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Buurtschappen
Medler en Kranenburg
openden „hun" nieuwe school

Ondanks mist en gladheid waren ze er: de burgemeester, de architect, de bouwers en de inrichters van de
school en niet te vergeten de ouders van de schoolgaande kinderen en al de overige graag geziene gasten
bij zulk een gelegenheid. Mevr. Sueters-Sessink, oud leerlinge van de inmiddels 105 jarige nu verlaten
school, fungeerde als gastvrouwe en kweet zich voortreffelijk van haar taak.

de gemeente, dus ook van de gemeen-
schappen Kranenburg en Medler
baarden ook de burgemeester de no-
dige toekomstzorgen, zelfs al zou op
de Kranenburg enige woningbouw in
de toekomst kunnen plaatsvinden.
De gemeentelijke overheid zal, vol-
gens de woorden van de burgemee-
ster aktieve zorg aan de Kranenburg
blijven schenken; de toekomst van de
Kranenburg ligt in de eerste instantie
in de hand van de huidige en de toe-
komstige bewoners.
De heer P. v.d. Berg, voorzitter van de
buurtvereniging JCranenburgs Be-
lang" bood een in hout gesneden
naambord voor de school aan met als
opschrift „Kraanvogel", waarbij de hi-
storische betekenis van het woord
kraanvogel nog eens werd togelicht.
De naam „Kraanvogel" is door pa-
stoor van Zeelst en door de heer
Groot Wassink ingezonden. Ze kre-
gen allebei een tegel met de voorstel-
ling van de ingemetselde steen.
Pastoor van Zeelst O.F.M, wist de his-
torie van de school omvangrijk te be-
lichten en pleitte tenslotte ook voor
een nog duidelijker identiteit van de
school, zulks omdat de school bijzon-
der christelijk is, een weloverwogen
keuze van weleer die het toelaat de
jeugd een christelijke opvoeding te ge-
ven.
De heer Koers voerde het woord na-
mens het in hem vertegenwoordigde
architectenbureau en de gezamenlij-
ke aannemers. Hij belichte de waarde
van een moderne school; multifunc-
tioneel en doordacht gebouwd geeft
de zekerheid dat er iets gecreerd is om
de gehele omgeving als sier^d en
practisch gebouw te dien^pzijn
woorden gingen vergezeld door het
aanbieden van een video-recorder.
De heer L. Overmans feliciteerde na-

De naamgeving en de officiële ope-
ning van de school werden verricht
door oudste leerling Wenke Woltering
en door de jongste tweeling Rowena
en Mariëlle Peters.
Een fraai in diep reliefgehakte steen,
aangeboden door de firma Marinus
Hesselink, oud bewoner van de Kra-
nenburg en in opdracht van het
schoolbestuur ontworpen door Annet
Hofstraat uit Velp, zijn onder andere

een kraanvogel, een kruisje, een anker
en een hartje te zien, symbool voor re-
spectievelijk een lang leven, het ge-
loof, de hoop en de liefde en werd
door genoemd drietal terplaatse inge-
metseld. Een driewerf hoera weer-
klonk en het begin was er.
Vervolgens ging de schooljeugd naar
zaal Schoenaker voor een filmvoor-
stelling en kon mevr. Sueters-Sessink
de heer Nijenhuis, voorzitter van het

stichtingsbestuur het woord geven die
de historie van de bouw memoriseer-
de en dank bracht aan alle medewer-
kers»
De tweede woordvoerder, burgemees-
ter Vunderink feliciteerde bestuur en
personeel van harte met de nieuwe
aanwinst voor de gemeenschap, deze
gelukwens ging vergezeld van een
hecht geloof in een gezonde toekomst
van de school, doch de vergrijzing van

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en wocnsdagv;m 13.3(1 tot 17.00 u u r. S preek uu r bu rgemees t e r M r. M. V u n d e r i n k : v o l g e n s : i l s p r ; u i k . S p r e e k u u r w e t h o u d e r J . F .
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis) .

1. Verkiezing op 18 maart a.s. van de
leden van de provinciale staten
van Gelderland

A. Stemmen in een stembureau naar
keuze van de kiezer.
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van
de provinciale staten een kiezer toege-
staan is zijn stem uit te brengen in
een stembureau naar keuze. Daarbij
gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Ter secretarie van deze gemeente
zijn kosteloos verkrijgbaar formulie-
ren voor verzoekschriften om in een
stembureau naar keuze aan de stem-
ming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14
dagen voor de dag der stemming, dus
uiterlijk op 4 maart 1987, door de kie-
zer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar hij op
de dag der kandidaatstelling (3 februa-
ri 1987) in het kiezersregister is opge-
nomen.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan de verzoeker is toegestaan
bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
oproepingskaart, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerslegitimatie-

B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn oproepings-
kaart kan de kiezer ook, in plaats van
een schriftelijk verzoek te doen, zich
onder overlegging van zijn oproe-
pingskaart vervoegen ter secretarie

van de gemeente, waar hij op de dag
der kandidaatstelling (3 februari 1987)
in het kiezersregister is opgenomen,
om deze te doen omzetten in een kie-
zerslegitimatiekaart. Dit kan geschie-
den tot op de vijfde dag voor die van
de stemming, dus uiterlijk op 13 maart
1987.
Een kiezer, die in het bezit is van een
kiezerslegitimatiekaart, kan zich ter
uitoefening van zijn kiesrecht aanmel-
den in een stembureau van zijn keuze
binnen de provincie.
Nadere inlichtingen worden ter ge-
meentesecretarie verstrekt.

B. Stemmen hij volmacht
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van
de provinciale staten een kiezer toege-
staan is bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalin-
gen.
A. MACHTIGING OP
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Ter secretarie van deze gemeente
zijn kosteloos verkrijgbaar de formu-
lieren voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op
de veertiende dag voor de dag der
stemming dus voor of op 4 maart
1987, door de kiezer worden inge-
diend bij de burgemeester van de ge-
meente, waar hij op de dag der kandi-
daatstelling (3 februari 1987) in het
kiezersregister is opgenomen.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer aan de verzoeker is toege-

staan in een stembureau naar zijn
keuze aan de stemming deel te ne-
men.
4. Hij, die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden, moet op
de dag der kandidaatstelling zijn opge-
nomen in een kiezersregister.
5. Bij inwilliging van het verzoek ont-
vangt de gemachtigde een volmacht-
legitimatiekaart, waarmee hij zich kan
aanmelden in een stembureau van
zijn keuze binnen de provincie.

B. MACHTIGING DOOR
OVERDRACHT VAN DE
OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een
verzoekschrift in te dienen, na ont-
vangst van zijn oproepingskaart, tot
en met de dag de stemming, zelf een
andere kiezer machtigen voor hem te
stemmen, door zijn oproepingskaart
aan die kiezer over te dragen.
7. Een op deze wijze aangewezen ge-
machtigde moet op de dag der kandi-
daatstelling (3 februari 1987) in het-
zelfde stemdistrict staan ingeschreven
als de kiezer die de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in het stemdistrict
waar hij staat ingeschreven, uitbren-
gen.
Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men. De volmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trekken of in
persoon aan de stemming deel te ne-
men. Nadere inlichtingen worden ter
gemeentesecretarie verstrekt

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

mens alle directeuren van de Vorden-
se basisscholen. Vergezeld van de
wens die eigenlijk alle onderwijsge-
zinden hebben, dat eenmaal weer een
tijd moge aanbreken waarin de toe-
komst van ons dierbaar vaderland
méér aandacht en financiën toebe-
deelt krijgt dan nu door de gezagheb-
bers voor voldoende wordt geacht.
De heer Paas, directeur van de biolo-
gisch agrarische school Vorden sprak
ook namens de directrice van de
school voor L.H.N.O. onderwijs „'t
Beeckland" bewondering uit voor de
nieuwe school en hoopt dat dergelijke
gebouwen ook nog eens andere loka-
ties in Vorden mogen sieren.
Oudercomite en medezeggen-
schapsraad boden een maquette van
de "Oude School" aan die met veel be-
wondering werden bekeken.

Directeur G. Bekker dankte allen die
meewerkten, meedachten en meefilo-
sofeerden over alles wat tot stand
werd gebracht, een en ander verge-
zeld van instemming met de woorden
van de eerste spreker die middag voor
wat betreft de vergrijzing.
We hopen en rekenen op een góéde
toekomst, maar die zekerheid is er
nooit: „De toekomst zal het leren".
De school „Kraanvogel" staat er en de
buurtschappen zijn er wat trots op.
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Autobedrijf
Hengelo Gld. Tel. 05753-1871

FIAT PANDA 750 L
FIAT PAN D A 45 S
FIAT UNO 55 S
FIAT UNO 70 S
FIAT RITMO 85 S
FIAT RITMO 75 CL LPG
FIAT REGATA 85 S
TALBOT SAMBA
FORD FIESTA 1.1 L
VOLVO 66 DL
ZASTAVA 55
FIAT 131 FL
FIAT PANDA 34

1986
1983
1985
1984
1984
1981
1984
1984
1981
1977
1982
1982
1985

APK -keuringsstation
BOVAG -garantie

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A. Schaufeli-Roozen-
daal, oud 89 jaar; J. Bannink-Halfman,
oud 88 jaar.

Jong Gelre
vormingswerkgroep
Vrijdagavond 30 januari komt de vor-
mingswerkgroep van Jong Gelre on-
der het motto "Vrije tijd - blije tijd" om
20.00 uur in het Dorpscentrum bijeen.

De vormingswerkgroep heeft een pro-
gramma gemaakt dat men een ont-
dekkingsreis door de vrije tijd zou
kunnen noemen. Een levensecht spel
met grappige en leerzame opdrach-
ten.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag l februari 10.00 uur ds. C. Petri uit
Warnsveld, dienst met jongeren.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag l februari 10.00 uur ds. H.Lenters,
van Apeldoorn H.A. 19.00 uur drs. G.A.
Westerveld van Apeldoorn H.A.

WEEKENDDIENST HUISARTS
31 januari en l februari dr. Haas.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 31 januari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
31 januari en l februari J.A. Boom, Ruurlo.
Tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

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

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

TAFELTJE-DEKJE
De maand januari: Mevr. v.d. Berg, tel.
6875. Bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

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

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

vruchtenvlaaitjes
J ' winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

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

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

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

W.J.dS"KOOI

OPEL

OPEL CORSA 3 drs 1.0 S L.S. zilver mett. 126.000 km

OPEL CORSA 3 drs. 1.0 S L.S. Noors blauw 42.000 km
"luxe" inter-stootlijsten - spatlappen enz. enz.

