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Commissie Algemeen
Bestuur wil nog geen
representativiteitsverklaring
aan omroep
'De Berkelstroom' afgeven!
Graftombe Huize Vorden
'Ook nu zijn we op het allerlaatste moment weer voorzien van
nieuwe ontwikkelingen. Er zijn nieuwe argumenten aangedragen. wellicht op monumentenlijst
Vorden en Gorssel daarbij betrokken
dan kun je beter spreken van een regionale omroep. En die hebben we toch
al!', aldus de heer Knoef.
Over veertien dagen komt het collegevoorstel in de raad. Intussentijd zal hef
college op aandringen van CDA-ei
Boers (hij werd daarbij door de gehele
commissie gesteund) trachten de raad

te informeren over de exacte financiële
middelen die Omroep Vorden denkt
tot haar beschikking te hebben.
Kortom, zo formuleerde Boers: 'Wij
moeten 'onderbouwd' kunnen beslissen op basis van de gegevens die ons
nu van beide omroepen bekend zijn
zou je kunnen zeggen: de weegschaal is
in balans', aldus Boers.

Er komt een financiële onderbouwing, een brede ondersteuning
van de Vordense gemeenschap. Echt, we zitten er een beetje Burgemeester Kamerling deelde dinsdagavond aan de leden van
mee!', aldus CDA-er A.H. Boers dinsdagavond tijdens de com- de commissie Algemeen Bestuur mede dat het college de procedure heeft opgestart om de graftombe Huize Vorden op de monumissie Algemeen Bestuur.
mentenlijst te krijgen. De kunsthistorische afdeling van monuTijdens de behandeling van het voor- die de commissie voorhield dat deze
mentenzorg heeft inmiddels laten weten dat dit waarschijnlijk wel
stel van het college om de heer EJ. zich niet bezorgd over de kontinutiteit
zal
lukken. In zowel de commissie Financiën als algemeen beBrummelman niet en de Stichting Lo- behoeft te maken.
kale Omroep 'De Berkelstroom' wel 'Er zijn vergaande besprekingen met
stuur werd gepleit om deze graftombe op de monumentenlijst te
een representativiteitsverklaring af te een grote producent van huishoudelijkrijgen.
geven, kwam de heer A. Knoef (die ge- ke artikelen in Vorden. Binnen dit bebruik maakte van de gelegenheid om
in te spreken) met de mededeling dat
niet meer gesproken moet worden over
E.J. Brummelman maar over de 'Stichting In Oprichting Lokale Omroep
Vorden'.
Knoef vond het niet juist dat het college in haar advies aan de raad stek dat
het bestuur niet representatief is voor
Vorden. Het bestuur van 'De Berkelstroom' zou beter representatief zijn.
'Ik wijs u er op dat alle stromingen vertegenwoordigd zijn. Ook voor etnische
minderheden is inmiddels een vertegenwoordiger geplaatst. Wij zijn van
mening dat dit bestuur beter representatief is dan een Zutphens bestuur met
daarin 2 of 3 Vordenaren', aldus Knoef

drijf bestaat een werkgroep die zich in
het verleden ook al eens bezig heeft gehouden met commerciële en lokale
uitzendingen. Dit bedrijf heeft ons financiële steun en medewerking toegezegd', aldus de heer Knoef.
Hij wees erop dat omroep Vorden zowel op de kabel als via de ether wil uitzenden. Er hebben
besprekingen
plaatsgevonden met mensen van de
Deventer Dagblad Combinatie waaruit
omroep Vorden de konklusie heeft getrokken dat het ook heel goed mogelijk
is voor Vorden zelf een televisiekrant
op te starten.
De Berkelstroom zendt momenteel uit
in Zutphen en Warnsveld. 'Wordt ook

EMEENTE ft
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak,
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10uuren
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.
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.•BOUWVERGUNNINGEN
Op 5 februari jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan HJ. Morssinkhof-Thus te Ruurlo, voor het verbouwen van het winkelpand Nieuwstad 14
te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

m

APVERGUNNINGEN

Op 5 februari jongstleden hebben burgemeester en wethouders kapvergunning verleend aan:
— de heer GJ. Rietman, BoshuiswegS
te Vierakker, voor het vellen van 108
populieren langs de Koekoekstraat
en de Boshuisweg te Vierakker;
— de heer DJ. Norde, Ruurloseweg 48
te Vorden, voor het vellen van 4 eiken op het perceel Ruurloseweg 48
te Vorden.

JXWOfl"&^^

Beide commissies waren het er unaniem over eens dat voor de restauratie
een bedrag van f37.500,- uitgetrokken
moet worden.
'Doeje dat niet dan moetje zo'n stukje
monument laten afbreken. Ik wil graag
dat het voor de gemeente Vorden behouden blijft. Het zou trouwens een
goeie zaak zijn dat de gemeente de
graftombe in eigendom zou krijgen',
aldus vertolkte CDA-er Van Voskuilen
de gevoelens van zijn fraktie.
Burgemeester Kamerling wond er in
de commissie Algemeen Bestuur geen
doekjes om dat de gemeente nalatig is
geweest met betrekking tot het onderhoud, 'j^^tand des tijds heeft in de
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Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

NQUETE
VERENIGING
GROENE KRUIS
De Vereniging Het Groene Kruis gaat
eind februari begin maart een enquête
onder de Vordense bevolking houden
teneinde te weten te komen wat er leeft
ten aanzien van wensen over de gezondheidszorg in Vorden. Onder andere wil men trachten te peilen aan
welke cursussen er behoefte bestaat.
De wethouder mevrouw M. Aartsenden Harder vindt dit een dermate goede zaak dat zij iedereen oproept om
aan deze enquête mee te doen.

b. Horsterkamp: akoestische voorzieningen aanbrengen, nog niet bekend wanneer, niet voor het midden
van dejaren 90.
c. Reconstructie Zutphenseweg 2e
fase: versmalling van die weg gelegen tussen de Steege en de Schoolstraat en aanleg parkeerhavens.
Deze reconstructie is pas mogelijk
nadat de omleiding van het doorgaande vrachtverkeer een feit is. De
uitvoering is gepland april 1992.
d. Herinrichting centrum. Dit onderdeel is in enkele deelprojecten gesplitst. De uitvoering van het Ie
deelproject is gepland in november
1991. Uitvoering van alle projecten
zal heel 1 992 in beslag nemen.
e. Bevoorradingsweg. De uitvoering
hiervan is gepland in december
1 99 1 tot april 1 991.
— Plaatsen
kasten.

verlichte

informatie-

Burgemeester en wethouders hebben
besloten om de informatiekasten met
de plattegronden van de gemeente, die
aan de invalswegen staan, te verlichten.
— Vergunning voor kunstvuurwerk
op 30 april aanstaande.

f* UIT DE
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN
29 JANUARI 1991
In het vervolg zullen enkele onderwerpen die in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
aan de orde zijn geweest, aandacht
worden geschonken in deze gemeentelijke voorlichtingsrubriek.
— tijdschema
projekt
omleiding
doorgaand vrachtverkeer.
De afdeling gemeentewerken heeft een
tijdschema opgesteld voor de omleiding van het doorgaande vrachtverkeer. Dit project is in meerdere deelprojecten gesplitst.
a. n constructie kruispunt de Horsterkamp Ruurloseweg (mini-rotonde,
uitvoering gepland nov dec 1991 en
januari 1992.

Aan de Oranjevereniging is een
vergunning afgegeven voor
het
afsteken van een kunstvuuwerk op 30
april aanstaande. Burgemeester en
wethouders
hebben
aan
vergunninghouder meegedeeld dat als
de situatie in de Golfoorlog daartoe
aanleiding geeft beter geen gebruik
gemaakt kan worden
van
de
vergunning.
— Tweedaagse motorenrit.
Op deze in het najaar 1990 verreden rit
is een reaktie ingekomen.
Briefschrijver vraagt zich af of het gelet
op de diverse nadelig aspekten voor
het milieu niet verstandiger is om geen
vergunning meer af te geven voor deze
evenementen.
Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat na afweging van alle
belangen de conclusie is dat er geen
aanleiding bestaat om deze activiteit te
verbieden.

loop der jaren toegeslagen en ook is
een aantal stenen van de graftombe
door de inwerking van de vorst gebarsten', aldus excuseerde burgemeester
Kamerling.
De heer Lichtenberg wees er op dat de
familie Van der Borch (vroegere bewoners van kasteel Vorden) in het verleden veel voor de agrarische bevolking
van Vorden heeft gedaan. Als een soort
eerbetoon aan de Van der Borchs
toonde ook hij zich er een warm voorstander van dat de graftombe in gemeentelijke handen zou overgaan.

ANBO
Liefhebberij, goed ger^fechap, gezond plantmateriaal, verscmdig onderhoud en een doelmatige bemesting
zijn basisvoorwaarden voor het in
standhouden van een siertuin.
Woorden van deze strekking sprak
onze dorpsgenoot, de li^^j. Kettelerij, vrijdag jl., tijdens e«BK.NBO-bijeen komst voor leden en andere belangstellenden in het Dorpscentrum.
Op aanschouwelijke wijze zette hij uiteen aan welke eisen tuingereedschap
moet voldoen, waar we op moeten letten bij het aanbinden van klimplanten
en hoe en wanneer bepaalde plantensoorten gesnoeid moeten worden.
Met behulp van fraaie dia's verschafte
de inleider de vele aanwezigen inzicht
in de mogelijkheden van verschillende
terras- en tuinvormen op kleine en
grote oppervlakken.
Vooral de kleurrijke plaatjes van Vordense tuinen genoten hoorbaar de belangstelling.
Tijdens een vragenuurtje behandelde
de heer Kettelerij praktijkproblemen
van menig tuinbezitter.
De siertuinbezitters, die 8 februari de
gestaag neerdalende sneeuw hebben
getrotseerd voor een bezoek aan de
ANBO-bijeenkomst, kunnen terugzien
op een nuttig bestede middag.

