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Benoeming de heer v.d. Vuurst
tot directeur van "de Wehme"

i ««w
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Vorige week plaatsten wy reeds een uitvoerig artikel over de benoeming van dhr. v.d. Vuurst tot directeur
van "de Wehme". W ij ontvingen de foto te laat om deze te plaatsen, doch wij willen niet nalaten deze als-
nog te plaatsen.

Naar wy hebben vernomen is dehuidige administrateur van "de Wehme", dhr. A J. Stoltenborg,
benoemd tot directeur van het bejaardencentrum "Clokstede" te Nieuwe Pekala. Ook dit is zeker
een felicitatie waard. Proficiat!

Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur - wethouder J.F. Geerken (afspraken kunnen
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

op afspraak.

Wethouder Mr. M.A.\
Slingenberd: donderdag-
morgen op afspraak.

telefonisch worden
gemaakt bij de
receptie van het
gemeentehuis.
Tel. 05752-2323).

1. Subsidie sportverenigingen

Goed om te weten

Onlangs zijn aan de sportverenigin-
gen die in 1987 een subsidie van de ge-
meente hebben ontvangen de aan-
vraagformulieren voor het subsidie
1988 verzonden.

Sportverenigingen die in 1987 geen
subsidie hebben aangevraagd, maar
die in 1988 wel in aanmerking willen
komen voor een gemeentesubsidie
kunnen de aanvraagformulieren op-
vragen of afhalen bij de afdeling Wel-
zijn in de boerderij bij het gemeente-
huis/kasteel Vorden.

De aanvraagformulieren moeten vóór
l april 1988 volledig ingevuld en voor-
zien van de gevraagde bijlagen inge-
diend worden bij het college van bur-
gemeester en wethouders.

2. Vergaderingen raadscommissies

Wat wordt er
besproken?

De raadscommissies geven onder
meer advies aan burgemeester en
wethouders over aan de gemeente-
raad aangeboden raadsvoorstellen tot
het nemen van één besluit. Zo nodig
stelt het college naar aanleiding van
een advies voorstellen nog bij of
houdt deze aan. Ook kunnen raads-
voorstellen ingetrokken worden. De
leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

A. Commissie voor financiën
Deze commissie vergadert op dinsdag
16 februari a.s. om 19.30 uur in het
koetshuis, bureau gemeentewerken.

Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- verkeersdrempel in het Jebbink na-

bij R.K. Basisschool "de Vordering";
- werkgelegenheid;
- krediet voor het in goede staat te-

rugbrengen van het bevrijdingsmo-
nument op het Emmaplein;

- krediet bestemmingsplan herinrich-
ting Gemsterrein;

- goedkeuring jaarrekening 1986 van
de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

- amoveren parkeerplaats Rondweg;
- aanvullend krediet project wegwer-

ken achterstallig onderhoud kleine
landschapselementen;

- krediet t.b.v. achterstallig onder-
houd kleinschalige landschapsele-
menten (fase II);

- project normaal landschapsonder-
houd;

- 5-jaarlijkse afrekening Openbaar
Kleuterondewijs 1981/1985;

- 5-jaarlijkse afrekening Openbaar
Lager onderwijs 1978/1982 en 1983/
1985;

- wijziging rechtspositieregelingen;
- subsidie voor het herplaatsen in de

tuin van "de Wehme" van het toe-
gangspoortje van de voormalige
pastorie;

- verwerving om-niet perceel grond
woningbouwvereniging 'Thuis
Best";

- krediet voor borden met gemeente-
naam op de hoofdinvalswegen;

- Hinderwet Uitvoeringsprogramma;
- krediet gemeentegids;
- notitie inzameling klein chemisch

afval.

B. Commissie voor
Algemeen Bestuur c.a.

Deze commissie vergadert op dinsdag
16 februari om 20.30 uur in het ge-
meentehuis.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- krediet voor het in goede staat te-

rugbrengen van het bevrijdingsmo-
nument op het Emmaplein;

- krediet bestemmingsplan herinrich-
ting Gems-terrein;

- amoveren parkeerplaats Rondweg;
- aanvullend krediet project wegwer-

ken achterstallig onderhoud kleine
landschapselementen;

- krediet t.b.v. achterstallig onder-
houd kleinschalige landschapsele-
menten fase II;

- project normaal landschapsonder-
houd;

- voorbereidingsbesluit voor het per-
ceel Nieuwstad 12;

- subsidie voor het herplaatsen in de
tuin van "de Wehme" van het toe-
gangspoortje van de voormalige
pastorie;

- verwerving om-niet perceel grond
van de woningbouwvereniging
'Thuis Best";

- krediet voor borden met gemeente-
naam op de hoofdinvalswegen;

- Hinderwet Uitvoeringsprogramma;
- Krediet gemeentegids;
- ontwerp-bijsteling meerjarenplan

stads- en dorpsvernieuwing;
- notitie inzameling klein chemisch

afval.

C. Commissie voor Welzijn c.a.
Op de agenda staan de volgende pun-
ten:
- werkgelegenheid;
- goedkeuring jaarrekening 1986 van

de Stichting Openbare Bibliotheek
en Leeszaal Vorden;

- krediet t.b.v. achterstallig onder-
houd kleinschalige landschapsele-
menten fase II;

- project normaal landschapsonder-
houd;

- bejaardenalarmering.

Inspraak
Ook u kunt, indien u dit wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De stuk-
ken liggen ter inzage in de Openbare
Bibliotheek en in het Dorpscentrum.
Als u wilt inspreken, moet u dit tien
minuten voor het begin van de verga-
dering aan de secretaris of de voorzit-
ter van de commissie zeggen. Voordat
de behandeling van de vergadering
begint, krijgt u dan de gelegenheid om
uw mening te geven.

3. Vrijstelling
op grond van de Kampeerwet

Aan de hee r H. A rfman, Schutte straat
13, is op 2 februari j.l. een vrijstelling
op grond van de Kampeerwet ver-
leend voor het plaatsen van 5 kam-
peereenheden gedurende het kam-
peerseizoen (15 maart tot en met 31
oktober) onmiddellijk aansluitend bij
de agrarische bebouwing. Op grond
van de Wet Arob kan daartegen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders bezwaar worden ingediend.

Reünie "Medler school"
Hoewel de school niet meer als zoda-
nig bestaat, gaan er de laatste jaren
steeds meer stemmen op om elkaar
weer eens te ontmoeten. Dit heeft een
commissie zich in de oren geknoopt
en men is met hulp van velen aan de
slag gegaan om namen en foto's te
verzamelen. Het is een enorme klus,
omdat er geen namen bewaard zijn
gebleven en men hoopt dan ook dat
niemand zal worden vergeten.
Mede is het een gedenkwaardig jaar,
want in 1828 is de school an start ge-
gaan op het Medler, dus precies 160
jaar geleden. Voorheen werd er les ge-
geven in de Lindense Kapel, die we-
gens bouwval gesloopt is in 1837.
De datum van de Reünie is gepland op
22 oktober. Alle oud-leerlingen krij-
gen te zijner tijd een schriftelijke uit-
nodiging.
Ter ere van de Reünie wordt er een fo-
toboek uitgegeven van alle groepen
door de jaren heen. De commissie
vraagt met nadruk aan allen die nog fo-
to's hebben dit alsnog in te leveren,
liefst voorzien van namen. Daarnaast
vragen ze verhaaltjes/anekdotes en
versjes van vroeger om die eventueel
te plaatsen in het fotoboek.
Foto's van de jaren '30, '60 en '70 ont-
breken nog het meest. Uiterste in-
zenddatum l maart!
Voor inlichtingen kan men kontakt
opnemen met Jansje Ruiterkamp-
Klein Lebbink, Lindeseweg 24, Vor-
den, tel. 05752-6410.

'̂ Levendig" vertaal
over dooie dierei
Voor de gezamenlijke bijeenkomst
van de afdeling Vorden van de G mvL,
CBTB en ABTB, welke in zaal "de
Herberg" werd gehoud^É|bestond
een redelijke belangstelling
Voor deze bijeenkomst was het De-
structiebedrijf uit Winterswijk uitge-
nodigd, teneinde het één en ander te
vertellen over de werkmethode van
het destructiebedrijf. De mensen uit
Winterswijk slaagden erin om on-
danks alle dooie dieren er toch een
"levendig" verhaal van te maken.
Ook de afzet van de verkregen pro-
dukten, het reinigen en ontsmetten
van de vrachtwagens kwam ter sprake.
Volgens de voorzitter van deze bijeen--
komst, dhr. H. Graaskamp van de
CBTB is er middels deze bijeenkomst
met het destructiebedrijf meer begrip
voor eikaars standpunten ontstaan.

Carnavaleske
onderscheidingen voor
bewoners Villa Nuova
De bewoners van de verpleeginrich-
ting "Villa Nuova" hebben de primeur
beleefd van het carnaval dat komend
weekend in alle hevigheid zal los bar-
sten.
De carnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" trok in vol ornaat richting
Villa Nuova om daar de mensen een
deel uit het programma te brengen
zoals dat werd opgevoerd tijdens de
Pronkzitting.
Zo bracht de Dansgarde Senioren een
showdans en de gardedans. Enkele le-
den van "De Deurdreajers" gaven een
playback over" 't autootje", terwijl het
straatorkest "De Mafketels" uit Doe-
tinchem voor het muzikale gedeelte
zorgde.
Prins Henk de Tweede reikte vervol-
gens onderscheidingen uit aan die be-
woners van Villa Nuova die zich het
afgelopen jaar op enigerlei wijze ver-
dienstelijk hebben gemaakt. Dit wa-
ren: mej. van Brussel; Gradus Bos-
man; dhr. Hulshof; Frans Jansen; dhr.
Terlet en Bennie Wissink.
Mevrouw Wagenvoort hield deze
avond een voordracht en werd hier-
voor prompt door Prins Henk onder-
scheiden.
Jelte Jan Dijkstra sprak als Prins Jan
de Derde een dankwoord namens alle
bewoners aan het adres van de Mafke-
tels en de Deurdreajers. Hij besloot
zijn toespraak met de woorden: "En
nu wil ik graag een kusje van de dans-
marietjes'. En bij woorden bleef het
uiteraard niet!

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS v/d KERKEN

Vakantie ds. Westerink
In de aanstaande voorjaarsvakantie
van de scholen is ds. Westerink afwe-
zig. Van 15-22 februari aanstaande
kunt u in dringende gevallen kontakt
opnemen met de scriba of wijkouder-
ling. Ds. Klaassens is dan beschikbaar
voor beide wijken.

