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Financieel meevallertje
voor de gemeente Vorden
De wethouder van Financiën Mr. M .A.V. Slingenberg deed dinsdagavond in de commissie Financiën de
mededeling dat het jaar 1985 is afgesloten met een positief saldo van f382.000. Hiervan is aan een bedrag
van twee ton reeds een bestemming gegeven. De ruim 180.000 gulden die nog resteert, zal een bestem-
ming krijgen wanneer straks de meerjarenplanning zal worden aangeboden.
Overigens overwoog de wethouder in
deze commissie om het college voor
te stellen het agendapunt met betrek-
king tot de herstrating van de Prins
Bernhardweg in te trekken. Aanlei-
ding hiertoe waren wat kritische gelui-
den die gespuid werden door zijn
WD commissieleden M. Groen en
B. Brandenbarg.
Het ging om het collegevoorstel om
f 47.000 beschikbaar stellen voor de
herstrating van deze Prins Bernhard-
weg, hiervan f30.000 uit het fonds on-
derhoud wegen en f 17.000 uit het
fonds stads- en dorpsvernieuwing.
Op verzoek v.d. aanwonenden heeft
een inspraakavond plaatsgevonden,
waarbij de bewoners een schetsplan
kregen voorgeschoteld. Zij hadden
het college daarbij wat suggesties aan
de hand gedaan die door het college in
het schetsplan zijn verwerkt.

De heer M. Groen (WD) vroeg zich
af wat er in de toekomst allemaal kan
gebeuren wanneer ook bewoners uit
andere straten bij elkaar komen en
gaan zeggen dat ze hun straat ook
graag wat mooier willen hebben. Heb-
ben we zoveel geld in het fonds? zo
vroeg de heer Groen zich af.

"Kunt u als college een argument naar
voren brengen waarom u dit doet?
Waarom in deze straat geen éénrich-
tingsverkeer zoals zojuist is besloten
bij wegen in het bestemmingsplan
Addinkhof? zo vroeg Groen.
Ook zijn fraktiegenoot B. Branden-
barg tekende bezwaar aan wanneer
hier incidenteel de Prins Bernhard-
weg verfraaid wordt. Wethouder Slin-
genberg (WD) stelde dat het een
kwestie van prioriteitenstelling is.
"Wat de ene straat krijgt hoeft een an-

dere straat nog niet te krijgen", zo ver-
dedigde hij ziph.
In het raadsvoorstel staat dat de open-
bare straatverlichting zonodig in over-
leg met de-'PGEM aangepast dient te
worden. Toen de heer van Overbeeke
(CDA) bij de wethouder informeede
naar de kosten antwoordde de heer
van Slingenberg dat hij er beslist geen
moeite mee heeft om het raadsvoor-
stel in te trekken. Bij monde van de
heer Groen stelde de commissie dat
beantwoording van de gestelde vra-
gen in de raad van dinsdagavond vol-
doende is.
"U moet niet de konklusie trekken dat
wij het voorstel in zijn geheel afwij-
zen", aldus de heer Groen. "Ik neem
uw vragen mee naar het college en
dan zullen we wel zien", aldus de wet-
houder die daarmee de commissie in
het ongewisse liet.

De heer H. Tjoonk (WD)
9 Wat hebben we toch een

Jong Gelre

Zowel in de commissie Financiën als de commissie Algemeen Be-
stuur kwam dinsdagavond het voorstel aan de orde om in de wegen het
Stroo, het Eelmerink en een gedeelte van de Doeschot in het bestem-
mingsplan Addinkhof éénrichtingsverkeer in te stellen.

teraf niet gebeurd. En dan schiet je de
plank wel eens mis", aids burgemees-,
ter Vunderink die de commissie be-

De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat vrijagavond zwemmen in ,het
Graaf Ottobad te Zutphen. Vrijdaga-
vond 2^^bruari is er een culturele
avond inde Herberg in samenwerking
met de GMvL en de Ned. Bond van
PI.

Agrarische avond
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen organiseerde
dezer dagen een agrarische avond.

Niet alleen voor agrarische maar bo-
venal voor niet agrarische dames. De
bedoeling was om deze laatste catego-
rie dames middels dia's en een kwis
kennis te laten maken met het boe-
renleven.

Medewerking werd verleend door de
Rijksvoorlichtingsdienst, de Land-
bouwschool en de Coberco. In de pau-
ze konden de dames verschillende
stands bekijken en tevens produkten
van de boerderij proeven.

Naar aanleiding van deze avond zal er
op 17 maart een excursie worden ge-
houden naar de boerderij van de fami-
lie Bouwmeester aan de Schutte-
straat. Voor 27 februari staat er een
culturele avond met de GMvL en
Jong Gelre op het programma waar
Geert de Lange zal vertellen over de
achtergronden en effekten van hyp-
nose.

"De Achtkastelen
Danseres"
Op vrijdag 6 maart a.s. is er een gezelli-
ge dansavond van de kinderdans-
groep „De Achtkastelen Dansertjes"
in het Dorpscentrum.

Kom eens kijken met uw kinderen, ie-
dereen is vari harte welkom, de toe-
gang is gratis.

sie Algemeen Bestuur.
Deze wegen zijn nl. ontworpen op een
breedte van 4 meter. Burgemeester
Vunderink gaf toe dat het bestem-
mingsplan "royaler" had moeten zijn.
"Ik weet het éénrichtingsverkeer is
meer voor steden en niet voor ons. Bij
voldoende bestemmingsplannen zul-
len we dit soort wegen op 4,5 meter
stellen", aids burgemeester Vundè-
rink.
"Wat hebben we toch een slechte
plannenmaker. We zijn nu toch wel
helemaal verkeerd bezig. In sommige
straten kan nog geen ambulance auto
bij. Een onhoudbare toestand", zo
vond de heer Tjoonk.
Burgemeester Vunderink wilde toch
niet helemaal de schuld in de schoe-
nen van de plannenmaker schuiven.
"Onze bedoeling was destijds om
langs de betreffende wegen sociale
woningbouw te plegen. En dat is ach-

loofde in de toekomst beter te zullen
opletten.

Waarom niet by zuivelfabriek?
Voor het perceel Nieuwstad 12 (druk-
kerij Weevers) dient een voorberei-
dingsbesluit te worden genomen. De
heer Tjoonk (WD) kreeg van burge-
meester Vunderink te horen dat hier-
mede voorkomen kan worden dat er
ontwikkelingen zullen ontstaan die
het college niet in de hand kan hou-
den. "We willen gewoon een middel
hebben om de bestemming "handel &
nijverheid te begeleiden", aldus Vun-
derink. 'Waarom doet u dat dan ook
niet bij de Zuivelfabriek" zo vroeg
Tjoonk. Het college zal op deze sug-
gestie nader terugkomen.

Comfls

Aanleg fietspad Ruurloseweg
duurt te lang
Burgemeester Mr. M. Vunderink werd dinsdagavond in de commis-
sie Algemeen Bestuur op het hart gedrukt er bij het Ministerie op aan
te dringen dat de aanleg van een vrjjliggend fietspad langs de Ruurlo-
seweg eerder gerealiseerd wordt dan in 1990.
De heer H. Tjoonk (WD) deed de
suggestie om nu alvast het fietspad
vanaf Vorden tot de Kranenburg aan
te leggen en dan voor zijn part het deel
Kranenburg-Ruurlo in 1990. Burge-
meester Vunderink zegde toe deze
suggestie mee te zullen nemen naar
de bespreking.
De commissie Algemeen Bestuur
heeft zich dinsdagavond ook geruime
tijd bezig gehouden met een notitie

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tol 17.00 uur . Spreekuur burgemeester M r. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M. A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Openbare raadsvergadering
d.d. 24 februari 1987.

Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de or-
de:
— afwikkeling 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 vervroeg aflos-
sen van rijksleningen;
— garanderen betaling rente en aflo-
sing geldlening, aan te gaan door de
woningbouwvereniging Thuis Best
voor de bouw van 8 premiehuurwo-
ningen;
- onttrekking gedeelte Kapellebult-
weg aan het openbaar verkeer; grond-
ruil Brandenborchweg/Kapellebult-
weg;
- extra-subsidie voor de vereniging
Vordense Bad- en Zweminrichting "In
de Dennen" over 1985;

- voorbereidingsbesluit voor het per-
ceel Nieuwstad 12;
— instellen eenrichtingverkeer wegen
bestemmingsplan Addinkhof;
— herstraten Prins Bernhardweg;
- krediet voor het opnieuw inlijsten
van werken van Jan Rozeboom;
- jaarstukken van de VRIG A;
— aanschaf programmatuur en uit-
breiding geheugencapaciteit t.b.v.
computer afdeling sociale zaken;
— aanschaf geluidsinstallatie raads-
zaal.

2. Ondertekenen van verklaringen
van on- en minvermogen

De burgemeester dient de verklarin-
gen van on- en minvermogen, die
vaak noodzakelijk zijn voor het ver-
krijgen van kosteloze rechtsbijstand
dan wel tegen een verminderd tarief
te ondertekenen. Hij kan dit echter
opdragen aan een ambtenaar.

De burgemeester heeft onlangs beslo-
ten om deze verklaringen te laten on-
dertekenen door de heer P. de Vries,
chef afd. Sociale Zaken en Welzijn.

3. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. H ieronder vallen
ook de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunning is op 10 februari 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunning:
1. Aan de heer IJ.M. Roelofs, Riet-
huisweg 3, voor het verbouwen van
het pand Riethuisweg 3.

van het college inzake kapvergunnin-
gen. De heer H. Tjoonk (WD) had
grote moeite met het feit dat de ge-
meente kan ingrijpen in bomen op
particulier terrein. "Het komt er zo'n
beetje op neer datje wel een piano in
de kamer mag zetten maar geen or-
gel", aldus de heer Tjoonk.
Burgemeester Vunderink antwoord-
de hierop dat in de visie van de heer
Tjoonk in feite iedere particulier kan
doen en laten wat hij wil. "Daar ma-
ken wij ons als college wel wat be-
zorgd over".
De heer Tjoonk bleef erbij dat de
mensen zoveel mogelijk vrijheid moe-
ten hebben over hun bomen. In het-
kader van de erfbeplanting deed de
heer Tjoonk de suggestie om de noti-
tie over de kapvergunningen ook voor
te leggen aan het landbouwschap.
Mevr. Aartsen (CDA) en W. Voort-
man (PvdA) zaten wat betreft de bo-
men in de voortuinen op één lijn:
"Vrijgeven". Het college zal zich nog
eens nader over de gehele materie
buigen.

