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Commissie Algemeen bestuur eensgezind in haar advies aan College:

"We stellen geen geld beschikbaar voor
borden met gemeentenaam"
Een voorstel van het college van Vorden om 5000 gulden beschikbaar
te stellen om op de invalswegen van Vorden borden te plaatsen met
daarop de gemeentenaam werd in de commissie Algemeen Bestuur
dinsdagavond unaniem verworpen.

Mevr. Aartsen (CDA): "We mogen in
Vorden b.v. niet eens een bord plaat-
sen met de aanduiding verkeersbriga-
diers of ander soortgelijke borden.
Dan behoeven voor mij dit soort bor-
den met de gemeentenaam erop ook
niet. Laten ze de 5000 gulden maar op
een andere wijze besteden om de ge-

meente Vorden te promoten", aldus
Mevr. Aartsen.
Evenals de heren H. Tjoonk (WD)
en W. Voortman (P.v.d.A.) was Mevr.
Aartsen van mening dat om "nee" te-
gen het voorstel van het college te zeg-
gen ook het aspekt van "bordbevui-
ling" een rol speelt.

In de commissie Financiën/Openbare
Werken, eerder op de avond deed wet-
houder Mr. Slingenberg een verwoe-
de poging om de commissieleden ach-
ter het voorstel van het college te krij-
gen. Bij de heer Voskuilen (CDA) leek
hij succes te hebben. Het aanvankelij-
ke "nee" van de heer van Voskuilen
werd na lang aarzelen gewijzigd in "ik
zal er nog eens over na denken".
Bij Mevr. Horsting (P.v.d.A.) ving de
wethouder bot. Zij stelde "voor mij
hoeven deze borden niet". In deze
commissie toonde de heer Groen
(WD) zich bereid het voorstel van
het college te steunen.

Vergadering Industriële Kring Vorden
Tydens de eerste algemene vergadering van dit jaar nam de voorzit-
ter, Mr. de Regt, van de op 3 november 1987 Opgerichte vereniging de
gelegenheid te baat de aanwezigen een voorspoedig en gezond jaar
toe te wensen. Het inmiddels benoemde bestuur, de heren J. Krooi,
L.J. Evers, B. Rondeel en J. Rings was erin geslaagd een actueel on-
derwerp ten behoeve van deze vergadering voor te bereiden.

Via de goede en duidelijke introductie
van de heer G.C. Voerman, fractie-
voorzitter CDA Prov. Staten Gelder-
land over het onderwerp "Bereikbaar-

heid van Vorden voor industrie en
handel", werd op overzichtelijke wijze
de stand van zaken belicht.
De grote verkeersaders in deze regio

liggen op redelijke afstand van het
kastelendorp en het ziet er niet naar
uit dat de aansluitingen op en toegan-
gen naar de autosnelwegen Al en
A12/18 op korte termijn verbeterd
zullen worden.
Voerman benadrukte in zijn betoog
herhaaldelijk het belang van geza-
menlijke en regionale aanpak, aange-
zien daardoor betere resultaten kun-
nen worden bereikt. De praktijk heeft
dat inmiddels uitgewezen.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot

met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
J3.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.

Wethouder Mr. ,.,.^..m
Slingenberd: donderd^^
morgen op afspraak.

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

1. Sluiting gemeentesecretarie op 26 fe-
bruari a.s.
Op vrijdag 26 februari a.s. maakt het
gemeentepersoneel het jaarlijks reis-
je. Dit keer wordt er een dagje geskied
in Winterberg. Het gemeentehuis zal
die dag gesloten zijn. De afdeling Be-
volking en Burgerlijke stand is van
8.00 tot 11.00 uur wel geopend.

2. Militaire oefeningen
Op 25 februari 1988 vindt er onder an-
dere in Vorden een militaire oefening
plaats. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van
hun terreinen. Er zal gebruik worden
gemaakt van losse munitie.

3. Bouwvergunningen
Op 9 februari 1988 hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer G.I. Lubbers, Het Wieme-
link 15, voor het bouwen van een car-
port .op het perceel Het Wiemelink 15;
— de heer H.J. Hulstijn, Geurkenweg
l, voor het bouwen van een mestop-
slagsilo op het perceel Geurkenweg 1;
- de maatschap Zents, Ruurloseweg
107, voor het bouwen van een mestsi-
lo op het perceel Ruurloseweg 107;
— de heer W.A.J. Lichtenberg, Linde-
seweg 9, voor het plaatsen van een
mestbassin op het perceel Lindese-
weg 9;
— aan de heer R.A. Jurriëns, Hoetink-
hof 159, voor het bouwen van een dui-
venhok met ren en het verplaatsen
van een duivenhok op het perceel
Hoetinkhof 159;
- aan de heer H.J. Ruiterkamp,

Wiersserbroekweg 6, voor het bou-
wen van een mestsilo op het perceel
Wiersserbroekweg 6.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van
deze vergunning bij het college van
burgemeester en wethouders
bezwaar maken.

4. Verleende collectevergunning
Het Leger des Heils collecteert van 22
februari tot en met 5 maart a.s.

5. Vergadering gemeenteraad op dins-
dag 23 februari 1988
De gemeenteraadsvergadering begint
om 19.30 uur en wordt gehouden in

het gemeentehuis. Op de agenda
staan onder andere de volgende pun-
ten:

— verkeersdrempel in Het Jebbink na-
bij R.K. Basisschool "De Vordering";
- werkgelegenheid;
— krediet voor het in goede staat te-
rugbrengen van het bevrijdingsmonu-
ment op het Emmaplein;
— krediet bestemmingsplan herinrich-
ting Gems-terrein;
— goedkeuring jaarrekening 1986 van
de Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
— amoveren parkeerplats Rondweg;
— aanvullend krediet project wegwer-
ken achterstallig onderhoud kleine
landschapselementen (vervolg fase I);
- krediet t.b.v. achterstallig onder-

houd kleinschalige landschapsele-
menten (fase II);
- project normaal landschapsonder-
houd;
- 5-jaarlijkse afrekening openbaar

kleuteronderwijs 1981/1985;
— 5-jaarlijkse afrekening openbaar la-
ger onderwijs 1978/1982 en 1983/
1985;
— voorbereidingsbesluit voor het per-
ceel Nieuwstad 12 alhier; wijziging
rechtspositieregelingen;
— subsidie voor het herplaatsen in de
tuin van de Wehme van het toegangs-
poortje van de voormalige pastorie;
- verwerving om-niet perceel grond
van woningbouwvereniging 'Thuis
Best";
— krediet voor borden met gemeente-
naam op de hoofdinvalswegen;
— bejaardenalarmering;
- Hinderwet Uitvoerings Program-

ma;
- krediet gemeentegids;
— voorlopige vaststelling gemeentere-
kening 1986;

- voorlopige vaststelling rekening
1986 gemeentelijk grondbedrijf;
- aanvaarding zakelijk recht op een
strook grond aan de Zutphenseweg.

6. Vergadering gemeenteraad op don-
derdag 25 februari 1988
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, zal met de Com-
missaris van de Koningin in de provin-
cie Gelderland, de heer M. de Bruijne,
gesproken worden over de profiel-

schets voor de nieuwe burgemeester
van Vorden.

7. Uit de gemeenteraadsagenda van 23
februari 1988
A. Bevrijdingsmonument
Omdat het bevrijdingsmonument op
het Emmaplein de laatste jaren be-
hoorlijk in verval is geraakt, stelt bur-
gemeester en wethouders de raad
voor om een bedrag van f6000,00 be-
schikbaar te stellen voor het opknap-
pen van het beeld. Zo is in het verle-
den het hoofd van het beeld af ge-
weest. Dit is thans nog duidelijk te
zien.
Voor het bedrag van f 6000,00 wordt
het metselwerk van de sokkel ver-
nieuwd en behandeld tegen indrin-
ging van water; het gehele beeld
schoongemaakt; het hoof opnieuw
geplaatst; de tekstplaat schoonge-
maakt en het gehele natuurstenen
beeld gerepareerd en bijgewerkt.
B. Parkeerplaats aan de Rondweg
Omdat bewoners van Brinkerhof
overlast ondervinden van warm-
draaiende vrachtwagens op de par-
keerplaats tegenover hun woningen,
zal deze parkeerplaats worden verwij-
derd. Langs de Rondweg blijft nog
voldoende parkeermogelijkheid over.
De beheerder van de weg, de HEK,
heeft geen bezwaar tegen verwijde-
ring van de parkeerplaats, mits de ge-
meente de kosten betaalt. Deze be-
dragen f 2750,00.

8. Openbaar vervoer
Het Gewest Midden IJssel heeft een
commissie openbaar vervoer inge-
steld. Het doel is om suggesties en
voorzetten te geven voor een gewes-
telijke aanpak op het terrein van het
openbaar vervoer.
Deze commissie wil thans van iedere
gewestgemeente een overzicht heb-
ben van alle wensen, ideeën en sugge-
sties op het gebied van het openbaar
vervoer in deze regio. Hierbij kan ge-
dacht worden aan dienstregelingen,
aansluitingstijden bus-trein; spitsuur-
regelingen, stationvoorzieningen, te
rijden routes; alternatieve bussyste-
men, nieuwe lijnen, halten etc.
Indien u hierover opmerkingen of
wensen hebt, kunt u deze doorgeven
aan de Afd. Algemene Zaken ter se-
cretarie, tst. 19.

De landsregering heeft echter in de 4e
nota Ruimtelijke Ordening positie ge-
kozen voor het westen en met name
de situatie in de Randstad hoog op de
prioriteitenladder geplaatst in het
licht van de veelbesproken filebestrij-
ding.
Des te sterker zullen wij in de regio de
handen ineen moeten slaan volgens
Voerman om noodzakelijke poorten
voor te toekomst te krijgen ofte ver-
groten. Zeker niet het oog op de open-
stelling van Europa's grenzen zal een
groot verkeersaanbod vanaf de kust in
de richting van de middeneuropese
industriecentra ontstaan.