Aanstaande zondag
In de dienst van 14 februari in de
Dorpskerk en in de Kapel in de Wil-
denborch verzamelt de gemeente
zich rondom de prediking uit Marcus
6:1-13. Eigenlijk twee verhalen, die bij
elkaar horen omdat ze de beide reak-
ties weergeven die mogelijk zijn op Je-
zus' verschijning.
We gaan al in de richting van Pasen: de
week hierna begint de eerste lijdens-
zondag. De Zoon des Mensen wordt
immers veracht en uiteindelijk ver-
moord. In Marcus 6 lezen we hoe
mensen Hem verwerpen, zodat Hij
geen teken kan doen vanwege hun on-
geloof. Mensen kunnen de kracht van
God tegenwerken, zelfs onmogelijk
maken...
Als wij dus niet veel van God merken
- zou dat dan ook niet aan óns lig-
gen...?

Het tweede verhaal is de opdracht die
de discipelen krijgen om er op uit te
gaan en te getuigen van God in de we-
reld. Dat getuigenis wordt door God
zelf "kracht bijgezet", doordat boze
geesten worden uitgedreven en zie-
ken genezen. Weer is het die wonder-
lijke boodschap, dat in Chritus en
nieuw Rijk is begonnen, dat mensen-
levens kunnen worden geheeld, en
dat de wereld door Hem een nieuw
gezicht kan krijgen.
Geloof of ongeloof - aan ons de keu-

Het zondagslied is gezang 432:
"Wat God doet, dat is welgedaan."

BURGERLIJKE STAND

Gehuwd:
P.K. van der Boogh en C. de Vos;
J. Schotpoort en A.C. Tolboom.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 14 februari, 50e voor Pasen. 10.00
uur. Ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 februari 10.00 uur ds. H J. Dou-
wes van Bennekom; 19.00 uur drs. H.C. de
Jong van Zaltbommel.

Weekenddienst tandarts
13-14 februari J.H. de Lange, Lochem, tel.
05730-4357. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00

Weekenddienst huisarts
13 en 14 februari dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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
van9.15tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 13 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00
uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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

Tafelde Hekje
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor
half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Cantraal 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 14.00 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 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. 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.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.



Deze week t>y
vishandel

v.d. Groep uit Spakenburg
Hollandse nieuwe

per stuk 1,75
3 voor 5,-
7 voor 10,-

Bakbokking
per stuk 1,25
5 voor 5,-

Gestoomd makreeltje 1,-

Onze specialiteit:

gebakken Kibbeling
200 gram 3,- / 500 gram 7,-

en verder vele soorten
warme en verse vissoorten

RENTEWIJZIGING
Met ingang van 1 februari 1988 is een aantal

rentetarieven gewijzigd:

Kas-spaarrekening
Perfekt-spaarrekening
f 5.000,- per maand vrij opneembaar
voor hogere bedragen 1 maand opzegging
of 0,50% retourrente over het bedrag boven f 5.000,-

Giro Spaarrekening
opname is mogelijk d.m.v. overboeking naar de
salarisrekening, f 5.000,- per maand vrij opneem-
baar; voor hogere bedragen 1 maand opzegging

Ambtenaren- en bedrijfsspaarrekening
Zilvervloot
Kombi-Spaarrekening
voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar

Piek-fijn rekening
spaarrekening met bankgirofaciliteiten
voor de jeugd van 11 tot 16 jaar

Piek-fijn Spaarrekening
voor de jeugd van O tot 11 jaar

Patentrekening

2Va

23/4

3% %
4 %
4V2

41/2

Rekeningsoort

Patent basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

Minimumsaldo

f 2.500,-

f 5.000,-

f 10.000,-

Basisrente

2V4 %
21/2 %

23/4 %

3 %

Premierente

1 %
1 1/4 %

1 3/4 %

Totaal rente

2 1/4 %

31/ O/
/2 /O

4 %
43/4 %

Maandrentedeposrto
vaste looptijd 5 jaar
maandelijkse rentebetaling
minimum tegoed f 15.000,-

Spaarcertificaat
een bewijs van inleg op naam, dagelijks inwisselbaar
een bewijs van inleg aan toonder, inwisselbaar na
2 spaarjaren
coupures va'n f 1.000,-, f 5.000,- en f 10.000,-

5%

%
Spaardeposito
met een vaste looptijd van 1 jaar

2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar

41/2

43/4

5

6
6

°/<o
'o

Rekeningsoorten waarvoor thans geen nieuwe rekeningen
meer worden uitgegeven.

Termijnspaarrekening *
met een opzegtermijn van: 3 maanden %

6 maanden
12 maanden
18 maanden
24 maanden
36 maanden
48 maanden
60 maanden

Spaar-selekt (extra) rekening

33/4

41/4

43/4

5
5
3V4

O

'o

%
%
%

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 11, 12 en 13 februari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
navellina

sinaasappelen
1 5 voor

4,95
MAANDAG
1 5 februari
500 gram

Witte kool
panklaar 95

DINSDAG
16 februari
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
1 7 februari
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

WEEKENDAANBIEDING:

Bolussen
van 4,50 voor o, /O

Ontbijtkoek
NU 2,50

Slagroom of
Mokka
stam NU 5,75

Pensee-
taartje NU 4,25

Zonnebrood
RIJK AAN UNOLZUUFl

Nieuw met:
•zonnebloem-
zaad

•sesamzaad
•lijnzaad

iWerkt chotesterol verlagend

Haal deze nieuwe txoodsoort bii'.

warme bakker

OPLAAT

WARME BAKKER

VJINCVVIOLE^MKKERS

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker!

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

1 kilo 1 6,90

Filet carré 100 gram 1,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Corned Beaf
100 gram 1,45

B oeren leverworst

250 gram 1,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

gemarineerd
varkens Braadvlees

mager en lekker!
NU 1 kilo 7,95

Karbonades
5 halen - 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,i0 6,95
Rundergehakt

Magere lkl°9'90

varkenslapjes
1 kilo 6,—

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 k,io 9,90
runder 1 k.io 11,50

Schouderkarbonades

MARKTAANBIEDING

Erwtensoep
1 liter

Bovenpoot of Hips
1 kiio 4,90

DEVi

Opruiming — Opruiming

N u 20% korting
op hand- en elektrisch gereedschap
van o.a. Black & Decker - Sandvik

enz.

Profiteer nu!

barendsei{
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

'tBeeckland
Chr. School voor L.H.N.O.

Het Hoge 41,
7251 XVVorden
Tel. 05752-1512.

- Afstudeermogelijkheden
op A-, B-, C- en D-niveau.

- Doorstromingsmogelijkheden
vele vormen van
M.B.O. (Middelbaar Beroeps Onderwijs),
K.M.B.O. (Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs) en
andere opleidingen.

- Toelatingseis:
voor het 1 e leerjaar:
8e groep van de basisschool gevolgd hebben.

voor het 2e en 3e leerjaar:
onder bepaalde voorwaarden 1, resp. 2 jaar
voortgezet onderwijs.

- Aanmelding:
voor het 1 e leerjaar bij voorkeur via de direkteur van
de basisschool.
Voor toelating tot hogere leerjaren kunt u zich
rechtstreeks wenden tot de school. •

LA. Nijhoff, dir.



Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's die wij
mochten ontvangen bij ons
40-jarig huwelijk, zeggen wij u
allen hartelijk dank.

fam.Overbeek-
te Molder

Kranenburg,
Hamsveldseweg 4
Februari 1988.

Antje Klep en Dokter
Frank zijn 14 febr. a. s.
121/2 jaar getrouwd.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 ge-
zette regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening 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.

• TE KOOP:
damesfietsen met lage in-
stap, trommelremmen, 3 ver-
sn. Gazelle, frameh. 53 cm;
Batavus frameh. 59 cm. Nog
als nieuw! Tel. 05752-2001.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

• TE KOOP:
vers gesorteerde eieren en
slachtkippen. Heijink, Koe-
koekboomseweg 4, Wams-
veld, tel. 05750-21800.

• WIJ ZOEKEN
voor onze zoon per 1 aug. a.s.
een Kamer in Utrecht of dir.
omgeving. Bent u evt. bezig
met uw laatste studiejaar, dan
kunt u ons misschien helpen
aan een adres. Drukkerij Hoij-
tink, Ruurlo, tel. 05735-3050.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
elektr. orgel met rhytme-
box, f 1850,-; boeken kast
eiken, f 175,-; printer voor
Comm. 64 + 128, nog hele-
maal nieuw, f 450,-; telefoon
modem voor Comm. 64 +
128, nog helemaal nieuw,
f 250,-. Telefoon 05753-
3368.

• TE KOOP:
Raszuivere Minorca krielen
t.e.a.b. G. Tragter, tel. 2462.

• TE KOOP:
Goed onderhouden Fiat 127
van '82. km.st. 55.000. prijs
f 4000,-. Tel. 05752-21 83.

• ATTENTIE:
voor verse kalkoen, haan-
tjes, kip en konijnen, eieren,
enz. Poeliersbedrijf Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• Elsbeth en Monique zijn
vanaf de kleuterschool, nu pre-
cies 121/2 jaar vriendinnen.
Gefeliciteerd.1

Zaterdag 20 febr.
komt

Vordens Toneel
in het

Dorpscentrum.

Komt U ook?

Pretty markt
Zwem en Polover.

Vorden '64
Heeft u nog spulletjes

op te ruimen?
Wij komen ze graag bij

u ophalen;
bel even tel. 2668!

Heden overleed nog vrij onverwacht na een liefdevolle
verpleging in het Slingerbosch te Zutphen, onze lieve
vader-, groot- en overgrootvader

Gerrit Jan Meijerink
WEDUWNAAR VAN T.F. OOMS

op de leeftijd van bijna 88 jaar.

Warnsveld:

Vorden:

Doetinchem:
V ierakker:

Hengelo G ld.:

Vorden:

G J. Meijerink
B.B.G. Meijerink-Hesselink
H. Meijerink
M J. Meijerink-Derksen
CJ. Meijerink-von Hobe
BA. Meijerink
R. Meijerink-Teunissen
J.F. Meijerink
B.H.W. Meijerink-Ellenkamp
H J. Berenpas-Meijerink
H J. Berenpas
klein- en achterkleinkinderen.

7251 RS Vorden, 5 februari 1988
Strodijk 1 7.

De begrafenis heeft inmiddels op woensdag 10 februa-
ri te Wichmond plaatsgehad.

