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Stopborden bij 'dodenkniispunt'
Rondweg / Het Hoge
Het kruispunt Rondweg / Het Hoge heeft de gemoederen de afgelopen jaren nogal eens bezig gehouden
in Vorden. Verschillende ongelukken, waarvan vele met dodelijke afloop zoals enkele weken geleden. In
de raad en commissievergaderingen is dit "dodenkniispunt" eveneens diverse malen onderwerp van ge-
sprek geweest.
Dinsdagavond deelde burgemeester
Vunderink in de commissie Alge-
meen Bestuur mee dat gemeente Vor-
den, politie, provincie, HEK wederom
rond de tafel hebben gezeten, met als
resultaat dat er binnen enkele weken
stopborden geplaatst zullen worden.
Tot dusver wilde de provincie hier
niets van weten.
"Nu de provincie onder druk is gezet
hebben ze toestemming gegeven", al-
dus burgemester Vunderink die eraan
toevoegde dat stopborden alleen
"heil" kunnen hebben wanneer er ver-

dere maatregelen genomen zullen
worden. Goed uitzicht e.d.
Volgens de heer Vunderink hebben
verkeersdeskundigen ook bekeken of
de snelheid van 80 km naar 70 km te-
ruggebracht kan worden. Volgens de
politie zet dit geen zoden aan de dijk.
Burgemeester Vunderink durfde zich
niet aan een voorspelling te wagen of
het plaatsen van stopborden tot het
gewenste resultaat zal leiden.
"Het is steeds een kwestie van uitpro-
beren", aldus de heer Vunderink die
met de heer H. Tjoonk (VVD) eens

Correspondent verhuisd
Onze correspondent de heer A.L. Velhorst is
met ingang van heden verhuisd van het Wieme-
link 35 naar het Wiemelink 11. Het telefoon-
nummer blijft ongewijzigd 1688.

was dat het aantal ongevallen op het
kruispunt Het Hoge / Rondweg groter
is dan geregistreerd. Tjoonk: "Er
wordt daar bij kleinere ongelukken
nogal eens iets "onderling geregeld".
Over verkeersdeskundigen had
Tjoonk zo zijn eigen mening: "Deze
lui zijn soms zeer halstarrig".

Agrariërs bekeken
opslagmogelijkheden
voor mest
De komende mestwetgeving heeft tot
gevolg dat er op heel wat bedrijven
uitbreiding van de mestopslagcapaci-
teit moet plaats hebben. Om de agra-
riërs kennis te laten nemen met de
huidige opslagmogelijkheden en
randapparatuur werd dit weekend in
samenwerking met de ABTB; CBTB
en GMvL (Vorden, Hengelo, Zel-
hem) en de vereniging voor bedrijfs-

Telefoon g e m e e n t e h u i s 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 u u r en woensdag van 13.30 tol 17.00 uu r . S p r e e k u u r burgemeester M r. M. Vunder ink : volgens al spraak. S pree k u u r wel houder J. F.
(ke rken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenherg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afsp raken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Kruising
Rondweg - Het Hoge/Baakseweg

Dit is een kruising die elke inwoner
van Vorden kent en waar veel gebeurt.
Bij de plaatselijke Rijkspolitie werden
de volgende ongevallen gemeld. Dit

zijn dus alleen de bij de Rijkspolitie
bekende ongevallen. Er vonden meer
ongevallen plaats, echter kleine. Af en
toe ligt er glas e.d. op en nabij de krui-
sing, dat afkomstig is van ongevallen
die niet bij de politie gemeld zijn.

Overzicht ongevallen:
jaar
aantal
gewonden

1982
2
1

1983
2

—

1984
4

—

1985
6
4

1986
5
3

totaal
19
8

1987 is in dit overzicht nog niet opge-
nomen. Wel is u allen bekend dat het
laatste ongeval op 8 maart 1987, waar-
bij twee doden te betreuren vielen.
De Rondweg is in eigendom bij de
Hummelose - Enschedese Kunstweg-
organisatie, de HEK. De wegen Het
Hoge en Baakseweg zijn in eigendom
bij de gemeente Vorden, doch ter
plaatse van het kruispunt liggen die
wegen buiten de bebouwde kom.
Daarom moet de provincie Gelder-
land beslissen of verkeersmaatregelen
genomen mogen en kunnen worden.
Het gemeentebestuur van Vorden
heeft in overleg met de rijkspolitie al
eerder aangedrongen op spoedige
maatregelen in de vorm van een stop-
verplichting.
Met spoed is op dinsdag 17 maart j.1.
een vergadering belegd met woord-
voerders van de HEK, de provincie
^^Merland, de plaatselijke rijkspolitie
en de gemeente. Al de genoemde in-
stanties spreien hun bezorgdheid uit
over de bedoelde kruising.
De deskundigen onderschrijven eens-
gezind dat het plaatsen van stopbor-
den en van vlechtschermen als uit-
/ichtbelemmerende maatregel ter
voorkoming van polderblindheid op
dit moment de meest aangewezen
oplossing is. Zowel de provincie - voor
het plaatsen van de borden als de
HEK - voor het aanbrengen van de
schermen, hebben hun medewerking
toegezegd. Verzoeken om medewer-
king gaan met spoed de deur uit.
Het treffen van voorzieningen op de
Rondweg zelf ontraden de deskundi-
gen nog. Wel verzoeken wij met klem,
alle automobilisten, die van de Rond-
weg gebruik maken, snelheid te mati-
gen en in ieder geval te houden aan de
voorgeschreven maximum snelheid.
Er staan mensenlevens op het spel.

2. Raadsvergadering
d.d. 31 maart 1987

Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de orde.
— wegwerken achterstallig onder-
houd kleine landschapselementen;
— aanpassing geldelijke voorziening
raadsleden voor 1987;
- vervanging tractor;
— wijziging voorschriften bestem-
mingsplan Vorden 1975'1984 nr. l
t.b.v. het perceel Het Hoge 52;
- procedureverordening bestuurs-
compcnsatie;
- wijzigingen in rechtspositieregelin-
gen;
- delegatie bevoegdheid tot verkoop
bouwkavels in bestemmingsplan Ad-
dinkhof 1983;
- Wet op de stads- en dorpsvernieu-
wing; meerjarenplan 1988-1992;
- reconstructie resterend deel Baak-
seweg,
- aankoop 2 tekstverwerkers t.b.v. de
typekamer;
- bodemonderzoek in Addinkhof,
Kranenburg en in het Woonwagcnerf;
- verdaging beslissing op beroep-
schrift.

3. Verleende vergunning voor
het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Nederlanse Hartstichting ver-
gunning gegeven voor 't houden van
een collecte gedurende de periode
van 30 maart tot en met 4 april a.s.

4. Kleuterschool 't Kwetternest
Reeds geruime tijd staat de kleuter-
school 't Kwetternest leeg. In eerste
instantie is het gebouw aan twee vere-
nigingen aangeboden als verenigings-
gebouw. Beide verenigingen hebben

van dit a » d geen gebruik gemaakt
vanwege^^voor hen te hoge kosten
die verplaatsing van het gebouw vergt.
De grond, waarop de kleuterschool
thans nog staat is te koop aangeboden
aan de vereniging "Het groene kruis"
te Vorden. Het ligt in de bedoeling om
op die plek een nieuw kruisgebouw te
realiseren. Met de bouw zal nog dit
jaar worden begonnen. Het Kwetter-
nest zal dan ook op korte termijn van
de huidige plek moeten verdwijnen.
Eventuele belangstellenden voor het
gebouw kunnen zich melden bij het
college van burgemeester en wethou-
ders vóór 15 april aanstaande. Het ge-
bouw moet op 30 mei a.s. van de hui-
dige lokatie verwijderd zijn.

5. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen;

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. H ieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 17 maart 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen;
1. Aan de heer B.H. Fokkink, Wiers-
serbroekweg 8, voor het plaatsen van
een betonsilo voor mestopslag.
2. Aan de heer W.T.B. Wolsing te
Warnsveld, voor het bouwen van een
woning in de Kranenburg.