Oost Gelderland ligt op deze route en
zal zich met vereende krachten op dit
belangrijke object moeten richten om
niet in de periferie te blijven steken.
Dichter bij huis zijn thans de bespre-
kingen gevorderd inzake de tracees
voor de rondwegen Warnsveld en
Dieren. De definitieve aanleg zal
evenwel nog geruime tijd op zich laten
wachten.
Na deze voortreffelijke introductie is
er geruime tijd intensief gediscus-
sieerd over het onderwerp en aanver-
wante zaken. Daarbij werden ook de
mogelijkheden besproken om verbe-
teringen voor de aansluitingen naar
Vorden te bewerkstelligen.

Vordens Mannenkoor
geeft concert voor
"De Wehme"
Het Vordens Mannenkool^lder lei-
ding van dirigent Bart Nijhof geeft
maandagavond 14 maart in de Neder-
iands Hervormde Kerk een concert.
Tijdens dit concert zullen een twintig-
tal liederen ten gehore w^den ge-
bracht. Na afloop vindt er eU^ollekte
plaats. De opbrengst hiervan komt ten
goede aan het Bejaardencentrum "De
Wehme". Deze toezegging deed "Vor-
dens Mannenkoor" in oktober vorig
jaar toen de plaatselijke bevolking in
aktie kwam om het bejaardencentrum
geld te kunnen aanbieden waarmee
wat benodigdheden gekocht kunnen
worden.
Het concert van het "Vordens Man-
nenkoor" moet in feite gezien worden
als de afsluiting van deze aktie.

NCVB afd. Vorden
De afdeling Vorden van de NCVB be-
legt dinsdagavond 23 februari in het
Dorpscentrum haar jaarvergadering.
Na afloop van het vergadergedeelte
zullen de dames Vrieze en Boezema
uit Dronten een optreden verzorgen
dat bestaat uit sketsjes, zang, piano-
muziek en gedichten.
Tijdens de bestuursverkiezing zal af-
scheid worden genomen van Mevr. D.
Harmens-Dorland.
Het bestuur zal versterkt worden door
de dames J. Roseboom-Renting en
Mevr. Markerink.

Zaterdagavond 20 februari geeft "Vor-
dens Toneel" in de grote zaal van het
Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoe-
ring. Ditmaal is gekozen voor het blij-
spel in drie bedrijven "Ping", zei de
klok van Peter Coke.
Deze klok speelt een belangrijke rol in
het leven van een gepensioneerde ko-
lonel. Zijn medebewoners worden er
soms niet goed van.

NIEUWS v/d KERKEN

Doopviering
Zondag worden in de Dorpskerk drie
kindertjes door hun ouders ten doop
gehouden. Doordat ook de kinderen
van de zondagsschool het eerste deel
van de dienst mee-maken, belooft het
een levendige dienst te worden.
Dat mag dan ook; want we hebben
een Levendige Heer, die we op de Dag
van de Opstanding mogen prijzen en
loven. Juist omdat Hij de dood is
doorgegaan en Zichzelf voor ons

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

heeft gegeven — daaraan denken we
zondag als dan de tijd van zeven zon-
dagen voor Pasen begint: de lijdens-
tijd.
Het kleed in de kerk is dan paars van
kleur: een wat stemmige kleur die past
bij de sfeer van nadenken en beseffen
wat de Heer voor ons doet.
De prediking komt zondag uit Marcus
11:11-26. Jezus zoekt een vijgeboom
af naar vruchten hoewel het niet de
tijd van de oogst is. Jezus verwacht
meer dan het gewone, meer dan het
natuurlijke. En Hij stelt ons daartoe
ook in staat door Zijn Heilige Geest.
Daarom beginnen we de dienst met te
zingen: "Geest van hierboven, leer
ons geloven!"
De Cantorij werkt mee en zingt met
de gemeente de gezangen 340 en 344
twee-stemmig.

Spiritual Singers
Dienst met "Spiritual Singers" op za-
terdagavond 21 februari a.s. in de Her-
vormde Kerk van Vorden.
De dienst waaraan dit koor, bekend
van eerdere medewerking van TV op-
treden in NCRV's "Goed Nieuws-
show" van okt. jl., meewerkt, wordt
voorbereid door mensen uit de Raad
van Kerken en de Evangelisatiekom-
missie. De dienst wordt geleid door
ds. J. Langstraat uit Doorwerth, bij
oudere Vordenaren (en anderen) wel
bekend.
Het thema op deze eerste lijdenszon-
dag is "Scherven rapen", naar aanlei-
ding van Matheus 26:6-16. Het be-
looft een goede dienst te worden. Na
afloop is er koffie in "De Voorde" waar
ook gelegenheid is een langspeelplaat
"Movin" van het koor te kopen, kos-
ten F 20,00. De voorbereidingskom-
missie hoopt U allen welkom te kun-
nen heten.
Deze dienst is in de Hervormde Kerk
en niet zoals eerder vermeld stond in
de Chr. Koning kerk.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Berend Rutger Bloemen-
daal;
Ondertrouwd: Geen;
Gehuwd: J.J. van Koeveringe en M.
Nijhuis;
Overleden: R. Woestenenk oud 76
jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Hervormde Gemeente
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, bediening van de Doop m.m.v.
de Cantorij. Thema: Evangelisatie.
19.00 uur Evangelisatiedienst vanuit de
Raad van Kerken Vorden-Kranenburg.
Voorg. ds. Langstraat uit Arnhem m.m.v.
Spiritual Singers uit Renkum.

Gereformeerde Kerk
Zondag 21 februari 10.00 uur ds. Tj. Zuide-
ma van Apeldoorn.
19.00 uur ds. J. Langstraat (Evang. dienst)
Raad van Kerken in de Hervormde Kerk.

Weekenddienst tandarts
20-21 februari P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen za-
terdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
20-21 februari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 20 februari 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.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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

Tafelde Dekje
Mevr. Wolters, tel. 1262. Graag bellen voor
half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

M onula 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
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.



Een avondje
AMERIKA

Amerika informatie-a vond met een
dia/fHm-show en info-stands

Rabobank i.s.m. ArkeReizen en KLM

Maandag 7 maart 1988
Schouwburg, Oosterwal 33, Lochem

Aanvang: 20.00 uur - Toegang: f 7,50 {inkl. kop koffie en Donut)

Kaarten verkrijgbaar bij de kantoren van de

Rabobank Vorden en Ruurlo

en op 7 maart vanaf 19.00 uur aan de zaal.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Uitvoering
'Vordens Toneel'
op zaterdag 20 februari

in het Dorpscentrum
met het blijspel
in 3 bedrijven:

„'Ping', zei de klok"
van Peter Coke

Regie: Ans v.d. Ham

Kaartverkoop: Dorpscentrum en bij de leden.
Toegang f 5,- p.p. Kinderen tot 12 jaar f 2,50.

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

ce> juwelier

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 18, 19 en 20 februari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

1 5 voor

4,95

MAANDAG
22 februari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
23 februari
500 gram

Koolraap
panklaar 1,25

WOENSDAG
24 februari
500 gram

Gek. bieten
panklaar 1,25

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood van de man die zelf bakt is brood met
karakter en dat proeft u.
Warme bakker Oplaat bakt
dat heerlijke brood. 7

VJINQ/VIOLE^MKKERSAANBIEDING:

De Echte Vordense mik NU 4,50
Sneeuwster
van 6,25 voor 5,75
Weekend Bavaroistaartje
van 7,25 voor 6,75
Kruidkoek of kruidcake NU 3,-

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker!

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Hamburgers of
Cordon bleu
5 HALEN 4 BETALEN

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Achterham
100 gram 1,85

Zure Zult
100 gram 0,70

1 bakje f 1,— per st

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Wegens vakantie zijn wij
gesloten van

22 t/m 27 februari.

Maandag 29 februari zijn wij
om half twee weer open.

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

1 kilo Hamlappen
8,95

1 kilo Priklapjes
BESLIST MAGER

14,90

MARKTAANBIEDING

Erwtensoep
1 liter 3,25

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

nieuwe eigenaar — nieuwe eigenaar

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

FANG-SHENG
Dorpsstraat 28 - Vorden - Tel. 1905

Voor een prima
verzorgde maaltijd.

Bij uw bestelling krijgt u een leuke attentie

kado.

Elke dag geopend
van 11.00-23.00 uur

Ook afhaalservice.

SPECIALITEIT - SPECIALITEIT - SPECIALITEIT

Nieuwe Chinese en
Kanton ische gerechten

en maaltijden
SPECIALITEIT - SPECIALITEIT - SPECIALITEIT

Vanaf 21 februari a.s.
weer elke 14 dagen

zondagsmorgens rond
10.30 uur

kloot-
schieten
bij Lindense Proat-

hoes, tel. 6421
te Vorden

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

(Sb' DE VALEWEIDE 2 bos Narcissen f 4,50

1 Azalea f5,-



Op donderdag 11 februari
1988 is onze zoon en ons
broertje Berend Rutger gebo-
ren.

We noemen hem

Rutger

Erna, Bennie, Frank en
Joost Bloemendaal

Hengeloseweg 4,
7251 PC Vorden

Dankbaar en vol vreugde ge-
ven wij u kennis van de ge-
boorte van onze zoon

Herman Jan
Martijn

Berend en Hermien
Fokkink-Maalderink

11 februari 1988
Wiersserbroekweg 16,
7251 LG Vorden

Moeder en zoon rusten van
12.00 tot 15.00 uur

Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

Marije

Bij het H.Doopsel ontvangt zij
de namen:
MARIJE BERNADET ANTO-
NIA

y
Benny en
Wilma Nijenhuis
Roald en Barry

16 februari 1988
Hoetinkhof 73
7251 WK Vorden

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kado's, die wij
mochten ontvangen bij ons
50-jarig huwelijk zeggen wij
u allen hartelijk dank.

W. Nijenhuis
W. Nijenhuis-
van Zuilekom

Kerkstraat 11,
7251 BC Vorden

Voor de vele gelukwensen
bloemen en kado's die wij
mochten ontvangen bij ons
25-jarig huwelijk zeggen wij u
allen hartelijk dank.