Zondag in de Dorpskerk
In de vorige week begonnen vervol-
gingslezing uit de roepingscyclus van
Mozes, is nu het verhaal van het bie-
zen mandje aan de orde.
Op de N ijl, de doodsrivier, drijft een
klein arkje. Teken van behoud tegeno-
ver de tyrannie van Farao die mensen
prijsgeeft aan de dood.
Is dat niet wat steeds weer gebeurt:
dat God door zijn Volk opkomt voor
wie prijs gegeven zijn aan de verdruk-
king, afgeschreven door anderen...?
Maar is er dan ook iemand aan wie

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

God de leiding kan overdragen? Ja:
Mirjam en haar moeder, die niets te
verliezen hebben, hebben de moed te
handelen in de hoop op behoud.
En het lukt: Mozes wordt uit het water
getrokken. Een teken van: het kan an-
ders - God kan anders. Psalm van de
zondag is Psalm 44.

Gezinsdienst
in de Wildenborch
Zondag is het weer zover: dan is de ka-
pel gevuld met jong en oud, hervormd
en gereformeerd vanuit de Juliana-
school in een gezinsdienst.
Het verhaal van die moedige vrouw
die haar kindje in een mandje op de
N ijl zet, in de hoop dat het blijft leven,
wordt door de kinderen zingend en
spelend uitgebeeld.
Daarnaast lezen we Lukas 18:1-8 van
die vrouw die maar blijft zeuren om
haar recht, net zo lang tot ze gehoord
wordt.
Dat zijn de tekenen van verandering,
teken van G ods bemoeienis met men-
sen. Naar die leiding van God in ons
leven zijn wij op zoek: spoorzoekend
naar behoud.

Gesprekskring Kerk en Werk
Vanuit de hervormd/gereformeerde
commissie "Vorming en toerusting"
worden vier gespreksavonden gehou-
den over werk/baan-baanloos, zin en
onze eigen plaats. Laten we dit toch
delen: kerk en werk.
Een industriepredikant zal het inlei-
den. Wij hopen dat jongere schoolver-
laters, ouderen, mannen én vrouwen,
werkenden en werklozen hier samen
kunnen praten over een onderwerp
dat ons allen aangaat. In de kerk zijn
we toch een gemeenschap? Maar vaak
staan we in de samenleving ieder op
onze eigen plaats, laten we dit toch de-
len: kerk en werk.
Komt u ook voor anderen, zodat dit
initiatief een ruime ondersteuning
vindt.
De volgende avond is 25 februari,
steeds in de Voorde.

GEBOREN: Bernadet Eskes; Nicole
Huntink.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.J. van de Pol en J. Bar.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Jongerenkoor. Zondag 9.00 uur
Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. Tsj. Zui-
dema, Apeldoorn. 19.00 uur ds. F.H. van
Veenhuizen, Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21 en 22 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. l Su r .

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 21 februar i 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21 en 22 februari W.F. Haccou, Vorden.
Tel. 05752-1908. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot lO.OOuuren 17.45tot 18.15uur
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 08340-44192.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk
verpleegkundige is eveneens bereikbaa;
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.



Carnaval 1987 in

Deze dagen met medewerking van carnavalsvereniging De Deurdreajers
en Prins F red III en gevolg

ZATERDAG 28 FEBRUARI PLAYBACK/

-«n, ,4.00 uu, SOUNDMIXSHOW

ZATERDAGAVOND
aanvang 19 30 uur

ZONDAGAVOND
1 MAART
aanvang 20.00 uur
VRIJ ENTREE

MAANDAGOCHTEND
2 MAART
aanvang 10.11 uur

ledereen wordt
in pyarna verwacht

CARNAVALSAVOND
voor 30, 40 en 50-plussers o.l.v. mevr. Kornegoor

CAFÉ-CARNAVAL
traditioneel m.m.v.

HANSKA DUO

PYAMA-ONTBIJT
m.m.v.

HANSKA DUO
entree f 5,- inclusief ontbijt,
kaarten in voorverkoop

MAANDAGAVOND AANVANG 20.00 UUR, ZAAL OPEN 19.00 UUR

GROOT ROSENMONTAGBAL
m.m.v.

HANSKA DUO
TAKE IT EASY
WILLEM DUYN
(ca. 21.00 uur)

4 bars vol gezelligheid
barbecue geopend vanaf 22.00 uur

Kaarten in voorverkoop a f 12,50 vol = vol

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

wclkoo
Maatstaf in

prijs en kwaliteit

traat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17. Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen geldig do. vrij, zat 1 9, 20, 21 febr.
^

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Spaanse

Salustiana
Sinaasappelen

15 voor 3,95

MAANDAG
23 februari
500 gram

hutspot

0,95

DINSDAG
24 februari
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
25 februari
500 gram

gekookte
bietjes

0,95
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Ook op brooddieet!
Eet dan wel goed brood
gebakken door warme
Bakker O plaat
U proeft wel waarom!

WEEKENDAANBIEDING:

S n eeuwster van 5,75 voor

NNIND/VIOLENB/1KKERS

Appelpunten van 1,55 voor

5,00

1,30

Krenten of rozijnenbrood nu 3,50

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

MAANDAG + DINSDAG
2 + 3 MAART

WEEKENDAANBIEDING
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

Gelderse schijven per stuk _ 1 ,00

eigen gemaakte per liter «J,Zü

VOuRDELIG VLEES, EXTRA SCHERP IN PRIJS

Speklapjes 1 kiio _ _ 7,25
Fijne verse worst 1 kiio 6,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90

Hamlappen
Borst'appen

WOENSDAG GEHAKTDAG
3 MAART

H.o.h. gehakt 1 kiio 6,95
Rundergehakt 1 kiio _ 9,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

B oerenleverworst 25ogram
Boterhamworst

2,45
1,25

EXTRA AANBIEDING

Riblappen
1 kilo 12,90

MARKTAANBIEDING

Fricandeau rollade
1 kilo 12,90

Wegens
vakantie

GESLOTEN
van 23 t/m 28

februari

Een weekje er tussenuit

om weer even bij

te tanken.

2 maart zijn we weer

open en hopen u

weer te zien.

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

Werkoverhemd.
Sterk werkhemd van prima
kwaliteit. 100% katoen, lange
mouw, rafblauw. Maten
St/mEEL. O r) rs\

NU OZ/OU
Straatbezem.
Vero. Rode kunstvezel,
280 mm breed. o rf\

N U: O/OU

Hobbylaars.
Plato, met profielzooi. Maten
39 t/m 46. 1O O£

Nu IZ/VO

Plastic huishoud-
emmer.
Inhoud 12 liter. Grijs, lichte
uitvoering. O 1 C

NU: O, l O

w c 11:00 p
Prijzen inclusief BTW en geldig

zolang de voorraad sterkt.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731;
Vorden, Stationsweg 20, tel. 15H3; Tol d ij k, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

Alsde

lief 's<-

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

W t l K O O P 0 1 G R O T E G R O E M I V A K \V l N K l l

DIAPRINT
op het formaat: g x 15

een zeer

7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753 - 2386

Albertine v. Zeeburg

Het Wiemelink 10

•T, 7251 CZ Vorden
Tel. 05752-3052

r
CO

a

\
Er is een

LEZING
op woensdag 2 5 februari.

Zaal d'Olde Smidse, Dorpsstraat 8, Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

Spreker de heer J.M. Bergsma, Fysiotherapeut
Acupuncturist uit Tilburg.

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsveld

rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

VOLKORENBROOD
JA, NATUURLIJK!

Vele specialiteiten o.a. grof, fijn en meergra-
nen. Altijd vers van de warme bakker.

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.



We zijn erg blij en gelukkig
met de geboorte van onze zoon

SVEN
GERARD EN ANS
HENDRIKS

11 februari 1987
H et Strooi 9
7251 VA Vorden.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon

N/ELS
op 10 februari 1987.

GERARD EN HENNIE
BECK

Het Hoge 61
7251 XV Vorden.

Dankbaar en erg gelukkig zijn
we met de geboorte van onze
zoon.

We noemen hem

MARK
AREND EN ELLY
TEUNISSEN-

HAVERKAMP

15 februari 1987
Lochemseweg 32
7231 PH Warnsveld.

Y] Café-Restaurant

„Se Herberg

A.s. dinsdag 24 februari maan-
delijkse
KLAVERJASAVOND

Te koop: partij stalen balken
Spotprijs. Partij elektro mo-
toren, zware elektrische
lier, partij balk hout. Tan-
dem kogelkrans met ver-
tragingskast.
Tel. 05730-6189.

Te koop gevraagd: ca. 10 ha.
agrarische grond in Vorden
of aangrenzende gemeente.
Inlichtingen: tel. 05752-1531
na 18.00 uur 05752-1776.

Te koop: balen hooi en stro.
H.PELGRUM
Lindense Enkweg 1,
Vorden. Tel. 6686.

24 februari ledenvergade-
ring Deldense Buurtvere-
niging. Aanvang 20.00 uur bij
café 't Zwaantje, Hengelose-
weg 14.

Invullen van formulieren.
Donderdag 19 februari ko-
men 2 mensen van het accoun-
tantbureau van de Geld. Mij v.
Landb. een morgen praten over
het invullen van allerlei formu-
lieren b.v. subsidieaanvragen,
studiefinanciering aanvragen
enz. enz. en geven tevens een
aantal nuttige tips. Plaats: het
Dorpscentrum in Vorden; tijd:
9.30-11.30 uur.
Inlichtingen en opgave bij de
secretaresse van de Vrouwen-
raad mevr. A. Krooi, Christina-
laan 10, tel. 2397.

Noteer alvast
6 maart

verwerpingsavond
o.a. schieten

sjoelen

balgooien

bij café Eijkelkamp.

De Oranjecommissie
MEDLERTOL

Gevraagd: hulp 1 of 2 mor-
gens in de week van 8.30 uur
tot 12.00 uur voor alle voorko-
mende huishoudelijke werk-
zaamheden. Ervaring vereist.
Brieven onder nr. 46-1
Bureau Contact Vorden.

LEGO
BAZAR SUETtRS

In plaats van kaarten.

Op 25 februari 1987 hopen wij ons
uitgestelde zilveren huwelijk te herdenken.

A. KORENBLIK

£ KORENBLIK-SPROKKELHORST

Receptie 's avonds van 19.30 tot 22.00
uur in café Eijkelkamp, Ruurloseweg 114,
Vorden.