6. Hoorzitting commissie
bezwaar- en beroepschriften

Op donderdag 2 april a.s. houdt de
commissie bezwaar- en beroepschrif-
ten om 20.00 uur in het koetshuis, bu-
reau gemeentewerken, een hoorzit-
ting.
Aan de orde komt het door mevr.
G.H. Halfman ingediende beroep-
schrift tegen het opleggen van een
herplantplicht voor 42 eiken nabij de
Zomervreugdweg.

voorlichting en varkenshouderij 'n zo-
genaamde open dag gehouden. Ruim
honderd belangstellenden uit deze
drie gemeenten gingen bij een achttal
boerderijen in Varssel, Halle, Wolfers-
veen, Hengelo, Keijenborg en Vorden
een kijkje nemen. Bij het begin van elk
bezoek op één der boerderijen gaf. Ir.
A.J. Marsman, specialist bedrijfsuit-
rusting een korte toelichting.

Vordens Mannenkoor
De hanenaktie van het Vordens Man-
nenkoor is ook dit jaar weer 'n succes
geworden. De bestelde eieren zullen
op Paaszaterdag worden bezorgd.
Tevens wil Vordens Mannenkoor ie-
dereen die aan de aktie hebben deel-
genomen van harte bedanken. Ook
dank aan de inwoners van Vorden
voor de geweldige afname en ontvan-
gen giften.

Kegelen Jong Gelre
Vrijdagavond 27 maart houdt de afde-
ling Vorden van JongGelre de jaarlijk-
se kegelavond bij de Boggelaar.
Vanwege de eerste plaats tijdens de
provinciale binnensportdag mogen de
dames van Jonge Gelre Vorden op 13
juni deelnemen aan de landelijke
sportdag welke in Friesland zal wor-
den gehouden.

Feestavonden
Dorpsschool
Op donderdag 2 en vrijdag 3 april wor-
den weer de jaarlijkse fqÉfcvonden
van de openbare Dorpsscn^l gehou-
den. Dit jaar zullen alle groepen van
de school, dus ook de kleuters, optre-
den in de grote zaal van het Dorpscen-
trum.
Op donderdag 2 april zijrw^de leer-
lingen van de groepen 2, 4 en 6/7, op
vrijdag de leerlingen van de groepen l,
3 en 5. De leerlingen van groep 8 spe-
len traditiegetrouw (een musical) op
beide avonden.
Kaarten verkrijgbaar op school of 's
avonds aan de zaal.
(Zie advertentie in volgende num-
mer).

Nieuwe wykverpleeg-
kundige voor Vorden
en Wichmond

Sinds l maart jl. is de regionale Kruis-
vereniging Vorden-Warnsveld-Zut-
phen een wijkverpleegkundige rijker.
Annie Jansen is de naam van de nieu-
we wijkverpleegkundige, die t.g.v. per-
soneelsuitbreiding gaat werken in een
deel van Vorden en Wichmond.
Annie is geboren en getogen in Lette-
le bij Deventer, dus ruimschoots be-
kend met het plattelandsleven. Dit ge-
geven heeft voor haar dan ook duide-
lijk meegespeeld bij de definitieve
keuze voor Vorden-Wichmond.
Door haar ervaring (ziekenverzorging
Almen A opleiding - Apeldoorn en
werkzaamheden in het kinderzieken-
huis in Zwitserland) ontstond de be-
hoefte om verschillende werkzaam-
heden binnen het verpleegkundig be-
roep te bundelen. Zo werd de belang-
stelling voor de wijk een feit.
Tot haar takenpakket behoort nu o.a.
het ondersteunen en begeleiden van
de bevolking in de thuissituatie bij
ziekte en gezondheid. Bij gezonwd-
heid kan men denken aan het advise-
ren betreffende voeding voor zuige-
lingen en kleuters.
Het is goed mogelijk dat men al op vrij
korte termijn kennis met haar maakt
of op het consultatiebureau of in de
wijk.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zondag in de Dorpskerk
De vierde zondag van de lijdenstijd
draagt de naam: "Laetare". Dat bete-
kent "verheug u".
In de gemeente zijn wij met de Chris-
tus op weg naar Jeruzalem, waar Jezus
al het lijden van deze wereld in zijn
kruisdood meedraagt. Maar tegelijk
weten wij van overwinning en Opstan-
ding. Daarom is de psalm van deze
zondag Psalm 122.
Een Pelgrimslied dat gezongen wordt
op de weg naar Jeruzalem, de stad van
God. Symbool van de macht van God,
waar geen Farao, geen koning van de
dood tegenop kan.

Met de Cantorij samen zingen we ge-
zang 34; "Om Sions wil zwijg ik niet
stil". Er klinkt een stem van hoop door
de wereld. Aan die stem zal ook Mo-
zes ruchtbaarheid moeten geven, of
hij wil of niet.
Farao volhardt in zijn afwijzen van de
Heer. Maar het verdrukte volk zal uit-
gaan, op weg naar verlossing. Het ge-
loof zal zich niet laten imponeren
door de tegenmachten, maar altijd
weer vasthouden aan de belofte van
de Heer.

Kollekte Algemene Diakonale
Doeleinden
Dit fonds is bedoeld om diakoniëem
die op plaatselijk vlak mensen en pro-
jecten zouden willen ondersteunen,
maar daarvoor geld tekort komen, fi-
nancieel te steunen.
Soms is een gemeente immers te klein
om een bepaalde taak op zich te kun-
nen nemen. Dit wordt dan landelijk
toch mogelijk gemaakt. Zo is er bij-
voorbeeld geld nodig voor de opvang
van daklozen in sommige plaatsen.
Het motto is: wat geeft u uit haoden?
In handen van de kerk om haar dienst
aan de naaste te kunnen blijven ver-
vullen. Naast de kollekte in de kerk
kan ook een bijdrage overgemaakt
worden op giro 8685 t.n.v. de Génera-
le Diakonale Raad te Driebergen.

Paasgroet naar Subotica
en Garrlieb
Bij de uitgang is er zondag de gelegen-
heid uw handtekening te zetten op
een kaart die als paasgroet verzonden
zal worden naar de gemeente in Subo-
rica, Hongarije en Garrlieb, Oost
Duitsland.
Wij ontvingen onlangs van hen een
dergelijk bericht. Op deze wijze willen
we onze verbondenheid in de Opge-
stane Heer uitdrukken.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering fami-
lie-viering. Zondag 10.30 uur Eucharistie-
viering.

Hervormde gemeente
Zondag 29 maart 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, m.m.v. de Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 maart 10.00 uur drs. W. van Her-
wijnen van Bergentheim. 19.00 uur Idem.

Weekenddienst huisarts
28 maart en 29 maart dr. Vaneker. tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00-
9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 28 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
28 en 29 maart J.J. de Kruif , Vorden. Tel.
05752-3372. Speekuur alleen voor spoedge-
vallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
/ i t t ing in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Voor de maand maart: mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen voor 9 uur.

Harthulplijn
Ned. Hartpatiënten verg.

Telefoon 08340-44192.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

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



Ineen AupingAunonde geniet j'e.
Niet alleen met je ogen dicht

dealer:

De Auping Auronde
vindt u in onze zaak.
Over het complete
Auping Auronde-
programma willen wij
u graag nader infor-
meren en adviseren

auronde-
aipng

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Mantelregen
voor waterdichte prijzen
alleen donderdag, vrijdag en zaterdag

Speciale aanbiedingen:
Geruite mantel
black/watch van 1 79,- nu

UnieTerl. mantel
trenchcoat van 159,- nu

*•
l

139,-
Dit is 20,- voordeel + uw korting
in waardebonnen
Mantels
in korte maten v.a.

Modecentrum

Ruurlo

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 26, 27, 28 maart

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
30 maart
500 gram
gekookte

bietjes
0,95

DINSDAG
31 maart
500 gram
panklare
koolraap

0,95

WOENSDAG
1 april

500 gram
panklare
witte kool

0,95
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood daar zit wat in
maar dan brood van
Warme Bakker Oplaat.
Altijd verser dus lekkerder!

NNIND/MOLENB/1KKERS

AANBIEDING:

Krenten of rozijnenmik
van 3,00 voor

Slagroomstuk nu

2,50

5,25

WARME BAKKER

OPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Heerlijk 't is weer lente.
Het weer laat ons nog wat in de steek, maar velen krijgen al
weer de kriebels; de schoonmaak-kriebels, kasten worden

overhoop gehaald, plafonds weer gewit enz. enz.
Dus hij uitstek de tijd voor vlug-klaar produkten.

