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GMvL voorzitter Ben Abbink:

"Gesprekken met gemeente
zijn vruchtbaar"
Tydcns de jaarvergadering van de afdeling Vorden van de GMvL,
welke maandagavond in zaal "de Herberg" werd gehouden, vertelde
voorzitter Ben Abbink de leden dat er met het gemeentebestuur in
Vorden vry goed te overleggen valt "We hebben met een kleine groep
gesproken over onderwerpen zoals de monumentenverordening,
golfbaanprojekt, onderhoud zandwegen, e.d. Op deze manier kun je
nog heel wat bereiken", aldus dhr. Abbink.

Terugblikkend op het afgelopen jaar
merkte de GMvL voorzitter op dat in
de meeste sektoren de prijzen slecht
waren. "Vooral de zeugenhouders za-
ten in een diep dal, een kwalijke zaak
voor jonge ondernemers", zo formu-
leerde hij.
Het hele "gedoe" rond de mestboek-
houding, superheffing, e.d. deed hem
opmerken: "Het hangt ons de keel uit.
Dat er ten opzichte van de mestpro-
blematiek wat moest gebeuren, is een
duidelijke zaak, maar niet in een der-
gelijk tempo", aldus dhr. Abbink, die
de distriktscommissie van het land-
bouwschap afd. Vorden komplimen-
teerde met haar inbreng voor de agra-
rische bevolking.

Sekretaris H. Bouwmeester maakte in
zijn jaarverslag bekend dat de afdeling
Vorden thans 239 leden telt. De "open
dagen" die op de bedrijven van de fa-
milies Mennink en Bouwmeester
werden georganiseerd, bleken een
succes. Zo'n 120 vakantiegangers gre-
pen de mogelijkheid aan om een boe-
renbedrijf in werking te zien.

De hoogste klassen van de basisscholen
in Vorden hebben eveneens kennis
kunnen maken met de werkzaamheden
op een boerderij. Met behulp van dia's
hebben een viertal boeren iets vertelt
over het leven en werken met dieren op
hun bedrijf. Deze voorlichting is zo goed
aangeslagen dat men hiermee hlyft

doorgaan, zo deelde sekretaris Bouw-
meester mede.

Over de huidige situatie waarin de
agrarische bevolking zich momenteel
bevindt zei Bouwmeester in dicht-
vorm: 'De burgers van Nederland
eten voor weinig geld hun buikje dik
en rond. Maar laten de boeren zitten
met half gevulde stallen, lege porte-
monnaie en de stront!"

Penningmeester H. Rouwenhorst
maakte melding van een batig saldo,
maar kreeg vooralsnog zijn financieel
jaaroverzicht niet goedgekeurd, aan-
gezien de kaskommissie het deze
avond liet afweten!
Bij de aanvang van het boekjaar van
het Vordens Landbouw-Veefonds wa-
ren 443 runderen verzekerd van 27 ei-
genaren en 41 stuks jongvee van 11 ei-
genaren. Bij de zomerschatting waren
deze cijfers resp. 413 runderen van 26
eigenaren met een verzekerde waarde
van f 495.600 en 38 stuks jongvee van
11 eigenaren met een verzekerde
waarde van f 30.400.

De bestuursleden H. Brolkgaarden
en J.M. Pelgrum werden deze avond
bij akklamatie herkozen.
De sociaal economisch voorlichter
H J. de Wilde gaf de vergadering in-
formatie over "Sociale zekerheid".

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

8.3O tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.3 O tot 17.00 u u r.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.

Wethouder Mr. W./H.V^
S/ingenberd: donderdmB
morgen op afspraak.

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

1. Hondenbelasting
Per l januari 1988 is de Verordening
hondenbelasting op een aantal pun-
ten gewijzigd.
Voortaan wordt de belasting niet over
een half of heel jaar opgelegd, maar
wordt de belasting per maand bere-
kend.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als u in
mei een hond aanschaft u voor 8
maanden (voor mei t/m december)
wordt aangeslagen in plaats van een
heel jaar, zoals tot nu toe 't geval was.

Voor de uitvoering van deze nieuwe
regeling is het van belang dat wijzigin-
gen in het aantal honden die u in uw
bezit heeft, direct worden doorgege-
ven. U bent namelijk volgens de ver-
ordening verplicht binnen twee we-
ken wijzigingen door te geven.

De wijze van aan- of afmelding ^blijft
gelijk, dat wil zeggen dat u dit kunt
doen door middel van:
- bijgaand formulier in te vullen en te

sturen naar de gemeente Vorden,
afd. Financiën, Postbus 9001, 7250
AA Vorden;

- op het gemeentehuis, afd. Finan-
ciën, Horsterkamp 8, aangifte te
doen;

- per telefoon, via nummer 2323 toe-
stel 16 verzoeken om een aangifte-
formulier, dat na invulling moet
worden teruggestuurd naar boven-
staand adres;

- u kunt ook een brief zenden aan de
gemeente Vorden, waarin u ver-
meldt dat u een of meerdere hon-
den heeft aangeschaft. Hierbij moet
ook de datum van aanschaffing wor-
den vermeld. Vermindering van het
aantal honden kan op dezelfde wijze
worden doorgegeven.

Let wel, alleen wijzigingen behoeven
te worden doorgegeven. Als u over
1987 een aanslag, heeft ontvangen,
en u heeft in 1988 nog eenzelfde aan-
tal honden, dan behoeft u niets door
te geven. Als het aantal honden in uw
bezit echter meer of minder wordt
bent u verplicht dit door te geven.

Tarieven
voor 1988 gelden de volgende tarie-
ven:
voor de eerste hond f40,- per jaar,
voor de tweede hond f 60,- per jaar,
voor elke volgende hond f 20,- meer
dan voor de voorafgaande hond ver-
schuldigd is.
Voor honden aanwezig in een kennel,
geregistreerd bij de raad van beheer
op kynologisch gebied in Nederland
bedraagt de belasting f 20,- per hond
per jaar met een maximum van f 100,-
per kennel.

De belasting is niet verschuldigd voor
honden beneden de leeftijd van drie
maanden voorzover ze bij het moe-
derdier worden gehouden.

inlichtingen tb.v. de Hondenbelasting gem. Vorden
postbus 9001
7250 AH Vorden

Ondergetekende.

Straat

verklaart dat hij/zij m.i.v

van hond(en).

19. houder/houdster is

Indien honden aanwezig zijn in een kennel, geregistreerd bij de Raad van Be-
heer op kynoligsch Gebied, hierna het reg. nr. en de kennelnaam vermelden.

Reg.nr.. Kennelnaam.

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer, vult u dan
"geen" in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, 19

(handtekening)

2. Militaire oefeningen
Vanaf he^otot en met 4 maart zullen
er enkele^Bltaire oefeningen in Vor-
den gehouden worden. Particulieren
hebben toestemming verleend tot het-
betreden van hun terreinen. Er zal ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie.

3. Rijkssubsidieregeling
restauratie rijksmonumenten

Het Rijk stelt op de begroting jaarlijks
een bedrag van ca. f92.000.000,- be-
schikbaar voor de restauratie van mo-
numenten die in het rijksregister zijn
ingeschreven. Dit bedrag wordt aan
de hand van door gemeenten in te die-
nen meerjarenprogramma's verdeeld
en gereserveerd voor de gemeenten.
De meerjarenprogramma's geven aan
welke eigenaren het plan hebben om
hun monument in een bepaald jaar te
restaureren. Tot nog toe heeft de ge-
meente Vorden voor de jaren 1990,
1991 en 1992 budgetten toegewezen
gekregen. Deze budgetten zijn helaas
te laag om aan alle vraag te kunnen
voldoen. Dit geldt voor vrijwel alle ge-
meenten die meerjarenprogramma's
hebben ingediend.

Het laatste budget dat de gemeente
heeft toegewezen gekregen is voor
1992. Dit bedrag zal hoogstwaar-
schijnlijk in zijn geheel besteed wor-
den aan de restauratie van het binnen-
werk van de Lindese molen. Op een
verzoek om subsidie van de Stichting
de Lindesche molen hebben burge-
meester en wethouders besloten om
dit verzoek met een positief advies
door te zenden naar de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg te Zeist.
Uiteindelijk beslist de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
of het subsidie wordt toegekend.

Ieder jaar dient de gemeente voor l
september een aanvulling te geven op
het meerjarenprogramma. Dit jaar zal
dat voor het programma 1993 zijn. De
eigenaren van monumenten zullen
hierover binnenkort een brief ontvan-
gen.

4. Sluiting gemeentesecretarie
op vrijdag 26 februari a.s.

Op vrijdag 26 februari a.s. maakt het
gemeentepersoneel het jaarlijke reisje.
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.

Culturele avond
Standsorganisaties
Flinke belangstelling
zingende veearts
Rinus Rasenberg
Dat de zingende veearts Rinus Rasen-
berg uit Roermond een sociaal bewogen
mens is, büjkt niet alleen uit zjjn liedjes
maar ook uit /ün daden. Vrijdagavond
werd het publiek in "de Herberg" te
Vorden in de gelegenheid gesteld om
b.v. een door hem zelf geschreven boek-
je, getiteld "Grote dieren, kleine men-
sen" of een langspeelplaat te kopen,
waarvan de opbrengst na aftrek van de
kosten, ten goede komt aan Amnesty
International.

Rinus Rasenberg was deze avond in
Vorden op uitnodiging van de plaatse-
lijke afdelingen van de GMvL, Jong
G eire en de Plattelandsvrouwen.
GMvL voorzitter Ben Abbink kon
een flink aantal belangstellenden ver-
welkomen. Rinus Rasenberg, een 46-
jarige dierenarts uit Roermond, die in-
middels ook al enkele keren op radio
en TV te beluisteren is geweest, ziet
zijn optredens zuiver als hobby. Over-
dag heeft hij als veearts bezigheden
genoeg.

Het boeiende leven als dierenarts in-
spireerde hem tot het schrijven en
komponeren van liedjes waaruit dui-
delijk zijn verbondenheid met de na-
tuur en platteland blijkt. Rinus Rasen-
berg zong bijv. over de
van toen en nu. Kwam je
boerenzoon thuis, dan hing de overall
al klaar en kon je geijk aan het werk.
Rinus Rasenberg zong in dit verband
bijv. het lied "Ik ben een boerenzoon
en dat ben ik steeds geble^n."

Rinus Rasenberg, die zich zelf op de
gitaar begeleidde, heeft, zo bleek,
meer pijlen op zijn boog dan alleen
het zingen over het boerenleven. Ook
het wereldse gebeuren heeft zijn aan-
dacht en interesse. Dit laatste aspekt
kwam meer in zijn optreden na de
pauze aan de orde.
Mevr. K. Vruggink, presidente van de
Plattelandsvrouwen te Vorden, bracht
de zingende Limburgse veearts aan
het slot van de avond dank voor het
gebodene.

Oraiyefeest Medlertol
De Oranje Commissie Medlertol is
weer druk bezig om het programma
voor 1988 in elkaar te zetten. De laat-
ste jaren heeft het Medlerfeest de
wind weer in de zeilen. De belangstel-
ling is weer zeer groot om het Medler-
feest mee te vieren.
Het is niet alleen het Oranjefeest wat
georganiseerd wordt, maar ook de
Oriënteringsavondwandeling en
Fietstocht trekt iederjaar grote be-
langstelling.
Op de volgende datums is iedereen
welkom:
Vrijdag 4 maan Verwerpingsavond,
o.a. schieten, sjoelen, spijker slaan.
Ballero om krentebrood en gebak.
Zaterdag een week voor het Oranje-
feest 2 juli de bekende Oriënteringsa-
vondwandeling.
8 en 9 juli Oranjefeest Medlertol
Zaterdag 6 augustus een Fietstocht
door de prachtige omgeving.

