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Frank Leferink op de bres
voor j ongerenkoor
Volgens Frank Leferink zijn er veel jongeren die graag in een jongerenkoor willen zingen maar die om
bepaalde redenen de stap om lid te worden niet durven of willen nemen. "Het heeft mogelijk te ma-
ken met het feit dat het jongerenkoor "Onverwacht Genoegen" met de kerk te maken heeft. Het is
jammer dat om die reden het koor niet goed valt bij jongeren", aldus Frank Leferink, voorzitter van
"Onverwacht Genoegen".
Hij houdt zich niet alleen met de be-
stuurlijke kant bezig maar hij is ook als
begeleider aan het koor verbonden.
"Vandaar dat ik ook hoop dat het le-
dental (momenteel telt de vereniging
25 leden) zal worden uitgebreid.
Eigenlijk zijn wij al velen jaren met
ups en downs bezig. De liederen die
gezongen worden ziijn veelal beken-
de nummers uit de zestiger jaren o.a.
van Bob Dylan, Beatles, Stones, Si-
mon en Garfunkel e.d.", aldus Frank
Leferink.

Muzikaal wordt het koor ondersteund
door piano, drum, dwarsfluit en gitaar.
Op dit moment is "Onverwacht Ge-
noegen" bezig^voor een dienst in de
Kerk van de Kranenburg op 21 februa-
ri a.s.

In deze dienst zal het jongerenkoor
een aantal nigro spirituals laten horen
met medewerking van een Antiliaan-
se solo zangeres. In maart zal deze
dienst in Vorden en Wichmond ge-
daan worden.
Behalve zingen in de kerk zingt het
jongerenkoor ook buiten de kerk
zoals in verpleeg- en bejaardenhuizen
en verder met de jaarlijkse muziekdag
in Vorden.
Het jongerenkoor repeteert elke don-
derdagavond in de parochiezaal van
de Christus Koning kerk. Jongelui in
de leeftijdsgroep van 15-35 jaar zijn
welkom. "Zij kunnen natuurlijk ook
op donderdagavond een keertje ko-
men luisteren en kijken", aldus Frank
Leferink die graag alle informaties wil
verstrekken (tel. 05752-2887).

Uitvoering
"Sursum Corda"
De Chr. Muziekvereniging "Sursum
Corda" geeft op 14, 20 en 21 februari
weer haar jaarlijkse uitvoeringsavon-
den. Deze worden gehouden in het
Dorpscentrum.
Zaterdag 14 februari is er zowel voor-
als na de pauze een muziekprogram-
ma dat word afgewisseld door de
drumband en de majorettes. Op vrij-
dag 20 februari en zaterdag 21 februari
is er alleen voor de pauze een muziek-
programma, terwijl er na de pauze een
toneelstuk wordt opgevoerd door
"Vordens Toneel".

Gemeentenieuws
huis)

1. Verleende vergunningen voor acties
Burgemeester en wethouders hebben
aan de carnavalsvereniging "de Deur-
dreajers" vergunning -verleend voor
het houden van een verloting. Aan het
Leger des Heils is een vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te gedurende de periode 16 februari
tot l maart 1987.

2. Militaire oefeningen
Van 16 tot en met 26 februari a.s. zul-
len er onder meer in Vorden militaire
oefeningen gehouden worden. Parti-
culieren hebben toestemming ver-
leend tot het betreden van hun terrei-
nen. Er zal gebruik worden gemaakt
van losse munitie.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën en
openbare werken c.a. vergadert op
dinsdag 17 februari 1987 om 19.30 uur
in het koetshuis, bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
— afwikkelen geldleningen en reser-
ves woningbouwvereniging 'Thuis
Best";
— verlenen van medewerking en van
garantie voor de tijdige betaling van
rente en aflossing van geldleningen
door de woningbouwvereniging
'Thuis Best" i.v.m. het vervroegd
aflossen van rijksleningen;
- garanderen betaling rente- en aflos-
sing geldlening, aan te gaan door de
woningbouwvereniging 'Thuis Best"
voor de bouw van 8 premie-huurwo-
ningen;
- a. onttrekking gedeelte Kapelle-
bultweg aan het openbaar verkeer;
b. grondruil Brandenborchweg/Ka-
pellebultweg;
— extra-subsidie voor de Vereniging
Vordense Bad-en Zweminrichting "In
de Dennen" over 1985;
- instellen eenrichtingverkeer wegen
bestemmingsplan "Addinkhof";
- herstraten Prins Bernhardweg;
- krediet voor het opnieuw inlijsten
van werken van Jan Rozeboom;
-jaarstukken van de VRIGA;
- aanschaf programmatuur en uit-
breiding geheugencapaciteit compu-
ter afd. sociale zaken;
— aanschaf geluidsinstallatie raads-
zaal;
- notitie wijziging kapverordening.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 17 februari
a.s. om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:

- onttrekking gedeelte Kapellebult-
weg aan het openbaar verkeer; gron-
druil Brandenborchweg/Kapellebult-
weg;
— voorbereidingsbesluit voor het per-
ceel Nieuwstad 12;
- instellen éénrichtingsverkeer we-
gen bestemmingsplan Addinkhof;
- herstraten Pr. Bernhardweg;
- aanschaf geluidsinstallatie raads-
zaal;
- notitie inzake gemeentelijke kap-
verordening;

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 18 februari a.s. om
19.30 uur in het gemeentehuis.
- onderzoek door de Gelderse Stuur-
groep Werkloosheid naar de mogelijk-
heden om in Vorden een kringloop-
winkel te starten;
— extra subsidie voor de Vereniging
Vordense Bad-en Zweminrichting "In
de Dennen" over 1985;
- krediet voor het opnieuw inlijsten
van werken van Jan Rozeboom.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels;
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden,
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
— de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;
- de stukken liggen voor eenieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

4. 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
ingedie^^ie onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 3 februari 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer J. van Ark, Wilden-
borchseweg 19, voor het vergroten
van een loods;
2. Aan de politiehonden dressuur-
club, p/a het Kerspel 24, voor het bou-
wen van een clubaccommodatie aan
de Hamelandweg (ong.). •

5. Wegwerken achterstallig onderhoud
kleine landschapselementen
Op 9 februari j.1. is daadwerkelijk een
begin gemaakt met' het wegwerken
van het achterstallig onderhoud van
kleine landschapselementen in Vor-
den. Met behulp van subsidie van de
provincie Gelderland, het Ministerie
van landbouw en Visserij (terugploeg-
regeling) en het Gewestelijk Ar-
beidsbureau (inschakeling van een
WVM'er) wordt het project bekos-
tigd. De uitvoering geschiedt met be-
hulp van inschakeling van jeugdige
werklozen.
Het wegwerken van het achterstallig
onderhoud gebeurt voor de eigenaar/
gebruiker van 'n object geheel koste-
loos. Wel dient er een onderhouds-
overeenkomst afgesloten te worden,
waarin men verklaart dat men bereid
is om het object minimaal 6 jaar in
stand te houden. Hieraan zit echter
geen financiële consequentie voor de
eigenaar/gebruiker.
Er hebben zich voor dit project al een
voldoende aantal eigenaren/gebrui-
kers opgegeven, zodat men met de
uitvoering van de werkzaamheden al
enkele maanden vooruit kan. Het is
nog steeds mogelijk om aan het pro-
ject deel te nemen. U kunt daartoe
contact opnemen met ingenieursbu-
reau Nieuwland te Wageningen, tel.
08370-21711.
De heer Punt zal u graag alle informa-
tie verstrekken omtrent deelname.
De uit te voeren werkzaamheden be-
treffen onder meer het wegwerken
van alle vormen van achterstallig on-
derhoud, instandhouding of vervan-
ging van afrasteringen, herinplanten
etc.
De voorbereiding van het project
wordt verzorgd door het bovenge-
noemde ingenieursbureau, de Gront-
mij voert de directie over de uitvoe-
ring. De rol van de gemeente is die
van initiatiefnemer en coördinator.

Nuttige bijeenkomst
ANBO
De pas opgerichte afdeling van de
ANBO (Alg. Nederlandse Bond voor
Ouderen) hield dit weekeinde in
het dorpscentrum zowel een gezellige
als nuttige bijeenkomst. Voorzitter
G.H. van Oijen kon een flink aantal
ouderen welkom heten. De heer B.
van Tilburg vertelde vervolgens het
één en ander over "veilig wonen".
Voor deze gelegenheid was er een
kleine tentoonstelling ingericht zodat
de aanwezigen konden bekijken wel-
ke woonmogelijkheden er zoal zijn.
Veel informatie waar velen hun voor-
deel mee kunnen doen.