Nu l Ater voordelig.

ianTrodenburg

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 VORDEN

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Magere
Biefstuk

ongewoon lekker, 250 gram

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

il! [(H l Ki r» M l [ij

Lente burgers

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

5 halen 4 betalen
Hamburgers
per stuk

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kiio 6,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90
Runder verse worst 1 kiio 11,50
Speklapjes 1 kiio 7,25

Pampa schijven of
gepaneerde snitzeis
5 halen 4 betalen

MARKTAANBIEDING

Varkensrollade
gebraden 100 gram

Gekookte worst
aan het stuk, 250 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

Rundergehakt
1 kilo

Schouderkarbonades Gelderse schijven
per stuk

6,95

9,90

1,00

A. s. vrijdag

geen koopavond
na half zes GESLOTEN.

Stationsweg 22, Vorden

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

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

POELIER
HOFFMAN

Braadkuiken
per kg

Dijen
per kg

DE VALEWEIDE
24 violen 11-
Volop kool- en
slaplanten.

2 Begonia's
2 bos rozen

voor

voor

10,00
4,75



Dankbaar delen wij u mede dat
is geboren heden ons doch-
tertje en zusje lief en klein,
waarmee wij zeer gelukkig zijn.
Aan dit kleine wonder van le-
ven hebben wij de namen ge-
geven MAAIKE WILLEMIJN

Roepnaam

MAAIKE
WIM.CHRISTIEN,
MANNEKE en GERJAN
STOKKINK

7251 WE Vorden
22 maart 1987
Hoetinkhof 112.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons zoontje

FLORIS

op 22 maart 1987.

INEKE EN HARRY
BESSELING

Molenweg 2
7251 EE Vorden.

Daar het ons niet mogelijk isal-
len persoonlijk te bedanken
voor de vele en hartelijke blij-
ken van medeleven en belang-
stelling, ondervonden tijdens
de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, vader en
opa

JAN WILLEM BIJENHOF

zeggen wij u langs deze weg
onze welgemeende dank.

AJ. Bijenhof-ter Beest
kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1987.

A.s. vrijdag

geen koopavond
na half zes GESLOTEN.

we l koop
Stationsweg 22, Vorden.

Zij was een grote kracht
in al ons wel en wee
nooit heeft ze erover nagedacht
ze dacht niet na — ze dee

Vol levensvreugdeen liefde voorallen hebben wij intens
verdrietig plotseling afscheid moeten nemen van onze
allerliefste

JANET

op de jeugdige leeftijd van 24 jaar.

Vorden: J.W. Lindenschot
G.E. Lindenschot-Oldenboom
H ans Wagenvoort

Doetinchem: Rita en Willem
Vorden: DickenAnneke

Opa Lindenschot
Warnsveld: J.W. Wagenvoort

H.C .W. Wagenvoort-Weenk
Wim
Opa en Oma Wagenvoort

Vorden: Opa en Oma Weenk

Wildenborch, 19 maart 1987
Nijlandweg 1
7251 KK Vorden.

De teraardebestelling heeft plaats gevonden op de Al-
gemene Begraafplaats te Vorden.

JANET

Het is verschrikkelijk zo plotseling van jou afscheid te
moeten nemen. Aan onze prachtige toekomstplannen is
zomaar abrupt een einde gekomen.
De vijf zo intense jaren tussen ons, zullen mij moeten
helpen dit zeer grote verdriet te dragen.
Zo begripvol en liefdevol jij altijd voor een ander was, zal
mij altijd bijblijven.

Hans

Warnsveld, 1 9 maart 1 987.

JANET

Je blijft bij ons in herinnering zoals je was.

Jeugdsoos 't Stampertje.

Wij kunnen het nog niet geloven.
Wij zullen je nooit vergeten.

JANET

ledereen heeft wel eens tegenslag in het leven, doch een
dergelijk leed heeft ook het leven bij ons en het collega-
personeel danig ontregeld.

Als part-time medewerkster en collega kenden wij
Janet als iemand met alleen maar vrienden.

Altijd spontaan en eerlijk voor haar mening uitkomend
genoot ze bij iedereen een uitzonderlijke populariteit.

Wij hebben en zullen nog menige traan om haar heen-
gaan laten vloeien.

Wij wensen de fam. Lindenschot en de fam. Wagen-
voort en in het bijzonder Hans heel veel sterkte toe.

Hannie, Cor, Patricia en
Vincent ten Barge
-t- personeel „De Herberg"

Vorden, 19 maart 1987.

JANET

Haar hart was de vrouw,
die wij vrienden kennen.
De herinnering aan haar
is een vorm van ontmoeting.

Matimakandra
(vrienden onder elkaar)
Ans, Paul, Astrid, Eric
Marja, Eddie, Hans, Bas
Fré, Bertie, Nico.

Met grote verslagenheid en gevoelens van onmacht
hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlij-
den van onze vriendin

JANET

Wij wensen de familie Lindenschot, de familie Wagen-
voort en Hans veel sterkte met dit zware verlies.

Luigi
Geert
And ré

Vorden, 19 maart 1987.

JANET

Schitterend was je
Jij gunde ieder het beste, het liefste
Jij gunde ieder het geluk.

Jij dacht aan de dingen die wij vergaten,
dingen, die ons feest compleet maakten.
Jij gaf aan alles net dat cachet.

Bij geschillen was jij de enige persoon,
die rust en juiste sfeer kon brengen.
Onbewust corrigerend en stimulerend, optimaal mens.

En telkens weer deed jij dat
zo onopvallend, zo ongemaakt
en toch zo duidelijk aanwezig.

Janet, je uitstraling was lief,
en had een glanzende kleur.
Jij deed een ieder goed!
Bedankt, Janet.

Stichting
HAM-party

Enige en algemene kennisgeving.

Na een liefdevolle verzorging in het verpleegtehuis
"Slingerbosch" te Zutphen is heden van ons heenge-
gaan

MARIA AGATHA BOLTEN
weduwe van J. Vrugterman

in de ouderdom van 92 jaar.

Namens D. Tromp

Zutphen, 19 maart 1987
Verpleegtehuis "Slingerbosch"

Correspondentie adres:
Wolfhezerweg 74
6874AGWolfheze.

De begrafenis heeft inmiddels op verzoek van de overle-
dene in stilte plaatsgevonden op de Algemene Begraaf-
plaats te Lochem.

BEDANKT
Wij hebben met onze 25-jari-
ge bruiloft zo'n overweldigen-
de belangstelling en attenties
gehad. Beste mensen, kennis-
sen, vrienden, buren, familie,
allemaal hartelijk bedankt.

STINY EN JAN
LUCASSEN

Ganzensteeg 6, Vorden

Voor de vele blijken van be-
langstelling die wij bij ons 25-
jarig huwelijksfeest mochten
ontvangen, zeggen wij u allen
heel hartelijk dank.

WIM WASSINK
DINIE WASSINK-

WOLSHEIMER

7251 HS Vorden
Almenseweg 56.

Te koop: mooie 7 jarige dres-
suur merrie (appelschim-
mel). V. Wathamin. Drachtig
van Aram. Werptijd 25 maart.
Goed bereden.
A.W. BARGEMAN,
Vordenseweg 34, Warnsveld
Tel. 05752-1848

Te koop: drachtige schapen
+ schapen met lammeren.
L.E. STEEMAN
Veldslagweg 7, Vorden.

FEESTAVONDEN
Openbare Dorpsschool
donderdag 2 en
vrijdag 3 april.
19.30 uur. Dorpscentrum.
Kaarten: via school of'savonds
aan de zaal.

Te koop: exclusieve handge-
maakte damesmode, baby-
en peuterkleding.
Open dinsd. t/m vrijd. 1 3.30-
18.00 uur, zat. 9.00-16.00
uur.
WILLY'S
Burg. Galleestraat 38
Vorden.

Jouw favoriet N ei l Young zong het
Janet jij bezat het "A haert of gold (Vrienden en bekenden)

&. «-U.W

>on«-e.V^erjW



ELLY EN RIKKERT
met zang en muziek op

woensdagavond
25 maart
in de N.H. kerk te Vorden.

Aanvang 19.30 uur.

Toegang gratis.

Ik heb voor u nog gqeie 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 Zoeteman J r.

