaal 3 slaapks.,
zolder, garage en CV.
Tel. 05750-11104

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

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

Te koop gevraagd:
Oc de kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptafels
Oude tafels met ronde
poten
Oude stoelen met biezen
matten
Bentheimer bakken
(ook ronde)
Winkel inventarissen.

B. Smeitink
Wichmondseweg 29a,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2524.

LEGO
BAZAR SUETERS

Na een liefdevolle verzorging op „De Wehme" is rustig
van ons heengegaan onze lieve moeder en oma

HARMINAWESSELINA
TER BEEST-MAALDERINK

weduwe van GerritJan ter Beest

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden: A J. Bijenhof-ter Beest
J.W. Bijenhof

Doetinchem: J.W. Bussink-ter Beest
D.M.Bussink

Vorden: G.J A. ter Beest
H.L. ter Beest-Peters

Arnhem: H.W. Bobbink-ter Beest
J. Bobbink
klein- en achterkleinkinderen.

Vorden, 31 januari 1987
Correspondentieadres: G J A. ter Beest
Staringstraat 2, 7251 AL Vorden.

Moeder is opgebaard in de aula van het rouwcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 4
februari gelegenheid is tot condoleren en afscheid ne-
men van 20.30 tot 21.00 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 5
februari a.s. om 10.30 uur in de aula van het rouwcen-
trum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, door de Wei-
eerwaarde Heer Ds. J. Veenendaal.
De begrafenis zal daarna plaatsvinden om 11.30 uur op
de Algemene Begraafplaats te Ruurlo.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het rouw-
centrum „Monuta" te Vorden.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, de-
len wij u mede dat de Heere heeft behaagd, na een lief-
devolle verzorging in „Villa N uova" uit ons midden weg
te nemen onze zorgzame moeder en oma

ANNAWOLSINK
weduwe van G.H. Hilferink

op de leeftijd van 84 jaar.

Dinxperlo: G J. Hilferink
B. Hilferink-van der Esch
Inge en Roland

Den Haag: H.M. Frieser-Hilferink
Rob en Dini

Vorden, 1 februari 1987
„Villa N uova"
Correspondentieadres:
Dhr. G.J. Hilferink, Oranjestraat 4, 7091 XT Dinxperlo

Onze moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcen-
trum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar woens-
dag 4 februari gelegenheid bestaat tot condoleren en
afscheid nemen van 19.30 tot 20.00 uur.

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 5
februari om 13.00uurindeN.H.KerkteVorden,waarna
aansluitend om 14.00 uur de teraardebestelling zal
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

N a de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condo-
leren in „de Voorde", Kerkstraat te Vorden.

Naeenwelbesteed leven, vol liefde en zorg voor zijn ge-
zin, overleed tot ons aller droefheid, mijn lieve man, on-
ze allerliefste vader, schoonvader en opa

ANTONY BRANDENBARG
echtgenoot van R. Geltink

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: R. Brandenbarg-Geltink
Lochem: Jansje en Henk Vreeman

Vinkeveen: Joke en Rob Pelser
Warnsveld: Ton en Yvonne Brandenbarg

Vorden: Bert en Truus Brandenbarg
en kleinkinderen.

7251 EJ Vorden, 29 januari 1987
Insulindelaan 17

De crematie heeft plaatsgehad op dinsdag 3 februari in
het crematorium te Dieren.

Liever geen bezoek aan huis.

In plaats van kaarten.

Wij hebben de droeve plicht U in kennis te stellen dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader en
grootvader

ENGBERT ZACHARIAS STEGEMAN
echtgenoot van G.E. Krassenberg

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden: G.E. Stegeman-Krassenberg
Gerrie en Bert

Monique
Barny

Jan en Dory
J os

Hengelo (Gld.): EllyenAlbert
Rudy
Petra

7251 EH Vorden, 2 februari 1987
Pr. Bernhardweg 20.

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het uit-
vaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden,
waar vrijdag 6 februari gelegenheid bestaat tot af-
scheid nemen van 11.30 tot 11.45 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben op vrijdag 6 fe-
bruari om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Geen bezoek aan huis.

'Van het concert des Levens
heeft niemand een program "

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn
inniggeliefde en zorgzame man en onze lieve vader

HENDRIK JAN GROOT ROESSINK
echtgenoot van J. Heijink

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: J. Groot Roessink-Heijink
Almen: HennyenJan

Hengelo (Gld.): Gerrit en Dinie

7251 LA Vorden, 1 februari 1987
Ruurloseweg 5.

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 6 fe-
bruari om 13.1 5 uur in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden, waarna aansluitend de ter-
aardebestelling zal plaatshebben om 14.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

Liever geen bloemen.

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

JAN TAP

Wij verliezen in hem een dierbare zangersvriend, een
kundig en plichtsgetrouw secretaris. Zo zal hij in onze
herinnering voortleven.

Onze hartelijke deelneming gaat uit naar zijn echtgeno-
te en familieleden.

Geen taal heeft het vermogen, noch warm genoeg een
klank, te zingen of te zeggen. Jan bedankt.

Dirigent, Bestuur en leden
Vordens Mannenkoor.

Vorden, februari 1987.

Hout bestellen
Harmsen bellen

05752-1486

Uitvoering
Chr. Muziekver.
"Sursum Corda"

14, 20 en 21 februari in het
Dorpscentrum te Vorden.

Gratis toegangskaarten zijn af te
halen op maandagavond 9 februari
tussen 19.00 en 21.00 uur in het
Dorpscentrum.

Het Bestuur.

RAAD VAN KERKEN
Jonge mensen willen oudere mensen
helpen bij het boodschappen doen.

Als u, door de koude, niet naar de winkels
kunt, belt u dan even:

F.B.M. Leferink, tel. 2887
H. Knol, tel. 3462
F.H. Peters, tel. 2411

Uitnodiging
De Vordense Auto- en Motorclub
"De G raaf schaprijders" nodigt
hierbij haar leden uit tot het
bijwonen van haar jaarlijkse

feestavond OP
zaterdag 7 februari 1987
in zaal "De Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

Aanvang 20.00 uur.
Muziek: Sound Selection.
Tevens huldiging van de Club- en
Nederlands Kampioenen.

Het bestuur:

VAM C 'De Graafschaprijders'

van de

wintërhosO

Reklames
die de
moeite

echt waard
•• •zijn!

WEEKEND Gehakt h.o.h. soo gram 4,98
;•<*;. RECEPT Rundergehakt 500 ar 5,98

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.

heerlijk bij rijst e.d
1 00 gram

Extra voordelig
dit weekend

kippebouten P.kg. 5,95

TIP VOOR
DE BOTERHAM

Artland
aufschnitt:

keuze uit 4 soorten
vleeswaren
100 gram

1,49

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
Per kilo

6,98
DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram

4,98
WOENSDAG:

GEHAKT
500 gram

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16,
VORDEN
TELEFOON 05752-1321

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF

Stereo-radio-cassette vanaf 149,- Strijkijzers vanaf 23,95

Nu voor elektra - gas -
water - antennebouw
eigen service werkplaats
reeds meer dan 50 jaar

Emmerikseweg 46

BAAK
ELEKTRDNIKA

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Deelnameformulier
voor de Play-back - soundmix-kampioenschappen

Karnavalsvereniging De Deurdreajers

Naam:

Adres:

Telefoon:

Artiest of groep:

Aantal personen:

Inleveren voor 20 februari a.s. bij:
H. Mullink, B. v. Hackfortweg 30, telefoon 2729;
M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9, telefoon 2254;
G. Oosterlaken, Hoetinkhof 100, telefoon 2910;
F. Kosse, H.K. van Gelreweg 27, telefoon 2932.