Mede namens mijn kinderen wil ik U bedanken voor uw
hartelijk medeleven na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader

Willem Hendrik Martinus

WA. Martinus-Aantjes

Februari 1988.
Erasmusstraat 79, 7316 HN Apeldoorn.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen we een ieder heel hartelijk be-
danken voor de welgemeende felicitaties, bloemen en
cadeaus.
U hebt van onze 50-jarige huwelijksdag een gouden
dag gemaakt.

P.B.H. Schoenaker
G J.M. Schoenaker-Smit

Ruurloseweg 93
7251 LD Vorden

Vakantie
van 14 t/m 21 februari '88

Echte Bakker
VAN ASSI
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 1384

&
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Cursus vrouw en macht,
vrouw en conflict

6 ochtenden met elkaar praten
over macht en conflicten in ons
leven. Ontdekken hoe we er op
de beste manier mee kunnen
omgaan, ieder op haar eigen
wijze.

De cursus wordt gegeven door
mevr. H. van Henten uit
Doetinchem.

Data: 23 febr., 1,8,15,22 en 29 maart '88
Tijd: 9.15-11.30 uur
Plaats: Dorpscentrum
Kosten: f 35,-

Inlichtingen en opgave:
Vrouwenraad Vorden, p. a. T. B randen ba rg,
Brinkerhof 84, tel. 2024; b.g.g. tel. 2397.

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool "J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden, telefoon 1619

Autorijschool "H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden, telefoon 1098

B.M. W. en Mazda automaat

De praktijk van dr. Vaneker
wordt vanaf 15 februari
tijdelijk waargenomen
door dr. van de Berg.

proyindalG
bibliothGQkcGntralG
gelcterland

Per 1 maart a.s. ontstaat in de OPENBARE BIBLIO-
THEEK te VORDEN een vakature voor een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (M/V)
voor 11 uur per week.

Aanstelling zal voorlopig plaatsvinden in een tijdelijk
dienstverband tot 1 januari 1989.

Betrokkene zal worden belast met uitleenwerkzaamhe-
den en diverse administratieve taken gedurende de uit-
leentijden op de dinsdagmiddag en -avond, de donder-
dagochtend en de vrijdagmiddag en -avond.

Wij zoeken voor deze funktie kandidaten die voldoen
aan de volgende eisen:

- interesse op het gebied van cultuur en informatie-
overdracht

- uitstekende kontaktuele eigenschappen
- opleiding op minimaal MAVO-niveau
- accuratesse
- belangstelling voor het werken met geautomatiseer-

de systemen
- typevaardigheid
- bij voorkeur woonachtig in Vorden of direkte omge-

ving.

Meer inlichtingen kunt u verkrijgen bij het hoofd van de
bibliotheek, mevr. M. Geluk (tel. 05752-1 500).

Salariëring volgens CAO-schaal 18, minimaal
f 2.038,89, maximaal f 2.758,15 (geldend voor 21 -ja-
rigen en ouder bij een volledig dienstverband.
Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke reaktievóór
18 februari a.s. onder vermelding van vakaturenummer
88.04, richten aan de Provinciale Bibliotheekcentrale
Gelderland, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem, t.a.v.
de heer MJ.F. Punt, hoofd afdeling Personeel en Orga-
nisatie.

Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kun l u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respeet voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
zorgen wij op stijlvolle wijze de uit vaart.

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

litvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.Ci. Bereiulscn. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

OPEN HUIS OPEN HUIS OPEN HUIS

Dierenpension

'DOG SHELTER"
Batsdijk 31 -Ruurlo

nodigt uit voor OPEN HUIS
op dinsdag 1 6 februari
van 14.00- 17.00 uur.

Tegen inlevering van onderstaande bon GR A TIS
500 GRAM KIDDO-BROKKEN OF KIDDO-DINER!

*̂P>^D

L3 v^/l \l : tegen inlevering van deze bon
ontvang ik G RATI S 500 gram K iddo-brokken of
Kiddo-diner ter kennismaking.

Naam:

Adres-

Dierenpension "DOG SHELTER"
Batsdijk 31 - Ruurlo - Tel.: 05736-386

Feest
ophetbi

Voor het weekend recept

Runder-
stooflappen

-
500 gram voor

Spaar de kassa-bonnen
voor een prachtig

gourmet-stel,
Zie aktie in de winkel!

Tip voor de boterham:
uit eigen worstmakerij

gebr. Rollade
100 gram voor l ,

Leverworst
fijn aan stuk. 250 gram l ,

MAANDAG + DINSDAG

500 g Verse worst
+ 4 slavinken

8,49

WOENSDAG

Gehakt h.o.h.
500 gram

4,98

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Gems is een sinds 1830 in Vorden
gevestigd bedrijf dat in staal,
roestvaststaal en koper produkten
ontwerpt en fabriceert.
Het bedrijf levert aan verschillende
bedrijfstakken zoals: (petro)-
chemie, voedingsmiddelen,
chemiecaliën gebruikers,
verwarming, landbouw, enz.

De produkten waar het om gaat zijn
o.a. tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars, colonnes en boi-
lers, met gewichten tot 25.000 kg.

Er werken ca. 90 medewerkers
waarvan ca. 60 in de produktie.
Kantoor- en fabrieksorganisatie zijn
markt- en kwaliteitsgericht.
We werken met moderne machines
op het gebied van plaatbewerking,
verspaning en lassen.

Indien u belangstelling heeft voor
nevenstaande vakature ontvangen
we graag een sollicitatiebrief
gericht aan:
Gems Metaalwerken b.v.
Antwoordnummer 1 6
7240 VE VORDEN
{geen postzegel nodig).
05752-3322

In verband met een
interne funktieverandering is op ons
Konstruktieburo een vakature voor
een

TEKENAAR/
KONSTRUKTEUR

De werkzaamheden bestaan uit het
maken van werktekeningen van
steeds wisselende artikelen, op basis
van klantenspecificaties.

Op de afdeling werken
4 medewerkers.

We denken aan een MTS-er (WTB)
van ca. 25/30 jaar.

CISMS
tank-en apparatenbouw

vorden/holland

Ons

Tarwe
brood

wordt gemaakt van
volkoren meel, dus
eet er veel van want
dat Is goed en lekker
brood!
Vers van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHFNSfWfG 18 VORDfN m 1384

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

A.s. zaterdagavond

Kranenburgs karnaval
m.m.v. het orkest

Forever en Prins Jan
Prijzen voor de mooiste kostuums

Aanvang 20.00 uur
Entree f 6,-

Zegt het voort!

CAFÉ - RESTAURANT
en diverse zalen

Th.SCHOWKER
VORDEN Ruurloseweg 64
Telefoon 05752 -661 4



Valentijnsdag is een dag bij uitstek
om bekenden, familie en vrienden
eens extra te verwennen met een
overheerlijke taart.
Echt... je proeft 't.

Van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden

In de maand januari hebben wij onze keuken
verbouwd en gemoderniseerd.

Dankzij de grote inzet van de firma's:
Ruiterkamp Aannemers bv
Dekker Electro bv
Wiltink Loodgieters
Bulten Tegelzetbedrijf
Uiterweerd Meesterschilders bv
en hun medewerkers,

is dit binnen zeer korte tijd gerealiseerd,
zodat onze keuken aan de hoogste eisen van
hygiëne, doelmatigheid en veiligheid
voldoet.

Dorpsstraat 24 - Tel. 05752-1312

de Timmerieë
RESTAURANT A CAFÉ

Ark Maalderink

Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsveld - tel. 05751-1336

Speciaal aanbevolen:

Gevulde karbonade
gevuld met: • ham en kaas of

• champignons, spek, paprika
en een schaal Eigen gemaakte Rollade
uiteraard geserveerd met 2 soorten aardappelen,
3 soorten groentes, rauwkost

. de prijs: 23,50

Als menu: - Tomatensoep vooraf
- Pudding van de dag als dessert 30,—

Dinsdag's gesloten

uvex
Een dynamische kollektie

ski- en sportbrillen
(zie etalage)

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien

Zutphenseweg 7 - Vorden.

Verras <
eens!!

zondag
14 februari |

Valentijn

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W.ELBRINK
Telefoon 05752-1436

Kuikenpoten perkilo 5,98
BIJ 2e kilo halve prijs

POELIER HOFFMAN

kan er maar één

Speciale Aanbieding:

Motor
kettingzagen

Stukken

barendseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
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

vrijetijdskleding

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval
verzekerd van de

geel/zwarte paraplu!
Voetbal Ver. Vorden

Ook in 1988
wordt het
Stamper-
carnaval

weer machtig
U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten 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

ZO'N ECHTE AUPING
L

OOK INI UW BED
'N ECHTE AUPING.

Dat is die nieuwe dwars-
gespannen Komfortabel
spiraal die helemaal
verstelbaar is.
LANGUIT slaapt u gezond.
RECHTOP leunt u lekker
voor ontbijt, tv of boek.
Ideaal gekombineerd met
de Komfortabel-plus
bovenmatras.

Zo'n echte Auping
kombinatie past in
praktisch elke
bestaande of nieuw te
kopen slaapkamer.

In onze zaak kunt u zien en voelen hóe komfortabel
die Komfortabel is, en krijgt u alle gewenste informatie.

komfortabeli.RÏ

lubbers

R

Uitgewerkte dames, herenblouse
kleuren rood, olijf groen, zwart,
wit, zand, oud rose, lila, khaki.

Korte mouw.

ALLEEN BIJ FOCUS

PIEK

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM

telefoon 05753-1286
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Twee maal volle bak bij
uitvoering "Surstim Corda"
Begin november heeft er bg de muziekvereniging "Susum Corda" een wisseling van de wacht plaatsge-
vonden. De toenmalige dirigent Simon Hanswfjk kon e leiding krijgen over een groter korps en verliet in
goed overleg de Vordense muziekvereniging. In zyn plaats werd Gerald Roerdinkholder benoemd.
Onder zijn leiding werd druk geoefend voor de jaarlijkse uitvoeringen, welke vrydag- en zaterdagavond in
een volle zaal van het Dorpscentrum werden gehouden.

