
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank n r. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 3 maart 1988
49e Jaargang nr. 48

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 36 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

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

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

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

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

Profielschets nieuw te benoemen burgemeester

WD en CDA:
'Sollicitaties van vrouwen
verdienen geen extra aandacht
"Het plattelandskarakter van Vorden brengt naar de mening van de
frakties van het CDA en WD met zich dat sollicitaties van vrouwen
geen extra aandacht verdienen", zo bracht mevr. Aartsen (CDA) de
gevoelens van CDA en WD donderdagavond aan de Kommissaris
van de Koningin Mr. M. de Briujne over. De Kommissaris was deze
avond tijdens een speciale raadsvergadering in Vorden aanwezig om
aan te horen hoe volgens de gemeenteraad van Vorden de profiel-
schets van de nieuw te benoemen burgemeester eruit moet zien.

Dhr. W. Voortman (PvdA) liet na-
mens zijn fraktie op dit punt duidelijk
een andere mening horen. "Ik vind
juist dat er meer aandacht geschonken
moet worden aan vrouwen. Wanneer
er straks bijv. twee kandidaten over-
blijven van gelijke kwaliteit en dan
een man en een vrouw dan mag wat
ons betreft de voorkeur aan een vrou-
welijke burgemeester gegeven wor-
den. Toen dhr. de Bruijne de raad ver-
telde dat er in totaal 83 sollicitanten
waren, waarvan 15 vrouwen (20 pro-

cent) toen deed dhr. Voortman nog
een extra beroep op de Kommissaris
om daar toch vooral oog voor te heb-
ben.
"Aangezien wij ook niet in het college
vertegenwoordigd zijn hebben wij ui-
teraard ook voorkeur voor een PvdA
burgemeester. Vanzelfsprekend wil-
len wij natuurlijk best goed samen-
werken met een 'andere' burgemees-
ter", aldus Voortman.
De frakties van het CDA en de WD
gaven over de politieke kleur de voor-

keur aan een burgemeester met een
positief christelijke levensovertuiging
en dan afkomstig uit WD kringen.
Namens beide frakties voegde mevr.
Aartsen hieraan toe dat men de per-
soonlijke capaciteit wel belangrijker
vindt dan de politieke kleur.

Alle drie de frakties waren er het geza-
menlijk over eens dat de nieuw te be-
noemen burgemeester een 'gekozen'
bestuurder moet zijn en ervaring
moet hebben met het openbaar be-
stuur.

Hij moet een specifieke belangstelling
hebben voor Ruimtelijke Ordening.
(Mevr. Aartsen wees op de projekten
zoals omleiding verkeer, golfbaanpro-
jekt.)

Hij moet een aktieve en wezenlijke in-
breng hebben in intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. ("Kleine
gemeenten moeten ook hun stem la-
ten horen.")

De burgemeester moet een meer dan
beroepsmatige belangstelling aan de
dag leggen voor het dorps- en ge-
meenschapsgebeuren. "Men vindt
het hier in het dorp fijn dat de burge-
meester bij bepaalde gelegenheden

nieuws van 't gemeentehuis
• 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
13.3 O tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

op afspraak.

Wethouder M r. M. A.V.
Slingenberd: donderdat
morgen op afspraak.^

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

1. Militaire oefeningen

Goed om te weten

Van 8 t/m 10 maart zal er onder meer
in Vorden een militaire oefening wor-
den gehouden. Particulieren hebben
toestemming verleend tot het betre-
den van hun terreinen. Er zal geen ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie.

2. Collecte
In de week van 7 t/m 12 maart zal het
Nationaal Reumafonds een collecte
houden.

3. Bouwvergunningen
Op 23 februari 1988 hebben burge-
meester en wethouders een bouwver-
gunning verleend aan:
- deheerDJ.Kapper,Wilmerinkweg

3, voor het plaatsen van een mest-
opslagput in een bestaande veestal
op het perceel Wilmerinkweg 3;

- de heer G.H. Bloemendaal, Zelle-
dijk 3, voor het bouwen van een
mestopslagsilo op het perceel Zelle-
dijk 3;

- deheerH.G.Beumer,Schuttestraat
16, voor het bouwen van een mest-
opslagput/kuilvoerplaats op het per-
ceel Schuttestraat 16;

- de heer H. Wesselink, Zutphense-
weg 127, voor het bouwen van een
mestsilo op het perceel Zutphense-
weg 127;

- de gebrs. Klein Winkel, Beunkstege
2 voor het plaatsen van een overkap-
ping op een mestsilo op het perceel
Beunkstege 2;

- de heer H.A. Groot Jebbink, Rond-
weg 2, voor het verbouwen en uit-
breiden van een garagebedrijf op
het perceel Rondweg 2.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
deze vergunningen bij het college van
burgemeester en wethouders be-
zwaar maken.

4. Gemeente maakt milieu-werkplan

Belangrijk voor
het milieu

Deze maand is de gemeente gestart
met de voorbereidingen voor het op-
stellen van een Milieuwerkplan. In
het plan, dat officieel Hinderwetuit-
voeringsprogramma (HUP) heet,
wordt voor de komende jaren aange-
geven welke bedrijven een hinderwet-

vergunning moeten aanvragen, hoe
vaak er gecontroleerd gaat worden,
enz.
Het HUP is openbaar en wordt in de
gemeenteraad behandeld. Dit bete-
kent dat iedereen die geïnteresseerd is
in wat de gemeente de komende jaren
op het gebied van de Hinderwet gaat
doen, daar kennis van kan nemen en
de discussie erover kan volgen.
De uitvoering van het hele project
wordt deskundig begeleid door advi-
seurs van DHV Raadgevend Inge-
nieursbureau BV.

... economische groei...
De Hinderwet is bedoeld om door het
verlenen van vergunningen of stellen
van algemene regels, gevaar, schade
en hinder voor de omgeving van "in-
richtingen" (bedrijven, scholen, LPG-
tanks, etc.) te voorkomen ofte beper-
ken.
Voor de oorlog kon de Hinderwet,Ne-
derlands's oudste milieuwet, de zaken
nog aardig bijbenen, maar in de perio-
de van de wederopbouw en herstel,
werd prioriteit gegeven aan de econo-
mische activiteit. In de jaren '50 en '60
was het bijvoorbeeld nog een voor-
recht om te mogen wonen "onder de
rook van de stad". Maar tegelijk met
de groei van de bedrijvigheid nam ook
het aantal gevaarlijke stoffen snel toe,
de machines werden ingewikkelder
en vooral door de sterk gestegen indu-
striële produktie nam de milieuver-
vuiling ernstige vormen aan.

De gemeenten met hun beperkte mo-
gelijkheden en onvoldoende deskun-
digheid op milieugebied waren niet
meer in staat taken als vergunningver-
lening, controle en klachtenbehande-
ling naar behoren uit te voeren.
Het gevolg was een situatie waarin zij
voor de vraag stonden op welke ma-
nier zo goed mogelijk inhoud te geven
aan de Hinderwet. De beschikbare
menskracht bleek bij lange na niet
toereikend om elk vergunningplichtig
bedrijf regelmatig te controleren en
van een actuele vergunning te voor-
zien.

... bijdrage van Ministerie ...
Uit een onderzoek dat het Ministerie
van VROM liet verrichten naar de uit-
voering van de gemeentelijke milieu-
taken, bleek dat meer dan de helft van
de vergunningplichtige bedrijven
geen vergunning heeft, dat bedrijven
mét een vergunning te weinig of niet
gecontroleerd worden en dat een uit-
voeringsprogramma meestal ont-
breekt.

Vandaar dat datzelfde Ministerie een
flinke bijdrage levert voor het opstel-
len van een HUP.
Dat opst^fcn begint met een inventa-
risatie en^nderzoek van alle hinder-
wetplichtige inrichtingen. In dit ver-
band zullen een aantal bedrijven wor-
den bezocht door medewerkers van
de gemeente en het bureau DHV. Er
wordt nagegaan waar de inrichtingen
liggen, hoe de milieusituatie is (bijv.:
kan er geluidhinder optreden, bodem-
of luchtverontreiniging, zijn er klach-
ten, welke machines zijn aanwezig,
gevaarlijke stoffen, houdt men reke-
ning met het milieu, enz.), of er een
(actuele) vergunning aanwezig is, enz.