Twee tientjes tem
vooruwou *

Een prachtkans om uw
gebruikte pan nu in te ruilen
voor een echte BK.

U krijgt bij aankoop van
'n kook- of hapjespan f20,-
terug. Bij 'n fluitketel f 15,-.

En bij 'n steelpan f 10,-.

Dr aktiegeldt voorde Fmailscries Ak/cnt,
Patrida, Silvcrlinc, Sienna, Holland Potten',
Chantal, Romance en de Roestvrijstaal
series Karaat, Diamantjade, Saffier, Do ree
en I.ouvre en loopt tot 8 maart 19H7.

Nu spektakulaire pannen-inruilaktie van BK

BAZAR SUETERS
Dorpsstraat 1 5
Vorden
Telefoon 05752-3566

Chauffeursdiploma

CCV-B
Voor het examen nieuwe stijl

GOEDERENVERVOER f 625,-
PERSONENVERVOER f 625,-

VERVOER GEVAARLIJKE
STOFFEN 350,-

ook aanvullende cursussen 200,

Bel nu 05735-1788
Rijschool

GROENIEVI D
RUURLO, GARVELINKPLEIN 11

NEQ.VER.TOT
BESCHERMING VAN DIEREN,
AFDELING ZUTPHEN

Ter voorkoming van een veel te groot aantal
katten, houdt de afd. Zutphen e.o. van de
Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren in
haar werkgebied een:

STERILISATIE/
CASTRATIE AKTIE

In de periode van 23 februari 1 987 t/m 1 3 maart
1987. Het gebied omvat de volgende gemeen-
ten: Zutphen, Warnsveld, Gorsel, Lochem, Ruurlo,
Vorden, Hengelo Gld., Steenderen, Brummen en
het dorp Voorst. U betaalt een eigen bijdrage van
f 50,- per sterilisatie en f 1 7,50 per castratie.
De meerkosten zijn voor onze rekening. De be-
handeling wordt verricht door Uw eigen
dierenarts.
l

Bel voor informatie en een kortingskaart:
Mevr. D. te Velthuis, tel. 05752-3114; mevr. J. Kok, tel.
05750-21 671 of mevr. de Brouwer, tel. 05756-2662.

ECHT BELGISCH... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "»TE BAKKER".

GEBURENBROOD

HET ZAL U
•\« Y> SNAKEN!

.ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel 1384

DE niERSNSHOF

Parkietenzaad
10 kg nu

Kanariezaak
10 kg nu _

Grof. parkietzaad
10 kg nu

Gem. konijnevoer
met gedr. groenten 10 kg nu

I.C.O. hondebrok
5 kg

Spalstraat 12 - Hengelo Gld.

's Maandags gesloten.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstatipn en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansen"-
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en . waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Vanaf heden:

onze laatste restanten
voor weggeef prijzen

Mantels - Jacks - Pantalons - Japonnen

Ziet onze etalage met ronde prijzen!!

Restanten ondergoed voor de helft van opruimingsprijs
Restanten beha's 2,50 en 5,-
Prima steungevende korselets nu 39,50
Panty broekjes nu 19,50

Ruurlo

Ak je de beste merken verkoopt,

geef je toch ookde beste service..

LANCIAf>

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

trom

v.a. 79?
149,— voor bromfietsen met
versnelling

Je bromfietsverzekering moet in orde zijn.
Maar waarom zou je te veel betalen? Bij de bank
met de S regel je 'n prima verzekering voor een
vriendenprijsje.
Brom je even bij ons binnen?

De voordelige bromfietsverzekering
van de bank wet de 5.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk Twekkelerplein 40 -
Klein Qriene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 2r-
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.
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Sterilisatie/Castratie aktie van de
Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren,
afd. Zutphen
In navolging van de succesvol verlopen sterilisatie/castratie-akties in 1985 en 1986, is de afd. Zutphen e.o.
van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren van plan ook in 1987 een dergelijke aktie op te zetten. De ak-
tie is gepland van 23 februari 1987 tot en met 13 maart 1987. De reden voor deze aktie is het grote aantal
zwerfkatten dat is ontstaan door het enorm geboortecijfer van huiskatten en zwerfkatten. Schattingen le-
ren ons dat er jaarlijks rond de 13. rnüjoen katten worden geboren. Een aantal daarvan blijft gewoon huis-
kat, een aantal sterft binnen zeer korte tijd (laten inslapen van eendagsnestjes o.a.).

Veel katten hebben echter geen vaste
woon of verblijfplaats. Menselijke
nonchalance speelt een belangrijke
rol bij de toename van de zwerfkatten,
zowel als bij de huiskatten. >
Indien de natuurlijke omstandighe-
den gunstig zijn, dan is het mogelijk
dat de zwerfkatten een redelijk tot
goed bestaan kunnen leiden. De kans
dat de omstandigheden verre van
ideaal zijn is veel groter. Het aantal
zwervers dat dus naar de stedelijke
omgeving trekt is groot, en groeit nog
steeds.
De situatie in Zutphen en omgeving is
nog niet verontrustend, hoewel er af
en toe tekenen zijn die op overlast dui-
den. Nemen we echter een stad als
Rotterdam als voorbeeld, dan consta-
teren we dat de problemen daar groot
zijn. Schattingen gaan in de richting
van 60.000 zwerfkatten.
Deze problemen willen wij zien te
voorkomen, reden voor ons om weer

een sterilisatie/castratie aktie te hou-
den. We zullen trachten de eigenaren
van katten te bewegen om hun dier te
laten steriliseren/castreren. Dat dit
nog op een te kleine schaal gebeurt
wijzen de cijfers uit. Een van de rede-
nen blijkt een financiële te zijn, onbe-
kendheid met het zwerfkattenpro-
bleem een andere.
De Dierenbescherming voelt zich ge-
roepen om op beide redenen in te
gaan. Het geven van goede voorlich-
ting levert hopelijk bekendheid op
met 't probleem. Om 'n financiële
brug te slaan, en het laten steriliseren/
castreren meer haalbaar te maken, or-
ganiseren wij deze aktie.
Op welke wijze gaan wij de aktie voe-
ren? In de periode van 23 februari
1987 t/m 13 maart 1987 wordt de aktie
gehouden.
Het aktiegebied betreft de volgende
gemeenten: Zutphen, Warnsveld,
Gorsel, Lochem, Rjuurlo, Vorden,

Hengelo Gld., S teenderen, Brummen
en het dorp Voorst.
Alle dierenartsen werken mee. Ieder-
een die zijn of haar kat(ten) wil laten
steriliseren/castreren moet contact
opnemen met: mevr. D. te Veldhuis,
tel. 05752-3114; mevr. J. Kok, tel.
05750-21671; mevr. de Brouwer, tel.
05756-2662.
Kortingskaarten worden verstrekt zo-
lang het budget dit toelaat. Men be-
taald een eigen bijdrage aan de dieren-
arts, voor een sterilisatie bedraagt
deze bijdrage f50,- en voor een castra-
tie f 17,50.
De meerkosten komen voor rekening
van de Dierenbescherming, afd. Zut-
phen. In een aantal gevallen bleek de
dierenarts bereid om de meerkosten
met de Dierenbescherming, afd. Zut-
phen te delen.
U kunt na ontvangst van de kaart een
afspraak maken met Uw eigen dieren-
arts.