OPEL CORSA 2 drs. 1.0 S L.S. rood 19.500 km m. kofferbak

OPEL CORSA 3 drs. 12 S L.S. zilver 33.000 km v. 1 e eig. _

OPEL CORSA 5 drs. 12 S L.S. zilver 25.000 km v. 1 e eig. _

OPEL KADETT 3 drs. 12 S "SPEC." beige APK gekeurd m. '80

OPEL KADETT 2 drs. 13 S "SPEC." blauw m. 108.000 km _

OPEL KADETT 3 drs. 12 N "SPEC." bruin 60.000 km _

OPEL KADETT 3 drs. 1600 DIESEL spec. blauw 109.000 km

OPEL KADETT 3 drs. 18\ G.S.I. rood 60.000 km v. 1 e eig. nov.

OPEL KADETT 2 drs. 13 S Spec. groen m. 81.000 km
trekhaak - open dak - grillset - spoiler enz. enz.

1984

OPEL KADETT 5 drs. 13 S L.S. blauw 29.000 km v. 1 e eig. nov.
stootlijsten - mist achterlicht - spatlappen enz. _

OPEL KADETT 3 drs. 13 S G.L. zilver m. 16.000 km. v. 1 e eig. _

OPEL KADETT 3 drs. 13 S G.T. sport wit. 1 5.000 km v. 1 e eig. _

OPEL KADETT 4 drs. 12 S L.S. zilver m. 30.000 km. v. 1 e eig. febr.
trekhaak - r-spiegel - stootlijsten - spatlappen m. kofferbak

OPEL KADETT 5 drs. 13 S L.S. CARAVAN 48.000 km wit
v. 1 e eig. - open dak - stootlijsten - enz.

OPEL KADETT 5 drs. 13 S L.S. CARAVAN 60.000 km blauw. nov.
v. 1e eig. - open dak - 6000,- beneden nw. prijs

OPEL KADETT 5 drs. 1 eoo DIESEL - CARAVAN 28.000 km. febr.
rood - 5 bak - luxe uitv. - trekhaak - sport int. v. 1 e eig.
6000,- beneden nw. prijs 11 mnd oud - als nieuw

OPEL ASCONA 4 drs. 1 6 S jubileum uitv. wit 120.000 km v. 1 e eig

OPEL ASCONA 2 drs. 16 S rood 90.000 km trekh. enz. l

OPEL ASCONA 2 drs. 1 6 s bruin 156.000 km. trekh. enz.

OPEL ASCONA 2 drs. 13 S de luxe rood 125.000 km + LPG _

OPEL REKORD 4 drs. 2.0 S bruin m. 1 90.000 km + LPG _ _,

OPEL REKORD 4 drs. 2.0 N blauw m. 125.000 km + LPG

OPEL REKORD 4 drs. 2.0 S zilver m. 140.000 km + open dak

OPEL REKORD 5 drs. 1 S S CARAVAN L.S. blauw m. 30.000 km
v. 1 e eig. - trekhaak enz.

CITROEN 5 drs. G.SA. club blauw niet duur

VOLVO 4 drs. 244 G.L. AUTOMAAT rood m. trekh.

FORD ESCORT 5 drs. 1600 "Luxe" groen m. 81.000 km

VW-GOLF 3 drs. DIESEL blauw 86.000 km open dak _

AUSTIN METRO m.g.TURBOSdrs. rood. 35.000 km. sportuitv.
trekh. - APK gekeurd, enz. enz. niet duur

FORD FIESTA 1100 festival 3 drs. rood 13.000 km maart
10 maand oud v. 1 e eig. showroom nieuw

1984

1985
1985
1985

1986

1985

1985

1986
1984
1982
1982
1982
1979
1979
1983

1985
1980
1981
1982
1983

1984

1986
INRUIL EN FINANCIERING MOGELUK

OPEL-Service W. J.^KOOI
Tramstraat 13-25,

7241CH LOCHEM

Tel. 05730-25 55

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 29,30,31 jan.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
2 februari
500 gram

Hutspot
0,95

DINSDAG
3 februari
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
4 februari
500 gram

panklare
koolraap

0,95
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

U koopt toch ook
uw brood bij de bakker
die zelf bakt.
U proeft wel waarom.

AANBIEDINGEN

Krentebollen 6 halen 4 betalen
Penseetaartje van 4,75 V00r 4,25
Kruidkoek of
kruidcake van 3,25 v00r 2,75
Hazelnoottaartje van e 75 V0or 6,00

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Ook uw adres voor
huisslachtingen

halve varkens voor
of achtervoeten alles

tegen messcherpe
prijzen

SPECIALITEITEN

Pampa
schijven

of
vlindervinken

5 halen
4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen i >
Priklapjes 1 kn0

_9,45
14.90

ij aankoop van 1 rookworst, 1 pond zuurkool

GRATIS
UIT EIGEN

WORSTMAKERIJ

Gebra
varkensrol.

100 gram

1,45
Gebraden

gehakt
1 50 gram

1,25

MARKT
AANBIEDING

Schouder-
karbonade

1 kilo

6,95

ianTrodenburg

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Borstlappen

1 kilo

9,90

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

Ikito

9.90
Varkenslappen

magere 1 kilo

6,95

off. OPEL dealer

Christelijke Muziekvereniging

"SURSUM CORDA"

UITVOERING
Op zaterdag 14, vrijdag 20 en zaterdag 21 februari
in het Dorpscentrum te Vorden. Alle avonden aanvang precies
19.30 uur.
Tijdens deze avonden zullen alle onderdelen van de vereniging haar
medewerking verlenen.

De 1 e avond (14 februari) zal er zowel voor als na de pauze
een muziekprogramma zijn. De 2e en 3e avond (20 en 21 februari)
is het muziekprogramma voor de pauze en na de pauze zal het
"VordensToneel" de klucht opvoeren

"IMON-AKTIEF"
De toegang voor deze avonden zijn gratis. Toegangskaarten zijn gratis af te halen in
het Dorpscentrum en wel op maandag 2 februari en dinsdag 3 februari beide
avonden tussen 19.00 en 21.00 uur.

Voor telefonische informatie: HJ. Arendsen, Insulindelaan 24, tel. 05752-2403.

Het Bestuur.



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij U kennis
van de geboorte van ons doch-
tertje en zusje
MONIEK HENRIEKE
JOHANNA

Wij noemen haar

MONIEK

FRANS MEULENBEEK
MARJA MEULENBEEK-

TER MATEN
Jarno

21 januari 1987
Reigersvoortseweg 22
7227NKToldijk

Dankbaar en erg gelukkig zijn
we met de geboorte van onze
dochter en ons zusje
STÉPHANIE FREDERIEKE

Wij noemen haar

STÉPHANIE

ROMMY TE VAARWERK
SINYTE VAARWERK-

K ATI E R
Barbara, Karlijn, Nienke

7251 WV Vorden,
26 januari 1987
Brinkerhof 97.

Medewerker op boerenbedrijf
zoekt woonruimte.
Tel. gedurende werktijden,
05752-3459.

Leden van de Hengelaarsvere-
niging de Snoekbaars denkt u
er aan a.s. 2 februari jaarver-
gadering in zaal De Herberg,
Vorden.
Aanvang 20.00 uur precies.

met
Televisie

reparaties
. - direc»

i i naar

uw vakman
— van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

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

Dorpsstraat 8
Vorden Tel. 05752-1000

Te koop: schouwmodel gas-
haard en gevelkachel.
Tel. 05450-3934.

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

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

WEEKENDAANBIEDING

Muesli koek
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Op 4 februari hoop ik, samen met kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

A. KLEIN LEBBINK-KOERSELMAN

mijn 80ste verjaardag te vieren.

Receptie vrijdag 6 februari van
20.00-22.00 uur in Bar Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vorden.

7251 CM Vorden
De Steege 36.

Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven...
indien, wij delen in zijn lijden,
is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Rom. 6:8 en 8:17

Met droefheid, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons
midden mochten hebben, delen wij U mede, dat op 22
januari 1987 na een moedig gedragen lijden van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

JOHANNA HALFMAN
weduwe van H. Bannink

op de leeftijd van 88 jaar.

Hellendoorn: L.M. Splinter-Bannink
C J. Splinter

Borculo: L.G. Wolsink-Bannink
HJ.Wolsink

Vriezenveen: Wim en Marian
Hoogezand: Erik en Erna
Terneuzen: Erik en Marjolijn

Hans
Groningen: Arjan

7251 BV Vorden, 22 januari 1987.
De Boonk 2.

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op dinsdag 27
januari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een jarenlange, liefdevolle verzorging in het "Groot
G raffel" te Warnsveld is toch nog vrij onverwacht van
ons heengegaan, onze lieve moeder

JOHANNA HENDRIKA BRETVELD
weduwe van H. Uenk

op de leeftijd van 78 jaar.

Doetinchem: J.B. Uenk
W.R. Uenk-Maalcke

Vorden: H J. Uenk

Warnsveld, 14 januari 1987.
G root G raffel.

Correspondentieadres:
H.J. Uenk, Nieuwstad 41,
7251 AE Vorden.

De crematie heeft plaatsgehad op maandag 19 januari.

is paraat.
Er wordt wel bezorgd.

GOMAB.V.
metaalwarenfabriek $

j

1962 1987 l
GOMA25JAAR

Op 2 januari 1987 was het 25 jaar geleden, dat
Goma werd opgericht.

t.g. v. dit heugelijk feit houden wij receptie op
vrijdag 6 februari 1987 van 15.00 tot 18.00uur

in zaal "Concordia ", Raadhuisstraat 36
te Hengelo (Gld.).

GOMAB.V.
metaalwarenfabriek

Ruurloseweg 80a, 7255 MA Hengelo G ld.)

ZAAL

7. JE Herberg"l
VORDEN

Dans- en showavond met
Hypnotiseur „Madrahasjh" vrijdag 20 februari

UITVERKOCHT
(VOORLOPIG LAATSTE KEER)

Vrijdag 13 maart

DANS- EN
SHOWAVOND

— Fakir hypnotiseur "Madrahasjh"

Orkest "Midways", koffie + enkele hartige hapjes bij
prijs inbegrepen. Entree f 12,50. Kaarten vanaf heden
vekrijgbaar (inmiddels al vele reserveringen binnen,

DUS WEES ERBIJ)

Vol met dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve moeder en onze fijne opoe

P JANTJEN HILHORST
weduwe van W. Sne/ooper

in de ouderdom van 93 jaar.

Henk en Rie
Jansen Piet
Jo en Catrien
Klein- en achterkleinkinderen.

27 januari 1987
7251 AJ Vorden
„De Wehme", Nieuwstad 32.