... voordelen ...
Wie heeft er nu wat aan zo'n HUP?
In de eerste plaats natuurlijk de ge-
meente zelf. Met het programma kun-
nen taken als vergunningverlening,
controle en klachtenbehandeling sys-
tematischer en efficiënter worden uit-
gevoerd.
Ook ondernemers zullen kunnen pro-
fiteren van het HUP. Niet alleen wor-
den de procedures verkort en ge-
stroomlijn, maar met een duidelijk
milieubeleid op langere termijn weet
de ondernemer, maar ook de burger,
beter waar hij aan toe is.

5. 83 sollicitanten voor de
functie van burgemeester

De commissaris van de Koningin
heeft met de gemeenteraad gespro-
ken over de nieuwe burgemeester
voor Vorden. Er zijn 83 kandidaten.
Opvallend is dat 15 vrouwen gesollici-
teerd hebben.
6 kandidaten zijn reeds burgemeester
of waarnemend burgemeester, 54
kandidaten zijn raadslid, statenlid,
wethouder of gedeputeerde, er heb-
ben 16 ambtenaren gesolliciteerd, 4
komen er uit de niet-commerciële
hoek (onderwijs, maatschappelijk
werk, volksgezondheid), de overige 3
komen uit het bedrijfsleven.
De politieke kleur van de kandidaten
is gevarieerd. Er zijn 48 WD-ers, 17
PvdA-ers, 11 van het CDA, 6 van D'66
en l kandidaat heeft opgegeven niet
tot een bepaalde politieke kleur te be-
horen.

De commissaris verwacht dat begin
juli de benoemingsprocedure afge-
rond kan zijn.
Verder heeft de gemeenteraad de
commissaris een profielschets gege-
ven waarin opgenomen de punten
waaraan de burgemeester bij voor-
keur moet voldoen.

zijn gezicht laat zien", aldus mevr.
Aartsen namens alle frakties.
Verder moet hij zakelijk ingesteld zijn.
Hij dient daadkrachtig en doortastend
te zijn en open te staan voor het per-
soonlijk welzijn van ambtelijke mede-
werkers. "U bedoelt gewoon een
goeie burgemeester", zo formuleerde
Mr. de Bruijne.

Dhr. de Bruijne deelde mede dat er in
totaal 83 sollicitanten waren, aldus ge-
specificeerd: 7 'benoemde' bestuur-
ders, 54 gekozen bestuurders, 16 amb-
tenaren, 4 uit niet-commerciële sektor
en 3 'niet bekend'.
Wat betreft de politieke kleur van de
83 sollicitanten zijn er 48 lid van de
WD, 17 PvdA, 11 CDA, 6 D'66 en
één 'wist het niet'.
Wat betreft het geloof: 28 R.K., 26
Ned. Hervormd, 4 Humanist, 2 Gere-
formeerd, 6 Doopsgezind, 13 zonder
en 4 'weten het niet'. 71 sollicitanten
zijn gehuwd.

"Hoewel het geen doorslaggevend
element mag zijn, zal ik rekening hou-
den met de positief christelijke over-
tuiging zoals de meerderheid van de
raad dat aangeeft", aldus dhr. de Bruij-
ne. Hij verwacht dat hij tweede helft
april zijn aanbeveling naar de Minister
kan sturen. Dan kan zo'n beetje met l
juli de benoeming volgen.
"Ik zeg dit alles onder het grootste
voorbehoud. Als het kabinet voor die
tijd mocht vallen dan weet ik het na-
tuurlijk niet", aldus dhr. de Bruijne!
De frakties in de raad van Vorden kon-
kludeerden uit het aantal van 83 solli-
citanten dat Vorden 'goedmde markt
ligt'.

"Och", zei dhr. H. Tjoonk (WD),
"dertien jaar geleden had dhr. Geert-
sema ook al een tas bij zich met 80 sol-
licitanten! (Zoals bekend^fcrd toen
dhr. Vunderink tot burgertwister van
Vorden benoemd, red.).

• IN VOGELVLUCHT"

- Amnesty International
Op maandagavond 17 maart kan men
terecht in het Dorpscentrum om brie-
ven te schrijven ten behoeve van:
- Ali Masrum Al-Mudhoffar in Indo-
nesië. Deze 26-jarige moslim-jeugd-
leider en radio-omroeper kreeg op 7
september 1985 een straf van 12 jaar
wegens ondermijnende activiteiten.
- Ibraim Ismailof Arifov in Bulgarije
is een 48-jarige arts, die onlangs sa-
men met vier anderen is veroordeeld
tot een gevangenisstraf van 10 jaar
omdat hij heeft geprotesteerd tegen
de gedwongen aanpassing van de
Turkse etnische minderheid.
- In N oord-I rak werden eind 1985
tenminste 300 kinderen en jongeren
door de veiligheidsdienst gearres-
teerd. Zij werden opgepakt als wraak-
neming op de politieke aktiviteiten
van hun ouders of familieleden. In ja-
nuari 1987 bleek dat 29 jongeren tus-
sen de 17 en 23 jaar waren gedood.
- Inde Verenigde Staten zit de 19-jari-
ge William Thompson al vier jaar in
een dodencel voor moord op zijn zwa-
ger, die hij op 15-jarige leeftijd pleeg-
de, samen met drie volwassenen. De-
ze moord werd gepleegd uit woede
over de mishandeling van William's
zuster.

Amnesty International is onvoor-
waardelijk tegen de doodstraf en van
mening dat deze straf zeker niet moet
worden opgelegd aan personen die
hun lichamelijke en emotionele rijp-
heid nog niet hebben bereikt ten tij-
de van de misdaad.
Contactadres: Jeanne Remmers, B.
van Hackfortweg 11, tel. 2478.

Zondagmiddagconcert
Op zondag 6 maart aanstaande geven
de organist Wim Riefel en het "Achter-
hoeks Vocaal Kwartet*1, bestaande uit
de heren Ton Besselink, Ben Beulink,
Ludo Eykelkamp en Wim van Oene,
met Lenie de Bruyn aan de piano, een
concert in de Nederlands Hervormde
Kerk te Ruurlo. Aanvang 15.00 uur. De
toegang is gratis.

Port betaald
Port paye
kantoor Vbrden

NIEUWS v/d KERKEN

Wereldgebedsdag
De Wereldgebedsdag bestaat 100 jaar.
Aan het begin van de tweede eeuw
Wereldgebedsdag roepen vrouwen
van Brazilië zusters en broeders over
de hele wereld op om vol vreugde
God te verheerlijken: "Laten wij blij
zijn in Jezus Christus, de deur tot het
leven in al zijn volheid."
De dienst in Vorden is vrijdagavond in
de Christus Koningkerk. De liturgie
zal gelezen worden door leden van
HVG Linde (D. Lenselink) en KPO
(M. Lichtenberg). Organiste is mevr.
van Zantvoort.

Aanstaande zondag in de Dorpskerk:

Dienst met jongeren
Bij de voorbespreking zijn we uitge-
gaan van Mattheus 20 "De gelijkenis
over de wijngaard". Deze gelijkenis
vertelt hoe arbeiders die slechts enke-
le uren in de wijngaard werkten even-
veel verdienen als zij die er de hele dag
werkten.
Hoe reageren wij als iemand veel min-
der werkt dan ons en toch hetzelfde
verdient?

Jaloers?
Of moeten we blij zijn dat het ieder-
een goed gaat.

In deze dienst zal voorgaan ds. A.M.
Booij. Zij is industriepredikante te Ut-
recht. Muzikale medewerking wordt
verleend door de gospelgroep 'The
Ballad Singers" uit Lochem.
Na afloop staat de koffie weer klaar in
de Voorde. Wij heten jong en oud van
harte welkom.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Lizzy Janice Duistermaat.
Ondertrouwd: B J. Platenburg en
M.A. van de Voort.
Gehuwd: G J. Vliem en J.C. Reinders,
C. Kok en R. van der Heide.

WEEKENDDIENSTEN

R Jv. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Woord-en Communie-
dienst. Zondag 9.00 uur Euch. Viering.