Deurdresyers
organiseren playback-
sondmix-kampioen-
schappen
De karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" is voornemens om op zater-
dag 28 februari in de residentie "De
Herberg" wederom de Vordense play-
backkampioenschappen te organise-
ren. De propagandacommissie hoopt
dat een groot aantal deelnemers zal
strijden om de "Herberg-playback-
wisselbeker". Er is ook een mogelijk-
heid voor soundmixen.
Er zal in twee groepen worden gestre-
den nl. een soloklasse en een klasse in
groepsverband. Voor elke categorie
zijn drie bekers beschikbaar gesteld.
Een deskundige jury zal de presenta-
tie via een puntenwaardering beoor-
delen en daarbij letten om mimiek,
beweging, kleding etc. Deelname is
mogelijk voor alle kinderen van de
bassisschool en het voortgezet onder-
wijs.
De presentatie is mede in handen van
de jeugdprins en zijn adjudanten. Elke
deelnemer kan gratis meedoen en on-
vangt in elk geval een leuke herinne-
ring.
Deelnemers zullen na inlevering van
het deelnameformulier zo spoedig
mogelijk bericht krijgen met uitvoeri-
ge inlichtingen over de gang van za-
ken.
Het deelnameformulier (elders in dit
blad) dient voor 20 februari bij één der
leden van de propagandacommissie
van de Deurdreajers te worden ingele-
verd. Opave is ook telefonisch moge-
lijk.

Jaarvergadering
Soos-Kranenburg
Dinsdag 3 februari werd de jaarverga-
dering van de Soos gehouden. Na de
opening door mevr. A. Helmink-Nij-
enhuis las de sekretaris het verslag van
de vorige jaarvergadering voor. Mevr.
Brouwer gaf een overzicht van de
veertiendaap ;e bijeenkomsten, waar-
bij ook diverse sprekers vermeld wer-
den: van politie tot bibliotheek, poli-
tieke partijen dia's over streek en ver
weg. Vluchtelingen uit Vietnam,
mensen uit Egypte, festiviteiten en
droeve gebeurtenissen een hele lijst.
Mevr. Helmink werd herkozen als
voorzitter. Er werd afscheid genomen
van H. Wiggers als sekretaris.
Mevr. T. Gal-Lichtenberg werd in het
bestuur gekozen. De plannen voor de
komende maanden werden bekend-
gemaakt o.a. Carnavalsviering, passie-
middag, lezing over bijen.
Vanwege de ziekte van penningmee-
steres werd de behandeling van de fi-

nanciën tot later verschoven. Wel ken
worden meegedeeld dat er een klein
batig saldo was.
Verheugd was het bestuur over de uit-
breiding van 14 nieuwe leden.
Met nog wat mededelingen over de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden en
het koperen bestaan van de kring
werd de vergadering met de rond-
vraag en dankwoord besloten.

Vrouwenclub Medler
Op maandagavond 2 februari jl. hield
de vrouwenclub haar bijeenkomst. De
voorzitster mevr. R. Knoef-Bulten
opende de bijeenkomst en gaf daarna
het woord aan de heer Koedam. De
heer Koedam is verbonden als leraar
aan de Diekmaatschool in Neede.
Deze school, een school voor speciaal
onderwijs voor kinderen met leer en
of gedragsmoeilijkheden. De Diek-
maatschool telt dertien klassen. Tot
hun twaalfde a dertiende jaar blijven
de kinderen hier op school. De leerin-
gen kunnen na deze periode naar een
lager beroepsonderwijs of naar een
ander bijzonder voortgezet onderwijs.
De heer Koedam vertelde wat zijn
taak was op deze school. Na de pauze
werden er dia's vertoont. De voorzit-
ter bedankte de spreker en bood hem
namens de aanwezigen een attentie
aan.

ANBO heeft reeds
over de honderd leden
De belangstelling van ouderen or"
zich gezamenlijk bij een bond aan te
sluiten is zeer groot. Toen in decem-
ber de afdeling Vorden van de ANBO
(Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen) werd opericht konden 70 le-
den geregistreerd worden.
Inmiddels is het ledental de honderd
ruim gepasseerd. Vrijdagmiddag 6 fe-
bruari is er in het Dorpscentrum een
bijeenkomst gepland.
Deze middag staat onder meer het
"veilig wonen" op het programma. De
woonomstandigheden in Vorden zijn
volgens het afdelingsbestuur redelijk,
maar men vind; het wenselijk om
middels een kleine tentoonstelling te
laten zien wat wel en wat niet gewenst
is. Als afsluiting van deze middag zul-
len wat interessante plekjes vertoond
worden.

KP.O.
Op woensdag 28 januari is een groep
dames voor een excursie naar de
rechtbank in Zutphen geweest, om
een aantal zittingen bij te wonen. Tijd
die er was om vragen te stellen heb-
ben de dames heel wat wijzer ge-
maakt.
Kortom een interessante morgen, die
heel wat discussies heeft opgeleverd.

Geslaagd experiment
Muziek Play-Inn
De muziekverenigingen Z.O.V. uit
Zutphen; ^Éescendo Hengelo en
Concordia Tnt Vorden hebben alle-
maal dezelfde dirigent J.A. Kraxner
uit Vorden. Zo werd op gegeven mo-
ment het idee geboren om een geza-
menlijk optreden te verzorgen.
Dit experü^nt, aangeduid als muzi-
kale Play-l^n vond zaterdagmiddag
voor de eerste keer plaats. De organi-
satie was >n handen van "Concordia"
uit Vorden en het muziekfestijn speel-
de zich af in het Dorpscentrum.
Zo'n 100 muzikanten namen hieraan
deel. Er werd concertmuziek gespeeld
dat varieerde van bijvoorbeeld mu-
ziek uit de vijftiger jaren, musicals etc.

Het geheel werd door de meespelen-
de muzikanten als bijzonder positief
ervaren. Volgend jaar is de organisatie
van deze muzikale Play-Inn in handen
van Crescendo uit Hengelo.

Open dag
Rijks Middelbare
Landbouwschool
te Zutphen
Op dinsdagavond 17 febr. houdt de
Rijks Midd. Landbouwschool Zut-
phen een Open Dag die bedoeld is
voor toekomstige leerlingen en allen
die in deze vorm van onderwijs geïn-
teresseerd zijn. De opleidingen die de-
ze school verzorgt zijn bedoeld voor
alle soorten beroepen in en rondom
de Landbouw in de meest ruime zin.
Er zijn twee opleidingen t.w. de A-
opleiding die 3 jarig is met een volle-
dig weekprogramma en een B-oplei-
ding ook 3 jarig met 20 uur les per
week.