Wullink
Vorden
Voor de
allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, tel. 1342

Meisje, 1 6 jaar, zoekt vakan-
tiewerk voor hele of halve da-
gen, vanaf half mei b.v. als op-
pas in een winkel of huishou-
ding.
Tel. 05752-2076.

Gevraagd: huish. hulp voor 2
a 3 halve dagen.
Brieven onder nr. 28-1
Bureau Contact Vorden.

ECHT OOSTENRIJKS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

TIROLER
KLEQENBRGT

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden • Tel. 1384

Voorjaar 1987. Een nieuw seizoen, een nieuwe
collectie. Een tipje van de sluier lichten wij hier
vast voor u op, maar wie echt van mode houdt,
komt gauw zelf kijken naar de nieuwe kleuren en
materialen van dit voorjaar.
Hier een paar voorbeelden uit onze collectie, van
top tot teen puur vrouwelijk en zeer de moeite
waard. Graag tot spoedig ziens.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

met
Televisie

reparaties
direc'

naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorder Tel. 05752-1000

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Moezelvakantie
Te huur: CARAVANS
— In Duitsland,

afstand 300 km.
— Op Camping Pommern

a/d Mosel.
— In het prachtige Moezeldal
— Op 8 km van Cochem
— Met grote voortent
— Volledig ingericht
— Gunstige All-In prijzen
— U kunt nu nog boeken.

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AX ZELHEM
Tel. 08342-1548

BlazeA
in marine, grijs
beige, rood en

zwart

115,-

Jacks +
parka's
diverse kleuren

v.a.

119,-

U ontvangt nog
tot 6 april korting
in waardebonnen

Modecentrum

Ruurlo

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

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

AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

aguAsport
regenpakken

l linyr het Ministerie v.in Verkeei
en WaleiM.i.ii Hel met-M vcrKocMte

,k met de

WAPtN tN SPORIHANDFI

Martens
ZUTPHENSbWEG - VORDEN

Rustiek eiken eethoek met mas
sief eiken zadelzit.
Openingsaanbieding

Stoelen per stuk

199,-
Tafe 695,-

OPENING
DONDERDAG 26 MAART
Op donderdag 26 maart a.s. om 9.00 uur opent
MEUBELCENTRUM VORDEN zijn deuren. Meu-
belcentrum Vorden biedt u een grote kollektie kwa-
liteitsmeubelen tegen bijzonder scherpe prijzen.
Zowel moderne meubelen als rustiek eiken, een uit-
gebreide slaapkamerafdeling en vele kleinmeube-
len wachten op uw bezoek. Kom nu naar MEUBEL-
CENTRUM VORDEN voor een vrijblijvende ken-
nismaking. Een leuke attentie ligt voor u klaar.

* Grote kollektie
kwaliteitsmeubelen.

* Uit voorraad
A m leverbaar.

4 * Wij ruilen ook in.

m meubelcentrum vorden
schoolstraat 8
7251 xr vorden
tel. 05752-1121

Maandagmorgen gesloten / Vrijdagavond koopavond

Moderne slaapkamer in alpine
wit. Volledig MDF. 140 x 200 cm
Incl. verstelbare lattenbodem en
polyether matrassen SG 40 soft.
Openingsaanbieding

Massief eiken bankstel met stof-
fen bekleding.
Openingsaanbieding

995,
1695,

Modern 'leder look' bankstel in
de kleur grijs.
Openingsaanbieding 995,-



CONTACT
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TWEEDE BLAD
Donderdag 26 maart 1987
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Feestelijke uitvoering Concordia

In de goed gevulde zaal van het Dorpscentrum gaf de Muziekvereniging Concordia zaterdagavond
haar jaarlijkse uitvoering. Voorzitter W.J. Barink wees in het welkomstwoord op het heuglijk feit dat
op de zaterdagmiddag in hotel Bakker dankzij de inspanningen van de pas opgerichte vriendenclub
•van Concordia het eerste exemplaar van het verenigingsblad ten doop is gehouden. Leden van de
bevriende muziekvereniging uit het Duitse plaatsje Kranenburg waren de gehele dag te gast in Vor-
den. Samen met andere toeschouwers konden zij 's avonds getuige zijn van het optreden van alle le-
den van Concordia.
Voor het danselement zorgden de
mini- en majorettes, die op moderne
popdeuntjes hun beste beentje pro-
beerden voor te zetten.
Nadat de jongste telg van de vereni-
ging, Robert (7 jaar) aan het publiek
werd voorgesteld, brachten de drum-
band en zijn leerlingen een zestal mar-
sen ten gehore. De leerlingen op de
houten en koperen blaasinstrumen-

ten waren als laatste aan de beurt voor
de pauze. Zij speelden onder andere
Edelweis uit de Sound of Music, dat
tesamen met het korps werd gespeeld.
Na de pauze liet het korps onder lei-
ding van dirigent H. Kraxner horen
dat het in de vrij korte tijd een zeer ge-
varieerd repertoire onder de knie
heeft gekregen.
De gespeelde muziekstukken liepen

uiteen van stemmig werk van Handel
tot de tune van de Muppetshow en
een bewerkte medley van stukken uit
de rockmusical Hair.
Aan het ^Ê^Q van de avond werd het
korps nog^^assisteerd door de drum-
band alsmede de mini- en majorettes.
De geslaagde muziekuitvoering werd
besloten met de gezamenlijk gespeel-
de Showtime en de Radetzkymars.

Zwembadbestuur vindt
plaatselijke VW onhoffelijk
Tijdens een matig bezochte jaarvergadering van de bad- en zweminrichting "In de dennen" verweet se-
kretaris J J. van Dijk de plaatselijke VW een niet bepaalde "hoffelijke" houding. Hy stelde in zyn jaaro-
verzicht dat 1986 eindelijk eens duidelijkheid zou brengen over de "economische versterking van het hui-
dige sportcomplex" en wat de konsekwenties voor het zwembad zouden zijn.
"Helaas zijn we op dit moment nog
even ver als toen. Het ene onderzoek
naar haalbaarheid is amper gedaan of
een nieuwe wordt begonnen. Als een
gegadigde het heeft laten afweten
komt er weer een andere met nieuwe
ideeën en zo sukkelen wij door.
Het merkwaardige daarbij blijft dat wij
als eigenaar van het zwembad in dit
onderhavige gebied, nog steeds op
geen enkele wijze geïnformeerd of be-
trokken worden over of in de wijze
waarop men ons bad in de plannen be-
trok of wil betrekken. Wel vonden eni-
ge bespekingen met de gemeente
plaats.
Deze waren echter van oppervlakkige
aard met algemene strekking. Een
juiste stand van zaken werden we niet
deelachtig", aldus de heer van Dijk.

Lijd/aam toezien
"Het minste wat wij toch verwachten
is ruim van te voren willen weten hoe
de vork in de steel zit. Onze vereni-

ging als eigenaar in dit gebied kan zich
dan beraden over welk standpunt zij
moeten innemen en tot welke stap-
pen dit zal leiden. Op dit ogenblik
kunnen we niet anders doen dan maar
lijdzaam toezien welke plannen er uit-
gedokterd worden", aldus een verbit-
terde van Dijk.

"Wordt er steeds maar zonder ons
over ons beschikt?", zo vroeg hij zich
af. "Het kan een geheel verkeerde ge-
dachtengang van ons zijn, maar als we
de persberichten van onze plaatselijke
VVV lezen, ontkomen we niet aan die
gedachte. Het steeds maar afgeven
van deze VW op ons bad omdat het
een geldverslindend monster is en dat
de gemeente het daarom maar moet
of wil verkopen, zonder dat de VW
het financiële plaatje van onze vereni-
ging kent, vinden wij een niet erg hof-
felijke zaak. Bovendien bemoeit de
VVV zich met dingen die haar niet
aangaan en die niet op haar weg lig-
gen", aldus sekretaris J.J. van Dijk.