R.K. Kerk Vorden
Vrijdag 19.30 uur Wereldgebedsdag-vie-
ring. Zondag 10.30 uur Euch. Viering.

Hervormde Gemeente
Vrijdag 4 maart, 19.30 uur, Wereldgebeds-
dag in de Chr. Koningkerk aan 't Jebbink.
Zondag 6 maart, Oculi (3e lijdenszondag)
10.00 uur ds. A.M. Booy uit Arnhem
Dienst met jongeren. Na afloop koffiedrin-
ken in de Voorde.
Woensdag 9 maart, 19.30 uur, Biddag voor
gewas en arbeid, ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 6 maart 10.00 uur drs. v. Herwijnen
van Bergentheim; 19.00 uur ds. G.A. We-
sterveld van Apeldoorn.
Woensdag 9 maart, 19.30 uur ds. H. Len-
ters van Apeldoorn (Biddag voor gewas en
arbeid).

Weekenddienst tandarts
5-6 maart J.H. Hagedoorn, Lochem, tel.
05730-1483. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
5 en 6 maart dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij 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
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 5 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwüzer
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 08346^5000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 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.

Tafeltje Dekje
Maart: Mw. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 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: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 057304555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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.



Een avondje
AMERIKA

Amerika informatie-avond met een
dia/fiïm show en info-stands

Rabobank i.s.m. ArkeReizen en KLM

Maandag 7 maart 1988
Schouwburg, Oosterwal 33, Lochem

Aanvang: 20.00 uur - Toegang: f 7,50 (inkl. kop koffie en Donut)
Kaarten verkrijgbaar bij de kantoren van de

Rabobank Vorden en Ruurlo
en op 7 maart vanaf 19.00 uur aan de zaal.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

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

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 3, 4 en 5 maart

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Navellina's

Sinaasappels
15 stuks

4,95

MAANDAG
7 maart

500 gram

Hutspot

panklaar 95

DINSDAG
8 maart

500 gram

Koolraap

panklaar 95

WOENSDAG
9 maart

500 gram

Prei

panklaar 1.25

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Zonne brood, dat is lekker
en gezond brood, dat proeft U
wel degelijk. Wij bakken ze
elke dag vers. Zo uit de oven in de winkel.
Probeer ook eens! nu 7,65 per bol.

AANBIEDING:

NU 2,50

Sneeuwster vanervoor 5,75
Verschillende soorten Vlaai NU 4,75
Banaan Weekendtaartje/v/ayw/Nu 6,75

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG BIEFSTUKDAG WOENSDAG GEHAKTDAG

Bief stuk.

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

varkens
Braadvlees 1 k,io 8,95
Half om half Rollade
ikiio 17,90

h.o.h. gehakt 1 k . i < > 6,95
Rundergehakt

1 kiio 9,90
Hacheevlees

gekruid + uien,
1 kilo 7,95

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram 0,99

gegr. Achterham
100 gram l ,%/U

Nu extra
voordelig

diepvries vullen

Halve varkens perküo 4,60

Voorvoet (vaars) per k,i0 7,35

Achtervoet (vaars) per uio 8,35
(zonder niervet gewogen)

jr jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld

005750-22816

IOVAG

Kom
Vrijdag 4 maart a.&. op
de verwerpingsavond
met o.a. sjoelen, ballero,
spijkerslaan, schieten,
o.m. krentebrood, taar-
ten en koeken, enz. bij

café Eijkelkamp
aanvang 20.00 uur.

Het Oranje Comité
Medlertol

DE BLAUWE HAND

REUMABESTRIJDING MÓÉT DOORGAAN!
Het Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128,2582 GW

Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

MTHATIONAALRIUMAFONDS

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
V OP KLASSE KUN JE BOUWEN \/

Kruisbergseweg 13. Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 u
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 u

Voor een goede rijopleiding naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Auto: BMW - Toyota. Motor Suzuki - Honda

Theorie per computer, ja/nee drukknoppen.

INTERIEURDECORATIES^- SIERADEN

Afslanken? Gezond, snel
en voordelig met

Malsovit.

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG. ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05 752 2637

Echte Bakker
VAN ASSELT
/IITPHFNSfWK'i 18 VOROfN TH 1384

. 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



Liz
Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Lizzy Janice

op 18 februari 1988.

Marijke Duistermaat-
Hend riksen

Berno Duistermaat

Julianalaan 38,
7251 ER Vorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Twan Richardus
Antoine

Ton en Willy
ten H ave-Slagman

26 februari 1988,
Het Jebbink 25,
7251 BJ Vorden.

Voor de blijken van medele-
ven, welke wij na het overlijden
van mijn lieve vrouw, zorgzame
moeder en oma

Lamberdina
Johanna Lenselink

mochten ontvangen, zeggen
wij u hartelijk dank.

Namens de Fam.
B. Antink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1988
Maalderinkweg 1.

Met grote dankbaarheid denk
ik terug aan de belangstelling
van velen tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve
vrouw

Berendina
Jannetje

Schuurman

Hiervoor betuig ik mijn harte-
lijke dank.
Het medeleven, persoonlijk,
schriftelijk en in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was mij een grote steun en zal
steeds in dankbare herinnering
blijven.

A J. Bossenbroek

Vorden, februari 1988.

1938 1988

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:
400 rode holle Mulder pan-
nen. A. Eggink, tel. 2607.

• Belastinginvullen FNV
8 maart. Er zijn enkele namen
zoek geraakt. Willen diegenen
die nog geen oproep ontvingen
(nogmaals) opbellen: 1298?

• ECHTPAAR zoekt
tijdelijk woonruimte voor de
periode eind maart-eind au-
gustus. Tel. 08342-1370 na
18.00 uur.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Vouwbed in kast, 1.30 x 2
mtr., zeer geschikt voor kleine
behuizing. Tel.: 05750-
21514.

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

LEGO
BAZAR SUETERS

In plaats van kaarten

Om niemand te verplichten
en niemand te vergeten,
willen wij u laten weten,

dat onze ouders

W. Kamperman en
A. Kamperman-Wentink

op 3 maart
50 jaar zijn getrouwd.

Wij hopen dit samen met hen en hun kleinkinderen
te vieren op zaterdag 5 maart

in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

Ruurloseweg 33, 7251 LA Vorden

Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven,
wij zijn van de Heer.

Rom. 14:8

Op 29 februari is op de leeftijd van 88 jaar overleden
onze lieve vader en opa

Gerrit Schouten
WEDUWNAAR VAN HEINTJE POTHOVEN

Eemnes: Betty Potman-Schouten
Henk Potman

Heleen en Ronald
Gerben
Yolanda

Vorden: Heinko Schouten
Willy Schouten-Diekerhof

Elsbeth
Martijn

Vorden, maart 1988
„de Wehme", Nieuwstad 32.
Corr. adres: Zutphenseweg 81, 7251 DJ Vorden.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen don-
derdag 3 maart van 19.30-20.00 uur in het uitvaart-
centrum "Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
vrijdag 4 maart om 12.00 uur in de Gereformeerde
Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

R. VOSKAMP klein onderhoud

Klein metsel-, timmer- en schilderwerken
Onderhoud tuinen, erven en terreinen
Aanleg en onderhoud grasvelden

Tuin ploegen en frezen
met 2 of 4 wiel tuintrekker

Asselerweg 4 - 7218 ND Almen - Tel. 05751-1256

OPROEP OPROEP

Jong Gelre
afd. Ruurlo

bestaat 11 maart 1988

75 jaar
Omdat het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te be-
reiken, nodigen wij langs deze weg alle oud-bestuursle-

den en oud-leden uit op de

receptie
welke gehouden wordt op

vrijdag 11 maart a.s.
om 15.00 uur

in "de Keizerskroon"
Dorpsstraat 1 5 te Ruurlo.

Bestuur Jong Gelre.

Bij inlevering van deze bon

Müsli kruidkoek
van 4,25 voor O/O\J

't winkeltje in vers brood en banket

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

Uitnodiging

De Touwtrekvereniging Vorden
nodigt donateurs met hun huisgenoten
en oudpapier leveranciers uit
voor haar jaarlijkse

Toneelavond
op 12 maart a.s.