NIEUWS v/d KERKEN

Aanstaande zondag is het de tweede
zondag van de 40-dagentijd. Dat is de
voorbereidingstijd waarin zeven zon-
dagen vallen voor Pasen.
In de Dorpskerk wordt dan gelezen
uit Marcus 14:1-11. Voor het eerst valt
daar de naam Pascha. Dat is het Oud-
testamentische feest waarop de bevrij-
ding uit Egypte wordt gevierd. Niet
herdacht, alsof het lang geleden ge-
beurd is, maar gevierd!
Dat wil zeggen: die God, die toen zo
machtig aan het werk was om Zijn
volk te bevrijden, die God is nog
steeds een Bevrijder en een Verlosser.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Een bondgenoot voor alle verdruk-
ten.
Dat wordt waar in het offerlam voor
de Paasmaaltijd, datjezus uiteindelijk
zelf zal zijn.
In Marcus 14 wordt Hij door een
vrouw gezalfd met kostbare mirre.
Gezalfd, zoals in het Oude Sestament
een priester of een profeet aan God
werd gewijd. Vanaf nu zoekt Judas
een gelegenheid om Hem uit te leve-
ren.

Twee mensen rondom Jezus: de één
verraadt Hem, de ander aanbidt
Hem...
Het zondagslied is Gezang 175.

Wereldgebedsdag - 4 maart
De Wereldgebedsdag wordt georgani-
seerd door Christenvrouwen. Het is
de eerste oecumenische samenwer-
king in de wereld. In 1887 riepen
Amerikaanse vrouwen op tot een ge-
bedsdag voor de zending in hun land.
Deze oproep om in gebed aan men-
sen en hun omstandigheden aandacht
te besteden is uitgegroeid tot een ge-
bedsdag in 180 landen.
Sinds 1928 wordt er ook in ons land
hieraan deelgenomen. Daarvoor is
een nationaal comité opgericht, zoals
dat ook in andere landen bestaat.
In Vorden is een plaatselijk comité dat
bestaat uit vertegenwoordigsters van
verschillende vrouwenverenigingen.
De tekst van de liturgie van dit jaar is
samengesteld door vrouwen in Brazi-
lië.

In Vorden is de gebedsdienst op vrijdag
4 maart in de Christus Koningkerk aan
Het Jebbink.
Het thema is: "OPEN DEUREN".

De kollekte is bestemd voor twee pro-
jekte in Brazilië (o.a. Landbouwwerk)
en voor daklozen in Nairobi. Iedereen
is van harte welkom om mee te bid-
den met zovelen in de hele wereld.

BURGERLIJKE STAND

Geboren:
Thomas Meindertsma;
Marije Bernadet Antonia Nijenhuis.

Overleden:
Th. Beek, oud 68 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R Jv. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 28 februari, Reminischere (2e lij-
denszondag) 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, m.m.v. de Cantorij.

Kapel de Wildenborch
Zondag 28 februari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

Geref. Keek Vorden
Zondag 25 februari 10.00 uur ds. A.C.
Scherpenisse van Ede; 19.00 uur ds.
Zwarts van Doorwerth (Themadienst).

Weekenddienst tandarts
27-28 februari J J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
27 en 18 februari dr. Vaneker, tel. 2432.
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 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 27 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. B reukink,
tel. 1566. 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.

Tafeltje 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.

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

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 057304555.

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", Wamsveld

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

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



RABOPOLIS
Bromfietsverzekering

Haal
vóór l maart uw

nieuwe verzekering bij
de Rabobank.

Premies vanaf f 95,-
(I krijgt het plaatje

direkt mee.

Rabobank S
Voor al uw verzekeringen.

MAGNETRON-
DEMONSTRATIE

Toch weten velen niet precies hoe ze er mee om Jnoeten gaan, bijv. welke mag-
netron, kan men het beste kopen, hoe moet je er in braden of bakken. Op al de-
ze vragen krijgt U een antwoord op onze demonstratie, welke wordt gehouden
op maandag 29 februari om 's avonds half acht in zaal den Bremer te Tol-
dijk in samenwerking met Micro-Line.

Al eerder gehoord
en gezien?

Koffie maken in de magnetron
Bruin bakken zonder bruinings-
schaal
Spek bakken
Eieren bakken/koken
Enz.

Teveel om op te noemen.

Emmerikseweg 46. Tel. 05754-264.

TOEGANG ALLEEN OP VERTOON VAN
EEN TOEGANGSBEWIJS OF NA TELEFO-
NISCHE RESERVERING bij:

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 25, 26 en 27 februari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
navellina's

1 5 voor

4,95

MAANDAG
29 februari
500 gram

Witte kool
panklaar 95

DINSDAG
1 maart

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
2 maart

500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Zoals U het verschil proeft
tussen roomboter en margarine,
zo proeft U ook het verschil tussen brood
wat de bakker zelf bakt en dat andere brood.
Oplaat is zo'n bakker die alles zelf bakt
en dat proeft U!

AANBIEDING:

Krenten of Rozijnenplakken 1 pakNU 3,-
Zeeuwse cake van 3,50 voor 3,-
Weekend slagroomstuk

van 6,25 voor Of /ö

Alle Appelgebak 10 et korting per stuk

WARME BAKKER

TELEFOON 1373

VJIND/VIOLE^MKKERS

l BAKT HET VOOR U
Heeft U ons Zonnebrood al geproefd?

Lekker en gezond!

MAANDAG + DINSDAG

Verse Worst

Speklappen

Samen
een tientje

BAAK

Weer terug van vakantie
lekker uitgerust

en wij hebben er
weer zin in!

Daarom hebben wij
maandag en dinsdag
een extra scherpe

aanbieding

WOENSDAG GEHAKTDAG

1 küo H.O .H. Gehakt 6,95

1 küo Rundergehakt 9,90

magere
Varkenslappen

1 kilo 6,45

Slagerij Jan Rodenburg Dorpsstraat 32 - Vorden -iel. 1470

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

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

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

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

Op zaterdag 26 maart en zaterdag 25 juni
weer 2 perfekt verzorgde dansavonden voor ge-
zellige mensen met de "Grollico's".
Entree 10,-, incl. koffie en uitgebreid Bittergami-
tuur. Reserveringen in volgorde van binnenkomst.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill ,X>e Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

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

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

HOLTSLAG - RUURLO
»»» ROLLUIKEN * * *

Onvoorstelbare aanbiedingen in Rolluiken,
wees er snel bij, de voorraad is beperkt.

Holtslag Bouwmaterialen B.V. Ruurlo
Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000

OPENINGSTIJDEN:
MAt/mVR 8.00-17.0O uur
VR 19.00-21.00 uur
ZA 9.00-13.00 uur

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

hilion
zonweringen

uw leverancier voor al uw
verticale en horizontale zonweringen.

Wij zijn gespecialiseerd in Rolluiken (Heroal)

en verticale lamellen
5 jaar garantie - eigen montage

showroom
Hummeloseweg 7, Hengelo (Gld.)

voor afspraak bellen
05753-1048

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTEK
15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Pri



Liz
Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Liz Janice

op 18 februari 1988.

Marijke Duistermaat-
Hendriksen

Berno Duistermaat

Julianalaan 38,
7251 ER Vorden.

Voor uw blijk van medeleven
ons betoond tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

Hendrik Lambartus
Memelink

betuigen wij u onze welge-
meende dank.
Uit aller naam:

G. Memelink-Voskamp

Vorden, februari 1988.
Hengeloseweg 15.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 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.

• GEVRAAGD:
een schoonmaakster voor 3
uur per week. Inl.: 2499.

• GEVONDEN:
groen-gele Grasparkiet.
Brinkerhof 10, tel. 2061.

• Gep. man zoekt vrijetijdsbe-
steding, liefst tuinonderhoud.
Brieven onder nr. 47-1, Bureau
Contact, Postbus 22,7250 AA
Vorden.

• TE KOOP:
Aanrechtblad RVS, gasstel
2 pits aardgas, gasstel 4 pits
butaangas, 2x Luxaflex. Tel.
05752-1384.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• Wij zijn verhuisd
van Schuttestraat 24 naar
Schoneveldsdijk 1, 7251 LE
Vorden, tel. 6831. fam. Groot
Nuelend.

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

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M. W. en Mazda automaat

Malsovit
afslank-brood
vers voor U gebakken
door

Echte Bakker
VAN ASSELT

Kom
Vrijdag 4 maart a.s. op
de verwerpingsavond
met o.a. sjoelen, ballero,
spijkerslaan, schieten,
o.m. krentebrood, taar-
ten en koeken, enz. bij

café Eijkelkamp
aanvang 20.00 uur.

Het Oranje Comité
Medlertol

1938 1988
In plaats van kaarten

Om niemand te verplichten
en niemand te vergeten,
willen wij u laten weten,

dat onze ouders

W. Kamperman en

A. Kamperman-Wentink

op 3 maart
50 jaar zijn getrouwd.

Wij hopen dit samen met hen en hun kleinkinderen
te vieren op zaterdag 5 maart

in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

Met leedwezen hebben we kennis genomen
van het heengaan van ons oud-bestuurslid
en ere-lid

Theodorus Beek

Bestuur en leden
Zwem- en Poloclub
Vorden '64

Vorden, februari 1988.

Af ra Jansen van den Berg-Mens

diëtist / voedingskundige
Laura Wismeier-Remijn - fysiotherapeut
Christinalaan 16-Vorden - 7251 AX-05752-1507

Op donderdagmiddag 3 maart a.s. om 14.00 uur star-
ten wij weer vol enthousiasme een voorjaarscursus
voor:

mensen die te zwaar zijn

of zich te dik voelen

De cursus duurt 12 weken (iedere donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur). Deze bestaat uit:
- proberen achter de oorzaak te komen van het overge-

wicht;
- het aanleren van gezonde eetgewoonten;
- conditietraining;
- elkaar stimuleren om het gewenste resultaat te berei-

den.

De kosten zijn f 1 50,-.
Graag van te voren aanmelden i.v.m. aantal plaatsen.

"TE GEK OM LOS TE LOPEN.'

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

maandag gesloten
woensdagmiddag geopend

Voor een optimale huidconditie naar:

uuóta
HUIDVERZORGING

i i ! l l

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dau en naeht
rekenen op Monu ta . Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/oruen wij op s t i j l v o l l e wijze de uit vaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.(i . Herendsen. Strodiik 4. Vorden. 05752-1844

School voor Biologisch
en Agrarisch Onderwijs

Open Dag
op zaterdag 27 februari 1988
van 10.00-14.00 uur

Ouders met hun kinderen kunnen op deze
dag een kijkje nemen op onze school en
kennismaken met de a.v.o.-vakken en de
beroepsgerichte vakken zoals die op deze
school worden gegeven.

Het adres van de school is:

Nieuwstad 43, Vorden

Hebt U
vandaag al eeri

bon gebakken?
Rare vraag: een bon gebakken? Nee, echt niet. Wij geven
bij 500 gram rundvlees een ,,Bak-Bon" kado. Als u die op-
warmt en de rode ,,K"" zwelt op, hebt u recht op een
KADO-BON van f 10,-! MAAR DE KEURSLAGER
BIEDT MEER .,

In verband met een
interieurverandermg van onze winkel
is deze van maandag 29 februari
V m woensdag 9 maart
verplaatst naar de garage van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Voor het weekendrecept:

Rosbief
500 gram 10,98

Maandag + dinsdag:

Rundergehakt

500 gram 5,98

Runderworst

500 gram 6,98

"KjUmmr

Kip-
Stroganoff

1 00 gram 1 ,65

Dit weekend
extra voordelig:

I Schenkel
500 gram 5,98 l

Tip voor de boterham
uit eigen worstmaker/j:

Schouderham
1 50 gram 2,49

Buikrollade
150 gram 1,49

Woensdag:

1500 g Gehakt 4,98 1
per kilo 7,50

KEURSUGER

BPk VLOGMAN
KEURS

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Uitnodiging

De Touwtrekvereniging Vorden
nodigt donateurs met hun huisgenoten
en oudpapier leveranciers uit
voor haar jaarlijkse

O

oneelavond
p 12 maart a.s.