Bertus en
Annie Reinders

Vorden,
Zomervreugdweg 2

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• WEGGELOPEN:
grote zwarte kater
Roepnaam: Kokki
G.J. Bargeman, tel. 1658.

• TE KOOP:
electrische boiler, 120 liter
met schakelklok.
G.J. Bouwmeester, Onstein-
seweg 9, Vorden, tel. 6802. .

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

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
hooi en stro, oogst 1987
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Tel. 05752-6659.

LEGO
BAZAR SUETERS

Gert-Jan Vliem
en

Carolien Reinders
gaan trouwen op 25 februari 1988 om
11.00 uur in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'.

De kerkelijke inzegening van ons huwelijk
zal om 13.30 uur plaatsvinden in de N.H.-
kerk te Vorden door ds. H. Westerink.

Wij houden receptie van 15.00 uur tot
16.30 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ons adres wordt:
Delweg 12
7038 AR Zeddam

Diep verslagen moeten wij U mededelen dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, mijn dierbare man,
onze lieve vader en opa

Theodorus Beek

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: J. Beek-Lelie
Velp: Marijke en Bert

Doetinchem: Ineke en John
Chantal en Dominic

Vorden: Bert en Anita
Marloes

Veenendaal: Elsbeth en Maarten

7251 CV Vorden, 17 februari 1988
Het Kerspel 12

Theo is opgebaard in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4A te Vorden, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op maandag
22 februari om 10.30 uur in de Doopsgezinde Kerk,
Leeuweriklaan 23 te Zutphen.
Aansluitend zal de crematie plaatshebben om 12.00
uur vanuit aula 1 van het crematorium te Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

Uitnodiging

Op woensdag 24 februari 1988 zal de vernieuwde
peuterspeelzaal 'Ot en Sien' officieel worden
heropend.

Ter gelegenheid hiervan zal er op die dag van
17.00 tot 21.00 uur

'open huis9

worden gehouden. U bent hierbij van harte
welkom.

Leiding, peuters en bestuur
peuterspeelzaal 'Ot en Sien'

SCHERVEN RAPEN
Weet U hoe dat gaat?

Kom samen met ons rapen

op zondag a.s. om 19 uur

in de Herv. Kerk.

l.v.m. de opening van onze nieuwe zaak te
Eibergen zijn wij

woensdag 24 februari

in Vorden de gehele dag

gesloten

Fa. HELMIIMK
MEUBELEN
Zutphenseweg 24 — Vorden

RODE KRUIS
afd. Welfare

Woensdag 24 februari
van 14.00-16.30 uur
in de 'Wehme'

grote verkoop
van mooie en
praktische werkstukken

Tot ziens. De koffie is klaar.

Woor mensen met smaak
die tevens een prijs-

meevaller waarderen!

Op een landgoed in de omgeving van
Vorden wordt een

HUISHOUDSTER
gevraagd, die in staat is zelfstandig de
huishouding te runnen.

Leeftijd vanaf 30 jaar.
Meerdere hulp aanwezig.
Werktijden: dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur.

Sollicitaties na telefonisch overleg:
085-451251 toestel 501 mevr. Oderkerk.

Café - Rest. - Zaal

Wij kunnen nog enkele paren gebruiken voor de
dansles (in ontspannen en gezellige sfeer) op
zondagavond.

EERSTE AVOND:

a.s. zondag 21 februari
aanvang 20.30 uur

onder leiding van dansinstituut Wensink te Arn-
|hem.
Kosten: f 180,- per paar.
Opgave: gaarne zo spoedig mogelijk.

EXCUSES
Het lawaai in de nacht van maandag (Rosenmon-
tag) op dinsdag in de Dorpsstraat verstomde wat
later dan normaal.

OORZAAK???
De massale toeloop van karnavalsvierders op deze
avond per taxi of busjes, hetgeen uiteraard alleen
maar als positief valt te betitelen.
Dit betekende voorde terugreis naar Linde, Hengelo
of Baak we l wachttijden van soms 1,5 uur hetgeen
de nachtelijke rust in de Dorpsstraat niet ten goede
kwam. Tesamen met de karnavalsvereniging zijn
wij ons hiervan bewust en zullen voor het volgende
jaar passende maatregelen treffen.

Fam. ten Barge.

Gevraagd:

part-time
TAXI-CHAUFFEUR

m/v
AUTO- en TAXIBEDRIJF
v/hTRAGTER

taxi-vervoer

A. KLEIN BRINKE

TELEFOON 05752 -1256/3572
ZUTPHENSEWEG 85 - 7251 DJ VORDEN

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op.Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en vcr-
/orgen w i j op stijlvolle wijze de uit vaart.

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vonk-n. Het .lebbink 4. 05752-2749
Noor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.(i. Meieiulsen. Siroilijk 9. Vorden. 05752-1844

VOOR HET WEEKENDRECEFT:

varkenslappen
500 GRAM 3.98

Dit weekend
extra voordelig:
Rib- +
Haaskarbonade
5 HALEN. 4 BETALEN

medaillon
100 GRAM

1.98

maandag + dinsdag:
1kg

schouder-
karbonade +
4 Gelderse

schijven 8.98
woensdag

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4.98

PER KG 7.50

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

uit eigen worstmakerij

Boterhamworst
150 GRAM 1.49

Gebr. gehakt
150 GRAM 1.39

Maandag 22 februari
starten wij een nieuwe

landelijke actie en
maak kans op een

kadobon van f 10,-.

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

m m m w i
i • • i f

• • • *

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

met
Televisie

reparaties
direct

naar

i- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

TELEVISIfc VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

WEEKAANBIEDING:

Spaanse sloffen
5 kleuren, normaal 13,95

DEZE WEEK

12,50

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 — Vorden — Tel. 1342

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

RABOPOLIS
Bromfietsverzekering

Haal
vóór l maart uw

nieuwe verzekering bij
de Rabobank.

Premies vanaf f 95,-
U krijgt het plaatje

direkt mee.

Rabobank Q
Voor al uw verzekeringen.



Probeer het eens met

Malsovit!
De kilo's vliegen eraf.

Echte Bakker
VAN ASSÊLT
ZUTPHENSFWEG 18 VORDFN IFl 1384

Pretty markt
Zwem en Polover.

Vorden '64
Heeft u nog spulletjes

op te ruimen?
Wij komen ze graag bij

u ophalen;

bel even tel. 2668!

DE BLAUWE HAND

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel

en voordelig

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

p interieuradviseur
Aft Mieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Bloemschikken
met

voorjaarsbloemen

Op 23 febr. start deze
cursus, bestaande uit 3
lessen, om de 14 dgn.

Ook zelf een leuk
bloemstuk maken met

narcissen?

l n l. en opgave:

Willemien Steenblik
Dennendijk 13

7231 RD Warnsveld
Tel.: 05752-2810

Er is nog een enkele plaats
vrij op de cursus

Vrouw en macht,

vrouw en conflict

Deze begint op dinsdagmor-
gen 23 februari in het Dorps-
centrum.
Inl. en opgave: T. Branden-
barg, tel. 2024, b.g.g. tel.
2397.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

VEILIG BROMMEN?
Een goede start begint bij

ASSURANTIE

'EEN DUIZENDPOOT IN VERZEKEREN'

Een bromfietsverzekering (WA, zonder versnelling) sluit U bij

ƒ 90,95
OGZO Assurantie reeds af voor per jaar.

Vraag onze vrijblijvende informatie.
In de OGZO Infobus, bij de balie in het ziekenhuis te Winterswijk
of in het OGZO-kantoor te Goor.
Wij helpen U graag.

OGZO ASSURANTIE
Grotestraat 92
Postbus 19
7470 AA Goor

Telefoon: 05470 - 84555

Brand O il b. v., Zutphen

Brandstoffen en smeermiddelen voor:

grondverzetbedrijven
aannem i ngsbed rijven
transportbedrijven
landbouw 17957

BRAND OIL BV
van der Capellenlaan 58
7203 BP Zutphen
Telefoon 05750-17957

AANDACHT DUIVENLIEFHEBBERSü
Mogen wij U hiermee van harte huitnodigen op een onzer

GROTE DUIVENFILM- & SPORTAVONDEN
van de Fa. BOSMOLEN-BELGIUM.
Wij bieden U een Professionele .16 mm produktie
de beroemde film:

*** MYSTERIEUZE VLIEGERS ***
- Niet "zomaar een filmpje", maareen informatieve- leerrijke film die alle facetten en pro-

blemen van de duivensport aanpakt!
- Een film die via interviews en informatica, de juiste weg tot succes tracht te benaderen!
- Een klassefilm die reeds door 3 TV-Stations is afgehuurd en uitgezonden (Taiwan, Japan,

ORTF).
Verder bevat hij:- De Grote Internationale lossing van BARCELONA 1987

- De Wereldberoemde medische ziektenfilm van BOSMOLEN
LABORATORIES

- De beroemde vleugeltheorie van Prof. Vanderschelde!
Vragen zoals: Hoe een goede duif herkennen? - Hoe koppelen? - Hoe kweken?

Hoe spelen met jongen, weduwnaars, duivinnen, enz...
Wat betreffende hokkenbouw? - Doping in de duivensport? Utopie?
Of mogelijk? en veel meer!

EEN FILM DIE STEEDS BOMVOLLE ZALEN TREKT
IN GANS EUROPA!

Mis deze avond niet!! U moet hem gezien hebben)!

op zaterdag 27 februari

IN ZAAL MIJNEN, 't MOLENTJE
TE SILVOLDE

Toegang gratis - Aanvang 20.00 uur

Wij hopen ook U te mogen begroeten op deze Promotie-avond.
U zult er geen spijt van hebben!!!

BOSMOLEN-BELGIUM, bvba, Berlaarbaan 372, B-2860 O.L.Vr.Waver.
Tel.:09-3215755150.

Hoofdvert. BOSMOLEN Nederland: P. Reedijk, 01854-1369

Voor nadere inlichtingen:

W. en J. Veenhuizen B.V.
Agrarische Winkel "De Olde Bond" - Tel. 08350-23510 - privé 24591

i ! l i l l I I I i l

DEVi
SCHUIFDEURSYSTEMEN SCHUIFDEUR

GARNITUURvoor deuren tot 20 kg.
Schuifdeurrail voor plafond-
bevestiging. Staal, verzinkt.
Lengte van 2 meter.