Boshoekje, Maalderinkweg 2
7251 NT Vorden.

1962 In plaats van kaarten. 1987

Op vrijdag 27 februari 1987, hopen wij met onze
ouders

Wl M MIJ N EN
en

RIET MIJNEN-WASSINK
de dag te herdenken, dat zij 25 jaar geleden zijn
getrouwd. Uit dankbaarheid zal er om 13.30 uur een
Eucharistieviering worden gehouden in de
Parochiekerk „S t. Willibrordus " te Ruurlo.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 uur tot 1 7.00
uur, in café-restaurant „De Keizerskroon ", Dorpsstraat
15, te Ruurlo.

Mary en Hans
W/m en Jolanda
Susan

Februari 1987, de Schoemaker 1,
7261 XT Ruurlo

Bloemen zouden we blij mee zijn,
maar dan wordt ons huis te klein.

"*

Op maandag 2 maart a. s. hoopt

M.WINKELS-MEULENBRUGGE

haar 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
20.00 tot 22.00 uur in café-rest. 't Wapen r
van 't Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.

Vordensebinnenweg 9
7241RM Lochem.

UITNODIGING
Bij deze delen wij U mede dat per 1 januari
1987 de exploitatie van het
Administratiekantoor Klein Lebbink is
overgedragen aan onze medewerker, de
heer H.H. Wanders.

De heer Wanders is reeds 10 jaar
werkzaam op het kantoor, de laatste jaren
in de funktie van belastingconsulent.
Het kantoor zal door de heer Wanders
worden voortgezet onder de naam
"Administratie- en Belastingadvieskantoor
Klein Lebbink".

De heer W. Reinders, wonende te
Warnsveld, blijft als accountant werkzaam
voor het kantoor. Ook alle overige
medewerkers(sters) zullen aan het kantoor
verbonden blijven.

l.v.m. deze overdracht houden wij een
receptie op woensdag 25 februari a.s. in
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden
van 14.00 tot 16.30 uur.

Uw aanwezigheid wordt op hoge prijs
gesteld.

W. REINDERS
H.H. WANDERS

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251AB Vorden

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

,Gld. Tel. 05753-3460

Vereniging Het Groene Kruis
TE VORDEN

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van een

algemene ledenvergadering
op woensdag 25 februari a.s. om 20.00 uur in het
wijkgebouw.

AGENDA: 1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse
5. Vaststelling jaarrekening
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Het bestuur.

Enige en algemene kennisgeving.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons be-
tekend heeft, is heden van ons heengegaan onze lieve en
zorgzame vader, groot- en overgrootvader

MARINUS GROOT WASSINK
weduwnaar van Aa/t/e Waar/o

op de leeftijd van 77 jaar.

„Op God vertrouw ik, ik vrees niet"

Wichmond: G.J. van Zuilekom-Groot Wassink
G. van Zuilekom

Barchem: A. Rosse l-G root Wassink
A. Rossel

Warnsveld: M. Rood-Groot Wassink
B. Rood

Vorden: D .W. Groot Wassink
W.E. Groot Wassink-Hiddink

Toldijk: A.M. van Maren-Groot Wassink
JAJ. van Maren

Vorden: H. Wunderink-Groot Wassink
B. Wunderink

Ruurlo: W.H. Visschers-Groot Wassink
L.G. Visschers
kleinkinderen en achterkleinkind

Vorden, 12 februari 1987.
Corr.adres: Schoneveldsdijk 34, 7244 PR Barchem.

De begrafenis heeft dinsdag 1 7 februari plaatsgevon-
den op de Alg. Begraafplaats te Vorden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze beste
zwager en oom

MARINUS GROOT WASSINK
weduwnaar van A. Waarlo

op de leeftijd van 77 jaar.

Hengelo (Gld.): H.Waarlo
J.W.Waarlo-Hietbrink

Zelhem: H. Hietbrink-Waarlo
Vorden: G.Arendsen

J.W. Arendsen-Waarlo
Neven en nichten.

Vorden, 12 februari 1987.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze gelief-
de zuster, schoonzuster en tante

ANNEKEN ELISABETH LENSELINK
echtgenote van Johan Besselink

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: fam. L.G. Lenselink
fam.J.W.Lenselink-Norde
fam. H.J. Knoef
fam. J.H. Lenselink
fam.J.W. Silvold

Vorden 13 februari 1987.
Deldenseweg 8.

Met leedwezen namen wij kennisvan het overlijden van
ons trouwe lid, mevr.

A.E. BESSELINK-LENSELINK

op de leeftijd van 68 jaar.

Bestuur en leden van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
af d. Vorden.

Vorden, 13 februari 1987.

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

Wordt dan

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

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

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

vvïntërHosO

Reklames
die de
moeite

echt waard
•• izijn!

WEEKEND Gelderse rib
RECEPT 100 gram 1.69

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.
gratis te proeven enz.

Dit weekend extra voordelig

Gep. Schnitzels
100 gram 1.45

Cordon bleu
100 gram

uitgeb. karb. gevuld
met ham en kaas

1,45 l

TIP VOOR
DE BOTERHAM

UIT EIGEN
WORSTKEUKEN

Boterhamworst
100 gram

0,96

Rolpens
100 gram

0,98

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

Verdrietig maar dankbaar voor het leven en de liefde die
wij van haar mochten ontvangen, berichten wij u dat
plotseling van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

ANNEKEN ELISABETH LENSELINK
echtgenote van Joh. Besselink

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: Joh. Besselink

D J. Besselink
G J. Besselink-Groot Roessink
Ronald en Eric

J. Besselink
C.E.K. Besselink-Meyer
Michel en Gerwin

7251 PN Vorden, 13 februari 1987.
Deldenseweg 8.

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op dinsdag 17
februari op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

WEEKEND-
AANBIEDIIMG

appelflappen
't winkeltje in vers brood en banket

7,orgt al 50 jaar voor
Tgezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

ADMINISTRATIEKANTOOR 'DE HOFSTEDE'

— Administraties en belastingaangiften
voor midden- en kleinbedrijf, vrije
beroepen en particulieren.

— Advies over aanschaf en gebruik van
personal computers.

— Ontwerpen en programmeren van
dBase III applicaties.

MULDERSKAMP 9 - 7251 EX VORDEN
TEL (05752) 2761

;;heid

Voor het inbinden van tijdschriften,
verslagen, scripties e.d. en het restaureren
van oude boeken moet U zijn bij:

BOEKBINDERIJ

B. v.d. LINDEN
Komt U vrijblijvend informeren
Emmerikseweg 13 - "De Groene Jager"
7233 SK Wichmond, tel. 05754-260

LIBERALE MANIFESTATIE
TE VORDEN

Op 23 februari a.s. om 20.00 uur zullen in Hotel Bakker te
Vorden één Kamerlid en drie Fractieleden van Provinciale
Staten van Gelderland van de V.V.D. de toekomst van de
regio, gezien door liberale bril, behandelen.

Vragen die hierbij centraal staan:
— Wat staat de boeren te wachten?
— Welke rol moet de Overheid spelen?
— Heeft het nog zin zelf initiatief te nemen?

Sprekers zijn:
— Hr. P.M. Blauw, Alg. Pol. + Europese Landbouw.
— Mevr. J.G. Termeer-Valburg, Provinciale Landbouw
— Hr. Ir. H.W.F.C. Donkersloot, Ruimtelijke Ordening

Streekplan Oost-Gelderland
— Drs. A.P.Z. v.d. Houwen, Ondernemen.

Toegankelijk voor iedereen!

Gedachtenwisseling met de sprekers
is een goede gelegenheid om Uw visie
op politici over te brengen.



FINALE l 3 DOLLE DAGEN

>*G OPRUIMING

ECHT BELGISCH... JE PROEFTT!

DEZE 3 DAGEN KUNT U DUBBEL PROFITEREN VAN
ONZE GRANDIOZE OPRUIMINGSAANBIEDINGEN IN o A

* RESTANTEN BALI-BRUINE EN MANOU MEUBELEN O .A. TV KASTEN,
EETHOEKEN, SALONTAFELS ETC. NU MET FORSE KORTINGEN.

* MODERNE HOEKKOMBINATIES IN STOF, LEATHER LOOK ETC.
* MASSIEF EIKEN MEUBELEN IN BLANK EN DONKER EIKEN
* TOOGKASTEN, BUFFETKASTEN EN KAASKASTEN
* RUIME KOLLEKTIE SLAAPKAMERS

KOOP NU KWALITEITSMEUBELEN VOOR
EXTRA LAGE PRIJZEN

HET ZAL U
•»• V, SMAKEN!
V

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT. DOOR UW "ECHTE BAKKER"

ARDEENS
BROOD

ASSELT
Zutphenseweg Vorden - Tel 1384

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

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

GRATIS RESERVERING EN
VERZEKERING VOOR LATERE
LEVERING

RUIM 4000 M2 MEUBEL- EN
TAPIJTTOONZAAL

ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF

ALLES VOOR
DE KARNAVAL

PRUIKEN
SCHMINK
HAARSPRAY
NEUZEN
MASKERS
KIELEN
GROTE SORTERING
KARNAVALS-KLEDING
ENZ.

BAZAR •:
SUFFERS P̂
Dorpsstraat 15 - Vorden |—

^ Telefoon 05752-3566 S

ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF

— brillen - oogmeting
- contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemeijnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Hecrit docltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

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

Hout bestellen
Harmsen bellen

Baakseweg 11, 7234 SJ Wichmond

erkend gas, water, loodgieter, electrisch, groot CV,
constructies en ouderhoud in fabrieken

zoekt vakbekwame

loodgieters-CV monteurs
voor de nieuwbouw in de vrije sector en klantenwerk.

Tel. informatie: 05754-755

05752-1486

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. Slütter, Brinkerhof 101, 7251 WV Vorden.

Wegens grote belangstelling verlengd:

Extra hoge rente
op uw spaargeld.

tapijt

vakmanschap
is niet overal te koop.Toch kan de één niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegd is.
Onderscheid is er en zal er altijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent!

l mension
tojyt

gegarandeerde
kwaliteit
van slaapkamer
tot suite

interieuradviseur

jfiieterse
Hackforterweg 19, Wichmond.