Als afsluiting van deze bijeenkomst
liet de heer van Tilburg de aanwezi-
gen een aantal fraaie dia's zien van
Vorden en omstreken in wintertijd.
Bij de eerstvolgende bijeenkomst van
de ANBO zal er een notaris worden
uitgenodigd om wat nuttige wenken
te geven.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording
van de redaktie.
PAREL VAN GELDERLAND '77
POEPDORP VAN GELDERLAND
'87?
Er is al veel gepraat en er is al veel ge-
schreven over overlast van honde-
poep. Kennelijk zonder enig effect,
zoals wij aan het voetpad^ de Brin-
kerhof langs de rondwegWfelijks aan
den lijve ondervinden, en zo wij niet,
dan wel de talrijke kinderen, die veelal
denken naar hartelust in de groen-
strook te kunnen spelen. Dan komen
ze echter wel bedroga^uit, want
slechts één stap buiten ̂ roetpad le-
vert 'n flinke "klodder" aan de schoe-
nen op.

Dit voetpad schijnt namelijk het
meest geliefde plekje te zijn, wat de
hondebezitters hebben uitgekozen
om hun honden te laten ontdoen van
uitwerpselen welke in hun eigen tuin
niet welkom zijn. Enig besef, dat an-
deren weieens last hiervan zouden
kunnen hebben, schijnt er helemaal
niet te zijn.

In dat geval zouden ze wel de moeite
nemen om de groenstrook aan de
overkant van de sloot te nemen, waar
niemand overlast van heeft. Het eni-
ge, wat hiervoor nodig is, is of door de
droge sloot stappen, of een klein om-
weggetje maken; slechts een enkeling
heeft dit door.

Met het voorjaar en de zomer in aan-
tocht vragen wij dan ook aan alle be-
trokkenen: Neemt U ook deze moei-
te. Het bespaart ons veel overlast, het
kost U niets en het maakt Uw huisdier
niets uit of hij/zij nu links of rechts van
de sloot loopt. Óns wel!!! Bovendien:

Op een dergelijke manier kan het 10-
jarig jubileum van de Parel van Gel-
derland toch niet worden gevierd?

J. de Weerd,
Brinkerhof 94
7251 WP VORDEN

Veldtoertocht
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseerde zondagmorgen een
veldtoertocht waaraan, ondanks de
minder gunstige weersomstandighe-
den, door ruim 60 personen werd
deelgenomen. Aanvankelijk lag het in
de bedoeling dat er 40 kilometer afge-
legd zou worden. Door de regenval
werd het parcours, dat vanuit Vorden
richting Lochemseberg voerde, met
vijf kilometer ingekort. Start en finish
waren bij het gemeentelijk sportpark
aan de Oude Zutphenseweg.

De "Achtkastelenrijders" zijn voorne-
mens om in de maand mei een voor-
jaarstocht te organiseren.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NCVB jaarvergadering
Ook in februari hebben we weer een
bijeenkomst en wel op dinsdag de 17e.
Dit is tevens de jaarvergadering, waar-
op, zoals U weet, de bestuurswisseling
zal plaats vinden.
Mevr. G ille zal aftreden als presidente
en mevr. Hilferink neemt haar plaats
in. Ook mevr. Tuenter is 6 jaar be-
stuurslid geweest. Het bestuur is weer
compleet met het toetreden van mevr.
Bargeman.
Na het huishoudelijk gedeelte en de
pauze zullen we nog iets gezelligs or-
ganiseren. U bent van harte welkom
en tot ziens in het Dorpscentrum.

De Doop in de Dorpskerk
"Het water wacht", zo begint één van
de verzen, die we a.s. zondag hopen te
zingen. Het water wacht inderdaad,
op de kinderen die ten Doop zullen
worden gehouden. Deze keer zijn dat
niet alleen hele kleine kinderen, maar
ook twee al wat grotere kinderen.
Een reden te meer om blij te zijn met
dit teken van Gods verbond. Want
ook voor ons mag het waar worden,
dat we niet zijn overgeleverd aan de
machten ten dode, waar ook de farao
van Egypte al toe behoorde (Exodus
1).
Die macht is sterk, ook in onze dagen,
soms schijnbaar onoverwinnelijk.
Maar er was een ark des behouds, er
was een pad door de golven en er is
een weg ten leven. Daarom mogen we
zingen, zoals het wordt verwoord in
het vijfde vers van Gez. 344 (dat is het
lied van deze week):
Lof Vader, Zoon en Heilige Geest
Hem die voor alle tijden
ons heeft geroepen tot Zijn feest
die zeer ons zal verblijden.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: A. Brandenbarg, oud
79 jaar; H.W. ter Beest-Maalderink,
oud 90 jaar; A. Hilferink-Wolsink, oud
84 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Woord- en communie-
dienst. Zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 februari lO.OOuurds .H. Weste-
rink, bediening van de H. Doop.
19.00 uur ds. Dijkstra uit Halle, uitgaande
van de Herv./Geref. Evangelisatiecom-
missie.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 15 februari 10.00 uur ds. C. Gros,
Aalten. 19.00 uur ds. Dijkstra, Halle. Evan-
gelisatiedienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 en 15 februari dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk 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 14 februar i 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa.
Tel. 1277. Tevens de gehele week avond-en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
14 en 15 februari P. Waart, Barchem. Tel.
05734-744. Spreekuuralleen voorspoedge-
vallen 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
Maand februari mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

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.



De avondvierdaagse
wordt verzet

van 11/m 4 juni naar

ECHT BELGISCH... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECENT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

HETZALU
•\« WSMAKEN!

Sï«a& GEBURENBROOD

•ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel 1384

Op onze afdeling inkoop hebben wij plaats voor een

inkoop-assistent(e)
Leeftijd: 1 9 tot 23 jaar
Opleiding: MEAO of HAVO-niveau.

De werkzaamheden bestaan o.m. uit het telefonisch en schriftelijk kontakt
onderhouden met verschillende leveranciers, alsmede het registreren en
controleren van verschillende inkoopgegevens.
In ons team wordt deze funktie in belangrijke mate als zelfstandig en
verantwoordelijk gezien.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
NEDAC SORBO GROEP b.v. postbus 1 2 - 7250 AA VORDEN.
Afdeling Personeelszaken.

INFO-AVON D
Op vrijdag 13 februari a.s. houdt Architektenburo
de Wijs b.v. haar maandelijkse info-avond.

MP. 87.5
U bent van harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur voor vrijblijvende
informatie omtrent onze woningtypes, waarvan een groot aantal geschikt
is voor premie A, B of C.
Deze informatie zal veelal begeleid worden door dokumentatie en
tekeningen e.d.

ARCHITEKTENBURO

DE WIJS B.V.
Plataanweg 2 - 7255 AZ Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1975

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

Aanbiedingen geldig do, vrij, zat 1 2, 1 3, 1 4febr.

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
1 6 februari
500 gram
hutspot

0,95

DINSDAG
1 7 februari
500 gram
panklare
koolraap

0,95

WOENSDAG
1 8 februari
500 gram
panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Hackforter molen brood
een echt Vordens brood. Probeer
het ook eens. Alleen gebakken
door Warme Bakker Oplaat.

NNIND/VIOLENB/1KKERS

Aanbieding:

Ontbijtkoek en kandijkoek nu 50 et. voordeel

Krente of rozijnenmik van 3,-voor 2,50

Tompoucen 4 haien 3 betalen

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Ons rundvlees een klasse
apart. Te verkrijgen in vele

soorten en maten om te
bakken of te stoven. Deze

week extra voordelig.
Riblappen mager of met een

randje.

DONDERDAG BIEFSTUKDAG WOENSDAG - GEHAKTDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo

6,95

WEEKENDAANBIEDING
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

Babi pangang 500 gr 6,25
Kotelet suise 5 halen 4 betalen
Hamburgers Per stuk _ 1,00

VOORDELIG VLEES, EXTRA SCHERP IN PRIJS

H.o.h. gehakt
1 kilo

6,95

Rundergehakt
1 kilo,

9,90

Grove verse worst
1 kilo

9,90

mager 1 kilo _

met een randje, 1 kilo

12.95
11,95

Magere
varkenslappen

Priklapjes
1 kilo

14,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt 150 gram
Kartoffelsalade ioogram

MARKTAANBIEDING

KARBONADES
5 HALEN 4 BETALEN TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 VORDEN

Uitnodiging voor ieder-
een. Hebt U problemen met
het invullen van diverse for-
mulieren (huursubsidie, stu-
diefinanciering, kinderbijslag
t.w. onderhoudsverklaringen
e.d.) komt U dan op donderdag
19 febr. a.s. van 9.30-11.30
uur naar het Dorpscentrum te
Vorden, waar door deskundi-
gen getracht zal worden uw
vragen te beantwoorden.
Deze morgen wordt georgani-
seerd door de Vrouwenraad.
Inl. en opg. bij mevr. A. Krooi,
Christinalaan 10, tel. 2397.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Klaverjaswedstrijden
a.s. vrijdag 13 februari bij:
ZAAL SCHOENAKER

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

v.v.v.
zomer
programma 1987

Laatste oproep
De V.V.V. Vorden verzoekt elke vereniging, in-
stantie of andere organisatie die in Vorden het ko-
mend jaar aktiviteiten ontplooit deze zo spoedig
mogelijk in ieder geval vóór 28 februari 1987, op
te geven bij het V.V.V. secretariaat.
Indien de gegevens betreffende de aktiviteit voor
deze datum binnen zijn zullen zij worden opgeno-
men in het V.V.V. zomerprogramma.
Voor het zomerprogramma is het gewenst alle
elementaire gegevens zoals datum, plaats, aan-
vangstijd, korte omschrijving, entree etc. te ver-
strekken.
Voor verdere persinformatie is het gewenst een
uitgebreid persbericht bij te voegen. Door de
V.V.V. zullen de betreffende communicatiemedia
op de hoogte worden gesteld.