"Sursum Corda" stapte voor het eerst
van een jarenlange traditie af van voor
de pauze musiceren en na de pauze
een toneeluitvoering.
Voorzitter Ab Schouten: "Vooral de
laatste jaren bleek deze combinatie
voor zowel het publiek als de muzi-
kanten een "te lange zit". Bovendien
is ons muzikale aanbod zo groot dat
we er best een avondvullend program-
ma van kunnen maken zonder toneel.
Dat bleek inderdaad. Het programma
dat "Sursum Corda" deze beide avon-
den bood nam toch circa 3,5 uur in be-
slag.

"Drie schetsen"
Nadat voorzitter Ab Schouten de goe-
de prestaties die tijdens de concour-
sen in 1987 werden behaald nog even
memoreerde werd begonnen met een
optreden van het muziekkorps.
Voor de pauze een wat "zwaarder" re-
pertoir met onder meer het nummer
"Drie Schetsen" van Johan Pala. Dit
stuk een suite in drie delen speelde
"Sursum Corda" vorig jaar op een
concours in Harderwijk zo goed dat
het korps daarmee promoveerde.
Slagwerker Ronald Visschers kon zich
naar hartelust uitleven in de "Choral
and Rock-Out", terwijl Dick Boerstoel

in een stuk van Offenbach op de trom-
pet soleerde.
Aan het slot van de avond kwam het
korps onder leiding van Gerald Roer-
dinkholder nog een keer voor het
voetlicht met een populair program-
ma dat werd afgesloten met de beken-
de mars "Grand Parade" van J. Wi-
chers.
Zowel voor als na de pauze optredens
van de majorettes en minirettes o.l.v.
Anja Meijer-Westenbrink en de aller-
kleinsten (de mini-minirettes) o.l.v.
Riet Lenselink-Kettelerij. Met hier en
daar blosjes van opwinding op de wan-
gen werd er met groot enthousiasme
gedanst en bewogen.
De leerlingengroep onder leiding van
Leo van Zandvoort, daarbij onder-
steund door enkele "oud-gedienden"
bracht een drietal nummers met on-
der meer een potpourri van volkslie-
djes. Voorzitter Ab Schouten merkte
op dat deze groep nog best wat leerlin-
gen kan gebruiken.
Het tamboer- en lyrakorps van "Sur-
sum Corda" onder leiding van Harry
Klaassen bracht na de pauze een non-
stop programma getiteld: "Met de
Band op stap". Muzikale impressies
uit landen als Spanje, Rusland om er
een paar te noemen.

Vier leden "Sursum
Corda" gehuldigd
De jaarlijkse uitvoeringen van "Sur-
sum Corda" werden dit jaar ook bijge-
woond door de heren J. Pruim uit Ol-
debroek en S. Metselaar uit Apel-
doorn resp. sekretaris en voorzitter
van de afdeling Gelderland van de Ne-
derlandse Federatie Christelijke Mu-
ziekbonden (N.F.C.M.).

Beide heren waren met een duidelijke
bedoeling naar Vorden getogen. Een
viertal leden van "Sursum Corda"
werden deze avond vanwege hun 40
jaar trouwe lidmaatschap door de bei-
de heren in het zonnetje gezet.
Dit waren Johan Boerstoel - klarinet-
tist; W. Denkers - tenorsax; J. Korne-
goor - trombone en A. Wullink - trom-
pettist.
Terwijl de heer Pruim de loftrompet
over de jubilarissen uitstak was aan de
heer Metselaar de eer om het Gouden
Insigne van de N.F.C.M, bij de heren
op de revers te spelden.
Voorzitter Ab Schouten voegde daar
nog een felicitatie aan toe in de vorm
van een boeket bloemen voor de da-
mes van de muzikanten.

Binnensport niet gelukkig
met handelwijze van gemeente om de
sporthal van reklameborden te voorzien
De gemeente Vorden is momenteel met een reklamebureau in onderhandeling om de sporthal 't J ebbink
van reklameborden te voorzien. Volgens Henk van Woudenberg, ambtenaar sport/aken, is hiermee een
bedrag gemoeid van ruim 10.000 gulden op jaarbasis. Een kontrakt met een looptijd van vijfjaar.
Henk van Woudenberg: "Voor de gemeente Vorden een pracht mogelijkheid om exploitatietekorten wat
terug te dringen. De sportverenigingen staan hier verder buiten", aldus van Woudenberg.

Wanneer het allemaal doorgaat dan
worden er door de gehele sportzaal en
sporthal borden aangebracht van twee
meter bij 80 centimeter.
"Wij hebben bij het reklamebureau
bedongen dat de wandruimte die vrij
blijft, benut mag worden voor andere
reclamedoeleinden. Momenteel is
het zo dat de verenigingen zonder toe-
stemming van B&W geen reklame-
borden mogen plaatsen (spandoeken
is wel geoorloofd, red.). Zou hier in de
sporthal b.v. een bepaald sportevene-
ment worden georganiseerd en de be-
treffende vereniging wil hiervoor
sponsors aantrekken dan kunnen
B&W hiervoor toestemming geven",
aldus Henk van Woudenberg.

Pisnijdig
Henk Groenendal, voorzitter van de
volleybalvereniging "Dash", de groot-
ste binnensportvereniging in Vorden,
is zoals hij zelf zegt "pisnijdig" over de
handelwijze van het gemeentebe-
stuur.

Zegt hij: "Op deze manier worden wij
belemmerd in onze sponsoraktivitei-
ten. Op deze wijze kunnen de belan-
gen van de sportvereniging worden
geschaad.

Het betreffende reklamebureau
plaatst straks borden van verschillen-
de firma's. Denk je eens in, binnen-
kort houden wij b.v. ons Rabo-straten-
volleybaltoernooi. Veronderstel dat er
dan in de sporthal ook reklameborden
van andere banken hangen. Daar zal
onze sponsor blij mee zijn, vergeet het
maar! De gemeente Vorden gaat hier
gebruik maken van de aktiviteiten van
de sportverenigingen. Wij zorgen hier
in de sporthal voor het publiek, niet de
gemeente.

Het is toch ronduit belachelijk dat wij
als sportverenigingen hier niet bij be-
trokken worden? Waarvoor hebben
we hier een VSF (Vordense Sport Fe-
deratie)? Ik ben helemaal niet tegen
reklameborden.

Nogmaals, hier had overleg moeten
plaatsvinden. Ik vind het meer dan lo-
gisch dat de verenigingen ook mee
gaan profiteren uit de opbrengsten
van deze reklameborden" aldus Henk
Groenendal.

Volgens de "Dash" voorzitter dreigt er
nog een ander gevaar voor de binnen-
sportverenigingen. 'Verenigingen als
de onze moeten o.a. ook inkomsten
halen via de advertenties in de club-
bladen. Worden er in de toekomst
winkeliers benaderd voor een adver-
tentie dan loop je de kans dat ze zeg-
gen, sorry hoor, we hebben al een re-
klamebord in de sporthal. Weg inkom-
sten! De belangen zijn hier volstrekt
tegenstrijdig."

Dreigend zegt hij; "Als ik merk dat de
belangen van onze clubsponsors wor-
den geschaad, dan aarzel ik geen mo-
ment en laat ik de Dames I van "Dash"
bijvoorbeeld gewoon in de sporthal in
Wichmond spelen!"

Heropening Chinees Indisch
Restaurant "Fan Sheng"

Na een grondige verbouwing en een wisseling van de wacht is Chinees Indisch Restaurant "Fan Sheng"
aan de Dorpsstraat 15 vanaf dinsdag 9 februari j.l. wederom geopend.
De fam. Shih heeft de zaak overgenomen van de fam. Li.
"Fan Sheng" is elke dag geopend; als specialiteit brengen zyn nieuwe Chinese en Kantonische gerechten
en maaltijden.

Komend weetend:
4*Met Deurdre^jersvertier
meer pleater"
VW (Vorden, vooraan, vooraan) dat /ijn de woorden die Prins Henk
II heeft gekozen voor het aanstaande carnaval van de Vordense vere-
niging "de Deurdreajers". Dezer dagen zal worden begonnen met een
bezoek aan de scholen door de Jeugdprins Erwin de Eerste.
Prins Henk de Tweede en /ijn gevolg worden zaterdagmorgen om
1030 uur welkom geheten in de raaadszaal. Hier zal loco-burge-
meester J J. Geerken de sleutels van het gemeentehuis officieel aan
Prins Henk II overdragen.

Zaterdagmiddag vinden er in de resi-
dentie "de Herberg" de playback- en
soundmix-kampioenschappen van
Vorden plaats. Het is dit jaar voor de
tweede keer dat er ook een soundmix
zal zijn.
Zaterdagavond volgt er het grote ope-
ningsbal in "de Herberg". Hieraan zal
medewerking worden verleend door
het dansorkest "Sound Selection".

Zondagmiddag 14 februari is er in "de
Herberg" een groot jeugdcarnaval. De
winnaars van de playback- en sound-
mixshow zullen hier tevens een optre-
den verzorgen.
Zondagavond is er het befaamde "Ca-
fé Carnaval" in "de Herberg" met me-
dewerking van het Hanska Duo.

En dan Rosenmontag. 's Morgens
wordt iedereen verzocht om in pyama
te verschijnen om deel te nemen aan
het populaire "Pyama-ontbijt" met
Frühshoppen onder muzikale bege-
leiding van het Hanska Duo.

Bany Hughes
Maandagavond 15 februari is het gro-
te carnavalsbal met medewerking van
het toporkest "Liberty". Voor in de
avond volgt het optreden van de po-
pulaire voetbaltrainer en dit maal in
zijn hoedanigheid als entertanie Barry
Huges. Wie herinnert zich niet het
succesvolle optreden van deze sympa-
thieke Brit eenpaar jaar geleden, even-
eens in "de Herberg". En reken maar
dat Barry de zaal plat krijgt: dus "H ere
we go

Dinsdagmiddag 16 februari wordt
eveneens in de residentie "de Her-
berg" het seniorencarnaval gehouden.
Voor de oudere carnavalsvierders: tij-
dens deze bijeenkomst staat de
Spaanse wals, de Volsta, de Weense
wals, noem maarop, hoog in het vaan-
del. Dinsdagavond wordt het carnaval
van "de Deurdreajers" in "de Her-
berg" afgesloten met medewerking
van "de Flamingo's".

maken op de Mulderskamp 4, t.w. de
woon- en verblijfplaats van Zijne
Doorluchtige Hoogheid Prins Henk
de Tweede, Heerster over het Deur-
dreajersrijk.
Prins Henk II zal door "de Deurdrea-
jers" dan namelijk op wel zeer ludieke
wijze uit zijn bed worden gelicht om
vervolgens met een speciaal vervoer-
middel naar residentie "de Herberg"
te worden vervoerd.