DEURSTOP

Set met 2 enkele verzinkte hang-
rollen en l ondergeleiding.
Met bevestigingsmateriaal.

13,95
Staal, verzinkt.
Met rubber
buffer. 1,95

/C'C;
6,50

DEKKLEED
Handig kluskleed voor vele
toepassingen. Kleur oranje.
Afmeting 2 x 3 mtr.

12,95

BROEIKAS
Vensterbankmodel.
Kunststof bak met 36
potjes. Afmetingen:
lengte 54 cm, breedte
15 cm, hoogte 12.5 cm.

.
• 5

ZAAGBOK
Houten zaagbok. Wordt geleverd als
bouwpakket, voorgeboord en met
schroeven. Afmeting gemonteerd:
hoogte ca. 100 cm, breedte ca. 55 cm.
Gewicht 3 kg.

22,50

ELECTRISCHE KETTINGZAAG SACHS-DOLMAR
Technische gegevens:
Motor 220 V, 1300 W,
radio en TV ontstoord,
dubbel geïsoleerd.
Zaaglengte 35 cm.
Gewicht
3.9 kg.

Met kettingrem en automatische kettingsmering.
Motor beveiligd tegen overbelasting. Zaagblad met
neust andwiel. Beveiligd tegen onverhoeds inscha-
kelen. Handbescherming aan beide handgrepen.

SACHS OOLMAfi' 349,-

btnéndseii
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Wij slijpen vakkundig
uw MOTORMAAIER

HANDMAAIER
DE BEER B.V.: uw adres voor het

vakkundig slijpen en reviseren
van uw grasmaa i machine.

GEREEDSCHAP
EN IJZERHANDEL

DE BEER BV
Spittaalstraat 22
ZUTPHEN
Tel.: 05750-18040

Jong Gelre
Bond van
Plattelandsvrouwen
G.M.v.L

presenteren

Afdeling Vorden

Rinus Rasenberg
de zingende veearts

A.S. VRIJDAG
19 FEBRUARI
in zaal
'De Herberg'
Dorpsstraat 10

Aanvang 20.00 uur

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

u wordt óók schoon
in een oude teil

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

. 7251

fons Jansen °
erkend gas- en water-technisch
installateur — Installatie en

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

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
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Prins Henk de Tweede verslaat
Loco-burgemeester
J.F. Geerken tijdens golven
Tydens de ontvangst van Prins Henk de Tweede en /n" n gevolg zaterdagmorgen in het gemeentehuis vond
de Prins dat het gemeentebestuur het afgelopen jaar op negatieve wy/e in de publiciteit was gekomen door
de bevolking in één jaar twee heffingen op te leggen. "Het afgelopen jaar heb ik tevens de kreet snelle be-
sluitvorming gemist. Daarom heb ik een kunstwerk met strekking voor U ontworpen", zo sprak de Prins
die loco-burgemeester Geerken vervolgens een hakblok met bijl aanbood. "De knopen die U daarmee
moet doorhakken stellen de knelpunten voor."

Profielschets nieuwe
De heer Geerken werd geadviseerd Burgemeester
om de golfstick in zijn werkkamer op Voorts solliciteerde Prins Henk de
te hangen. "Dan denkt U elke dag aan Tweede deze morgen naar de funktie
de golfbaan". van Burgemeester van Vorden. Toen
Prins Henk de Tweede daagde de heer
Geerken uit om buiten op het gras-
veld voor het kasteel een balletje golf
te slaan. Onder het toeziend oog van
de beide Meesters t.w. Mr. Slingen-
berg en Mr. van Vleuten was hier dui-
delijk sprake van een ongelijke strijd.

Zo mag de bieraanvoer vanwege de
omleiding van het verkeer niet stagne-
ren. Er moet een vrije doortocht naar
de residentie "De Herberg" blijven.
Het zwembad moet voor de Vordense
bevolking behouden blijven. Laat de
Vordense sportwereld niet zo lang in
het ongewisse of er nu wel of niet een
nieuw sportpark komt.

Verder weet U, zo sprak de Prins tot de
heer Geerken, dat de golfsport een
sport voor notabelen is. Hij bood de
loco-burgemeester een golfstick aan
alsmede een boekje met twaalf be-
knopte golflessen. "Dat helpt U mis-
schien tot een vlottere besluitvor-
ming", aldus de Prins.

De Prins (hij had zich vier weken in
een Prinsentrainingskamp voorbe-
reid) drukte loco-burgemeester Geer-
ken duidelijk met de neus op de fei-
ten. De Prins won overduidelijk.

hij had uitgelegd en had uitgetekend
hoe de profielschets van de nieuwe
Burgemeester eruit moet zien, had hij
een panklare oplossing. "Prins Henk
de Tweede is de juiste man op de juiste
plaats", zo vond hij zelf.
De heer Geerken zegde toe de "open
sollicitatie" van de Prins serieus in
overweging te willen nemen. Presi-
dent Johan bedankte het college voor
de ontvangst op het gemeentehuis en
sprak de wens uit dat de Deurdreajers
mogen bijdragen tot een eerlijk en
duurzaam karnaval in Vorden.

Jong en oud genoten van
Karnaval "De Deurdre ĵers"

De wat oudere inwoners uit ons dorp vermaakten zich dinsdagmiddag opperbest tijdens het seniorenkar-
naval welke in residentie "De Herberg" werd gehouden. Ook bewoners van verpleeginrichtingen woon-
den dit karnaval by. Ook tijdens deze feestelijkheden verschillende optredens van hoogtepunten uit de
Pronk/jtting van enkele weken geleden. Er werd veel gedanst, gehost en veel stemming tijdens de polo-
naise.

Een dag daarvoor, maandagavond
kwam de jeugd aan haar trekken. In
grote getale was men in allerlei fraaie
kostuums gekleed, naar "De Herberg"
getogen om gezellig de bloemetjes
buiten te zetten. Meer dan duizend
jongelui, ook uit naburige plaatsen af-
komstig, bevolkten de residentie "De
Herberg". Het dansorkest "Liberty"
was deze avond onvermoeibaar. Ook
de jeugd wist van geen ophouden. De
stemming was prima. Hoogtepunt
vormde het optreden van Barry Hug-
hes, de huidige trainer van ere-divisie-
club "Sparta". Barry gooide de "beuk"
er flink in. Zijn nieuwste plaat "Dat
had je niet moeten doen", die mo-

menteel op de tweede plaats staat in
de Nederlandse Top Twintig ging er in
als koek.
Ook de Engelse medley van Barry
werd uit volle borst door de zaal mee-
gezongen.
Prins Henk de Tweede kon deze
maandag het Achtkastelendorp van-
uit de hoogte bekijken. Voorafgaan-
de aan het gezellige pyama-ontbijt dat
Corrie en Hanny ten Barge met hun
medewerkers om 10.11 uur aan een
gezelschap 'Frühschoppers' serveer-
den, werd Prins Henk met een grote
shovel uit de slaapkamer van zijn wo-
ning "getild" om vervolgens koers te
zetten naar zijn tweede woning de re-
sidentie "De Herberg".

Het Hanska Duo zorgde onder het
eten en uiteraard daarna ook voor
sfeermuziek.
Het karnaval van "De Deurdreajers"
werd dinsdagavond afgesloten met
het vastenavond bal, eveneens in "De
Herberg". Dat was dus nog éénmaal
alles uit "de kast" halen en vervolgens
rust, rust, rust. Ook de "kelen" zullen
de komende dagen ontzien moeten
worden want hier en daar vielen heel
wat "schorre keeltjes" te beluisteren!
In elk geval kunnen "De Deurdrea-
jers" en alle medewerkers in residen-
tie "De Herberg" terugzien op een ge-
slaagd karnaval dat over alle evene-
menten gerekend heel wat publiek op
de been bracht.

Gezellig ftranenburgs
Karnaval
Zaterdagavond jl. was het weer raak.
Met medewerking van Prins Jan de
Eerste en het dansorkest Forever
werd in de residentie Schoenaker tot
in de kleine uurtjes Karnaval gevierd.
Voor de orgineelste en fantasievolste
feestganger was er een leuke attentie.

Motorsport Filmavond
Op dinsdag 23 februari presenteert
het Hamove filmteam in het kader
van 50 jaar Hamove een grandioze
motorsport filmavond met de mooi-
ste motorsportopnamen van alle wed-
strijden die het afgelopen jaar 1987 in
Hengelo Gld. plaatsvonden.
Daaronder de internationale Paasra-
ces en een terugblik op het Neder-

lands Kampioenschap wegrace in juli
in Hengelo, verder natuurlijk de cross
op circuit 't Zand om het Nederlands
Kampioenschap.

Daarnaast veel ander motorsport
nieuws, een avond die de ware motor-
sport liefhebbers niet mogen missen.
Men is van harte welkom op dinsdaga-
vond 23 februari in zaal Concordia,
Raadhuisstraat 36 in Hengelo Gld.

Prins Henk de Tweede
bezocht oudste en jongste
inwoner
Prins Henk de Tweede ging vrijdagmiddag met z\jn gevolg op bezoek
by het bejaardencentrum "De Wehme" waar de oudste inwoner van
Vorden te weten de 101-jarige Mevr. Smit-Fruchnich met een fruit-
mand werd verrast.
Voorts trok het gezelschap naar de familie Bloemendaal aan de Hen-
geloseweg waar Berend Rutger Bloemendaal, juist één dag oud een
spaarpot met elf gulden en elf centen in ontvangst mocht nemen.

Verder bloemen voor de moeder ter-
wijl pa Bloemendaal voor diens "aan-
deel" een onderscheiding in ont-
vangst mocht nemen.