K rato speelt:
Zo heeft meuje Gerre het gewild.

Aanvang 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

W

Heeft ooit
eens één in de pan• î

g€ BgQf BJJ 500 gram rundvlee
krijgt u zo'n bakbon. Leg 'm in de IMII
Als de rode „K" dik wordt is de bon goed voor
een Kado-Bon t.w.v. f 10, — ! MAAR DE
KEURSLAGER BIEDT MEER

Door verschillende omstandigheden zijn wij genood-
zaakt onze

Fietscrossclub en baan

op te heffen.

Wij willen alle sponsors en mensen die al die jaren heb-
ben meegewerkt bedanken voor hun inzet en steun.

Bestuur Fietscrossclub

FORMULE 1988
FOTOREPORTAGE

VAN DE TROUWDAG
VANAF f 600,-

• kJ L ]̂̂ 2 1 • T'P voor d" boterham

Voor het weekend recept

Varkens
fricandeau

500 gram 5,98

Dit weekend
EXTRA voordelig

gep. Schnitzel
100 gram 1,35 l

Kip
Stro-
ganoff

1 00 gram

1 651,65

uit eigen worstmakerij

Ontbijtspek
150 gram 1,49

Saksische
leverworst
150 gram 1,49

Sellerey

I salade
1 00 gram 0,89

MAANDAG:

Speklappen
per kilo O,</O

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

WOENSDAG: |

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

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

KEURSEN* TÏVW TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Even bij ons informeren
voor u een beslissing neemt

r .tUI cc m
M« *— ̂CC co m
O u. o

o *

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden

Dorpsstraat 24 - Tel. 1312

Vraagt voor spoedige indiensttreding

Medewerkster voor de
Huishoudelijke Dienst

leeftijd ca. 18/20 jaar.

Werkzaamheden: omvatten de totale schoonmaak
en het verzorgen van de ontbijten.
Werktijd van 7.00-15.00 uur.

Sollicitaties: uitsluitend na schriftelijke sollicitatie,
waarna uitnodiging voor persoonlijk gesprek zal volgen.

J MODESHOW

Grandioze

MODESHOW

+ VERKOOP

in Hotel Bakker
te Vorden

op maandag 14 maart

van de specialist in grote maten

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Tel. 05752-1971

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman,
Optiek Siemerink
Showtijden: 's morgens 10.00 uur

's middags 14.00 uur
Toegang gratis met consumptie.
Zo mogelijk plaats bespreken.

alle soorten
batterijen voor uw

h oortoestel

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
.zutphensewecj 7 - vorden

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op stijlvolle wijze de uitvaart.

'-l MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .k-hhink 4. 05752-2749
Noor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.( J . Hcrcndscn. Stnulijk 9. \'orden. 05752-1844



HET BESTE VAN DE ECHTE BAKKER
Uitgave van Echte Bakker Van Asselt

in verband met de opening van
de nieuwe winkel

Vorden, maart 1988
© Echte Bakkersgilde

Op donderdag 10 maart opent
Echte Bakker Van Asselt
de nieuwe Bakkerswinkel
Donderdag 10 maart gaat de nieuwe deur van de knip. Wat
ging er aan vooraf?

Al zo'n vier generaties wordt er door de familie Van Asselt
ovenvers brood gebakken. De prille start in het bakkersam-
bacht ligt in 1887. Toen stookte overgrootvader Piet van Asselt
met takkenbossen voor het eerst de oven op.

In 1926, nu 62 jaar geleden, nam P.G. van Asselt, de vader van
de huidige eigenaar, de bakkerij van de familie Dommerholt in
Linde over. Midden jaren vijftig was het de beurt aan zijn zoon.
Tot aan 1971 werd er dagelijks gebakken in het buurtschap
Linde. Toen werd de behuizing in Linde te krap. Daarom werd
besloten naar Vorden te verhuizen. Hier verrees aan de Zut-
phenseweg een volledig nieuwe bakkerij en winkel die in 1973
werd geopend. Zoon Dick oefent ook vanaf 1 januari jl. het bak-
kersambacht uit.

Niet alleen het adres veranderde, ook het werk in de bakkerij.
Moderne hulpmiddelen zoals kneedmachine en opbolmachine
deden hun intrede. Wat behouden is gebleven, is de zorg en
toewijding. Net zoals in grootvaderstijd krijgen alle broden
volop de tijd om te rijzen en te bakken. .

Het is dan ook niet vreemd dat Echte Bakker Van Asselt al ruim
13 jaar lid is van het Echte Bakkersgilde. Deze klub van am-
bachtelijke bakkers, stelt de hoogste eisen aan de kwaliteit,
presentatie en smaak van het brood en banket. Dit lidmaat- -
schap is voor de Echte Bakker reden om met nog meer enthou"
siasme zijn ambacht te beoefenen. Regelmatig treft u nieuwe
broodlekkemijen aan in zijn winkel. Dit jaar bijvoorbeeld de
SMUK specialiteiten.

Volop reden om eens een bezoek te brengen aan de nieu-
we Echte Bakkerswinkel waar alle medewerkers(sters) u
graag helpen en adviseren bij de keuze uit het ruime assor-
timent.

OPEN HUIS
Op woensdag 9 maart a.s.

van 16.00-1930 uur

Rebus
Knip deze rebus uit, los hem op en breng hem naar Echte Bakker Van
Asselt. Je mag dan grabbelen in de grabbelton voor een leuke attentie.

Bovendien verloot hij onder de goede inzendingen ook nog eens 5 extra
verrassingen. De winnaars worden bekend gemaakt op 26 maart 1988
om 10.00 uur. Kom dan even langs om te horen of je in de prijzen valt.

Mijn oplossing is:_

N aam:

Adres:.

Sluiting inzendtermijn: 25 maart 1988.

Echte Bakker Piet van Asselt
Echte Bakkersvrouw van Asselt
Echte Bakker Dick van Asselt.

Brood en bankettips van de Echte Bakker.

Niet van brood alleen...
Bij brood alleen kan de mens niet leven. Regelmatig heeft u wel een re-
den om wat te vieren. Echte Bakker Van Asselt heeft daarop gerekend.
Voor iedere gelegenheid kunt u bij hem een keuze maken uit zijn rui-
me banketassortiment. Banket dat niet alleen feestelijk oogt maar ook
feestelijk smaakt. Echt je proeft 't!
De Echte Bakker bakt elke dag het gebak vers en de gekoelde vitrines
zorgen voor de juiste bewaartemperatuur, want bij Echte Bakker Van
Asselt geldt: VERS is Vers één!

Tonny Groot Jebbink, brood en banketbakker
Marcel Groot Jebbink, leerling brood en banketbakker
And re Peters, brood en banketbakker.

Punt van een Piek
- Knip de waardebon uit de folder.

- Neem de waardebon mee naar
Echte Bakker Van Asselt.
- Daar krijgt u tegen inlevering van deze

Punt van een Piek f 1,- korting op
een heerlijke ontbijtkoek

of zak bolussen
- Wellicht is dit een reden te

meer om naar uw Echte
Bakker te gaan.
- Bent u al klant bij

Echte Bakker Van

Winkeldames Karin, Gerdien en Anita.

Asselt, dan is
dit voordeeltje

mooi mee-
genomen.
- Tot Ziens!

Wat is een
Echte Bakker?

Broodfabrikant, de supermarkt, de broodverkopende
melkboer, overal waar brood verhandeld wordt, krijgt
de consument voorgehouden dat ze te maken heeft
met een "warme bakker".
Die ere-titel, die alleen maar toekomt aan de bakker
die ook echt zelf bakt, is dus behoorlijk verwaterd.
Om aan alle verwarring een eind te maken, is het
Echte Bakkersgilde opgericht. Het gele embleem,

een vrolijk ogend bakkertje met in zijn
ene hand een oventje en in de andere
hand een brood, is hét teken van de
Echte warme Bakker.

Voordat een bakker tot het Echte
Bakkersgilde wordt toegelaten,
wordt hij stevig aan de tand ge-
voeld op zijn ambachtelijke kennis

en kunnen, kwaliteit, assortiment
en datgene wat u misschien wel

het belangrijkste vindt... de smaak.