"De Deurdreajers" roepen dan ook al-
le mede-onderdanen op om hierbij
aanwezig te willen zijn in pyama en,
als het even kan, met bed of iets van
dien aard, zodat in optocht door het
dorp naar residentie "de Herberg" kan
worden getogen.
Voor de origineelsten onder het gezel-
schap zullen prijzen beschikbaar wor-
den gesteld; kortom doe mee en kom
erbij en laat het wat worden in Vor-
den!

Daarna wordt eenieder in dezelfde
pyama aan tafel verwacht voor het ge-
zamenlijke en traditionele "Pyama-
ontbijt", vloeiend overgaand in het
Frühschoppen onder begeleiding van
de bekendeklanken van ons huisor-
kest "het Hanska Duo".

Al met al carnavalsamusement van de
bovenste plank. En, voor diegenen ie
dit nog niet eerder meemaakten: zorg
datje er bij bent, ook als gast aan tafel,
want dit moet men meegemaakt heb-
ben om er nog jaren over te kunnen
praten.
Opgave hiervoor zo spoedig mogelijk
bij "de Herberg".

Gedurende de festiviteiten rijden borrelbussen af n aan. Wil men hier
gebruik van maken, dan kan men dit by binnenkomst kenbaar maken
aan de kassa.

De Deurdreajers
gaan slaapwandelen,
u ook??
Pyama-ontbyt op Rosenmontag wordt een ludiek gebeuren, dat zal
worden ingeluid met een Beddenoptocht.
In samenwerking met residentie "de Herberg" zullen "de Deurdrea-
jers" een extra dimensie toevoegen aan het traditionele "Pyamaont-
byt" op de Rosenmontag.

SPORTIMIEUWS

Onder het Deurdreajersmotto voor
dit jaar "Vorden Voortaan Vooraan"

zeker met carnaval, zullen "de Deur-
dreajers" 's morgens hun opwachting

• Volleybaluitslagen
Dames: Isala 3-Dash 2 0-3, Dash 3-
Voorwaarts 4 3-0, Dash 4-VIOS 32-1,
Colmschate 4-Dash 5 3-0, Wilhelmina
4-Dash 7 0-3, JVS 6-Dash 8 2-1, Wil-
helmina 7-Dash 9 3-0.
meisjes: DVO B2-Dash BI 2-1, Dash
Al-IsalaA23-0.
//f>/?n.-Dashl-Isala20-3,Isala 3-Dash
2 3-1, Dash 3-DVO 4 3-0, Dash 4-Isala
80-3.
Jongens: Dash Cl-Almen Cl 2-1.

• Büjartuitslagen
dinsd. 26 jan: Excelsior 2-Kranenburg
l 34-34, Kranenburg 2-OnsGenoegen
4 36-34, dond. 28 jan.: Modern 3-Kra-
nenburg 3 33-34, maandag 25 jan.: Ol-
burgen 4-Kranenburg 4 34-30.



Aanstaande zondag opening renovatie

Water stijgt Jeugdsoos
tot aan de lippen
Even pauzeren en een bakje koffie drinken. Geert Wolsing, Koen
Kruip, Peter Koning, Jeroen Broekman, André Schroër en Ethel
Lauckhart drinken de koffie wel, maar zo te zien smaakt onze volks-
drank niet
Genoemde jongelui deel uit makend van een werkgroep van de
Jeugdsoos hebben de werkzaamheden in "'t Stampeitje" (het home
van de soos) even onderbroken om tjjdens de koffie hun hart te luch-
ten. Aanstaande zondag 14 februari wordt het gerenoveerde "Stam-
pertje" tijdens een karnavalsmiddag met medewerking van het Hans-
ka Duo heropend. Dan verwacht je uiteraard vrohjke gezichten.
Vergeet het maar, de blikken van de jongelui bleven somber.

Geert Wolsing: "We hebben ook geen
prettige tijd achter de rug. Je weet dat
enkele buurtbewoners geklaagd heb-
ben over de geluidsoverlast. Vooral bij
live-muziek kan ik mij dat best voor-
stellen. Wij waren ons daar zelf ook
wel van bewust.
Vier jaar geleden hebben we op eigen
initiatief al getracht de geluidshinder
terug te dringen. We hebben een paar
bedrijven benaderd om te kijken wat
er aan gedaan kon worden. Deze lie-
ten echter niets van zich horen.
Uiteindelijk heeft het gemeentebe-
stuur zich ermee bemoeit en kreeg de
Stichting Dorpscentrum (de Jeugd-
soos huurt haar onderkomen van het
Dorpscentrum, red.) de opdracht
maatregelen te nemen. Wij kregen be-
richt dat we onze aktiviteiten voor
twee maanden naar beneden in de
kelder moesten verplaatsen. En je ziet
het: er zijn thermopane ruiten ingeko-
men, er zijn gipsplaten tussen het pla-
fond aangebracht, de ventilatie is ver-
beterd, etc., etc. Allemaal voorzienin-
gen die tot doel moeten hebben de ge-
luidshinder terug te dringen", aldus
Geert Wolsing.

Wat de Jeugdsoos het meest dwars zit
is het feit dat het bestuur van de Stich-
ting Dorpscentrum niet één keer
overleg met hen heeft gepleegd over
bepaalde ideeën, suggesties, e.d.
"Goed, er zijn maatregelen genomen,
maar we moeten maar afwachten of
het thans wel aan de voorwaarden vol-
doet. Straks worden hier achter op het
terrein van de Gems woningen ge-
bouwd en wat voor eisen worden er
dan wel niet gesteld?", zo vraagt Geert
Wolsing zich af. Voorlopig heeft de
Jeugdsoos vergunning gekregen om
dit jaar in totaal acht keer live-muziek
te brengen.
De inrichting van de Jeugdsoos, het
schilderwerk en allerhande karweitjes
dat doet de werkgroep (15 man) van
de Jeugdsoos zelf.

Zwart zaad
"We hebben ons, dat is duidelijk, de
laatste tijd moeten behelpen. Door de
verbouwing is het bezoekersaantal te-
ruggelopen. Dus weinig inkomsten,

terwijl de kosten doorgaan. We zitten
gewoon op zwart zaad", zo zegt Koen
Kruip.
En dat is bij de Jeugdsoos het hete
hangijzer, de financiën. "Als het be-
stuur van de Stichting Dorpscentrum
ons niet wat meer financiële armslag
biedt, kan het best zijn dat we er mee
kappen of dat we een ander onderko-
men zoeken. De fut gaat er bij ons uit.
We betalen jaarlijks zo'n 4600 gulden
aan huur. De drank betrekken wij van
het Dorpscentrum. Van die opbrengst
ontvangen we 25 procent. De rest
steekt het Dorpscentrum in haar zak,
zonder dat ze er iets voor terug be-
hoeft te doen. Dus reken maaruit, het
Dorpscentrum ontvangt jaarlijks een
flink bedrag. Deze verbouwing is dus
in feite al lang door ons betaald", zo
zegt Geert Wolsing.

(Bij navraag is ons gebleken dat het
Dorpscentrum jaarlijks aan kontribu-
tie en opbrengsten drank zo'n 40.000 a
50.000 gulden van de Jeugdsoos ont-
vangt, red.)
De Jeugdsoos heeft volgens de jonge-
lui al een paar maal bij het bestuur van
het Dorpscentrum kenbaar gemaakt
dat het percentage uit de opbrengst
van de bar veel te laag is.
"We beraden ons thans en zoeken in-
derdaad naar een andere oplossing",
zo zegt Geert Wolsing.

Gemeentelijke subsidie ontvangt de
Jeugdsoos niet Ook worden er geen
kontributies geheven.
Wanneer er een band komt spelen en er
komen honderd jongelui, dan kan men
via de entreegelden en de opbrengsten
van de bar zo'n beetje quitte spelen.
Dan moet er ook echt niets tegen zitten.

Voorlopig wordt alles in gereedheid
gebracht om zondagmiddag 14 febr.
karnaval te gaan vieren met Prins Pe-
ter de Tweede en Prinses Loes.
De naam "'t Stampertje" is voor die
gelegenheid omgedoopt in "Stam-
pershol". Verder is de Jeugdsoos dan
weer elke woensdagavond geopend,
evenals 's vrijdagsavonds en 's zon-
dagsmiddags.
De vraag blijft: voor hoe lang?

Internationaal Sorbo
jeugdtoernooi "Vorden" bfl
topclubs in trek
"Vorig jaar informeerde Guus Hiddink waarom PSV niet op het inter-
nationaal jeugdvoetbaltoernooi van onze vereniging was uitgenodigd.
Tóch wel een teken dat dit toernooi voor C-teams een zeker aanzien
geniet. Vandaar dat we dit jaar behalve de jeugd van Ajax en Feye-
noord ook PSV in aktie kunnen zien", zo zegt de jeugdmanager van
"Vorden" Henk de Jonge.
Het internationale, tintje geven Anderlecht (winnaar in 1987) en
Schalke '04 uit Gelsenltrichen. Verder wordt op zaterdag 28 mei en
zondag 29 mei deelgenomen door het KNVB selektie-team en de or-
ganiserende vereniging "Vorden". '

juist het tegenovergestelde het geval.
Door de internationale kontakten die
"Vorden" de laatste jaren met de deel-
nemende clubs heeft opgebouwd
hebben de jeugdspelers van Vorden al
een paar snoepreisjes achter de rug.
Zo werden er vorig jaar voorwedstrij-
den gespeeld bij Schalke in Gelsenkir-
chen en bij Feyenoord, terwijl er op
vrijdag 18 maart aanstaande in Mön-
chen Gladbach een voorwedstrijd
wordt gespeeld voor de aanvang van
de bundesliga wedstrijd Borussia
Mönchen Gladbach - Waldhof Mann-
heim.
Henk de Jonge is van mening dat door
deze internationale kontakten met
"grote" clubs de jeugd bij "Vorden" al
wat zelfbewuster is gaan spelen. "Kijk
naar onze A en C teams. Doen het
beiden goed. De jeugdtrainers zoals
Ab Spies en Ben Kolenbrander zijn
met hun medewerkers fantastisch be-
zig. Wat dat betreft zie ik de toekomst
van "Vorden" bijzonder optimistisch
tegemoet", aldus Henk de Jonge.