K rato speelt:
Zo heeft meuje Gerre het gewild.

Aanvang 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

DE BLAUWE HAND

INTERIEURDECORATIES + SIERADEN

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

't is Oranje,
't blijft Oranje
Secr.: Postbus 98,
7250 AB Vorden

Hierbij nodigen wij u uit vooreen leden/commissiever-
gadering op woensdag 2 maart a.s. om 20.00 uur in
restaurant "de Pantoffel".

Agenda:
- Opening voorzitter
- Ingekomen stukken
- Mededelingen
- Verslag penningmeester
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuwe

kascommissie
- Verslag secretaris
- Bestuursverkiezing

aftredend: H.G. Wullink (her-
kiesb.), G. Wolsing (herkiesfa.)
Tegenkandidaten kunnen 1 uur
voor de vergadering bij 't secre-
tariaat worden opgegeven.

- Ledenwerfaktie
- Programma 23 en 30 april
- Versiering
- Rondvraag
- Sluiting

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Bestuur
Oranjevereniging 'Vorden"

Biljartvereniging
K.O.T.
organiseert

a.s. zondag
28 februari

grote bingo
bij café d'n Olde Kriet,
Wichmond.
Tel. 05754-285.
Er zijn prachtige prijzen te

Extra
aanbieding
Lancöme

500 ml

500 ml

Tonic nu

Milkgalatee
nu

27,50

27,50

De nieuwe voorjaars-make-up van

Biotherm is ook binnen.

Lancöme en Biotherm
de beste huidverzorgingsseries.

Drogisten) - Parfumerie - Schoonheidssalon

maplanne
drogisten j en parfumerie

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Dedrogisrmetde /d lopdedeur

Bij inlevering van deze bon

Appeltaartje
van f 5,- voor

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen
door een deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening in het midden-en
kleinbedrijf, alsmede de agrarische sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
- administratieverzorging
- belastingzaken
- loonadministratie
- bedrijfsadviezen
- computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangifte
houden wij extra zittings-avonden op de woensdagen
2-9-16-23-30 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr. adres:
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 b.g.g.

05753-3274



SPORTNIEUWS

• Gevoelige nederlaag V orden
tegen Dierense Boys

Het ongeslagen rekord van Vorden l is
zondagmiddag in de thuiswedstrijd te-
gen koploper Dierense boys flink aan
diggelen geschoten. Met een 1-4 zege
konden de bezoekers uiteraard zeer op-
gewekt de thuisreis aanvaarden. Mocht
in de eerste wedstrijd tussen beide
teams, oktober vorig jaar, Dieren de
handen dichtknijpen met een 1-1 ge-
lijkspel, thans werd overduidelijk dat de
Boys niet voor niets de koppositie in de
Hoofdklasse innemen.

In het begin leek het er niet op dat
Vorden haar ongeslagen status zou
kwijt raken. De thuisclub slaagde er
echter niet in de score te openen. Inte-
gendeel, Dierense Boys loerde op de
counter. Na een kwartier had deze tac-
tiek succes en kon Gerrit Kramer de
score openen: 0-1. Vorden kwam deze
klap niet te boven en keek tien minu-
ten later zelfs tegen een 0-2 achter-
stand aan. Ditmaal door een doelpunt
van Ronald Gerritsen.

Toen Vorden zich enigszins had her-
vonden stuitten de aanvallers op de
goed keepende doelman Henk Wit-
jes. De rust brak aan met de stand 0-2.
Vijf minuten na rust werd het vonnis
definitief over Vorden voltrokken
toenJanLimbeekde roos trof: 0-3.Na
een kwartier spelen gelukt het Vorden
om tegen te scoren. Bert Heutink
kwam in de "sandwich" bij twee Die-
ren-verdedigers, hetgeen de scheids-
rechter met een penalty honoreerde.
Mark v.d. Linden benutte dit buiten-
kansje: l-3. Verder kwam Vorden niet.
Dierense Boys wel. Vlak voor tijd
bracht Ronald Gerritsen de eindstand
op 1-4.

Door deze nederlaag is de achterstand
van Vorden op koploper Dierense
Boys opgelopen tot vier punten. Zoals
bekend promoveren aan het eind van
het seizoen drie clubs rechtstreeks
naar de 4e klas KNVB. Met nog acht
wedstrijden te spelen prijkt Vorden op
de tweede plaats met vijf punten voor-
sprong op nummer vier van de rang-
lijst, te weten ABS uit Bathmen.

Zo op het oog geen vuiltje aan de
lucht, maar dan moet Vorden in de re-
sterende duels, om te beginnen zon-
dag uit naar Ruurlo, beter spelen als
j.l. zondag tegen Dierense Boys!

Voetbaluitslagen
Zondag 21 februari: Vorden l-Dieren-
se Boys 11-4, Vorden 2-Erix2 0-0,Pax
6-Vorden 3 0-0, Vorden 4-Be Quick 6
1-2, Keyenburgse Boys 5-Vorden 5 2-
1, Vorden 6-Ratti 3 2-1, Be Quick 7-
Vorden 7 3-1.

Programma
Zondag 28 februari: Ruurlo 1-Vorden
l, Markelo 2-Vorden 2, Vorden 3-Zut-
phen 4,Zutphania 4-Vorden 4, Vorden
5-Warnsveldse Boys 5, Sp. Brummen
10-Vorden 6, Vorden 7-SCS 3.

Kompetitie Junioren
Uitslagen van zaterdag 20 februari:
Vorden Al-Witkampers Al 2-2, Klein
D echteren Al-Vorden A2 6-1, Vorden
Bl-Colmschate BI 3-1, Ruurlo B2-
Vorden B2 0-2, Be Quick C2-Vorden
Cl 0-10, Vorden C2-Lochern C2 3-0.
Programma voor zaterdag 27 februari:
Ratum Al-Vorden Al, Vorden A2-
Kotten Al, Brummen B l-Vorden BI,
Vorden B2-Grolse Boys B2, Vorden
Cl is vrij, Pax C2-Vorden C2.

• Velocitas voetbalde 's nachts
Afgelopen vrijdagnacht deed Velocitas
mee aan "De Nacht van Borculo" en
wist daar de Ie plaats te behalen met de
daaraan verbonden wisselbeker.

Velocitas was ingedeeld in Poule B, te-
zamen met Meilink l, GSV l, Reünie
l en Schuurman 1.
Gewonnen werd van Meilink l met 3-
2, van GSV l met 3-1 en van Reünie l
met 2-1. Tegen Schuurman l werd 0-0
gespeeld. Gezien de kansen had Velo-
citas deze wedstrijd ook moeten win-
nen, hetgeen niet lukte.
Velocitas werd in poule B eerste met
7 punten uit 4 wedstrijden. In poule A
werd Huur + Kijk l uit Lochem eerste
met 8 punten uit 4 wedstrijden. De fi-
nale werd dus: Huur + Kijk 1-Veloci-
tas.
Na de reglementaire speeltijd was de
stand nog 0-0, mede doordat E. Bek-
ker prima stond te keepen (en dat
03.30 uur in de morgen?). De Wed-
strijd werd 5 minuten verlengd en
Frits Barendsen scoorde, naar later
bleek, de beslissende treffer: 1-0.

Uitslagen
WSV-Velocitas (dames) 12-0, Loil 2-
Velocitas l 4-4.
Programma: woensdag 24 febr. OBV-
Velocitas (dames) en vrijdag 24 febr.
AZSV 2-Velocitas 2.

• Afd. Zatedagvoetbal:
Ratti 1-Eerbeekse Boys l 1-3

De eerste wedstrijd voor de competitie
na de winterstop is voor Ratti bepaald
niet gunstig afgelopen. De Kranenbur-
gers, die tot de winterstop met 3 punten
voorsprong op de nummer 2 fier de lei-
ding innam in de 2e klasse A ging in de
laatste minuten van de wedstrijd met l -
3 ten onder.

Ratti, gehandicapt door het ontbreken
van spits Peter Immink, kreeg in de
aanvangsfase een riante mogelijkheid
om de score open te breken. Han Tel-
legen onderschepte de bal bij het uit-
verdedigen en kon alleen op de Eer-
beek-doelman afgaan. De bal ver-
dween echter naast het doel. De gast-
gevers creëerden nog enkele kansen,
maar de scherpte bleek niet aanwezig.
De Eerbeekse Boys wistten hiervan te
profiteren en kon na ongeveer 25 mi-
nuten spelen op voorsprong komen.
De 0-1 stand ontstond nadat de bal op
3 meter vanaf de Ratti-doelmanJohan
Verstege precies op het hoofd van één
van de Eerbeek-spitsen viel en in het
doel verdween. Tot de rust bleef de 0-
1 stand gehandhaafd.

In de 2e helft begonnen de Rattianen
sterk en al in de aanvangsfase kwa-
men zij op gelijke hoogte. Na een
voorzet van Percey Lash en door toe-
doen van Pascal Klootwijk lobde een
Eerbeek-verdediger de bal in eigen
doel. Ratti kreeg nog goede mogelijk-
heden, onder andere via Han Telle-
gen, Pascal Klootwijk en Harm Welle-
weerd, maar de gasten counterden fel
en brachten Ratti menigmaal in pro-
blemen.
Een paar minuten voor tijd was een
van deze aanvallen van de Eerbeekse
Boys succesvol. Eerbeek leidde met
1-2. Een poging van Ratti om hier in
de allerlaatste fase nog wat aan te
doen mislukte. Integendeel leed Ratti
in de laatste seconde nog een zeer ge-
flatterde nederlaag. Het 1-3 verlies be-
tekent voor Ratti dat zij de koppositie
nog vasthouden, maar dat de concur-
rentie nu dichterbij is gekomen.

Zaterdag speelt Ratti tegen het Gelse-
laarse EGW.

• Damesvoetbal:
Keüenburgse Boys-Ratti l

De dames van Ratti moesten zondag-
morgen vroeg uit de veren naar de
Keijenburg. Om half tien begon de
wedstrijd. In de eerste helft werd het
0-1 door Gerrie Berendsen, die drie
keer een kans kreeg en daarvan de
laatste keer scoorde. Daarna heeft
Ratti vele kansen laten liggen, waar-
door de ruststand 0-1 bleef.
In de tweede helft kwam Keijenburg-
se Boys gelijk door een doelpunt van
hun spits Astrid Kok. Ratti mocht
geen kostbaar wedstrijdpunt laten lig-
gen en kwam dan ook moeizaam met
1-2 voor door wederom Gerrie Be-
rendsen.
Hierdoor houden de Ratti-dames aan-
sluting met de koploper met 2 wed-
strijdpunten verschil. Dit verschil
kunnen de dames aanstaande zondag
wegwerken. Dan komen de dames uit
Ratum in de Kranenburg. Ratti zal er
alles aan doen om door te winnen ge-
lijk te komen.
Komt allen kijken,'s middags en steun
de dames van Ratti massaal.