In het derde jaar kan men zich specia-
liseren in een studierichting Rundvee-
houderij en varkenshouderij. In de
opleiding is een derde studierichting
mogelijk die een goede aansluiting
geeft met de Agrarische Hogescho-
len.
Het halen van het diploma commer-
ciële economie waardoor men vol-
doet aan de vestigingseisen detailhan-
del midden- en kleinbedrijf behoort
zowel bij de A- als bij de B opleiding
tot de mogelijkheden.

Wie meer wil weten is op 17 februari
van harte welkom aan de Wilhelmina-
laan l te Zutphen. Voor telefonische
inlichtingen kan men 05750-13774
bellen.

Open huis
MAS-Doetinchem
De Middelbare Agrarische School aan
de Vondelstraat 2 te Doetinchem or-
ganiseert op 11 februari a.s. een infor-
matiemiddag en -avond. De school
ligt in wijk 2.
MOGELIJKHEDEN: Niet alleen aan
meisjes en jongens die boer of boerin
willen worden, biedt de MAS de juiste
opleiding, maar ook voor hen die in de
periferie van de landbouw hun toe-
komstige werkkring zoeken, zijn er
goede mogelijkheden.
Naast de vakrichting Rundveehoude-
rij kan men als aanvulling kiezen uit
intensieve Veehouderij, Akkerbouw,
extra Rundveehouoerij of het zgn.
Doorstroompakket. Dit laatste biedt
een goede voorbereiding op de studie
aan een Agrarische Hogeschool.
Momenteel is men op de MAS DOE-
TINCHEM bezig een spcialisatie
Agrarische Bedrijfskunde in te rich-
ten, terwijl de gedachten ook al uit-
gaan naar ontwikkelingen op het ge-
bied van Natuur, Landbouw en Mi-
lieu.
Door middel van diverse praktijk-
schoolweken (ontwikkelen van prakti-
sche vaardigheid in het omgaan met
dieren en machines) en stageperioden
op landbouwbedrijven, krijgen onze
leerlingen te maken met de praktische
situaties die zij later in hun beroep te-
gen zullen komen. Voor oefening in
sociale vaardigheden zijn 2 vormings-
weken in het programma opgeno-
men.

Toelating is mogelijk na MAVO of
LBO met geschikt vakkenpakket. Zij
die een HAVO-diploma hebben met
exakt pakket, kunnen in de 2e klas be-
ginnen, terwijl men met H AVO-3 ook
op de MAS terecht kan.
Geïnteresseerden in een agrarische
opleiding zijn van harte w^fcm om
op 11 februari te komen k^ren naar
wat de MAS te bieden heeft. Tijdens
de bijeenkomst wordt ingegaan op:
toelating, leerplan, specialisaties, sta-
ges en praktijkschoolweken, toela-
tingsmogelijkheden en ve^lgoplei-
dingen.
Er zal tevens gedemonstreerd worden
wat er tijdens de diverse praktika ge-
daan wordt en wat leerlingen zelf met
videocamera en computers presteren.
Voor meer inlichtingen of brochures
van de volgende opleidingen: Middel-
bare Agrarische School (MAS); Deel-
tijd-Middelbare Agrarische school
(DTMAS) voor volwassenen; Kort
Middelbaar Agrarich Onderwijs
(KMAO); Middelbaar Kader Rund-
veehouderij (MKR); Agrarisch Ver-
volg Onderwijs (AVO)
belt u: 08340-24975.

Eerste lustrum
aktiviteitencommissie
"Vorden"

De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" die zich
met allerhande aktiviteiten binnen de
vereniging bezig houdt beleefde za-
terdag haar eerste lustrum. Dit ge-
beurde tijdens een gezellige bijeen-
komst waarbij de voorzitter van de
voetbalvereniging "Vorden", de heer
J. van Ark (hij is tevens voorzitter van
deze AC) de commissieleden dank
bracht voor hun inzet.

Een van de belangrijkste aktiviteiten
is momenteel te trachten om gelden
bijeen te krijgen voor een nieuwe ak-
komodatie. Dit gebeurt door onder
meer het organiseren van bingo-avon-
den, reclameborden e.d.

Zege Velocitas dames
tegen F.C. d'n Draijer
De dames van Velocitas speelden te-
gen F.C. d'n Draijer een goede wed-
strijd. Uit één van de goed opgezette
aanvallen bracht S. Bulten de stand op
1-0. Na prima uitgooien van R. ter
Huerne scoorde G. Rouwen 2-0. Dit
was tevens de ruststand.

Direkt na de thee scoorde d'n Draijer
tegen 2-1. Hierna bracht H. Spithoven
de marge op twee doelpunten 3-1.
Vlak voor tijd werd de eindstand op 3-
2 bepaald.
Vrijdag 13 februari gaat Velocitas l
(dames) op bezoek bij Den Bridel.

Velocitas tegen
Steenderen onderuit
Het eerste team van de zaalvoetbal-
vereniging Velocitas leed een gevoeli-
ge 6-2 nederlaag tegen Steenderen.
Velocitas nam in de eerste helft een 1-
0 voorsprong door een doelpunt van
Rob Golstein. Nog voor de thee boog
Steenderen de achterstand in een 1-2
voorsprong om.
In de tweede helft ontstonden er in de
Velocitas-defensie enorme gaten die
bekwaam door Steenderen uitgebuit
werden 1-6. Rob Golstein bepaalde de
einstand op 2-6.
Uitslagen: Velocitas 5 - Gazelle 4 4-2;
Velocitas 4 - pandawa 3 7-2; Steende-
ren 2 - Velocitas 3 1-3.
Programma vrijdag 6 februari: Gebr.
Jost 2 - Velocitas 2; Maandag 9 februa-
ri Oeken l - Velocitas 4.

Huldiging kampioenen
"Graafschapitjders"
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
houdt zaterdagavond 7 februari in
zaal "De Herberg" haar jaarlijkse
feestavond. Een van de hoogtepunten
zal ongetwijfeld zijn de huldiging van
de kampioenen. En dat zijn er nogal
wat. Bijvoorbeeld de huldiging van de
Nederlandse kampioenen Senioren
Enduro en het clubteam auto's orien-
tatieritten.
De winnaars van de Delden Trophee;
de Okhorst Grasbaan Trophee; de
Schoenaker Tour Trophee en de
Schoenaker Ritten Trophee. Tevens
zullen de kampioenen van de motor-
cross, enduro, toer- en orientatieritten
worden gehuldigd.
Direkt na de huldiging zal de jeugd-
sportman en de Algeheel Sportman
van het jaar 1986 van "De Graafschap-
rijders" bekend worden gemaakt.
De muziek is in handen van het show-
orkest "Sound Selektion".

WATERPOLO
Monsterzege heren Vorden
De heren l van "Vorden '64" hebben
de competitiewedstrijd tegen Roderlo
III met 13-4 gewonnen. In de eerste
periode nam Vorden en 5-0 voor-
sprong door doelpunten van Arjan
Mengerink 2x; Jaap Stertefeld 2x en
Han Berenpas.
In de tweede periode werd de stand op
8-1 gebracht dankzij goals van Arjan
Mengerink; Andre Karmiggelt en
Jaap Stertefeld.
In de beide laatste speelperiodesdeed
Vorden het wat kalmer aan. Nadat Ro-
derlo driemaal had tegengescoord be-
paalde Vorden de eindstand op 13-4
dankzij doelpunten van Jaap Sterte-
feld; Arjan Mengerink 2x; Herwin
Wilgenhof en Andre Karmiggelt.