Een gul aanbod
van

uw Echte Bakker
Elke dag opnieuw bakt uw Echte Bakker een grote sortering brood-en
banketspecialiteiten van de allerbeste grondstoffen en met het vak-
manschap van een Echte Bakker.

"MET 'N SMUK KAN JE DAG NIET MEER STUK!"

Maak kennis met deze nieuwe Echte Bakkersspecialiteit, gebakken in
verschillende variaties. Van hartig tot zoet; fris van smaak maar ook
lekker pittig. Een smakelijke specialiteit die u beslist 'ns moet proeven
vindt uw Echte Bakker.

tta
5 voor

5,-

\Meesŝ
«^
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v nonu,

echte bakker

ZUTPHENSEWEG 18 -VORDEN -TEL. 1384

ECHT... JE PROEFT T!
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Gouden huwelijksfeest

Op 3 maart zyn de heer en mevrouw W. Kamperman en A. Kamper-
man-Wentink 50 jaar getrouwd. Ter gelegenheid hiervan wordt er op
5 maart een receptie gehouden in Hotel Bakker.

De 73-jarige bruidegom is geboren in
Ruurlo, terwijl de bruid uit Vorden af-
komstig is.
Na zijn schooltijd heeft dhr. Kamper-
man allereerst acht jaar bij een agra-
risch bedrijf in Barchem gewerkt.
Daarna kwam hij in Vorden terecht en
werkte hij zo'n 36 jaar bij de voormali-
ge chroomieder fabriek Albers/Voigt-
lander. Dit bedrijf is in de zestiger ja-
ren verdwenen. Toen vestigde de Sor-
bo zich in een deel van het pand.
Mevr. Kamperman, dochter van de in
Vorden bekende horlogemaker Wen-
tink, is opgegroeid in de Wildenborch.
Voor haar huwelijk was zij in betrek-
king bij de notaris in Lochem, daarna
plm. 6'/2 jaar in "Het Wapen van Lo-
chem", waar zij de kookkunst leerde.

D it kwam haar later goed van pas, aan-
gezien het echtpaar Kamperman al
sinds 1951 pensiongasten houdt. Vele
vakantiegangers hadden het blijkbaar
bij de Kampermans prima naar hun
zin en kwamen jaar najaar, sommigen
wel 25 tot 30 jaar, in Vorden terug om
bij het echtpaar Kamperman de va-
kantie door te brengen.
Dhr. Kamperman is nog steeds een
druk bezet man. Hij heeft bijen, een
grote tuin, kweekt zelfde plantjes en is
een echte doe-het-zelver. De hobby's
van de bruid zijn: lezen, puzzelen,
fietsen (dat doen zij gezamenlijk) en
huishoudelijke karweitjes.

Het echtpaar heeft drie dochters en
zes kleinkinderen.

INGEZONDEN MEDEDELING
Buiten verantwoording van de Redactie

Profielschok
"Het plattelandskarakter van Vorden brengt naar de mening
van de fracties van het CDA en de WD met zich mee dat sollici-
taties van vrouwen geen extra aandacht verdienen. "Punt zeven
van de profielschets voor onze nieuwe burgemeester.
Maar wat staat er nou eigenlijk? Worden sollicitatiebrieven
van vrouwen meteen in de prullebak gedeponeerd (een sollici-
tatie van een toekomstig burgemeester zal immers altijd extra
aandacht moeten krijgen)? Stellen wij dit te cru? Of bedoelen ze
gewoon dat ze eigenlijk wel een vrouw als burgemeester willen,
maar toch eigenlijk ook weer niet, maar ja, dat mag je tegen-
woordig toch niet meer zeggen dus vooruit dan zeggen we het
niet maar toch eigenlijk weer wel?
En dat plattelandskarakter? Wat bedoelen ze daar precies
mee? Leven erop het platteland geen vrouwen en zou een vrou-
welijke burgemeester zich hier tussen al die mannen toch alleen
maar misplaatst voelen? Of bedoelen ze dat de plattelandsbe-
volking in zoverre achterloopt dat ze gewoon geen vrouw op een
andere plaats dan achter het aanrecht tolereert?
Kom nou! Wij als plattelandsbevolking van Vorden leven toch
ook in 1988! Maar of de raad dat al begrepen heeft...

Namens een aantal vrouwen
van het platteland, Eva Baars, Will Colenbrander,

Kruisdijk 2,
Vorden

Gemeente Vorden terdege
eigenaar Bevrydingsmonument
E m map Ie i n
Onlangs heeft de gemeenteraad in
Vorden zesduizend gulden uitgetrok-
ken om het Bevrijdingsmonument op
het Emmaplein weer in goede staat te-
rug te brengen.
Het gemeentebestuur werd bekriti-
seerd vanwege het feit dat het onder-
houd in de loop der jaren was verwaar-
loosd. Het monument was zo'n beetje
in de vergetelheid geraakt.
Er was nogal wat onduidelijkheid over
de vraag of de gemeente Vorden nu
wel of niet eigenaar van het monu-
ment was. Bij nader onderzoek in het
gemeentelijk archief kwam vast te
staan dat hier sprake is van een oor-
logsmonument. Het monument is
door de burgerij van Vorden betaald
en aan de gemeente Vorden overge-
dragen.

Een plaatselijk comité, bestaande uit
de heren Lammers, van Arkel, Koer-
selman, Plas, Bielderman, Harmsen
en Siemerink, heeft één en ander
georganiseerd. Het monument is op 5
mei 1949 onthuld door dhr. G J. Kok
en door dhr. J. Lammers, als voorzit-
ter van het comité, aan de gemeente
overgedragen.

Het gemeentebestuur heeft bij over-
dracht van het monument bij monde
van dhr. van Arkel uitgesproken het
tot een ereplicht te rekenen om de
zorg en het onderhoud van het monu-
ment op zich te nemen.

In de vijftiger jaren werden bij het mo-
nument jaarlijks plechtigheden ge-
houden. Zo blijkt bijv. uit het gemeen-
tearchief dat het college in 1950 be-
sloot om jaarlijks op l april bij het oor-
logsmonument een korte herden-
kingsplechtigheid te houden.
In 1952 werd een jaarlijkse kransleg-

ging bij het monument ingevoerd.
Wanneer deze gebruiken zijn afge-
schaft is niet bekend. Het niet langer
betrekken van het oorlogsmonument
zal zeker tot de onbekendheid van het
monument bij een groot deel van de
plaatselijke bevolking hebben bijge-
dragen.

Inmiddels is bekend dat de Stichting
"Februari 1941" ernaar streeft dat
scholen de bevrijdingsmonumenten
adopteren. Deze adoptie wordt door
de Stichting bekostigd uit een legaat
van een rijke joodse familie in de Ve-
renigde Staten. Het is de bedoeling
dat in Vorden deze adoptie ook zal
plaatsvinden. Alle scholen willen hier-
aan gaarne deelnemen. Een en ander

gaat vergezeld met een educatief pro-
jekt voor de leerlingen.

De adoptie zou op 4 mei 1988 moeten
plaatsvinden. Zowel het bevrijdings-
plein op het Emmaplein en de oor-
logsgraven op het kerkhof zouden dan
geadopteerd moeten worden. Van-
daar dat men in Vorden gelden be-
schikbaar heeft gesteld om het monu-
ment weer in oude staat terug te bren-
gen. Het streven is erop gericht dat de
werkzaamheden voor l mei aanstaan-
de gereed zullen zijn.
Het geheel zal worden schoonge-
maakt. De leesbaarheid van de tekst-
plaat zal verbeterd worden, terwijl ook
de sokkel vernieuwd en behandeld zal
worden.