Corr. adres:
G.H. Snelooper, Ruurloseweg 28,
7255 DJ Hengelo Gld.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 31 janua-
ri 1987 om 11 .OOuurinaulaMonutaHetJebbink4ate
Vorden.
De begrafenis zal aansluitend om 12.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren inau-
la Monuta.

van de
iKeurslagei

winfcrKosO

Ze boffen maar als
het van de

Keurslager komt.

EN U OOK
ALS U VAN DE
AANBIEDINGEN

PROFITEERT

WEEKEND
RECEPT

Varkenslever
500 gram 1 ,98

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.

Schouderkarbonade
per kg. 5,98

Pampa schijf
uitgebakken karbonade
gevuld met ontbijtspek

1 00 gram

1,45

TIP VOOR
DE BOTERHAM

Rauwe ham
gerookte 100 gram

2,68
Boterhamworst

150 gram

1,48

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
Per kilo

6,98
DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram

4,98
WOENSDAG:

GEHAKT
500 gram

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN ZUTPHENSEWEG 16,
VORDEN
TELEFOON 05752-1321

N ieuwe kinderschaatsen
met schoen. Zwart, wit. In de«ten 30,31,32,33,34. Prijs

O,- p.p.
Boddy warmers, heerlijk
warm. Kleur blauw. Prijs f 35,-
p.st.
Spijkerbroeken vanaf f 25,-«Dve ribcord grijs, blauw

art.
ckfortselaan 2, Vorden

05752-1717.
's Middags vanaf 1 uur.

Antieke Franse kast, En-
gelse staande klok en
electrische schrijfmachi-
ne, merk IBM.
Tel. 05752-1717

Te koop: fijne consumptie
aardappelen.
Steenblik,
Nieuwenhuisweg 4, Vorden.
Tel. 05753-1770.

BE DANK'
Via deze weg willen bestuur en werkgroep

van Jeugdsoos't Stampertje iedereen bedanken
die meegewerkt heeft in de feestmaand december.
Wij willen speciaal bedanken: Drukkerij Weevers;

Vordense Ondernemersvereniging; Smederij
Barendsen; Bouwbedrijf Rondeel; Het gehele AVRO

Radio 3 team; PTT; Gelijkmaker; NOS; Het gemeente
bestuur van Vorden; Gemeentewerken; AMRO Bank;

Leef lang Architectuur; EHBO; Brandweer van Vorden;
Dorpscentrum; Politie.

Verder bedanken we natuurlijk ook het fantastische
publiek, en hopen tot een volgende keer.

nu zwanger?
Nou dan bof je, want sinds kort isde grootste baby speciaal zaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND

AANBIEDING

AWF
564

IGN1S

Prima machine met krasvast
blad en 400 t/min, centrifuge
met E knop.

ADVIES
PRIJS
1017,- 68O

AANBIEDING

AWF
562

Luxe machine met 500 toe-
ren centrifuge, E knop en 2
kg knop enz. Instelbare tem-
peratuur.
ADVIES
PRIJS
1239,- 78O

OPRUIMING

LAVAMAT
510

Kwaliteit uit Duitsland. RVS
trommel en kuip. 650 toeren
centrifuge. Instelbare tem-
peratuur.
ADVIES
PRIJS
1398,-

OPRUIMING

Degelijk en sterk! 850 toe-
ren centrifuge. E knop en zelf
in te stellen temperatuur.

ADVIES
PRIJS
1250,- 899

AANBIEDING

PHILIP5

Schitterende machine met
alles erop en eraan. Makke-
lijke bediening en 1200 toe-
ren centrifuge.
ADVIE
PRIJS
1795

BI t U n uy c/.

1449

hengelo, gld
05753-1285



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 30
januari 1987 tot 1 maart 1987 op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op
maandagen van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscen-
trum te Vorden en na deze datum tot het einde van de
termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen
de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur, ter inzage een verzoek met bijlagen
van:
1. De heer FJ.B. Limbeek, de Eendracht 2 te Vorden,
om een vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een inrichting om granen te verwerken tot meel
en voor de opslag van granen en meel op het perceel Het
Hoge 66 te Vorden;
2. de heer C. ten Barge, Dorpsstraat 10a te Vorden, om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een horecabedrijf met zaal op het adres
Dorpsstraat 1 Oa te Vorden;
3. de heer A. Beeftink, Joostinkweg 12 te Vorden, om
een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergun-
ning voor een loon-, grondverzet- en landbouwbedrijf
op het adres Joostinkweg 12 en 12A te Vorden;
4. de heer H.J. Arfman, de Leuke 2 te Vorden om een
uitbreidingsvergunning vooreen open mestsiloten be-
hoeve van de opslag van rundveemest.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte zal bestaan over de aanvragen adviezen uit te
brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de door
ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met
het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
Strekking van het ontwerp van de beschikkingen: voor
zover thans rekening valt te houden met de in het ge-
bied waar de inrichtingen zijn gelegen te verwachten
ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, schade of
hinder buiten die inrichtingen, is het ontwerp van de
vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrich-
tingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of
beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunningen en/of de ontwerpbeschikkingen kunnen
door een iedertot 1 maart 1987 SCHRIFTELIJK worden
ingediend bij het gemeentebestuur. Desgewenst wordt
mondelinge toelichting gegeven op de stukken. De in-
gekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage ge-
legd. Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij ge-
machtigde MONDELING BEZWAREN te mogen in-
brengen. Dit moet plaatsvinden vóór 21 februari 1987.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

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.

Datum: 29 januari 1 987.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester. Mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen: Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 2323, toestelnummer 19.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken inge-
volge het bepaalde in artikel 135 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens bekend, dat de ge-
meenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 27 februari 1986 besloten heeft om middels het
aanbrengen van een doorgetrokken gele streep zoals
bedoeld in artikel 126 van het Reglement Verkeersre-
gels en Verkeerstekens een parkeerverbod in te stellen
voor een gedeelte van de noordzijde van Het H oge vanaf
Het Hoge nr. 22 (Hoek Smidsstraat/Het Hoge) tot en
met het perceel Het Hoge nr. 28.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld bij de
Kroon door ieder belanghebbende binnen een termijn
van dertig dagen na deze publikatie. Het beroepschrift
dient te worden ingediend bij de commissaris van de Ko-
ningin in Gelderland, die hierover adviseert.

Vorden, 29 januari 1987.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris. Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester. Mr. M. Vunderink.

Opruimings-
finale

Nu de laatste paren extra voordelig,
veel damesschoenen van 29,-
gevoerde pantoffels nu

25,-
Wullink Vorden
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342.

Kwaliteitsmeubelen voor de laagste prijs

Vitrine of boekenkast

885,-

Massief eiken eethoek
•antie in blank of
en

975,-

eiken
2 glasdeuren
en 2 laden
voor:

10 jaar garantie in blank of
donker eiken

Eiken kaaskasten in de
opruiming al vanaf

619-
Wandmeubel
1.60 breed. Massief eiken front
in blank of
donker
eiken
voor

TV
stereomeubel

2350,- met uittrekplateau's
massief eiken front
voor

Klassieke
fauteuil

750,-

598,-

Regisseurstoel
meeneemprijs

55,-
Vormgeving, kwaliteit en comfort voor de laagste prijs.
Keuze uit 4 aktuele kleuren.

Als 3 + 2 zits in rundieder

Idem in draion velours 1398,-

Bloemzuiltjes
in wit of grijs
Hoog:

Polyether matrassen
voor stuntprijzen in
SG 40 soft, 2 zijdig gestikt
waarvan 1 zijde schapenwol
14 cm dik. in 80 x 190

169,-Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering
Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal

* Prima service en garantie

2 zits bank
in vele aktuele bloemstoffen voor 698,- 90 x 200 198,- 140 x 200 325

(ook in andere maten leverbaar)

HBLMINK Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamersmeubelen

ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL 05752-1514 - LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 05454-74190

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 2 februari 1987, gedurende één
maand voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt een ontwerp-wijziging van de voorschriften be-
horende bij het bestemmingsplan "Vorden 1975/1984,
no. 1".
Deze wijziging beoogt binnen de bestemming "Open
bebouwing, klasse C met winkelbebouwing" zoalsdeze
in voornoemd plan is opgenomen voor het perceel Het
Hoge 52, de vestiging van een kantoor mogelijk te ma-
ken.
Gedurende voornoemde termijn van één maand kan een
ieder schriftelijk bezwaren tegen deze ontwerp-wijzi-
ging indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 29 januari 1987.
De burgemeester, voornoemd,
M'r. M. Vunderink.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ftCClit dothrtfjcndl

Zutphenseweg - Vorden

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

q© juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

GEMEENTE
VORDEN
Afkondiging wijziging-
afvalstoffenverordening

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van 29 december 1986, nr. MH86.34911-
MH215, hebben goedgekeurd het door de raad der ge-
meente Vorden d.d. 24/27 november 1 986 vastgestel-
de besluit tot wijziging der Afvaistoffenverordening van
deze gemeente.
Het betreft een wijziging waar het ter inzameling aan-
bieden van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee ge-
lijkgestelde afvalstoffen, is verplicht gesteld via zakken,
voorzien van het KOMO-keur.
Genoemde wijziging van deze verordening ligt vanaf
heden gedurende drie maanden ter gemeentesecreta-
rie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage
en is tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar
gesteld.

Hij treedt in werking per 1 februari 1 987.

Vorden, 20 januari 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester. Mr. M. Vunderink.

Wilt u zelfstandig iets ondernemen, met steun van
Walra. Een inkomen verdienen dat u zelf bepaald?

Wordt dan

WALRA-ADVISEUSE
(in de avonduren) Via adviseuses verkoopt Walra

(meer dan 100 jaar) haar zeer gewilde linnengoed.
Uw verdienste? Een gezonde provisie. Auto noodza-
kelijk. Adressen worden verstrekt. Geen investerin-

gen. Interesse?
Bel nu Walra (Els Gortemulier) 04904-15858

STROVEZEL
f 250,- per ton voor pluimvee-, ligboxen en varkens-
stallen.

ONTSLOTEN STRO
f 265,- perton. Smakelijk ruwvoer voor jong-, melkvee.

ONTSLOTEN HOOI
Tijdelijk f 300,- per ton. Alles in balen van ca. 13 kg.

RUWVOEDERFABRIEK
VORDEN
TELEFOON 05752-3575

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
Telefon 05752 2637

6
. 7251

fons Jansen **•
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 29 januari 1987

48e jaargang nr. 43

Burgemeester Vunderink:

'Geen nieuwjaarstoespraken meer*
Burgemeester Vunderink is afgestapt van het houden van een Nieuwjaarstoespraak. "Ik heb de teksten
van de toespraken van de afgelopen jaren eens vergeleken en ik zie daarin steeds minder nieuwe elemen-
ten. Dus sla ik maar eens eenjaar over. Bovendien heb ik het gevoel dat niet iedereen op een toespraak zit
te wachten. Wel hoop ik dat 1987 een goed jaar mag worden. Een goeie verstandhouding tussen college en
raad.
Hopelijk zal ook de serviceverlening
aan het publiek nog beter gaan dan in
1986. Op het gemeentehuis zijn we
bezig met een beperkte reorganisatie
alsmede een verdere personeelsuit-
breiding. Ook daarmee komen we ten
aanzien van serviceverlening een eind
in de goeie richting", aldus Burge-
meester Vunderink in zijn mini-mini
toespraak.