Jeugd op winst
Het jeugdteam van Vorden '64 won
thuis met 10-6 van ZW. Rik Groot
Roessink was de grote man met acht
doelpunten. De overige doelpunten
werden gescoord door Harold Kolk-
man.
In de thuiswedstrijd tegen OKK won
de Vordense jeugd met 12-1. Doel-
puntenmakers waren: Harold Kolk-
man 4x; Gerben te Veldhuis lx; Arjan
Wilgenhof 2x; Misja Westerik 2x;
Christian Brinkhorst en Wim Bielder-
man 2x.

KBV Kranenburg
De uitslagen van de op dinsdag 27 ja-
nuari competitie gespeelde wedstrij-
den zijn als volgt: Olburgen II - Kra-
nenburg 136-34; VOPII - Kranenburg
II 28-40; KOT III - Kranenburg III 34-
38; Kranenburg IV - De Ruif II 34-34.
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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

VJI.T.C.
A chtkastelenrijders
Tijdens de jaarvergadering van de
V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
toonde voorzitter Henk Steintjes zich
bijzonder verheugd over het feit dat
meer dan de helft van de leden aanwe-
zig was. Degenen die tot een geslaagd
fietsjaar hebben bijgedragen werden
door hem in het zonnetje gezet.
Uit het jaarverslag van sekretaris
Henk Arfman bleek dat er het afgelo-
pen jaar meer personen dan ooit heb-
ben deelgenomen aan de diverse
tochten. Hij sprak van een verheugen-
de ontwikkeling.
Eveneens vrolijke geluiden uit de
mond van penningmeester Jan Ab-
bink. Hij deelde mede dat de vereni-
ging in financieel opzicht zo gezond is
als een vis.
De bestuursleden Henk Steintjes en
Henk Arfman, die aftredend waren,
werden bij akklamatie herkozen.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gehakt in roomsaus
Gehakt van vlees wordt overal ter wereld gegeten en het aantal recepten
voor het maken van gerechten met gehakt is dan ook bijzonder uitge-
breid. Kleine gehaktballetjes in een roomsaus met tuinkruiden is een ge-
recht dat u in een ommezien maakt en waarmee u vast en zeker succes
heeft.

Reken voor 4 personen op 350 a 500 gram rundergehakt of half-om-half.
Maak het gehakt aan met wat geweekt broodkruim, losgeroerd ei, zout,
peper en nootmuskaat. Vorm er balletjes van zo groot als walnoten.
Breng in een wijde pan een royale hoeveelheid water aan de kook. Voeg
er wat zout aan toe. Kook de gehaktballetjes er boven een laag afgestelde
warmtebron in 10 minuten gaar in. Houd de balletjes in het water warm
en laat ze vlak voor het opdienen even in een zeef uitlekken.
Smelt in een pan met dikke bodem 35 gram boter. Roer er 30 gram ge-
zeefde bloem door en blijf zolang roeren tot een egaal mengsel is verkre-
gen. Schenk er, onder voortdurend roeren, 2 deciliter lauwwarme melk
en daarna l ,5 deciliter lauwwarm (koffie)room bij. Blijf zolang roeren tot
een gebonden saus is ontstaan. Breng de saus op smaak door er l theele-
pel bouillonpoeder (of een stukje van een bouillontablet) bij te doen.
Laat de saus 3 tot 4 minuten zachtjes doorkeken. Warm er daarna de
goed uigelekte gehaktballetjes in op en schep 3 eetlepels fijngehakte pe-
terselie en een snufje fijngewreven gedroogde tijm door.
Doe alles over in een voorverwarmde schaal en strooi er eventueel nog
wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er gekookte bleekselderij en aardappelpuree of macaroni bij.
Bereidingstijd: 15 - 20 minuten.



Tijdelijk bij Ruesink forse prijsverlaging voor de 2CV6 Special
en 2CV6 Club, die wij in voorraad hebben.

Basisprijs 2CV6 Special 11.200.- NU 10.700.-
Basisprijs 2CV6 Club 12.200.- NU 11.700.-

* exclusief afleveringskosten

Een onverwacht voordeel, waar u snel bij moet zijn. Wij hebben alle kleuren in voorraad. Maar op is op.
Ruurlo, De Venterkamp 11 Tel. 05735-2004-1753 Haaksbergen, Kruislandstraat 46 Tel. 05427-13124.

Twee üentjeg tem
vooruwou"

Een prachtkans om uw
gebruikte pan nu in te ruilen
voor een echte BK.

U krijgt bij aankoop van
'n kook- of hapjespan f 20,-
terug. Bij 'n fluitketel f 15,-.

Enbij'nsteelpanf 10,-.

De aktie geldt voor de Emailseries Akxent,
Patricia, Silverline, Sienna, Holland Pottery,
Chantal, Romance en de R()estvrijstaai-
series Karaat, Diamant, Jade, Saffier, Doree
en Louvre en loopt tot H maart 1987.

m

Nu spektakulaire pannen-inruilaktie van BK.

Uw
meubels
versleten P

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bi| U aan huismet onzeuit-
gebre^de Kollektio n,t;u
belstoffen.

interieuradviseur

ieterse

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

Zutphenseweg 15

VORDEN

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

l Mi
ĵ ^

Mister Steam is tt huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Café-Restaurant

Dorpsstraat 11
Ruurlo

organiseert op
zaterdag 21 februari a.s.
weer zo'n oergezel l ige avond!

Ba! voor gehuwden

Dansorkest "ALPHA1

Tevens: varken aan het spit,
haringkraam, saladekraam.

Reserveer
vroegtijdig! 05735-1312

VOLKORENBROOD
JA, NATUURLIJK!

Vele specialiteiten o.a. grof, fijn en meergra
nen. Altijd vers van de warme bakker.

WEEKENDAANBIEDING:

SUIKERBROOD

) 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

WEEKAANBIEDING

Zweedse muil
in grijs leer
met voetbed
maten 40/46
3 dagen lang slechts 35,-
WullinU Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

J

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

qe juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

STRIJK OP
DIE WINTERPREMIE

Tot 21 maart 1987 ontvangt U weer een
fikse premie van

50,- per man per dag
op binnenschilder- en behangwerk
(min. omvang 3 mandagen)

Laat het door de vakman verzorgen met de
modernste materialen in de juiste kleuren
en behangdessins.

Uw adres hiervoor is:

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vonden - Tel. 05752-1567

Erkend APK U keuringsstation
Onderhoud en reparaties
van alle merken
Accu's, banden, uitlaten
tegen scherpe prijzen.

U kunt ons bedrijf vinden aan de grote
weg tussen Warnsveld - Vorden.

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23 - Warnsveld.
Telefoon 05752-3568

Op onze computerafdeling hebben wij
plaats voor een jongeman in de functie van

computer assistent
Leeftijd: 1 8 tot 23 jaar.
Opleiding Mavo of Havo niveau.

Belangstelling voor automatisering en
computer gewenst.

Sollicitaties te richten aan:
Nedac Sorbo Groep B.V.
Postbus 12, Vorden t.a.v. dhr. G. Hendriks.