Oecumenische
dienst
Zondagavond 17 februari vindt er in de
R.K. Kerk op de Kranenburg een Oecumenische dienst plaats. Dit is aan het
begin van de 40-dagen-tijd, de tijd van
voorbereiding op het Paasfeest. Een
belangrijke en waardevolle periode
voor alle christenen.
Voorganger in deze dienst is ds. H.
Westerik. Medewerking wordt verleend
door de leden van de lithurgische commissie van de Raad van Kerkeri Vorden.
Het Vordense Dameskoor o. l.v. de heer
P. Rouwen verleent muzikale medewerking. Na afloop is er in de kerk gelegenheid om een kopje koffie/thee te
drinken.

Forumavond
Raad van Kerken
De Raad van Kerken Vorden/Kranenburg organiseert een forumavond,
waarin vertegenwoordigers van de
Rooms Katholieke, Gereformeerde en
Hervormde Kerk eikaars vragen beantwoorden over tal van zaken, als kerkgebruiken, tradities en sacramenten
(bijv. doop en avondmaal en eucharis
tie).
Er zal gelegenheid zijn om ook vanuit
de zaal vragen te stellen aan het forum.
Een unieke gelegenheid om van elkaar
te horen en leren.
maabnch!R ^febrtlari a^fn he^Achteï
huus (achter de Geref. Kerk).

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde gemeente
Zondag 17 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, bediening van de Heilige Doop. Er
is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur ds.
H. Westerink, dienst Raad van Kerken in R.K.
Kerk Kranenburg m.m.v. Dameskoor.
Geref. kerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. H. Westerink, dienst R.v.K. in
Ant. Kerk.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 16 februari 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 februari 19.00 uur Oecumenische
dienst.
RK Kerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 februari C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Hulsarts 16 en 17 februari dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00

Woningadviescommissie
woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand.
Alleen op afspraak.
Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpveriening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

uur.

Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 16 februari 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 16 en 17 februari G.M. Wolsink, Lochem, tel. 05730-5634.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Tafeltje Dekje februari mevr. v.d. Berg, tel.
6875 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230. maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
Alarmnummer 06-11.
10.30-12.30 uur.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel. vanaf 10 uur of volgens afspraak.
05751-1846.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur. Elke Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.
morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.

VIERAKKER - • WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 februari 10.00 uur ds. C. Bochanen, werelddiakonaat.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 februari 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores:
17-18
Pastor Loeffen, tel. 05730-51457.

februari

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Oud plaatsgenoot
benoemd

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

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

(Ov.) De heer Plomp w;is woonachtig
en werkzaam in Vorden van 19761980.
Na zijn vertrek uit Vorden was hij drie
Onze oud plaatsgenoot Mr. R.H. jaar werkzaam bij het ZOG in DoetinPlomp wordt per l mei a.s. de nieuwe chem van waaruit hij de overstap naar
Haaksbergen maakte.
gemeentesecretaris te Haaksbergen

STICHTING

endrix

Rauwe
Casseler Rib
Lekker bij de zuurkool!

BOH FOI TOCH
MAANDAG + DINSDAG

ZONDAG 17 FEBRUARI
ENTREE Hfl. 4.00
inclusief kop koffie.

.DESMID" r

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte Lever 100 gram 0,89
Rauwe Ham

KANT-EN-KLAAR

HACHEE

ONGEROOKT

100 gram l ,59
erkstraat 11 Keyenborg. Tel 05753-1293

hendrix voeders

Rundergehakt ik,io11,50
H.o.H. Gehakt 1 «HO 7,95
Riblappeni kiio 14,90

MARKTAANBIEDING

VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR
EEN GEZOND PERSPEKTIEF.

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst i KÜO 7,95
Grove verse worst 1 «HO 9,90
Magere Varkenslapjes 1 KHO 7,95

AANVANG 11.30 UUR

Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.
Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zeltstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektiet.
Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

1,69

100 gram

& Hans Keuper

100 gram 2,25

SPECIALITEITEN

Pampaschijven

GEWONE

of

STICHTING
VLUCHTELING
GIRO

Biefstuk

Gelderse Schijven

ongewoon lekker 250 gram 0,75

5 halen 4 061316H

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

999

Krabbetjes

Hamlapjes

1 kilo 4,25

1 kilo 10,45

N

é®\

Fam.J.Huitink

*—r->3S

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 14 -15 -16 februari 1991

Kom dan uw auto wassen
in onze overdekte wasserette.
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink
Nieuwstad 36 / Rondweg 2
7251 RV Vorden-Telefoon 05752-1794

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

UITDENOTENBAR:

OPRUIMING!
In verband met ons

TOTALE LEEG VERKOOP
wegens bedrijfsbeëindiging per l april 1991

DUBBEL JUBILEUM

SPECIALE BRILLENACTIE

25-jarig huwelijk / 60 jaar bestaan

Brilmonturen voor I 5 U/" per stuk

vieren wij de hele maand februari feest met
SPECIALE AANBIEDINGEN (m.i.v.maandag 18februari)

Deurmatjes 60 Stuivers (of 3 gulden)

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

%

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEHHAVE

Fricando
1 kü013,90

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

groenten en fruit
en noten
&

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de
kou zitten

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

tanTrodenburg

Vordense
NOTENMIX
250 gram

2,50
maandag 18, dinsdag 19
en woensdag 20 februari:

Panklare RODE OF WITTE KOOL 500 gram 0,95

Onze nieuwste collectie brilmonturen
voor HALVE PRIJS
Geef aa i de collectantof

STICHTING VLUCHTELING

GIRO

stort op giro 999 van

Verder 20 tot 50% korting op alle gouden en
zilveren sieraden, horloges, klokken enz.
Op brilleglazen 20% korting.
Op alle niet afgeprijsde artikelen 20% korting.

DEN HAAG

Stichtim3 Vluchteling. I)en Haag

QQQ
«X ••/••/

4re*&6c( w4GMtti*ae<H, wceh laai

Alles a contant, geen ruilen.

Thermoskan wit 1 itr 60

kwartjes (of 15 gulden)

J.W. BLOEMENDAL
Goud en zilver - horloges - klokken - brillen etc.

TiC TaC Turn spel voor 2 spelers maar

60 dubbeltjes + 60 stuiversuf9gulden)

Dorpsstraat 25 - RUURLO - Tel. 05735-1208
Maandag gesloten.

Met zulk koud weer moet men goed eten!
Koop daarom brood bij de bakker, die zelf bakt.
U proeft wel waarom.

Spaarvarken 60 cent

THEO TERWEL
Glasservies 19 dig inci karat 60 gulden

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

Legpuzzel 500 stukjes Amerikaanse Truck 60

dubbeltjes

HEB

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Zwarte Piet spel 60 Stuivers (of 3 gulden)
Verdere aanbiedingen zie onze etalages of kom even
gezellig binnen. Voor iedereen klein en groot, zolang
de voorraad strekt, een leuke attentie.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

SUETERS

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

AANBIEDING:

AUTOSCHADESPECIALIST

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Chipolatapudding NU

WEEKENDKAARTEN NU 7,~
Krenten* of Rozijnenbrood NU 4,50

Appeif lappen enaien

5 betalen

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 16,56

7,25

X

WARME BAKKER

tA? Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Wij zijn blij en dankbaar met
de geboorte van ons dochtertje en mijn zusje

Leonie
Henk, Rienkeen
Ronald Steenblik
12 februari 1991
Prunuslaan 5
7231 ER Warnsveld
Hoera! Jaap heeft een broertje
gekregen.
Hij heet

Martijn
en weegt 3900 gram.
Henk en Marjorie Klaassen
13 februari 1991
De Eendracht 23
7251 GAVorden

-SHfBfc-*-;^

Uitnodiging

*
*
|

In plaats van kaarten
In verband met de geweldige prestatie van de
heer

WEDUWE VAN D.W. BUUNK

op de leeftijd van 81 jaar.

Antoon Steenbreker
die in zijn geheel 5 miljoen kilo oud papier op
heeft gehaald, biedt de Touwtrekvereniging
Vorden hem een receptie aan.
En wel op vrijdag 22 februari van 20.00 uur tot
22.00 uur in de kleine zaal van het Dorpscentrum te Vorden.
leder, die hem in al die jaren het oude papier
heeft toevertrouwd, is dan ook van harte welkom.

Namens kinderen en kleinkinderen

*
*

•&"
*

P. S. De toneelavond die u aangeboden wordt door
de touwtrekvereniging is op zaterdag 6 april in
het Dorpscentrum te Vorden.

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Vorden, 12 februari 1991
Nieuwstad 32 - K39
Correspondentie-adres:
Familie Buunk, Almenseweg 2, 7251 HR Vorden
Moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag
14 februari van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot
condoleren en afscheid nemen.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal
plaatshebben vrijdag 15 februari om 11.00 uur vanuit
Aula l van het crematorium te Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens nog gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum 'Monuta' om 10.15
uur.

Psalm 90, vers 10 t/m 12
Na een moeitevol leven is heden, na een liefdevolle
verzorging in Villa Nuova te Vorden, van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Jantje Hendrika ZegersPenterman

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
lieve zuster, schoonzuster en tante

Hendrika Antonia BuunkKorenblek

WEDUWE VAN HENDRIKUS ZEGERS

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

in de leeftijd van 83 jaar.

WEDUWE VAN D.W. BUUNK

op de leeftijd van 81 jaar.
Rapend recht: G. de Joode-Zegers

Ede

A. de Joode
W. Jansen-Zegers
W. Jansen

Vorden : fam. A. Korenblek-Bannink
Zutphen : fam. J. Brinkerhof-Korenblek
Vorden : fam. J. Korenblek
Vorden : fam. B. Korenblek
neven en nichten

klein- en achterkleinkinderen
Voor reparaties
van

Vorden, 8 februari 1991
Correspondentie-adres:
Middenstraat 5,3353 GP Papendrecht

LAAT IE
FUN ZIJN MET
VALENTIJN.

• Laatste opruimingsweek
bij DE BLAUWE HAND.
Tijdens de opruiming ontvangt
u op alle niet-afgeprijsde artikelen 20% korting.
Vaste openingstijden: donderdagmiddag en vrijdagmiddag
en 's zaterdags van tien tot
vier, óf, na telefonische afspraak: 05752-2223.
Burg. Galleestraat 36,
Vorden.
• TE KOOP:
sneeuwkettingen, éénmaal
gebruikt, geschikt voor bandenmaat195-14. f50,-.
Tel. 05753-3600.
• TE KOOP: nest Mechelse
Herders. Ouders met Pol. eert.
Ingeënt en ontw. Bouwmeester,
Schuttestraat 26, Vorden, tel.
05752-6793.
• TE KOOP OF
TE HUUR GEVRAAGD:
woning met tuin.
Brieven onder nummer 45-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.
• TE KOOP:
divers meubilair, o.a. eiken
eethoek met uitschuiftafel,
massief eiken bankstel, dressoir en grote kast, wasmachine etc. Tel. 05752-3042, na
18.00 uur.