Tel. 05754-517

Spaaideposito,
naar keuze \ 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 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.
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'Sursum Corda9 wordt jeugdiger
De muziekvereniging "Sursum Corda" is zo'n beetje de enige vereniging in Vorden die haar jaarlijkse
uitvoering in drie avonden moet houden. Zaterdagavondvond de eerste uitvoering plaats. Vrijdagavond
20februari en zaterdagavond 21 februari is het vervolg. Dan zullen circa 800personen "Sursum Corda "
hebben beluisterd. Voorzitter W.Chr. Wichers gaf zaterdagavond in zijn openingswoord een opsom-
ming van de aktiviteiten die het afgelopen j aar hebben plaatsgevonden. Hij bracht de inwoners van Vor-
den dank voor hun bijdrage aan de verschillende akties.

De muzikale prestaties kwamen even-
eens ter sprake. Eerste prijzen voor
het muziekkorps en het tamboer-
korps. "Maar zo zei Wichers, denk
niet dat wij op onze lauweren zullen
gaan rusten. Dat is er niet bij". Spre-
kende over de mensen "achter de
schermen van de vereniging" zette de
voorzitter Tonny Lenselink in het
zonnetje. "Een man die vele avonden
voor ons in touw is".
Het muziekprogramma werd geo-
pend met een optreden van het mu-
ziekkorps. Een korps onder leiding
van Simon Hanswijk dat momenteel
veel jeugdige muzikanten in haar ge-
lederen heeft. Ook voor de toekomst
zit het wel "snor" bij Sursum Corda
want er zijn niet minder dan 40 jon-
gens en meisjes in opleiding.
Het korps bracht een afwisselend pro-
gramma met onder meer "Antipho-
ny & Choral", een muziekstuk van
Watson waarbij groepen instrumen-
ten elkaar afwisselen. Verder de "Sa-
rabande" een oude dans uit de Barok-
tijd die 300 jaar geleden door Handel
werd gekomponeerd.
De "Sinfonia Italiano" van W. Haut-
vast werd duidelijk met veel plezier
door het korps gespeeld. Deze ouver-
ture met daarin aan het eind een stuk-
je van het Italiaanse volkslied ver-
werkt, was immers het muziekstuk
waarmee "Sursum Corda" vorig jaar
op het concours zo hoog scoorde.

Solisten
Petra Wicherink onderscheidde zich
als soliste op de dwarsfluit in "Pastora-
le". Niet alleen applaus vanuit de zaal
maar ook haar collega's uit het korps
brachten voor haar de handen op el-
kaar. Dat overkwam later op de avond
ook Gerjo Seesing die de solist was op
de schuiftrombone in het nummer
'The Acrobat". Het muzikale hoogte-
punt van deze avond.
Het muziekkorps besloot haar eerste
optreden met een sprakelende uitvoe-
ring van de ouverture "Patience" een
soort Engelse operette muziek.
Het laatste optreden na de pauze-van
het korps omvatte o.m. een blues en
tot besluit 'The wonderfull rockma-
chine".
Het leerlingenorkest werd deze avond
eveneens voor "de leeuwen" gegooid.
"Een deel van hen is nog wat witjes
om de neus maar zij worden onder-
steund door enkele grijsaards die het
meespelen in een leerlingenorkest als
een soort late roeping zien", zo sprak
dirigent Simon Hanswijk. Christiaan
Wichers was de solist in het bekende
"Home on the Range".
De rnajorettes en minirettes onder lei-
ding van Anja Meijer-Westenbrink ga-
ven een uitvoering op muziek van
"Kinderen voor kinderen" en Henny
Huisman's "Later als ik groot ben".
De mini-minirettes in hun fleurige

kostuumpjes stonden onder leiding
van Riet Lenselink-Kettelerij.
Zowel de majo- als minirettes met
veel enthousiasme maar niet geheel
vlekkeloos. Er viel nog wel eens een
stokje op de grond!
Dat kan niet gezegd worden van het
optreden van de drumband onder lei-
ding van Jan Hilferink. Een perfekte
uitvoering dat letterlijk en figuurlijk
met veel tam-tam werd gebracht. De
nieuwe leerlingen van de band wer-
den apart door Jan Hiferink naar vor-
en geroepen en voorgesteld aan het
publiek.

Afscheid Jan Hilferink
Tijdens de uitvoering van de muziek-
vereniging "Sursum Corda" werd de
instrukteur van de drumband, Jan H il-
ferink, speciaal door voorzitter W. Wi-
chers naar voren gehaald. Laatstge-
noemde neemt nl. ascheid van de
drumband.
Hij heeft de dirigeerstok ruim 13 jaar
gehanteerd. Jan Hilferink kreeg bloe-
men aangeboden van voorzitter Wi-
chers. "Eigenlijk is deze bos veel te
klein voor het vele werk dat je voor
ons verricht hebt", aldus Wichers.
Harry Klaassen uit Zutphen zal Hilfe-
rink als instrukteur opvolgen. Overi-
gens blijft Jan Hilferink voor "Sursum
Corda" behouden want hij gaat in het
grote orkest als bassist verder.

Voorzitter J.G. van Leeuwen van de "Geldersche"

"Lijnen naar de afdelingen
bekorten"
De voorzitter van de GMvL in de provincie Gelderland sprak dinsdagavond in een goed bezette zaal
van "De Herberg" in Vorden voor de plaatselijke afdeling. De heer van Leeuwen toonde zich voor-
stander om de lijnen vanaf het Hoofdbestuur naar de afdelingen toe, te bekorten. "Ik verzoek de afde-
lingen dan ook hierin mee te willen denken", zo sprak van Leeuwen aan het slot van zijn betoog.

De provinciaal voorzitter schetste de-
ze avond 'n flink aantal aktuele zaken
in het landbouwbeleid. Heet van de
naald besprak hij de gisteren bekend
gemaakte prijsvoorstellen van de
EEG. "Gaan deze prijsvoorstellen
door dan betekent dat een prijsdaling
van tien procent voor de landbouw en
veeteelt", aldus de heer van Leeuwen.
Het beste is om te starten met een
soort "opkoopregeling" d.w.z. bedrij-
ven die geen bedrijfsopvolgers heb-
ben deze op te laten kopen. "Helaas
zijn er nog geen goeie afvloeiregelin-
gen", aldus de heer van Leeuwen.
De mestproblematiek kwam deze
avond eveneens ter sprake. Volgens
de heer van Leeuwen komt deze pro-
blematiek altijd op een negatieve ma-
nier naar voren. "We trachten met el-

kaar aktief bezig te zijn om de kritiek
om te doen slaan in begrip voor de
moeilijkheden die er zijn rondom de-
ze mestproblematiek", aldus van
Leeuwen. Er komen twee proeffa-
briek voor mestverwerking in Neder-
land.

De privatisering werd eveneens door
de heer van Leeuwen in zijn betoog
aangesneden. "Wij in de landbouuw
zeggen in principe ja tegen privatise-
ring, maar niet zonder voorwaarden".

Samenwerking met het bedrijfsleven
is van groot belang en de neutrale
voorlichting voor de boeren moet blij-
ven", aldus de voorzitter van de pro-
vinciale GMvL de heer J.G. van Leeu-
wen.

Voorafgaande aan dit betoog hield de
GMvL afdeling Vorden onder leiding
van de heer B. Abbink haar jaarverga-
dering. Volgens sekretaris H. Bouw-
meester bedraagt het aantal leden op
dit moment 239.
Tevens bleek uit het jaarverslag dat
door voorzitter Abbink werd toege-
licht dat de afdeling Vorden een aktief
jaar achter de rug heeft.
Penningmeester H. Rouwenhorst liet
weten dat de afdeling en financieel ge-
zond voor staat. Bij de bestuursverkie-
zing werden de heren H.J. Rouwen-
horst en R.G. Mennink bij akklamatie
herkozen. De heer A.J. Vruggink die
zich niet meer herkiesbaar stelde
werd opgevolgd door de heer R. Pel-
grum.

Twintigtal organisaties en
instellingen nemen deel aan de
"Stichting Welzijn Ouderen"
Op 5 februari is in Vorden de "Stichting Welzyn Ouderen" opgericht.
Dinsdagmiddag presenteerde de Stichting zich in de ontmoetings-
ruimte van het dorpscentrum. In totaal nemen in Vorden een 20 tal
organisaties en verenigingen deel aan deze Stichting. Diverse afge-
vaardigden, raadsleden, wethouder J.F. Geerken e.d. woonden deze
"te water lating" by, zoals de voorzitter van de Stichting de heer B.
van Tilburg het in zyn toespraak uitdrukte.

De heer van Tilburg, tevens één van
de initiatiefnemers tot oprichting van
deze Stichting Welzijn Ouderen, wees
erop dat de plaatselijke bevolking aan
het vergrijzen is. Momenteel is de si-
tuatie in Vorden dat 17 procent van de
bevolking 65 jaar en ouder is. Zelfs 3,5
procent is boven de 80 jaar.
De zorg voor de ouderen dient zich
daardoor nadrukkerlijker aan. "Het is

dus noodzakelijk dat er adequaat ge-
reageerd wordt wat niemand ontkomt
aan het ouder worden. Ouderen wil-
len niet stilzitten en afwachten, ze wil-
len zelf een stem hebben in wat er gaat
gebeuren, aldus de heer van Tilburg,
die erop wees dat een kollektieve aan-
pak geboden is.
"Samen één, samen sterk", zo drukte
hij het uit.

Gemeentehjke steun
De Stichting Welzijn Ouderen is blij
met de financiële steun van de ge-
meente. "Zonder geldelijke middelen
gaat het nu éénmaal niet", aldus van
Tilburg. "Voor deze jeugd van giste-
ren moet de koers nog bepaald wor-
den. Wie het doet is niet belangrijk, als
het maar samen gedaan wordt", aldus
de kersverse voorzitter van deze Vor-
dense Stichting.

Top tien
"Vorden staat met de gemeente Gors-
sel in de Top-Tien van de vergrijzing.
Dat betekent dat de zorg voor de ou-
deren, de voorzieningen voor de ou-
deren, groter moeten worden", aldus
sprak de heer J. F. Geerken, wethou-
der van Welzijn.
Hij toonde zich verheugd over het
particulier initiatief dat hier in Vor-
den genomen is. "De gemeente Vor-
den wil hier gaarne haar steun aange-
ven, aldus Geerken die erop wees dat
er in het verleden reeds diverse din-

gen voor ouderen tot stand zijn geko-
men. "Er is echter nog veel te doen.
Voor de Stichting is nog een zware
taak weggelegd", aldus de wethouder
die zich afvroeg hoe ver we nog afzijn
van een overdekt zwembad, zodat
ook ouderen het gehele jaar door kun-
nen zwemmen.
Hierna werd het woord gevoerd door
de heer H. Stein, consulent Gelderse
Ouderen Raad. Hij vertelde dat deze
Stichting Welzijn in Vorden de 45e is
in de provincie. De heer K.B. van Em-
merik, afgevaardigde van de ANBo
toonde zich eveneens verheugd over
de oprichting in Vorden.