Op ons verkoopkantoor voor
Fabrieken Nedac Agenturen b.v. hebben
wij plaats voor een

MEDEWERKER(STER)
VERKOOP
BINNENDIENST

De werkzaamheden zullen onder meer
bestaan uit het telefonisch contact met
onze afnemers, alsmede de administratieve
behandeling van de orders.
Commerciële ervaring in soortgelijke
funktie noodzakelijk.
Schoolopleiding: Havo, Meao of Heao.
Leeftijd 20 tot 30 jaar.

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:
Nedac Sorbo Groep B.V.
Postbus 12, 7250 AA Vorden,
afdeling personeelszaken

HET SUCCES VAN DE
OPRUIMING

- Ledikant 90/200 blank gelakt
vuren

— Latten bodem
- Matras 90/200 SG 40 soft

(kost normaal f 298,-)-
— Matrasdek
— Synthetisch dekbed
— Dekbed overtrek

van 650,- kompleet voor

499,-
HELMINK MEUBELEN
Zutphenseweg 24 - Vorden. Tel. 05752-1514



Maandag 9 februari a.s.
is het zover

Dan gaan de deuren van onze vernieuwde en uitgebreide bank aan de Zutphenseweg weer open.

Vanaf 10 februari kunnen wij u weer van dienst zijn in een betere, ruimere en
optimaal geautomatiseerde bank.

Wij nodigen hierdoor iedereen uit om onder het genot van een drankje en een hapje met eigen ogen
te komen zien, wat het resultaat is van 10 maanden bouw.

U kunt dan tevens wat nader kennis maken met onze medewerksters en medewerkers.

Er wordt

pen Huis?
gehouden op maandag, dinsdag en woensdag (9, 10 en 11 februari a.s.) van 19.00 tot 21.30 uur.

Onze bestaande en nieuwe cliënten krijgen dan heM^rachtige boekwerk

"Vorden, een historische verkenning"
aangeboden.

Voor de jeugd van de basisscholen wordt er een teken-, plak-, knip- en doewedstrijd georganiseerd.
Wie nog geen deelnameformulier op school heeft ontvangen kan er een afhalen bij de bank.

In verband met de officiële opening is het kantoor in Vorden op maandag 9 februari

de gehele dag gesloten
Onze kantoren Kranenburg en Wichmond zijn die dag tot 12.00 uur geopend,

ook voor cliënten uit Vorden.

Vorden



Een dagje uit naar
de Westfriese Flora
Zoals ieder jaar kunt u ook nu weer midden in de winter gaan genieten van
een fleurig lentefestjjn: de 54e Westfriese Flora. Deze unieke bolbloe-
mententoonstelling in Bovenkarspel heeft dit jaar de Japanse cultuur als
thema. Dat betekent dat u temidden van een grote verscheidenheid aan
bloeiende bolgewassen uit eigen land, ook een aantal typisch Japanse cul-
tuuruitingen zult tegenkomen. Zo is er een Japans theehuis, een waterpar-
ty met "Torii"-poorten, diverse traditionele bruggen, en demonstraties en
exposities van o.a. Ikebana en Origami (bloemschik- en siervouwkunst).
Daarnaast is er zoals altijd de gezellige Florabeurs vol nieuwtjes op huis-
houdelijk, mode-, vakantie- en vryetijdsjjebied. Bovendien kunnen de kin-
deren zich heerlijk uitleven in de uitgebreide kinderboerderij. Al met al
een bont en gezellig bloemenfestijn voor het hele gezin!

Een ideale manier om de reis naar
Bovenkarspel te maken is per
trein, want ook dit jaar maken de
Nederlandse Spoorwegen het u
wel heel gemakkelijk: er is weer
een speciale halte voor de Flora.
Wanneer u hier uitstapt, wandelt
u in drie minuten naar het uitge-
strekte Floracomplex. En daar
loopt u dan midden in februari het
voorjaar binnen. In een enorme
overdekte ruimte vol met duizen-
den tulpen, hyacinten, narcissen,
irissen, lelies en talloze andere
bloeiende planten en heesters
kunt u een dag lang de geur van de
lente opsnuiven. U kunt er de vele
traditionele Japanse ornamenten
bewonderen, genieten van een
drankje in het Japanse theehuis
en rondwandelen langs de uitge-
strekte waterpartij en de fraai aan-
gelegde Japanse rotstuin. Het is
een fascinerend gezicht: al die ty-
pische oosterse kunstvormen in
zo'n kleurrijk echt Hollands decor
van talloze bloeiende bolgewas-
sen. De architekten van deze ten-
toonstelling zijn er in geslaagd van
deze unieke combinatie een bij-
zonder aantrekkelijk schouwspel
te maken dat zeker grote indruk
zal maken op iedereen die naar
Bovenkarspel komt om van dat al-
les te genieten.

Voordelige treinreis

Wie comfortabel en met extra
korting naar de Westfriese Flora
wil reizen, kiest natuurlijk voor
het speciale Trein -l- Toegangbiljet
dat NS ook dit keer weer aanbiedt.
Een handige combinatie van een
tweedeklas treinretourtje en toe-
gangskaartje tot de Flora. En bo-
vendien extra voordelig, zodat u

vooral op de wat langere afstan-
den een heel aantrekkelijke kor-
ting krijgt. De T+T biljetten zijn te
koop op de meeste stations en
daar kunt u ook de kleurige folder
met alle informatie over dit eve-
nement ophalen. De Flora is ge-
opend van 13 t/m 22 februari van
's ochtends negen tot 's middags
zes uur en bovendien op donder-
dag 19 februari tot tien uur \s
avonds.

KLEURENFEEST VOOR UW CAMERA

Zo 'n kas me f duizenden bloemen in
de bontste kleuren is natuurlijk een
uitdaging voor iedere fotograaf.
Midden in de w in t e r heeft u al foto 's
van het voorjaar! Bovendien zijn de
Japanse ornamenten, toegangs-
poorten en fraaie bruggen bijzonder
geslaagde fotomotieven waar u
boeiende opnamen van kunt ma-
ken. Er valt hier zoveel te fotografe-
ren dat het zeker verstandig is een
extra filmrolletje mee te nemen!

Veldtoertocht Treffers '80 weer in Badmintonuitslagen
A chtkastelenrijders kompetitieverband Flash-Vorden
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondagmorgen 8 februari
een veldtoertocht over een afstand
van 40 kilometer. De start is bij het ge-
meentelijk sportpark aan de Oude
Zutphenseweg.