OM VAN TE SMULLEN:
Maandag:

Voor het weekendrecept:

Speklappen

Karbonade
alle soorten

500GRAM

5 HALEN 4 betalen

Mede namens de kinderen wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven na het overlijden van mijn man

In verband met ons dubbel
jubileum js onze zaak
zaterdag 16 februari
DE GEHELE DAG

3,98

Dinsdag:

Verse Worst

Tip voor de boterham:

Achterham

500 GRAM 4,98

100 GRAM 2,69

Hamlappen

Ardenner Spek

500 GRAM 5,98

100 GRAM 1,79

Woensdag:

Gehakt h.o.h.

Dit weekend extra voordelig:

Babi Pangang
500GRAM

500 GRAM

4,98

Rundergehakt

5,98
500 GRAM

5,98

• TE HUUR AANGEBODEN:
enkele kamers in Vorden. Brieven onder nr. 44-2, Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.
In plaats van kaarten

Albartus Ottens
A.D. Ottens-Veenstra
Vorden, februari 1991

GESLOTEN
)HLin IN BEELD EN GELUID

KEURSIAGER

Vorden, 12 februari 1991

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden dinsdag
12 februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden,
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

Hendrika Antonia BuunkKorenblek

.**

^BrBfBfBTBTB-BTB-HTB^

Jan ter Beek
05752-1807

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze
lieve, zorgzame moeder en oma

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.
• GEVRAAGD:
oppas, 3 middagen per week
van 13.15-17.15 uur voor kinderen van 3 jaar en 8 jaar.
G. Oosterlaken. Tel. 2910.

SPECIAL
KIPTOURNEDOS
100 GRAM

SUETERS

2,25

Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

VLOGMAN

RESTANTENMARKT

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

UITVAAKTVERZORGING

zonder meer 'n zorg minder

>r i

al
UW ALLERLAATSTE KANS
OM TE PROFITEREN TIJDENS ONZE

10,-

UFTVAARTVERZEKERING

RESTANTENMARKT op
DONDERDAG 14 februari
VRIJDAG
15 februari
ZATERDAG 16 februari

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-821 2240
Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4 Vorden (05700-1 4332)

Dag en nacht bereikbaar

Uissel
Parkeren voor de deur.

m^i

mode

Dames-, heren- en kindermode

BURG. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381

Ruim 40 jaar woonde, werkte en publiceerde
wijlen Frans Roes in Hengelo Gelderland.
Schreef daar honderden dialectverhalen
onder het pseudoniem Herman van Velzen.
Duizenden liefhebbers genieten nu
nog steeds van deze verhalen.

Sinds enige tijd verschijnen regelmatig
nieuwe delen in de vervolgserie:
(nu al 7 delen!)
"VERZAMELDE WERKEN

VAN HERMAN VAN VELZEN"

U BENT WELKOM BIJ

^r ^^^a^m^m*

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Voor vakwerk in

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

Men kan nog steeds intekenen op de serie van
20 delen met een korting van f 5,- per deel.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij:

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

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

BOEKHANDEL
Kerkstraat 17-Tel. 1253
HENGELO - Gelderland
Nu ook woensdagsmiddags geopend.

6

Carnaval De Deurdreajers'

Koffieconcert
Wichmond
De Hervormde Vrouwengroep van
Wichmond was woensdagavond 6 februari bijeen.
Zij hadden 's avonds een lezing over
verschillende soorten protheses.
Mevr. Ettema-Schmidt, medicus uit
Zutphen, vertelde het één en ander
daarover.
Zij liet ook een paar films zien en toonde enkele voorwerpen, die gehandicapten behulpzaam kunnen zijn.
Zoals stoma-elastische kousen, reumaondergoed. Er werd met aandacht geluisterd. En al de aanwezigen vonden
het een leerzame avond.

Willem Duyn

In het kader van de maandelijkse koffieconcerten organiseert de
Stichting 'Vrienden van St. Maria Postel' op zondag 17 februari
wederom een koffieconcert met medewerking van Hans Keuper
en de Achterhoekse band BOH FOI TOCH.
Boh Foi Toch is een band bestaande
uit: Hans Keuper — trekharmonica;
Freddy Melgers — gitaar; Willem te
Molder — basgitaar; Jan Manschot —
drums.
Hans Keuper, de bekende Achterhoekse troubaclour, trekt al sinds jaren door
Nederland en Duitsland om het dialect
te promoten in woord en mu/.iek. Het
aparte geluid van zijn ouderwetse 'Monica' of boerentrekharmonica is zeer
kenmerkend voor de muziek van de
groep.

Het is een mengeling van Achterhoekse folklore met Cajun en Zijdeco invloeden. Tevens is de Ierse en Engelse
volksmuziek van invloed op de muziek
van Boh Foi Toch. Gezien de samenstelling van het programma is dit optreden een plezierig en aantrekkelijk
schouw-luisterspel voor liefhebbers
van het achterhoeks dialect.
Het koffieconcert vindt plaats op zondag 17 februari bij Party-Restaurant
'De Smid', (zie advertentie)

Nefit-Turbo.
met Schone Winst!
j'

fons Jansen
installatiebedrijf

Onderzoek
samenwerking ZLM
en Geldersche MIJ
De hoofdbesturen van de Geldersche
Maatschappij van Landbouw te Amhem en de Zuidelijke Landbouw Maatschappij te Goes gaan een onderzoek
instellen naar mogelijke samenwerkingsvormen tussen beide maatschappijen.
Dit onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de eventuele meerwaarde van samenwerking. Dit is deze week
door de respectievelijke besturen besloten.

SPORT- nieuws

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR c v-ketel en tevens
;>'
. de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
•| geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen
u er graag meer over NEFI1
Alles onder één dak bij

Het carnavalsgebeuren van de Deurdreajers is dinsdagavond besloten met
het seniorencarnaval en 's avonds besloten met het Vastenavondbal, waarna
de nog feestvierende carnavalisten zich
tegoed konden doen aan het happen
van een haring.
Maandagmorgen was er een pyamaontbijt welke in residentie 'De Herberg' plaatsvond, terwijl Liberty en
Willem Duyn maandagavond voor een
puike stemming zorgden.

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Jos Herwers sponsort
tafeltennisver. Torenstad

ToeUbcht
De ijsvereniging 'Vorden' organiseerde op de ijsbaan achter de huishoudschool een tweetal toertochten. De rit
over tiei^^ilometer trok 23 deelnemers, te^PPl 20 personen de rit van 30
kilometer uitreden.

V. V. Vorden
Programma: Erix Al -- Vorden A2;
AZSV BI — Vorden BI; Vorden Cl Wilh. SSS Cl; Vorden C2 — Grol C3.
Beekbergen l — Vorden l; Vorden 2
— Ruurlo 2; Zutphania 4 — Vorden 3;
DEO 3 - Vorden 4; Vorden 5 — SCS 3;
Vorden 6 — Sp. Eibergen 6; Vorden 7
— Diepenheim 7; Erica '76 9 — Vorden 8.

Programma Sociï
16-2: Sociï BI-Ratti BI.
17-2: EGW l - Sociï 1; Sociï 2 - Baakse
Boys 2; Zutphen 5 - Sociï 3; Sociï 4 SCS 2; SCS 4 - Sociï 5; Sociï 6 - AZC 8.

Bridgeclub
Bridgeclub 'B.Z.R. Vorden' uitslagen
van woensdag 6 februari
Groep A: l. Dms. Elferink/Nekkers 57
pnt. 58.2%; 2. Mv. van Burk/Hr. Machiels 56 pnt. 57.1%; 3. Dms. Alewijnse/Bodewes 55 pnt. 53.9%.
Groep B: 1. Dms. Matser/Warnaar 55
pnt. 70.5%; 2. Echtpaar Bokkinga 49
pnt. 62.8%; 3. Echtpaar van Gastel 48
pnt. 61.5%.
Elke woensdagmiddag in Het Dorpscentrum/'t Stampertje inlichtingen
tel. 2830.

Nissan-dealer Jos Herwers wordt de nieuwe hoofdsponsor van
tafeltennisvereniging Torenstad. Het Hengelose garagebedrijf
opent binnenkort een filiaal aan de Stoven in Zutphen en wilde
meteen een steentje bijdragen aan het plaatselijke verenigingsleven.
Het gehele l orenstad-team werd flitsend in hel nieuw gestoken. De tafeltennisvereniging, waar top twaalf winnares Mirjam Hooman/Kloppenburg
haar eerste slagenwisselingen deed,
kan in haar nopjes /.ijn niet de nieuwe
sponsor.
Nissan-dealer Jos Henvers uit Hengelo
Gld. leek het een goed idee de op han-

den zijnde vestiging in Zutphen sportief te onderstrepen door middel van
de/e sponsoring.
Dat het garagebedrijf zelf op sportgebied ook aardig uit de voeten kan, bewees het tijdens de laatste marathon
van New York waar Jos Herwers samen
met 8 medewerkers de klassieke afstand
mei succes volbracht.

\

Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep Noord west Achterhoek organiseert een dia-avond over
weidevogels op donderdag 21 februari
a.s. in /aal Pasman te l.ochem.
Jos Korenromp uit Groenlo zal op de/.e
avond dia's in overvloeiprojectie vertonen van \veide\ngcls op ! exel. Koren-

romp is een bekend vogel- en natuurfotograaf, die al eerder voor de Vogelwerkgroep een le/.ing heeft verzorgd.
Men vindt /aal Pasman in de Pillinkstraat in l.ochem bij de Remonstrantse
kerk. Vanzelfsprekend hoopt men op
de/.e avond een heleboel belangstellenden te mogen begroeten.