Samen met de jeugdprins Erwin de
Eerste werd deze dag door Prins Henk
de Tweede ook een bezoek gebracht
aan de school "De Vordering" in het
dorp en aan de school "De Kraanvo-
gel" in de Kranenburg. Vooral op deze
laatste school had schoolhoofd Wim
Gudde veel werk gemaakt voor het
karnavalsgebeuren op school. Hij

werd dan ook terecht onderscheiden
als de nieuwe "Kraanvogel".
Met medewerking van het orkest
"Sound Selektion" was er zaterdaga-
vond een gezellig bal in residentie "De
Herberg". Zondagmiddag "volle bak"
bij het jeugdkarnaval in "De Herberg"
waar ook de winnaars van de play-
back- en soundmixkampioenschap-
pen hun opwachting kwamen maken.
Verder was er deze middag het tradi-
tionele café-karnaval in "De Herberg"
met medewerking van het Hanska
Duo.

Vijf honderd man publiek
b\j playback-
kampioenschappen
Niet minder dan vijfhonderd man publiek by de Vordense playback-
en soundmixkampioenschappen welke zaterdagmiddag in "De Her-
berg" werden gehouden. De organisatie van dit festijn was in handen
van de Karnavalsvereniging "De Deurdreajers". In totaal namen 25
groepen en individuelenB^e. Voor de jury bestaande uit Jopie Wul-
link, Marja Niessink en Harry Eggink geen gemakkelijke beoorde-
lingstaak.

Bij de groepen werd "White Snake"
winnaar met het lied "H^fc I go
again". Deze groep bestonornt Niels
Suter, Renee Nijenhuis, Torn Suter,
Jeroen Vos, Richard Meijer, Edwin
Visser, Oscar Olthuis en Millo v.d.
Logt.
Tweede werd "The Wish" bestaande
uit Bianca Pelskamp, Paula Bolwin-
der, Nancy Sueters en Joanna Hen-
driksen.
Op de derde plaats eindigde "Bon Jo-
vi" bestaande uit Eva Rondeel, Enith
Overbeek, Susan Nijenhuis, Carlien
Hartman en Martine Hartman.

Individueel: 1. Gitte Boerman uit
Hengelo met het nummer "Como-

tion" van Madonna; 2. Wouter Mul-
link, Vorden met het nummer "Rits"
van Bertus Staigerpaip; 3. Audry ter
Beek met "I want dance with somebo-
dy" van Whitney Houston.

Soundmix: 1. Elly Ilbrink uit Nettel-
horst met "Stay with me till the mor-
ning" van Vicky Brown; 2. Marjolein
Dijkman uit Arnhem met "Amster-
dam laatje niet kisten" van Danny de
Munk. De Herbergtrophee kwam in
het bezit van Gitte Boerman uit Hen-
gelo. De aanmoedigingsprijs werd ge-
wonnen door Caroline Vruggink met
het lied "Paloma van de nacht" van
Brigitte Kaandorp.

Peuterspeelzaal "Ot
en Sien" wordt
heropend
Woensdag 24 februari zal de ver-
nieuwde peuterspeelzaal "Ot en Sien"
officieel worden heropend.

Amerika nu of nooit
Amerika, een geweldig groot land met
1001 mogelijkheden. De laatste jaren
neemt het toerisme naar de Verenigde
Staten sterk toe. Niet alleen het be-
zoek aan geëmigreerde familieleden
stijgt gestaag, maar ook de Nederlan-
ders die geen familie in Amerika heb-

ben, brengen in toenemende mate
hun vakantie door in dit land. De reis-
mogelijkheden in dit land zijn haast
onuitputtelijk.
In Amerika zijn nagenoeg alle natio-
naliteiten vertegenwoordigd in de sa-
menleving: Ieren, Italianen, Portori-
canen, Polen, Hollanders, en zo kun-
nen we nog wel even doorgaan. Het is
ook een land van hot dogs, donuts en
hamburgers en van de onbeperkte
kop koffie.
Amerika is zo'n 250 keer groter dan
Nederlander. Het heeft 225 miljoen
inwoners in 50 federale republieken
(staten).
Op diverse manieren kun je vakantie
vieren in de Verenigde Staten. Bij-
voorbeeld metgeheelverzorgderond)-
reizen naar alle delen van de States,
maar er zijn ook vele mogelijkheden
voor de individuele toerist om op ei-
gen gelegenheid te reizen. Door mid-
del van een gehuurde auto, camper of
met de bus. De meest bekende orga-
nisatie is "Greyhound". Bussen met
zeer veel comfort, zoals verstelbare
stoelen, air-conditioning, aparte baga-
geruimte, toilet aan boord en ze rijden
door het gehele land van noord naar
zuid en van oost naar west.

Reizen per bus is populair zowel bij de
Amerikanen zelf als bij de buitenlan-
ders. Amerika heeft ook een uitge-
breid spoorwegnet van de spoorweg-
maatschappij "Amtrak". Het luchtwe:

gennet is bijna even indrukwekkend.
Bijna elke stad heeft één of meer
luchthavens. Van het vliegtuig wordt
veelvuldig gebruik gemaakt.
Naast een verscheidenheid aan ver-
voermiddelen, hebben de Verenigde
Staten landschappelijk veel te bieden.
Globaal gezien vanuit het westen treft
men allereerst een kuststrook en
hooggebergte aan, zoutvlakten en
diepe ravijnen. Ten oosten van de
Rocky Mountains uitgestrekte graan-
velden en vruchtbare prairies. Olie in
Texas.

In het oosten tenslotte uitgestrekte
moerassen en wildenlissen. Aan de
kust zijn de grote steden keurig op een
rijtje gegroepeerd.
De enorme variatie geldt ook voor de
weersgesteldheid. Het is bijna altijd
zomer in Californië en Florida; ande-
re delen hebben steeds wisselende kli-
maten, terwijl Alaska bijna geheel be-
dekt is met sneeuw. De Verenigde Sta-
ten kennen vier tijdzones van zes uur
vroeger in New York tot 9 uur vroeger
in Los Angeles (pacific time in het
westen).

Een reis naar Amerika vraagt echter
een goede voorbereiding. Een bezoek
aan onze reisinformatie-avond is een
goed begin. De Rabobank organiseert
7 maart 1988 samen met de reisorga-
nisatie Arke en onze nationale trots
de KLM een reisinformatie-avond
over Amerika in de Lochemse
Schouwburg te Lochem.
De dia/film-avond op een scherm van
11 meter breed laat u met alle aspec-
ten van het fascinerende land kennis
maken.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij
de kantoren van de Rabobank Vorden
en Ruurlo.
Tot ziens!

In commissie Financiën/Openbare weiken

Gemeente krijgt verwijt dat ze
onderhoud bevrijdingsmonument
verwaarloosd heeft
"Ik moet toegeven het onderhoud door de gemeente is niet altijd ge-
slaagd te noemen". Dit waren de woorden die wethouder Mr. Slin-
genberg sprak naar aanleiding van verwijten die het college door
Mevr. Horsting (P.v.d.A.) deze avond naar het hoofd geslingerd
kreeg. Het college vroeg de commissie financiën/openbare werken
positief te willen adviseren inzake het beschikbaar stellen van een
krediet van f 6000,00 om het bevrijdingsmonument op het Emma-
plein in een goede staat terug te brengen.

Mevrouw Horsting vroeg zich verbij-
sterd af hoe de gemeente het zover
heeft laten komen. Zij stelde voor om
het beeld wel in goede staat terug te
brengen maar het op een andere plek
in Vorden te plaatsen.
Deze mening was haar fraktiegenoot

de heer B. van Tilburg eveneens toe-
gedaan. "Betrek het bij de herinrich-
ting van de Dorpsstraat", zo adviseer-
de hij.
De heer M. Groen (WD): "Treurig
dat het in zo'n staat is gekomen".
In de commissie Algemeen Bestuur

vroeg de heer W. Voortman (P.v.d.A.)
zich af of de opdrachtgever, een steen-
houwer, wel deskundig genoeg is om
de klus te klaren. "In dit soort zaken
mag je het mijns inziens niet op de
prijs laten afspringen, want dan zijn
we onverantwoord bezig. Dus beslist
geen gok wagen", aldus Voortman.
Loco-burgemeester J.F. Geerken stel-
de hem gerust door te stellen dat hij al-
le vertrouwen heeft in het "natuur-
steenbedrijf'. "Die kan deze reparatie
wel aan. We kunnen ook nog een
plaatselijke beeldhouwer vragen om
toezicht op de reparatie te houden",
aldus Geerken. Dit laatste voorstel
vond de heer Voortman evenwel
overbodig.



Op uitnodiging van Jong Gelre, Bond van
Plattelandsvrouwen en G.M.V.L. afd. Vorden

A.s. vrijdagavond Rinus
Rasenberg in "De
Herberg"
Rinus Rasenberg is in het dagehjks leven praktiserend dierenarts te
Roermond, maar vaak gitjpt hu naar zy n gitaar om voor het publiek te
gaan zingen over alles wat hem bezighoudt. En dat is nogal wat. Mees-
tal wordt hu aangekondigd als de "zingende dierenarts", maar als hu
eenmaal op gang is, gaat het publiek er eens extra recht voor zitten.

Want wat Rinus brengt is meer dan zingen.

Heropening
't Stampertje
Na een periode van anderhalfjaar onzekerheid draaien wjj nu
weer volop op onze "eigen" stek.
Iedereen die, hoe dan ook, een steentje heeft bijgedragen wil-
len we hiervoor heel hartehjk bedanken.

Ook alle blijken van betrok-
kenheid met de jeugdsoos
hebben wij erg op prijs gesteld.
Als reaktie op alle verschenen
feiten in de publicaties van de
afgelopen weken, kunnen wij
alleen vaststellen dat deze fei-
ten te vroeg naar buiten zijn
gekomen. Alle opgekropte ge-
voelens rond de problemen

hebben zich daar plotseling
geuit.
Wij hopen dat de jeugdsoos
zich door deze problemen
heenslaat en dat wij ook dit 18e
jaar jeugdsoos in Vorden posi-
tief kunnen afsluiten.

St. Jeugdsociëteit "Vorden" 't
Stampertje.

Politie-varia
Op woensdagavond 10 februari 1988 werd er ingebroken in een woning aan de
Burg. Galleestraat te Vorden. Nadat van het pand de achterdeur was geforceerd
werd de gehele woning doorzocht. Er wordt niets vermist.