Oud-Indiëgangers bij elkaar
Een groep oud-Indiëgangers uit Oost Gelderland verzorgt op
dinsdag 8 maart 's avonds een ontmoetingsavond in Bodega
"het Pantoffeltje" aan de Dorpsstraat 34 in Vorden, tel. 05752-
1770, voor alle oud-militairen die in de periode 1945-1950 in
het voormalige Nederlands Indië hebben gediend en hun part-
ners.
Op deze avond zal veel aandacht geschonken worden aan de
noden van oud-Indië militairen, speciaal aan hen die nu nade-
lige gevolgen ondervinden van hun diensttijd. Hiervoor is aan-
wezig de Vertrouwensman van de Minister van Defensie Drs.
DJ. v.d. Mei en zyn mede werker Drs. v. Vreden.Er is gelegen-
heid tot het stellen van vragen zowel mondeling als schriftelijk
en er is voor gezorgd dat men desgewenst dhr v.d. Mei of zyn
medewerker alleen kan spreken.
v.d. Mei is zelf een oud-Indiëganger en weet uit ondervinding
hoe de militairen daar hebben geleefd. Ook familieleden of
kennissen kunnen zich wenden tot v.d. Mei.
Verder wordt de avond gevuld met de gebruikelijke conversatie
over vroeger en nu. De toegang is vry.

Informatieavond
vervolgopleidingen
op "'t Beeckland"
druk Iftezocht
Ruim 14T^belangstellenden kwamen
dinsdag 23 februari naar LHNO
"'t Beeckland" te Vorden voor een in-
formatieavond over vervolgopleidin-
gen. Uit de grote opkomst bbjkt wel dat
leerlingen en ouders het belang van
doorleren inzien.
"Het LHNO is geen eindopleiding,
maar beroepsvoorbereidend onder-
wijs, een basis om verder te leren", al-
dus mevr. L.A. Nijhoff, directrice van
de Vordense school. "En we zijn blij
dat er in onze regio veel vervolgoplei-
dingen zijn." Om daar meer over te
kunnen vertellen, waren twee deskun-
digen naar de school gekomen: dhr. L.
Visser van de "Sprengengaerde", een
school voor Chr. MDGO te Apel-
doorn en dhr. L. van der Donk, regio-
naal consulent van het leerlingwezen.

FNV Belastinghulp
Ook dit jaar kunnen de FNV-leden
weer profiteren van de FNV-belas-
tinghulp. Zij worden gratis geholpen
bij het invullen van het aan hen toege-
zonden aangiftebiljet voor de inkoms-
tenbelasting (A- ofE-biljet), of vermo-
gensbelasting (B-biljet).
Ook voor T-biljetten kan men terecht.
Dat invullen is voor vele mensen een
groeiend probleem, want de belas-
tingbepalingen veranderen voortdu-
rend. De biljetten worden alsmaar in-
gewikkelder en onoverzichtelijker.
De toeloop voor dit uniek stuk dienst-
verlening neemt vanjaar tot jaar toe.
Dat komt omdat de FNV Belasting-
hulp in de loop der jaren een uitste-
kende naam heeft opgebouwd.
De FNV-leden in Vorden, die van de-
ze service gebruik willen maken, kun-
nen zich voor het maken van een af-
spraak aanmelden bij: Ab Turfboer,
Insulindelaan 18, tel. 1298. Zie adver-
tentie.

• KPO-avond
Deze avond werd door de voorzitster
geopend met een gedicht. Na de me-
dedelingen werd de avond verder ver-
zorgd door dhr. Bergsma met assi-
stentie van mevr. Zeebug en dhr. v.d.
Wiel.
Het onderwerp was "Honingpollen,
Stuifmeel en Gezondheid". De naam
zegt het al. Er werd veel over natuur-
lijke geneesmiddelen gesproken en
uitgebreid vragen beantwoord.

• Vordens Dameskoo^
Onder voorzitterschap "ITn mevr.
Groot Obbink-van Doorn hield het
Vordens Dameskoor in "de Herberg"
een goed bezochte ledenvergadering.
De dames mevr. Zieverink-Gerritsen
en mevr. Eggink-Groot R^kink, res-
pektievelijk sekretaresse CTT penning-
meesteresse, brachten verslag uit over
het afgelopen jaar.
Bij de bestuursverkiezing was mevr.
Zieverink-Greve niet herkiesbaar. In
haar plaats werd gekozen mevr. Gold-
stein-Berink. Mevr. Zieverink kreeg
uit handen van mevr. Groot Obbink
een attentie aangeboden.
In verband met haar 25-jarig lidmaat-
schap ontving mevr. Velhorst-Ouden-
ampsen de bondsinsigne.
Besloten werd om ook dit jaar een
reisje te maken.

• Vrouwenclub Medler
Vrijdag 26 februari werd de jaarlijkse
Kegelavond gehouden, samen met de
mannen, bij "de Boggelaar". Er was
maar een matige opkomst, maar des-
ondanks werd het toch een gezellige

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Fricandeau op feestelijke wijze
Fricandeau leent zich bij uitstek om te braden. Bij zo'n feestelijk stukje
vlees kunnen verschillende soorten verse groenten en kleine gebakken
aardappeltjes worden gegeven. De fricandeau kunt u ook laten afkoelen
en daarna in plakken snijden. Ze kan dan bij een koud buffet, brunch of
een andere feestelijke maaltijd worden gegeven.

Reken voor 5 tot 6 personen op een fricandeau van l kilo.

Roer in een kom een sausje van 2 eetlepels fijne Franse mosterd, l uitge-
knepen teentje knoflook, wat zout en (veel) grof gemalen peper.
Maak de fricandeau eerst droog met keukenpapier en wrijf het vlees
daarna met het mosterdmengsel in. Laat het vlees een halfuurtje (langer
mag ook) liggen.
Verhit in een braadpan 100 gram boter en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Leg het vlees in de hete boter en
schroei het in 5 tot 7 minuten rondom dicht. Voeg een extra klontje boter
(ca. 35 gram) toe en temper de warmtebron. Reken op een braadtijd van
40 tot 50 minuten, afhankelijk van de dikte van het stuk vlees.
Keer het vlees geregeld om en bedruip het met de braadboter. Neem het
vlees na het braden uit de pan. Wikkel het in een stuk folie en laat het een
kwartier rusten.
Verwijder de braadboter uit de pan. Blus de pan met 2 deciliter bouillon
(eventueel van een tablet, korrels of poeder) en l deciliter droge witte
wijn of met droge sherry. Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan
goed los. Schenk het vocht door een zeer fijne zeefin een klein pannetje.
Laat alles zolang koken tot er door het indampen niet meer dan l decili-
ter is overgebleven. Voeg er 1/4 liter slagroom (op kamertemperatuur)
aan toe en roer alles goed door. Laat de saus dan nog zolang heel zachtjes
doorkeken tot ze licht gebonden is. Voeg er eventueel een beetje zout
en/of peper aan toe.
Snijd het vlees in niet al te dunnen plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het
oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal. Schik er bij voor-
keur drie tot vier verschillende soorten groenten (bij voorbeeld roosjes
broccoli of bloemkool, haricots verts, struikjes witlof en spruitjes) rond-
om.
Geef er kleine gebakken aardappeltjes bij. Dien de saus apart in een saus-
kom op.

Bereidingstijd: 40-50 minuten.
Energie per portie: plm. 1615 kJ (385kcal).

avond. 3 eerste prijzen werden er ge-
wonnen door mevr. M. Gotink, dhr.
Dr. KI. Geltink en dhr. G. Dimmen-
daal; de poedelprijzen gingen naar
mevr. A. Fokkink, mevr. L. Hendrik-
sen en mevr. B. Weenk.
De voorzitster wenste de winnaars
geluk met de gewonnen prijs en dank-
te ieder voor de aanwezigheid. Dhr.
G. H endriksen sprak een woord van
dank namens de mannen.

• Plattelandsvrouwen
Om precies te zijn hebben 108 dames
van de afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen een be-
zoek gebracht aan de Westfriese Flo-
ra. Via Harderwijk, waar de koffie
werd gedronken, ging het over de dijk
naar Bovenkarspel. In vier grote vei-
linghallen konden de dames de prach-
tige voorjaarsbloemen en heesters be-
wonderen. Er was natuurlijk nog meer

te zien. Modeshow, huishoudbeurs,
noem maar op. De dag werd besloten
met een diner in Wilp.
De dames uit Vorden gaan op 13 april
naar Geesteren om daar een bezoek
te brengen aan de handwerktentoon-
stelling.
Hier zullen onder meer de merklap-
pen van de cursisten van mevr. Lutke
Willink bewonderd kunnen worden.
Voor de fietstocht op 7 juni naar het
Nationale Park "de Hoge Veluwe" kan
men zich nog opgeven bij mevr. F. Pel-
grum, tel. 1267 in Vorden.