Het carnavalsgebeuren in Vorden begon met een bezoek van Prins Bert de Eerste en zijn gevolg aan
de scholen, terwijl ook de oudste inwoonster van Vorden, te weten de 102 jaar oud zijnde mevrouw
Smale, met een bezoek werd vereerd. Ook de jongste inwoonster, Hilke Veenendaal aan de Hoetinkhof, kreeg Prinselijk bezoek. Gezien de toestand in de wereld heeft het bestuur van 'De Deurdreajers' besloten om het 'buitengebeuren' achterwege te laten.
Dat betekende dat Prins Bert de Eerste
zaterdagmorgen voor de officiële overdracht van de sleutels niet in optocht
bij het gemeentehuis arriveerde, maar
gewoon met de auto. Eenmaal in het
kasteel, waarbij de Prins werd ontvangen door het college en de gemeen tesekretaris, waren er wel muzikale klanken te horen. In de hal voor de raadszaal bliezen de muzikanten van 'De
Achtkastelendarpers' er lustig op los

Burgemeester deed mee
Burgemeester Kamerling vond dan
ook dat er gerust plezier gemaakt kon
worden. 'Het leven gaat door en het is
toch heerlijk om vier dagen gekke dingen te doen', aldus de geheel in het
zwart gestoken burgemeester. 'Dit
heeft niets met de huidige situatie in de
wereld te maken', zo verduidelijkte hij.
Vordens eerste burger, een geschiedeniskenner bij uitstek, was in de annalen
van de Vordense geschiedenis gedoken
en had daarbij ontdekt dat zo rond de
jaren 1917 in Vorden een spokende
burgemeester ronddoolde. De toenmalige burgemeester Gallee die het
huis de Decanije bewoonde had nl. een
speciale band met de bewoners van
kasteel Hackfort. Zij dronken samen
nog wel eens een borrel. Toen de burgemeester was overleden dook plotsklaps in Vorden een spook op die zich
richting kasteel Hackfort begaf. Vandaar de spokende burgemeester van
Vorden.

33Jaar Deurdreajers
De president van 'De Deurdreajers', Jo-

Dash heren
uit beker
De heren van Dash hebben het in de
kwartfinale van de beker tegen prornotieklasser Bruvoc (net) ^É|t kunnen
bolwerken. In een wedsflH met zeer
wisselende kansen verloor Dash met
3-2.
In de eerste set kon Dash zijn draai totaal niet vinden. Alles ging mis en de
set werd met 15-0 verloij^^ Dit mag,
zelfs tegen een ploeg die ^^ klasse hoger speelt, natuurlijk nooit gebeuren.
Maar de manier waarop Dash in de
tweede set terugkwam tekent deze
ploeg. Ook in deze set stond Dash al
snel achter met 7-2, maar toen kwam
eindelijk het echte Dash tevoorschijn
dat mede dankzij een zeer goede opslagserie van Marvin ter Wee toch deze
set wist te winnen met 12-15.
Ook in de derde set toonde Dash aan
opgewassen te zijn tegen promotieklasploegen en won deze set met 11-15. In
de vierde set nam Bruvoc meteen weer
een voorsprong, die het ondanks dat
Dash nog even terugkwam niet meer
uit handen gaf. Bruvoc won de set met
15-11.
De stand was nu 2-2 en de wedstrijd
moest beslist worden door middel van
het rally-point systeem. In deze set
bleek dat de jonge en enthousiaste
ploeg van Dash mentaal nog niet altijd
even sterk is. Bruvoc kon deze set winnen met 15-7 dankzij een aantal persoonlijke fouten van Dash.
Bijna had Dash dus weer een bekerstunt uitgehaald, maar helaas is dat
door een slechte vijfde set niet gelukt
en verloor Dash de wedstrijd. Dash zal
zich nu volledig op de competitie
(waarin het tweede staat) gaan richten
en proberen promotie te bewerkstelligen.
Zaterdag 23 februari kan het daartoe
een grote stap in de goede richting zetten wanneer het in staat is de nummer
drie, Wilp, die dan in Vorden op bezoek komt, te verslaan.

18 Februari Bruidsshow in
Zaal 'De Herberg'
Op maandagavond 18 februari wordt er in zaal 'De Herberg' een
grootse Bruidsshow gehouden met medewerking van diverse ondernemers uit Vorden, Zutphen en Hengelo Gld.
In de zaal worden kraampjes opgesteld
van waaruit de verschillende ondernemers zich zullen presenteren.
Medewerkers aan deze fantastische
bruidsshow zijn: Bruidsmode Covers,
Heren mode Walle Tempelman, Restaurant 'De Herberg', Amro Bank, Ted
Buter vakfotografie, Geschenkenhuis
Barendsen serviezen, Guusta Bruggert
huidverzorging, 't Winkeltje (Schurink) brood en banket, Bloembinderij/
Kwekerij Kettelerij, Juwelier Siemerink,
Drukkerij
Weevers,
Ingrid's Haarmode en Taxibedrijf v/h
Tragter (A. Klein Brinke).
De/.e bruidsshow wordt voor het twee-

de jaar in deze vorm in het centrum
van Vorden gehouden.
Bij de entreeprijs zijn koffie, een konsumptie en diverse hapjes inbegrepen,
alsmede maakt elke bezoeker kans op
één van de fraaie prijzen ia de verloting, met wel een heel bij/onder mooie
hoofdprijs, welke die zelfde avond bekend gemaakt wordt.
Kaarten voor deze show zijn in voorverkoop, verkrijgbaar bij: Zaal 'De Herberg', Amro Bank en Blo.-mbinderij/
Kwekerij Kettelerij. Voor het m u -i kale
gedeelte van deze avond z«' gt organist
Robert Koers uit Vorden.

han van Savoyen, deelde het college
mede dat de Prins een greep naar de
macht ging doen. 'Wel op een plezierige manier, wij krijgen tenminste niet
de gehele wereld over ons heen', zo
grap te h ij.
Volgend jaar bestaan 'De Deurdreajers' 33jaar. 'Wij zijn nu begonnen met
de gemeentebode (Prins Bert de Eerste) en wellicht kunnen we volgend jaar
burgemeester Kamerling als prins begroeten!', zo sprakjohan van Savoyen.
Prins Bert de Eerste hield een grappige
speech waarbij hij erop wees dat de gemeente Vorden een elftal gaten kende,
waaronder 'een gat in de begroting'.
Voor elk van deze 'Gaten' had hij een
pasklare oplossing.
Hij vond het overigens hoog tijd worden dat de tweede hulpbode op het gemeentehuis Rob Schmitz eindelijk
eens in een passend kostuum wordt gestoken. Rob kreeg alvast een kleerhanger aangeboden om straks zijn pak te
kunnen ophangen, terwijl burgemeester Kamerling een meetlint kreeg aangeboden om maar alvast de maat op te
nemen!
Nu de vissen in de grachten zijn verdwenen kreeg gemeentesekretaris Van
Vleuten een kom met goudvissen zodat
hij alvast weer vissen kan gaan 'fokken',
zoals de Prins omschreef.
Het fietspad c.q. parallelweg langs de
Ruurloseweg, bleef natuurlijk ook niet
onbesproken. De Prins had al een
nieuwe naam bedacht te weten 'Kranenburgerparallelwegfietspadstraatweggetje'.
Toen de beroemde kastanjeboom een
paar maanden geleden werd omgekapt
had Prins Ben de Eerste stiekum een

Badminton Flash
Het eerste team is er helaas niet in geslaagd het team van Grol te verslaan. In
dat team speelde nog een voormalig
trainer van Flash en het zou leuk zijn
geweest om dat team juist te verslaan.
Grol had de wedstrijd eigenlijk vanaf
het begin af aan onder controle en
stond Flash ook niet meer dan drie
punten toe. De uitslag was 3-5.
Flash 2 heeft tegen UBC een overwinning behaald, maar de echte vreugde
van een overwinning was er niet. In de
herendubbel probeerde een van de
Vordense spelers zijn enkel uit, die
daar niet helemaal goed tegen bleek te
kunnen.
De heren dubbel werd niet meer uitgespeeld en een mix kon dus ook niet
gespeeld worden. Verder was het team
wel heel sterk en de overige partijen
werden dus wel gewonnen. Flash won
dus met 5-1.
Flash 3 is weer wakker. Het hele jaar is
alles nog gewonnen, maar in Zevenaar
liepen ze tegen de lamp. Er werd maar
een enkel gewonnen en na een gewonnen damesdubbel leekeen gelijkspel er
nog wel in te zitten.

stuk hout achtergehouden. Daaruit
had hij een prachtige wijnbel laten
draaien om zodoende samen met het
college het glas te kunnen heffen!

Playback- en
soundmixkampioenschappen
Zaterdagmiddag organiseerde 'De
Deurdreajers' in residentie 'De Herberg' de Vordense playback- en soundmixkampioenschappen.
Bijgestaan
door aanmoedigend applaus van
ouders, broers, zusjes en verdere
vriendjes/vriendinnetjes deden de
deelnemers hun uiterste best er iets
moois van te maken.
Winnaar werd de groep 'Kinderen voor
kinderen' bestaande uit Marielle Peters, Rowena Peters, Marije Gudde,
Rianne Meyerink en Annemie Nijhof. De groep kwam tevens in het bezit
van 'De Herberg wisseltrophee'.
Bij de enkelingen ging de eerste prijs
naar Whitney Houston (Sindy Muller).
Bij de groepen kwam 'Clouseu' op de
tweede plaats en 'Normaal' op de derde plaats.
Tussen de bedrijven door vond de installatie plaats van jeugdprins Arjan
Wiggers en zijn adjudanten Martij n
Mokkink, Guido Mullink en Remco Berendsen.
De aanwezigen in de zaal konden verder genieten van een optreden van de
mini-dansgarde en de Rikoos (muzikale kindershow).
Zaterdagavond vond er in 'De Herberg' een gezellig carnavalsbal plaats
met medewerking van het dans- en
showorkest 'Liberty'.

De mixen van Zevenaar waren echter
zo sterk dat de eerste nederlaag van
Flash 3 op 6-2 bleef steken.
Flash 4 verloor de wedstrijd tegen
Doesburg met 8-0. Deze tegenstanders
waren wel iets te goed voor Flash.
In de uitwedstrijd tegen Rianto liep alles veel soepeler. Een herenenkel werd
met overmacht gewonnen en na een
fantastische herendubbel kwamen enkele ongelukkige partijen waarin Rianto net iets sterker was.
In de mix was de winst pas binnen na
de verlenging in de derde set. Er zit met
toch duidelijk progressie in dit team.