Knupdiuikskes
protesteerden
Ook de leden van de Vordense dans-
groep "De Knupduukskes" waren ge-
schokt en verontwaardigd toen de
plannen van minister Brinkman, om
het Openluchtmuseum te sluiten, be-
kend werken.
Juist als rechtgaarde folkloristen, die
het behoud en doorgeven van onze
oude volkskultuur hoog in het vaan-
del hebben, vond men dit onbegrijpe-
lijk. Temeer daar dezelfde minister
Brinkman nog geen twee jaar geleden
tijdens de jubileumdag van de "Fede-
ratie van Folkloristsche groepen in
Nederland,, in dat zelfde Openlucht-
museum stond te verkondigen hoe
goed en belangrijk het is dat de mooie
dingen van vroeger bewaard blijven.
"De Knupduukskes" besloten dan
ook om het er niet bij te laten zitten,
en gingen zaterdag 7 februari in kle-
derdracht naar Arnhem om dansend
uiting te geven van hun protest.

WD-manifestatie
Maandag 23 februari a.s. zullen in Ho-
tel Bakker één kamerlid en drie frac-
tieleden van de Provinciale^^en van
Gelderland van de WD de^ekomst
in de regio behandelen.
Als sprekers zijn uitgenodigd: de heer
P.M. Blaauw, lid 2e kamer (spreekt
over algemene politiek, Brussel en
landbouw); de heer H.W/^f. Don-
kersloot, lid provinciale^ staten
(spreekt over ruimtelijke ordening,
streekplan Oost-G e 1de rland); mevr.
J.G. Termeer-Valburg, lid provinciale
staten (spreekt over landbouw aange-
legenheden); de heer A.P.Z. v. d. Hou-
wen, lid provinciale staten (spreekt
over middenstandszaken).
De toegang is gratis en toegankelijk
voor iedereen. Gedachtenwisseling
met de sprekers is mogelijk.
(Zie advertentie).

Kontaktavond
"Exelsior"
Het Christelijk Gemengd Zangkoor
"Excelsior" was vorige week gastkoor
van een achttal koren uit de regio Ring
Achteroek. De bedoeling van deze bij-
eenkomst die in het Dorpscentrum
werd gehouden, was om de onderlin-
ge banden wat aan te halen. Gewoon
gezellig naar eikaars zang luisteren en
onder het genot van een drankje na te
praten.
De heer R. Wunderink, voorzitter van
de Kring introduceerde de verschil-
lende koren die afkomstig waren uit
Toldijk, Zelhem, Vorden, Sinderen,
Hengelo, Keijenborg en Bekveld.
Elk koor zong een drietal tot viertal
nummers. Over het algemeen een
luchtig programma. Aan deze kon-
taktavond werd ook medewerking
verleend door het Achterhoeks Vo-
caal Kwartet.

• Voorleeswedstryd
De dialect kringen „Achterhoek en
Liemers" en de vrienden van de
streektaal in Lochem en omgeving or-
ganiseren een voorleeswedstrijd in de
streektaal, op zaterdagmiddag 7 maart
in „de Luifel" te Ruurlo.

Er kan gelezen worden in twee cate-
gorieën nl. A. uit eigen geschreven
werk, B. uit werk van anderen.
De leesduur van elke deelnemer be-
draagt 8 minuten. Een bekende jury
zal uitmaken wie de beste lezer/leze-
res uit de Achterhoek zal zijn.
Ook toeschouwers, luisteraars zijn
van harte welkom.
Men kon zich opgeven voor deze
voorleeswedstrijd bij Dini Hiddink-
Dijkman, Oosterbleek 49, tel. 05730-
2137 te Lochem.

De Haar 10 thans
gezinsvervangende woning

Met het overhandigen van de sleutel
aan de drie bewoners werd dinsdag-
middag de woning aan de Haar 10 als
gezinsvervangend huis in gebruik ge-
nomen.

Dit gebeurde door de voorzitter van
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best" de heer W. Lichtenberg. De
heer Lichtenberg roemde de prettige
samenwerking met de Festog.
De nieuwe bewoners zijn Henry Bar-
mentloo, Egbert Kool en Ruus Boo-
nekamp, allemaal voormalige bewo-
ners van "De Zon". De heer P. Ban-

nink voorzitter van de Festog, tevens
burgemeester van Hummelo en Kep-
pel, zei in zijn toespraak dat deze be-
woners evenveel en dezelfde rechten
hebben als alle andere bewoners in
Vorden.
De heer Bannink had overigens nog
een nieuwtje in petto nl. dat er een be-
drag van 250.000 gulden beschikbaar
komt voor de verbouwing van "De
Zon". Momenteel zijn er in Gelder-
land tien van deze gezinsvervangende
huizen.
Henri Barmentloo bedankte iedereen
voor alle geboden hulp.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Het karbonade-gedeelte van het varken kunnen we op verschillende ma-
nieren gebruiken. We kunnen er karbonades van snijden, uitgebeend
aan stuk, rollade, als file-stuk enz.
Een heel andere methode is, als we de karbonade gaan uitbenen, daarna
zouten, dan roken en afkoken. Dit noemen we de "Gelderse rib".
Dit produkt is geschikt voor op de boterham, maar ook als vlees bij de
warme maaltijd. Hierna volgend 2 heerlijke recepten van de Gelderse
rib.
Dit produkt is gratis te proeven in de winkel a.s. donderdag 19 februari.

Gelderse Rib „a Ia bonne femme" voor 4 personen
ca. 500 gram Gelderse rib; 250 gram wortelen; 150 gram aardappelen;
150 gram gerookt spek; 100 gram champignons; 150gramdor>f;rwten;50
gram zilveruitjes (klein).
Snijd de wortelen, de aardappelen en het spek in blokjes, de champig-
nons in plakken. Doe het geheel Ui een pan en voeg de doperwten en
zilveruitjes toe. Laat dit ca. 20 minuten op een zacht pitje stoven. De rib
snel om en om bruin bakken in de olie en de laatste 10 minuten mee la-
ten stoven. In zijn geheel opdienen met groente-salade.

Gelderse rib met groente, voor l persoon
ca. 125 gram Gelderse rib; 2 tomaten (harde); l rode paprika; 125 gram
sperziebonen; peterselie.
Braad de rib mooi bruin. Snijd ondertussen de tomaat in plakjes en de
paprika in stukjes. Was de sperzieboontjes en hak de peterselie. De to-
maten, paprika, sperzieboontjes en peterselie licht aanbakken. Gameer
daarna de rib met de groente en dien dit op met aardappelpuree of pom-
mes parissiennes of pommes frites.

Jaarvergadering
ABTB afd. Vorden
De voorzitter H. Havekes toonde zich
zeer verheugd over het feit dat meer
dan de helft van de leden aanwezig
waren, sommigen vergezeld van hun
echtgenotes.
Uit het jaarverslag van de secretaris W.
Mokkink bleek dat de ABTB met haar
zuster organisaties vele activiteiten
onderomen hadden.

Ook liet penningmeester P. Zents po-
sitieve geluiden horen, hij kon mede-
delen dat er een batig saldo was. Hier-
na vertoonde H. Nijenhuis vi-
deo-opnamen van woonhuizen en be-
drijven van de leden, waaraan een
kwis was verbonden. 4
Ook vertoonde hij een film over
mestopslag en mechanisatie. Onder
het genot van een hapje en een drank-
je werd deze avond gezellig 'afgeslo-
ten.



Frankrijk blijft favoriet voorzomer- en wintervakanties
en voor mini-trips naar Parijs
Het is met een land al net als met een mens: als je er echt van houdt
ben je best bereid iets door de vingers te zien. Zo is het ook met Frank-
rijk, het land waar talloze Nederlanders zó op gesteld /ijn dat ze de
troebelen van een spoorwegstaking voor lief hebben genomen. Het
hlykt namelijk dat ondanks die minder positieve ervaring de belang-
stelling voor een mini-trip naar Parijs of een winter- of zomervakantie
ergens in Frankrijk onverminderd voortduurt

Dat is de ervaring van FTS-Fran-
tour, de dochtermaatschappij van
de Franse Spoorwegen. Deze orga-
nisatie heeft een bijzonder uitge-
breid pakket van complete reizen
naar Frankrijk. Er zijn korte vakan-
ties naar Parijs. Wintersportreizen
naar de Alpen of winterzon-be-
stemmingen naar de Rivièra. En er
zijn zomerreizen naar vele bestem-
mingen. Daarbij kan gebruik wor-
den gemaakt van zowel de trein,
het vliegtuig of eigen vervoer.

Nooit genoeg van Parijs
Er zijn nogal wat mensen die min of
meer verslaafd zijn aan Parijs en er
elk jaar tenminste een paar dagen
willen doorbrengen. Ze krijgen
nooit genoeg van de sfeer in deze
wereldstad. Van de winkelprome-
nades, het Louvre met z'n kunst-
schatten, de Seine en de Eiffelto-
ren. Maar ook het Parijs van het
"Latijnse kwartier" met z'n cafés
waar kunstenaars en studenten el-
kaar ontmoeten. En van Parijs bij
nacht vanaf Montmartre of heel di-
rect beleefd in een van de grote
shows in Moulin Rouge of het Lido.
Nederlands sprekende gidsen zor-
gen er voor dat u volop kunt genie-
ten van het uitgebreide Parijs-pro-
gramma dat in de FTS/Frantour-
gids "Parijs" is vermeld. Er staan al-

le hotelarrangementen en excur-
sies in die mogelijk zijn. Dit kan
reeds vanaf f 137,- inclusief trein-
reis vanaf elk NS-station naar Parijs
en retour plus hotel met ontbijt
(vertrek dagelijks).

Naar de sneeuw of de zon?
Frankrijk is méér dan Parijs alleen!
Zo kunt u deze winter nog tot eind
april in de Franse Alpen genieten
van een sneeuwvakantie. FTS/
Frantour heeft arrangementen in
hotels en studio's in sneeuwzekere
gebieden tot een hoogte van ca.

2.500 m. In dezelfde gids worden
ook de winterzon-bestemmingen
aan de Rivièra genoemd met keus
uit hotels en studio's. Eigen vervoer
is mogelijk; treinreizigers bereiken
hun bestemming met de comforta-
bele Flandres Rivièra Express. De
trein brengt u uit ons land in één
nacht naar het Zuiden van Frank-
rijk. Alle gegevens hierover vindt u
in de gecombineerde "Winterrei-
zengids" 1986/1987.