Die notulist toch
De notulist van de gemeente tijdens

de gemeenteraadsvergadering heeft
het bij de heer B. van Tilburg (PvdA)
totaal verbruid. Niet dat de heer van
Tilburg deze man bij wijze van spre-
ken aan de schandpaal wilde nagelen
(dat zei hij ook niet) maar de heer van
Tilburg nam duidelijk stelling tegen
enkele passages uit de notulen.

"Er staan dingen in die volstrekt te-
genstrijdig zijn met hetgeen ik gezegd
heb", aldus de hee; van Tilburg die

vervolgens enkele voorbeelden aan-
haalde.

Nauwelijks was de heer van Tilburg
uitgesproken of ook mevr. Aartsen
(CDA) meldde zich bij de raadsvoor-
zitter. Ook zij had dingen gekonsta-
teerd die zij niet zo gezegd had. Ter
plekke werden de notulen gewijzigd
en deelde burgemeester Vunderink
mede dat hij binnenkort nogeens met
de fraktievoorzitters zal gaan brain-
stormen over de wijze van verslagge-
ving.

Wethouder J.F. Geerken in Commissie Welzyn:

*We kunnen
voetbalvereniging Vorden
nog geen bouwvergunning geven'
'Ik ben geschrokken van de uitspraken van de voorzitter van de voetbalvereniging Vorden dat ze nog
steeds op een vergunning moeten wachten. Ik zou ook nijdig zijn geworden. Moeten we niet wat aktiever
worden", zo vroeg socialist O. Wempe woensdagavond in de commissie Welzijn aan de wethouder J.F.
Geerken.

indruk gekregen dat ze begrip hebben
badbestuur en de voetbalclub. U weet voor de situatie waarin we momenteel
dat er een haalbaarheidsonderzoek verkeren", aldus wethouder Geerken.

De wethouder kon zich de zienswijze
van de voetbalvereniging best voor-
stellen. "Naar ik heb begrepen hebben
ze de zaak financieel rond en kunnen
ze niet verder. Het is voor het college
moeilijk om een bouwvergunning af
te geven. Ik heb regelmatig gesprek-
ken met de betrokkenen zoals zwem-

naar onder meer een bungalowpark
wordt ingesteld. Ik verwacht binnen
tien weken na de opdracht de uitslag
van dit onderzoek en dan weten we
meer. Overigens heb ik tijdens de ge-
sprekken met de voetbalclub altijd de

"De voetb^preniging zal wel zeggen,
we moeten de gemeente wakker hou-
den", aldus reageerde de heer W.B J.
Lichtenberg (CDA). De heer Wempe
tenslotte: "Het is anders wel een hard
gelag voor deze vereniging".

Lichtenberg (CDA) kiest de kant van de slachtoffers Play-inn

Raad akkoord met wijziging
monumentenverordening
Met alleen de heer W3 J. Lichtenberg (CDA) als tegenstemmer
besloot de raad dinsdagavond de gewijzigde monumentenverorde-
ning aan te nemen. Op advies van de raad zal er na twee tot driejaar
een evaluatie plaats vinden. Mochten er zich tussentijds vragen voor-
doen, het/ij dat raadsleden worden benaderd, dan zal er al in een eer-
der stadium een tussentijds overleg plaats vinden met de commissie
Algemeen Bestuur.

De heer Lichtenberg zag geen enkel
voordeel in deze verordening. "Komt
men op vrijwillige basis op de monu-
mentenlijst dan graag. Nu kies ik de
kant van de "slachtoffers", aldus Lich-
tenberg.
De heer H. Tjoonk (WD) ging
schoorvoetend akkoord. Hij maakte
zich zorgen over het feit of de bewo-
ners van dergelijke panden wel af-
doende beschermd worden. Hij wilde

echter niet zover gaan als Lichtenberg
om de gehele verordening van de tafel
te vegen.
Mevr. Aartsen (CDA) adviseerde het
college toch zeer zorgvuldig om te
gaan met de reakties die uit de "voor-
aankondiging" binnen komen. De
heer W.M. Voortman (PvdA) advi-
seerde het college in dit verband er-
voor te zorgen dat "de auto aan de
praat blijft".

W£J. Lichtenberg in commissie Welzijn

'Zelfwerkzaamheid van
verenigingen animeren'
De heer W£J. Lichtenberg (CDA) deed woensdagavond in de com-
missie Welzijn een beroep op het college om zelfwerkzaamheid van
bijvoorbeeld de bibliotheek en verenigingen niet af te straffen.

"Wanneer het dorpscentrum nu bijvoorbeeld door een zuinig beleid
een "overschot" heeft dan moet dit geld in de kas van de gemeente
worden teruggestort".
"Is dit niet te gebruiken vooreen soort
doelreservering, zodat de animo bij de
verenigingen groter wordt", zo vroeg
de heer Lichtenberg.
Wethouder Geerken (CDA) vond dit
een uitermate moeilijke materie.
"Hoe wordt de begroting opgesteld
van een vereniging? De kans van b.v.
"overbegroten" bestaat ook. We moe-
ten daar zeer voorzichtig mee zijn", al-
dus de heer Geerken.

Ook de heer Wempe was van mening
dat aan het voorstel van de heer Lich-
tenberg vele haken en ogen zitten,
hoewel hij niet afwijzend tegenover
het voorstel op zich stond.
Tijdens deze commissievergadering
werd medegedeeld dat het college er
geen behoefte aan heeft om een ge-
meentelijke vertegenwoordiger in het
bestuur van de Stichting Welzijn te
hebben.

De muziekvereniging Concordia or-
ganiseert op 31 januari a.s. een muzi-
kale play-inn in het Dorpscentrum te
Vorden.
Aan deze play-inn zullen bijna 100
muzikanten deelnemen afkomstig
van Z.O.V. Zutphen, Crescendo Hen-
gelo Gld en het organiserende Con-
cordia.
Deze korpsen staan normaliter onder
leiding van de Vordense dirigent J.A.
Kraxner, welke ook de play-inn zal lei-
den.
Het programma voor de muzikanten
bestaat uit het instuderen van een ze-
vental verschillende stukken, ver-
deeld over de gehele dag. Om alle
moeite niet tevergeefs te laten zijn,
wordt 's middags een concert van deze
ingestudeerde stukken gegeven, aan-
vang ca. 15.30 uur in het Dorpscen-
trum.
Dirigent en bestuur van Concordia
nodigt een ieder die een dergelijk
groot aantal muzikanten aan het werk
wil zien, van harte uit, de toegang is
gratis.

Tentoonstelling
"Voor het jonge volkje"
In de galerie van de bibliotheek te
Vorden is de gehele maand de ten-
toonstelling "Voor het jonge volkje" te
bezichtigen. Deze tentoonstelling is
gewijd aan leven en werk van 20 schrij-
vers van jeugdboeken. Zij zijn gebo-
ren in de Achterhoek.

Ook is er een plaatsje ingeruimd voor
enkele boeken die spelen in de Ach-
terhoek of Liemers, waarvan de au-
teurs nietin deze streek gewoond heb-
ben. Zo is er informatie te vinden over
de hier bekende schrijvers Gerrit Jan
Meinen, Hendrik Jan Krebbers,
EduardGerdes(speelman van de Wil-
denborch), Gerrit Velderman. En wie
weet eigenlijk dat de vader van de be-
roemde schilder Mondriaan ook
jeugdboeken geschreven heeft. Ver-
der nog Johannes Comelis Bouw-
meester en Nicolaas Willem van Die-
men de Jel.
Het is alleszins de moeite waard om
kennis te nemen van deze expositie,

vooral omdat dit een unieke kans is
om wat meer te weten te komen van
schrijvers die in de eigen omgeving
gewoond hebben of nog wonen.

De openingstijden zijn gelijk aan die
van de bibliotheek. De toegang is gra-
tis. De catalogus is bij deze tentoon-
stelling aanwezig en te koop.

Vakantie kinderen uit
West-Berlijn

Pax Christi
zoekt weer
gastgezinnen
Pax Christi Kinderhulp zoekt ook dit
jaar weer gastgezinnen voor een va-
kantie van Berlijnse kinderen. Het
gaat daarbij om de periode van 12 juli
tot en met 5 augustus.
De kinderen zijn uit de leeftijdsgroep
zes tot twaalf jaar. In veel gevallen ko-
men ze uit één-ouder gezinnen. De
moeder werkt vaak en wil haar (kind)-
eren niet zes weken lang in de stad la-
ten rondzwerven.

Het aanbod van opvang in deze om-
muurde stad blijft nog altijd achter bij
het aanbod van kinderen. Bovendien
leeft het kind nogal eens in een situa-
tie vol spanningen als gevolg van het
leven in een grote, volle maar vooral
geïsoleerde stad.

Vaak reageren ze teleurgesteld en
agressief tegen de wereld. Wanneer ze
zich echter prettig voelen in een Ne-
derlands gastgezin, groeit er vaak een
hechte band die voor het kind positie-
ve gevolgen heeft.
Wie er wat voor voelt een
lijns kind in de vakantie in zyn gezin
op te nemen, kan informatie krijgen
bij John Hoppen (tel. 05752-2017)
door de week op 05750-40333 toestel
23.

Jaarvergadering KPO
De Katholieke Plattelands Organisa-
tie afd. Kranenburg/Vorden hield
dinsdag 20 januari haar jaarvergade-
ring in zaal Schoenaker.
Mevr. A. Zents opende de vergade-
ring door het lezen van een gedicht.
De jaarverslagen kwamen toen aan de
orde, deze werden goed bevonden.
Hierna vond de bestuursverkiezing
plaats die enige verschuivingen ter-
weeg bracht. Mevr. S. Lucassen was
statuair niet meer herkiesbaar. Mevr.
Walgemoet-Waarle was genegen haar
taak over te nemen.
Mevr. W. Tolkamp-Siemes werd geko-
zen als secretaresse, zij had deze taak
al tijdelijk waargenomen. Tot besluit
van de avond werd bingo gespeeld. Er
waren leuke prijsjes te winnen door
het bestuur beschikbaar gesteld.
Na dit gezellig samenzijn wenste de
voorzitster alle leden wel thuis.