Exploitatietekort
Bij de behandeling van de begroting
voor 1987 is uitgegaan van een mid-
delmatig zomerseizoen. Slecht weer
of minder goed zwemweer tijdens de
vakantieperiode kan de exploitatie erg
nadelig beinvloeden. Het bestuur van
"In de dennen" gaat er vanuit dat een
bezoekersaantal van 45.000 tot 50.000
per seizoengehaald kan worden. In cij-
fers uitgedrukt betekent dit een ge-
raamd tekort voor 1987 van 232.300,-
gulden.
Bij de bestuursverkiezing werden de
dames Niezink en De Koning bij ak-
klamatie herkozen. De heer Brugge-
man voorziet in de vakature mevr.
Aartsen.
Op 22 april staat er in "Contact" een
advertentie over de abonnementsver-
koop. Bestellingen weer via een invul-
strook en betaling bij voorkeur door
girering of overmaking. Eventuele be-
stelling en betaling a contant op vrij-
dagavond l mei in het Dorpscentrum.

zondheidsregio Stedendriehoek. In
januari werd daartoe door de Colleges
van Gedputeerde Staten van beide
provincies een Alternatievennota
vastgesteld en voor de inspraak vrijge-
geven.
Door de Stichting Gelderland, die op
verzoek van de provinciale overheid
de inspraak op deze nota zal verzor-
gen en de uiteindelijke resultaten in
juni a.s. zal terugrapporteren aan de
beide colleges, wordt een aantal in-
spraakavonden georganiseerd.

De bijeenkomsten worden gehouden
op: maandag 30 maart (deelgebied
Deventer) Burgerzaal van 't gemeen-
tehuis in Deventer, Grote Kerkhof 4,
Deventer; maandag 6 april (deelge-
bied Apeldoorn) Canadian club, Vos-
selmanstraat 400, Apeldoorn; donder-

dag 9 april (deelgebied Zutphen) Bui-
tenhotel "Alpha", Paaschberg 2, Lo-
chem.
De bezoekers worden deze avonden
met een kopje koffie ontvangen. De
Alternatievennota, die tijdens deze

bijeenkomsten ter discussie staat kan
samen met de overige informatie op-
gevraagd worden bij de Stichting Gel-
derland, afdeling Inspraakorganisatie,
Postbus 9219, 6800 HZ Arnhem. Tel.
085-860246/860241.

ZUTPHEN: Buitensmgel 62 Tel 05750-28986 Weg naar Laren 126. Tel. 05750-15911
VORDEN: Dorpsstraat 18 Tel 05752-2713 GROENLO: Schrijnwerker 1 Tel 05440-62689

Commissie Algemeen Bestuur

Benieuwd naar onderzoek
verplaatsing Gems metaalwerken

Het college van Vorden hoopt dat de
provincie in het geval de Gems van
haar standpunt zal afwijken en een bij-
drage van enkele tonnen zal verlenen.

De commissie Algemeen Bestuur heeft zich dinsdagavond in het ka-
der van de wet op de stads- en dorpsvernieuwing bezig gehouden met
het meerjarenplan 1988-1992. Hierbij werd onder meer duidelijk dat
de commissie met spanning het onderzoek afwacht inzake de ver-
plaatsing van Gems Metaalwerken B.V. en Emsbroek Installatie- VerpleeghuiSSitliatie
techniek B.V. naar het industrieterrein.

Inspraak-
bijeenkomsten
Alternatievennota

Dit met het oog op de zogenaamde
"knelpuntenpot". "Wij gaan er vanuit
dat de provincie betaalt, maar of dit
geaksepteerd wordt, weet ik niet", al-

dus burgemeester Vunderink.
Bij toebedeling van bijdragen uit de
knelpuntenpot gaat de provincie uit
van een bijdrage op fifty-fifty basis.

Op verzoek van de Staatssecretaris
voor de Volksgezondheid bereiden de
provinciale besturen van Overijssel en
Gelderland een ontwerpplan voor
voor de verpleeghuissituatie in de ge-

Nationaal Geschenk voor
Prinses Juliana en Prins Bernhard

De Oranjeverenigingen in onze gemeente zijn benaderd door de Confederatie
van Oranjeverenigingen met het verzoek om aktiviteiten te willen ontplooien
om gelden in te zamelen voor een Nationaal Geschenk, dat Prinses Juliana en
Prins Bernhard zal worden aangeboden bij de viering van Hun Gouden
Huwelijksfeest.

Zoals al bekend is gemaakt zal dat geschenk op 30 april a.s. "op
Koninginnedag" worden aangeboden tijdens een manifestatie op Paleis
Soestdijk.

De gemeente Vorden heeft in overleg met de Oranjeverenigingen speciaal voor
deze inzameling onderstaande bankrekeningen geopend onder de volgende
nummers

Rafebank 36.64.17.673
Vorden en bijkantoor Kranenburg

Onder vermelding van Nationaal Geschenk
50-jarig huwelijk.
Alle giften die daarop worden gestort zullen bestemd worden voor het Gouden
huwelijksgeschenk.

Wij verzoeken iedereen die een bijdrage hetzij groot of klein op één van deze
rekeningen zou willen storten dat te doen. Dit Nationaal Geschenk van de
Nederlandse bevolking zal Prinses Juliana voor de helft willen besteden aan
projekten speciaal voor gehandicapten, terwijl Prins Bernhard de andere helft
graag wil besteden aan projekten binnen Nederland van het Wereld
Natuurfonds.
De Oranjeverenigingen en het gemeentebestuur hopen dat zeer vele
ingezetenen willen meedoen in de wetenschap dat vele kleintjes één grote
maken.

Gemeentebestuur Vorden
De Oranjeverenigingen

In Commissie Financiën/Openbare Werken:

Geen bezwaren omwonenden
tegen rekonstruktie
tweede gedeelte Baakseweg
De commissie voor Financien en Openbare Werken heeft zich dinsdagavond geruime tijd bezig gehouden
met het voorstel van het college om f210.000,- beschikbaar te stellen voor de rekonstruktie van het tweede
gedeelte van de Baakseweg. Het advies van de commissie luidde positief. Wethouder Mr. Slingenberg
(VVD) deelde mede dat er door de omwonenden geen bezwaren zijn ingediend. Bij de rekonstruktie van
het eerste gedeelte zit volgens de wethouder vanwege een klein auto-ongeval een schoonheidsfoutje dat
door de aannemer bij de rekonstruktie van het tweede gedeelte zal worden "rechtgetrokken".
De heer Voskuilen(CDA) drong er bij
de wethouder op aan toch vooral op
het aspekt van de verkeersveiligheid
te letten. Volgens wethouder Slingen-
berg heeft Rijkswaterstaat toegezegd
dat er op de verharde rijbaan met een
geaceerd fietspad geëxperimenteerd
zal worden.
Op vragen van de heer Voskuilen
deelde de wethouder mede dat de po-

litie op deze Baakseweg de snelheid
terdege zal kontroleren. Op vragen
vanuit de commissie deelde de heer
Bekman mede dat het onderhoud van
asfaltwegen beslist niet duurder is dan
het onderhoud van klinkerwegen.

Spiegel bij hotel Bloemendaal
De heer E. Brandenbarg (WD) zag

zijn eerder gedaan verzoek om op de
hoek van de Stationsweg bij Hotel
Bloemendaal een spiegel te plaatsen
(uit verkeersveiligheid) gehonoreerd.

Uit de post onderhoud wegen zal een
bedrag van 1000 gulden geput worden
voor een roestvrijstalen spiegel zo
werd in de commissie Financien/
Openbare Werken medegedeeld.



By de familie GrootNuelend aan de Schuttestraat heeft ponyTrix in-
middels de respectabele leeftijd van 34 jaar bereikt. Ondanks dat ook
/ij de kwaaltjes van de ouderdom niet ontloopt, mag /ij nog best even
met de kinderen Groot Nuelend dollen.

Zanguitvoering
A.s. zaterdagavond wordt in de nieu-
we zaal van café-restaurant De Aanleg
te Almen een zangers-contactavond
gehouden. Hieraan nemen 6 koren
deel e.e.a. op uitnodiging van de IJs-
selzangers uit Zutphen. Na afloop is er
bal m.m.v. Melody's en de toegang is
gratis.