Gemakkelijke zege
voor Dash dames
De dames van Dash hebben zaterdag
in de thuiswedstrijd tegen Spirit Ak-
tief uit Enschede weinig tegenstand
van betekenis gehad. Zonder dat
Dash zelf tot grootste daden kwam
werd met 3-0 gewonnen.
Verdedigend als aanvallend was de
ploeg uit Enschede niet opgewassen
tegen het Vordense team. De eerste
twee sets werden vrij gemakkelijk met
15-8 en 15-5 gewonnen. In de derde
set verscheen Dash niet in haar sterk-
ste opstelling zodat de dames van Spi-
rit Aktief de schade tot 15-11 beperkt
konden houden.
Zaterdag 7 februari gaat Dash in Em-
meloord op bezoek bij Evoc.
Uitslagen: De uitslagen van de Dash-
teams waren deze week als volgt: da-
mes: SVS 2 - Dash 2 3-0; Voorwaarts 4
- Dash 3 1-2; Dash 3 - Colmschate 4 2-
1; Dash4-Gorssel 11-2; Dash5-Teu-
ge 2-1; Wilhelmina 2 - Dash 6 3-0;
Dash 6 - Hansa 4 3-0; Dash 7 -Wilhel-
mina 5 3-0; Dash 8 - Wilhelmina 6 2-1.
Meisjes: Colmschate 2 - Dash B l 2-1.
Heren: Dash 2 - Harfsen 12-2; Dash4-
Harfsen l 3-0.
Jongens: Dash Al -WIK l 3-1.

aktief
Na een afwezigheid van eenjaar is de
Vordense tafeltennisvereniging weer
in kompetitieverband in aktie geko-
men. In de eerste uitwedstrijd tegen
Victoria uit Duiven werd al gelijk het
visitekaartje afgegeven. De Treffers
wonnen met 7-3. Reind de Heus en
Rolf Gaspar wonnen beide hun drie
partijen, alsmede de dubbel.

Jan Jansen verloor zijn partijen met
miniem verschil. De tweede competi-
tiewedstrijd tegen "Heen en Weer"
werd met 6-4 verloren. Rolf Gaspar
boekte driemaal winst.

Samen met Harrie Dieters won hij
ook de dubbel. Jan Jansen en Harrie
Dieters kwamen in de enkelspelen
niet tot winst.

Het programma voor de komende we-
ken ziet er als volgt uit: 5 februari Tref-
fers-RTW; 13 februari RTTV-Tref-
fers; 19 februari Treffers - Victoria; 26
februari Treffers - Heen en Weer.

Overigens kan "De Treffers" nog best
wat leden gebruiken.
Voor inlichtingen kan men bellen
05752-2653.

Jeugd: Team 1. De thuiswedstrijd te-
gen bAtcam uit Ruurlo werd zonder
moei^Pmet 8-0 gewonnen door de
Vordenss jeugd.
Team 2. De uitwedstrijd op zondag l
februari jl. tegen Lochem werd helaas

•verloren met 1-7.
SenuÉ^: Team 1. De uitwedstrijd te-
gen ^^hoon 3 uit Doesburg werd
door de Vordenaren met 5-3 gewon-
nen. Dit team blyft de wedstrijden in
deze 2e helft winnen hetgeen beslist
een prestate is. Het handhaaft zich
niet alleen in de 2e klas, na vorig jaar te
zijn gepromoveerd, doch is nu onge-
veer 3e van zijn poule.
Team 2: De gespeelde thuiswedstrijd
tegen Spees Sjuttel uit Silvolde/Ter-
borg werd in een gelijkspel beëindigd
4-4. Desgevraagd deelt teamleider
Hermien Dekkers mede, dat haar
team nu uit de zgn. "gevaarlijke" de-
gradatiezone is. Er is nu sprake van
een stijgende lijn nu maar hopen dat
de heren in het team hun enkelspelen
een keer winnen zodat de volgende
wedstrijd in het voordeel van de Vor-
denaren uit zal vallen, want... aan de
dames schijnt het niet te liggen?
Team 3: De uitwedstrijd tegen Rianto
uit Zutphen werd met 6-2 verloren.
Dit verlies ligt zeker niet aan het spel
van invalster Bertha Brinkman, haar
enkelspel was erg spannend en adem

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het col-
lege van Burgemeester en Wethouders voornemens is
om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 8 der
Woningwet, medewerking te verlenen aan het verzoek
van Afima financiële adviseurs b.v. te Lochem voor de
verbouw van het pand Het Hoge 52 tot woonhuis/kan-
toor.
De op deze plannen betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen tot en met 1 maart a.s. voor een
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie (afd. RO/BT;
koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk be-
zwaren tegen dit voornemen indienen bij burgemeester
en wethouders.

Vorden, 5 februari 1987.
De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656

benemend. Helaas moest zijn na 3
sets de wedstrijd uit handen geven (6-
11, 11-6 en 11-12) alhowel deze uit-
slag ook in het voordeel van Bertha
beëindigd had kunnen worden.
Ook Ans Liefveld liet goed badmin-
ton zien en kon haar enkelspel in 3
sets op haar naam brengen. Helaas
moesten de dames hun dubbel in 3
sets prijsgeven.
De 2e heer in het team Wilco Heijenk
speelde de bekende sterren van de he-
mel doch moest in de 3 setter toch zijn
meerdere in de Rianto-speler erken-
nen. Er werd veel tegenstand geboden
door de Vordenaren blijkens de vier
drie setters die de nummer l uit de
poule (Rianto) moest toestaan alvo-
rens de totale eindstand van 6-2 te ver-
krijgen.
Team 4: De uitwedstrijd tegen Lo-
chem werd met 5-3 door de Vordena-
ren gewonnen hetgeen een prestatie
is gelet op de nogal nare ervaringen
die ook andere teams hebben onder-
vonden van de sportzaal in Lochem
(parketvioert).
Teamleider Henk Lubbers was zeer
tevreden over hè behaalde resultaat
en sprak nu uit dat zijn team nu in de
bekende lift zit. Er heerst een goede
sfeer in het team en het gezonde fana-
tisme is bij alle spelers(sters) aanwe-
zig.

P.K.V. Nieuws
Dit zijn de laatste 4 tentoonstellingen
van het seizoen 1986-87 waar de PKV
leden met succes hebben ingezonden
en goede predikaten hebben behaald.

VPKV te Varsseveld dwerghoenders:
Faverolle mej. Sanders 2xG; Colum-
biabuff.J.GrootJebbink3xZG; IxG.
Sierduiven: Hollandse kropper mej.
Sanders IxZG, IxG. Duitse modena
schietti mej. Sanders 3xF, 3xZG, IxG.
Temeschburger tuimelaar mej. San-
ders IxF, IxZG.
Konijnen: Nieuw Zeelander wit H.
Verstege 3xZG, IxG. Belg. haas mej.
Sanders IxZG. Kleurdwerg bl. grijs
mej. Sanders IxZG, 2xG.
BPKV te Borculo Grote hoenders:
Wyandotte gestreept H. Berenpas
IxF, IxZG, 3xG.
Konijnen: VI. Reus wit H. Snellink
IxF, 2xG. Bl. Wener André Snellink
IxZG, 3xG. 4fe
NPV Neede Grote hoenders: Patrijs
Marieier W.G. Hofstraat IxF, IxG.
Idem tarwe IxZG, IxG.
Konijnen: VI. reus kon. grijs H J. Riet-
man 2xF, IxG. Nieuw Zeelander Wit
H J. Rietman IxZG. lAi H. Verste-
ge IxZG, 2xG; IdenW.H. Arends
IxZG. Bl. Wener André Snellink 2xG.
Idem W.H. Arends 2xG. Rode nieuw
zeelander Harry Bakering IxF, 2xZG,
IxG. Alaska H.G.J. Horstman 3xZG.
Hollander zwart Theo Jansen 3xZG,
IxG. Idem grijs H.J. Rietman IxZG,
2xG. Ned. hangoordwerg H.G. San-
derman IxZG. Kleurdwerg mid. sepia
H.G. Sanderman 3xG.
B oud si en t oon stelling van de N KB 's-
Hertogenbosch: Konijnen: VI. reus
kon. grijs A. Dijkstra IxG. Idem ijzer-
grauw A. Dijkstra IxZG. Idem wit A.
Dijkstra lxZG,2xG. Nieuw zeelander
wit H. Verstege 2xZG, 6xG. Rode
nieuw zeelander G. Lenselink 3xZG.
Hollander zwart J. Derksen 2xF, IxG.
Kleurdwerg sepia marter F. de Wit
2xZG, 2xG.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.
ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum corda in het dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