Voor het praktijkdiploma Boekhou-
den van deNed. Associatie voor Prak-
tijkexamens slaagden uit onze omge-
ving: de dames E.H. Broekgaarden en
C. Vruggink, en de heer Hans Wesse-
link.-Zij ontvingen hun opleiding van
de heer D. Luichies te Gorssel.

Massale ijspret
Stedelijk en Martinet
Een imposante optocht van twintig
bussen vertrok dinsdag 20 januari in
noordelijke richting met als bestem-
ming Belt-Schutsloot in de omgeving
van Giethoorn. In de bussen: ruim
duizend leerlingen van het Stedelijk
Lyceum en de Martinet Mavo, alsme-
de hun schaatsen en hun docenten.
In het kader van de samenwerking
tussen beide scholen konden begin-
nende krabbelaars, stoere gevorder-
den en kranige toerrijders zich uitle-
ven in dit uitgestrekte, ijsrijke gebied.
Ondanks het wat mistroostige weer
genoot een ieder ten volle van onver-
valste Hollandse ijspret.
Mede dankzij de voortreffelijke orga-
nisatie van deze "volksverhuizing"
kunnen beide scholen terugzien op
een zeer succesvolle schaatsdag.

CAI Zutphen zal
centraal antennesysteem
wijksgewijs aanpakken
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond besloten CAI Zut-
phen opdracht te verstrekken het centrale antennesysteem in Vorden
wyksgewys te gaan vernieuwen. Wethouder Mr. Slingenberg (WD)
deelde mede dat de abonnementsgelden f 14,60 per maand zullen
büjven. CAI Zutphen neemt zelf de l procent BTW verhoging voor
haar rekening.
Volgens de wethouder ligt het in de
bedoeling dat achtereenvolgens de
wijken Brinkerhof, Hoetinkhof, Mo-
lenplan en de Boonk aan de beurt zul-
len komen. CAI Zutphen zal geduren-
de de werkzaamheden, die zo'n acht
maanden in beslag zullen nemen de
wijken Zuid, Mulderskamp en Een-
dracht gaan peilen.
Bij voldoende belangstelling zal ook
daar het antennesysteem worden ver-
nieuwd.
Op verzoek van mevr. Aartsen (CD A)
zal het college kontakt met de CAI
Zutphen opnemen om te trachten de
werkzaamheden in die wijken te laten
starten waar momenteel de meeste
klachten vandaan komen.
De raad hield zich en hele poos bezig
met het voorstel van het college om
geen persoon te benoemen in het

stichtingsbestuur van CAI Zutphen.
De meningen waren aanvankelijk
zeer verdeeld. Uiteindelijk werd be-
sloten dat de raad de mogelijkheid
open houdt dat er een vertegenwoor-
diger hetzij uit de gemeenteraad, het-
zij uit een belangenorganisatie, zitting
zal nemen in het bestuur van de CAI.
Toen dit besluit éénmaal was geno-
men, werd 'n voostel van burg. Vun-
derink aangenomen nl. dat de "invul-
ling" van die vertegenwoordiger na-
der in de commissie financiën/open-
bare werken zal worden gesproken.

De meerderheid van de raad ging er
mee akkoord dat CAI Zutphen als
machtigingshouder wordt aangewe-
zen. Ook hier toonde het CDA zich
voorstander een belangenorganisatie
als machtiginghouder aan te wijzen.

Jaarvergadering
Kranenburgs Belang
De voorzitter P. v.d. Berg opqnde de vergadering vergezeld met de
beste wensen voor 1987. Met het lengen van de dagen ontplooien
zich weer de activiteiten in onze gemeenschap. Ook onze nieuwe
school is een goede stimulans. Er wordt dan ook de nodige inspan-
ningen van ons verwacht om de gemeenschap zo goed mogelijk te
laten functioneren.
De notulen en het jaarverslag 1986
van de secretaris H. Wesselink werden
bij aclamatie door de leden vastge-
steld en door bestuur ondertekend.
De kas commissie gaf zijn goedkeu-
ring aan het financiële gedeelte. De
heer G. Tolkamp was aftredend en de
heer J. Besselink werd benoemd als
nieuw lid van de kascommissie.
Het jaarverslag van de penning-
meester de heer B. Gosselink, werd
eveneens goed bevonden.
De feestavond werd vastgesteld op 21
maart. De verhuur van de tuingrond
werd onderling geregeld met de be-
trokken personen.
Bestuursverkiezing: volgens rooster
treden de bestuursleden G .T.M. Roel-
vink-ter Bogt en H.W. Wolbert-Toebes
af. De beide dames hebben zich her-
kiesbaar gesteld.
30 mei is het zilveren jubileum van de
vereniging. Er is een kommissie be-
noemd die al druk bezig is met de
voorbereidingen. Op de leden zal een
beroep worden gedaan voor een fi-
nanciële steun.
De heer van Pasen lid van het hoofd-
bestuur „Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen" gaf een uiteenzetting
over de problematiek en organisatie
van de kleine kernen.
De L.V.K.K. stelt zich ten doel de kwa-
liteit van het woon- en leefmilieu van
Nederlandse dorpen in de ruimste zin
van het woord te bevorderen.

De L.V.K.K. is een vrijwilligersorgani-
satie op landelijk niveau met als doel
de leefbaarheidsbelangen van kleine
kernen te behartigen. Om dit te reali-
seren heeft ze een adviserende stimu-
lerende, organisatorische en coördi-
nerende taak in de richting van rijk,
provincies, gemeenten en dorpsbe-
langenverenigingen.

Aangezien de leefbaarheid van kleine
kernen een veelomvattende proble-
matiek betreft, heeft de LVKK een
breed werkterrein.
Bestuur en ruimtelijke ordening, be-
volking, wonen en woonomgeving,
werkgelegenheid. Voorzieningen: on-
derwijs, winkels, openbaar vervoer,
gezondheids en bejaardenzorg, so-
ciaal-culturele voorzieningen, PTT
voorzieningen, bibliotheek, recreatie
en sportvoorzieningen, verkeer en
vervoer, sociale leven.
Na deze inleiding was er gelegenheid
tot het stelen van vragen die door de
heer van Pasen werden beantwoord
en zo nodig aangevuld door de voor-
zitter.
Het bestuur stelde in de rondvraag
voor om de bestaande enquête ten be-
hoeve van woningzoekenden voor de
Kranenburg aan te vullen.
Tot slot dankte de voorzitter allen
voor hun belangstelling met de wens
dat het een goed jaar moge worden
voor de vereniging.

Vordens Toneel
bracht een vrolijk
blijspel op de planken
Het Vordens Toneel gaf zaterdaga-
vond in het Dorpscentrum haar jaar-
lijkse uitvoering. Het vrolijke blijspel
getiteld "Ook mannen zijn maar men-
sen" werd gespeeld door zes leden van
het Vordens Toneel.
Het geheel speelde zich af ten huize
van de familie Delfos waar moeder
Delfos (Willy Bogers) wat betreft
mannen en nog vele andere zaken
vooroordelen koestert. Zij keurt het af
dat manlief als hobbies koken en bor-
duren heeft.
VaderDelfos(HenkBoersbroek)wint
echter een prijs met een recept. Eea
journaliste van een krant (Hannie
Vreeman) komt daarover een inter-

vieuw houden en neemt aan dat mevr.
Delfos de prijs gewonnen heeft.
Dit heeft vele verwikkelingen tot ge-
volg waaraan de dochter (Gerda II-
brink) en haar vriend (Henk Leuve-
rink) alsmede de buurman (Henk
Wullink) ook nog eens een steentje
bijdragen. Nadat alle misverstanden
uit de weg zijn geruimd komt alles
tenslotte goed.

Vordens toneel had dit jaar een nieu-
we bezetting wat betreft regie en souf-
fleren. De regie was voor het eerst in
handen van Ans van der Ham, die te-
vens het openingswoord sprak. Marie
Schuppers zorgde voorde soufflering,
grimering de heer H. Jurriens uit Arn-
hem. Aan het ind van de avond kre-
gen de medewerkers een bloemetje
aangeboden en konden de aanwezi-
gen nog een gezellig dansje maken.



Monica en Irma stalen de show
tijdens de pronkzitting
van de Deurdreajers
U kent ze vast allemaal wel, de vaders die op stap gaan en waarover Toon Hermans zo treffend kan
zingen. Wel de Club van Elf van de Karnavalsvereniging "De Deurdreajers" is vorigjaar ook een keer
op stap geweest. Samen uit om de bloemetjes eens lekker buiten te zetten. Dit uitstapje van de Club
van Elf (overigens een club die allerlei hand- en spandiensten voor de Deurdreajers verricht) kwam
zaterdagavond aan het licht.

Prins Gozewijn vond tevens dat het
gemeentebestuur in Vorden maar
eens op moet houden met praten over
bungalows, golfbanen en rekreatie.
"Laten ze de sportieve noodzaken
maar eens goed afwegen", aldus Prins
Gozewijn.
Prins Fred de Derde deelde deze
avond onderscheidingen uit een Paul
Eijkelkamp, Frank Leferink, Gerard
Eijkelkamp, Henk Jansen, Edith Mul-
link en Sandra Mullink. Allemaal per-
sonen die zich op één of andere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor
de Deurdreajers.

De juniorendansgarde trad deze
avond onder leiding van Reina Groe-
nendal tweemaal op, terwijl de senio-
rendansgarde zich evenmin onbe-
tuigd liet.
Sabine Helmink en Ronald Weeland
gaven een persiflage van Meatloaf.

Het was jammer dat de act van de Ko-
pergarde niet uit de verf kwam. Door
de vermomming waren de heren to-
taal onverstaanbaar.

Met leadzanger Paul Eijkelkamp als
solist bezong de Club van Elf het feit
dat deze club op de kop af elf jaar be-
staat. De Raaf van Elf gaf een gewel-
dig nummertje jungle jazz ten beste,
waarbij duidelijk werd dat mens en
aap wel erg veel op elkaar lijken.

Oppasser Johan nam het publiek mee
tijdens een rondleiding door het
Deurdreajersreservaat. Een wel zeer
bijzondere dierentuin. De Pronkzit-
ting werd besloten met de woorden
van Prins Fred: Deurdreajen man,
dan ko'j d'er in het vervolg better te-
gen an".
Na afloop was er bal.