Volksliederen
Tijdens het internationale toernooi
voor C-teams op zaterdag 28 mei en
zondag 29mei zullen de beide plaatse-
lijke muziekverenigingen "Concor-
dia" en "Sursum Corda" hun mede-
werking verlenen. Onder meer zullen
de volksliederen worden gespeeld. De
spelers worden ondergebracht in na-
burige hotels. Voor de zaterdagavond
is een gezamenlijk diner gepland.
Voorts organiseert "Vorden" op zater-
dag 14 mei een C-toernooi waaraan
zullen deelnemen: Voorwaarts, Pax,
ABS, Emos, Almen, Sp. Lochem, Zel-
hem, Ruurlo, Gazelle, ZZW, Vor-
den, F.C. Schüttorf. Inzet is de Sorbo-
Cup.

Zondag 15 mei wordt er een toernooi
voor B-teams georganiseerd met als
inzet de Achtkastelencup. Hieraan zal
medewerking worden verleend door
Robur et Velocitas, Sp. Enschede,
Emos, Schalkhaar, WVC, Rohda-
Raalte, DVC '26, Voorwaarts, Vorden,
Enschedese Boys en F.C. Schüttorf.

ORTNIEUWS

Het toernooi wordt weer mogelijk ge-
maakt door een financiële injektie van
de Nedac-Sorbo-Groep uit Vorden.
Henk de Jonge: "Als voetbalvereni-
ging "Vprden" zijn we natuurlijk hart-
stikke blij dat de Nedac/Sorbo ons de-
ze mogelijkheid biedt. Wij zijn ook in
staat een perfekte organisatie neer te
zetten. Wij en met wij bedoel ik jeugd-
bestuur, hoofdbestuur en alle andere
medewerkers beseffen maar al te
goed dat dit toernooi een belangrijk
stukje P.R. voor de vereniging bete-
kent.

Onlangs was ik op wintersportvakan-
tie in Kirchberg en daar liep ik enkele
jeugdleiders van Ajax tegen het lijf die
mij komplimenteerde met de goede
organisatie van het afgelopen jaar. En

zoiets doet je natuurlijk wel goed", zo
zegt de ambitieuze jeugdmanager.
Het eerste jaar dat "Vorden" dit toer-
nooi mede dankzij de Sorbo orgarrt^
seerde waren er over beide dagen zo'n
800 toeschouwers. Vorig jaar circa
2000. Vooral omdat ook dit jaar Ajax,
Feyenoord en PSV willen laten zien
hoe hun toekomst er qua spelerspo-
tentieel uit zal zien, rekenen ze bij
"Vorden" dit jaar op zo'n 4000 toe-
schouwers. Vooropgesteld dat de

v weergoden zullen meewerken.

Geen windeieren
Overigens heeft het aan de weg tim-
meren "Vorden" zelf ook geen wind-
eieren gelegd. Daar waar andere clubs
soms miet lede ogen zien dat het le-
denbestand inkrimpt is bij "Vorden"

• Waterpolo
Dames Vorden winnen met 13-3 van
Brummen.
De dargfe van "Vorden '64" hebben
zaterdag^ond weinig moeite gehad
om het bezoekende Brummen 2 met
een 13-3 nederlaag huiswaarts te stu-
ren.
De eerste periode werd afgesloten
met de stand 2-1, dankzij doelpunten
van Hermien Kamerling en Grietje
Wellerweerd. Diseré Westerveld en
opnieuw Grietje Wellerweed zorgden
in de tweede periode voor 4-1.
Hermien Tiessink en Grietje Weller-
weerd bepaalden in de derde periode
de stand op 6-3. In de laatste periode
was het helemaal met de tegenstand
van Brummen gedaan. Hermien Ka-
merling 2x en Grietje Wellerweerd
5x zorgden voor de 13-3 eindstand.

Winst en verlies voor polojeugd
De meisjes van "Vorden '64" hebben
na een zeer spannende wedstrijd een
7-6 nederlaag geleden tegen Thetis.
Gedurende de gehele wedstrijd werd
er om en om gescoord. Voor Vorden
scoorden Liesbeth Brinkhorst 4x en
Karin Rouwenhorst 2x.
De jongens van "Vorden '64" behaal-
den een monsterscore. Roderlo werd
met maar liefst 17-6 geklopt. De Vor-
dense goals werden gescoord door
André Karmiggelt 8x; Christiaan
Brinkhorst 2x; Micha Westerik lx; Ar-
jan Wilgenhof 3x; Harold Karmiggelt
2x en Arjan Kolkman.

• P.K.V.-nieuws
In verband met de sluiting der ten-
toonstelling voor het seizoen 1987-
1988 volgen hieronder nog twee
shows, waar de leden van PKV inge-
zonden hebben met goede resultaten.
Noord-show te Zuidlaren:
Grote hoenders: Arnhold Dijkstra met
citroen pel IxG; H. Berenpas met
Wyandotte Colombia 5xG; J. Rou-
wenhorst met Wyandotte wit 2xF.
Konijnen groot: A. Dijkstra met
Vlaamse reus wit IxZG, 2xG.
Kleine rassen: J.G. Derksen met Hol-
lander zwart IxZG.

N.K.B.-show te 's-Hertogenbosch:
Grote rassen: A. Dijkstra met Vlaamse
reus wit IxG.
Midden rassen: H. Verstege met Witte
Nieuw Zeelander IxF, 4xZG, 5xG; G.
Lenselink met Rode Nieuw Zeelan-
der IxZG; M.G. Lijftogt met Rex Cas-
tor 2xG.
Kleine rassen: Th. Janssen met Hol-
lander zwart 2xZG, IxG; J.G. Derk-
sen met Hollander zwart 2xZG, IxG.

• Dash-Sorbo Dameslieten
zich de "Krekkers" goed
smaken: 3-1

De dames van Dash-Sorbo kwamen
zaterdagmiddag thuis tegen "de Krek-
kers" allesbehalve overtuigend uit de
startblokken.
De Twentse dames uit Maria Parochie
konden het zich zelfs veroorloven
slordig te serveren. Zeker vijf keer
mislukte deopslag. De thuisclub profi-
teerde daar niet van. Integendeel
zelfs, het "liep" bij Dash gewoonweg
niet. Setstand 5-15.
In de tweede set leek de thuisclub aan-
vankelijk opnieuw niet opgewassen
tegen de dadendrang van "de Krek-
kers". Binnen de kortste keren was de
stand 0-5. Dash-Sorbo herstelde zich
daarna langzaam maar zeker. Het ge-
loof in eigen kunnen keerde terug.
Ook het blok fungeerde in de slotfase
via Gerrie Koren en Wilma Rietman
goed. Dash won met 15-10.
In de derde set dikteerde de ploeg van
Jaap Sanders de wedstrijd. Goed blok-
keren met ditmaal Carla Jansen in de-
hoodrol en goed opgezette aanvallen
leverde een simpele 15-9 zege op.
De vierde en achteraf de laatste set,
kende een uitermate spannend ver-
loop. Eerst werkten de dames uit Ma-
ria Parochie een 4-0 achterstand weg.
Dash liep opnieuw via de gemakkelijk
scorende Gerrie Koren uit naar 8-5.
'De Krekkers" wensten evenwel nog
niet te kapituleen en zette Dash met
11-14 voor een vrijwel onmogelijke
opgave. Via de sterk spelende Gerrie
Koren veroverde Dash in die fase de
opslag. Dezelfde speelster en Carla
Jansen maakten de achterstand onge-
daan. Deopslag bij 15-14 nog één keer
terug naar "de Krekkers". Het Voden-
se blok bleef overeind, zodat de op-
slag weer bij Dash terug kwam. Met
een prima serve, waar "de Krekkers"-
verdediging geen antwoord op had,
bezorgde Jolanda Wentink haar team
een 16-14 ovewinning, genoeg voor de
3-1 eindstand.

• Heren Dash verliezen van
koploper Isala

De heren van Dash hebben zaterdag
koploper Isala II in de sporthal 't Jeb-
bink niet van de overwi^tog af kun-
nen houden. In de beg^rase van de
eerste set kon Dash redelijk tegen-
stand bieden. Zelfs namen de Vorde-
naren een 8-6 voorsprong. De Deven-
ternaren raakten toen beter op elkaar
ingespeeld en kreeg Da^Égeen kans
meer. Setstand 10-15. ^
In de tweede set kwam Dash al vrij
snel op een 1-7 achterstand. Toch ge-
lukte het de Vordenaren tot 6-8 terug
te komen.
Het ervaren Isala vond het toen wel-
letjes en won vrij gemakkelijk met 8-
15. In de derde set was de concentratie
bij de thuisclub verdwenen en kon Isa-
la simpel met 6-15 winnen.
Eindstand 0-3.

• Waterpolo Heren winnen
met 9-6 van IJsselmeeuwen

De heren van Vorden hebben zonda-
gavond in een doelpuntrijke wedstrijd
met 9-6 van het Zutphense IJssel-
meeuwen III gewonnen. In de eerste
periode scoorden beide teams één
keer: 1-1. In de tweede periode kwam
IJsselmeeuwen dichter bij: 4-6, waar-
na Vorden in de laatste periode de
puntjes definitief op de "i" zette. De
doelpunten werden gescoord door
Frans Karmiggelt, Arjan Mengerink,
Rudi Sloot 2x, André Karmiggelt 2x,
Kier Knol, Harold Kolkman en Han
Berenpas.

• Tafeltennis
Treffers nog ongeslagen!

Het eerste team van Treffers is nog
steeds ongeslagen. Dit keer werd met
9-1 van Hetac uit Hengelo gewonnen.
Zwier Heyink en Sjoerd Hovenkamp
bleven ongeslagen en wonnen ook
het dubbel. Het ene verliespunt kwam
op naam an Frans Schoenaker.
Het tweede team van Treffers won
thuis met 6-4 van ETW I. Rolf Gas-
per en Frans Hovenkamp wonnen elk
drie partijen, alsmede het dubbelspel.
Het derde team verloor kansloos met
8-2 van Smash 5. Rody Schouten won
één partij en samen met Harrie Die-
ters het dubbel.
Het eerste jeugdteam verloor met 6-4
van RTTV. Christiaan Wichers won al
zijn partijen. Ook het dubbel eindigde
in een Vordense zege.