• Heren Dash
verliezen met 3-2 van DSL

De heren van Dash hebben zaterdag
uit tegen DSL uit D iepenveen een 3-2
nederlaag geleden. De Vordenaren
hadden een uitstekende start en kwa-
men in de eerste set op een 0-5 voor-
sprong. Tot aan de stand 7-13 bleef
Dash de wedstrijd dicteren en leek de
winst voor het grijpen. In de slotfase
mislukte zowel aanvallend als verde-
digend alles in het Dash-team met als
gevolg een 15-13 nederlaag.
In de tweede set liet Dash zich de kaas
niet meer van het brood eten. Ditmaal
werd de verworven voorsprong niet
meer uit handen gegeven: 9-15.
De derde set was uitermate spannend.
Dash "opende" met 0-4 uitstekend,
bleek echter tegen het eind bij de
stand 14-14 niet meer tegen de span-
ning opgewassen. Uitslag 16-14.
De vierde set speelden de Vordenaren
voor de verandering weer erg goed en
wonnen zij de set met 6-15.

Hoe wispelturig de ploeg uit Vorden
was werd in de beslissende vijfde set
duidelijk. D iepen veen profiteerde

goed van een aantal domme Vordense
fouten: 15-6. Eindstand dus 3-2 in het
voordeel van DSL.

Uitslagen
Dames: Dash 2-Bruvoc 13-1, Dash 3-
VIOS 2 1-2, WSV 2-Dash 4 0-3, Voor-
waarts 5-Dash 6 1-2, Dash 6-Hansa 4
3-0, Dash 7-Bruvoc 5 3-0, Dash 9-
DVO 6 1-2.
Heren:DSL 1-Dash 13-2,Dash 2-Bru-
voc 2 0-3, Dash 3-VIOS 4 1-2, Wilhel-
mina 3-Dash 4 3-0.
Meisjes: Voorwaarts B l-Dash BI 2-1.
/o/7gf7zs:AlmenCl-DashCl 1-2, Wik
A 1-Dash Al 3-0.

• 3e RABO-Dash
Recreantentoernooi

Zondag 28 februari vindt in de sport-
hal "'t lebbink" al weer het derde
Dash Recreantentoernooi plaats. Er
hebben zich dit jaar meer dan 30
teams ingeschreven, maar vanwege
kleedruimtes en het onstaan van al te-
lange wachttijden heeft de organisatie
een limiet gesteld van 25 teams: 15 da-
mes- en 10 heren teams die zullen
strijden om de bekers die beschikbaar
zijn gesteld door "Visser Mode" en
"de Herberg".
Deelnemende teams: Harfsen, Acief
Westervoort, Smash Beekbergen,
Wik Steenderen, Grol Groenlo, DVO
H engelo, S ovoco Soest, Tornax Ruur-
lo, Almen, Hercules Zutphen, Hansa
Zutphen, Dynamo Apeldoorn, Wivoc
Winterswijk en natuurlijk Dash Vor-
den.

De RABO-bank te Vorden is weer be-
reid gevonden de hoofdsponsoring op
zich te nemen, terwijl VS-mankt en Vi-
notheek Smit de inwendig mens
sponsoren.
De wedstrijden worden weer geleid
door Dash scheidsrechters, die zich
weer enthousiast beschikbaar hebben
gesteld.
De organisatie, ook dit jaar weer be-
staand uit 5 leden van de Dash heren
recreanten, nl. Benjamin ter Beest,
Gerrit Boers, Gerhard Ellenkamp,
Karel Kamperman en Erik Plomp, ho-
pen op weer een gezellige en sportieve
dag, waarbij een ieder van harte wel-
kom is om de verrichtingen van de re-
creatie^Mleyballers uit de buurt gade
te

• Biljarten
Uitslag* dond. 11 febr.: De Ruif 1-
KraneWfrg l 36-30 - di. 9 febr.: Kra-
nenburg 2-VOP 2 31-37 - vr. 12 febr.:
KOT 3-Kranenburg 3 36-38 - di. 9
febr.: Heezen 2-Kranenburg 4 32-27.

• Midwinterrit
"de Graafschaprijders"

De Vordense Auto- en Motorclub "de
Graafschaprijders" organiseert zon-
dag 28 februari de eerste puzzelrit van
1988, de zgn. "Midwinterrit".
De rit voert de deelnemers (auto's,
motoren en bromfietsen) door de om-
geving van Vorden. Uitzetters van de
rit zijn de heren B. Regelink en H J.
Cortumme. Deelname is ook moge-
lijk voor beginners De start is 's mid-
dags bij café Schoenaker op de Kra-
nenburg. De lengte is, afhankelijk van
de klasse, tussen de 48 en 60 kilome-
ter.

• Tafeltennis Treffers
Het eerste jeugdteam van de Treffers
heeft thuis een 3-7 nederlaag geleden
tegen Smash 2. Christiaan Wichers
won al zijn partijen.
Het tweede team verloor twee maal.
Eerst uit tegen Winterswijk 3. Ingrid
Oostenenk won twee partijen. Ellen
Dieters en Joanna Wichers elk één
partij.
Thuis tegen Hetac 3 ging Treffers 2
met 0-10 ten onder.

Programma: Treffers I-Grol3,Treffers
2-VIOS 2 en Heen en Weer 4-Treffers
3.
Jeugd, 27 febr.: Litac Zeiler 4-Treffers
2 en Hetac 3-Treffers 2.

• Waterpolo: monsterscore
Vorden (heren)-OKK 13-9

De heren van Vorden '64 hebben za-
terdagavond in een doelpuntrijke
wedstrijd verdiend met 13-9 van OKK
uit Eerbeek gewonnen. De eerste pe-
riode werd afgesloten met een 2-3
voorsprong voor OKK. Han Berenpas
scoorde de beide tegengoals van Vor-
den.

In de tweede periode bezorgden Han
Berenpas en Frans Karmiggelt Vor-
den een 4-3 voorsprong. In de derde
periode vielen de goals als rijpe appe-
len. Vorden sloot deze periode met
een 8-6 voorsprong af. Frans Karmig-
gelt 2x, Rudi Sloot en Martin Siebe-
link scoorden voor Vorden.

In de laatste periode zorgden Han Be-
renpas 2x, Frans Karmiggelt 2x en Ru-
di Sloot voor de 13-9 eindstand.

• DCV nieuws
Toernooi Cannes
Henk Ruesink, Bennie Hiddnk en
Gerrit Wassink hebben deelgenomen
aan een grote Denksportmanifestatie
in het Franse Cannes. Naast dammen
werd er in het Palais des Festival (be-
kend van het jaarlijkse filmfestival)
onder andere geschaakt, gebridget,
gego't. De 28 dammers speelden een
7-rondig toernooi. Henk Ruesink won
de eerste ronde. Voor het overige
speelde hij weliswaar 6 remises, maar
hierbij heeft hij verscheidene keren
zowel gewonnen als verloren gestaan.
Ruesink finishte als 8e, 3 punten ach-
ter winnar Hendrik v.d. Zee.
Gerrit Wassink boekte 2 nederlagen
(tegen Iser Koeperman en Wladimir
Agafonof), 2 overwinningen op 2
Franse spelers en drie remises en ein-
digde op de 14e plaats.
Bennie Hiddink was beduidend min-
der op dreef: hij eindigde als 24e met 5
punten. Hij boekte wel 2 overwinnin-
gen, maar hier stonden 4 nederlagen
tegenover.

DCV-DC Lent 10-10
In de voorlaatste wedstrijd kwam
DCV niet tot winst in de belangrijke
wedstrijd tegen Lent. Hierdoor is pro-
motie niet meer in eigen hand. De
Ridder B runssum, Lent en DCV staan
aan kop met 12 uit 8, maar DCV heeft
de slechtste bordpunten, en kan het
verschil ook niet meer wegwerken in
de laatste wedstrijd. Wanneer DCV
wint, en een der andere koplopers laat
een steekje vallen, dan promoveert
DCV naar de landelijke Ie klasse.
De wedstrijd zelf had niet meer kun-
nen opleveren. Ondanks vroege winst
van Henk Ruesink, was het van meet
af aan het duidelijk dat meer dan 10-10
er niet in zat. Harry Graaskamp had
zich in 'n moeilijke klassieke positie
gemanoeuvreerd, moest naar het be-
ruchte kerkhofveld en verloor later de
voorpost en de partij. Ook Henk
Hoekman moest een schijf verliezen,
maar hield het nog net droog. Bennie
Hiddink en Tonny Janssen moesten
flink zwoegen om de remise binnen te
houden; de overige pai^en hadden
minder problemen, r^p~ serieuze
winstkansen zijn er niet verschenen.
H. Ruesink-A. B erendsen 2-0, G. Was-
sink-G J. Roeleven 1-1, H. Hoekman-
R. van Zeist 1-1, H. Graaskamp-T. de
Bruyn 0-2, J. MasselinkJ^Jeurts 1-1,
T. Janssen-T. DoekbJ^r 1-1, S.
Wiersma-L. Aliar 1-1, B. Hiddink-C.
Roeleven 1-1, M. Walraven-F. Toete-
nel 1-1, H. Vos-M. Alofs 1-1.

J uniorenviertal DCV-Amersfoort 3-5
Het juniorenviertal had een uitgele-
zen kans gehad om in de middenmoot
te komen. Jurgen Slutter had een
gewonnen stand bereikt met goed
spel, maar liep in een geraffineerde
kombinatie, waarna hy nog verloor.
Mike Voskamp behaalde een goede
overwinning en Rik Slutter een gelijk-
waardige remise.
J. Slutter-J. van Maanen 0-2, M.
Boersbroek-P. Smulders 0-2, R. Slut-
ter-A. Mossink 1-1, M. Voskamp-G.
Smulders 2-0.

• IN VOGELVLUCHT!

• Openbare Bibliotheek
Nieuwe aanwinsten: Biesheuvel,
J.M.A., De angstkunstenaar - Beek-
man, Th., Het helse paradijs - Irving,
John, De regels van het ciderhuis -
King, St., Misery - King, St. De ver-
vloeking - Hermans, W.F., De heilige
van de horlogerie - Kloek, Dolf, Bloe-
men achter de horizon - Manen-Pie-
ters, Jos van, Een scheepje van papier
• Siebelink, Jan, Schaduwen in de
middag - Simenon,G., Schele Marie -
Thijssing-Boer, Henny, Als liefde
honger lijdt - Truman, Margaret,
Moord in het Witte Huis - Ariles, Ph.,
Het uur van onze dood - Slot, H.G J,
Thuis sterven, een vervulbare wens? -
Laurentius, Th., Oudeprenten; een
handleiding voor verzamelaars - Rie-
mann, F., Liefhebben is leven - Zo-
doende was de vrouw maar een mens
om kinderen te krijgen - Winsemius,
D., De mallemolen.

• NCRV
Prov. Ledenvergadering

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 Commissies/Vere-
nigingsraad) afgehandeld. Daarnaast
is er in de (lange) pauze ruimschoots

gelegenheid deel te nemen aan of te
luisteren naar een discussie over ra-
dio, televisie of verenigingszaken in
twee "sprekershoeken".
NCRV-voorzitter drs. Th.D. Jansen
houdt een toespraak onder de titel
"NCRV - daar kijkje van op!". Na de
pauze is er een inleiding over en pre-
sentatie van het NCRV-televisiepro-
gramma "Ja, natuurlijk" en voorts is er
een optreden van Gospelgroep Rala-
tion uit Apeldoorn.
In de hal kan men enkele informatie-
stands bezoeken.

De vergadering voor de provincie Gel-
derland wordt gehouden op donderdag-
avond 3 maart in "A mphion " teDoetin-
chem.