Amnesty nieuws
Schrijfavond 6 april '87. In Joegoslavië
ging Destan Aliu, een in de Verenigde
Staten woonachtige Joegoslaaf, toen
hij in Joegoslavië was om te trouwen
en om zijn zieke vader te bezoeken,
voor 7 jaar achter de tralies omdat hij
in de V.S. had gedemonstreerd ten be-
hoeve van de Albanezen in Joegosla-
vië.
In de Dominicaanse Republiek "ver-
dween" in 1974 de 24-jarige student
Pablo Liberato Rodriguez na zijn arre-
statie. In Kameroen is André Beyegue
een van de vele Jehova's Getuigen,
die in dat land in de gevangenis zitten
zonder enige vorm van aanklacht of
proces.
U kunt deze mensen helpen door
maandagavond 6 april naar het Dorps-
centrum te komen en in een brief aan
de autoriteiten van hun land om hun
vrijlating of opheldering over hun ver-
missing te vragen.
Voorbeelden van zulke brieven zijn
aanwezig. De Amnesty-werkgroep
Vorden wacht U op met een kopje kof-
He.

Jong Gelre
Ook dit jaar zal Jong Gelre afdeling
Warnsveld een revue op de planken
brengen. Onder de titel "de Pretbus"
brengen 40 leden allerlei sketches af-
gewisseld door zang en dans.
De leiding van de revue is in handen
van: JannieWoestenenk(toneel en re-
gie), Reino Groenendal (dans) en
Eduard Peelen (zang).

De première van de revue vond plaats
op zaterdagavond 21 maart in de
Uitrusting te Eefde. Vrijdag 27 en za-
terdag 28 maart zijn de volgende uit-
voeringen. In de pauze is er een grote
verloting, na afloop dansen met mu-
ziek van Replay.

„Een tovertuin waar
vreemde bloemen
bloeien"
"Een tovertuin waar vreemde bloe-
men bloeien". Zo begon Mr. Das, kan-
didaat notaris te Vorden, zijn inleiding
tot het erfrecht tijdens de bijeenkomst
van de ANBO afdeling Vorden. Als
gids leidde hij de aanwezigen langs de
kronkelige paden en obstakels van de
wettelijke regeling voor overdracht
van nagelaten vermogen. Hij leerde
de aanwezigen de mogelijkheden en

'onmogelijkheden die het wettelijk en
testamentair erfrecht kent.
Uit het aantal vragen bleek dat de or-

ganisatoren een goede greep hadden
gedaan door dit onderwerp op het
programma te plaatsen.
In de pauze gaf de bejaarden dans-
groep onder leiding van mevr. van
Ooyen een demonstratie van aange-
paste dansen welke bij de toeschou-
wers enthousiaste reakties los maak-
ten.

KPO avond
De voorzitster heette iedereen wel-
kom, waar na de bestuursmededelin-
gen de avond verder werd verzorgd
door de Stichting Propaganda Groen-
te en Fruit, die de bomvolle zaal een
interessant programma bood.
Groentevakman fam. Huitink trac-
teerde ieder op koffie, stokbrood met
vruchtenjam en in de pauze rauwkost-
hapjes. Voor de pauze was er een dia
serie over "een stap vooruit met
groente en fruit". Daarna werd er veel
verteld over diverse groente en fruit-
soorten, wist U b.v. dat er negen sla-
soorten bestaan?
In de pauze was er een verloting waar-
bij geweldige groente en fruitbakken
waren te winnen. Na de pauze werden
er films gedraaid o.a. het inkopen van
de groenteman, het inkopen van de
huisvrouw.
Ook de film de "Party" waarin men
mooie schotels liet zien, een lust om
naar te kijken en van te eten. Een leer-
zame avond.

Verloren en gevonden
voorwerpen
GEVONDEN: verzekeringspap.
bromfiets; blauwe linker ski-hand-
schoen; blauw gebreide handschoen
(vingermodel rechts); do. blauwe her-
enjas, maat 56 met fietssl.; grijze por-
temonnee inh. 2 x f 10,-; bruine tek-
kel; Heidewachter, reu; bruin etuitje
inh. f 5,65; bankbiljet f 100,- te Zut-
phen gev.; witte Keeshond; bruine
wanten / paar vingerhandschoenen
bruin; zilverkl. kettinkje / stoffen ta«
"Warnsveld Zelfstandig"; donker
bruine vingerhandschoen; zilveren
kinderringetje met bl. appeltje; zilve-
ren armband; div. sleutels.
VERLOREN: gouden horloge met
gouden^fciband; grote zwarte kater
met wmr pootjes .en befje incl.
vlooienband; rijbewijs t.n.v. Brinke-
rink; lederen 1. dameshandschoen,
zwart; zilveren broche met 2 Zeeuwse
knoppen en bloedkoraal; donkerrode
portem^ke, inh. Eurocheque en 2
bankpassen f 15,-; heren fiets, kleur
rood, merk Union; pasjes postgiro
t.n.v. Brouwer; bruin/oranje/roodge-
blokte sjaal; grijze hoed; kenteken-
plaat HG-06-DP; klein model dames-
horloge (goud) met een doubleën
schakelband met sluiting; port. f 15,-;
groene das; armband, doublé, l cm
breed; l paar laarsjes, groen met bont
gevoerd; rose vingerhandschoen,
rechter model; eurochequepas nr.
5493; judopak in witte stoffen tas
(blauwe slip); mapje inh. giropas, be-
taalkaart en sleutels; zilveren broche
met Zeeuwse knoop; groene muts
met bontrandje; bruin/rode lederen
vingerhandschoen; Heidewachter
(andere als welke gevonden); l bank-
biljet van f 100,-; diverse sleutels.

Touwtrekkers houden
Open Dag
Zaterdag 4 april gaat de vlag in top bij
het clubgebouw van de Vordense
touwtrekkers. Na maanden van inten-
sieve arbeid door de leden en dank zij
de opbrengst van het oud papier kan
nu de training binnen plaatsvinden.
Vooral in de wintermaanden zal deze
accomodatie dienst doen. Ze is alleen

WEEKENDAANBIEDING

SAUCUZEN
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Te huur. half woonhuis in
kom van dorp Hengelo.
Tel. 05752-1082.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

„Uit" met goede vrienden of collega's
dan kiest u voor een

TUINFEEST
EN/OF

BARBECUE PARTY

DE SMID
PARTY-RESTAURANT - CAFÉ - SLIJTERIJ

Kerkstraat 11, telefoon 05753-1293
7256 AR Keijenborg

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Biefstukjes met kruidenboter
Kleine geroosterde biefstukjes waarbij wat kruidenboter, gemengde sa-
lade en jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes wor-
den gegeven bereid je in een ommezien terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen op 8 kleine runderbiefstukjes (elk circa 80 gr.).

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel enkele
druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles goed en
vorm er een rol met een doorsnede van 4 centimeter van. Verpak de rol
in folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de biefstukjes droog met keukenpapier. Wrijf ze in met wat grof ge-
malen zwarte peper en bestrijk zet met wat (olijf)olie. Rooster de bief-
stukjes onder 'n zeer hete grill in 4 a 5 min. aan weerszijden bruin. U
kunt natuurlijk ook de contactgrill of het eenvoudige ijzeren grilplaatje
gebruiken om de biefstukjes te roosteren. Vergeet dan niet om ook het
metaal waarop het vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie omdat
het vlees er anders aan vast blijft "kleven". Bestrooi de biefstukjes na het
roosteren met een beetje zout. Leg de geroosterde biefstukjes op een
voorverwarmde schaal en leg op elk biefstukje een plakje kruidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 minuten.
Energie per portie: ca. 2280 kJ (550 kcal).

geschikt voor eigen club en niet ge-
schikt voor competitie wedstrijden.
De officiële opening zal 's morgens
door wethouder Geerken verricht
worden. Tevens wordt dan de naam
onthult die door een der lede is be-
dacht.
De touwtrekvereniging is een aktieve
vereniging. Zo zal zij dit voorjaar star-
ten met een schoolcompetitie. De be-
doeling zal zijn een wedstrijd per
maand. Ook zou de vereniging willen
starten met een afdeling dames. Nieu-
we leden zijn van harte welkom. Er
wordt getraind dinsdags en vrijdag 's
avonds. Voor informatie kunt u bellen
05752-6420 b.g.g. 05730- .̂

Belangrijke zege voor
Dash dames tegen
Flash N ijverdalS
De dames van Dash Vorden hebben
zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd
tegen Flash uit Nijverdal een belang-
rijke 3-1 zege behaald. Door dit resul-
taat bezetten de dames van Jaap San-
ders met 43 punten een gedeelde
tweede plaats op de ranglijst (samen
met Flash). Aan het eind van het sei-
zoen geeft de tweede plaats namelijk
recht op het spelen van promotiewed-
strijden. Zowel Dash als Flash hebben
nog drie wedstrijden te spelen.
Dash speelde zaterdag in de ontmoe-
ting tegen mede-rivale Flash een tak-
tisch sterke wedstrijd. In de eerste set
werd Flash met 15-5 "onder de voet"
gelopen. In de tweede set kwam Flash
sterk terug en profiteerde het team uit
Nijverdal van de zenuwen van som-
mige Dash spelsters waardoor de rol-
len 5-15 volkomen werden omge-
draaid.
In de derde set een "ontketend" Dash
dat haar tegenstander met snel aan-
valsspel met 15-4 oprolde. De vierde,
tevens de laatste set, een spannende
aangelegenheid waarbij Dash vooral
verdedigend uitstekend voor de dag
kwam.
Het werd een 15-13 stand in het voor-
deel van Dash, waardoor de 3-1 zege
van de Vordense dames een feit was.
Zaterdag speelt Dash uit tegen Achi-
les.