Zomer in Frankrijk
Nu al verheugen velen zich op hun
vakantie straks in een zomers
Frankrijk. Er is een bijzonder grote
keus want de 1987-gids met "Vakan-
tiereizen Frankrijk" telt maar liefst
80 kleurrijke pagina's. U kunt kie-
zen uit alle mooie streken, uit trein-
reizen, arrangementen met eigen
vervoer, vliegreizen naar de Cote
d'Azur of Corsica, een autorondreis
met keus uit 170 middenklasse ho-
tels met een erg aantrekkelijk tarief
voor logies en halfpension. Er zijn
studio's en appartementen en kam-
peermogelijkheden, vakantiehuis-
jes en caravans. Als u dit jaar naar
Frankrijk wilt gaan met een royale
of meer bescheiden beurs, u vindt
in het FTS/Frantour-programma
zeker iets wat past bij uw wensen en
mogelijkheden.

Tydig reserveren
't Is wel verstandig uw zomervakan-
tie in Frankrijk tijdig te bespreken
want vooral voor het hoogseizoen
zijn veel accommodaties meestal al
vroeg volgeboekt. Dat vroege reser-
veren is mogelijk, want de gids "Va-
kantiereizen Frankrijk 1987" ligt al

voor u klaar. U kunt hem - evenals
de twee andere gidsen - gratis opha-
len bij de grotere NS-stations, bij de
meeste ANVR-reisbureaus en veel

reizen verkopende banken of aan-
vragen bij FTS/Frantour - Rokin
128 in Amsterdam (tel. 020-
236800).

Het symbool voor Frankrijk is nog altijd de hoofdstad Parijs. Daar vindt een
fotograaf zoveel boeiende motieven dat Parijs op zich al eenfotoreis waard is.
(Op de foto hieronder: de Nötre Dame).

Adverteren

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!

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

ledere eerste maandag van de maand,
' Schrijfavond Amnesty International.

Iedere 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.
Iedere 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-
tiewedstiijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.
ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

FEBRUARI
18 HVG dorp jaarvergadering
19 Bejaardenkring
20 Muziek/toneel Sursum Corda

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/NBvPlv.

Jong Gelre zaal de Herberg
28 Carnaval

MAART
1,2
3 Carnaval
5 Reisje bejaardenkring
6 Uitvoering Achtkastelendansertjes

Dorpscentrum
7 Binnensportdag de Hanzehof Zutphen

Jong Gelre
7 Feestavond LR en PC de Graafschap
7 Hanen/eieren aktie

Vordens Mannenkoor.
10 Gezamenlijke standsorganisaties

Vorden in de Herberg
17 NCVB ds. Mak Zutphen
17KPO
18 HVG dorp maandelijkse avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering muziekver. Concordia

Dorpscentrum
25 Bijeenkomst Ned. Bond. v.

Plattelandsvrouwen
28 Toneelavond t.t.v. Vorden

Dorpscentrum
31 HVG dorp ringvergadering

APRIL
2 Bejaardenkring
2 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
3 Musical Openbare bassisschool

Dorpscentrum
4 Slotbal dansschool Veelers

Dorpscentrum
11 Warnsveldse Operette Dorpscentrum
14 NCVB Mevr. N. van Oosten
14KPO
15 HVG dorp maandelijkse avond
16 Paasmiddag bejaardenkring
22 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
25 Oranjevereniging Achterhoekse avond

Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum

MEI
7 Bejaardenkring
9 Vlooienmarkt Concordia

13 HVG dorp afsluitingsavond
18 t/m
21 Avondvierdaagse
19 NCVB Mevr. N. Benschop

gedichten
20 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
21 Reisje bejaardenkring.

Politie ¥aria Hamové Hengelo TV
Afgelopen week is de politie veel bezig geweest met het nagaan van alarmmel-
dingen uit woonhuizen, bedrijven en uit een instelling. Allen waren loos. T.z.t.
zal de politie hierover weer een bericht in dit blad zetten om een ieder weer eens
op te roepen die in het bezit is van dergelijke installaties.

Op 13 februari 1987 kreeg de politie een aangifte binnen van een van de opzich-
ters van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, dat
op het terrein van Hackfort een hoeveelheid loofhout was gestolen. Dit hout
had gelegen aan de Baakseweg te Vorden op terrein van genoemd landgoed. Via
getuige en een inmiddels bekend geworden kenteken kwam men achter de ver-
moedelijke verdachte. Deze is inmiddels gehoord en heeft bekend en heeft het
hout weer teruggebracht.

Ook de politie wordt vaak benaderd over hondepoep op straat. Deze vorm van
vervuiling doet zich overal voor. Vooral dan tot ergernis van anderen. Dit pro-
bleem is niet specifiek een politie-probleem maar een probleem van ons allen.
Daarom een dringend verzoek: Indien Uw hond iets doet op de straat of in
plantsoen, dat kan eigenlijk niet want hij loopt aangelijnd, maar ruim het op.
Op een ochtend, vroeg op weg naar het werk. Een hondenbezitter laat 2 honden
uit. De honden doen hun hoge nood op het grasveld, waar altijd kinderen spe-
len. De hondenbezitter er op gewezen en hij heeft het netjes opgeruimd. Kijk zo
kan het ook.
Ook zie ik steeds meer hondebezitters tijdens het uitlaten van hun trouwe vier-
voeter een klein schepje in hun handen hebben en daarmee de poep in de goot
leggen of begraven, als de hond onverhoopt per ongeluk toch op een plaats
heeft gepoept waar het eigenlijk niet kan. Over een poosje komen en kunnen de
kinderen weer buiten spelen. Hondebezitters help mee om de plantsoenen en
anderen terreinen begaanbaar te houden. De lente is in aantocht. Dank U.

NCR V vergadering
In de komende maand houdt de
NCRV weer haar jaarlijkse Provincia-
le Ledenvergaderingen in het land.
Tijdens deze vergaderingen worden
de gebruikelijke huishoudelijke pun-
ten (o.a. verkiezingen van de leden
van de Provinciale Commissie/Vere-
nigingsraad) afgehandeld.
Daarnaast is er in de (lange) pauze
ruimschoots deel te nemen aan ofte
luisteren naar een discussie over ra-
dio, televisie of verenigingszaken in
enkele "sprekershoeken".
NCRV-voorzitter drs. TH .D. Janssen
houdt een toespraak onder de titel
"NCRV 1987". Na de pauze presen-
teert Dik Bikker de quiz "Wie kent
Gelderland" en voorts is er een con-
cert door Johan Willen Friso Kapel.
In de hal kan men enkele informatie-
stands bezoeken, en een diapresenta-
tie over de NCRV bekijken.
De vergadering voor de provincie
Gelderland wordt gehouden op
maandagavond 2 maart in Orpheus te
Apeldoorn. Voor meer informatie:
J.W. Ruiterkamp, tel. 05752-6410.

HOU ZE APART!

Agrarische
gespreksavond
Dinsdagavond 24 februari wordt in
het Dorpscentrum een bijeenkomst
gehouden van de A.J.K. Tijdens deze
avond zal Jan Derksen, werkzaam bij
K.I. Oost een inleiding houden. Te-
vens worden er dia's vertoond.

Gaarne zouden wij onder uw aandacht willen brengen, dat op 23 fe-
bruari 1987 in Hengelo Gelderland (gelegen tussen Zutphen enDoe-
tinchem) Nederlands eerste lokale commerciële televisiestation de
lucht ingaat, dit alles onder de naam H.H.I .V. (Hamové Hengelo
T.V.).
Het is een produktie van het Hamové
filmteam, tevens de makers van de
humoristische speelfilm "Leo Lont,
de neef van James Bond", die vorig
jaar in het programma van "Tineke"
van Veronica werden uitgenodigd.
Deze film, welke anderhalfuur duurt,
speelt zich af rondom de Paaswegrace
te Hengelo Gelderland, is gemaakt
door amateurs en zit boordevol hu-
mor.
Dit jaar werd gekozen voor een zeer
aktueel onderwerp, namelijk een lo-
kaal commerciële televisie-omroep.
Men brengt een kompleet avondvul-
lend televisieprogramma voor het he-

le gezin, beginnende met een kinder-
programma gevolgd door nieuwsbe-
richten, politieberichten, reklame-
spotjes en natuurlijk, waar het uitein-
delijk om gaat veel motorsportver-
slagen, o.a. wegraces, motorcross en
een humotistische minifilm "Chaos in
het Wossinkbos".

Na 10 uitverkochte zalen vorig jaar,
beginnen we dit jaar met 4 avonden,
maar de reserve data zijn al gepland.
De vastgestelde data zijn van 23 t/m
26 februari 1987 in zaal Concordia,
Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gelder-
land.

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 jilaats. 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.



Nu bij ons:

Wij garanderen kwaliteit!

9x13 f 0,95
10x15 f 1,20
13 x 8 f 1,70
VAKFOTOGRAFIE L,

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753 - 2386

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

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 G ld.
Tel. 05753-2524.

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Uw
meubels
versleten P

Wij stofferen snel
en voordelig

interieuradviseur

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden brengt ingevolge het
bepaalde in artikel 75 tweede lid van de gemeentewet
ter openbare kennis dat hij het ondertekenen van ver-
klaringen omtrent inkomen en vermogen heeft opge-
dragen aan de heer P. de Vries, chef afdeling sociale za-
ken en welzijn ter secretarie van de gemeente Vorden.

Vorden, 19 februari 1987,
de burgemeester van Vorden,
Mr. M. Vunderink.

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 woensdag4
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 gehoorte geven.
Ook voor ideeën, suggesties etc. is een ieder wel-
kom.

een dakgoot vernieuwen

Kan iedereen'

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
. 7251

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

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

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service..

UW DEALER

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

WONINGBOUWVERENIGING

"THUIS BEST"
De woningbouwvereniging 'Thuis-Best" - werkzaam in
de gemeente Hengelo G en Vorden - beheert momen-
teel ca. 1300 woningen en 200 garageboxen. In ver-
band met het feit dat de administratieve bedrijfsvoe-
ring uitbreiding behoeft, worden gegadigden opgeroe-
pen te solliciteren naar de functie van

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (M/V)
Functie-informatie
— receptie- en telefoniste werkzaamheden;
— typewerk en archivering;
— assisteren op het terrein van boekhouden en invoer

van computergegevens;

Functie-eisen
— opleiding op Mavo/KMBO niveau of gelijkwaardig;
- typediploma
— goede contactuele eigenschappen en omgangsvor-

men;
— studiebereidheid om een brede inzetbaarheid moge-

lijk te maken;
— bereid zijn, in teamverband, alle voorkomende werk-

zaamheden te verrichten;

Arbeidsvoorwaarden
— het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden wor-

den, afhankelijk van leeftijd en ervaring, vastgesteld
op basis van de CAO voor personeel in dienst van wo-
ningcorporaties.