Bij een woning aan de Raadhuisstraat werden twee auto's vernield. Van een van
de auto werd de antenne afgebroken terwijl op de andere auto een kras werd
aangebracht.

Tevens werd op de Hoetinkhof een auto vernield door de achterspoiler van deze
auto te vernielen.

Op zondagavond werd een alcoholcontrole gehouden in het gebied van de Ryks-
politie te Vorden. Tijdens de controle werden plm. 90 voertuigen gecontro-
leerd. Van de gecontroleerde voertuigen werd door de bestuurder van 30 voer-
tuigen een blaastest afgelegd. Een bestuurder van een bromfiets kreeg een rij-
verbod terwijl drie bestuurders een bloedproef ondergingen.

Verder werden dit weekend en tijdens de carnaval drie fietsen ontvreemd. In
één geval werd de fiets uit de schuur weggenomen.

Wie is Rinus Rasenberg?
Een ondernemende, levenslustige
Brabantseboerenzoon,46 jaar,dieren-
arts, gehuwd, vader van 3 kinderen.
Hij fietst, schaatst elfstedentochten,
schrijft en zingt. Maar wat belangrij-
ker is: hij staat met beide benen op de
grond. Mag af en toe met één been uit
de"cirkel van de alledaagse werkelijk-
heid stappen. Dat betekent met zijn
cabaretprogramma ergens optreden
in het land, een elpee maken, een
boekje schrijven, de elfstedentocht rij-
den of fietsen naar Frankrijk.

Waarom moet Rinus met zyn
programma de boer op?
Rinus doet hetzelfde als een buutte-
reedner. Ook hij houdt zijn publiek
een spiegel voor. Laat de mensen la-
chen om hun spiegelbeeld. Toch is
zijn spot anders. Hij noopt tot een ge-
wetensonderzoek. Tot de vraag: waar
zijn we mee bezig?
Neem de superheffing. Rinus zingt:
"Wat den Uil met de mijnen heeft ge-
daan doet Braks straks zijn boeren
aan". Gewaagd? Hij legt het U zin-
gend, speels uit in een prachtig lied.

Reakties van het publiek?
Zegt Rinus: "Over het algemeen rea-
geren de boeren positief op dat wat ik
zing of zeg. 'Dat heb je goed gezegd'
vertrouwen ze me na een optreden
toe". "Zo is het, en niet anders".
Rinus ontvangt vaak brieven van boe-
ren of burgers, die schrijven dat zijn
optreden hen heeft geboeid. "Omdat
U in de vorm van liedjes iets aan de
mensen vertelt, teksten met inhoud
en achtergrond. Het oerdegelijke, het
boer-eigen klinkt erin door".

Alleen maar positieve
geluiden?
Publiek dat weinig of geen binding
heeft met de natuur, de boer, het plat-
teland, kan weinig enthousiasme op-
brengen voor Rinus liedjes en tussen-
teksten. Voor de fans van Freek de
Jonge of Joep van het Hek is Rinus
niet hard genoeg.

Wat zegt Rinus daar zelf over?
Ik lees veel over de problematiek van
boeren, het gezin, het milieu. Ik kijk
om me heen, observeer en luister.
Tast af en zoek de waarheid. Spreek
geen absoluut oordeel uit. Schop of
scheld niet. Loop van links naar rechts
over de weegschaal. Wik en weeg en
neem daarna stelling".
Zie ook de advertentie in dit blad.

Mevr. Vunderink nam
afscheid
De Vrouwenraad van Vorden heeft
maandag 8 februari j.1. afscheid geno-
men van haar voorzitster Mevr. J.M.
.Vunderink-Dunnink. Vanaf de op-
richting 15 oktober 1980, is zij in deze
funktie aktief geweest voor de Vor-
dense Vrouwenraad. Zij wordt opge-
volgd door Mevr. A.H.M. Krooi-van
Werven, die tot nu toe de secreta-
riaatswerkzaamheden verrichte. De
Vrouwenraad van Vorden heeft de af-
gelopen jaren vele succesvolle cursus-
sen en thema-avonden en/of-ochten-
den georganiseerd. De teken- en schil-
dercursus, die net opnieuw gestart is,
heeft een groot aantal deelnemers en
binnenkort (23 februari) begint de in-
teressante cursus Vrouwen en macht,
vrouw en conflict. Deze wordt gege-
ven door Mevr. Van Henten uit Doe-
tinche. De cursus heeft raakvlakken
met de vorig jaar door haar gegeven
cursus Bestuursvaardigheden.
Voor inlichtingen over cursussen kunt
U zich wenden tot Mevr. T. Branden-
barg-Oonk, tel. 2024 b.g.g. tel. 2397.
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Helmink Meubelen nieuwe stijl in
Eibergen. Alle speciaalafdelingen
onder één dak. Om maar met
grootste te beginnen;

\s t tè
DE MEUBELAFDELING;
Hier treft u werkelijk een enorme
keuze aan in zitcombinaties en
tweezitsbanken; wandmeubels
en eethoeken; komfortabele se-
nioren fauteuils; romantische ge-
loogd grenen meubelen en vele
kleinmeubelen. Verder kunt u ge-
nieten van het vele moois uit de
gehele kollektie Pallette Rustique,
blank gelakt, de nieuwe roman-
tische honingkleur patiné en pit-

riet meubelen.
Eigentijdse woonideeën bij Hel-
mink Meubelen, waar u van op
kijkt.

DE SLAAPKAMERAFDELING;
Klassieke, romantische en mo-
derne slaapkamers, waterbed-
den, matrassen en bodems. Alles

ftEiberien
aeeën bij

OPEN NUKWoensdag 24
februari hangen
we de vlag uit.
De verhuizing van Laagte 16 in Ei-
bergen naar ons nieuwe adres
J.W. Hagemanstraat 3-7 is dan
een feit. Er is het nodige ver-
bouwd, aangepast, gemoderni-
seerd en uitgebreid. Met als resul-
taat een meubelparadijs van
4000 m2 vol met de mooiste woon-
ideeën.

Graag nodigen
wij u uit voor ons
OPEN HUIS op

woensdag 24 februari a.s. van
14.00 tot 22.00 uur.
Ontdek tijdens het nuttigen van
een hapje en drankje de vele
woonideeën bij Helmink Meube-
len.

Tot woensdag 24 februari !

wat u zoekt op slaapkamergebied
kunt u op deze afdeling bewonde-
ren. Slaapkamers die bij uw eigen
stijl en sfeer passen. De beste
kwaliteit, want een goede nacht-
rust is toch een eerste vereiste.
Vraag vrijblijvend advies over de
vele mogelijkheden.

DE AFDELING WONINGTEXTIEL;
Prachtige gordijnstoffen in vele
kleuren, dessins, stoffen en mate-
rialen. Sfeervol in ieder interieur.
Geef uw woning net dat tikkeltje
meer warmte met gordijnstoffen
van Helmink Meubelen. Wij ver-
zorgen ook het opmeten en vak-
kundig maken en plaatsen van uw
gordijnen.

DE TAPIJTENAFDELING;
Een verrassend grote afdeling
met tientallen rollen tapijt in vele
variaties en prijzen.
Synthetisch, zuiver scheerwol,
draion, velours tapijt, tapijttegels,
Novilon enz., enz. Let u op de ge-
weldige aanbiedingen !

HELMINK
meubelen
J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7, EIBERGEN

TELEFOON 05454-74190

GRATIS interieuradvies (Erkende binnenhuisarchitecteur). ** De verkoop start donderdag
D GRATIS reservering en verzekering voor latere levering. 25 februari om 9.00 uur.

OPEN HUIS BIJ
HELMINK MEUBELEN

* Kans op één van de zeven
GRATIS LANGE WEEKENDEN
in de Creatief Vakantieparken.
Vul de bon in en doe hem bij
ons in de winkel in de daarvoor
bestemde bus. U bent dan één
van de kanshebbers op een
heerlijke tussendoor vakantie.

* Aantrekkelijke AANBIEDIN-
GEN op alle afdelingen.

* In een gezellige sfeer woon-
ideeën opdoen met een heer-
lijk drankje en hapje.

* 4000 m2 WOONIDEEËN gaan
voor u open.



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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 19
februari 1988 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. de heer E.R. Ligeon, Hoetinkhof 41, 7251 WL Vor-
den om een vergunning tot het oprichten of in wer-
king hebben van een constructiebedrijf voor
metaal, adres inrichting Nijverheidsweg alhier;

2. de heer C.G. Vliem, Zelledijk 7, 7251 MB Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van de be-
staande inrichting met een open mestbassin van
beton voor de opslag van 70% rundveemest en
30% varkensmest, adres inrichting Zelledijk 7 al-
hier;

3. de heer J.W. Nijland, Zelledijk 5, 7251 MB Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van bestaön-
de inrichting met een afgedekte grondput voor de
opslag van rundvee- en varkensmest, adres inrich-
ting Zelledijk 5 alhier;

4. de heer G.H. Bloemendaal, Zelledijk 3, 7251 MB
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een open mestbassin van
staal voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting Zelledijk 3 alhier;

5. de heer HJ. Hulstijn, Geurkenweg 1, 7251 MN Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een open mestbassin van
staal voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting Geurkenweg 1 alhier;

6. de heer F. Ebbink, Wildenborchseweg 32, 7251 JK
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning vooreen melkveehouderijbedrijf,
inclusief een open mestbassin van geëmailleerd
plaatstaal voor de opslag van rundveemest, adres
inrichting Wildenborchseweg 32 alhier;

7. de heer D.G. Wesselink, Zutphenseweg 127, 7251
DP Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van de bestaande inrichting met een open mest-
bassin van geëmailleerd plaatstaal voor de opslag
van rundveemest, adres inrichting Zutphenseweg
127 alhier;

8. de heer J.W. Wagenvoort, Riethuisweg 2, 7251 RC
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een afgedekte mestkel-
der van beton voor de opslag van rundveemest,
adres inrichting Riethuisweg 2 alhier;