S.v.p. DE GEGEVENS VOOR 28 FEBRUAR11987
TE VERSTREKKEN

In te leveren:
V.V.V., Postbus 99, 7250 AB Vorden.
L.TJ. Sluiter, Brinkerhof 101, 7251 WV Vorden.

LMB VORDEN B.V.
ESSER LANDBOUW

•M KRANEN
EN

TRACTOREN VAN
SHIBAURA

ZIJN

Industrieweg 13 - 05752-3163

GEMEENTE
VORDEN
(RECTIFICATIE)

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het col-
lege van Burgemeester en Wethouders voornemens is
om met toepassing van het bepaalde in artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50, lid 8 der
Woningwet, medewerking te verlenen aan het verzoek
van Afima financiële adviseurs b.v. te Lochem voor de
verbouw van het pand Het Hoge 52 tot woonhuis/kan-
toor.
De op deze plannen betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen tot en met 4 maart a.s. vooreen
ieder ter inzage ter gemeente-secretarie (afd. RO/BT;
koetshuis).
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk be-
zwaren tegen dit voornemen indienen bij burgemeester
en wethouders.

Vorden, 10 februari 1987
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.



Op 6 februari 1987 heeft Men-
no een zusje gekregen.

We noemen haar

BERNADET
TONNIEENTINY
ESKES-HANSKAMP

Molenweg 17
7251 ED Vorden

Tiny en Bernadet rusten van
13.00 uur tot 15.00 uur.

Wij zijn blij met de geboorte
van ons dochtertje en mijn zus-
je

NICOLE
Geboren 8 februari 1987 te
Vorden.

THEO EN ANSHUNTINK
Ellen

Insulindelaan 22
7251 EK Vorden.

DANKBETUIGING.

Voor de vele felicitaties en ka-
do's in welke vorm dan ook
ontvangen bij mijn 80ste ver-
jaardag betuig ik bij deze mijn
oprechte dank.

J.W.WEENK

Vosheuvelweg 4, Vorden.

Wegens verhuizing te koop:
u ittrektaf el + kleine tafel +
divan, leren jas, brom-
fietshelm.
Tel. 05753-1680.

Beeldend kunstenaar zoekt
(evt. tijdelijk) dringend atelier
ruimte.
Tel. 05752-1862
(Bellen na 18.00 uur).

Gevraagd: voor huishoude-
lijke werkzaamheden 1 of
2 morgens in de week hulp van
08.00 tot 12.00 uur.
Zelfstandig kunnende werken.
Brieven onder nummer 45-1
Bureau Contact, Vorden.

Op zaterdag 21 februari a.s.
org. L.R. en P.C. deGraafschap
een dropping. Opgave voor
20 februari bij de heer Wijn-
bergen, tel. 05750-23393.

Te koop: 3 zits bank + com-
mode.
Tel. 05735-2331.

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

Zaterdagmiddag 14 februari
van 13.00 tot 17.00 uur de-
monstratie van produk-
ten bij:
ZAAL SCHOENAKER.

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 1 halve dag per
week.
TELEFOON 21 55.

WEEKEND-
AANBIEDING

BOERENCAKE
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

Zaterdag 7 maart 1987 houdt
L.R. en P.C. deGraafschap haar
jaarlijkse feestavond.
KOMT ALLEN.

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.

In plaats van kaarten.

HENK WUESTENENK
en

LEONIE MENTINK

gaan trouwen op donderdag 19 februari
a. s. om 10.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Receptie van 1 6. 00 tot 17.30 uur in café-
restaurant „De Twee Schimmels",
Rijksstraatweg 38 te Voorst.

Strodijk 19
7257 RS Vorden.

17 februari a.s. is voor ons een
bijzondere dag, want dan zij we 25 jaar
getrouwd.

Wij willen dit feest gaarne met al onze
familieleden, vrienden en bekenden vieren.
Om 14.00 uur houden we een dankviering
in de kerk op de Kranenburg, daarna zetten
we ons feest voort in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64 te Vorden.

Wij geven gelegenheid tot feliciteren van
15.30-17.00 uur.

STINYENJAN LUC ASSEN
Ganzensteeg 6, 7251LC Vorden.

JANENHENNIE

KLAASSEN-HARMSEN

zijn op 14 februari 25 jaar getrouwd.

Op zaterdag 2 1 februari a.s. hoop ik samen
met man en kinderen en kleinkinderen
mijn 80ste verjaardag te vieren.

G. NIJLAND-WOERTS

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van
14.30 uur tot 1 7. 00 uur in zaal Ras te
Ruurlo.

7261LSRuurlo
Ruiterboschweg 5.

„ Vaste rots van mijn behoud".

Met diepe droef heid geven wij u kennis, dat na een lang-
durige maar geduldig gedragen ziekte de Here van onze
zijde heeft weggenomen, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en opa

GERRIT WEULEN KRANENBARG

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: MA. Weulen Kranenbarg-Pasman
Vorden: Gerrit en Henny

Marianne, Wilma, Jacqueline
Zelhem: Willy en Elly

Gerben, Yvonne, Maylin
Vorden: Martie en letje

Bianca, Gerjan, Marieneke

7251 EV Vorden, 7 februari 1987
Enkweg 1.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal wor-
den gehouden donderdag 12 februari a.s. om 13.00 uur
in de Ned. Herv. Kerk, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaatste Vor-
den.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker te Vorden.

Heden overleed na een langdurige ziekte onze beste
zwager en oom

GERRIT WEULEN KRANENBARG
echtgenoot van MA. Pasman

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: A.J. Pasman
L. Pasman-Straatman
en kinderen.

Vorden, 7 februari 1987.

Heden overleed onze beste vriend

G. WEULEN KRANENBARG
echtgenoot van MA. Pasman

op de leeftijd van 64 jaar.

Hengelo Gld.: Fam. HJ.W. Vlemingh
Vorden: Fam. K.B. van Emmerik

Laren: Fam. DJ. Nossent.

Vorden, 7 februari 1987.

Wij nodigen U uit ons daarmee te
feliciteren op de receptie van 16.00 tot
18.00 uur in de Herberg, Dorpsstraat W te §
Vorden.

|i

Heden overleed na een langdurige ziekte de heer

G. WEULEN KRANENBARG

in de leeftijd van 64 jaar.

Personeel
G. Weulen Kranenbarg
enZn. B.V.

Vorden, 7 februari 1987.

Heden is onverwacht van ons heengegaan mijn liefheb-
bende en zorgzame levensgezel, onze lieve zorgzame
vader en opa

GERRIT KOERSELMAN
weduwnaar van Hermina Bartha Holmer

* 10-2-1907 te Zutphen t 7-2-1987 te Emmen.

Emmen: J.P. Booy-Spoor
Den Haag: A.B.G. van Lingen-Koerselman

Amersfoort: HA. Lissenburg-Koerselman
A.H. Lissenburg
Eric

Vorden: G. Koerselman
J.H. Koerselman-Pasman
Dennis, J asper.

Emmen, 7 februari 1987
Laan van het Kwekebos 2c.
Correspondentie-adres:
Julianalaan 8 - 7251 ER Vorden.

De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 12 februari
a.s. om 12.00 Uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het uit-
vaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum „Monuta" om 11.40
uur.

Wij ontvingen bericht van het onverwacht overlijden
van onze oud-werknemer en kollega, de heer

GERRIT KOERSELMAN

Gedurende een groot aantal jaren heeft hij zich ingezet
voor het bedrijf en voor zijn kollega's.

Direktie en medewerkers
Gems Metaalwerken B.V.
Emsbroek inst. techniek B.V.

Vorden, 10 februari 1987.

Tot ons leedwezen namen wij kennisvan het overlijden
van de heer

GERRIT KOERSELMAN

Hij waséén lange reeks van jaren een prominente voor-
zitter en daarnaast vertegenwoordiger in de gemeente-
raad voor de P.v.dA. afd. Vorden.
Wij zullen aan zijn kameraadschap en zijn warme stre-
ven naar sociale rechtvaardigheid steeds de beste her-
inneringen bewaren.