Prins Fred III

In een werkelijk schitterende act zet-
ten Irma en Monica resp. Ria v.d. Lin-
den en Miep Rondeel de heren te kijk.
Met een zwoele omfloerste stem in
gebroken Duits werd het uitstapje van
de heren naar de "Mühle" uit de doe-
ken gedaan. De zaal lag plat. Inder-
daad het klapstuk van de avond tij-
dens deze gezellige Pronkzitting die
in zaal Schoenaker gehouden werd.
Onder leiding van president Johan
(Engberts) werd de aanwezigen een
vlot programma voorgeschoteld. De
karnavalsvereniging de Keijdarpers
waren deze avond te gast bij de Deur-
dreajers.
Prins Gozewijn had zich uitstekend in
het Vordense verdiept zo bleek uit zijn
toespraak. "Ook wij in de Keijenborg
zijn groot geworden door de Sorbo, al
gebeurt het werk bij ons thuis", daar-
bij doelend op de thuiswerkers van de-
ze Vordense firma. Monica en Irma

Dienst door jongeren
Zondag l februari is er weer 'n dienst
in de N.H. Kerk, die voorbereid is
door jongeren. Voor deze dienst heeft
de jeugddienstcommissie als voorgan-
ger uitgenodigd Ds. C. Petri uit
Warnsveld, terwijl 'The Young
Church Singers" uit Apeldoorn onder
leiding van Ton Schimmel de dienst
muzikaal zullen begeleiden. Dit koor,
bekend van vorige optredens, zal met
ca. 40 leden in de dienst aanwezig zijn.
Het thema luid 'Tekenen van Leven".
In de tijd dat Jezus leefde gebeurden
er veel wonderen, tekenen van leven
dus. Kunnen we misschien een paral-
lel maken tussen toen en nu? Centraal
staat de hoop dat christenen van deze
tijd dingen zullen doen die tekenen
van leven zijn (bv hulpdiensten van
het Werelddiaconaat).
Na afloop van de dienst staat de koffie
in de Voorde klaar. De jeugddienst-
commissie heet jong en oud hartelijk
welkom.

Catechesanten bezoeken
Synagoge Zutphen
De catechesantengroep van ds. Klaas-
sens bezoeken a.s. dinsdag 3 februari
de Joodse Synagoge te Zutphen. Het
is uiterst belangrijk om te ontdekken
hoe joden en christenen rondom het
oude testament (tweederde van de
bijbel!) met elkaar verbonden zijn.
Wat is het eigene van de joden en wat
kunnen we van hen opsteken?

Leerhuisavond
Joden-Christenen
Op woensdag 4 februari 1987 geeft ds.
Littooy een lezing/leerhuisavond
over het onderwerp "Zijn bloed kome
over ons en onze kinderen".
Hebben de Joden zich zelf vervloekt
of dient deze versregel uit het Mat-
theusevangelie (Matth 27 vs. 25) an-
ders gelezen te worden?
De avond wordt gehouden in de Voor-
de. Tot ziens in de Voorde.

Uitvoeringen
"Sursum Corda"

Ook in 1987 zal de Chr. Muziekver.
"Sursum Corda" weer drie avonden
uitvoering geven, en wil daarbij ieder-
een uitnodigen, om zo kennis te kun-
nen maken met veel muziek en show
die de vereniging voor U zal brengen.
De avonden worden gehouden in het
Dorpscentrum van Vorden, en wel op
zaterdag 14 februari, vrijdag 20 fe-
bruari en zaterdag 21 februari.
De Ie avond (14 febr.) zal zowel voor
als na de pauze het programma ver-
zorgd worden door de gehele vereni-
ging.
Muziek, drumband en majorettes
kunnen dan allen iets meer laten zien
van wat ze in het afgelopen jaar ge-
daan hebben.

De 2e en 3e avond(20 febr. en 21 febr.)
zal er voor de pauze een muziekpro-
gramma zijn en na de pauze zal het
"VORDENS TONEEL" de klucht
"NON-AKTIEF" opvoeren.
Dit is een klucht in twee akten ge-
schreven door Anthony Booth. Het
beloven weer mooie avonden te wor-
den met veel klank, kleur, spel, show
en ritme.
De toegang voor deze avonden is gra-
tis. Voor verdere informatie verwijzen
we naar de advertentie elders in dit
blad.

Ingezonden
mededeling
Buiten verantwoording van de redaktie.
Het bestuur van de Vereniging Vor-
dense Bad- en Zweminrichting "In de
dennen" heeft zich in hoge mate ver-
baasd over de inhoud van het artikel
"Onderzoek naar bungalowpark/
sportterrein/zwembad in uw blad van
22 januari j.1.
Wij willen ons bij dit artikel alleen
maar beperken tot de passages die op
het zwembad betrekking hebben, dit
in verband met de negatieve benade-
ring en dat zijn:

1. „Dat de bezoekersaantallen van het
bad de laatste jaren sterk gedaald
zijn...". Het omgekeerde is echter het
geval, nl. in 1984 waren dat er 39.000.
In 1985 steeg dit ondanks de zeer
slechte zomer tot 41.250, terwijl dit
aantal in 1986 opklom tot 47.500.
2. „De gemeente moet jaarlijks onge-
veer een kwart miljoen bijpassen".
Daarmee is het tekort wel flink naar
boven afgerond. Niet erbij geschreven
wordt dat dit tekort in hoofdzaak ont-
staat door rente en aflossingen van
geldleningen, welke in de jaren 78/80
werden aangegaan voor de noodzake-
lijke totale renovatie van het bad en
dat deze over 1985 samen fl.
177809,17 bedroegen, maar de komen-
de jaren fors zullen dalen.
Daardoor beschikt Vorden thans over
een goed en uniek gelegen bad, dat
bovendien voldoet aan alle eisen van
de nieuw wet „Veiligheid en Hygiëne
in Zwembaden", terwijl veel andere
baden, om hieraan te voldoen, zich
nog fikse uitgaven zullen moeten ge-
troosten.
3. ,',Het zwembad zal in het nieuwe
plan worden opgenomen". Dat is voor
ons vanzelfsprekend, want als zo'n
plan rond „In de dennen" wordt uitge-
dokterd, kan men daartussen dit ju-
weeltje toch niet als een witte vlek erin
opnemen. Het kan alleen maar een
pluspunt zijn om het gehele plan er
aantrekkelijker te laten uitzien.
4. „De gemeente wil het bad verko-
pen". Alleen een eigenaar kan iets ver-
kopen dachten wij, laat die eigenaar
nu toevallig niet de gemeente Vorden
zijn, maar de Vereniging Vordense
Bad- en Zweminrichting „In de den-
nen" met de notariële statuten.
Nog nimmer, zolang deze plannen lo-
pen, heeft een mogelijke gegadigde
zich om inlichtingen tot ons gewend,
evenmin stelde de gemeente aan- of
verkoop aan ons voor. Voorwaarden
voor een eventuele overgang zijn nog
nooit aan de orde geweest. We ontvin-
gen zelfs nimmer namen of exacte
plannen van de gemeente en konden
ook alleen maar via persartikelen ver-
nemen hoe het reilt en zeilt rond de
„Economische versterking van het
gebied rond het zwembad".
Graag zullen wij, evenals onze buur-

man de Voetbalvereniging Vorden
eens definitief weten waar we aan toe
zijn, om daarop ons beleid voor de ko-
mende jaren te richten.
Al bijna 3 jaar kunnen door ons en de
voetbalvereniging geen investeringen
worden gedaan, die nodig zijn voor
een goede bedrijfsvoering.
De lange en dure onderzoeken, steeds
maar weer opnieuw, werden bepaald
niet gunstig op de zelfswerkzaamheid
van de verenigingsbestuuursleden.
Deze moeten steeds maar op 'n af-
stand toezien of er wat gaat gebeuren,
zo ja wat dan wel en in hoeverre wor-
den zij daarbij betrokken. Zij vragen
zich af hoe lang die onzekerheid nog
moet duren.

Met dank voor plaatsing voor bestuur
Ver. Vordense Bad- en Zweminrich-
ting „In de dennen"
Joh. J. van Dijk, secr.

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

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

Iedere 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.

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

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

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond Mtetitie harmo-
nie Jubal, in het St. LuoHRsgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

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

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

JANUARI
28 Jaarvergadering N.B.v.Plattelandsvr.
30 Vormingswerkgroep Vrije tijd

Blije tijd Dorpscentrum Jong Gelre
31 Contactavond Concordia

Dorpscentrum

FEBRUARI
2 Jaarvergadering HSV de Snoekbaars

Zaal De Herberg
5 Bejaardenkring
6 Volleybal regionaal

Sporthal Vorden Jong Gelre
8 Veldtoertocht fietsclub

VRTC de Achtkastelenrijders
9 Badminton Appie Happie Veldhoek

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

Sporthal Vorden Jong Gelre
14 Muziek/Toneel Sursum Corda

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

Dorpscentrum
20 Zwemmen Jong Gelre
21 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
24KPO
24 Ledenvergadering

Deldense Buurtvereniging
24 AJK avond Dorpscentrum Jong Gelre
27 Culturele avond GMvL/NBvPl/Jong

Gelre zaal De Herberg
28 Carnaval

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

Dorpscentrum
7 Binnensportdag De Hanzehof

Zutphen Jong Gelre
17KPO

18 HVG dorp maandelijkse avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering muziekvereniging

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

Dorpscentrum
31 HVG dorp ringvergadering

APRIL
2 Bejaardenkring
2 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
3 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
4 Slotbal Dansschool Veelers

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

avond Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum.

Uitstapje NCVB
De dames van de NCVB zullen op 5
februari de uitzending "Plein Publiek"
bijwonen. De dames zullen dan wel
vroeg uit de veren moeten, want de
bus vertrekt reeds om 7.00 uur's mor-
gens vanaf de Ned. Hervormde Kerk.

Alg. Ned. Bond
Voor Ouderen
Vrijdagmiddag 6 februari komt de on-
langs in Vorden opgerichte afdeling
van de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen (ANBO) voor de eerste
keer in het Dorpscentrum bijeen.

Naast het geven van voorlichting op
het terrein van ouderenzorg zijn deze
middagen gericht op onderling kón-
takt en enig amusement.

Weekend
recept
slagery
Vlogman

Wy willen proberen iedere week een recept te publiceren
in Contact Daarbij een aanbieding in onze week-
advertentie om u extra voordelig te laten smullen.

Gebakken lever met appel
Kalfslever is één van de fijnste leversoorten. Varkenslever is wat vetter.
Beide leversoorten zijn geschikt om te bakken, te roosteren of om te ver-
werken in paté's.
Voor de bereiding van dit gerecht kunt u kiezen voor kalfs- of varkensle-
ver. Reken voor 4 personen op 500 gram lever (in vier plakken gesneden).
Wentel de plakken lever door wat bloem waaraan u wat zout en peper
heeft toegevoegd. Schud de overtollige bloem eraf. Verhit 75 gram boter
in de koekepan en wacht tot het schuim op de boter begint weg te trek-
ken. Leg de plakken lever in de hete boter. Temper de warmtebron en
bak de plakken aan weerszijden goudbruin (6 a 8 minuten).
Schil 2 goudreinetten, boor de klokhuizen eruit en snijd de appelen in
niet al te dunnen plakken. Leg de lever op een voorverwarmde schaal en
bak de plakken appel in de resterende bakboter aan weerszijden licht-
bruin. Stuif er wat kaneel over en leg de appel op de lever.
Tip: geef er spruitjes en kleine gebakken of gefrittuurde aardappeltjes
bij. Gebakken lever smaakt overigens ook erg lekker op de boterham.
Bereidingstijd: 15 minuten.