9. de heren Wunderink en Gotink, Strodijk 23, 7251
RS Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van de bestaande inrichting met een afgedekte
mestkelder van beton voor de opslag van rundvee-
mest, adres inrichting Strodijk 23 alhier en;

10.de heer LJ. Rietman, Baakseweg 12, 7251 RH Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een afgedekte mestkel-
der van beton voor de opslag van rundveemest,
adres inrichting Baakseweg 12 alhier.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-vergunning kunnen door
een ieder gedurende één maand vanaf bovengenoem-
de datum SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het
gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd:
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 4 maart 1988.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

Vorden, 15 februari'1988.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester,
A.H.B, van Vleuten J.F. Geerken

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt dotltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 19
februari 1988 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavon-

' den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:

1. de heer HJ. Ruiterkamp, Wiersserbroekweg 6,
7251 LG Vorden om een vergunning tot het uitbrei-
den van de bestaande inrichting met een afgedekte
stalen silo voor de opslag van rundveemest, adres
inrichting Wiersserbroekweg 6 te Vorden;

2. de heer G.J.W. Zweverink, Hengeloseweg 3, 7251
PA Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van de bestaande inrichting met een open foliebas-
sin voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting Hengeloseweg 3 en 5 te Vorden;

3. de heer W.A.J. Lichtenberg, Lindeseweg 9, 7251
NG Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van de bestaande inrichting met een open foliebas-
sin voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting Lindeseweg 9 te Vorden;

4. de heer H.W. Slöetjes, Schuttestraat 8, 7251 MX
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een stal open mestbassin
voor de opslag van rundveemest, adres inrichting
Schuttestraat 8 te Vorden;

5. de heer G.J. Bijenhof, Wildenborchseweg 29, 7251
KJ Vorden om een vergunning tot het uitbreiden
van de bestaande inrichting met een stalen mestsi-
lo voor de opslag van rundveemest, adres inrichting
Wildenborchseweg 29 te Vorden;

6. Maatschap Zents, Ruurloseweg 107, 7251 LD Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een afgedekte mestsilo van beton voor
de opslag van rundveemest, adres inrichting Ruur-
loseweg 107 en 107a te Vorden en

7. de heer H.J.G.A. Woltering, Onsteinseweg 13,7251
ML Vorden om een vergunning tot het oprichten of
in werking hebben van een boerderij (gemengd be-
drijf). Adres inrichting Onsteinseweg 13 te Vorden.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld: A
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren heb-
ben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat isjftyveest eerder bezwaren
in te brengen. ^P
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen één
maand vanaf bovengenoemde datum bij deze Afde-
ling, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht
aan de voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 15 februari 1988.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester,
A.H.B, van Vleuten J.F. Geerken

ASSURANTIE-ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: HOETINKHOF 75, VORDEN
TEL. 05752-1967 TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Voor een goede rijopleiding naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Auto: BMW - Toyota. Motor Suzuki - Honda

Theorie per computer, ja/nee drukknoppen.

PRIMA VERZEKERING
METEEN

GEREEDSCHAPSET
KADO?

Het is te hopen dat je hem nooit
nodig zult hebben, maar je moet
natuurlijk beslist niet gaan
brommen zonder een goede
verzekering. Bij de bank met de S
kun je die prima regelen, voor een
schappelijke prijs en tegen
uitstekende, soepele condities.
Veilig en vertrouwd.

Brom bij je^olgende ritje even
langs bij een wn. onze kantoren.

Daarvoor hoefje beslist niet ver om
te rijden, en 't loont de moeite. Want
je krijgt dan een handige, compacte
gereedschapset op de koop toe. Die
zul je altijd goed kunnen gebruiken
voor onderhoud en reparatie. Hou je
nog geld over voor andere zaken.
Mooi meegenomen toch?

Veilig op weg met de bromfietsverzekering
van de bank met de S.

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

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

Als je vooreen topmerk kiest

verlang je ook de beste service. Jansen & gal
auto-schadebedrij f

UW DEALER

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

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Holtslag - Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Speciale Aanbieding Keukens* * * * * *

Zeer aantrekkelijke showroom-aanbiedingen, doordat onze showroom geheel voorzien wordt van
de allernieuwste modellen van 1988 moeten er nog enkele KEUKENS plaatsmaken.

Showroom-modellen met
50% korting of meer
is daarom niet vreemd,
wees er snel bij.

HOLTSLAG - Ruurlo
Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

OPENINGSTIJDEN:
MA t/m VR 8.00- 17.00 uur
VR 19.00-21.00 uur
ZA 9.00- 13.00 uur



Positief advies commissies
over subsidieaanvraag
vereniging "Oud Vorden"
De heren J. v.d. Broek en H. VVullink van de vereniging "Oud Vor-
den" waren dinsdagavond zowel in de commissie financiën/openbare
werken alsmede in de commissie Algemeen Bestuur bezig teneinde
de commissieleden ervan te overtuigen om toch vooral positief te ad-
viseren over haar aanvraag voor een subsidiebedrag van 1500 gulden
voor het herplaatsen van een poortje in de tuin van de Wehme. Niet
zomaar een poortje maar het toegangspoortje van de voormalige pas-
torie.

Op een vraag van de heer H. Tjoonk
(VVD) of het niet mogelijk was ge-
weest om het poortje bij de renovatie
van de Wehme te betrekken, ant-
woordde de heer v.d. Broek dat dit
eveneens de wens van "Oud Vorden"
was geweest.
"Helaas was dit bij de uitvoering van
de renovatieplannen niet mogelijk",
zo deelde de heer v.d. Broek mede.
Het voorstel van het college om een
garantiesubsidie van duizend gulden
te verstrekken om het uiteindelijke
plaatsen niet in gevaar te brengen
kreeg de steun in beide commissies.

Een garantiesubsidie was in de ogen
van de heer W. Voortman niet nodig.
"Ik vind het overtrokken om aan de
vereniging "Oud Vorden" te vragen
om langs de "deur te gaan" om te pro-
beren gelden bijeen te krijgen. Je
vindt het een goeie zaak of geen goeie
zaak. Ik hoor over de vereniging "Oud
Vorden" alleen maar positieve gelui-
den. Ik stel voor om naast de subsidie
van 1500 gulden voor het herplaatsen
ook nogeens de volle 1500 gulden te
verstrekken in plaats van een garantie-
subsidie van duizend gulden. Dinsdag
aanstaande beslist de raad.

Kruiswerk informatief
De diëtist in het kruiswerk
In de provincie Gelderland werken er
bij de kruisvereniging 22 diëtisten.
Misschien denkt u dat zij alleen men-
sen helpen die willen vermageren; zij
doen veel meer. Naast persoonlijke
dieetadviezen geeft de diëtist, ook
voorlichting over gezonde voeding,
zowel individueel als in groepsver-
band.

Individueel advies
Voor een persoonlijk dieetadvies kan
men op de spreekuren terecht. Dit
kan bijvoorbeeld nodig zijn bij: ver-
hoogde bloeddruk, diabetes, hart- en
vaatziekten.
Bij bedlegerige patiënten kan de dië-
tist op verzoek een huisbezoek afleg-
gen.
Voor een dieetadvies is altijd een
schriftelijke verwijzing van de huisarts
nodig.
Voor algemene voedingsvragen en
een eenmalig voedingsadvies kan ie-
dereen een beroep doen op de diëtist.
Bijvoorbeeld voor vragen over zuige-
lingenvoeding, voeding bij zwanger-
schap, voeding voor de ouder worden-
de mens, vragen over dieetprodukten.

Voorlichting in groepen
Niet alleen voor een persoonlijk voe-
dings- of dieetadvies kan men bij de
diëtist terecht. De diëtisten kunnen
ook lezingen en kursussen verzorgen.

Afhankelijk van het onderwerp ge-
beurt dit ook in samenwerking met
anderen, zoals met de wijkverpleeg-
kundige, artsen of andere gezond-
heidswerkers.
Mogelijke onderwerpen zijn: gezonde
voeding, peuter- en kleutervoeding,
voeding voor de ouder wordende
mens, voeding bij hart- en vaatziek-
ten, voeding bij diabetes.

Kosten en bereikbaarheid
Als men lid is van de kruisvereniging
zijn er aan het individueel advies geen
kosten verbonden. Is men geen lid,
dan gelden dezelfde voorwaarden als
voor andere hulp die de kruisvereni-
ging biedt.
Via het telefonisch spreekuur van de
wijkverpleegkundige (zie onder) kunt
u achterhalen wanneer er hier of in de
omgeving een diëtist spreekuur
houdt.
De wijkverpleegkundige is hiervan
volledig op de hoogte en zij kan tevens
een afspraak voor u maken.
Ook met vragen over de mogelijkhe-
den rond groepsvoorlichting kunt u
bij de wijkverpleegkundige terecht.
Bovendien houdt in Arnhem elke vrij-
dagmiddag een diëtist telefonisch
spreekuur. Wie wil kan daar gebruik
van maken: 085-512733.

Tenslotte
De diëtist is ook de vraagbaak voor al-
le vragen op het gebied van voeding
en dieet, zowel voor leden van de

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Stoofschotel met capucijners
Capucijners uit een pot of een blik laten zich heel goed met gestoofd var-
kensvlees en paprika's combineren. Het levert dan een niet allerdaags
gerecht op. Juist in de tijd dat de temperaturen steeds dichter bij het nul-
punt komen, zal dit in de smaak vallen. U kunt er heel goed aardappelpu-

' ree, gekookte aardappelen of wat knapperig stokbrood bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslappen en 200 gram
speklappen.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Strooi er wat zout en peper over. Verhit in een braad- of stoofpan (met
dikke bodem) 60 gram boter en wacht tot het schuim begint weg te trek-
ken. Bak er onder voortdurend omscheppen, eerst gedurende 5 minu-
ten boven een matig afgestelde warmtebron de blokjes speklappen in.
Voeg daarna de overige vleesblokjes toe en strooi er 2 ragfijngesnipper-
de uien over. Laat alles nog 3 minuten onder voortdurend omscheppen
bakken. Voeg l uitgeperst teentje knoflook, 2 eetlepels fijngehakte blad-
selderij en l eetlepel paprikapoeder toe. Schep alles goed om. Strooi er
vervolgens l eetlepel gezeefde bloem over en schep alles opnieuw goed
om. i
Doe er dan zoveel kokend water (of bouillon - eventueel van een tablet,
poeder of korrels) bij tot alles net onder staat. Breng alles onder voortdu-
rend roeren tot aan het kookpunt. Leg er een laurierblad bij en laat het
geheel, met het deksel op de pan, een uurtje zachtjes stoven. Voeg een
kwartier voor het einde van de stooftijd het in smalle reepjes gesneden
vruchtvlees van l rode en l groene paprika toe.