• Zaalvoetbaltoernooi
voor dames

De Vordenze zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert op maandag 7
maart een toernooi voor dames, wel-
ke in de sporthal 't Jebbink wordt ge-
speeld. De bedoeling is om twee pou-
les te vormen, één voor geoefende en
één voor recreatieve speelsters. Dit

met de bedoeling om de krachtsver-
houdingen beter te verdelen zodat het
voor iedereen aantrekkelijk is om mee
te doen.
De ATV van H. Gostal is bereid ge-
vonden om als sponsor op te treden,
zodat het inschrijfgeld laag kan wor-
den gehouden. Het "A-team" verde-
digt dit jaar de wisselbeker, welke be-
schikbaar is gesteld door dhr. Ab Jan-
sen, beheerder van de sporthal.
Het toernooi vindt 's avonds plaats.

• Velocitas wint met 6-2
van 't Aambeeld

Velocitas was in deze wedstrijd dui-
deijk de betere ploeg. FritsBarendsen
gaf zijn ploeg na een knappe aktie een
1-0 voorsprong. B. Wentink speelde
keer op keer zijn medespelers vrij.
Achtereenvolgens waren het A. Wa-
genvoort, F. Barendsen, J. Schroër en
R. Golstein die deze kansen verzilver-
den. Nadat Aambeeld tot 5-2 was te-
ruggekomen, bepaalde R. Golstein de
eindstand op 6-2.

Velocitas 2 verloor met 4-0 van Brasil
'77 en mt 11-0 van Aambeeld I.
Programma: vrijdag 19 febr. doet Velo-
citas I mee aan "De Nacht van Borcu-
lo". De dames gaan op bezoek bij
WS V. Zondag 21 febr. speelt Velocitas
I tegen Loil 2.

• Culturele avond
Standsorganisaties

Vrijdagavond 19 februari wordt er in
de grote zaal van "de Herberg" een
culturele avond belegd van de afde-
ling Vorden van de G mvL, Jong G eire
en Plattelandsvrouwen. Hiervoor is
uitgenodigd dhr. R. Rasenberg, de
zingende veearts uit Roermond. In
het dagelijks leven is Rasenberg prak-
tierend veearts. Vaak grijpt hij naar
zijn gitaar om voor het publiek te gaan
zingen over alles wat hem bezig
houdt. Hij heeft reeds een paar radio-
en TV-optredens achter de rug. Te-
vens heeft hij enkele langspeelplaten
gemaakt.

Politienieuws
Op woensdag 3 februari, omstreeks 22.45 uur, heeft een aanrijding plaatsgevon-
den tussen eenpesonenauto en een bromfiets, op de Strodijk te Vorden.
De bestuurder van de personenauto reed vanuit een uitrit de weg op en kon een
uit tegenovergestelde richting komende bestuurder van een bromfiets niet
meer ontwijken. De bestuurder van de bromfiets, een 17-jarige inwoner van
Zutphen, is voor behandeling overgebracht naar "Het Nieuwe Spittaal" zieken-
huis te Warnsveld.

In de nacht van 4 op 5 februari 1988 is er in twee panden ingebroken, te weten in
een kapperszaak en een restaurant te Voden. In beide gevallen is men door ver-
breking van een deur naar binnen gekomen. In het restaurant zün de kassa's
leeggehaald en de inhoud van de gokkasten geleegd. Tevens heeft men wat ster-
ke drank weggenomen. Bij de kapperszaak is tevens deinhoud van de kassa's
verdwenen.
- Eveneens die nacht heeft men een bruine Gazelle herenfiets, welke stond af-
gesloten, ontvreemd nabij het station te Vorden.

Door passanten werd erop gewezen, dat et grasvel, gelegen achter de Christina-
laan de laatste tijd gebruikt werd, door jongelui op bromfietsen, als crossveld.
Hierbij werd het gras nogal vernield. Vrijdagavond omstreeks 18.30 uur werd
een 16-jarige Vordenaar met bromfiets aangetroffen, evenals "verse" vernielin-
gen aan het grasveld. Kosten verbonden aan deze "vernielingen" zullen op de
daders worden verhaald.

Een langs de Wildenborchseweg geparkeerde personenauto werd opengebro-
ken. De bestuurder had de wagen daar zolang neergezet omdat de motor wei-
gerde. Toen hij het voertuig wilde ophalen ontdekte hij dat de radiocassettere-
corder was ontvreemd.

Uit de oude kaasfabriek werd de afgelopen tijd voor een groot bedrag aan cilin-
ders voor kaaspersen ontvreemd. Deinbraak werd ontdekt op maandag 8 fe-
bruari. De daders moeten vrij lang bezig geweest zijn, gezien de omvang van de
buit. Ook is het waarschijnlijk dat de buit vevoerd is met een wat groter voertuig
dan een personenauto.

Verder werd de afgelopen week nog aangifte gedaan an diefstal van en autospoi-
ler en diefstal van een jas vanuit een café.

U ziet, het criminele gilde heeft de afgelopen eek weer behoorlijk toegeslagen.
Wjj vragen opnieuw aan iedereen die iets verdachts heeft gezien of denkt te hebben
gezien dit vooral te melden. Elke informatie is welkom.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Kerriegerecht met appel
Rundvlees, kerriepoeder en licht zure appels vormen de hoofdbestand-
delen van een eenvoudig doch bijzonder smakelijk hoofdgerecht. U
kunt er heel goed droog gekookte rijst of gekookte aardappelen bü opdie-
nen.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram runderstooflappen, kerriepoe-
der (bij voorkeur de milde soort: kerrie Djawa), 2 a 3 appelen, citroen- of
limoensap, bouillontablet (of-poeder), bloem, enkele eetlepels melk.

U maakt het vlees dhroog met keukenpapier en snijdt het in pinkbrede
reepjes. Verhit 75 gram boter en wacht tot het schuim op de boter groten-
deels is weggetrokken. U bakt de reepjes vlees er snel aan alle kanten
bruin in en bestrooi daarna de reepjes met wat zout, peper en l eetlepel
(iets minder of meer mag ook) kerriepoeder.
Schep alles goed om. Temper de warmtebron en voeg dan 4 deciliter ko-
kende bouillon toe. Leg het deksel op depan en laat het vies zolang zach-
tjes sudderen tot het gaar is (afhankelijk van de soort stooflappen l tot 2
uur). U schilt de appelen en snijdt elke appel in 8 parten. Verwijder de
klokhuisdelen en besprenkel ze met 2 eetlepels citroensap en voeg de ap-
pelen bij het inmiddels gaar geworden vlees. Schep alles voorzichtig om
en laat alles dan nog 5 tot 10 minuten sudderen.
Schep het vlees en de appelen met een schuimspaan uit depan. Houdt
het in een voorverwarmde schaal warm. Meng in een kom l \ eetlepel ge-
zeefde bloem met 4 eetlepels melk. Daarna roert u er 4 eetlepels van ht
stoofvocht door en schenkt het mengsel door een zeefje bij het stoof-
vocht. Breng alles, onder voortdurend roeren, aan de kook en laat alles
dan nog 4 tot 5 minuten zachtjes doorkoken.
Proefde saus en voeg naar smaak eventueel een beetje peper en/of pi-
mentpoeder toe. Schenk de saus hierna over het vlees met de appelen.

Tip: wanneer u vlak voor hetopdienen de goed uitgelekte inhoud van l
grote pot of blik witte of bruine bonen in de saus opwarmt en het daarna
over het vlees met de appelen schenkt dan vormt u er een éénpans-maal-
tijd van die, juist in deze tijd van het jaar, u een applausje zal opleveren.

Bereidingstijd: 40 minuten (zonder stooftijd)
Energie per portie: ca. 1074 kj (225 kcal)



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

M in k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

, Tegen inlevering van deze BON
voor O,W ^ op vrijdag 12 februari

Nieuw in ons assortiment: IVrBlltBDrOOfl

extra grof x mfit spijs
volkorenbrood N

 N «• 5.00 voor
Vissers x ,3,50

pak Witte Bollen 1,00 Volkoren

Gevulde Keekjes 10 voor 5,00

Koffiebroodjes
per stuk 1,20

nu 5 voor 4,00

Bent U al lid van de
club van honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Vereniging
Vorden

Jaldidee ja ld idee
jaldidee

het Stamper-
carnaval
is okee

met
Telev is ie

reparaties
direct

uw v.ikrruin
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

ü( VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Malsovit
afslankbrood
ambachtelijk voor u ge-
bakken door:

7UTPH6NSFWEG 18 VORDEN TH 1384

20 februari
in het

Dorpscentrum

"Ping zei de klok"

Vordens toneel
laat het U horen.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Ver. Vorden

aquAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeei
en Waterstaat Hel meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak mei de
vele extra s In vi|t modische kleuren

WAPEN EN SPOHTHAND£L

Marren*
i éttlmffnél

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

WELKDOP
BIEDT
MEER

Bij aankoop van f25,- of
meer aan alle ijzeiwaren
en/of gereedschap ontvangt
u een Mauwhamer GRATIS.
(tw.v f4,95 of de helft
in contanten).

24-delige Rahsol doppendoos
nu

Valma winterset
van 13,95 voor

9,95

8 Delige ring/steeksleutelset
van 49,65 voor 07 CA

Klusjesbox nu Ö/VO
4 Delige universele borenset
(4,5,6 en 8 mm)
van 19,50 voor

Prijzen zijn incl. BTW. Aanbiedingen
geldig t/m 2.3.88

wc l Ito® p
Ru u Ho, Stationsweg 12, tel. 2500;

Hengelo, (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;

loldijk, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 14 41

WC l ItO OII ̂  Grote Groene Vakwink.el

GEMEENTE
VORDEN

\

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
het college van Burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van:

a. artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
voor een periode van vijfjaar, vrijstelling te verlenen
van de bepalingen van het bestemmingsplan "Bui-
tengebied 1982" ten behoeve van het verzoek van
de fam.Arfman.Schuttestraat 13, alhier, voor de ver-
bouw van een bij het agrarische bedrijf behorende
schuur tot kampeerboerderij.

b. de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. artikel
50, lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen
aan het verzoek van de heer H. Loman, Overweg 12,
voor de bouw van een woning met garage/berg ing
c.a. op een perceel nabij de Overweg 15 alhier, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie M, no.
155(ged.).

De op de bouwplannen betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf maandag 1 5 februari
a.s., gedurende 14 dagen ter inzage ter gemeentesecre-
tarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a.
Gedurende die termijn kan een ieder zijn bezwaren te-
gen het voornemen schriftelijk kenbaar maken aan ge-
noemd college.

Vorden, 11 februari 1988.

ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF

De loco-burgemeester, voornoemd,
J.F. Geerken.