Inzenden sollicitaties
— Degene die denken aan de gestelde voorwaarden te

voldoen, worden verzocht eigenhandig geschreven
brieven, binnen 2 weken na het verschijnen van dit
blad, te richten aan de heer E. Driessen, secretari van
Wbv. 'Thuis Best", Ruurloseweg 27, 7255 DG Hen-
gelo G.

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Diegene die zich nog niet hebben
opgegeven kunnen dit nog doen
vóór 21 februari 1987,
telefoon 1404 (Weevers).
Uw muziek of zangvereniging kan
toch niet schitteren door
afwezigheid?

POELIER
HOFFMAN

Kuikenpoten
per kg.

Drumstick of
per kg

5.95
7,50

Primulaatjes
3 stuks

Begonia
verschillende kleuren

5,75

5,00

6,50

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

met
Televisie

reparaties
- direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

NAGEKOMEN FAMILIEBERICHT

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. OS750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Wij zoeken: mestkuiken
stallen tegen goede condities.
RUVEVO BV te Ruurlo
Tel. 05735-2600
na 18.00 uurtel. 05752-3400

Te koop: ca. 1500 blauwe mul-
derpannen, eiken gebin-
ten.
T. EGGINK
Kostedeweg 5, Vorden.
Tel. 05752-6795

Algemene kennisgeving.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij U mede, dat plotseling van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

GERRITDINA WILHELMINA
EIJERKAMP

echtgenote van B. Wunderink

op de leeftijd van 71 jaar.

B. Wunderink

G. Reerink-Wunderink
H. Reerink

B. Wunderink
H. Wunderink-Groot Wassink
en kleinkinderen.

7251 EB Vorden, 18 februari 1987
Burg. Galleestraat 2.

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het
uitvaartcentrum "Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden,
waar zaterdag 21 februari gelegenheid bestaat tol con-
doleren en afscheidnemen van 1 7.00 tot 1 7.30 uur.

De korte overdenkingsdienst zal worden gehouden op
maandag 23 februari om 13.1 5 uur in bovengenoemd
uitvaart centrum, waarna aansluitend de teraardebestel-
ling zal plaatshebben om 14.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condo-
leen in Bodega 't Pantoffeltje te Vorden.

Muziekdag
6 juni •

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 - vorden - telefoon 05752-1404

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers nieuwstad 1 2 - vorden
telefoon 05752-1404

Vanaf vrijdag 20 februari

Witte-week actie
Modecentrum

bij
Ruurlo

Extra aanbiedingen in huishoud en linnen textiel

Keukendoeken vanaf
Theedoeken vanaf
Baddoeken vanaf
Lakens vanaf

5,50
5,00
8,00

29,00
29,00
39,00

Handdoeken - lakens en slopen met
kleine schoonheidsfoutjes van
Cinderella en Elias.

Hoeslakens vanaf
BedSetS vanaf

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze bon krijgt U bij aankoop van 25,- aan hand- en
theedoeken 3 washandjes voor één gulden.
Bij aankoop van 75,- aan bedlinnen

ÉÉN SLOOP VOOR ÉÉN GULDEN



CONTACT/SPORTOVERZICHT

Winst voor de Treffers
Het heren tafeltennisteam van de
Treffers heeft de uitwedstrijd tegen
RTVV met 3-7 gewonnen. Reind de
Heus en Gerard Krajenbrink wisten al
hun partijen te winnen. Beide spelers
wonnen ook samen de dubbel. Jan
Jansen kwam in deze wedstrijd niet
tot een zege. De Treffers spelen op 19
februari thuis tegen Heen en Weer uit
Silvolde.

DAMMEN
DCZ Zevenaar - DCV 14-6
Het tweede team speelde in Zevenaar
niet best. Slechts 2 winstpartijen en 2
remises behaalden de Vordenaren.
Winst was er voor Tonny Janssen en
Gerrit Hulshof.
H. Hermsen - J. Koerselman 1-1; D.
Koole - H. Klein Kranenbarg 2-0; W.
Kingma - T. Janssen 0-2; P. van Ooyen
- J. Sluiter 2-0; W. Verheyen - G. ter
Beest 2-0; H. Willemsen - G. Hulshof
0-2; H. Geurds - B. Breuker 2-0; D.
Pietersen - M. Boerkamp 2-0; C. Fon-
tein - H. Esselink 2-0; W. Gubbels - J.
Hoenink 1-1.

DCV 3 - BDV Brummen 10-6
Het derde team heeft zich met een
fraaie en verdiende zege op BDV
Brummen weer eenjaar zeker gesteld
van een plaats in de tweede klasse. Na
winst van Wim Berenpas verloor Rik
Sluiter, die was "opgeofferd" op bord
3. DCV liep vervolgens uit door zeges
van Henk Esselink, Geert Dimmen-
daal (middels een dubbeloffer in het
eindspel) en nestor Herman Wassink.
Tussendoor hadden Gerco Brummel-
man en Martin Boersbroek al een re-
mise te pakken. Brummelman tegen
de oud-Gelders kampioen Eerste
klasse Bobby Kersten.
Bertus Wenlink zal aan de goede kanl
in een opsluilvariant, maar liel hel
verlopen, en door niel lijdig dam te
halen verloor hij zelfs nog.
G. Dimmendaal - R. Zuetenhorsl 2-0;
G. Brummelman - E. Kerslen 1-1; R.
Sluiter - A. v.d. Horst 0-2; M. Boers-
broek-H. Meenink 1-1; W. Berenpas-
E. Tabor 2-0; H. Wansink - K. Liefheb-
ber 2-0; H. Esselink - R. Verbeek 2-0;
B. Wentink - A. Winlers 0-2.

DBB Almelo - DCV 7-13
De kampioenskansen zijn nog niel
weg voor hel eersle leam. Onlspan-
nen werd een 13-7 overwinning legen
Almelo bereikt, maar konkurrent
Vriendenkring won ook en wel met
14-6, waardoor beide teams nu geza-
menlijk aan kop gaan. In de laalsle
ronde moei Vorden legen Hel Noor-
den Groningen, en Vriendenkring le-
gen N ijverdal. Beide wedslrijden wor-
den loevalligerwijs in Groningen ge-
speeld.
Een belangrijk deel in de overwinning
had Henk Ruesink die mei een vroege
damkombinalie de overige klubleden
in hel juisle spoor zeilen. Ook winsl
haalden Jan Masselink, Harry Graas-
kamp en Gerril Wassink. Bennie H id-
dink liep in een zetje in zeer voordeli-
ge stand en verloor.

A. Obermeyer - H. Ruesink 0-2; J.
Prinsen - H. Hoekman 1-1; W. Ter-
louw-T. Sluller 1-1; G. vanBerkum-
H. Graaskamp 0-2; G. Bosch-G. Was-
sink 0-2; G. Gaslhuis - J. Masselink 0-
2; A. Looms - B. Hiddink 2-0; R. Mig-
chelbrink - S. Wiersma 1-1; J. Veld-
huis - S. Buisl 1-1; G. Besselink - H.
Vos 1-1.

Onderlinge kompetitie
B. Breuker - H. Klein Kranenbarg 0-2;
S. Buisl -J. Masselink 0-2; G. Wassink
- H. Ruesink 1-1; H. Graaskamp - H.
Hoekman 0-2; J. Sluller - B. Hiddink
0-2; G. Hulshof - J. Koerselman 0-2;
H. Berenpas -G. Ier Beesl 2-0; J. Hoe-
nink - M. Voskamp 0-2; T. Sluller - H.
Lenselink 2-0.

2de Rabo/Dash
recreantentoernooi
Zondag 23 februari vindl in de sport-
hal "Hel Jebbink" hel 2e recreanlen-
volleyballoernooi plaals. Ook dit jaar
is de organisalie in handen van G. Ier
Beesl, G. Ellenkamp, G. Boers, K.
Kamperman en E. Plomp.
De Rabobank Vorden is weer bereid
gevonden als hoofdsponsor Ie funge-
ren. Er hebben zich 12 dames en 10
hcrenleams ingeschreven die zullen
slrijden om de bekers die beschikbaar
zijn gesleld door Visser mode en de
Herberg.
Deelnemende ploegen: Harfsen, Ac-
lief'81 Weslervoort; Wik Sleenderen;
Grol Groenlo; Hercules Zulphen;
DVO Hengelo; Hansa Zulphen; Yov-
veo Soesl; Wivoc Winlerswijk; Tor-
nax Ruurlo; Dynamo Apeldoorn en
Dash mei haar eigen ploegen.
Er worden op 5 volleybalvelden 4 pou-
les afgewerkt; waarna de finalerondes
zullen beginnen.
Uiteraard hoopl de organisalie op en
sportieve en gezellige dag, waarbij een
ieder van harte welkom is om de ver-
richlingen van de recrealie volleybal-
lers uil de buurt gade Ie slaan.

Kleine nederlaag voor
Dash dames tegen
koploper Set Up
De dames van Dash uil Vorden heb-
ben zalerdagmiddag koploper Sel Up
in een prima partij uilslekend legen-
spel geboden. Slerker de dames uil
Oolmarsum onlsnaplen op hel nip-
pertje aan een nederlaag. In de Iweede
en derde sel ging de ploeg van Jaap
Sanders zo "Ie keer" dal Sel Up mei
niel minder dan 15-1 en 15-4 werd af-
gedroogd (De eersle sel was in een 11-
15 zege voor Sel Up geëindigd).
Na deze formidabele Iweede en derde
sel leek ervoor Dash geen vuiltje meer
aan de luchl.
Juisl in de vierde sel loonde Sel Up
dal de ploeg niel voor niels de ranglijsl
aanvoert. Geenszins onlmoedigd
door de Iwee monslernederlagen, zet-
te Set up de zaken op rij. Eerst werd
een kleine achtersland weggewerkl
om vervolgens door Ie gaan lol 6-15.
De vijfde beslissende sel kende een

spannend verloop. Bij de wisseling
van de spelhelflen had Dash een 8-6
voorsprong. In de slolfase gaf de rouli-
ne van Sel Up de doorslag 11-15, zodal
Sel Up mei 2-3 aan hel langsle eind
irok.