• Geslaagd
Onze oud-plaatsgenoot LUC Velhorst
deed met goed gevolg doktoraal exa-
men Politicologie, in het bijzonder Be-
stuurskunde. Hij genoot zijn opleiding
aan de Katholieke Universiteit te Nij-
megen.

Vordense Prins Carnaval nam wraak
D e Carnavalsprins in Vorden, Prins Henk de Tweede, had er een poos geleden danig de pé in dat Corry ten
Barge, eigenaar van de Carnavalsresidentie "de Herberg", al voor de officiële installatie van de Prins ach-
ter diens ware identiteit was gekomen. Zoals te doen gebruikelijk wenst men dit tot op het laatste moment
geheim te houden.
Prins Henk de tweede (Henk Groenendal) zon op wraak. Afgelopen weekend heeft hu inderdaad re-
vanche genomen. En hoe!

De Vordense Prins kwam er achter dat
Corry ten Barge een brief aan de VA-
RA had geschreven, waarin hij de
wens uitte om eens een paar dagen
mee te mogen draaien in een groot
brandweerkorps. San Francisco, Chi-
cago, dat maakte allemaal niet uit. De
reis zou Corry ten Barge zelf wel beta-
len!
Voor Prins H enk de Tweede reden om
kontakt op te nemen met dhr. Boers-
ma, kommandant van de Apeldoorn-
se Brandweer om via hem te proberen
om Corry ten Barge een poets te bak-
ken. Zo gezegd zo gedaan, Boersma
zag de gein wel in.
Hij schreef Corry ten Barge een brief
waarin hij hem mededeelde dat de
VARA hem (Boersma) had benaderd
om medewerking te willen verlenen
om aan het verzoek van ten Barge te
voldoen, zodat de Vordenaar een paar
dagen met een groot korps mee kon
draaien. Om organisatorische rede-
nen kon meedraaien in een buiten-
lands korps nog niet gerealiseerd wor-
den, vandaar een soort "proef

draaien" bij de Apeldoornse Brand-
weer.

Afspraak
Wel, Corry Ten Barge maakte dit wee-
kend een afspraak met brandweer-
kommandant Boersma. Allereerst
zouden de "randvoorwaarden" wor-
den besproken, gevolgd door een
rondleiding op het brandweerkom-
plex om het rijdend materieel te be-
zichtigen.

Dhr. Boersma leidde Corry ten Barge
rond en vertelde hem terloops dat het
ook in de bedoeling lag dat hij wat
kennis van de voertuigen zou moeten
opdoen.
Na de rondleiding nam de Apeldoorn-
se brandweerkommandant Corry ten
Barge mee naar de garage waar de Vo-
denaar het voertuig kon gaan bekijken
waarin hij deze week een paar dagen
zou mogen meedraaien.
Corry ten Barge stapte de garage bin-
nen en zag tot zijn verbazing het voer-
tuig: een trapautootje (skelter), opge-

tooid en al! Daar stond een lachende
Prins Henk de Tweede en een deel
van zijn gevolg in vol ornaat Corry ten
Barge op te wachten.
Een beteuterde Corry ten Barge, be-
seffende dat hij was beetgenomen
voorspelde de Prins "wacht maar,
mijn wraak zal zoet zijn".

Het leuke van het geval was dat de
Prins en zijn gevolg via de mobilofoon
de gesprekken tussen ten Barge en de
brandweerkommandant Boersma
heeft kunnen volgen.
Zo hoorden zij Corry ten Barge tij-
dens de rondleiding onder meer zeg-
gen: "Kennis van de voertuigen? Ja,
maar ik ben linkshandig, eigenlijk a-
technisch."

In residentie "de Herberg" was deze
"wraakaktie" van de Carnavalsprins
dit weekend uiteraard hét gesprek van
de dag, waarbij Corry met het schaam-
rood op de kaken vele malen moest
vertellen dat hij er lelijk was "inge-
stonken".



lanellen
Stijlvol en Gezellig

Hilzon vertikale lamellen brengen sfeer
in uw huis.
Wie kiest voor privacy en gezelligheid,
kiest voor Hilzon:
* Ijzersterk en 'kindvriendelijk'
* Decoratief voor binnen en 'buiten'
* Zeer kleine lichtdoorlaat bij gesloten

systeem
* Op maat leverbaar
* 3 jaar garantie
* Ook voor de doe het zetvers

rolluik

htllOn Zonweringen
Hummeloseweg 7 - Hengelo G ld.

Tel. 05753-1048

Wij kochten een geannuleerde order zeer voordelig in
en laten u hiervan mee profiteren.
Het seizoen is maar net begonnen en nu al

30% VOORDEEL
Lange katoenen jassen (trendcoats)
met veel extra's en zeer modieus
in grijs, beige, zand en marine

winkelprijs: 179,- Onze prijs

Lange nylon jassen (trendcoats)
met veel extra's in marine en zwart

Winkelprijs: 98,- onze pr i js .

Dorpstraat 29

RUURLO

deRegt,
Bloemendaal & Wiegerinck

(v.h. Administratiekantoor Vorden BV)

heeft traditioneel op de volgende avonden
het kantoor geopend voor particulieren t.b.v.

de belastingaangifte 1 987
en wel tussen half 7 en half 9:

- woensdagavond 2 maart
- woensdagavond 9 maart
- woensdagavond 1 6 maart
- woensdagavond 23 maart

Wacht niet tot het laatst!

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - 05752-1485

H.C.I. NIEUWE IDEEËN IN
BETAALBAAR SANITAIR

Off. OPEL-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-dealer

OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-ASCONA-C
OPEL-ASCONA
V.W. GOLF
OPEL-REKORD
OPEL-REKORD
NISSAN-CHERRY
VOLVO 340

3 -drs.
3-drs.
3-drs.
2-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
4-drs.
3-drs.
4-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.

1200 S G. L. de Luxe
1200 S G. L de Luxe
1 300 S L.S.
1200 S G. L de Luxe
1 600 S City
1 600 S Special
1 300 S Specjal
1 200 S SpM
1 600 D Special
1 200 S Special
1200 S G. L. de Luxe
1300 S G. T. Sport
1 200 S L.S.
1 300 S L.SA
1 200 S L.S W
1 200 S L.S.
1 300 S L.S.
1 600 N L.S.
2000 D Luxe
1600 D LX.
2000 S Traveller
1 800 S L.S.
1500G.L
1400 D. L.

55.000 km
4 1.000 km
27.000 km
20.000 km
88.000 km
96.000 km
84.000 km
69.000 km

13 1.000 km
29.000 km
25.000 km
30.000 km
74.000 km
52.000 km
55.000 km
33.000 km
1 6.000 km
84.000 km

1 23.000 km
1 22.000 km
7 1.000 km
58.000 km
36.000 km
87.000 km

trekh., spatl., luxe interieur enz. rood met. 8-'84
v. 1e Eig., spatl. V+A, luxe int. wit 6-'85
v. 1e Eig. trekh., spatl. 5-versn. geel 10-'85
v. 1 e Eig., m. kofferb., veel ruimte rood met. 3-'85
v. 1 e Eig., APK, trekh., sportvelgen zwart 3-'79
v. 1e Eig., trekh, radio, LPG-inst. rood 3-'83
v. 1e Eig., APK, mistlampen, enz. rood 2-'84
v. 1 e Eig., LPG, trekh., R-spiegel goud met. 5-'84
v. 1e Eig., DIESEL, 5-versn., trekh. groen 1-'84
v. 1 e Eig., trekh., spatl., weinig km groen met. 2-'84
v. 1 e Eig., als nieuw zo mooi! bruin met. 2-'85
v. 1 e Eig., getint glas, trekh., 5-bak wit 1 -'85
v. 1 e Eig., LPG onderb., CARAVAN rood 11 -'85
v. 1e Eig., stootlijsten, striping beige 10-'85
v. 1 e Eig., CARAVAN, schuifdak rood 1-'86
v. 1e Eig., stootlijsten blauw met. 1-'86
v. 1e Eig., 5 versn., trekh., spoiler rood 10-'86
v. 1 e Eig., spatl., APK, H.B.-model bruin 7-'82
open dak, get. glas, sportv., DIESEL groen met. 2-'81
DIESEL, 5-versn., trekh., R-spiegel blauw met. 7-'83
v. 1e Eig., LPG, trekh. blauw met. 6-'86
CARAVAN, LPG-onderb., trekh. blauw met. 3-'85
v. 1 e Eig., AUTOMAAT, Luxe uitv. blauw met. 2-'83
LPG-inst., trrekh., R-spiegel, enz. wit 1-'85