Politie Varia
Verkeersongeval Baakseweg op 23-1-'87
Ongeveer 200 meter voorbij de kruising met de Kruisdijk reed een bestelauto-
bestuurder afkomstig uit Steenderen tegen een boom. Door gladheid raakte de
bestuurder in de slip. De bestuurder werd voor onderzoek overgebracht naar
het Spittaal. Hij hield tengevolge van deze aanrijding een opgezwollen neus
over. Het voertuig werd geheel vernield.

Verkeersongeval op 23-1-'87
Plaats: kruising Kerkhoflaan-Oude Zutphenseweg. Bestuurder van een perso-
nenauto reed over de Oude Zutphenseweg en gaf geen voorrang aan een van
rechts komende bestuurder van een personenauto. Gevolg een botsing met eni-
ge materiele schade. Geen gewonden.

Diefstal van ij/er uit container
Er werd op 24-l-'87 's middags ijzer ontvreemd uit een container bij ten Have op
het industrieterrein. De daders waren twee onbekende mannen die wegreden in
een personenauto.

Verkeersongeval op 24-l-'87
Er vond op de kruising Zutphenseweg-Mispelkampdijk-Strodijk te Vorden een
aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Beide voertuigen kwamen uit
Zutphen. Eén van de auto's wilde linksaf gaan de Mispelkampdijk op rijden en
werd op dat zelfde moment ingehaald door de andere auto. Beide auto's werden
beschadigd.

Verkeersongeval op 25-1-'87
Er vond op de Ruurloseweg in de scherpe boch net voorbij de Schoneveldsdijk
een ongeval plaats. Bestuurder van de auto raakte in de slip door het gladde weg-
dek en kwam vervolgens tot stilstand in de rechter berm. Het voertuig werd
zwaar beschadigd. Geen gewonden.

Verkeersongeval op 25-1-'87
Er vond op de Baakseweg net voor de Hackfortselaan een eenzijdig ongeval
plaats. De bestuurder van een personenauto raakte in de slip door het gladde
wegdek en botste vervolgens tegen een boom. Het voertuig werd zwaar bescha-
digd agevoerd. Geen gewonden.

Ontvreemde personenauto
Er werd in de nacht van 25 op 26 januari 1987 een personenauto ontvreemd van-
af de uitrit van een woning aan het Vaarwerk te Vorden. De dader is bekend bij
de politie maar kon echter nog niet worden aangehouden.

Verkeersongeval op 26-1-'87
Er vond een ongeval plaats op de kruising Het Hoge - Smidsstraat. Van de
Smidsstraat kwam een auto en wilde linksaf gaan Het Hoge op. Op dat zelfde
moment kwam een auto van rechts, waarna een aanrijding plaats vond. Beide
voertuigen werden licht beschadigd.
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Wij kochten de gehele voorraad

swcatshirts
van een zéér bekend merk

5 kleuren • winkelprijs
alle maten f 49,50

Hout bestellen
Harmsen bellen

05752-1486

Regionaal Ziekenfonds OGZO
Grotestraat 92 te 7471 BS Goor. Telefoon tot 1 februari
1987 05470-73305, vanaf 1 februari 1987 05470-
84444.

Belangrijke mededeling voor onze verzekerden:

Vanaf 2 februari 1987 rijdt onze

ziekenfondswinkel
een andere route

Hij komt in uw omgeving op:
DINSDAG:
Steenderen van 09.00 tot 09.45 uur
"Dorpsstraat (Kerkplein)"

Toldijk van 1 0.1 5 tot 10.30 uur
"Russerweg (Plein)"

Keijenborg van 10.45 tot 11.1 5 uur
"Parkeerterrein Past. Thuisstraat"

Hengelo (G) van 11.45 tot 12.30 uur
"Bushalte bij Gemeentehuis"

Vorden van 13.30 tot 14.1 5 uur
"Parkeerterrein bij N.H. Kerk"

Ruurlo van 14.45 tot 1 5.30 uur
" 't Rikkelder (Kruisgebouw)"

Barchem van 16.00 tot 16.15 uur
"Kerklaan (halte Bibliobus)"

WOENSDAG:
Vorden van 10.30 tot 11.1 5 uur
"Parkeerterrein bij de N.H. kerk"

DONDERDAG:
Mariënvelde van 12.45 tot 13.00 uur
"Waalderweg (Kerkplein)".

NIEUW TELEFOONNUMMER
VAN HET ZIEKENFONDS
H et telefoonnummer tot 1 februari 1987 isnog 05470-
73305. Daarna is het nieuw telefoonnummer 05470-
84444.

NIEUW TELEFOONNUMMER OGZO ASSURANTIE
Vanaf 1 februari 1987 kunt u OGZO Assurantie, bemid-
delaar voor o.a Oost Nederland Ziektekostenverzeke-
ring, rechtstreeks bereiken onder nummer: 05470-
84555.
Bewaar deze advertentie bij uw bewijs van inschrijving.

DeDirektie.

tfSS
<;£ .̂.s-

A&^L

Alle materialen
voor: gas-,
water-,
en c.v.-
karweitjes

Ook voor
de doe-
het-zelver

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

loodgietersbedrijf

J.H WILTINK
/orden. Tel. 1656.

De Zutphense begrafenis Stichting
Arno 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.

Far West tuinoveralls
in stone washed of black denim.
De grote mode van dit voorjaar is
nu al spotgoedkoop bij DeTuunte

Adviesprijs 98,-
TUUNTEPRIJS SLECHTS

75-
Werkspijkerbroek

merk Californian, een
voorgewassen denim kwaliteit
echter zonder duimstokzak. De

adviesprijs is 65,-. Tuunteprijs 45,
WEEKTOPPER SLECHTS

39,50

Black denim jack
merk Fresh Sport met opgezette

en steekzakken.
Een unisex model

De adviesprijs is 98,-
TUUNTEPRIJS SLECHTS

75-
Heren polo sweatshirt

in een zwarte sweatstof
met embleem op borst van football

Celtic.
De adviesprijs is 65,-

TUUNTEPRIJS SLECHTS

45f-

Black denim rok
in een mooie soepele kwaliteit

met steekzakken en achter split
De adviesprijs is 65,-

Tuunteprijs 45,-
WEEKTOPPER

35-
Kinder sweatshirt

in vele moderne uni voorjaars-
kleuren met een ronde hals.

Gemakkelijk wasbaar.
Adviesprijs is 25,-

TUUNTEPRIJS SLECHTS

17,50
N l E UW I ONZE SPONSOR - CREDITKAART IS VOOR UZELF
10,- EN VOOR UW VERENIGING 5,- WAARD.

Profiteer nog één week van onze
opruiming op de afdeling
schoenen:

Dames laarzen vanaf
SnOW-bOOtS vanaf

Dames pumps vanaf

10 tot 20%
KORTING
op alle niet afgeprijsde schoenen uit de
wintercollectie. OP = OP.

J
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Adverteren
kost geld

niet
adverteren
kost meer

BAAK
ELEKTRDNIKA

TWEEWIELER5

Vanaf heden zetten wij in
samenwerking met Snelder b.v.
het loodgieters-, gas- en
waterfittersbedrijf voort.

Ook de heer Hollman is in onze dienst getreden. Wij zullen U
op onze bekende correcte wijze bedienen en hopen op
jarenlange prettige wijze van zakendoen.
Dus vanaf heden een totaal pakket op

electra, gas en water, antennebouw
EMMERIKSEWEG 46 - BAAK -TELEFOON 05754-264

DE VALEWEIDE

bos Forsythia's geietakken
bos Narcissen

2 bossen Narcissen

3,50
3,25
5,75



Jaarvergadering
CBTB
Vrijdagavond werd de jaarvergadering
van de CBTB gehouden, waarbij ook
de echtgenotes van de leden waren
uitgenodigd.

De jaarverslagen van penningmeester
en secretaris werden door de leden
goedgekeurd. De heer J.W. Wagen-
voort uit Hengelo bracht voordrach-
ten uit eigen werk ten gehore.
Deze veelal op het praktische leven
gerichte voordrachten werden door
de aanwezigen gewaardeerd zodat te-
rug gezien kan worden op een ge-
slaagde avond.

Amnesty Nieuws
Ook de Werkgroep Amnesty Interna-
tonal Vorden heeft een enkele keer
goed nieuws; van de drie gevangenen
waarvoor deze maand geschreven zou
worden, is er één inmiddels vrijgela-
ten.
Het is 'n voormalige vakbondsleider
uit Zimbabwe, die van 1984 afzonder
aanklacht werd vastgehouden. Er blij-
ven echter twee andere gevangenen
over, ten bate waarvan brieven kun-
nen worden geschreven.

In Peru werd Policarpio Condori Var-
gas, een boer uit de provincie Puno, in
juni 1986 gearresteerd, toen hij van
zijn werk naar huis ging. Sindsdien is
hij "verdwenen". In Bulgarije kreeg
Kostadin Kalmakov een gevangenis-
strafvan vijf jaar wegens zijn geloofso-
vertuiging. H ij is lid van de Pinksterge-
meente. Op maandag 2 februari kunt
U 's avonds weer op de gewone tijd te-
recht in het Dorpscentrum, waar le-
den van de Werkgroep Amnesty In-
ternational Vorden met schrijfmate-
riaal en koffie klaar zitten om U te ont-
vaneen.