Ratti
Jeugd: Sociï B l - Ratti BI.

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

Reiswereld speelt in op
onzekerheid cliënten
Nadat de Nederlandse reiswereld had geconstateerd, dat sedert
half januari het aantal boekingen naar de populaire vliegbes temmingen terugliep, werd aan het onderzoeksbureau Trendbox te
Amsterdam opdracht verstrekt dit gegeven nader te onderzoeken.
Uit het onderzoek bleek, dat een aanmerkelijk deel van de potentiële groep
vakantiegangers de boeking van met
name een vliegreis had uitgesteld in
verband met de onzekere situatie vanwege de Golfoorlog.
Tevens bleek, dat een groot deel van
deze groep, alsnog een reis zou boeken
indien een stuk zekerheid zou worden
geboden in de vorm van het zonder
kosten kunnen annuleren van een geboekte reis indien men daarvan toekomstig toch zou willen afzien.
In mindere mate werd de wens geuit
dat de brandstoftoeslagen voor het gehele zomerseizoen zouden worden gegarandeerd.
Men heeft op grond van dit onderzoek
en in samenwerking met de chartermaatschappijen Air Holland, Martinair en Transavia en met de reisverzekeraars en de Stichting Garantiefonds
Reisgelden tot een aantal maatregelen
ter stimulering van de boekingen besloten. Deze houden het volgende in:
1. Gratis annuleren of wijzigen tot
6 weken voor de dag van vertrek.
Dit gelft voor zomer busreizen en vliegreizen Europa/Noord Afrika met vertrek t/m 31 oktober 1991, wanneer
deze geboekt worden in de periode
vanaf l februari tot 5 maart 1991.
Dit betekent voor de vakantieganger
die in deze periode de reis boekt, dat
hij de volgende keiharde garanties in
handen heeft, indien hij toch van de
geboekte reis af zou willen zien:

- volledige restitutie van de aanbetaling
- volledige restitutie van de premie van
de afgesloten annulerings- en/of
reisverzekering
- volledige restitutie van de bijdrage
SGR.
En bovendien de garantie, dat de al
sterk verlaagde brandstoftoeslag niet
verhoogd zal worden.
De stimulerende maatregelen op het
gebied van gratis annuleren en verzekeringspremierestitutie komen te vervallen als de golfoorlog ten einde is.
2. Bestaande boekingen zomervliegreizen
Voor alle reizigers, die hun zomervliegreis al geboekt hebben met vertrek t/m
31 oktober 1991 en die vliegen met Air
Holland, Martinair of Transavia geldt
eveneens bovengenoemde brandstofgarantie.

Doen alle touroperators mee
aan de actief
Bijna alle reisorganisatoren doen mee.
Een aantal bestemmingen loopt goed
en sommig* touroperators hebben een
eigen actie lopen. Dit wordt door de
desbetreffende touroperators aan de
reizenverkopende Rabobanken en overige reisbureaus medegedeeld.
Voor autoreizen, treinreizen en riviercruises geldt deze actie niet.

TWEEDE BLAD
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Kranenburgs Carnaval

richt kunnen houden en snel afgeleid zijn.

Thema-avond

Zaterdagavond werden onder het toeziend oog van 150 gecostu- Het bestuur van de afdeling Achterhoek van de oudervereniging
meerde gasten twee 'verdwaalde Russen' door Theo en Thea ont- Balans van kinderen en van (jong) volwassenen met ontwikkemaskerd als de nieuwe Prins en Adjudant.
lings-, gedrags- en leerstoornissen, waaronder MBD en Dyslexie,
Prins Toon opende zijn Proclamatie Voor de ouderen was er een Russische geeft een thema-avond met als onderwerp: HET HYPERACTIEVE
met de leus 'Help de Kranenburgers de zaagcompetitie, die gewonnen werd KIND EN MEDICIJN-GEBRUIK.
winter door'. Verder gaf hij de voorkeur aan een rondweg om Kranenburg
i.p.v. een fietspad naar Vorden en betreurde hij de sluiting van de Rabo te
Kranenburg.
Onderscheidingen werden uitgereikt
aan de inmiddels naar Groenlo vertrokken caféhouder Gerritsen en zijn
vrouw. De nieuwe caféhouder Hendrik
Jan Kuenen kreeg een aanmoedigingsprijs.
Op zondag was er na de in sneeuw gehouden optocht een boerekielenmiddag. Er werden prijzen voor de beste
instrumenten gewonnen door 8 kinderen en 6 kinderen kregen een cadeau
voor de beste kleurplaat. Deze prijzen
zijn beschikbaar gesteld door warenhuis Sueters en de Rabobank.
Er was voor de jongsten een theater
met een wervelende gevarieerde show,
terwijl de jongeren zich vermaakten in
de disco.

N.C.V.B. Nieuws
Dinsdag 19 februari a.s. is de jaarvergadering. Deze avond is er een bestuurswisseling. Mevr. R. Slagman verlaat het
bestuur, in haar plaats komt mevr. H.

door Robby Hartman en Erik Langwerden in 30 seconden. De langzaamste
heren waren slager Rodenburg en
veehouder P. Zents en deze kregen een
fruitmand aangeboden door de Groentevakman. De snelste dames waren Janny Reintjes en Nel Rodenburg.
Voor zeer opgewekte muziek werd gezorgd door de Graspiepers uit Delft en
in de pauzes door de Driekusman uit
Hengelo. Het comité is uiterst tevreden over de belangstelling en de opkomst en zal zeker het volgend jaar wederom een Carnaval organiseren.
De loterij was mede basis aan het succes. De hoofdprijs bleef in Kranenburg, maar de CD-speler zal men in
Lichtenvoorde moeten gaan beluisteren.
Vanwege het grote aantal gereedschapsprijzen waren er in totaal 50
prijzen!
Alle prijswinnaars hebben bericht ontvangen.

Lenselink. Voor de pauze is er een kleine bazar en na de pauze is er nog een
verrassing.
De opbrengst is voor het N.C.V.B. project Bangladesh. De bijeenkomst is in
het Dorpscentrum.

S L A G E R I J
U heeft nodig voor 4 personen:
4 ribkarbonades of filet-lapjes
zout
peper
60 gram boter
250 gram champignons
200 gram prei
100 gram belegen kaas,
geraspt
2 eetlepels fijngesneden
peterselie
1
At liter crème f raïche

K

W

D

N

V L O G M A N
in een ovenvaste schaal. Leg daarop de
karbonades en bedek zo met de kaascrème.
Zet de schaal 10 minuten
:

•••:••.:.•

:

Gegrimeerde
karbonades

Bestrooi de karbonades met zout en peper en
bak ze in 40 gram hete boter in ca. 10 a 15
minuten aan beide kanten bruin en gaar.
Haal ze uit de pan. Bak de gesneden
champignons en de ringetjes prei al
omscheppende ca. 5 minuten in de rest van
de boter. Roer de geraspte kaas, peper en
fijngesneden peterselie door de crème
fraiche. Schep het champignon-preimengsel

ineenop200°C

voorverwarmde oven en
vervolgens 5 minuten op
bovenhitte om een mooi
bruin korstje te krijgen.
Lekker met ravioli en
stokbrood.

Tip: bij gebruik van
filctlapjes dient u de
bcrcidingstijd met 5 minuten te verkorten.
Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2030 k] (485 kcal)
Eiwit: 38 gram
Vet: 36 gram
Koolhydraten: 3 gram
Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten

Donderdagavond 7 maart in de Pedagogische Hoge School (Pabo), Bachlaan 11 te Doetinchem.
Spreker is de heer Dr. RJ. van de Gaag
(kinder- en jeugdpsychiater) verbonden aan het Academisch Ziekenhuis
Utrecht. Hyperactieve kinderen met
aandachtstekortstoomissen
(MBD-

Lenen zonder
h centje pijn.

J
4Lsss$öfe&;;,,
Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig,één
Bijvoorbeeld
telefoontje is meestal voldoende.
een DoorMaar eenvoudig betekent niet
lopend Krediet,
altijd goed; laat staan goedkoop.
J
flexibele lening
Want tegenover
waarbij u steeds weer kunt
een snelle afwikkeling
opnemen wat u hebt
staat vaak een hoge
afgelost.
rente. En dan wordt
Zo hebt u altijd
lenen al snel een last.
een financiële reserve
Als u wilt lenen zonder
achter de hand.
'n centje pijn, kunt u niet
In het overzicht ziet u precies
om de Spaarbank heen.
tioe voordelig zo'n Doorlopend
U kunt kiezen uit i
Krediet voor u kan uitpakken.
verschillende
Wilt u meer weten, vul dan de bon
mogelijkof laat u adviseren op een van onze
heden.
antorerv

Fr

DOORLOPEND KREDIET
kredietlimiet

rente '

tische
looptijd ' '

f. 5.000,f. 10.000,f. 20.000,-

f. 100,f. 200,F. 400,-

14,7%
14,7%
14,7%

75 mnd.
75 mnd.
75 mnd.

Om u een idee te geven: honderd meter Cool Wool garen weegt nu soms
minder dan één gram! De stof is daardoor superlicht en luchtig. Tegelijkertijd zorgt de natuurlijke veerkracht van
wol ervoor, dat mooie kleding mooi
blijft. Cool Wool, in de winkel herkenbaar aan het speciale, zilverkleurig
aanhanglabel, is ook een ademende

De blauwen
Met dit alles is het goed voorstelbaar
dat Cool Wool tegenwoordig tot de favoricie stoffen behoort van vele modemakers. Wol in het voorjaar is een natuurlijke keuze geworden, ook van veel
consumenten. En zeker geldt dat in
een tijd als deze, waarin het materiaal
samen met kleur bepalend is voor de
mode. Terwijl de vormen en dessins de
eenvoudige, sobere stijl van de laatste
jaren blijven volgen, vernieuwen zich
de stoffen naar alsmaar lichter, dunner, soepeler en zachter. Voor een
nonchalant modebeeld in een steeds

rente *
21,40<|^
19,24^B
17,351^

theoretiv Inlooptijd ' '

105 mnd.
92 mnd.
84 mnd.