Schep er vlak voor het opdienen de inhoud van l a 2 blikken of potten
gekookte capucijners (met het aanhangende vocht) door. Laat de peul-
vruchten door en door warm worden. Verwijder het laurierblad.
Dien het gerecht op in een voorverwarmde schotel.

Bereidingstijd: 40 minuten
Energie per portie: ca. 2605 kj (625 kcal)

kruisverenigingen als voor alle ge-
zondheidswerkers.
Hebt u vragen, wilt u meer weten over
het werk van de diëtist bij de kruisver-
eniging, dan kunt u op werkdagen bel-
len naar het sekretariaat van de Afde-
ling Voedingsvoorlichting en Dieetad-
visering, eveneens telefoon 085-
512733.
De wijkverpleegkundige houdt op
werkdagen 's middags spreekuur in
het wijkgebouw. Telefoon 1487.

Tienerclub naar
Dnikkerq Weevers
Vrijdag 5 februari jl. bezocht de Her-
vormd-Gereformeerde tienerclub het
bedrijf van Drukkerij Weevers.
Achtereenvolgens hebben de 15 jon-
gelui en de leiding de zetterij, de mon-
tageafdeling, de donkere kamer, de
kopieafdeling en de drukkerij gezien.

Hoe een krant, een kaartje of verpak-
kingsmateriaal gedrukt wordt, werd
duidelijk uitgelegd en de werking van
verschillende machines werd gede-
monstreerd.
Speciaal voor hen werd een kaartje ge-
maakt met een door henzelf gekozen
tekst erop. Dit werd eerst gezet op een
stukje lood. De jongeren kregen alle-
maal een stukje lood mee naar huis.
Tijdens de rondleiding hebben de jon-
gelui dhr. Weevers de krant laten zien
die ze zelf tijdens een clubavond ge-
maakt hadden. Ze vonden het erg in-
teressant. Zoals één van hen het uit-
drukte: "het was een heel leuke mid-
dag".

Hamove film
In het kader van 50 jaar Hamove ver-
toond het Hamove filmteam dit jaar
de leukste momenten en opnames
van hun hele filmrepertoire over de
afgelopen 8 jaar.
Waaronder veel bekroonde produk-
ties zoals; Pietje Praga pokkelt in pa-
nieke problemen die op het landelijk
amateur filmfestival in Ede brons won
en Chaos in het Crossbos die in De-
venter op het Koekstad festival de
tweede prijs veroverde en natuurlijk
de mooi^jfctukken uit de anderhalf
uur duremre speelfilm Leo Lont de
neef van James Bond waaraan zelfs
aandacht werd besteed door Tineke
op T.V.
Natuurlijk een voorproefje van: Mia-
mi Vice j^Ép Hengelose Mais. Naast
deze beelcRi nog 17 andere fragmen-
ten en complete films vol met humor
met nog een keer in zijn geheel: de
Dukes of Hengelo.
Kortom een avond plezier voor het
hele gezin op het festival: "Humor in
Hengelo". Op woensdagavond 24 en
donderdag 25 februari kunt U terecht
in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36
in Hengelo Gld.

AGENDA

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

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

ledere dinsdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Seniorensport in de Sport-
hal.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

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

Iedere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

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

Iedere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymna-
stiek. Stichting Welzijn Ouderen.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen

en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

Iedere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Fietsclub VRTC elke donderdagavond
zaaltraining in het Dorpscentrum.

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

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

FEBRUARI

18 Bejaardenkring Reisje
19 Gez. culturele avond GMvL, Jong
Gelre, Plattelandsvrouwen
20 Uitvoering Vordens Toneelver, in
Dorpscentrum
21 Karnaval in de Herberg
23 Gezellige avond NCVB
24 Prot. Chr. Ouderen Bond leden-
bijeenkomst in de Voorde
24 H.V.G. Dorp maandelijkse avond

in de Voorde
26 Jong Gelre regio volleybal

MAART
01 Bejaardensoos-middag
03 Bejaardenkring
05 Contactavond Vordens Mannen-
koor Dorpscentrum
12 Jong Gelre Provinciale binnen-
sportdag
15 N.C.V.B. Pasen
16 H.V.G. Dorp maandelijkse avond.
Pasen in de Voorde
17 Bejaardenkring
18 Jong Gelre tafeltennis
19 Uitvoering Concordia Dorpscen-
trum
23 Avond Produktschap Vee en Vlees,
Plattelandsvouwen
25 Jong Gelre tafeltennis regio
26 Krato toneeluitvoering zaal

Schoenaker
29 Bejaardensoos passie-middag
31 Bejaardenkring Pasen

SPORTNIEUWS

• Uitslagen biljarten
Woensdag 3 februari: Kranenburg l —
De Zwaan 2:32-35. Dinsdag 2 februa-
ri: Heezen l — Kranenburg 2: 39-35;
Kranenburg 4 — Heezen 3: 34-40.
Donderdag 4 februari: Kranenburg 3
- De Keu 5: 26-40.

• Treffers bhjft ongeslagen
Het tafeltennisteam van "De Treffers"
is dankzij een 1-9 overwinning in de
uitwedstrijd tegen Taverdo 5 ongesla-
gen gebleven. Zwier Heüink en
Sjoerd Hovenkamp wonnen alle par-
tijen, terwijl Frans Schoenaker tot
twee winstpartijen kwam.
Het tweede team won uit met 4-6 van
Hercules 4. Rolf Gasper en Frans Ho-
venkamp boekten twee winstpartijen.
Reind de Heus won één partij. Het
dubbel werd door de Treffers gewon-
nen.

• V.V. Vorden
Uitslagen junioren zaterdag 13 februa-
ri:
Sp.Meddo Al-Vorden A2:8-0; Mar-
kelo B3 - Vorden B2:0-11. De andere
elftallen waren vrij.

Kompetitie junioren zaterdag 20 fe-
bruari:
Vorden Al — Witkampers Al; Klein
Dochteren Al — Vorden A2; Vorden
BI - Colmschate BI; Ruurlo B2 -
Vorden B2; Be Quick C2 - Vorden
Cl; Vorden C2 - Pax C2.

Kompetitie senioren zondag 21 februa-
ri:
Vorden l — Dierense Boys l; Vorden 2
— Erix 2; Pax 6 — Vorden 3; Vorden 4—
Be Quick 6; Keyenborgse Boys 5 -
Vorden 5; Vorden 6 - Ratti 3; Be
Quick 7 — Vorden 7.

Trekking
Deurdreajers-
karnavals-

rf.rf. 16 februari 1988

1e prijs: 1402
2e prijs: 2289
3e prijs: 0720
4e prijs: 3849

5e prijs: 2230
6e prijs: 3186
7e prijs: 2577
8e prijs: 2947

9e prijs: 0523
10e prijs: 0438
11e prijs: 1473

Prijzen af te halen bij G. Helmink,
Het Hoge 55, Vore

WEEKAANBIEDING:
Heren corduroy

pantoffel
normaal 31,95

DEZE WEEK slechts

19,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 — Vorden — Tel. 1342

•iS** -..*0>
•Ê^̂ *1

Dames rokken van 135,- voor 59,-
Dames rokken van 49,50 voor 9,95
Dames blouses van 109,- voor 25,-
Dames truien van 98,- voor 29,50
Dames pulli van 29,95 voor 9,95
Kinderregenjasje van 39,95 voor 19,95
Kleuter joggingpakje van 49,95 voor 24,95
Jongens trui van 35,- voor 9,95
Jongens jacks van 69,50 voor 1 5,-

Meisjes jacks van 119,- voor 39,95
Kleuter cord pantalon van 45,- voor 22,50
Kleuter cord pantalon van 25,- voor 12,50
KLM tuinoveralls van 69,- voor 19,50
Heren kolberts van 179,- voor 59,-
Heren truien van 85,- voor 25,-
Heren corduroy hoedjes van 22,50 voor 10,
Heren truien van 98,- voor 25,-

Corduroy broeken van 49,95 voor 19,95
Corduroy broeken van 55,- voor 25,-
Corduroy broeken van 59,50 voor 29,95
Corduroy broeken van 69,50 voor 29,95
Tuinbroeken van 69,95 voor 49,95

Dames schoenen van 69,- voor 39,-
Dames schoenen van 45,- voor 25,-
Dames pump naturel van 59,90 voor 29,-
Dames enkellaarsjes van 89,- voor 25,-
Dames enkellaarsjes van 109,- voor 35,-

Heren Celtic hoog van 89,50 voor 45,-

Garens
Springtime van 2,75 voor 1 ,50
Nisrine van 2,25 voor 1 ,50
Ouragon 400 van 1 ,50 voor 0,75
Ibiza Stop van 5,95 voor 2,95

Super Perle van 1,95 voor 1,-
Marjo Mohair van 5,50 voor 2,-
Perle Neige van 1 ,95 voor 1 ,-
Brigitte van 6,95 voor 3,-
Zareska Jolie van 4,25 voor 2,-
Zareska Zorro van 3,50 voor 1 ,50
Sofil PeaH van 2,95 voor 1 ,50

Zareska Fargo van 3,75 voor 2,75
Zareska Cotton Cable
van 3,75 voor 2,75

Pulli van 3,25 voor 2,-

Set*

LET OP:
Verenigingen kunnen tot 31 maart a.s. nog sponsormunten inleveren
De verkoop start op DONDERDAG 18 FEBRUARI om 9.00 uur.

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.