Te koop aangeboden:

houten loods
De gemeente Vorden biedt te koop aan een houten
loods, afmeting ca.7 x^2 meter. De loods staat op het
terrein Enkweg 11 te Vorden.

Aanbiedingen kunnen schriftelijk worden gezonden
aan de afdeling gemeentewerken, de Horsterkamp 12
te Vorden en wel voor 20 februari 1988.

Vorden, 11 februari 1988.

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 busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Bij inlevering van deze bon

Suikerbrood
van 2,10 voor l ,OO

't winkeltje in vers brood en banket

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

presenteert op

zondagmiddag 14 februari a.s.

Het Stamper
Carnaval
+ heropening

in residentie
het Stampershol

m.m.v.
Prinses Loes l

en Prins Peter II

Muzikale omlijsting

het "Hanska Duo"

Aanvang 14.00 uur

ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF

uw vakantie

ASSURANTIE

Als U met vakantie gaat loopt U meer risiko's dan normaal. Of U
nu binnen of buiten Europa reist. Zorg daarom tijdig voor een
goede reisverzekering. Via OGZO Assurantie kunt U dit voorde-
lig regelen.

Voor slechts ƒ1,- per persoon per dag verzekert U zich bij OGZO
Assurantie reeds van een uitstekende dekking.
Wilt U geneeskundige kosten meeverzekeren, dan bedraagt de
premie ƒ 1,50 per persoon per dag (met een eigen risiko op
bagage van ƒ 100,- per gebeurtenis).
Toeslagpremie voor wintersport ƒ 1,75 per persoon per dag.

Vraag onze vrijblijvende informatie.
In de OGZO-Infobus, het informatiekantoor in het ziekenhuis te
Winterswijk of in het OGZO-kantoor te Goor.
Wij helpen U graag.

'Een Duizendpoot in verzekeren'

Grotestraat 92
Postbus 19
7470 AA Goor

Tel. 05470-84555



Walter Arendsen sportman van
het jaar "De Graafschaprijders"

Tydens een gezellige feestavond van de V.A.M.C. "De Graafschapryders", welke zaterdagavond in "De
Herberg" werd gehouden, maakte voorzitter Wim Bielderman bekend dat Walter Arendsen tot sportman
van het jaar 1987 is gekozen.
Onder andere maakte Walter Arendsen deel uit van het Nederlands team dat in Polen aan de zesdaagse
heeft deelgenomen. Bovendien was hy één der ryders van het Enduro Senioren team van "De Graaf-
schaprjjders", dat vorig jaarkampioen an Nederland is geworden.

Dit Enduroteam verder bestaande uit
Jan Klein Brinke, Johan Braakhekke
en Mies Siers werd door loco-burge-
meester J.F. Geerken, gehuldigd. De
heer Geerken ging direkt ernaar tot
felicitaties over aan het Enduroteam
Nationalen van "De Graafschaprij-
ders", dat eveneens kampioen van
Nederland is geworden. Zover voor-
zitter Wim Bielderman zich kon her-
inneren was het nog niet eerder in de
vaderlandse motorsport voorgeko-
men dat van één vereniging twee
teams nationaal kampioen werden.
Het succesvolle nationalenteam be-
stond uit de rijders Benno Schuppers,
Gerrit Hoftijzer, Joop Wuestenenk en
Erik Bulten.

Gerrit Arfman (manager van beide
teams) en Jan Slagman (teamleider
van beide teams) werden eveneens in
de huldiging betrokken, terwijl Gerrie

Arfman in de bloemetjes werd gezet
voor de wijze waarop zij de ravitaille-
ringen van de rijders verzorgt.
Dennis Helmink is gekozen tot jeugd-
sportman van het jaar. Verder werden
de volgende kampioenen door het be-
stuur van "De Graafschaprijders" ge-
huldigd:

Toercompetitie binnenland: Gerard
Hartman. Toercompetitie buitenland:
Gerrit Bloemendaal. Oriëntatie auto's
A-klasse: Jan Luiten. Auto's B-klasse:
Dolf Versteege. Auto's en motoren
toerklasse: Gerrit van Veldhuizen.
Niet leden A en B Klasse: Piet Rein-
des. Enduro Nationaal: Gerrit Hoftij-
zer. Enduro Senioren: Johan Braak-
hekke. Motorcross klasse jeugd 50/80
cc: Bert Jan Teunissen. Klasse overi-
gen: Hans Berendsen. Ereprijzen:
"Deldentrophee": Hans Berendsen.
"Schoenakerrittentrophee": Gerard

Hartman. "Okhorstgrasbaantro-
phee": Hans Berendsen.
De voorzitter van "De Graafschaprij-
ders" Wim Bielderman bedankte de-
ze avond het gemeentebestuur van
Vorden voor haar medewerking bij
het organiseren van motorsporteve-
nementen. Ook de grondeigenaren
die b.vJjkde Oost Gelderlandrit toe-
stemml^Pgeven om de wedstrijd op
hun grondgebied te laten verrijden.
Datzelfde geldt voor de eigenaren van
het circuit "Delden", het circuit waar
leden van "De Graafschaprijders" trai-
nen er^^m onderlinge wedstrijden
houderIRrder deze avond bloemen
voor mevrouw Rouwenhorst. Dit van-
wege het feit dat haar man onlangs is
geridderd. Na afloop van al de huldi-
gingen werd er in zaal "De Herberg"
onder de muzikale tonen van de band
"Never Mind" een gezellig feestje ge-
bouwd.

Valentijnsdag
Valentynsdag is een dag bij uitstek om bekenden, familie en
vrienden eens extra te verwennen. Misschien in Nederland nog
niet zo bekend, maar toch zeker eens de moeite waard om de
aandacht op te vestigen. Vooral als men iemand met zo'n over-
heerkjke taart kan verrassen, kan dit feest een écht feest wor-
den.

• Plattelandsvrouwen
De plattelandsvrouwen van de afde-
ling Vorden kregen bezoek van het
vrouwencabaret 'Twee recht, twee
averecht" uit Drente.
Dit cabaret, bestaande uit zeven da-
mes, bracht een programma die zij
zelf hadden bedacht en geschreven.
Het was een aaneenschakeling van
"Momentopnamen", bestaande uit
liedjes en sketches. De ene keer met
een lach, de andere keer met een
traan.

Sponsor voor Heren I van Dash
Dash voorzitter Henk Groenendal is er in geslaagd, nadat ook de Dames I en II, de Meisjes A, de Heren II
en de Jongens A van en sponsor waren voorzien, om ook een sponsor voor het eerste herenteam binnen te
halen.
Dit zal /ün H.C J. uitHengelo. Dit bedrijf zal de heren van Dash zowel van kleding als materiaal voorzien.

Ronald Jansen (18)
vertrok vorige week naar Dubai
Vordenaar Ronald Jansen (18 jaar) is de afgelopen dagen druk in de
weer geweest met het pakken van /n koffer voor de reis naar Dubai.
Vrijdagmiddag 29 januari vertrok hy om 17.00 uur vanaf Schiphol
naar de Perzische Golf om daar zyn plicht te doen aan boord van de
nüjnenjager "de Hellevoetsluis". Ronald Jansen, kort verband vrij-
williger (KWer) bü onze krijgsmacht is sedert februari 1986 hy de
marine. Hij heeft voor vier jaar getekend.

Gedurende de eerste negen maanden
heeft hij in Den Helder en Amster-
dam een opleiding gehad bij de Tech-
nische Dienst Werktuig Techniek.
Zijn taak bestaat uit het verrichten van
allerhande onderhoud aan boord van
het schip en vele andere technische
karweitjes. "Mijn werk kan ik het be-
ste omschrijven als automonteur op
een schip", zo zegt hij.

Toen hij zijn opleiding bij de S-fregat-
ten had voltooid werd Ronald gesta-
tioneerd aan boord van de mijnenja-
ger "de Haarlem". Op deze jager heeft
hij de afgelopen maanden veel, zoals
hij zelf zegt, op de Noordzee rondge-
dobberd van België tot aan Engeland.
In december kreeg de bemanning van
"de Haarlem" bericht dat zij zich ge-
reed moest houden voor vertek naar

de Perzische Golf. Er was geen moge-
lijkheid om "nee" te zeggen. Alleen
dienstplichtigen mogen volgens Ro-
nald voor "de eer" bedanken.

"De afgelopen tijd hebben we wat
voorlichting gehad over wat we wel en
niet mogen en voor de rest zien we het
daar ginds wel", zo zegt hij.

Vrijdag vertrokken ze met plm. 90 per-
sonen. De bemanning van "de Haar-
lem" (waartoe Ronald behoort) zal
dan de bemanning van "de Helle-
voetsluis" gaan aflossen. Het lijkt Ro-
nald wel, zo'n trip.

"Waarom niet, het lijkt mij best prettig
en je ziet nog eens wat. Thuis vinden
mijn ouders en vriendin Mirjam het
niet zo leuk. We zien wel. Over 4/2
maand ben ik immers weer thuis", zo
zegt hij.

de blauwe hand
burg. galleestraat 36 vorden
telefoon 05752-2223.

sieraden, (volks)kunst, weefsels,
aardeweÉÉ potterie, reprodukties
en ansicntKaarten, uit o.a.
nederland, india, noord afrika

openingstijden:
dins- t/n^rijdag van 1/22-6 uur
zaterdacjjh 10-4 uur
ook na telefonische afspraak

=hilzon
zonweringen

uw leverancier voor al uw
verticale en horizontale zonweringen.

Wij zijn gespecialiseerd in Rolluiken (Heroal)

en verticale lamellen
5 jaar garantie - eigen montage

showroom
Hummeloseweg 7, Hengelo (G ld.)

voor afspraak bellen
05753-1048

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

Zelfs lijnen kan lekker zijn.
NIEUW:

BROTAVIT
Volkoren met tarwe, rogge, haver, rijst, maïs en

gerst. Puur natuur, blijft langer mals.
Lijn U fit.

Vers van de warme bakker.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 057 52-187

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

zaterdag 13 februari

Carnaval
met de Plaggestekkers

bij

„de Boggelaar"
met Prins en Raad van Elf

m.m.v.

Calypso
aanvang 20.00 uur

Weekblad Contact
graag en goed gelezen

Almen
Tel. 05751 - 1296

HORECA BUITENCENTRUM
Voor uw feesten van klein tot groot

U gaarne
vrijblijvende
informatie.

0/7, 0/7, 0/7,

wat een bal
tijdens het
Stamper-
carnaval!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

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


