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W J. van der Vuurst benoemd Gemeentewerken
tot direkteur van "de Wehme" thans in nieuw onderkomen
Onder grote belangstelling werd donderdagmiddag de nieuwe gemeentewerf in Vorden in gebruik genomen. De officiële handeling
werd verricht door Mr. M.A.V. Slingenberg, wethouder Openbare
Werken en Financiën van de gemeente Vorden.
Dhr. Slingenberg trok een gordijn open waarachter het bord "Gemeentewerken" te voorschijn kwam. Dhr. B J. H uetink, oudste medewerker en A. Ribbers, jongste medewerker boden dhr. Slingenberg
de sleutel aan, zodat de nieuwe loods in gebruik kon worden genoDhr. v.d. Vuurst is op "de Wehme" Vandaar uit solliciteerde hij bij Philips men.

Maandagmiddag heeft de waarnemend voorzitter van het bejaardencentrum "de Wehme", dhr. B .Bekman, de bewoners van het tehuis in
kennis gesteld dat met ingang van l april dhr. W.F. van der Vuurst uit
Vorden tot direkteur is benoemd. Hij volgt daarby de huidige direktrice mevr. J.MJ. Rouwenhorst op die tekennen heeft gegeven gebruik
te willen maken van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Dit
zal over enkele maanden het geval zyn.
geen onbekende. Hij is nl. al zes jaar
voorzitter van het bestuur van het bejaardencentrum. Uit hoofde van die
funktie heeft hij dus al dikwijls in de
"keuken" van "de Wehme" mogen en
kunnen kijken. Zogezegd dus dicht bij
het vuur!
Dhr. v.d. Vuurst: 'Toen in het bestuur
ter sprake kwam dat er een opvolger
voor mevr. Rouwenhorst most komen, heb ik gevraagd om mee te mogen solliciteren. Daar was geen enkel
bezwaar tegen. Ik heb gewoon in de
selektie-procedure meegedraaid.
Een paar dagen geleden kreeg ik te horen dat ik benoemd ben". (Volgens
waarnemend voorzitter Bekman waren er in totaal 45 sollicitanten.)
De taak van de nieuw benoemde direkteur zal inhouden: hoofd van de
administratie en daarnaast leiding geven aan het hoofd verzorging en aan
het hoofd van de huishouding. Het
personeelsbestand bij "de Wehme"
bedraagt 35 man.

Renovatie
Gedurende zijn periode als voorzitter
van "de Wehme" heeft dhr. v.d. Vuurst
zich, zoals hij zelf zegt, twee avonden
per week met "de Wehme" bezig gehouden. Zegt hij: "Dat kwam hoofdzakelijk door de renovatie van het gebouw en de verschillende bezuinigingen waarmee wij als bestuur de afgelopen jaren zijn gekonfronteerd."

Muziekavonden
"Sursum Corda"
De Chr. Muziek-, Tamboer- en Majorettekorps "Sursum Corda" geeft zowel vrijdagavond 5 februari als zaterdagavond 6 februari een uitvoering in
de grote zaal van het Dorpscentrum.
Op deze avonden zal zowel voor als na
de pauze een muziek- en showprogramma te zien en te beluisteren,zijn.
Gezien de tijd die de diverse onderdelen van de vereniging nodig hebben
om hun programma ten gehore te
brengen, is het niet meer mogelijk om
na afloop van het programma een toneelstuk in te plannen.

Data Systems in Apeldoorn waar hij
werd aangenomen in de funktie van
Werkplaats Administrateur. Vanaf
1974 tot aan l januari van dit jaar
werkte hij in Zutphen bij "Delta".