Café 't Zwaanlje
kampioen
Op zondag 11 en 18 januari werd het
jaarlijkse horeca zaalvoetbaltoernooi
gehouden, hieraan hebben 10 teams
deelgenomen uit Vorden. De eind-
stand van de voorrondes op 11 januari
was:
Poule A: l. Zwaantje 4-7; 2. Herberg l
4-6; 3. Olde Smidse 4-5; 4. Herberg 3
4-2; 5. Schoenaker 2 4-0.
Poule B: 1. Uenk 4-7; 2. Stampertje 4-
6; 3. Schoenaker l 4-4; 4. Herberg 2 4-
3; 5. Proathoes 4-0.
Op zondag 18 januari werden de fina-

lewedstrijden gespeeld: Schoenaker 2
- Proathoes 2-2; Herberg 3 - Herberg 2
5-8; Olde Smidse - Schoenaker 2-5;
Herberg l - Stampertje 2-2; Zwaantje -
Uenk 4-1.
De eindstand: l en kampioen Zwaant-
je; 2. Café Uenk; 3. Stampertje; 4.
Herberg; 5. Schoenaker 1; 6. Olde
Smidse; 7. Herberg 2; 8. Herberg 3; 9.
Schoenaker 2; 10. Praothoes.
Elk team ontving na afloop een beker
die beschikbaar waren gesteld door de
horecagelegenheden. De café Uenk
wisselbeker ging naar café 't Zwaantje
die terecht de eerste plaats opeiste.
Nadat de organisatie de diverse teams
en scheidsrechters en de familie Jans-

Dash dames pakten
de punten bij
RAC Almelo
De dames van Dash Vorden hebben
zaterdagmiddag aangenaam verrast
door bij RAC uit Almelo een 2-3 over-
winning uit het vuur te slepen.
Dash kwam deze wedstrijd heel wat
beter voor de dag dan tijdens de laat-
ste thuidwedstrijd. Vooral de concen-
tratie was goed. Monique Nijenhuis
speelde een zeer sterke wedstrijd. Het
team van Jaap Sanders begon uitste-
kend met twee achtereenvolgende
setoverwinningen 6-15 en 11-15.
Daarna kwam RAC beter in haar spel
wat eveneens in twee setoverwinnin-
gen 15-11 en 15-12 werd omgezet. In
de beslissende vijfde set bleek Dash
de zenuwen beter in bedwang te heb-
ben en werd een regelmatige 10-15
overwinning geboekt.

sen hadden bedankt voor hun mede-
werking, konde de teams nog even ge-
zellig samen zijn in de sporthal.

Nederlaag
voor Velocitas
Het eerste team van Velocitas heeft de
competitiewedstrijd thuis tegen WG
met 0-2 verloren. Hierdoor is Veloci-
tas in de onderste regionen van de
ranglijst verzeild geraakt. VVG besli-
ste deze wedstrijd overigens pas in de
laatste twee minuten in haar voordeel.
Velocitas 2 verloor verrassend met 10-
4 van Velocitas 5. Velocitas 3 versloeg
Zavodo 6 met 4-1 en Zavodo verloor
van Velocitas 4 met 4-6.
Programma: maandag 2 februari Ve-
locitas 5 - Gazelle 4; Velocitas 4 - Pan-
dawa 3; Velocitas (dames) - d'n Draai-
jer; Steenderen l -Velocitas 1; Steen-
deren 2 - Velocitas 3.

Winst voor Vorden
tegen Natara
De heren van Vorden '64 hebben de
competitiewedstrijd tegen Natara met
6-4 gewonnen. In de eerste speelpe-
riode had Vorden een 2-1 voorsprong
door doelpunten van Rudi Sloot en
Jaap Stertefeld.
In de tweede periode werd de voor-
sprong opgevoerd door doelpunten
van Herman Eilander en Han Beren-
pas. NadatNatare in de derde speelpe-
riode tot 4-3 was teruggekomen scoor-
de Frans Karmiggelt 5-3. Marck Kar-
miggelt maakte in de laatste speelpe-
riode het halve dozijn vol 6-4.

Volleybal Dash
Uitslagen Dash teams. Dames Hansa
- Dash 2 2-2; Deventer l - Dash 2 3-0;
Hercules l - Dash 3 0-3; Deventer 5 -
Dash 4 0-3; Dash 5 - Vios 42-1; Dash 7
- Teuge 5 0-3; dash 8 - DSC 3 0-3.

Meisjes: MB 2 Dash - WSV l 0-3; Mai
Dash l - Isala l 0-3; MA2 Wilp l -
Dash 2 0-3.

Heren: Dash l - ABS l 3-0; Dash 2 -
Wilhelmina l 0-3.
Jongens: Voorwaarts l - Dash l 1-3.

DAMMEN
Ulft - Vorden 1-7
(juniorenviertallen)
De juniorenviertallenkompetitie be-
staat dit jaar uit slechts 2 teams. UDC
en DCV. Het gaat dus alleen om het
kampioenschap, want beide teams
zijn direkt geplaatst voor de Gelderse
finale.

DCV heeft de eerste uitwedstrijd
ruim gewonnen, waardoor de thuis-
wedstrijd nog een formaliteit is. De
Ultenaren kwamen met name op het
kombinatieve vlak tekort.
Remco Boon - Henk Hoekman 0-2;
JeroenVenus-Jurgen Slutter 0-2; Ma-
rio Daamen - Michiel Boerkamp 1-1;
Esther Aalders - Martin Boersbroek
0-2.

Gelders kampioenschap
Na de zaterdag gespeelde 8e ronde
staat Harry Graaskamp op een goede
plaats. Na een partij, die voor hem

minstens even bloedstollend was als
voor opponent Gerhard van Kampen,
maar toch gewonnen werd, staat
G raaskamp op een gedeelde 4e plaats.
Gerrit Wassink was kennelijk reeds in
de ban van zijn aanstaande vakantie,
want hij speelde een voor zijn doen
ongeinspireerde partij tegen Kees Ha-
zen. Het werd dan ook remise.
Simon Wiersma probeerde in een
klassieke stand Sadiek omver te krij-
gen, wat hem niet lukte. Het resultaat
was remise. Slechter verging het Ben-
nie Hiddink. Tegen favoriet Antoon
Janssen kwam hij goed tot gewonnen
te staan, totdat hij Janssen een door-
braak met dam aanbood. Deze dam
was nog wel remise, maar niet op de
manier zoals Hiddink het resterende
spel speelde. Henk Hoekman remi-
seerde bij de junioren.

Onderlinge kompetitie
H. Graaskamp -T. Slutter 2-0; G. Was-
sink -J. Koerselman 1-1; G. Hulshof -
H. Lenselink 0-2; B. Breuker - T. Jans-
sen 1-1; G. Brummelman - R. Slutter
2-0; B. Wentink - J. Kuin 2-0; M. Vos-
kamp-G. ter Beest l-l; .H.Wansink-
J. Hoenink 1-1; B.Rossel-H.Esselink
1-1.

Badmintonuitslagen
Flash-Vorden
Jeugd: 2e klas afd. 4 team l won tegen
Doesburg 2 met 6-2.
2e klas afd. 3 team 2 verloor tegen
UBC l uit Ulft met 7-1.
Senioren: 4e klas afd 3. Team 2 verloor
van Dynamo 5 uit Neede met 5-3.
5e klas afd. 5 team 3. De tegen Shuttle

up 3 - de nummer 2 uit de poule - werd
helaas met 7-1 verloren. Slechts de da-
mesdubbel kon in de wacht worden
gesleept. Het leek er even op dat Wil-
co Heijenk zijn partij in winst kon om-
zetten, ondanks heldhaftige tegen-
stand moest hii in de 3e set ook een
beetje door pech uit handen geven.
5e klas afd. 4 team 4 tegen Hengelo 5.
Deze werd met 3-5 verloren. Er kan
echter wel worden gezegd dat de
speelkracht van dit team vooruit gaat.
De uitwedstrijd werd nog met 6-2 ver-
loren nu kwam men iets meer tegen-
stand tegen verklaarden desgevraagd
de tegenstanders uit Hengelo. Hope-
lijk kan men deze trend doorzetten en
aan het einde van dit seizoen boven
de middenmoot in de poule eindigen.

Schaatswedstryden
Woensdagmiddag organiseerde de ijs-
vereniging 'Vorden" schaft swedstrij-
den voor de jeugd tot 13 jaar.
In totaal deden 44 jongens en meisjes
aan de wedstrijden mee. De uitslagen
in de verschillende leeftijdsgroepen
waren als volgt:
Meisjes t/m 7 jaar: 1. J.Funke;2.S.Kl.
Brink; 3. R. Brinkhorst.
Jongens t/m 7 jaar: 1. M. Harms; 2. A.
Kok; 3. R. Harms.
Meisjes 8 en 9 jaar: 1. S. Baank; 2. C.
Wentink; 3. K. Grievink.
Jongens 8 en 9 jaan l . T. Temmink; 2.
F. Vaneker; 3. R. Leferink.
Meisjes l O en 11 jaar: l.S.Visschers;2.
L. Brinkhorst; 3. F. Meijerman.
Jongens 10 en 11 jaar 1. R. Helmink;
2. E. Helmink; 3. R. Schoenaker.
Jongens 12 en 13 jaar: \. A. Kamper-
man; 2. R. Visschers; 3. J. Oosterink.

Welkoop heeft kassen van grote klasse
Baco broeibak
GF 34. Een minikas met
ongekende mogelijkheden.
Bouwpakket, incl. glas,
afm. 1,27 x 0,86 x 0,63 m

NU:

De gratis Welkoop
tuin/adengids 1987 ligt

nu in on/e winkel.
Prr 'ervan de vele

aanbiedingen.

«fc*

Kweekkasje
Met kap en ontluchtings-
regelaar,
afm. 33x21 x 17 cm.
Van: 14,95 1O -7£
Voor |Z,/O

Baco tuinkas
Het hele jaar tuinplezier
met een Baco tuinkas.
Model BG 608,
afm. 1,91 x 2,54 x 2,07 m

NU: y 9 o,—
Model BG 812,
afm 2,53x3,78x2,11 m

NU 1.895,-

Prijzen zijn inclusief BTW
en geldig t/m 7 februari.

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

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

Modecentrum

Ruurlo

JEUGD MODE
o.a. Pointer

Broeken o.a. Pointer

S we a t shirts Pointer

DAMES MODE
Japonnen o.a.Fmk

PakjeS o.a. Ravens

Mantels tweed + trench

Pantalons o a Zerres

Rokken o.a. Hammer

o.a. Hucke

HEREN MODE
o.a. Loden

Trillen o.a. Equip

Broeken o.a. Gabardine

Broeken en truien van

Mexx - Emanuelle

Modecentrum

Ruurlo

HET GROTE NIEUWS
VAN DE RAI: DE CITROEN AX.

De nieuwe Citroen AX staat
ook bij ons op u te wachten.

Kom nu bij ons langs en maak
een testrit in de ideale eompact-auto.

Verrassend ruim. Enorm sneL
Heel sterk. Minimaal onderhoud.

En... uitzonderlijk zuinig!

CITROEN AX
REVOLÜ

AL VANAF 14.9
excl. afleveringskosten

IONAIR!
90,-

BIJ ONS IN DE SHOWROOM
Speciaal voor deze introduktie is ons bedrijf in Ruurio ook zondag 1 februari geopend! van 11.00 tot 17.00 uur

AUTOMOBIELBEDRUF RUESMK «
Ruurio De Venterkamp 11 Tel. 05735-1753 Haaksbergen Kruislandsingel46Tel.05427-13124