Bestuur P.v.dA. afd. Vorden.

Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van ons
erelid en oud-voorzitter, de heer

GERRIT KOERSELMAN

Zijn inzet voor onze vereniging zal ons steeds in herinne-
ring blijven.

Het bestuur en leden van
personeelsvereniging Gems/Emsbroek.

Vorden, 1 O februari 1987.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het
plotselinge overlijden van ons geacht lid

HENDRIK JAN GROOT ROESSINK

Wij verliezen in hem een dierbare muziekvriend.

Onze hartelijke deelneming gaat uit naar zijn echtgeno-
te en familieleden.

MUZIEKVER.CONCORDIA

Vorden, februari 1 987.

Wegens familieomstandigheden zijn wij
donderdag 12 februari

GESLOTEN
G. Weulen Kranenbarg en Zn. bv
Enkweg 3 - Vorden - Ruurloseweg 45

van de
Keurslage

wintórkosO

Reklames
die de
moeite

echt waard
•• izijn!

WEEKEND Sucadelappen
heerlijk om te stoven
500 gram 9,48

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.

Extra voordelig dit weekend:

beefburger of uiburger
gekruid gehakt van mager
rundvlees nu per 100 gram l,*

Kip stroganoff
heerlijk bij rijst e.d.

100 gram

1,85 l

TIP VOOR
DE BOTERHAM

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boerenmetworst
gerookt

100 gram

1,69
Gebraden

varkensrollade
100 gram

1.98
l

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

FINALE OPRUIMING
VAN DE WENTERKOLLEKTDE

DAMESAFDELING
Japonnen v.a.

Rokken, blouses en pantalons
Pullovers v a

v.a.

49,
29,
19,

HERENAFDELING
Jacks v.a.
Corduroy broeken
Overhemden M.
Pullovers v.a.

49,
25,
39,

KINDERAFDELING

50 tot 70%
KORTING

mode
burg. galleestraat 3 - \ orden

Deelnameformulier
voor de Play-back - soundmix kampioenschappen

Karnavalsvereniging De Deurdreajers

Naam:

Adres:

Telefoon:

Artiest of groep:

Aantal personen:

Inleveren voor 20 februari a.s. bij:
H. Mullink, B. v. Hackfortweg 30, telefoon 2729;
M. Westerik, Oude Zutphenseweg 9, telefoon 2254;
G. Oosterlaken, Hoetinkhof 100, telefoon 2910;
F. Kosse, H.K. van Gelreweg 27, telefoon 2932.



treeks van ons aan

OTTEN WIJST
DE WEG

„Op naarHalle,
op naar OTTEN"

Op naar Halle, op naar OTTEN!
Als u tenminste meubels van topkwaliteit
wilt zien. Want dan bent u aan het goede
adres. Meubels te kust en te keur, in vele

modellen en meteen ruime keus in bekleding.
Allemaal meubels van europees eiken, blank

of gekleurd in de tint die u graag wilt.
Bankstellen, losse fauteuils, kasten, tafels,

eethoeken, enzovoorts, enzovoorts.
Zó uit de fabriek, voor u, tegen lage prijzen!

Bekleding naar uw eigen smaak. Of dat nu
leer, draion, wollen mohair, lamoes of skintex
is. De bekleding kunt u zelf kiezen, ook waar

het kleur of dessin betreft.
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,

geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
En hebt u een bank of kast gevonden, die u

erg mooi vindt, maar die net te groot is voor
uw kamer: geen enkel probleem, OTTEN maakt

hem voor u precies op maat.
U gelooft het niet, als u het zelf niet gezien

hebt, kom dus kijken en koop bij OTTEN!
Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie!

/J ƒ De verkoophal is bij de fabriek. Openingstijden:
maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

ONZE
JUBILEUMAANBIEDINGEN

FEBRUARI
BL. en D. DECOUPEERZAAG

75,- •
BL en D. SCHROEF/KLOPBOORMACHBVE

129-in kollcr jL+**f ̂

BL. en D. WORKMATE

159-
185 dffflR iHiP BflRENDSEI

Smederij -

huishoudelijke artikelen
gereedschap

Zutphenseweg 15
Vorden

tel. 05752-1261

Zaterdag 14 februari

VALENTIJNDAG
Bloemen houden van mensen,
voor elke gelegenheid.

BLOEMISTERIJ

b.v.

Zutphenseweg 64, Vorden, Tel. 1508.

Hout bestellen
Harmsen bellen

05752-1486

Onze voortreffelijke Entrecöte-steaks
worden geserveerd met aardappelkroketten,

stokbrood en een salat-plate.

PEPER STEAK
een pittige pepercreme smelt over uw steak.

ROQUEFORT STEAK
De prettig zilte franse kaas geeft een extra dimensie

KNOFLOOK STEAK
voor de echte liefhebber.

SALSA STEAK
met ansjovis en gehakte groene olijven.

TOMATO STEAK
Gebakken uien en een zachte tomatencreme.

Uw steak, welke garnituur dan ook kost:

Normaal oso-200 gr.) 24,75
Super-Steakosogr) 35,00

HET VOORJAAR OP KOMST?
NU NOG EEN WINTERS EETFESTIJN.

KARBONADE
ZOVEEL U WILT

Inderdaad!!! met diverse garnituren (frites, groentes,
rauwkost enz.) _

Twee-en-een-half uur tafelen voor maar <b O^ ~~

Timmerieë iy
REST AURANT& CAFÉ H

•ie Maalderink

Lochemseweg 16 - 7231 PD W^rnsveld Tel. 05751-1336

LMB VORDEN B.V.

SELZ Silo's van hout
Niet duur

wel duurzaam.
Reeds velen door ons geplaatst.

Wilt u er meer van weten?
Bel 05752-3163
Industrieweg 13

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.

IRELLI
HET BESTE VOOR U EN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

relax
• IR

LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

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

Wegens grote belangstelling verlengd;

Extra hoge rente
op uw

Spaardeposito,
naar keuze l of 2 jaar vast.

Minimum storting ƒ 1000,—.
Deze aanbieding geldt tot en
met 27 februari 1987.

Natuurlijk bij de Spaarbank met de

bondsspaarbank
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 !ï. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 12 februari 1987

48e jaargang nr. 45

Burgemeister is vieftug e worden,
wie 'j wilt urn 'n Abraham brengen

friUU

Dit waren de „ wijze " woorden van een lid van de f eestcommissie, er werd dan ook een echt brandalarm ge-
geven en in een mum van tijd waren de blussers bij de kazerne. Er werd wel vreemd opgekeken dat men
naar de burgemeester moest, doch er werd spontaan op gereageerd. Zo ging men met veel getoeter en ka-
baal richtingRuurloseweg, w aar het hoofd van de gemeente en brandweer stomverbaasd was. De felicita-
ties werden zeer gewaardeerd en van de uitnodiging om nog even na te praten onder het genot van een
drankje en een hapje, werd dankbaar gebruik gemaakt. D at zoiets in ons dorp nog kan is ook al een felici-
tatie waard. Burgemeester, ook nog de gelukwensen van de redactie van Contact.

Deurdre^jers
organiseren playback-
sondmix-kampioen-
schappen
De karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" is voornemens om op zater-
dag 28 februari in de residentie "De
Herberg" wederom de Vordense play-
backkampioenschappen te organise-
ren. De propagandacommissie hoopt
dat een groot aantal deelnemers zal
strijden om de "Herberg-playback-
wisselbeker". Er is ook een mogelijk-
heid voor soundmixen.

Er zal in twee groepen worden gestre-
den nl. een soloklasse en een klasse in
groepsverband. Voor elke categorie
zijn drie bekers beschikbaar gesteld.
Een deskundige jury zal de presenta-
tie via een puntenwaardering beoor-
delen en daarbij letten om mimiek,
beweging, kleding etc. Deelname is
mogelijk voor alle kinderen van de

bassisschool en het voortgezet onder-
wijs.
De presentatie is mede in handen van
de jeugdprins en zijn adjudanten. Elke
deelnemer kan gratis meedoen en on-
vangt in elk geval een leuke herinne-
ring.
Deelnemers zullen na inlevering van
het deelnameformulier zo spoedig
mogelijk bericht krijgen met uitvoeri-
ge inlichtingen over de gang van za-
ken.
Het deelnameformulier (elders iivdit
blad) dient voor 20 februari bij één der
leden van de propagandacommissie
van de Deurdreajers te worden ingele-
verd. Opave is ook telefonisch moge-
lijk-

B.V. Kranenburg
26januari speelde Kranenburg III -De
Engel III uitslag 31-38.
28 januari Kranenburg l - Den Elter l
uitslag 36-39.
Kranenburg twee en vier waren vrij.