FEBRUARI
5 Bejaardenkring
6 Volleybal regionaal

Sporthal Vorden Jong Gelre
8 Vëldtoertocht fietsclub

VRTC de Achtkastelenrijders
9 Badminton Appie Happie Veldhoek

Jong Gelre
11 Bijeenkomst N.B.v.Plattelandsvr.
13 Volleybal regionaal

Sporthal Vorden Jong Gelre
14 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
18HVG Dorp jaarvergadering
19 Bejaardenkring
20 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
20 Zwemmen Jong Gelre
21 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
24KPO

24 Ledenvergadering
Deldense Buurtvereniging

24 AJK avond Dorpscentrum Jong Gelre
27 Culturele avond GMvL/NBvPI/Jong

Gelre zaal De Herberg
28 Carnaval

MAART
l, 2 en
3 maart Carnaval
5 Reisje bejaardenkring
6 Uitvoering Achtkastelendansertjes

Dorpscentrum
7 Binnensportdag De Hanzehof

Zutphen Jong Gelre
17KPO
18 HVG dorp maandelijkse avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering muziekvereniging

Concordia Dorpscentrum
25 Bijeenkomst N.B.v.Pl.
28 Toneelavond Touwtrekver. Vorden

Dorpscentrum
31 HVG dorp ringvergadering

APRIL
2 Bejaardenkring —'
2 Musical Openbare.basisschool

Dorpscentrum
3 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
4 Slotbal Dansschool Veelers

Dorpscentrum
11 Warnsveldse Operette Dorpscentrum
14KPO
15 HVG Dorp maandelijkse avond
16 Paasmiddag Bejaardenkring
22 Bijeenkomst N.B.v.Pl.
25 Oranjevereniging Achterhoekse

avond Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum.

Politie Varia
Aangifte diefstal
Op 27 januari deed een Vordenaar aangifte van diefstal van een portemonnaie
uit zijn kleding, die in de kleedkamer hing in de Sporthal te Vorden. Hij miste na
afloop een bruine portemonnaie, inhoud fl. 45,- en 2 Rabobankpasjes en l Eu-
rochequepas. Het onderzoek in deze loopt.

Ongeval bromfiets
Op 26 januari reed een fietser samen met haar vriendin over een fietspad van de
Zutphenseweg te Vorden. Van achteren naderde een bromfietser, die de meisjes
wilde inhalen. Op dat moment reed over de Zutphenseweg een tractor. Door
het lawaai hoorde de fietser de bromfiets niet naderen. De bromfietser reed te-
gen de schouder van het meest links rijdende meisje, die vervolgens ten val
kwam. De bromfietser reed vervolgens frontaal tegen een verkeersbord op, die
naast het fietspad stond. Verwonding bestond uit wat lichte kneuzingen. Dr.
Haas uit Vorden verleende de noodzakelijke eerste hulp.

Aanrijding
Op 27 januari vond een aanrijding plaats tussen een personenauto en een
vrachtauto op de kruising Nieuwstad-Willem Alexanderlaan. Personenauto
kwam vanaf de Willem Alexanderlaan en wilde links af de Nieuwstad oprijden.
Op dat moment kwam vanaf de Nieuwstad de vrachtauto en die wilde de Wil-
lem Alexanderlaan in. Door de lengte van het voertuig raakte de vrachtauto de
personenauto. Gevolg enige materiele schade.

Radarcontrole
Op 28 januari hield de Rijkspolitie uit Vorden op diverse wegen in het dorp ra-
darsnelheidscontrole. In verband met de plaatselijke gladheid werd er geen
staande controle bij gehouden. Er werd gecontroleerd op de Ruurloseweg en de
Zutphenseweg. Resultaat 2 die te hard reden. Ook is er in het dorp Vorden een
uitgebreide verplichte auto-verzekeringscontrole gehouden. Het resultaat hier-
van is nog niet bekend. Van 80 motorvoertuigen is het e.e.a. genoteerd.

Verlies huissleutel
Op 28 januari heeft de Rijkspolitie hulp verleend aan een mevr. uit Vorden die
haar huissleutel verloren had en nu niet meer de woning in kon. Met de hulp van
enige zaken werd voor haar weer de woning geopend. Na dankzegging ging de
patrouille weer verder.

Vernieling bushalte
Door een getuige is op 18 januari gezien dat enige jongelui de abri van de bushal-
te bij de NH kerk een ruit vernielden. De knaap even meegenomen naar het bu-
reau. Hij bekende de vernieling van twee ruiten. Een en ander zal nog nader on-
derzocht worden.

Diefstal flets
Bij de Rijkspolitie werd aangifte gedaan van diefstal van een fiets bij/uit de fiet-
senstalling van de NS te Vorden. Betreft een herenfiets. Fiets is van een Vorde-
naar. Later kwam bij de Rijkspolitie de melding binnen dat in de stalling van de
NS fietsen vernield werden. Bij het terplaatse komen was/waren de vogel(s)
reeds gevlogen.

Fiets terug dank/ij postcode
Dank zij een ingeslagen postcode -l- huisnummer kon de Rijkspolitie Vorden
een andere fiets die bij de Sporthal ontvreemd was weer bij de eigenaar terugbe-
zorgen. Doe mee aan voorkoming en laat Uw fiets voorzien van Uw postcode +
huisnummer door een van de plaatselijke fietsenhandelaren. Ook bij het Dorps-
centrum werd een vrij nieuwe fiets ontvreemd. H iervan is melding gedaan bij de
Rijkspolitie Vorden. Fiets is van een mevr. die in het Dorpscentrum was voor de
uitvoering van Excelsior.

»
Portemonnaie verloren
Op 2 februari miste een mevr. uit Vorden haar portemonnaie toen ze aan het
boodschappen doen was. Betreft een bruine portemonnaie met goudkleurige
beschermhoeken en inhoud ong. f 195,- bestaande uit bankbiljetten. Verm. is
de portemonnaie in een supermarkt verloren. Even later werd de aangeefster
door een kennis gebeld met de mededeling, dat enkele bankpasjes gevonden
waren op het trottoir voor de supermarkt VS te Vorden. De rest, portemonnaie
met inhoud wordt nog vermist. Onderzoek wordt voortgezet.

Verdachte autodiefstal, aangehouden
Naar aanleiding van de autodiefstal van vorige week uit Vorden is de verdachte
inmiddels aangehouden. Hij wordt thans door de politie van Vorden verhoord.
Tot op heden heeft hij ongeveer 6 zaken bekend, bestaande uit diefstal van ben-
zine uit bromfiets en enige andere zaken.

Autogordel: vast en zeker... De Rijkspolitie Vorden.