Pandabus in
Warnsveld
Het Wereld Natuur Fonds staat bekend
om de vele acties die zjj voert om de na-
tuur wereldwijd te redden. Van het be-
gin af aan was men er echter van over-
tuigd dat niet alleen fondsenwerving tot
haar takenpakket behoorde, maar dat
ook informatie over het waarom van na-
tuurbehoud minstens zo belangrijk is,
zo niet belangrijker.

Van meet af aan was het een bijzonde-
re wens van het WNF om - door mid-
del van een speciaal project - kinderen
te laten zien hoe belangrijk het is om
de natuur te beschermen. Enkele ja-
ren geleden is zij in de gelegenheid ge-
steld om aan deze wens gestalte te ge-
ven.
Er werd een bus aangeschaft en deze
werd ingericht met leuke spelletjes,

die de kinderen spelenderwijs wegwijs
maakt in het natuurgebeuren en haar
bedreiging. Opzet van de "Pandabus",
zoals hij genoemd wordt, is het be-
zoek aan scholen, zodat een zo groot
mogelijk aantal kinderen bereikt wor-
den.

Wie wil zien welk een schitterend pro-
ject tot stand is gebracht, kan op 27 fe-
bruari a.s. naar Warnsveld komen, want
voor deze dag heeft het comité N.O.
Gelderland beslag weten te leggen op
deze "vierwieler-met-inhoud". Op de
parkeerplaats van zaal "do Pauw" (hy
de kerk) zal hy opgesteld staan.

Natuurlijk wordt iedereen in de gele-
genheid gesteld zijn inhoud haarfijn te
bezichtigen en kennis te maken met
de didactisch uitgekiende opzet.

Voor iedereen - maar in het bijzonder
voor onderwijskrachten - wordt deze
kennismaking van harte aanbevolen.
Tegelijkertijd wordt in de zaal van "de
Pauw" een natuur- en milieumarkt ge-
houden, waar alle grote natuurvereni-
gingen van ons land vertegenwoor-
digd zullen zijn.

Genoemd kunnen worden o.a. Na-
tuurmonumenten, G reenpeace, Wad-
denvereniging, IVN, Geldersch Land-
schap, Gelderse Milieufederatie en
niet te vergeten het WNF zelf.
Regelmatig zal een kort diapraatje ge-
houden worden met als onderwerp:
"Natuur- en milieubehoud wereld-
wijd en in Uw omgeving, ook Uw be-
lang".

Iedereen is van harte welkom op deze
gratis happening. Voor nadere inlich-
tingen kunt U terecht bij Job Teeu-
wen, B reegraven 53, tel. 23174..

Politievaria
Op donderdag 18 februari 1988 stalde een inwoner van Vorden zijn bromfiets bij
een winkel in Vorden. Hij ging vervolgens boodschappen doen en liet zijn helm
achter op de bagagedrager. Bij terugkomst was de helm ontvreemd.

Op vrijdag 19 februari werd van een inwoner van Vorden de bromfiets uit het
verkeer genomen. Dit, daar de bromfiets vermoedelijk opgevoerd was. Uit on-
derzoek door de verkeersgroep bleek dit het geval te zijn. Van de bromfiets wer-
den gedemonteerd: cilinder, zuiger, carburateur, 2 tandwielen en de uitlaat. Ook
zat er geen gele plaat op de bromfiets. Proces-verbaal is opgemaakt tegen de be-
stuurder/eigenaar.

Op zondag 21 februari omstreeks 20.15 uur, vond er een aanrijding plaats op de
Almenseweg te Vorden. Dit ter hoogte van de kruising met de Gazoorweg. De
bestuurder van een personenauto, een inwoner van Vorden, kwam vanaf de Ga-
zoorweg en wilde rechtsaf de Almenseweg oprijden in de richting van Vorden.
Door zijn te hoge snelheid reed hij tegen een boom links van de Almenseweg.
Gevolgen: bestuurder gewond en afgevoerd naar "het Nieuwe Spittaal" te
Warnsveld en de auto total loss.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gemarineerde rosbief
In Duitsland is "Sauerbraten" een erg populair gerecht. Het vlees wordt
gemarineerd voordat het wordt gebraden. Rosbief is een mooi stuk
rundvlees waaraan een mooi randje vet kan zitten.

Reken voor 4 a 5 personen op een stuk rosbief van ongeveer l kilo.

Bereid eerst de marinade.
Breng in een pan !/2 liter rode wijnazijn of kruidenazijn samen met een-
zelfde hoeveelheid water aan de kook. Voeg 2 eetlepels (zonnebloem)
olie, 2 grof gesnipperde uien, 2 verkruimelde laurierbladeren, 4 kruidna-
gelen, l theelepel gedroogde tijm en 3 eetlepels grof gehakte peterselie
toe. Laat alles gedurende 15 minuten zachtjes trekken. Neem de pan van
de warmtebron en laat de marinade volkomen koud worden. ^

Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
(veel) grof gemalen zwarte peper. Laat het vlees hierna een kwartiertje
liggen. Leg het vervolgens in de marinade en laat het er 24 tot 36 uur in
liggen. Keer het vlees van tijd tot tijd om. Neem het vlees daarna uit de
marinade en maak het weer droog met keukenpapier.

Verhit 125 gram boter in een passende braadpan. Wacht tot het schuim
op de boter voor een groot gedeelte is weggetrokken. Schroei het vlees er
in 10 minuten aan alle kanten in dicht. Temper de warmtebron. Voeg nog
een extra stukje (ca. 30 gram) boter toe en laat het vlees 40 tot 50 minuten
zachtjes braden. Keer het vlees regelmatig en bedruip het daarbij met de
braadboter. Neem het vlees uit de pan en laat het, eventueel verpakt in
aluminiumfolie, 10 tot 15 minuten rusten.
Verwijder ruim de helft van de braadboter. Maak de jus af door aan de
resterende braadboter 2 a 3 deciliter gezeefde marinade toe te voegen.
Roer daarbij alle aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Laat de
jus hierna nog enkele minuten flink doorkoken.
Snijd het vlees aan tafel op een snijplank in de gewenste hoeveelheden.
Dien de jus apart in een sauskom op.

Tip: geef er rode kool, appelmoes en gekookte aardappelen bij.

Bereidingstijd: 60 a 70 minuten
Energie per portie: 1795 kj (430 kcal)
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Reünie Medler-school
belooft succes te worden

Het is nu al zeker dat er binnenkort /o'n 450 uitnodigingen verstuurd zullen worden aan personen die
vroeger in de gemeente Vorden de Medler-school hebben bezocht. Weliswaar is deze school een aantal ja-
ren geleden opgeheven (het gebouw staat er overigens nog wel; het Staatsbosbeheer huist erin), maar er
gingen in de buurtschappen Medler en Linde stemmen op die zeiden dat het best eens leuk zou /ün om el-
kaar weer eens te ontmoeten.

De daad werd bij het woord gevoegd.
Er werd een commissie in het leven
geroepen die zich als eerste taak stel-
de om de namen van alle oud-leerlin-
gen trachten te achterhalen. Een
enorme klus, omdat er vrijwel geen
namen bewaard zijn gebleven.

Inmiddels heeft de commissie de
adressen van 450 oud-leerlingen ach-

terhaald. Deze zullen voor de Reünie
worden uitgenodigd die is gepland op
zaterdag 22 oktober a.s.

De Reüniecommissie wil tevens een
fotoboek uitgeven over het reilen en
zeilen van de Medler-school die in
1828 van start is gegaan. Daarvoor
werd er les gegeven in de Lindese Ka-
pel die in 1837 is gesloopt.

Zij die nog in het bezit zijn van foto's
of die nog verhaaltjes of anekdotes
weten die op de school betrekking
hebben, worden verzocht deze zo
spoedig mogelijk op te zenden aan
mevr. J.^Éiterkamp-Klein Lebbink,
Lindesew^ 24, Vorden.
Bijgaand een oude schoolfoto. Het is
niet bekend in welk jaar deze foto is
genomen.

Raad Vorden beslist om gelden voor
achterstallig onderhoud kleine
landschapselementen uit fonds
werkgelegenheid te halen
De raad van Vorden heeft zich dinsdagavond geruime tijd bezig ge-
houden met de projekten voor het wegwerken van achterstallig on-
derhoud van kleine landschapselementen en met het projekt normaal
landschapsonderhoud.
Een ploeg van vier jeugdige werklozen is bezig met het wegwerken
van het achterstallig onderhoud. Hiervan zit één man binnen het ka-
der van de Werk Verruimende Maatregelen en daarvoor is geen geld
meer beschikbaar. Aangezien het niet wensenjk is dat er een werkne-
mer verdwijnt, besloot de raad f 3500 te voteren.
De raad ging niet akkoord met het col lege voorste l om de gelden uit de
post Onvoorzien te halen maar uit het fonds Stimulering verkgele-
genheid. Ten behoeve van de voortgang van het projekt voteerde de
raad 5000 gulden, eveneens uit hetzelfde werkgelegenheidsfonds.

Loco-burgemeester J.F. Geerken ver-
tolkte de mening van het college en
vond dat dit soort kredieten niet uit
het werkgelegenheidsfonds aange-
wend moeten worden. "Dit fonds is er
om de werkgelegenheid op gang te
brengen en waar we nu over praten is
meer een subsidie", aldus Geerken.
Mevr. Aartsen (CDA) steunde het
voorstel van het college. "Liever uit de
post Onvoorzien halen, anders is de
pot voor de werkgelegenheid zo leeg",
zo sprak zij. Dhr. B. van Tilburg
(PvdA) bepleitte het tegendeel. Uit-
eindelijk werd er gestemd en werd het
collegevoorstel met zeven tegen zes
stemmen verworpen.

Wat betreft het projekt normaal land-
schapsonderhoud, een projekt van
een tiental gemeenten in de Achter-
hoek met als doel dat er plm. 17 werk-
lozen een baan vinden in dit projekt,
leverde dinsdagavond eveneens flink
wat discussiestof op.
Dat de eigenaren van die landschapse-
lementen niet mee behoeven te beta-
len was menig raadslid een doorn in
het oog. "Ik heb er moeite mee om al-
les rücksichtslos te laten onderhou-
den. De eigenaren zouden gemoti-
veerd moeten worden mee te moeten
betalen", zo sprak dhr. van Voskuilen
(CDA). Wethouder Slingenberg

(WD) vond het geen slecht idee.
"Het probleem is ze hoeven het niet
en ze hebben er geen belangstelling
voor."
Op een vraag van dhr. Lichtenberg
(CDA) zei de wethouder dat het ge-
meentebestuur geen sankties kan uit-
oefenen. "Een keerzijde van de me-
daille is er ook. Als de gemeente niet
meewerkt loopje de kans dat het land-
schap 'verslonst' wordt", aldus dhr.
Slingenberg.
De raad besloot om f7500 beschik-
baar te stellen. En dat drie jaarlang zo-
dat één persoon aan hetprojekt kan
deelnemen. Op een vraag van dhr.
Voortman (PvdA) zei dhr. Slingen-
berg, dat, mochten er in Vorden twee
personen in aanmerking komen om
aan het projekt deel te nemen, het col-
lege zal overwegen om met een voor-
stel in die richting te komen.