' rente effectief op jaarbasis (rentewijzigingen
voorbehouden)

~i

looptijd, bij uitblijven
van tussentijds opnemen,
extra aflossing en ri-ntrwijziging.
p\

m/v

Deze bon in een envelop zonder postzegel zenden aan: Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk
Nederland, Afdeling Marketing, Antwoordnummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

De Bondsspaarbank doet meer
als u ruimer wilt zitten.

Wat vijfjaar geleden in de collecties nog voornamelijk was voorbestemd voor de 'happy few', wordt
dit voorjaar en deze zomer definitief gemeengoed: Cool Wool, uiterst dunne, zachte, soepele,
zuiver scheerwollen stoffen die een basis van superieure klasse vormen voor het kleurrijke, nonchalante modebeeld van de komende maanden.

Tegenwoordig is eenzelfde optimaal
resultaat bereikbaar en betaalbaar voor
miljoenen. Dankzij de deskundigheid
van de moderne schapenfokker, gekoppeld aan de voortdurende toepassing van nieuwe technologieën door
spinners en wevers, is het mogelijk stoffen van zuiver scheerwol te maken die
tegelijkertijd zacht, dun, licht en soepel én sterk en veerkrachtig zijn.

WETTELIJK MAXIMUM

l Ja, ik wil graag meer informatie over lenen zonder 'n centje pijn.
i Naam:
Adres:
l Postcode:
Woonplaats:
l Telefoon:

Cool Wool dit voorjaar
de natuurlijke keuze
stof. Dat wil zeggen: de vezel kan tot
een derde van zijn eigen gewicht aan
vocht opnemen zonder klam aan te
voelen. De drager merkt dat aan het
blijvende comfort, óók in de hitte van
de dag. Tenslotte, zuiver scheerwol, en
dus ook Cool Wool, trekt geen vuil en
stof aan. Even borstelen na het dragen
is daarom meestal voldoende. Wol
leeft. Laat Wolmerk-kleding ademen
en geef wol genoeg ruimte in de kast.
Na een dag intensief dragen herstelt de
stof weer snel als de kleding wordt uitgehangen in een vochtige omgeving,
bijvoorbeeld in de badkamer.

SPAARBANK

maandbedrag
(2% van dikredietlimiet)

Steeds meer kleur en nonchalance:

Over 'happy few' gesproken: meer dan
2000 jaar geleden al kozen de welgestelde dames van het antieke Athene en
Rome in de mediterrane hitte voor
doorzichtige stoffen van zuiver scheerwol. De wol was afkomstig van Calabrische schapen die 's winters in dekens
werden gehuld, met vijgebladeren gevoederd, met wijn en olie schoongemaakt en drie keer per jaar gewassen.
Geen wonder dat dit superzachte, maar
kostbare wol opleverde.

kinderen zijn kinderen, die in verschillende situaties, d.w.z. zowel thuis als
op school, op straat, op clubs e.d.)
- overbeweeglijk zijn (of juist stil gedrag vertonen)
- impulsief zijn in denken en handelen
- zich slecht kunnen concentreren,
hun aandacht slechts vluchtig ge-

Dr. R.J. van de Gaag zal een lezing houden over de mogelijke effecten van medicijngebruik bij deze kinderen. De afdeling kinderpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, waar Dr.
van de Gaag aan is verbonden, doet
veel onderzoek op dit gebied.
Er zal voldoende gelegenheid zijn tot
discussie en informatie. In de pauze
kunnen vragen schriftelijk worden ingediend. De informatiestand van Balans zal aanwezig zijn.
Toegangskaarten zijn telefonisch te reserveren, (betalen aan de zaal) of af te
halen op onderstaande adressen:

uitbundiger kleurenpalet, met dit jaar
als in-het-oog-springers de 'blauwen'.
Spelen met kleur is inmiddels ook voor
mannen bepalend voor het modebeeld. Mannen laten zich zien. In ultra
lichte kostuums, jasjes, broeken en
truien die soepel vallen in eenvoudige
lijnen, maar opvallen door hun levendig palet van licht verweerde kleuren.
'Easy en clean' is de typering van de
deskundigen. In goed Hollands: het
gemak dient de man, comfort en klasse
gaan vóór.
Hetzelfde verhaal geldt ook voor de
vrouw dit voorjaar, met dien verstande
dat het toenemend belang van de
vrouw in onze maatschappij is vertaald
in 'nieuwe vrouwelijkheid'; zacht,
transparant, vrolijk en vloeiend zijn
daarbij de steekwoorden.
In dit beeld laat de vrouw zich zien als
een individuele persoonlijkheid, die
zelf en zelfbewust haar eigen stijl kiest,
gebruikmakend van tal van zachte, soepele stoffen met een droge greep die
zich uitstekend lenen voor een nonchalante look.
Van die stoffen vraagt Cool Wool de
komende maanden aandacht voor zijn
uitzonderlijke klasse en comfort.
Verkrijgbaar bij Visser Mode Vorden.

spaarbank

M. v.d. Linden, Staringstraat 12, Lichtenvoorde, tel. 05443-73537.
B. Oldenhave, Zjoekowstraat 9, Doetinchem, tel. 08340-35891.
A. Erenstein, het Eiland 15, Warnsveld,
tel. 05750-22925.

Muziconcerten
Op zondag 17 februari a.s. vindt het
eerste concert plaats van de serie Muziconcerten die de Muziekschool Zutphen organiseert. Het concert wordt
gegeven door musici die als docent aan
de muziekschool werkzaam zijn.
Het concert vindt plaats in zaal Odeon
te Zutphen en kent een programma
met romantische en moderne muziek.
In deze z.g. sandwichformule komen
de contrasten tussen beide muzikale
perioden duidelijk naar voren.
In de moderne stijl zijn van de componist Howard Burrell diens Concert Studies te beluisteren, van de Nederlander
Gerhardt Maasz enige Inventionen en
Improvisations no. I van Ryo Noda.
Deze werken worden respectievelijk gespeeld op trompet door Robert Schut,
op klarinet en fluit door Sietze en Frederike Wierda en op altsaxofoon door
Michiel Oldenkamp. Het Epitaphe de
Gene Harlow van Charles Koechlin
wordt gespeeld door het trio Michiel
Oldenkamp, Gerdien Romeijn en
Yvonne Lenoir op saxofoon, fluit en
piano.
Het romantische werk wordt vertegenwoordigd in Franx Schubert, een Sonate für Arpeggione, gespeeld door Margreet Vers-luis op viool begeleid door
Elisabeth Reindersma op piano. Op gitaar, gespeeld door Ari van Vliet, is La
Cathedral te horen van Agustin Barrios Mangoré, en Asturias van Isaac Albeniz.
Door de samenstelling van het programma en de kwaliteiten van de musici belooft dit concert een zeer aantrekkelijk en afwisselend geheel te worden.
Zeker waar moderne klanken van
eigentijdse componisten zich vermengen met het romantisch idioom komt
de luisteraar steeds voor verrassingen
te staan.
De gekozen instrumenten spelen hierin een belangrijke rol, waarbij het niet
toevallig is dat juist de blazers voor het
eigentijdse, en de snaarinstrumentalisten voor het romantische kiezen.
Het tweede concert in de serie zal
plaatsvinden op zondag 14 april; dan
speelt een jazzcombo geïmproviseerde
muziek. Het derde concert van deze serie Muziconcerten heeft als thema
oude muziek, en vindt plaats op zondag 12 mei.
Voor het publiek zal het concert in
Odeon op deze zondagmiddag zeker
zeer de moeite waard zijn.

Sterilisatie/
Castratie-aktie
Het voorjaar is weer in aantocht, met
het voorjaar jong nieuw leven.
Ook poezen zullen weer hun jongen
werpen. Kleine poesjes zijn ontzettend
leuk maar binnen korte tijd zijn zij ook
weer volwassen en zullen velen van hen
geen tehuis hebben. Zij zullen gaan
zwerven of hun leven geheel of gedeeltelijk slijten in een asiel.
Evenals in voorgaande jaren wordt ook
dit jaar door de Ned. Ver. tot Beschermingvan Dieren afd. Zutphen e.o. een
'Sterilisatie/Castratie-aktie' georganiseerd, samen met de dierenartsen.
De aktie is gepland van 4 maart 1991
t/m 22 maart 1991.
Het is in de loop der jaren gebleken dat
ieder jaar ongeveer 500 katten naar
aanleiding van deze aktie werden gesteriliseerd/gecastreerd. Voor de Ned.
Ver. tot Bescherming van Dieren afd.
Zutphen e.o. is dit een reden om door
te gaan met deze aktie.
Op welke wijze gaan wij aktie voeren?
In de periode van 4 maart 1991 t/m 22
maart 1991 wordt de aktie gehouden.
U kunt echter nu reeds bellen voor een
kortings kaart.
Het aktiegebied omvat de volgende gemeenten: Zutphen, Wamsveld, (iorssel, Lochem, Ruurlo, Vorden, Hengelo
(Gld.), Steenderen, Brummen; en de
dorpen: Voorst, Nijbroek, Terwolde en
Empe.
Alle dierenartsen werken mee. Iedereen die zijn of haar kat(ten) wil laten
steriliseren/castreren moet contact opnemen met:
Diny te Velthuis, tel. 05752-3114.
Joke Kok, tel. 05750-21671.
Adrie Bouwmeester, tel. 05756-3832.
Kortingskaarten worden verstrekt zolang het budget dit toelaat.
Men betaalt een eigen bijdrage aan de
dierenarts.
De meerkosten komen
voor rekening van de Dierenbescherming, afd. Zutphen e.o. U kunt na ontvangst van de kortingskaart een afspraak maken met Uw eigen dierenarts.