Volleybal Dash
Het eer^fcherenteam van Dash heeft
de thuiswedstrijd tegen DVO met 3-0
gewonnen. De verdere uitslagen bij
de heren van Dash waren: Sp. Deven-
ter 3-Dash 3 2-1; Lettele 2-Dash 42-
1; Dash 4 - Bruvoc 5 1-2.
Dames^Étoemerang 3 - Dash 3 2-1;
WIK 2^ash 4 1-2; Voorwaarts 4
Dash 5 1-2; SVS 6 -Dash 60-3; Dash 7
-WSV3 1-2.
Meisjes: Dash BI - Terwolde l 1-2;
Dash Al - Colmschate 2 0-3.
Jongens: A + H Comb. - Dash A l 2-2.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gestoofde runderlappen
De stooftijd voor runderlappen hangt af van welk deel van het rund de
lappen gesneden zijn. Voor sucadelappen, volgens de liefhebbers het
lekkerste stukje stoofvlees van het rund moet u tenminste 2 uur a 2,5 uur
rekenen. Het voordeel van runderlappen is dat deze gemakkelijk een dag
van te voren klaargemaakt kunnen worden. De volgende dag even op-
warmen is dan voldoende.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram runderlappen. Maak het vlees
droog m t keukenpapier en wrijf ze in met wat zout en peper. Stuif er door
een zeefje een beetje bloem over. Verhit 100 gram boter (of half boter en
half rundvet) en bak de lappen boven een niet al te hoog afgestelde
warmtebron aan weerszijden bruin.
Schuif het vlees naar een kant van de pan en fruit, gedurende l minuut,
in de bakboter l grote grof gesnipperde ui. Voeg vervolgens l uitgepest
teentje knoflook toe en roer alles even door. Schuif het vlees weer op z'n
plaats en schenk zoveel kokend water in de pan tot het vlees net niet he-
lemaal onder staat.
Voeg l eetlepel(kruiden)azijn, l laurierblad, 2-3 kruidnagelen en even-
tueel l theelepeltje fijngewreven tijm toe. Temper de warmtebron.
Leg het deksel op de pan en laat alle stoven tot het vlees gaar is. Hoe lan-
ger de stoftijd is des te smakelijker de jus wordt.

Tip: gestoofde runderlappen smaken lekker bij alle koolsoorten en ook
bij peulvruchten zoals capucijners en bruine bonen. Geef er gekookte
aardappelen bij.
Bereidingstijd: 5-10 minuten. Stooftijd: 2-3 uur.

Adverteren
kost geld

niet
adverteren
kost meer

S pringwedstrij den
Op zaterdag 14 februari zullen in de
sporthal te Vorden springwedstrijden
worden georganiseerd. Ongeveer 400
kinderen uit de regio "De Berkel-
streek" zullen onderling hun krachten
meten op de lange mat, kast met reu-
therplank, paard en minitramp. Het
geheel wordt georganiseerd door
Gymver. Sparta en begint 's ochtends.

Winst voor Treffers
tegen R.T.T.V.
Het tafeltennisteam (heren) van de
Treffers heeft de derde competitie-
wedstrijd tegen R.T.T.V. met een 10-0
overwinning agesloen. Het was goed
merkbaar dat ditmaal in de sterkste
opstelling kon worden aangetreden.
Rolf Gaspar won ook nu al zijn drie
partijen, Rody Schouten die deze
wedstrijd debuteerde, kwam uitste-
kend voor de dag en wist ook al zijn
enkelspelen te winnen. Ook Gerard
Krajenbrink kwam tot de maximale
winst. Door deze overwinning zijn de
Treffers mede koploper geworden
waardoor er goede vooruitzichten zijn
om aan de promotiewedstrijden mee
te doen. De eerstvolgende competi-
tiewedstrijd is 13 februari uit tegen
Ruurlo.

De Rabovlag in top. Dit gebeurde doordat burgemeeserM. Vünderink het rood-wit-blauwe lint doorknip-
te tijdens de officiële opening van de vernieuwde en uitgebreide Rabobank aan de Zutphenseweg 26.
Hieraan voorafgaande vond een openingsbijeenkomst plaats in de zaal van Hotel Bakker. De heer H.
Tjoonk, voorzitter van het bestuur van de Rabobank memoreerde de geschiedenis van de nu 82 jaar oude
bestaande bank.

•>t lint, doorburgenu

Hij wees o.a. op de
houding van de bank me^e gemeen-
te, die voor de diverse vergunningen
voor de verbouwing alle medewer-
king heeft verleend.

De heer Tjoonk ging u^^^rig in op
de vraag of de grondige^R-bouwing
en uitbreiding nu na tien jaar wel no-
dig was. Door de invoering van de au-
tomatiseringsapparatuur aan de balie
en om aan de hoge eisen van de klant
te voldoen etc. gaf dit reden genoeg
voor een verbouwing. Voorts dankte
hij iedereen die op wat voor wijze dan
ook heeft meegeholpen aan de tot-
standkoming van het nieuwe kantoor.

Onmisbare funktie
Burgemeester Vünderink sprak over
de onmisbare funktie van de bank in
de gemeente Vorden. De gemeente
kan een steentje bijdrage aan een gun-
stig vestigingsklimaat voor bedrijven
die dan weer een belangrijke rol spe-
len in het bankwezen.

Hij memoreerde dat de gemeente
goede relaties met de bank onder-
houdt onder meer door het verlenen
van een bouwvergunning. De heer
Vünderink ging in op de verbouwing
in 1946. Op 21 september van dat jaar
werd de vergunning aangevraagd en
op 24 september werd die al verleend.
Buitengewoon snel dus.

Hi j wenste de Rabobank dezelfde dy-
namische ontwikkeling toe die het de
laatste tien jaar heeft doorgemaakt.

c sier \ undennk, ging de vlag in top, de heren Krot

Daarmee zal de bank bijdragen aan de
bloei van deze nog altijd in hoofdzaak
agrarische gemeenschap waarin -zij
van oudsher een zo belangrijke positie
heeft ingenomen.

Eigen beleidslijn
Als vertegenwoordiger van de Rabo-
bank Nederland sprak de heer Bakker
van het regiokantoor te Arnhem. Na
veel overwegen en afwegen, rekenen
en herrekenen, maken van tekenin-
gen enz. is nu de verbouwing gereali-
seerd. Het is een toekomst-uitdagen-
de bank geworden, met een eigen be-
leidslijn. Verder ging hij in op de ken-
merken van het coöperatieve bankwe-
zen. Hij bood de bank een bronzen re-
plica aan, voorstellende een merrie
met veulen, gemaakt door Pieter
d'Hont.

Extra steuntje jonge boeren
Namens de gezamenlijke standsorga-
nisaties de CBTB, ABTB en de GMvL
sprak de heer B. Abbink. Zeker 95%
van de leden is gebruiker van de Rabo-
bank. Hij deed een beroep op de bank
om in deze tijd waarin steeds meer be-
palingen van EEG-zijde, landelijke en
plaatselijke overheden het boerenle-
ven ondragelijk maken: "Kan de
bank de jonge boeren geen extra
steuntje in de rug geven in de vorm
van het niet berekenen van een af-
sluitpremie en een bijzondere rente
verstrekken voor de eerste vijfjaar?",
zo bepleitte de heer Abbink. Voor een
prettige sfeer bood hij een blijvende
plant aan.

De bank denkt aan de jeugd
De heer Bekker van de basisschool
Kranenburg sprak mede namens de
Vordense basisscholen zijn waarde-
ring uit voor de public relations-afde-
ling van de bank. Deze laat de school-
jeugd nooit in de kou staan.

Veel inzet en motivatie
tijdens de bouw
Als laatste sprak de architect van het
geheel, de heer Esseveld over 't feit
dat zonder wisselwerking tussen alle
betrokkenen van de bouw van de
bank, deze niet voor elkaar had kun-
nen komen. De samenwerking met de
hoofdaannemer Rondeel, die be-
schikte over een team met veel inzet
en motivatie was heel prettig aldus de
heer Esseveld.

Historische verkenning
De heer H. Tjoonk overhandigde bur-
gemeester M. Vünderink het eerste
exemplaar van "Vorden, een histori-
sche verkenning". Ter gelegenheid
van de heropening van de bank heeft
Oud Vorden een boek samengesteld
over de geschiedenis van Vorden en
zijn bewoners. Dit zal worden uitge-
reikt aan alle oude en nieuwe klanten,
als een blijvende herinnering.
De heer H.G. Wullink, voorzitter van
Oud Vorden, dankte de bank voor de
sponsoring van het boek. Ook zijn me-
deschrijvers werden tevens bedankt,
speciaal noemde hij de heer van den
Broek voor het vele werk verricht bij
het verzamelen van de inhoud van het
boek.

/)c heer Tjoonk overhandigt vol trots de burgemeester het boekje "Vorden. een historische verkenning". De schrijvers kijken toe.