Off. OPEL-dealer

OPEL-Service W. J.31?KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

TEL. 05730-2555 Off. OPEL-dealer

MESSEN in veel soorten

• Bowiemessen
• Rambo-overlevingsmessen
• Vlinder- of butterflymessen
• Zakmessen • Zwitserse messen
• Padvindersmessen • Opinel messen
• Werpmessen • Springmessen
• Jachtmessen • Snoeimessen
• Vissersmessen

Wapen- en sporthandel

Martei
ttttJl JoeltreffenJI

Zutphenseweg 9 — Vorden

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste service..

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN

Kruisbergseweg 13. Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9. 00-12. Ou uur en van 13.30-17.00 uur
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

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.

S ch oo rstee n veeg bed rijf

B. Hulshof
Windmolenveldweg 4

7261 LTRuurlo

Tel. 05735-3127

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

• interieuradviseur
** mm

ieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

UW DEALER

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

Volkoren Brood. Ja, natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUW!),
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877



Kom
Vrijdag 4 maart a.s. op
de verwerpingsavond
met o.a. sjoelen, ballero,
spijkerslaan, schieten,
o.m. krentebrood, taar-
ten en koeken, enz. bij

café Eijkelkamp
aanvang 20.00 uur.

Het Oranje Comité

Medlertol

Huur
Mister Steam
•n reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc., etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Soeteman J r.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

mei
Televisie

reparaties
_ direct

naar

— ' uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

UMI I M r V I S I f VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET, ter inzagelegging
ontwerp-beschikking (art. 24, lid 2, wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 4
maart 1988 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage het ontwerp van de beschikking op
het verzoek van

gebrs. Kettelerij B .V., Zutphenseweg 64,7251
DL Vorden om vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een hoveniersbedrijf,
datum verzoek 11 autustus 1988, adres van de
inrichting Zutphenseweg 64, kadastraal ge-
meente Vorden sectie M nummers 801 t/m
805.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is mede aan de
hand van een akoestisch rapport het ontwerp van de
vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtin-
gen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of be-
perking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mon-
deling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.

De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 18 maart 1988.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Vorden, 3 maart 1988.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

De secretaris, De loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. J.p. Geerken.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnummer 42.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 februari
1988, no. 14 heeft besloten dat voor het perceel, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie K, no. 3972,
plaatselijk bekend Nieuwstad 12 een herziening van
het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het betreffende besluit en de daarbij behorende kaart
liggen vanaf maandag 7 maart 1988 vooreen ieder ter
gemeente-secretarie ter inzage.

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

GEMEENTE
VORDEN

RATTENBESTRIJDING
In de week van 14 tot en met 18 maart aanstaande
wordt de gebruikelijke aktie ter bestrijding van ratten
uitgevoerd. Het bestrijden van ratten gebeurt dan gra-
tis.

• Indien u hinder van ratten hebt, kunt u voor de bestrij-
ding ervan contact opnemen met het gemeentehuis
afd. gemeentewerken, tel. 2323. U moet zich vóór 12
maart aanstaande opgeven.

B urgemeester en wethouders van Vorden.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
het college van Burgemeester en Wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
18a van de Wet, jo. artikel 21 van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan het
verzoek van de heer A. Turf boer, Insulindelaan 18 te
Vorden, tot het bouwen van een tweetal plantenkasjes
(tezamen groot ca. 10 m2) op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sectie K, no. 2696, plaatselijk
bekend Insulindelaan 18, alhier.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekening ligt vanaf vrijdag 5 maart a.s.'gedurende
14 dagen voor een ieder ter inzage ter secretarie, afde-
ling ruimtelijke ordening c.a. (Koetshuis).

Gedurende die termijn kan een ieder eventuele bezwa-
ren schriftelijk aan het college van Burgemeester en
Wethouders kenbaar maken.

Vorden, 4 maart 1988.

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

Ideens. Het eerste Carré donsdekbed
met persoonlijke wasgarantie.

Ideens introduceert 'n
nieuwe serie Carré donsdek-
bedden met persoonlijke was-
garantie. 'n Garantiepasje met
uw naam, de winkelnaam en 'n
kodenummer.

Het Ideens Wasgarantie
Pasjr csirandeert,dat uw Carré
clnnsdelcbed zonder kwaliteits-
verlies gewoon in wasmachine
en droogtrommel kan. Wassen
tot 40°C. Drogen tot 80°C.

Wij geven u graag meer
informatie.
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lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Almen
TEL. 05751-1296

HORECA BUITENCENTRUM
GEACHTE LEZER,

Feesten
Congressen
Vergaderingen
Kegelen
Bowlen
Schieten
Bars
Restaurants
Zo vindt U ons
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GUNSTIG GELEGEN IN DE STEDENDRIEHOEK

DEVENTER
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ALMEN

Erkend ANWB Bondsrestaurant

U ONS HUIDIGE BEDRIJF?!
Voor veel bedrijven en ondernemingen is het niet altijd eenvoudig om een
geschikte accommodatie te vinden voor het houden van conferenties,
besprekingen, zakenlunches, personeelsbijeenkomsten of feesten. Niet
overal is men in staat ook grotere gezelschappen de mogelijkheden te
bieden die gewenst worden.

Vandaar dat wij u willen attenderen op ons Horecabuitencentrum'De Aan-
leg* in het buitengebied van Almen.
Wij kunnen aan vele wensen van u voldoen.

De capaciteit van de grote zaal bedraagt circa 600 personen of meer, afhan-
kelijk van het gebeuren. Door middel van geluiddichte schuifwanden zijn
diverse combinaties mogelijk. Welke zaal wenst u, u zegt het maar!

Tevens is er een zeer fraaie vierbaans schietkelder met daarin 4 elektronisch
gestuurde doelen, voor elke gewenste afstand, zelfs tot 35 meter.

Wij beschikken, gelijkvloers, ook over twee volautomatische bowling-
banen en vier volledig geautomatiseerde kegelbanen met de daarbij
behorende gezellige recreatieruimte van ± 150 m2, daarin een sfeervolle bar,
gezellige zitjes, diverse verpozingsspelletjes en een verplaatsbare grote grill-
barbeque.
Horecabuitencentrum 'De Aanleg' beschikt reeds over twee aparte
restaurants. U kunt dineren, zowel a la carte als op afspraak.

Voor de lunch voeren wij de kleinekaart met een ruim assortiment.

Ruim gezellig café, billart en terras.

Het geheel is volgens de modernste eisen opgezet. Alle afdelingen sluiten
harmonieus bij elkaar aan en zijn door een uitgekiende opzet gemakkelijk
bereikbaar.

Horecabuitencentrum 'De Aanleg' is voorzien van een ruime, uitstekend
verlichte parkeergelegenheid. Het is gemakkelijk te vinden in het mooie
natuurgebied even buiten het dorp Almen, nabij de brug over het Twenthe-
kanaal. Door de centrale ligging in de stedendriehoek Deventer-Zutphen-
Lochem is het voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor nadere informatie.

Met vriendelijke groet, Familie Van der Vaart, Scheggertdijk 10, Almen.

prettig geprijsd en nieuw binnen!
II Jacks, sweaters (met en zonder opdruk) Herenshifts, j|

dames- en herentruien, blazers, pulli's,
modieuze katoenen broeken en met te vergeten

spijkerbroeken in alle maten
en modellen en al vanaf f 29,-

^ Dorpstraat 29

^RUURLO
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