Subsidie voor
Vereniging Oud Vorden
De raad besloot dinsdagavond even-
eens om de Vereniging Oud Vorden
een subsidie van f 1500 en een garan-
tiesubsidie van f 1000 te verstrekken
voor het verplaatsen van het toe-
gangspoortje van de voormalige pas-
torie in de tuin van "de Wehme". Het
college lichtte bij monde van wethou-

der Slingenberg (WD) toe dat de Ve-
reniging Oud Vorden ("ze doet hele
nuttige dingen voor Vorden") best
sponsors mag gaan zoeken voor het
ontbrekende bedrag van 5000 gulden.
Een zienswijze die door het meren-
deel van de raad werd gedeeld.
Dhr. Voortman (PvdA) vond namens
zijn fraktie dat de raad best barmhar-
tig mag zijn en het volledige bedrag te
subsidiëren. Een door hem ingediend
amendement werd door de raad (be-
houdens de PvdA-fraktieleden) ver-
worpen.

Het agendapunt om een krediet van
5000 gulden beschikbaar te stellen
voor borden met de gemeentenaam
op de hoofdinvalswegen werd door
het college ingetrokken, aangezien
vorige week de meerderheid van de
raadscommissies al duidelijk liet we-
ten er niets voor te voelen.

Het bevrijdingsmonument op het
Emmaplein zal in goede staat terugge-
bracht worden. De raad stelde 6000
gulden beschikbaar.

Voor de aanleg van een verkeers-
drempel in het lebbink nabij de uit-
gang van de school "de Vordering"
stelde de raad 5500 gulden beschik-
baar.

Ook stemde de raad ermee in dat de
Centraal Post van de regionale Brand-
weersamenwerking Gewest Midden
IJssel de bejaardenalarmering gaat
uitvoeren.

Voor het uitvoerprogramma van de
hinderwet werd een krediet van
45.000 gulden beschikbaar gesteld.

•IN VOGELVLUCHT"

• De Zonnebloem
Maandagavond 29 februari houdt de
plaatselijke afdeling Vorden zijn pe-
riodieke Ledenvergadering in het
Dorpscentrum.
Ieder die zich aktief in wil zetten voor
dit werk (ook jongeren) is van harte
welkom op deze avond.

In commissie Welzijn:

Waardering voor beleid
bibliotheek en leeszaal
De jaarrekening van de Stichting
Openbare Bibliotheek en Leeszaal te
Vorden sluit met een gemeentelijke
bijdrage van f99.001,-. De oorspron-
kelijke raming bedroeg f 116.691,--
In de commissie Welzijn deden zowel
dhr. W.BJ. Lichtenberg (CDA) en
dhr. O. Wempe (PvdA) een beroep op
het college om in de toekomst wan-
neer de Stichting er weer tn slaagt be-
neden de begroting te blijven dit
"overschot" ook ten goede van de bi-
bliotheek te laten komen. "De biblio-
theek kan meer doen dan alleen het
uitgeven van boeken. Het is wel be-
langrijk dat de aankoop van de boeken
gelijk blijft. Daar mag in ieder geval
niet op beknibbeld worden", zo zei
dhr. Wempe.
Loco-burgemeester J.F. Geerken was
verheugd over het standpunt van de
beide heren. "De Stichting Biblio-
theek heeft er zelf ook moeite mee
dat het 'bespaarde geld' niet door
de bibliotheek zelf mag worden aan-
gewend. We zullen er in elk geval eens
verder over gaan praten", aldus dhr.
Geerken.
De commissie Welzijn was verheugd
overhel geringe aantal werklozen (61)
in Vorden. Vorig jaar besloot de raad
om 16.000 gulden te onttrekken aan
het fonds Stimulering werkgelegen-
heid ter uitvoering van het plaatsings-
plan voor langdurige werklozen in de
provincie Gelderland. De commissie
steunde het voorstel van het college
om het gevoteerde bedrag tot 8000
gulden te verlagen aangezien in Vor-
den niet vier maar mogelijk 2 werklo-
zen aan het werk zullen komen. De
commissie wilde bij monde van dhr.
Wempe weten wat er met het overge-
bleven geld gaat gebeuren.
Dhr. Geerken antwoordd^aierop dat
het geld voorlopig even^Jft staan.
Wellicht komen er nog mensen die
bijgeschoold moeten worden. "Ik
denk dat het het beste is dat wij de si-
tuatie bij de begrotingsbehandeling
opnieuw gaan bekijken"^^dus dhr.
Geerken. ^P
De commissie adviseerde positief ten
aanzien van het projekt normaal land-
schapsonderhoud zodat voor een pe-
riode van driejaar met één persoon ad
7500 gulden per jaar zal worden deel-
genomen. Eigenaren behoeven geen
geld in het onderhoud van land-
schapselementen te steken. En daar
had de commissie Welzijn woensdag-
avond erg veel moeite mee. "Ze zijn
kapitaalkrachtig, rijden in en grote li-
mousine en ze behoeven niet bij te
dragen?", zo ageerde dhr. Lichtenberg
(CDA). Op zijn verzoek krijgt hij als
troost een lijst met namen van eigena-
ren van de diverse projekten.

• Vordens Toneel speelde goed
in "Ping, zei de klok"

Een apart gezicht om tydens de uitvoe-
ring van "Vordens Toneel" één der
speelsters de tekst uit het boekje te zien
oplezen. Dit gebeurde zaterdagavond in
een goed bezette zaal van het Dorps-
centrum tydens de uitvoering van het
blijspel "Ping, zei de klok". Een blijspel
in drie bedrijven van Peter Coke.

Gerda Ilbrink werd één dag voor de
uitvoering ziek. Gelukkig voor 'Vor-
dens Toneel" bleek Joke Peppelman-
Schuppers bereid om de rol over te ne-
men. Tijd om de tekst uit het hoofd te
leren was er uiteraard niet meer. Van-
daar dat het boekje eraan te pas kwam.
Ondanks deze handicap gaf Joke Pep-
pelman uitstekend gestalte aan de rol
van spraaklerares Nanette Bakker.
Van een storend element was dan ook
beslist geen sprake.
In het begin kwam het spel aarzelend
op gang. Dat werd anders toen kolo-
nel Albert van Baerle een listig plan
bedacht om een door het dienstmeisje
Lientje (Willy Stokkink) gestolen sto-
la terug te brengen. Intussen probeer-
den de beide freules Alida (Hanny
Vreeman) en Beatrijs (Ans Hekkei-
man) elkaar de loef af te steken ten-
einde in de gunst te komen bij kolo-
nel Albert van Baerle. Henk Wullink,
die deze rol als een echte kolonel
speelde, voelde zich als een vis in het
water tussen al het vrouwelijk schoon.
Toen de stola precies volgens timing
weer bij de oorspronkelijke eigenares-
se was teruggebracht was het hek van
de dam. Onder leiding van de kolonel
gingen de dames inklusief mej. Hetty
Hartevelt (Marie Schuppers) op de

"gaptoer" met één ding voor ogen, na-
melijk om de opbrengst van de gesto-
len waar te bestemmen voor een goed
doel.
Inspekteur de Groot (Jan Weigraven)
en agent Kemp (Henk Leuverink)
hadden de "bende" ontmaskerd. He-
laas voor hen was freule Beatrijs (Ans
Hekkelman) juist wat slimmer.

Onder leiding van regisseuse Ans van
der Ham speelde Vordens Toneel
tekstvast. Jammer dat het stuk op zich
te weinig humor bevatte.

Aan de speelsters en spelers lag dit
beslist niet. Zij zetten uitstekende per-
sonages neer, maar nogmaals van een
blijspel mag je verwachten dat er
meer humor in verweven zit dan in dit
stuk van Peter Coke.
In dit opzicht mag "Vordens Toneel"
geen verwijt worden gemaakt. Zij
haalden eruit wat erin zat! De heren
Henk Boersbroek, Henk Leuverink
en Jan Weigraven zorgden voor de

rekwisieten en de decors. Grime firma
Jurriens uit Arnhem. Licht en geluid
'The Boys" uit Wageningen.

Maandag l februari was dhr. Brink-
man op bezoek. Hij verzorgde de
avond met een prachtige dia-serie
over de natuur en het wild, wat bij de
dames zeer in de smaak viel.
15 Februari verzorgden mevr. Krüs uit
Loerbeek met 2 assistenten de avond.
Ze lieten de Vrouwenclub kennisma-
ken met Tri-chem dekoratie hobbie,
schilderen op stof. De dames gaven
uitleg over de verf en verschillende
werkstukken werden er getoond. Na
de pauze konden de dames zelf aan de
slag. Want men kreeg de gelegenheid
om het uit te proberen, wat erg leuk
was.
Wie er belangstelling voor had kon
een cursus volgen. De voorzitster be-
dankte de dames en bood hun een at-
tentie aan.

Peuterspeelzaal "Ot en Sien"
in nieuw jasje
Woensdag 24 februari officiële heropening
Wanneer alles volgens plan verloopt, dan heeft loco-burgemeester
J J. Geerken woensdagmiddag 24 februari de officiële heropening
van de peuterspeelzaal "Ot en Sien" voor zyn rekening genomen.
Het Stichtingsbestuur is maar wat blij dat "Ot en Sien" in een nieuw
jasje is gestoken.

"Er zijn diverse dingen veranderd. Zo
is b.v. de vloer vergroot, meer licht in
de zaal. Waar we ook erg blij mee zijn
is dat we nu aan de voorkant een eigen
ingang hebben. De peuters behoeven
nu niet meer via de deur van de sport-
hal '"tjebbink" maar binnen. Tot
dusver moest ook gebruik gemaakt
worden van de toiletten in de sporthal.
Ook hierin is verandering gekomen.
De peuters en leidsters hebben hun
eigen toilet. Dus meer privacy", aldus
Tineke Elbrink, sekretaresse van het
Stichtingsbestuur.

Buitenspeelplaats
N iet alleen is indepeuterspeelzaal zelf
het één en ander veranderd. Ook daar-
buiten wordt het voor de peuters bin-
nenkort aangenamer en gezonder
toeven.
Tineke Elbrink: "De buitenspeel-
plaats is achter de sporthal gelegen.
Geen geschikte plek, vrijwel geen
zonlicht. Thans krijgen we de beschik-
king over een gedeelte waar de voor-
malige kleuterschool 'het Kwetter-
nest' stond. Daar zal de nieuwe speel-
plaats verrijzen. Wanneer de funde-
ring van 'het Kwetternest' eruit is
komt er nieuw zand overheen en heb-
ben de peuters een leuke speelplaats",
aldus Tineke Elbrink.

Momenteel is het Stichtingsbestuur
van "Ot en Sien" nog in onderhande-

ling met de gemeente om een veilige
ingang naar de speelplaats te krijgen,
zodat de peuters geen hinder onder-
vinden van auto's, brommes en fiet-
sers. De gedachten gaan hierbij uit
naar een verplaatsbaar hekwerk.
De peuterspeelzaal "Ot en Sien" telt
momenteel vier groepen van elk 15
peuters. Vaste leidster is Rita Derk-
sen. Zij wordt bij de werkzaamheden
geholpen door 'n aantal vrijwilligsters,
terwijl ook een stagiaire de helpende
hand biedt. Het aantal peuters van 60
is toereikend voor "Ot en Sien". Tot
augustus 1988 zijn alle groepen vol.
Tineke Elbrink zegt dat er momenteel
nog geen duidelijk beeld is over het
aantal peuters dat vanaf september
aanstaande de peuterspeelzaal zal
gaan bezoeken. Zij adviseert de ou-
ders hun kinderen .tijdig aan te mel-
den. Het liefst een halfjaar van te vo-
ren wanneer ze de leeftijd van twee
jaar hebben bereikt.
"Mocht het zo zijn dat t.z.t. het aantal
beneden de 60 zou komen te liggen
dan overwegen wij om depeuters van
3 tot 4 jaar een halve dag per week ex-
tra naar de peuterspeelzaal te laten ko-
men. Uiteraard dienen de ouders
daarvoor wel extra te betalen", zo zegt
Tineke Elbrink. Voor de peuters zelf
zal er ter gelegenheid van de herope-
ning van "Ot en Sien" op zaterdag 27
februari een feestelijke dag worden
gepland.