Nieuwe maskers van Biodermal met
diep reinigende en voedende weridng
Twee nieuwe maskers in het biodermal-programma van Drs. Hans Schreuder Laboratoria BV te Baarn
reinigen de huid tot diep in de poriën en zorgen tegelijk voor de noodzakelijke voeding ervan. Door de
luchtvervuiling en de zure regen zyn deze twee aspecten van de huidverzorging onontbeerlijk voor het be-
houden van een gezonde huid.

Biodermal Crème-zwavel masker
heeft een kalmerende werking op een
huid, die onrustig is, zoals bijvoor-
beeld door jeugdpuistjes. Tot de werk-
zame stoffen in Bioderma Crème-
zwavel masker behoren zwavel, na-
tuurlijke vitamine E en het kalmeren-
de kamille-extrakt azuleen, dat het
masker ook zijn blauwe kleur geeft.

Voor mannen en vrouwen
De Biodermal maskers zijn geschikt
voor mannen en vrouwen. Ze worden
gebruikt op een droog huidoppervlak,
dat eerst gereinigd is met Biodermal
Bio-Cleaner bij een droge of Bioder-
mal Biodouche bij een vette huid.
Door de voedende werking is na het
masker geen gezichtscrème nodig.
De Biodermal maskers zijn te koop in
tubes van 100 gram en de publieks-
prijs van beide bedraagt f24,75.
Biodermal produkten zijn te koop in
apotheek, drogisterij, schoonheidssa-
lons, sauna's en zonnecentra.
Zoals alle Biodermal produkten zijn
de Biodermal maskers hypoallergeen.
De maskers zijn door vrijwilligers op
de eigen huid getest.

Voor meer informatie kunt U kontakt
opnemen met Drs. hans Schreuder
Laboratoria BV, tel. 02154-21041, te-
lex 73673 s lab.

De Biodermal maskers op crèmebasis
dringen diep in de huid en absorberen
het vuil en eventueel overtollig huid-
vet. Na een inwerkingstijd van 15 tot
30 minuten worden vuil en vet samen
met het masker weggeveegd met een
tissue. De huid is dan gereinigd, ge-
voed en verfrist, waarbij ook een ver-
moeide teint plaats maakt voor een
gezonder kleur.
Drs. Hans Schreuder, de man achter
de Biodermal-produkten, ontwikkel-
de een masker voor de normale tot ge-
voelige droge huid en een masker
voor de normale tot gevoelige vette
huid.

Crème-algen masker
Biodermal Crème-algen masker is be-
stemd voor de normale tot gevoelige
droge huid. Het masker blijft na het
opbrengen soepel als een rijke crème,
die de bloedsomloop in de huid sti-
muleert. De werkzame stoffen drin-
gen tot diep in de huid door.
Het masker absorbeert het vuil uit de
huid en reguleert tegelijkertijd het
vochtgehalte van het weefsel. Het ver-
hoogt de elasticiteit van de huid en
geeft haar meer spankracht.
Tot de werkzame stoffen in dit masker
behoren natuurlijke vitamine E,
rechtsdraaiend melkzuur en algenex-
trakt. De groene en frisse kleur dankt
het crème-algen masker aan de na-
tuurlijke kleurstof chlorofyl.

Crème-zwavel masker
Biodermal Crème-zwavel masker zui-
vert en verfrist de normale tot gevoeli-
ge vette huid en reguleert de talgpro-
duktie, terwijl de huid tegelijkertijd
wordt gevoed. Het masker absorbeert
afvalstoffen, zoals overtollig vet en
dode huidcellen, en vuil.

"Makkie" voor
Dash Dames
De dames van Dash konden zaterdag-
middag binnen het uur de warme
douche in Emmeloord opzoeken. Het

werd tegen het plaatselijke Evoc een
"makkie" van 0-3. Zowel verdedigend
als aanvallend hadden de dames uit
Emmeloord niets in de melk te brok-
kelen.
Dash speelde vrij geconcentreerd en
kon gedurende de drie sets haar eigen

spelletje spelen. De setstanden waren
5-15; 4-15 en 4-15.
Door dit resultaat prijkt Dash mo-
menteel op de tweede plaats. Of de
ploeg van trainer coach Jaap Sanders
na het volgende weekend nog steeds
deze fraaie positie op de ranglijst in-
neemt hangt mede af van de konfron-
tatie a.s. zaterdag in sporthal 't Jeb-
bink tegen koploper Set Up uit Oot-
marsum.

DAMMEN
Gelders kampioenschap
De Vordense deelnemers aan de Gel-
derse kampioenschappen waren ken-
nelijk slecht in vorm in de 10e ronde.
Alleen Henk Hoekman speelde remi-
se tegen Herbert Rougoor en hij heeft
nog kansen op plaatsing voor de halve
finale junioren.
Gerrit Wassink verloor in de hoofd-
klasse van Geert Berends en Harry
Graaskamp van Henk Grotenhuis ten
Harkel, die nu met Theo Berends aan
de leiding staat. Simon Wiersma
kreeg de beide koplopers Antoon
Janssen en Han Seinhorst op rij en
verloor beide partijen, waardoor hij
nu weer in de middenmoot staat. Ook
Bennie Hiddink bleef met lege han-
den tegen Joop Huls.

Distriktskampioenschappen
De persoonlijke kampioenschappen
van distrikt Oost zijn gestart in Ter-
borg. Tonny Janssen probeert zich in
de hoofdklase van een plaatsje te
voorzien in de distriksfinale, maar hij
zal de grootste moeite hebben de fa-
voriet Gil Salome te passeren. Hij be-

gon met een goede partij tegen Wim
Sonderen, die hij echter vanwege tijd-
nood in goede stand remise moest ge-
ven. Han Berenpas komt uit bij de ju-
nioren en speelde een gelijkwaardige
partij tegen Agelink. In het eindspel
ging het echter mis en Han verloor.
Mike Voskamp schreef in voor de
aspiranten, die op 14 maart van start
gaan.

Halve finales van Nederland
Wat hem vorig jaar niet gelukt is, heeft
hij ditmaal wel gepreseteerd. Ex
DCV-er Wieger Wesselink plaatste
zich direkt voor het Nederlands kam-
pioenschap, dat in april wordt gehou-
den in Nijverdal. Hij deed dit door 2
partijen te verliezen en liefst 4 te win-
nen.
Ook de andere ex-DCV-damcrack Jo-
han Krajenbrink heeft nog kans om
zich te plaatsen voor dit kampioen-
schap, wanneer hij de laatste (uitge-
stelde) partij tegen Hans Jansen in
winst omzet. Bij remise moet hij eerst
nog een barrage spelen tegen Paul
Oudshoorn.

Onderlinge competitie
G. Hulshof - B. Rossel 2-0; J. Hoenink
- H. Berenpas 0-2; B. Hiddink - M.
Voskamp 2-0; G. Wassink - T. Janssen
2-0; H. Klein Kranenbarg - H. Lense-
link 2-0; H. Esselink - M. Boersbroek
0-2; H.Hoekman - B. Wentink 2-0; B.
Breuker - G. Bummelman 2-0; J.
Koerselman -G. ter Beest 1-1; R. Slut-
ter - S. Buist 0-2; M. Boerkamp - H.
Graaskamp 0-2.
Jeugd: M. Klein Kranenbarg - A. Mo-
lendijk 0-2; F. Meijerman - A. Harm-
sen 2-0; D. van Dijk - E. Bos 2-0; B.
Klein Kranenbarg - J. de Jonge 2-0; F.
Meijerman-B. Klein Kranenbarg 1-1;
A. Harmsen - J. de Jonge 2-0; E. Bos -
A.Harmsen 1-1; J. de Jonge-E. Bos0-
2; B. Klein Kranenbarg - A. Molendijk
0-2; M. Klein Kranenbarg - F. Meijer-
man 2-0; D. van Dijk -J. de Jonge 2-0;
D. van Dijk - A. Harmsen 1-1.

DVT Terborg - DCV 4 3-7
Kreeftenberg - J. Hoenink 1-1; Kok -
H. Lenselink 0-2; Bus - R. Slutter 0-2;
Willemsen - H. Berenpas 0-2; Dijk - H.
Voskamp 2-0.

met
Televisie

reparaties
^_ direc»

i l naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELU

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 03750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden Tel. 05752-100

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Café-Restaurant {ƒ

De Cuifd
Dorpsstraat 11

Ruurlo

organiseert op
zaterdag 21 februari a.s.
weer zo'n oergezel l i ge avond!

Bal voor gehuwden

Dansorkest "ALPHA'
Tevens: varken aan het spit,
haringkraam, saladekraam.