FEBRUARI:
13 ANBC), soosin Doipscentrum
14 PCOBindeWehme
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Gezamenlijke culturele avond
15 Open Tafel SWOV
15 Vrouwenclub Medler, gezellige
avond
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
18 }ongGelreWarnsveld, schaatsen
19 NCVBjaarvergadering
19 ANBO, fietstocht, Marktplein
19 Plattelandsvrouwen
19 KPO Kranenburg-Vorden
19OpenTafelSWOV
20 ANBO, soos in Dorpscentrum
20 HVGWichmond, eigen avond
20 HVG Dorp, Mevr. ten Broeke,
Bejaardenzorg
21 Demonstratie snoeien in
Doipscentrum
21 Bejaardenkring, Dorpscentrum
21 HVG Vorden-Wildenborch, lezing
Pro Naturae
22 ANBO, klootschieten, de Goldberg
22 Open Tafel SWOV

12 Bejaardengym, soosmiddag
Kranenburg
12 Plattelandsvrouwen, Paaseieren
versieren
12 SWOV, Open Tafel
13 ANBO, soos Dorpscentrum
14 NCVB, reisje
15 SWOV, Open Tafel
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
19 SWOV, Open Tafel
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 NCVB, Paasklankbeeld
19 KPOVierakker-Wichmond, kleine
huisdieren
19 ANBO, fietstocht
20 ANBO, soos Dorpscentrum
20 HVGWichmond,Paasliturgie
20 Plattelandsvrouwen Vorden,
kamerplanten
20 HVG Dorp, Paasliturgie
21 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag
21 HVG Vorden-Wildenborch,
Paasviering
22 SWOV, Open Tafel
23 Plattelandsvrouwen, ruilmiddag
25 ANBO, klootschieten, de Goldberg
25 Vrouwenclub Medler,
verzekeringen
26 SWOV, Open Tafel
26 Passiemiddag, soos Kranenburg

25 Agrarische avond Boggelaar, Jong
Gelre Warnsveld
25 Vrouwenclub Medler, acupunctuur
2(i Open Tafel SWOV
26 Soos Kranenburg
26 KPOVierakker-Wichmond,
revalidatie
26 Plattelandsvrouwen
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
Energetische therapie
27 BejaardensoosWichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
MAART:

l Wereldgebedsdag
l SWOV, Open Tafel
4 ANBO, klootschieten, de Goldberg
5 SWOV, Open Tafel
6 ANBO, soos in het Dorpscentrum
6 HVGWichmond
6 HVGVorden-Linde, Paasviering en
dia's
7 Bejaarde n kring, Dorpscentrum
8 ANBO, jaarvergadering,
Dorpscentrum
8 SWOV, Open Tafel
9 Provinciale Binnensportdag, Jong
Gelre
11 ANBO, klootschieten, de Goldberg
11 Vrouwenclub Medler

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend voornemens te zijn, om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18 A
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel
21 sub b van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan:
— het vergroten van de woning door H. Wullink, Almenseweg 1, alhier.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen t/m 1 maart 1991 voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
(koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en met die datum
schriftelijk aan hun college worden kenbaar gemaakt.

27 Bejaardenmiddag met
Zonnebloem, Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
29 SWOV, Open Tafel

Vogels in nood

Vrouwenclub
Medler
Op 4 februari was er weer club. Deze
keer was de heer Van Langen uit Ruurlo uitgenodigd. Na een welkomstwoord
van de voorzitster was het woord aan de
heer Van Langen, die voorzitter is van
de EHBO afd. Ruurlo. Hij vertelde
heel veel over eerste hulp bij ongevallen die thuis plaatsvinden, hoe je veel
van die ongelukken kunt voorkomen
en over verbandmateriaal. Ook werd er
een videoband getoond over brandwonden. Vragen werden gesteld en
beantwoord.
Tot slot bedankte de voorzitster de
heer Van Langen en bood hem een attentie aan. Het was een leerzame avond
waar men veel van op kon steken.
Op vrijdag 15 februari is er een gezellige avond met de heren bij De Groene
Jager in Barchem.

Door de aanhoudende vorst komen de in ons land verblijvende
vogels momenteel in moeilijkheden. Watervogels, zoals blauwe
reigers en roerdompen kunnen nu niet bij hun voedsel komen en
worden gevoerd door lokale vogelwerkgroepen en afdelingen van
Dierenbescherming. Maar ook de vogels rondom uw huis kunnen
nu best wat extra's gebruiken. In koude nachten verliezen ze
l/10e van hun lichaamsgewicht. Overdag is het laat licht en vroeg
weer donker; ze hebben dus niet zoveel tijd om voedsel te zoeken.
Bovendien kunnen kleine vogels geen
dag zonder voedsel. Ze sterven dan
doordat de lege darm gaat ontsteken.

- Wanneer het gesneeuwd heeft, is het
niet nodig voor water te zorgen. De
vogels pikken dan wel van de
sneeuw.
- Als alles hard bevroren is, vergruis
dan een paar ijsblokjes.
- Maak de voedertafel regelmatig goed
schoon om te voorkomen dat de vogels elkaar via de uitwerpselen zouden besmetten. Dat voorkomt ziektes.
- Houdt uw kat binnenshuis.

Wat kunt u doen:
- Voer vooral bij sneeuw of ijzel of als
de bodem hard bevroren is.
- Voer niet teveel tegelijk, liefst 's morgens na het aanbreken van de dag.
- Speciaal samengesteld wintervoer
voor vogels is te koop bij de Verenigingswinkel van Vogelbescherming
in Zeist en de dierenspeciaalzaken.
- U kunt de vogels extra voeren met
brood, kaaskorsten of mezebollen.
Houd de pinda's in de gaten, ze zijn
zoop.

Hulp aan de vogels wordt gecoördineerd door het Nationaal Comité Wintervoedering van Vogels dat nauw samenwerkt met Vogelbescherming.

De beste
"AVANT-SKI"

Carna valsvereniging

De Deurdreajers

begint bij uw
wintersport-specialist.

UITSLAG VERLOTfNG
11e prijs 1036
10e prijs 0384
9e prijs 2148
8e prijs 1041

7e prijs 3127
6e prijs 0961
5 e prijs 4210
4e prijs 1484

speciale AANBIEDING:
Ski Atomic, Lady S met binding
Tyrolia 540.

De groentespecialist op
de markt te ZOCtC Appelen
Vorden

3e prijs 1852
2e prijs 2672
1 e prijs 3336

EN NATUURLIJK

25 Hand- en Perssinaasappelen 6,95
Prijzen af te halen bij:
G. Helmink, Het Hoge 55, Vorden

KOLDENHOF's Versmarkt

• Erkend wintersport-specialist F.S.N.
ZUTPHENSEWEG 2, LOCHEM
TEL.05730-54189

Vorden, 14 februari 1991
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

Een gouden idee voor een
zilveren huwelijksfeest

ADVERTEREN KOSTGELD...
>
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

NIEUWBOUW
VOORMALIG GEMS-TERREIN
TE VORDEN
Bouwbedrijf Obdeijn zal een aantal koopwoningen realiseren op
het voormalig Gems-terrein te Vorden.
Voor de eventuele financiering van een daar aan te kopen woning

Voorlichting over SNOEIEN
met demonstratie door dhr. J. Lucassen
uit de Kranenburg
op donderdag 21 februari a.s.
in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.45 uur.
Tevens aanmelden voor tuinkeuringen en
voor snoeidemonstraties buiten.

Toegang gratis.

kan kettelarij/hypotheken u wellicht van dienst zijn!
Wij zijn onafhankelijke hypotheekadviseurs en werken dus met
alle respectabele geldverstrekkers!
Dit zijn de handelsbanken als Rabo-bank, Amro/ABN-bank,
Bondsspaarbank, maar ook pensioenfondsen zoals ABP en GAK, en
verzekeringsmaatschappijen als Delta Lloyd, Aegon en NOGverzekeringen.

Namens de werkgroep,
J. v.d. Broek, tel. 1375.

Afhankelijk van uw situatie zullen wij dus altijd een aantrekkelijk
financieringsvoorstel kunnen doen.

A.S. ZONDAG 17 FEBRUARI

Voor dit nieuwbouwproject in Vorden kunnen wij bijvoorbeeld een
SPAARHYPOTHEEK MET GEMEENTEGARANTIE bieden
tegen een rente van:

9,3%

GROTE BINGO
met vele geldprijzen

Wij zijn volledig geautomatiseerd en zullen u graag een vrijblijvend

aanvang 19.30 uur

en duidelijk maandlastenoverzicht aanreiken.
Natuurlijk kunt u ook 's avonds een beroep op ons doen!

Café-Restaurant

d' Olde Kriet
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

WICHMOND

-

Tel. 05754-1285

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Van der Veen.
Ons telefoonnummer: 05756-432I.

kettelarij/hypotheken
Gasfabriekstraat l

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedn jf
i>

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

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

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?
Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7750 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

6971 ZK BRUMMEN
Wij vragen wegens uitbreiding van onze
objekten in Warnsveld en Vorden

MEDEWERKER(STER)S
Telefonisch aanmelden.

Hendriksen
Schoonmaakbedrijf B.V.
Zutphen — Warnsveld
'tSpiker4,723l JS Warnsveld
© 05750 - 26777

WINTERS TAPIJT VOORDEEL!

Met het
accent op

PARADE FRISE TAPIJT
400 BREED
kleur PINK
van 225,- voor

-i r-ö
l O*/5"
/eggen gratis

139,leggen gratis

'ROCKY'
400 BREED
op legklare rug

GEWEVEN
TOPKWALITEIT
kleur BEIGE
leggen gratis'

MODERN GRIJS/ROOD
400 BREED
van 149,- voor
leggen gratis

Nu bij ons meer dan 200

HELMINK

TAPIJTCOUPONNEN

Meet snel uw kamer - slaapkamer - enz. en kom naar ons.
Uw maat is er vast bij.

H E L M I N K

M A A K T

HET

meubelen
M O O I E R

leggen gratis

ANTI-VLEKTAPIJT

TRETFORT WOLTAPIJT

HALFWOL TAPIJT
400 BREED
GRIJS of BEKOE
op foamrug

SLAAPKAMERTAPIJT

DESSO WOLTAPIJT
ZUIVER SCHEERWOL ^ Mf\
BEIGE of BRUIN
l 4Sjj"
OP =OP
leggen gratis

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74 l 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

BIJ

U

Oö juwelier

siemerink

oo opticien

T H U I S

Zutphenseweg 7 - Vorden

MAANDAG 18 FEBRUAR11991
Restaurant en Zaal

Wij halen 't voorjaar binnen!
De gehele collectie „Hartman Tuinmeubelen" is in voorraad.
Hierop heeft U

DE HERBERG,
Vorden

vij f j aar garantie!!!