Volleybal Dash
De uitslagen van de volleybalwedstrij-
den van Dash zijn als volgt: Dames:
Wilp l -Dash20-3;Teuge l - Dash 32-
1; Dash 4 - Harfsen 3 3-0; Colmschate
4 - Dash 5 3-0; Dash 6 - Harfsen 4 3-0;
Wilp 5 - Dash 7 0-3; Almen 2 - Dash 8
3-0.
Meisjes A: Colmschate 2 - Dash 13-1;
Bruvoc 2 - Dash 2 0-3.
Meisjes B: WIK l - Dash l 3-0.
Heren: Bruvoc l - Dash l 0-3; Dash 2 -
Hansa 2 0-3.
Jongens: A Isala 2 - Dash l 2-2; Dash l
-Vios l 3-1.

29 nieuwe jeugdleden
bij voetbalvereniging
"Vorden"
Henk de Jonge, voorzitter van de
jeugdafdeling van de voetbalvereni-
ging "Vorden", deelde tijdens een ou-

deravond voor de ouders van de
jeugdleden mede dat de voetbalvere-
niging "Vorden" het afgelopen jaar
niet minder dan 29 nieuwe jeugdleden
heeft kunnen registreren.
Jeugdtrainer Kolenbrander zette het
te voeren jeugdbeleid uiteen, terwijl
de heren J. van Ark en H. van Brakel
van de KNVB afdeling Gelderland in-
gingen op het jeugdvoetbal in zijn to-
taliteit.
In het slotwoord sprak voorzitter de
Jonge de wens uit dat de gemeente
Vorden eens meer duidelijkheid zal
geven ten aanzien van de vergunning
die "Vorden" nodig heeft voor de ver-
bouw ing van de nieuwe kantine zodat
"Vorden" tegenover andere vereni-
gingen haar "visitekaartje" kan afge-
ven.

"Vorden" junioren
naar De Kuip
Het Cl juniorenteam van "Vorden"
vertrekt zondagmorgen met de bus
naar Rotterdam om daar een voor-
wedstrijd te spelen voor de aanvang
van het ere-divisieduel tussen Feye-
noord en F.C. Twente. De Vorden
jeugd dankt deze eervolle uitnodiging
aan de goede kontakten die er tussen
de jeugleiding van beide clubs bestaat.
Vorden speelt tegen de D-junioren
van Feyenoord.

Uitslagen
B.V. Kranenburg
Woensdag 11 maart: Kranenburg l 35
- Excelsior II34; Donderdag 12 maart
in Zutphen: Modern III 34 - Kranen-
burg II 29; Donderdag 12 maart in
Baak: Excelsior IV 37 - Kranenburg III
35; Dinsdag 10 maart: Kranenburg IV
31 - Modern IV 38; Donderdag 12
maart inhaalwedstrijd Kranenburg IV
40 - De Keu V 26.

Bedrijfs/aalvoetbal-
toernooi Velocitas
De Vordense zaalvoetbalvereniging
Velocitas organiseert op de maanda-
gen 27 april; 11 mei; 18 mei en 25 mei
een bedrijfszaalvoetbaltoernooi waar-
aan door maximaal 16 teams kunnen
worden deelgenomen. Opgave dient
voor 12 april te geschieden. Sorbo 2 is
momenteel houder van de wisselbe-
ker.

Vordens Dameskoor
heeft jonge dames
nodig
Het Vordens Dameskoor dat momen-
teel zo'n 40 leden heeft, heeft drin-
gend behoefte aan wat jongere dames.
Daartoe worden in de maand april de
dinsdagavonden als zogenaamde
"open avonden" betiteld.
Belangstellenden zijn geheel vrijblij-
vend in het dorpscentrum welkom om
te kijken en te luisteren. Het bestuur
van "Vordens Dameskoor" hoopt ui-
teraard dat dit tot nieuwe leden zal lei-
den. Voor nadere informatie kan men
bellen nummer 1932 in Vorden.

Promotie
Velocitas teams
Door respektievelijk met 3-1 van
Steenderen 2 en 4-3 van AZC 5 te win-
nen zijn Velocitas 4 en 5 naar de twee-
de klas gepromoveerd. Door met 4-2
van AZC 4 te winnen staat Velocitas 3
ook op het punt van promoveren. Het
eerste team verloor met 4-1 van De
Eagles; het tweede team speelde met
5-5 gelijk tegen Zavodo 5. Programma
30 maart: Velocitas l -D'n Drajer; Ga-
zelle 3 - Velocitas 2; Velocitas 4 - Veld-
hoek 3; Concordia 3 - Velocitas 3.

AGENDA

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

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

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

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

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

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

MAART
25 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
27 Kegelen Boggelaar, Jong Gelre
28 Toneelavond 1.1.v. Vorden

Dorpscentrum
31 HVG Dorp, ring vergade ring
31 A.J.K., weiprod. fabriek in Borculo

APRIL
2 Bejaardenkring
2 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
3 Regio culturele wedstrijd, Jong Gelre

3 Musical Openbare basisschool
Dorpscentrum

4 Slotbal dansschool Veelers
Dorpscentrum

10 Tafeltennissen, Dorpscentrum
Jong Gelre

11 Warnsveldse Operette,
Dorpscentrum

14 NCVB, Mevr. N. van Oosten
14 KPO
15 Reisje Deldense Buurtvereniging
15 HVG Dorp, maandelijkse avond
16 Paasmiddag bejaardenkring
18 Provinciaal culturele wedstrijd

Haren
22 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
24 Volleyballen, Dorpscentrum

Jong Gelre
25 Oranjevereniging Achterhoekse

avond, Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum

MEI
3 Klootschieten Deldense Buurtver.
7 Bejaardenkring
8 Algemene Voorjaarsledenvergadering

Jong Gelre
9 Vlooienmarkt Concordia

13 HVG Dorp, afsluitingsavond
17 Voorjaarstocht Fietsclub VRTC

De Achtkastelenrijders
18 t/m 21

Avondvierdaagse
19 NCVB, Mevr. N. Benschop,

gedichten
20 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
21 Reisje bejaardenkring
30 Rommelmarkt Deldense Buurtver.
31 Klootschieten bij de Boggelaar

Jong Gelre



Bij de Provinciale Staten-
verkiezingen op 18 maart J./,
werder er in Vorden bijna 1900
stemmen op het CDA uitgebracht,
waarvan 690 op onze plaatselijke
kandidaat Chris Voerman.

Het CDA Vorden zegt U voor dit
vertrouwen oprecht dank.

CDA
Afdeling Vorden

Uitnodiging
Touwtrekvereniging Vorden

nodigt donateurs en leveranciers van
oud papier uit op haar jaarlijkse

toneelavond
Zaterdag 28 maart in het
D orpscentru m.
Aanvang 20.00 uur.

Toneelspel van K rato

"Drie dooie
dienders"

Uitnodiging
Touwtrekvereniging Vorden

OPEN DAG
4 APRIL

Een ieder is
van harte we/kom/

Van 10.30 tot 17.00 uur is er
gelegenheid om de prachtige
accomodatie te bezichtigen.

Ruurloseweg 110.

AUTOBEDRIJF B. WENTING
VOOR VOORDELIG AUTORIJDEN

STAALGORDEL
RADIAAL-
BANDEN
Prijzen incl. BTW
+ montage.