L

Reserveer
vroegtijdig! 05735-1312

J
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Wel koop neemt de prijzen in de tang
Klauwtang
Gelakt. Blanke kop en
scherpe bekken, met
stelschroef en rubber
handgrepen.
Van: 114,40
Voor: 75-

Waterpomptang
Uitstekende kwaliteit . Rood gelakt.
Van: 13,50 Voor: 9,90

T.L looplamp
Altijd licht bij de hand.
8 Watt. 5 meter snoer.
Van.- 19,95
Voor

QC
/YO

Vloertrekker
Vero. Bestand tegen zuren
en vetten. 45 cm breed,
zonder steel. *\ rr\
Van: 4,35 Voor: O/OU

Prijzen zijn inclusief BTW en
geldig tot en met 21 februari.

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

NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN

Van ons is heengegaan mijn lieve vrouw en mama

ANNIE WILTINK-PREUTER
echtgenote van B. Wiltink

Geboren 19-10-'40.

Vorden: B. Wiltink
Janneke

Rijssen: vader en moeder Preuter
Doetinchem: moeder Wiltink

broers en zusters

7251 KH Vorden, 10 februari 1987.
Schoolhuisweg 2.

Gelegenheid tot condoleren 's avonds na 19.00 uur aan
huis en een half uur voor aanvang van de rouwdienst.
De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op zaterdag
14 februari om 11.00 uur in de Kapel, Kapelweg, in de
Wildenborch waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden om 12.00 uur.

Geen bloemen.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons ge-
daan heeft, is heden onverwacht van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader

HERMAN LIJFTOGT
echtgenoot van H.G. S meen k

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden: H.G. Lijftogt-Smeenk
H.M. Lijftogt

Lochem: G J. Lijftogt
W.M.H.Lijftogt-Jansen

7251 JX Vorden, 11 februari 1987
OudeZutphenseweg 6.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 14 fe-
bruari om 13.00 uur in de aula van de „Monuta", Het
Jebbink 4a te Vorden, waarna aansluitend om 14.00
uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemde aula.

Witbroodeters
enbruinbroodeters

opgelet!
Naast wit en bruin is er nu Weitebrood. Brood met

het smakelijke van wit en het gezonde van bruin.
Brood gebakken uit meel van Nederlands belangrijkste
meelproducent. Hoogwaardige kwaliteit op basis van
zorgvuldig geselekteerde granen, onder voortdurende
laboratoriumcontrole. Brood van de kwaliteit die u van de
ambachtelijke bakker gewend bent.

Weitebrood is lichtverteerbaar lichtbruin brood waar je je
lekker fit door voelt. Weitebrood is het gezonde met het
smakelijke verenigen.

Proef 't en ontdek 't

Weitebrood: een lekker en gezond alternatief
't winkeltje in vers brood en banket

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



DE VALEWEIDE

S vele kleuren

per bos 3,25, 2 bos voor

1 bos Forsythia voor

5,00
5,75
3,75

RABOPOLIS
Bromfietsverzekering

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

v r maart
nieuwe verzekering

de Rabobank.
Premies vana

direkt mee

't Beeckland
Chr. School voor L.H.N.O.

Het Hoge 41,
7251 X Worden
Tel. 05752-1512.

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

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

- Toelatingseis:
voor het 1 e leerjaar:
8e groep van de basisschool gevolgd hebben
voor het 2e en 3e leerjaar;
onder bepaalde voorwaarden l, resp. 2 jaar
voortgezet onderwijs.

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

LA. Nijhoff, dir.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stiedt dotltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

UITNODIGING
De V.V.V. Vorden nodigt hierbij alle belangheb-
benden, voor het V.V.V.-zomerprogramma, uit
voor een plenaire vergadering welke gehouden zal
worden op donderdagavond 5 maart 1987 om
20.00 uur in het Pantoffeltje te Vorden.
Een concept zomerprogramma zal op woensdag 4
maart in het "Contact" worden geplaatst.

De V.V.V. verzoekt eenieder die, op welke wijze
ook, belang heeft bij het zomerprogramma, of de
aktiviteiten aan deze uitnodiging gehoor te geven.
Ook voor ideeën, suggesties etc. is een ieder wel-
kom.

toen het hard vroor

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24 uurs service
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg. Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637
7251

fonsjansen™-
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

yt

p»
ö«*i

LMB VORDEN B.V.
• VERKOOP

EN
ONDERHOUD

Door scherpe inkoop
zeer aantrekkelijke prijzen.

Vraag offerte, tel. 05752-3163

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeltje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

bodeaoega

ttof frltfe
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 gelegenheid voor familiediner. J

Chauffeursdiploma

CCV-B
Voor het examen nieuwe stijl

GOEDERENVERVOER f 625,-

PERSONENVERVOER f 625,-

VERVOER GEVAARLIJKE
STOFFEN 350,-

ook aanvullende cursussen 200,-

Bel nu 05735-1788

Rijschool

GROENIEVE D
RUURLO,GARVELINKPLEIN 11

Restaurant Grill de Rotonde

vraagt:

FLINK MEISJE
voor huishoudelijke dienst.

Restaurant - Grill

Kerkstraat 3 - Vorden - Tel. 1519

^^
Totale verkoop van dameskleding, herenkleding,

kinderkleding, en schoenen uit onze wintercollectie.

ECHTE KORTING
Kom kijken en verdien veel geld. OP= OP.

alles moet de deur uit!
wij geven het bijna weg!

Aanbiedingen geldig van donderdag t/'m woensdag.



Jan Luiten motorsportman, Gerben Vrugginkjeugdsportman van het jaar

Geslaagde jaarlijkse feestavond
"De Graafschaprijders"

De Vordense auto- enmotordub "De Graafschaprijders" heeft zaterdagavond in een bomvolle zaal van
"De Herberg" haar jaarlijkse feestavond gehouden. De versieringscommissie onder leiding van Joop
Wuestenenk had de zaal gezellig aangekleed. Hetbestuurvan "De Graafschaprijders" heeft de afgelo-
pen week diep in de buidel moeten tasten. De bekers en bloemen gingen bij wijze van spreken bij "bos-
jes" de deur uit, zoveel kampioenen moesten er dit jaar gehuldigd worden.

Overigens kweten voorzitter Wim
Bielderman en de zijnen zich met veel
genoegen van deze huldigingstaak,
terwijl de kampioenen het maar wat
leuk vonden deze avond in het zon-
netje gezet te worden.
Voor deze gelegenheid had de wet-
houder van sportzaken de heer J.F.
Geerken de warme thuishaard verla-
ten om de nationale kampioenen (se-
nior clubteam Enduro) en het auto-
team orientatieritten namens het ge-
meentebestuur te huldigen.
Jan Luiten werd gekozen tot motor-
sportman van het jaar. Hij kwam indi-
vidueel bij het Ned. Kampioenschap
orientatieritten als beste rijder van
"De Graafschaprijders" uit de bus.
Ook is Jan Luiten hoofdredakteur van
het clubblad. Reden genoeg om hem
tot sportman van het jaar uit te roe-

pen", zo vond voorzitter Wim Biel-
derman.
Het aankomend talent Gerben Vrug-
gink kreeg de titel Jeugdmotorsport-
man van het jaar toebedeeld.
De navolgende personen werden de-
ze avond als kampioenen gehuldigd:
Clubkampioenen: Motorcross jeugd
50/80cc: Gerben Vruggink.
Klasse 125cc: Hans Berendsen.
Klasse overigen: Tonny Harmsen.
Enduro nationaal: Gerrit Hoftijzer.
Idem senioren: Johan Braakhekke.
Toercompetitie binnenland: Anton
Wolshei me r.
Idem buitenland: Gerrit Bloemendaal.
Oriëntatie auto's A-klasse: Wim Wis-
selink.
Idem auto's B-klasse: Wim Fleerkate.
Auto's motoren toerklasse: Eddy Hor-
sting.

Niet leden A- en B-klasse: Piet Rein-
ders.
Ere-pitjzen: "Delden Trophee": Hans
Berendsen.
"Schoenaker Ritten Trophee": Wim
Wisselink.
"Schoenaker Toer Trophee": Anton
Wolsheimer.
Kampioenen van Nederland: Senioren
Clubteam Enduro bestaande uit de
volgende rijders: Johan Braakhekke,
Jan Klein Brinke en Mees Siers. Ma-
nager van dit team is Gerrit Arfman.

Autote^P>rientatie: bestaande uit de
rijders: Wim Wisselink/mvr. Grada
Wisselink-te Pas; Jan Luiten/Yvonne
Wisselink; Herman Cortumme/Theo
Kamp; Gerard Versteege/Mevr. Betsy
Verslechter Maat; Arie C. Weevers/
Arie J.^Pevers.

Nederlands Duurrecord Biljarten
bij 'De Eikeboom', Keijenborg
Vanaf zondag l maart tot en met vrijdag 6 maart zal WimBooltink een poging ondernemen om het duurre-
cord biljarte n te verbeteren, en op die manier proberen in het Guines boek of Records te komen. Voor deze
poging heeft Wim zowel voor overdag als 's nachts nog getuigen en tegenstanders nodig. Wil men in deze
week een keer tegen Wim een partij biljarten dan kan men zich zo spoedig mogelijk opgeven hij café de Ei-
keboom te Keyenborg.