65+ van Vorden
Voor velen van ons is vervoer naar en binnen de bebouwde kom voor
evenementen, andere aktiviteiten voor ouderen, etc. en bezoek aan
ziekenhuizen buiten de bebouwde kom een probleem.
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden wil graag onderzoeken wat
hieraan te doen is. Om een doelmatige organisatie op te zetten, is in-
zicht in de grootte van het probleem noodzakelijk.
Indien U met dit probleem zit helpt U ons door onderstaande strook
ingevuld in te zenden.

hierlangs uitknippen
(advertentie)

Aan Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Postbus 79
7250 AB Vorden

Ondergetekende: naam.

adres.

postcode.

heeft behoefte aan vervoer binnen de bebouwde kom, per week maal ja/nee

heeft behoefte aan vervoer naar de bebouwde kom, per week maal ja/nee

heeft behoefte aan vervoer voor ziekenhuis bezoek ja/nee

het betreft hier 1 persoon ja/nee

het betreft tiier 2 personen ja/nee

O pmerk i ngen

Ik ben eventueel bereid een bescheiden vergoeding te betalen ja/nee

(doorstrepen wat niet van toepasing is) (handtekening)



De Westfriese Flora
slaat haar lentevleugels uit
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Duizenden tulpen, hyacinten, narcissen, lelies, irissen, krokussen, keizerskronen, etc. tonen hartje winter
in het Noordhollandse Boven-Karspel maar liefst 11 dagen achtereen, dat het voorjaar er écht aankomt.

Deze 55e Westfriese Flora, die van 18 t/m 28 februari 1988 wordt gehouden, wordt een heel speciale. Voor
de eerste maal in de geschiedenis ervan worden de bezoekers in staat gesteld om de tentoonstelling
'Vanuit de lucht" te bekijken. Vanaf grote plateaus wordt een onvergetelijk uitzicht geboden op de prach-
tige, veelkleurige bloemenzee. Het bhjft toch altyd weer een fantastisch gezicht, zo midden in de winter.

Het thema voor 1988 is LUCHTVAART.

• IN VOGELVLUCHT •

• Concert Warnsveld's
mannenkoor te Lochem
In de Grote of St. Gudulakerk te Lo-
chem zal door het Warnsveld's
Mannenkoor a.s. zondagmiddag (28
februari) een concert worden gege-
ven.
Het koor, dat zich de laatste tijd in een

snel stijgende belangstelling mag ver-
heugen, brengt een zeer interessant
programma met werken van o.a. Han-
del, Gounod, Mozart, Verdi, Lortzing
en anderen.
Medewerking verlenen o.a.: de sop-
raan Tine den Otter, de bariton Paul
Eijkelkamp, terwijl de vleugel zal wor-
den bespeeld door Linda van der
Mee. De muzikale leiding is in han-
den van Hans Vos.

Overigens zal het Warnsveld's Man-
nenkoor 24 februari a.s. haar mede-

werkj^fc/erlenen aan een grote zang-
avonc^Ki de Ned. Herv. Kerk te
Warnsveld. 26 maart is het koor te
zien en te horen in Terborg, terwijl 14
mei a.s. zal worden deelgenomen aan
een internationaal koorfestival in
Etten.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

uw
briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt. CailFIMATHOUOt»

lid Koninklijk
Verbond v; in
Grafische
Ondernemingen

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Nieuwe broodsoort:
Rijk aan linolzuur
Werkt cholesterol verlagend
Zonnebrood heet deze nieuwe broodsoort en wordt gebakken met zonnebloemzaden,
sesamzaaden lijnzaad. Deze zaden bevatten veel meervoudig onverzadigde vetzuren, zoals
linolzuur. Linolzuur breekt vetoverschotten afin ons lichaam en werkt daarom cholesterol
verlagend.

Zonnebrood is ontwikkeld omdat onze leefgewoonten er de laatste jaren niet op vooruit zijn
gegaan.
Tegenwoordig leiden we veel meer een zittend bestaan, terwijl we vaak te veel eten en te
weinig bewegen. Deze moderne leefgewoonten hebben mede geleid tot een sterke toename
van het aantal hart- en vaatziekten.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, daterduidelijk verbanden bestaan tussen
betere eet- en leefgewoonten en een daling van hart- en vaatziekten.

Vooral de verzadigde vetten kunnen veel schade aanrichten. Ongemerkt vaak.
Omdat we via allerlei produkten, zonder dat we daar erg in hebben, vetten binnenkrijgen, die
we juist niet meer zoveel nodig hebben.

Linolzuur en hart- en vaat-
ziekten
Er is onderscheid tussen ver-
zadigde en onverzadigde
vetten. Vetten uit plantaardi-
ge oliën zijn doorgaans on-
verzadigd en verhogen het
cholesterolgehalte jjiet. De
meervoudig onvö^P^digde
vetten, zoals linolzuur, heb-
ben daarbij de eigenschap,
het cholesterolgehalte in het
bloed te verlagen. En dat is
heel belangrijk in d^trijd te-
gen hart- en va^iekten.
Want cholesterol heeft een
vervettende en dichtslibben-
de werking in de bloedvaten.

Minder risiko
Een verhoogd cholesterol-
gehalte in het bloed is een
grote risikofaktor. Daarbij
wordt de kans op een hartin-
farkt nog vergroot door an-
dere faktoren,zoals roken en
te weinig lichaamsbewe-
ging. Wie de kans op hart-en
vaatziekten wil verkleinen,
kan het beste meer bewe-
gen, gevarieerder en minder
eten, matig zijn met vet en
zorgen voor voldoende linol-
zuur. Door zorg te dragen
voor voldoende linolzuur in
de voeding, wordt strijd gele-
verd tegen een te hoog cho-
lesterolgehalte in het bloed.

5 gram linolzuur per dag
Meervoudig onverzadigde
vetten, zoals linolzuur, heb-
ben de unieke en waardevol-
le eigenschap cholesterol in
het bloed af te breken. Daar-
om is het van groot belang te
zorgen voor voldoende linol-
zuur in de dagelijkse voe-
ding. In Nederland heeft de
Voedingsraad algemene
richtlijnen opgesteld voor
een voedingspatroon ter
voorkoming van ziekten.
Hierin wordt geadviseerd om
vet met overwegend meer-
voudig onverzadigde vetzu-
ren te konsumeren. Volgens
de regeringsnota Voedings-
beleid wordt een dagelijkse
konsumptie van 5 gram linol-
zuur aanbevolen.

Zonnebrood:
rijk aan linolzuur
Zonnebrood is een nieuwe
en bijzonder lekkere brood-
soort, gebakken met zonne-
bloemzaden, sesamzaad en
lijnzaad. Deze zaden bevat-

ten veel meervoudig onver-
zadigde vetzuren, zoals linol-
zuur. Linolzuur helpt vetover-
schotten in ons lichaam af te
breken en werkt daarom
cholesterol verlagend.

Zonnebloemzaden, sesam-
zaad en lijnzaad zijn ook rijk
aan B-vitaminen en minera-
len,zoals kalk.Beiden spelen
een belangrijke rol in ons li-
chaam en langdurig tekort
kan allerlei ziekten veroorza-
ken.

Zonnebrood is lekker en
verantwoord
Zonnebloemzaden zijn niét
alleen gezond, maar geven

aan het brood ook een heer-
lijk nootachtige smaak. Lijn-
zaad vormt in het darmka-
naal een slijmstof, die zorgt
voor een snellere darmpas-
sage van het voedsel.
Daarnaast neemt lijnzaad
veel water op, waardoor het
sterk opzwelt, hetgeen bij-
draagt tot een sneller verte-
ringsproces. Sesamzaad is
rijk aan fosfor, dat belangrijk
is bij de vorming van botten
en bij de hele stofwisseling.
Tijdens het bakken van het
brood ontstaat de typerende
smaak van sesamzaad.

Kortom Zonnebrood, gebak-
ken als broodje.stokbrood of
kleinbrood is voor iedereen,
die niet alleen lekker maar
ook verantwoord .wil eten.

Het échte Zonnebrood her-
kent u aan het broodouwel
met korenschoof.

Voedings-
waarde per
100 gram

(3 sneetjes)

Linolzuur
B-vitaminen
Kalk

Zonnebrood
(Tarwezaden-

witbrood)

3 g
1.6 mg

46 mg

Tarwe
witbrood

0.5 g
0.2 mg

10 mg

Aanbevolen
dagelijkse

hoeveelheid

5 g
5 mg

800 mg

Deze waarden zijn afhankelijk van de bij natuurprodukten behoren-
de biologische schommelingen.

Verkrijgbaar bij bakkerij Oplaat

Ondernemers maken
te weinig gebruik
van Eenmalige Uitkering
Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf maken geen optimaal
gebruik van de Eenmalige 1) itkering Zelfstandigen (EUZ).Tot nu toe
hebben 12.000 mensen een dergelijke uitkering aangevraagd. De
verwachting is dat er 30.000 een beroep kunnen doen op deze rege-
ling. De ondernemer heeft nog tot l april de tyd een aanvraag in te
dienen.

De EUZ '86 is een uitkering voor zelf-
standigen met een minimum inko-
men. Alleen zij die ook over 1984 of
1985 een eenmalige uitkering ontvin-
gen, komen nu in aanmerking. De ge-
middelde uitkering bedraagt dit jaar
ongeveer 500 gulden. In het totaal
heeft het Ministerie van Economische
Zaken er ruim 17 miljoen voor uitge-
trokXen.

Zelfstandigen die werken in de land-
bouw of de visserij kunnen hun aan-

vraag sturen naar STULM, postbus
20401, 2500 EK te 's-Gravenhage, te-
lefoon 070-793911.
Ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf kunnen een beroep doen
op deze regeling bij het CIMK, post-
bus 41, 1110 AA in Diemen, telefoon
020-997595.
Waarschijnlijk zal ook over het jaar
1987 een regeling voor een Eenmalige
Uitkering komen. Aanvragen daar-
voor kan men in het najaar 1988 instu-
ren. Dat zal dan de laatste keer zijn.



alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Vopr uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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

(v.h. Administratiekantoor Vorden BV)

heeft traditioneel op de volgende avonden
het kantoor geopend voor particulieren t.b.v.

de belastingaangifte 1987
en wel tussen half 7 en half 9:

- woensdagavond 2 maart
- woensdagavond 9 maart
- woensdagavond 16 maart
- woensdagavond 23 maart

Wacht niet tot het laatst!

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - 05752-1485

DE VALEWEIDE

Nu de eerste SLAPLANTEN

1 Azalea 5,75
1 bos Chrysanten 5,75
1 bos Trosanjers 5,75

vrijetijdskleding

i***:
^,^2

Dames-Heren
Sweatshirt 2
Kleuren: grijs-geel gemeleerd, grijs-blue gemeleerd
grijs-kakhi gemeleerd
Normale verkoopprijs f 49,95

ALLEEN DEZE WEEK

»art

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM

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 volgende ritje even
langs bij een Ai 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 bromfietsverzeker ing
van de bank met de S.

bondsspaarbank
Centraal en Oo^pijk 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.

NIEUW!
Sovital knackebröt

Sultana's
ter kennismaking van f 4,35

't winkeltje in vers brood en banket

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

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.

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

SBBSSW»

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

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



Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1 988 slechts f 30f-

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.