135-12 67,-
155 12 80,65
135-13 70,-
145-13 78,65
155-13 87,50
165-13 91,50
175-13 99,-
175/70-1394,-
nw Marchall
185/70-13 99,-
175 14 101,50
Uitlijn + balan-
ceeraktie 50,-

PRUSKNALLER UITLATEN
Afhaalprijzen complete systemen
incl. BTW.
Maartaanbieding

Citroen BX 14E 7/83 van 420,72 voor 1 65,
Fiat Uno 3/83 van 348,48 voor 1 50,-
Renault 11 2/83 van 217,68 voor 90,—
Volkswagen Golf 9/83 van 584.04 voor 200,-

PRUSKRAKER
Marshall 95-70 HR 14
auto's boven 180 per uur
inklusief montage van 230,- voor 150,-

SCHOKBREKER
MAART AANBIEDING:
BMW 51 8, 520, 525 enz.

Gasgevulde per stuk 130.-
Ford Sierra Gasg. per stuk 85, —
Nissan Cherry N1 2 gasg. 62.50
Ford Taunus hydraulisch 37,50
Opel Kadett D hydraulisch per stuk 37,50
Volkswagen golf hydraulisch per stuk 37,50

MOLENENK 2. 7255 AX HENGELO (G). TEL. 05753-1256/3300

ZONNEBANKKUUR
16 x 30 minuten f 65,-

INDOOR SPORT
VORDEN

Fitness - body heat - app. training
aerobic - turnen - jongerenles

3 verschillende lessen
per avond,

kom vrijblijvend kijken
BURG. GALLEESTRAAT 23 -TELEFOON 3433

Omdat't weer
iaaris!

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

NIEUW:

Slank Volkoren!
Met het broodwisseldieet kunt U snel wat
pondjes kwijtraken. Het is eenvoudig: één

dag alleen volkorenbrood met mineraalwater,
koffie of thee (zonder suiker en melk) en de

dag erna weer normaal eten.
Zo is het mogelijk om tot twee kilo per week

af te vallen. Volkorenbrood bevat veel
belangrijke voedingsstoffen en bovendien

veel voedingsvezel, belangrijk voor een
goede darmwerking.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezurm, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Voordeel borrel
Cognac Rigaud
v.s. 27,95
Cognac Rigaud
V.S.O.P. 33,95
Whisky
Glen Shee 40% nu

Jonge Florijn

17,95
Vieux Florijn

18,45

Brandenbarg
jonge voor_ 16,95
Brandenbarg
C.B. voor 12,95
Wijnhandel - Tapperij - Slijterij
Telefoon 1391

Café-Restaurant

f. .Je Herberg'

A.s. dinsdag 31 maart
maandelijkse

klaverjasavond

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

H .H. Veehouders. H arrie Wae-
nink vee en kalveren, hande-
laar, woont vanaf nu
HENGELOSEWEG 20,
VORDEN.
TEL. 05752-1082

A. s. vrijdag

geen koopavond
na half zes GESLOTEN.

Stationsweg 22, Vorden

Bief stuk
100 gram

2,89

Vanaf maandag 30 maart a.s. begint bij uw
keurslager weer zo'n fantastische aktie.
U vindt er alles over bij uw keurslager in de winkel.

DIT WEEKEND
EXTRA

VOORDELIG

Gepaneerde
schnitzels

100 gram

1f29

Tl P VOOR DE BOTERHAM

Leverkaas 100 gram

0,89
Zeeuwsspek 100 gram

1,29

Katenvarkens
haasje
100 gram

2/75

Maandag: speklappen
per kg 6,98

Dinsdag: verse worst
500 gram 4,98

Woensdag: gehakt hoh
500 gram 4.98

KEURSLAGER

VLOGMAN ZUTPHENSEWEG 16,
VORDEN
TELEFOON 05752-1321

•

Hoe moetmsparen als
je U tot K jJar bent?

^—.*&

Voor 11 tot 16-jarigen heeft
de bank met de S een prima spaarvorm:
de Piek-Fijn Rekening.

SPORTTAS KADO
Stevige kunststof, sterke rits, veel berg-
ruimte. Je krijgt 'm meteen mee als je nu
een Piek-Fijn Rekening opent!

Een manier van sparen die je
met recht Piek-Fijn mag noemen.
Je krijgt een extra hoge rente: S1/*'/*-
En je krijgt op je eigen naam een pas-
je en bankgiro-formulieren. Zodat je
zélf geld kunt opnemen of overboe-
ken. Je kunt dus -in verstandig over-
leg met je ouders- zelf beginnen je

geldzaken te regelen. Alle beschei-
den bewaar je overzichtelijk in een
handige bankbox die je gratis mee-
krijgt als je je eigen Piek-Fijn Reke-
ning komt openen.

Hoe begin je? Gewoon even
langs komen. Dan gaat de rest van-
zelf!

De Piek-Fijn Rekening
van de bank met de *

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

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



f ons 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 05752 2637

7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch

installateur —- ""Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

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.

llREÏ-LI
HET BESTE VOOR U EN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

Porelcix
IREL.LI

LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

bock

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770

Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitsteke
legenheid voor uw famil

Hout bestellen
Harmsen bellen

keuken, 'n Unieke ge
er.

05752-1486

Begin het voorjaar goed met Welkoop.

MET WELKOOP
LEVERT U VAKWERK AF.

Gouderak vlechtscherm
Afm. 180x180 cm. r\j -*r
NU ZO//O

Overlapscherm
Afm. 180x180 cm. o A "7£NU o4,/O

f Mestvork
Met 85 cm essen T-steel.NU 23,50

Spitvork
4-tands met 85 cm
essen
T-steel. O O £C\NU Zo/OU

Strimmer
Black & Decker, type
D609.NU 69,_

Carbolineum
Tencopracht. Kleur bruin, bus
van 5 liter.
Van: 18,95 Voor:

39,90

Jochie
kwaliteit en pasvorm
leuke kinderschoen, verkrijgbaar
met losse klepjes in vele soorten
vanaf maat 20

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

IMIFIIW deTuunteSPONSOR-CREDITCARD-BiJelkebestedingvan

25,- krijgt U een stempel. 10 stempels is een volle kaart en is
en voor Uw vereniging 5,- waard.

dealer

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4, tel. 1342

idschoenen in
diverse wijdtematen

i A f\C
I4/Y3

Drukspuit
ASL Polyspray, inhoud
1,25 liter, sproeikop instelbaar
van straal tot nevel. IQ O£NU: iz/yo
Klauwhamer
Kop 27 mm. Met essen gelakte
steel. c QC
NU: O/yO

Rondneuskrui-
wagen
Fort. Kunststof bak
met gelakt stalen
onderstel. Inhoud
100 liter.
NU:

Gereedschapkist
5-delig, handig voor al uw
handgereedschap.NU: ,

Schaarbek
Afm. 60 x 250 cm.
NU: 17,95 Baco tuinkas

Zelfbouwhout
Afm.2 ,2x . l2 ,5x l78cm. , A N_Nu 4,95

Snoerloze boormachine
Makita, type 6010SDW, kompleet met
batterij en opladen links/ 10 A
rechtsdraaiend. NU: iyO,—

Amerikaanse overall
100% katoen, met verstelbare

BG 608, aluminium, schouderbanden, kleur groen,
bouwpakket, incl. Maten 46 t/m 60.

Van 55,65 Voor:998,-
Rolborder
Afm. 20 x 250 cm.
NU: 22,50

Tuinbeits
Tencomild. 2'/2 liter, kastanje-
en donkerbruin. l O O £
Van: 24,95 Voor l / // O

Baco broeibak
GF 24, aluminium, bouw-
pakket, incl. glas.
NU: 135,- Prijzen zijn inclusief BTW

en geldig tot en met 4 april 1987.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P G R O T E G R O E N E V A K W I f S K E L

Voorjaarsaanbieding

Vinothëek Smit
Bijzonder mooie

Bordeauxwijn
Chateau Valrose 1985 slechts 7,95
Rioja wijn
rood en wit per fles
Per 2 fles wijnglas kado

6,95
Zeiler
Schwarze kat/
liter 6,95
Wijnhandel - Tapperij - Slijterij
Telefoon 1391