Gerry te Slaa-Naves exposeert

Beeldhouwwerk bij
Kunstig Aalten
In het kader van Kunstig Aalten is er
vanaf zaterdag 7 februari a. s. in mu-
seum Frerikshuus een tentoonstelling
ingericht, met beeldhouwwerk van
Gerry te Slaa-Naves. Op deze exposi-
tie zullen beelden te zien zijn in beton,
maar ook lood- en houtsclupturen.
Sommige werkstukken hebben een
hoogte van meer dan anderhalve me-
ter.
Gerry te Slaa werd in 1947 geboren.
Haar ouders woonden toen in de
Hoekstraat. Met haar man, ook oud-
Aaltenaar, woont ze nu in Borne. Zij
vertelt dat zij zich altijd al tot moderne
kunst voelde aangetrokken. Aanvan-
kelijk begon ze met schilderen, maar
op den duur bevredigde haar dat niet
meer. Zij kreeg meer interesse voor
het beeldhouwen. Om zich daarin te
bekwamen ging zij lessen nemen bij
enkele beeldhouwers in Twente.

Behalve in de techniek van het beeld-
houwen met de daarbij behorende
kennis van materialen, nam zij ook
lessen in kunstgeschiedenis. Gedu-
rende vier jaren volgde zij de lessen.
Zij had intussen zoveel werkstukken
gemaakt dat ze haar studie kon afslui-
ten met een tentoonstelling in haar
woonplaats Borne. Haar werkstukken
zijn, zoals ze zelf zegt, gebaseerd op
mensen en hun emoties.
De heer J. van de Akker zal zaterdag-
middag 7 februari a. s. de expositie

openen, die vanafs middag voor het
publiek te bezichtigen is toe en met
zaterdag 28 februari. Opening is van

maandag tot en met zaterdag 's mid-
dags en van dinsdag tot en met vrijdag
voor de middag.

Militaire oefeningen
in de Achterhoek
1. In de periode 16 t/m 27 februari 1987 zal in de Achterhoek een

militaire oefening worden gehouden. Het betreft een z.g. com-
mandopostoefening voor de mobilisabele staven en de bijbe-
horende stafcompagnieën van 51 Pantserbrigade en 52 Pantser-
infanteriebrigade.

2. De oefening die de naam draagt "Kastanje-Dubbel" (het ka-
stanjeblad is het embleem van 5 Divisie, "dubbel" duidt op
twee brigades) staat onder leiding van brigade-generaal B.C.M.
van Genuchten, commandant 5 Divisie.

3. "Kastanje-Dubbel" is een onderdeel van een cyclus herhaling-
soefeningen van de eerder vermelde brigades, die plaats vindt
van 9 t/m 27 februari 1987 en gedeeltelijk in Ossendrecht wordt
gehouden. Een belangrijk aspect van "Kastanje-Dubbel" is het
inrichten, verplaatsen en in bedrijf houden van commandopo-
sten. Grote troepenbewegingen vinden niet plaats. Het betreft
ongeveer 600 man met ca. 200 voertuigen, waarvan enkele rups-
voertuigen.

4. De leiderstaf wordt gevestigd in kampeercentrum 't Zonnetje,
Ruurloseweg 30, 7021 HB in Zelhem.

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.

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 PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw 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.
ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal,
ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

FEBRUARI
13 Volleybal regionaal

Sporthal Vorden Jong
14 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
17 NCVB jaarvergadering
18HVG Dorp jaarvergadering
19 Bejaardenkring
20 Muziek/Toneel

Dorpscentrum
20 Zwemmen Jong Gelre
21 Muziek/Toneel Sursum Corda

Dorpscentrum
21 Dropping LR en PC de Graafschap
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
17 Feestavond de Graafschap
17NCVB
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 Veelcrs

Dorpscentrum
11 Warnsveldse Operette Dorpscentrum

14 NCVB
14KPO
15 HVG Dorp maandelijkse avond
16 Paasmiddag Bejaardenkring
22 Bijeenkomst N.B.v.Pl.

25 Oranjevereniging Achterhoekse
avond Dorpscentrum

30 Oranjevereniging kindervoorstelling
Dorpscentrum.

Politie Varia
Inbraak voetbalkantine W Vorden
Op 3 februari 1987 heeft een inbraak plaatsgevonden in de voetbalkantine van
de V.V. Vorden aan de Oude Zutphenseweg. Men is binnengeklommen via een
klein bovenraampje en hebben binnen voor ongeveer f 100,- aan shag, sigaret-
ten en snoepgoed meegenomen. Inbraak is gepleegd tussen 2 februari 1987
19.30 uur en 3 februari 1987 17.30 uur.

Overbeladen vrachtauto
Op 5 februari 1987 werd door de patrouille een vrachtauto gecontroleerd, die na
weging 1945 kg te veel woog. Er was sprake bij dit voertuig van een overbelading
van 23%. Terzake hiervan is de bestuurder en de eigenaar van de zaak proces-
verbaal aangezegd.

Sportieve ryder
Op zondagavond 8 februari omstreeks 22.00 uur reed een bestuurder van een
personenauto over de Vordenseweg te Warnsveld, in de richting Vorden met
een snelheid van ongeveer 120/130 km/u. Het was deze bestuurder niet opge-
vallen, dat hij bij het inhalen een onopvallende surveillanceauto van de RP Vor-
den inhaalde, die hem dan ook achterna ging en deze bestuurder in de bebouw-
de kom van Vorden liet stoppen. De bestuurder werd een proces-verbaal gege-
ven voor het overschrijden van de maximum snelheid.

Openbare fietsen-kjjk- en verkoopdag
Op woensdag 25 februari 1987, za van 's middags 14.00 uur tot 17.00 uur, een
openbare fietsen-kijk- en verkoopdag worden gehouden.
Op het groepsbureau aan de Raadhuisstraat zullen op de nieuwe parkeerplaats
aan de achterzijde de door ons gevonden en door derden aan het bureau ge-
brachte fietsen worden uitgestald.
De fietsen zullen bij opbod worden verkocht aan de hoogste bieder. Hiertoe
krijgen de bezoekers een briefje, waarop zij hun bod kunnen noteren. Na de ver-
koopdag zullen de nieuwe eigenaars worden benaderd. Men wordt verzocht
niet via de voorzijde van het bureau te komen om de doorgaande werkzaamhe-
den niet te storen. De toegangspoort zal voor het publiek bij uitzondering wor-
den geopend.

DRANK
maakt meer kapot dan je lief is.

Aqua tendre les exfoliants
de nieuwe reiniging met water van Vichy
Exfolieren is een natuurhj fenomeen. Exfolieren betekent letterlijk: het verwijderen van dode huidcellen,
ledere dag vormt de huid nieuwe cellen, deze cellen bewegen zich langzaam naar boven en sterven af wan-
neer zij de oppervlakte bereiken. Wanneer dode huidcellen achterbleven op de huid, ziet de huid er grauw
en vaal uit. Verwijdert men nu deze dode huidcellen door middel van exfolieren dan ziet de huid de weer
mooier en gezonder uit. Bovendien stimuleert exfolieren het celvernieuwingsproces en stelt daardoor de
huid in staat verzorgende produkten op te nemen.

Exfolieren op gezicht
en lichaam?
Het afstoten van dode huidcellen ge-
beurt niet alleen op het gezicht, maar
over het gehele lichaam. Zelfs na een
zonnebad kunt u exfolieren, immers
het bruin wordt niet verwijderd. In te-
gendeel, de huid gaat er bruiner uit-
zien en voelt zachter aan. Kortom een
mooie, natuurlijke glans.
Omdat de huid van het gezocht veel
fijner is dan de lichaamshuid heeft Vi-
chy twee specifieke produkten ont-
wikkeld: Gel Exfoliant visage voor het
gezicht en G el douche exfoliant voor het
lichaam.
Deze twee superzachte formules, ge-
schikt voor alle huidtypen, geuren
heerlijk en geven uw huid weer een
gezonde glans.
Het gebruik is eenvoudig. Breng l a 2
keer per week de gel in kleine dotjes
op het gezicht aan en masseer zachtjes
met ronddraaiende bewegingen. Af-
spoelen met lauw water en nareinigen
met een lotion. Breng daarna een ver-
zorgende crème aan.
Scrub ook uw lichaam 2 a 3 keer per
week, heerlijk onder de douche af-
spoelen en een bodylotion inmasse-
ren.

Gebruik beide exfoliants het gehele
jaar door. Geef uw huid de welver-
diende verzorging vooreen natuurlijk
stralende teint.
Verpakt in een handige, hygiënische

flacon-tube. Gel exfoliant visage, 50
ml. f 16,50; Gel douche exfoliant, 150
ml. f 17,95.
VICHY, EXKLUSIEF BIJ UW APO-
THEKER.