De stilte die

Reuma betekent pijn. Je kunt ermee
leren leven, maar vergeet het geen moment
van de dag. Veel reumapatiënten dragen
hun lot in stilte, omdat hun handicap niet
zichtbaar is. Stilte, die écht pijn doet

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
voor een reumapatiënt direct omgezet
worden in verlichting. Door revalidatie,

hulpmiddelen en onderzoek. Het
Reumafonds helpt daarbij. Helpt
u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING MOET DOORGAAN!
Het Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128,2582 GW

Den Haag. Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

MTNATIONAALRWMAFONDS

AGENDA

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.

Iedere 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.

ledere 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.

ledere 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 Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgro^D Achtkastelendansertjes in het
Dorps^Brum.

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

Fietscl^BVRTC elke donderdagavond
zaaltraining in het Dorpscentrum.

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

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

FEBRUARI
24 HVG afd. Dorp, maandelijkse

avond in de Voorde
24 Prot. Chr. Ouderen Bond, leden-

bijeenkomst in de Voorde

Treinvoordeel voor steeds
meer HISWA-bezoekers
Dit jaar worden weer zo'n 165.000 bezoekers verwacht op de HISWA, de
beurs voor ieder die wil recreëren in, aan of op het water. Jachteigenaren
en zeilers, surfers en roeiers, vissers en vaarvakantievierders komen elk
jaar naar de HISWA in het Amsterdamse RAI-gebouw. Ze genieten daar
van de ca. 500 stands vol vaarplezier. Dat grote aantal exposanten en
bezoekers maakt al duidelijk dat met de auto parkeren in de nabijheid
van het Europaplein problematisch is. Dus nemen steeds meer HISWA-
bezoekers de trein ook al omdat NS met een T+T regeling heeft gezorgd
voor een prijsvoordeel dat vooral op de langere afstand zeker de moeite
waard is.

Eerst even iets meer over die T+T
regeling. De laatste tijd is de be-
langstelling voor beurzen sterk
toegenomen en was het vooral in
het weekend vastgelopen auto-
verkeer naar bijv. de laatste Va-
kantiebeurs in Utrecht zelfs
nieuws voor het NOS-journaal.
Treinreizigers hebben van deze
topdrukte geen last; ze reizen ge-
woon per trein naar het NS-sta-
tion en gaan eventueel per open-
baar vervoer verder. De RAI is
vanaf richting Leiden zelfs per
trein bereikbaar. NS verbindt aan
het gecombineerde Trein- plus
Toegangsbiljet bovendien een
korting. Die maakt dat bij langere
reizen nagenoeg het gehele be-
drag van de toegangsprijs wordt
bespaard.
Zomerdag in voorseizoen
De HISWA is dit jaar weer een
dag vol zomers plezier in het vroe-
ge voorjaar. Van 4 tot en met 13
maart kunnen watersportliefheb-
bers volop genieten van alles wat
er het komende seizoen weer aan
recreatieve genoegens te beleven
is. In het midden van het Europa-
hallen-complex (46.000 m2) is de
jachtenshow, een presentatie van
wat vooral de Nederlandse wer-
ven kunnen bieden.
Er zijn kajuitzeil-, en motorjach-
ten met een lengte van 8 tot 20 m,
die vooral in opdracht zijn ge-
bouwd.

Het seizoen is nog ver weg, maar ie-
der die straks wil genieten van de
watersport brengt een bezoek aan
de Hl S WA in de A msterdamse RA f
(van 4 t/m 13 maart 1988). 't Is ver-
standig dit watersportevenement
per trein te bezoeken met de voorde-
lige T+T regeling.

In diverse segmenten zijn rond dit
centrum de volgende afdelingen
ingericht:
* de surfsector met planken, kle-
ding en verdere accessoires,
* sportboten en open zeilboten,
* motorboten, motoren en toe-
behoren,
* catamarans, kano's en roei-
boten plus vis- en bijboten,
* een royale afdeling is ook de in-
formatieve afdeling waar u alles te
weten kunt komen over vaarva-

kanties, verhuurmogelijkheden,
zeilscholen e.d.

Speciaal watertheater
Wie na al dat kijken en keuren in
dat woud van masten best even
uit wil rusten kan terecht in het
theater. Daar worden demonstra-
ties gegeven, modeshows gehou-
den en treden allerlei artisten op
die zorgen voor een stukje ont-
spanning. Al met al is de HISWA
ook dit jaar weer een fees te l i jk ge-
beuren waar die joviale en ont-
spannen sfeer heerst die zo ken-
merkend is voor de watersport.

Folder beschikbaar
Als u alles wilt weten over tijden,
reisgelegenheden en prijzen: op
de meeste stations is een speciale
T-I-T folder verkr i jgbaar over de
HISWA. De tentoonstelling is
open van vrijdag 4 maart tot en
met zondag 13 maart 1988 van 10
tot 18 uur. Op donderdag 10 en
vrijdag 11 maart is de HISWA bo-
vendien 's avonds geopend tot 22
uur.

MAART W
l Bejaardensoos-middag
3 Bejaardenkring
5 Contactavond Vordens Mannen-

koor Dorpscentrum
12 Feestavond Landelj^^Ruiter- en

Pony club
15 NCVB Pasen
16 HVG afd. Dorp, maandelijkse

avond, Pasen, in de Voorde
17 Bejaardenkring
19 Uitvoering Concordia, Dorpscen-

trum
23 Avond Produktschap Vee- en

vlees, Plattelandsvrouwen
29 Bejaardensoos passiemiddag
31 Bejaardenkring, Pasen

APRIL
8 Jong Gelre, Regio culturele

wedstrijd
12 Soosmiddag Bejaarden Kranen-

burg

13 Ned. Bond v. Plattelandsvrou-
wen, Veilig Verkeer

14 Bejaardenkring Vorden
16 Operette Warnsveldse Operette

Vereniging
19 NCVB afd. Vorden
20 HVG afd. Dorp, dia-avond
21+22 Musical OLS Dorp
23 Jong Gelre, Prov. Culturele wed-

strijd en Ledenvergadering
26 Soosmiddag Bejaarden Kranen-

burg, Voorlichtingsmiddag subsi-
die

28 Bejaardenkring Vorden
29 Jong Gelre, Kegelen

Zondagmiddagconcert
Op zondag 6 maart aanstaande geven
de organist Wim Riefel en het "Achter-
hoeks Vocaal Kwartet", bestaande uit
de heren Ton Besselink, Ben Beulink,

Ludo Eykelkamp en Wim van Oene,
met Lenie de Bruyn aan de piano, een
concert in de Nederlands Hervormde
Kerk te Ruurlo. De toegang is gratis.

Loop van de
bevolking over 1987
Van de Dienst ROV, Databank bevol-
king en wonen, ontvingen wij de vol-
gende gegevens over de loop van de
bevolking over 1987:

Gemeente

Hengelo
Ruurlo
Steenderen
Vorden
Warnsveld

inwon,
per 1-1.

1987

8230
7405
4597
7237
9676

inwon, groei
per 1-1 in

1988 • > .
'00

8256 3.2
7438 4.4
4577 -4.4
7256 2.6

10004 33.3

LENTE-
TUINFEEST?
Jazeker, dat kan! Onze perfekt ge-
creëerde tuinzaal, uniek voor Oost-
Nederland, biedt u de mogelijkheid elk
jaargetijde te genieten van een sfeervol-
le tuin. De bij avond verlichte flora is
het decor voor uw feest.
De royale glazen schuifdeuren en een
ingenieuze dakkonstruktie, die moeite-
loos geopend kunnen worden, vormen
de enige scheiding tussen de aantrekke-
lijkheid van buiten en de behaaglijkheid
van binnen.

Kortom: gezelligheid en sfeer
in elk seizoen
Party-Restaurant „De Smid" heeft alles
in huis voor uw receptie, huwelijks- of
personeelsfeest, eventueel met
.barbecue, koud/warm buffet, diner,
gourmet of oudhollandse spelen voor 25
tot 150 personen. Net wat u wilt, keurig
verzorgd, piekfijn geregeld voor u en uw
gasten.

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293
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BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-dealer

OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-ASCONA
OPEL-ASCONA-C
OPEL-ASCONA
V.W. GOLF
OPEL-REKORD
NISSAN -CHERRY

3-drs.
3-drs.
3-drs.
2-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
5-drs.
3-drs.
5-drs.
2-drs.
5-drs.
4-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.

1200 S
1200 S
1300 S
1200 S
1600 S
1200 N
1600 S
1300 S
1200 S
1600 D
1200 S
1200 S
1300 S
1200 S
1300 S
1200 S
1300 S
1300 S
1600 S
1600 N
2000 D
1600 D
1800 S
1500 G

MITSUBISHI GALANT 5-drs. 1 600
VOLVO 340

.0.
OPEL

3-drs.

G. L. de
G. L. de
L.S.
G. L. de
City
Special
Special
Special
Special
Special
Special
G. L. de

Luxe
Luxe

Luxe

Luxe
G. T. Sport
L.S.
L.S.
L.S.
L.S.
G.L.S.
L.S.
L.S.
Luxe
LX.
L.S.
.L.
S G. L.

1400 D. L

55.000
41 .000
27.000
20.000
88.000

1 03.000
96.000
84.000
69.000

131.000
29.000
25.000
30.000
74.000

1 52.000
55.000
1 6.000
23.000
93.000
84.000

1 23.000
1 22.000
58.000
36.000
97.000
87.000

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

trekh., spatl., luxe interieur enz.
v. 1 e Eig., spatl. V+A, luxe int.
v. 1e Eig. trekh., spatl. 5-versn.
v. 1e Eig., m. kofferb., veel ruimte
v. 1 e Eig., APK, trekh., sportvelgen
voorspoiler, schijnw., striping, enz.
v. 1 e Eig., trekh, radio, LPG-inst.
v. 1 e Eig., APK, mistlampen, enz.
v. 1e Eig., LPG, trekh., R-spiegel
v. 1e Eig., DIESEL, 5-versn., trekh.
v. 1e Eig., trekh., spatl., weinig km
v. 1 e Eig., als nieuw zo mooi!

rood met.
wit
geel
rood met.
zwart
rood
rood
rood
goud met.
groen
groen met.
bruin met.

v. 1 e Eig., getint glas, trekh., 5-bak wit
v. 1 e Eig., LPG onderb., CARAVAN rood
v. 1e Eig., v. 1e Eig., stootlijsten, striping, enz.
v. 1 e Eig., CARAVAN, schuif dak
v. 1e Eig., 5 versn., trekh., spoiler
v. 1e Eig., trekh., R-spiegel, s.Luxe
trekh., sportvelgen, APK tot 1 -'89
v. 1 e Eig., spatl., APK, H.B.-model

rood
rood
rood
oranje
bruin

open dak, get. glas, sportv., DIESEL groen met.
DIESEL, 5-versn., trekh., R-spiegel
CARAVAN, LPG onderb., trekh.
v. 1e Eig., AUTOMAAT, Luxe uitv.
trekh., R-spiegel. G. O .H.
LPG-inst., trekh., R-spiegel, enz.

blauw met.
blauw met.
blauw met.
zilver met.
wit

HU| OPEL-Service W. J. air KOOI
Tramstraat
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13-31, 7241 CH LOCHEM

TEL. 05730-2555

.0.
OPEL

8-'84
6-'85

10-'85
3'85
3-'79
1-'82
3-'83
2-'84
5-'84
1-'84
2-'84
2-'85
1 '85

11 -'85
10-' 85
1-'86

10-' 86
9-'86
1-'78
7-'82
2-'81
7-'83
3-'85
2'83
7-'81
1-'85

EUKjlUfl
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aguAsport

regenpakken

Bekroond doof het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het p;:k met de
vele e x t r a s In vi|l modiscr»

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

met
Televisie

reparaties
direc»

— uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000