Uitslagen Dash
De uilslagen van de door Dash leams
gespeelde wedslrijden waren als
volgl: Dames: Dash 2 - Voorwaarts 10-
3; Vios 4 - Dash 3 1-2; Vios 3 - Dash 4
0-3; Dash 5 - Wilp 4 3-0; Dash 6 - Vios
5 0-3; Bruvoc 5 - Dash 7 1-2.
Heren: Dash l - WIK l 3-1; Dash 2 -
SVS 2 2-2; Dash 3-DVO 3 1-2; Dash 4
- ABS 3 1-2.
Meisjes: Sp. Devenler l - Dash A10-3;
Isala2-Dash A2 0-3; DVO 2-DashBl
2-1.
Jongens: DSC l - Dash Al 1-3.

Forse nederlaag
dames Velocitas
De dames van Velocitas hebben de
competiliewedslrijd legen Ralering
mei 10-1 verloren. Bij de rusl namen
de goed combinerende Ralering-da-
mes al een 7-0 voorsprong. Hel enige
legendoelpunl werd gescoord door H.
Eijkelkantp.
Uilslagen: Velocitas 3 - Concordia 3
12-1; Velocitas 2 - AZC 6 4-4; WIO 2 -
Velocilas 4 0-3.
Programma: maandag 23 februari
DZC 2 - Velocilas 1; Velocilas 2 - Ga-
zelle 4; Velocilas 5 - Zavado 5; Oeken
l - Veloclas 3; Concordia 3 - Velocilas
4; Zavado l - Velocilas l (dames).

Winst voor heren
Vorden tegen Livo
De heren van Vorden '64 hebben zon-
dagavond de compeliliewedslrijd le-
gen Livo mei 6-4 gewonnen. De eer-
sle perode werd mei de sland 1-1 af-
geslolen. Jaap Slertefeld scoorde het
Vordense doelpunt.
In de tweede periode bepaalde Rudi
Sloot de stand op 2-1 waarna Livo de-
ze achtersland in een 3-2 voorsprong
omboog.
In de derde periode waren de rollen
omgekeer^ en nam Vorden een 5-4
voorspr^Bldoor doelpunlen van Han
Berenpas^aap Slertefeld en Marck
Karmiggell.
De eindsland 6-4 werd in dé laalsle pe-
riode door Marck Karmiggell op hel
scorebor^^ebrachl.

Monsterzege jeugd
De jeugd van Vorden scoorde er in de
wedslrijd legen He Key danig op los.
Mei niel minder dan 17-1 werden de
jongens uil Hengelo "in de pan ge-
hakl".
De doelpunlen werden gescoord door
Rik Grool Roessink 3x; Arjan Broek-
man 6x; Chrislian Brinkhorsl lx; An-
dre Karmiggelt lx; Arjan Wilgenhof
2x; Harold Kolkman 2x en Micha We-
slerik.

Uitslagen
B.V. Kranenburg
Maandag 2 februari speelden in Hum-
melo VOPII - Kranenburg III uilslag
40-27; Dinsdag 3 februari in Kranen-
burg Kranenburg IV - Ons Genoegen
IV uilslag 38-31.

Frankrijk blijft een
ideaal vakantieland
Frankrijk wordt wel "la douce Fran-
ce", het lieflijke Frankrijk genoemd.
In het recente verleden was het
echter geen lieflijk land want er
werd een bittere strijd geleverd,
waar vooral de Franse spoorwegen
bij betrokken waren. Dagelijks za-
gen we op het beeldscherm hoe
moeilijk het was. Maar er waren ge-
lukkig ook beelden van toeristen
die dank zij de service van FTS/
Frantour toch hun doel bereikten.

Veel Nederlandse reizigers die had-
den geboekt voor Parijs of andere
delen van Frankrijk werden met
bussen vervoerd zodat hun vakan-
tie, ondanks de spoorwegstaking
doorgang kon vinden. En wie met
eigen auto naar Frankrijk reisde
kon in Parijs rekenen op de goede
zorgen van de Nederlands spreken-
de FTS-gidsen. Zij slaagden er in
dat geplande programma's konden
worden uitgevoerd.

Uit deze op zich niet ideale toe-
stand is wel gebleken van hoeveel
belang het is een reis naar Frankrijk
goed voor te bereiden, bijv. door ge-
bruik te maken van een FTS-arran-
gement. En het is duidelijk dat het
in zo'n situatie ook een voordeel is
dat de FTS niet alleen gespeciali-
seerd is in treinreizen naar Frank-
rijk. Want ook wie met eigen auto
naar dit land gaat, kan gebruik ma-
ken van de diensten van deze orga-
nisatie. Het programma van deze
reisspecialist (een dochter van de
Franse Spoorwegen) omvat zowel
trein-, vliegtuig- en loeringcarrei-
zen, maar is ook afgestemd op de
toerist die met eigen auto naar
Frankrijk gaat. Frankrijk is een veel-
zijdig land waar jaarlijks zoveel
Hollanders naar toe gaan, dat FTS
een groot aanbod heeft van o.a. ei-
gen hotels, vakantieparken, excur-
siemogelijkheden e.d. Het comple-
te aanbod is gebundeld in een drie-
tal kleurrijke gidsen. De eerste be-
vat alle arrangementen die in Parijs
mogelijk zijn. De tweede gids ver-
meld de wintersportreizen, want de
Fransen Alpen vormen een ideaal
skigebied. In dezelfde gids zijn ook
de "winterzon"-bestemmingen in
de Rivièra vermeld, waarbij er keus
is uit hotels met o.a. Menton en Ni-
ce en appartementen in Boulouris
sur Mer. In de derde gids van maar
liefst 80 bladzijden zijn alle vakan-
tiereizen opgenomen die per trein,
vliegtuig of met eigen vervoer mo-
gelijk zijn. Als u voor deze winter of
zomer kiest voor "la douche Fran-
ce" of een tussendoor-vakantie
naar Parijs wilt maken: de genoem-
de gidsen zijn gratis verkrijgbaar bij
de grotere NS-stations, de meeste
ANVR-reisbureaus en veel reizen
verkopende banken of bij FTS/
Frantour, Rokin 128, Amsterdam
(tel. 020-236800).

De beroemde basiliek Sacré-Coeur,
een stukje Parijs datje beslist gezien
moet hebben.

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

drukkerij weevers nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404

Publicatie aangeboden door dit blad In samenwerking met de Stichting Ideële Reclame

De weg waarlangs ons voed-
sel gaat bestaat uit een groot aan-
tal onderdelen.

Zoals slokdarm, maag, lever,
galwegen. alvleesklier, dunne en
dikke darm. Bij elkaar ons spijs-
verteringsstelsel.

Als je nu gezond bent. heb je
niet veel redenen om je daarover
zorgen te maken.

Maar toen komt 20% van alle
ziektegevallen door "een ongeluk
op die weg in ons lijf". Door oor-
zaken die je misschien niet zou
verwachten.

Voor al die mensen die met
zo'n ziekte te maken (kunnen)
krijgen is De Nederlandse Lever
Darm Stichting aktief.

Met veel belangrijk onder-
zoek. Met opvang en begeleiding
van patiënten. En met informatie.

Ook voor gezonde mensen.
Omdatvoorkomen nog altijd beter
dan genezen is.

Vandaar de gratis brochure
'Veel Ongelukken gebeuren op

een weg in ons Lijf". Vraag hem
even aan per briefkaart bij Post-
bus 25, 3620 AA Breukelen. Wel '
graag 2 gulden extra aan postze-
gels voor verzending bijplakken.

De Nederlandse Lever Darm
Stichting helpt graag verder.

"De Snoekbaars"
hoopt nog steeds op
eigen viswater
De hengelaarsver. "De Snoekbaars"
teil momenteel 425 leden. Volgend
jaar hoopl deze groolsle vereniging in
het achlkaslelendorp haar 40-jarig be-
slaan Ie vieren. Bij besluur en leden
leeft nog steeds de slille wens om over
een eigen viswater Ie kunnen beschik-
ken.

Tijdens een goed bezochte jaarverga-
dering werd deze wens nog eens uil-
voerig door de leden besproken. Wel
of geen eigen viswater, gevist wordt er.
Voor het komende seizoen slaal er 8
wedslrijden voor de onderlinge com-
pelilie op hel programma. Voor de
jeugd worden vier wedslrijden geor-
ganiseerd. Voorts zal er nog aan een
zevenlal wedslrijden in de regio wor-
den deelgenomen.

Op 11 april wordl er een wedstrijd in
eieren zoeken georganiseerd. Of hier
een hengel bij gebruikl wordl werd op
de jaarvergadering niel duidelijk.
Sekrelaris Wim Sessink deelde mede
wie de beste vissers in het afgelopen
seizoen zijn geweest.
Henk Golstein werd kampioen; 2. Jo
Fleming; 3. Henk Fleming; 4. Anlon
Golstein; 5. Wim Sessink.
Bij de jeugd weré A. Zweverink kam-
pioen; 2. S. Fleming; 3. E. Sessink; 4.
J. Veldkamp; 5. J. Fleming.
Voorziller D. Weuslenenk reikte de
prijzen uil. Bij de besluursverkiezing
werden de aftredende leden E. Wen-
link, B. Bosch en H. Helmink herko-
zen.

Winst voor Vordense
waterpolodames
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond de compelitiewedstrijd te-
gen He Key II met 9-4 gewonnen. Vor-
den met een goed spelende Rini Teu-
nissen in het doel speelde agressie-
ver. Door doelpunten van Marian Par-
dijs, HermienTiessink,AnloinelZee-
gers en Hariet Hazekamp stond hel na
Iwee speelperiodes 5-2 in hel voorrtv cl
van Vorden.

In de derde periode werd de voor-
sprong vergrool lol 8-2 dankzij drie
doelpunlen van Hermien Tiessink.
Nadal Hariel Hazekamp in de laatste
periode de stand op 9-2 had gebrachl,
scoorde He-Key tweemaal tegen 9-4.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Dropping Rijver.
De Graafschap
De L.R. en P.C. "De Graafschap" or-
ganiseert op zaterdag 21 feoiusri een
dropping. Hel vertrek is vanaf de fa-
milie Wollering op het Hoge. Men kan
zich opgeven bij de familie Wijnber-
gen, tel. 05750-23393.