ZAAL OPEN 19.00 UUR
AANVANG SHOW 19.30 UUR

Bij aankoop van vier stoelen + tafel

Niet vergeten !

10% korting
Wij hebben ca, 70 verschillende dessins kussens,
met bijpassende parasols, kleedjes, ligbedkussens -f
voetenbankkussens. Bij complete set

ZATERDAG 23 FEBRUARI
Voor gezellige mensen:

10% korting

Fantastische dansavond met

SHOW

Ifc^fll Jft^É^r W W

' 'Hammond Four'
Kaarten a f 10,-

Er worden 2 konsumpties en diverse hapjes aangeboden.

Paitij KuSSenS satijn - nieuwe kleuren, van 69.50 nu voor
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

Entree f 10,-incl.
Koffie plus uitgebreid bittergarnituur.

In onze afdeling werkkleding voorradig:

Reserveren ook voor groepen mogelijk.

Voorverkoop:
Covers Bruidsmodé, Zutphen
Amro Bank Vorden

Overhemden
Spijkerbroeken

vanaf f 20,—
vanaf f 49,50

Werkbroeken katoen

vanaf f 35,50

Overalls

vanaf f 30,—

Regenpakken
vanaf f 35,—
Losse Regenbroeken vanaf f 20,—
Regenjacks
per stuk I 35,—

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner

Body Warmers verschillende kleuren

En U wilt het snel halen!?
AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

DEELNEMERS:
Restaurant en Zaal 'DE HERBERG'
WALLE TEMPELMAN
AMRO Bank Zutphen A/orden
Vakfotografie TED BUTER
Geschenkenhuis BARENDSEN, Serviezen
GUUSTA BRUGGERT Huidverzorging
Bruidsmode COVERS
SCHURINK 't Winkeltje in Brood en Banket
Bloembinderij Kwekerij KETTELERIJ
Juwelier-Opticien SIEMERINK
Drukkerij WEEVERS
INGRIDS Haarmode
Taxibedrijf v/h Tragter, A. KLEIN BRINKE
De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor je
trouwen gaat. Van bruidsboeket tot trouwring en van
bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard voor
ouders en schoonouders!

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Video-en

MISS NEDERLAND!

„ATOMICA"

-

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Prettige sfeer en
redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

J-3,—

per paar f 40,—

Steenderenseweg 11 - Hengelo (Gld.) - Tel. 05753-2139

Welke ONDERNEMER pikt dat?
enorme verliesen in de
AMSTERDAM . N« ]•«*»«»«
•oom* *wttt*»en «• hebtwa

gigantisch!
terugdoen. "Controle ven
zieken wordt minder bel«n«nJk. w«nn««r *•*'
een «etter» begeleiding
ndeii*>t*doord*beMfmgMOndheJdsdieMt

door worden oeperkt dat
«r geen dweng «ou hoeven
wordtn uitgeoefend op onderd*in<
ner» om ( op grond
tiekui
i de "«t «rbeideonge-

eventueel, vooral «U bet
om klüne bedrijven
e r v e n M«t^
.
ondernemen)
groeper
«n werknemer»-verUgenwoordigeri iemen. In gevml
de aiekte voorduurt BOU na
nog een» *e« «eken e«n

Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal
zelfs nog hoger te zien krijgen.
Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maarschappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volledig verzekerd bent.

Paardenpension
'Peppelenbosch'

per paar vanaf l

30,—
15,—
30,—
30,—

Kom vrijblijvend eens kijken bij:

REPARATIEBEDRIJF
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

vanaf f
per stuk f
per stuk f
vanaf f

Speciale Prijs Korea-Laarzen

Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

* Grote stallen

MET MEDEWERKING VAN

Laarzen gevoerd en ongevoerd

tv-reparatie
DE KLERK

vanaf f 49,50

Schipperstruien en Commandotruien
Gebruikte Legertruien
Gebruikte Legerjassen
Gebruikte en nieuwe Werkschoenen

Een rijbewijs?

Kunstgebittenreparatie

I 4U,— per stuk

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

Een offerte levert het keiharde bewijs.
Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met volledige dekking.
Naam:
Adres:
Plaats:
Leeftijd:

Tel:

Beroep:
Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:
Verzekerd bedrag voor de jaren daarna
Stuur deze bon op of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
assurantiën en bemiddeling o.g.
M a r k t 2 5 , W i n t e r s w i j k . Tel.

05430-18585

WERELDVLUCHTELINGENWEEK:
1 7 - 2 3 februari 1991
GIRO 999 DEN HAAG
Van zondag 17 tot en met zaterdag 23 februari 1991 organiseert
Stichting Vluchteling in Den Haag Wereldvluchtelingenweek.
In deze week komen in het hele land meer dan 653 plaatselijke
comité's in actie, vaak na maanden van voorbereiding. De actie wil
gelden bijeenbrengen voor vluchtelingen in de landen van de Derde
Wereld.
Stichting Vluchteling richt
zich hiermee op de grote noden onder de 15 miljoen
vluchtelingen in de Derde
Wereld, van wie velen al langer dan 10 jaar in kampen zitten. Soms opgesloten, achter
prikkeldraad.
Internationaal verkeert de
hulp aan vluchtelingen op dit

Tsjadische vluchteling in Soedan.

moment in een financiële crisis en dreigen duurzame programma's te moeten stoppen.
Daarom is een extra inspanning noodzakelijk.
Mr. C. Brouwer, voorzitter
Stichting Vluchteling: 'Met de
extra gelden die binnenkomen, hopen wij langlopende
projecten op het terrein van
onderwijs en vakopleidingen,
van werkgelegenheid en, waar
mogelijk, programma's voor
terugkeer naar eigen land veilig te stellen. Lukt ons dit, en
daar ben ik van overtuigd, dan
kunnen we vele vluchtelingen Voor Mozambicaanse vluchtelingen
in Zimbabwe is goed drinkiuater
voor apathie behoeden, hun een
probleem.
leven in de kampen dragelijker maken en in een aantal de kerken Wereldvluchtelingevallen zelfs op korte termijn genweek krachtig steunen en
uitzicht op een nieuwe toe- dat in zoveel plaatsen in het
komst bieden. Denkt u er wel land mensen in actie zijn geaan, dat ik spreek over enkele komen.'
miljoenen mensen die vaak
onder barre omstandigheden Wereldvluchtelingenweek
leven. Jarenlang al. Wij prij- richt zich in het bijzonder op
zen ons dan ook gelukkig dat de nocten van de Cambod-

Stichting Vluchteling

jaanse vluchtelingen in Thailand, de Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, de Soedanese en Somalische vluchtelingen in Ethiopië, de Mozambicaanse vluchtelingen in
Malawi en de Guatemalteekse
vluchtelingen in het zuiden
van Mexico.
Stichting Vluchteling realiseert zich dat ook de nieuwe
vluchtelingen in het MiddenOosten aandacht verdienen.
Daarom biedt zij ook daar
hulp. Maar Wereldvluchtelingenweek wil de vijftien miljoen mensen elders in de wereld, voor wie zo weinig aandacht is, niet in de steek laten.

Geef daarom een
bijdrage aan de
collectant of
maak een bedrag over
op giro 999 van
Stichting Vluchteling
in Den Haag.
Afghaanse vluchtelingen in Pakistan
zetten zich in voor herbebossing.

Getypt
Lichte paniek. Ik sta voor mijn huisdeur, tast nog eens al mijn zakken af. Niets. Ook in mijn tas vind ik geen sleutel. Ik rammel aan
de deur. Die geeft geen krimp. Bah, vervelend. De buren hebben een reservesleutel. Gelukkig. Ze zijn niet thuis. Natuurlijk niet. Zo
schiet ik niet echt op.
Het overkomt iedereen wel eens: je kunt je eigen huis niet in. Lichte paniek maakt zich van je meester, even maar. Altijd wel is er
een oplossing, meestal snel.
Moet u zich eens voorstellen wat er gebeurt als je je huis niet meer in komt. Nooit meer. Omdat je moet vluchten. Daar staatje huis.
Met zijn dierbare herinneringen. Waarin je gewoond hebt met man en kinderen. Of waarin je geboren bent. Waar je lief en leed
deelde.
Jouw huis blijft achter. Je dorp, je stad. Je vrienden. Soms ook je meest dierbaren. En jij moet vluchten. Omdat er geen andere weg
is.
Er zijn er velen die vluchten moeten. Te veel. Omdat oorlog hen bedreigt. Omdat zij aan vervolging bloot staan. Allemaal mensen
op zoek naar bescherming.
Zij komen nooit meer thuis.
Nooit f J a, misschien ooit. Najaren. Anderen moeten een nieuw thuis zien te vinden. Al is hè t maar voor even.
Die sleutel komt wel weer terecht. Als u die in het slot steekt, sta dan eens stil bij hen die vluchten moeten. Al is het maar voor even.
Type

Stadhouderslaan 28

070-3468946

2517 HZ 's-Gravenhage

OPEL SERVICE

K< W.J.

KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.
Verkoop en Reparatie

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Een echte

JAGERSKIJKER

Knap geknipt ?

met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken

CCV-B
J I MH E E R S I N K
H

A

A

R

M

O

D

Swift, Tasco. Hertel en Reuss,
Noblesse

CHAUFFEURSOPLE

WAPEN- EN SPORTHANDEL

E

ZUTPHENSEWEG 2 1 . V O R D E N
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
PERSONENVERVOER

ttedt

JorllrrffrnJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Autoverzekering
vanaf f 7,50

per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

VAKRIJPROEF IN
TREKKER MET OPLEGGER

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

ZOMERVAKANTIE
Te huur: mooie caravans
Volledig ingericht,
op camping Pommern in
Duitsland,
in het prachtige Moezeldal (8
km van Cochem)
Zeer gunstige all-in prijzen.

Boek nu voor
uw Moezelvakantie!
Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZelhem
«08342-1548

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

NIEUWE KURSUS START 20 FEBRUARI!
WIE DE OPLEIDING WIL VOLGEN,
DOET ER GOED AAN NU TE BELLEN:

•f
ff

05735-1788

05457 - 71823
VERKEERSINSTRUCTIESCHOOL
ROUWHORST -BORCULO

rijschool
GROENEVELD

RIJSCHOOL GROENEVELD
RUURLO

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WAJRNSVELD
•a 05750-22816

,