Alvorens het zover was werd het
woord gevoerd door loco-burgemeester J.F. Geerken. Hij ging nog even terug in de historie. Terug naar enkele
jaren
geleden toen de gemeenteraad
In Vorden is hij in zijn vrije tijd een
van
Vorden
zich met de vraag bezig
aantal jaren voorzitter van de school
hield
of
gemeentewerken
in eigen be"Het Hoge" geweest. Tien jaar diaken
heer
verder
zou
gaan,
of
dat
tot privavan de Ned. Hervormde Kerk en vier
tisering
moest
worden
besloten.
jaar voorzitter van de Kerkeraad in
Op 28 april 1987 werd besloten om de
Vorden. Tussen de bedrijven door was werkzaamheden
in eigen beheer te
hij nog een poosje penningmeester
blijven
uitvoeren.
van "de Hanzehof" in Zutphen.
Dhr. Geerken komplimenteerde dhr.
Dhr. v.d. Vuurst die met ingang van l B. Bekman, hoofd van de afdeling gejanuari in goed overleg is vertrokken meentwerken. Laatstgenoemde heeft
bij het sociaal werkvoorzieningsschap zich zeer ingezet voor het behoud van
"Delta", waar hij de funktie van gemeentewerken. "Verder hebt U er
hoofdadministrateur bekleedde, is di- veel vrije avond- en weekenduren aan
rekt inzetbaar. In de loop van deze besteed om deze nieuwe werf mede
week zal hij al met de inwerkperiode tot stand te doen komen", aldus dhr.
kunnen beginnen.
Geerken. Mevr. Bekman werd als
"vrouw achter de man" door de locoDe thans 47-jarige v.d. Vuurst woont burgemeester verrast met een fraai
sedert 15 jaar in Vorden. Hij is gebo- boeket bloemen.
ren in Baarn. Op zijn vijftiende is hij
gaan werken bij een verzekerings- Dhr. Gemeen toonde zich verheugd
maatschappij in Utrecht. Toen is hij over het feit dat architekt Vaags erin
ook begonnen met het volgen van was geslaagd om door een sobere en
avondstudies. Na de studie middelba- funktionele bouw er een kwalitatief
re handelsschool behaalde hij prak- en doelmatig pand neer te zetten. "En
tijkdiploma boekhouden, MBA, ge- wat zeedfclangrijk is, financieel gevolgd door SPD I en II.
zien ble^^et binnen de perken", alNa zijn Utrechtse periode belandde dus Geerken.
dhr. v.d. Vuurst bij een uitgeversmaatschappij in Amsterdam waar hij de administratie runde.

• Aanwinsten Bibliotheek
Zomeren, Koos van - Sterk water;
Coetzee, J.M. - Foe; Puzo, Mario Dwazen sterven; King, Stephen - Het
spiegelbeeld van de maaier; Andrews,
Virginia - Schaduwen in de tuin;
Meyer, Susan E. en M. Avillez - Tekenen met pen en inkt; Groot-Canté,
Hans de - Een nieuwe start; Loeff,
Clare en H. Ubbink - Ontwerpen en
presenteren; Warmerdam, Alex van De hand van een vreemde; Ross, Thomas - Bèta; Rubinstein, Renate - Tijd
van leven; Thijssen, Felix - Iris; Jansen, Bert - Het haken slaan van de
haas; Anbeek, Ton - Gemeenschap;
Uijl, Liesbeth - Ik ben wel gek maar
niet goed; Gorbtsjov, Michail - Perestrojka; Haak, B. - Hollandse schilders
in de Gouden Eeuw.

1. Verleende bouwvergunningen
Op 26 januari 1988 hebben burgemeester en wethouders bouwvergunningen verleend aan:
- de heer FJ. Klein Nengerman, Almenseweg 59 te Vorden, voor het
gedeeltelijk vernieuwen van een
veeschuur op het perceel Almenseweg 59;
- de heer B J.H. Seesink, Het Hoge 7,
voor het gedeeltelijk vergroten van
een machineloods op het perceel
Het Hoge 7;
- de NV Nederlandse Spoorwegen te
Utrecht, voor het plaatsen van een
straatkast en het oprichten van een
antenne op het stationsemplacement:
- de heer G. Wolters, Lankampweg l,
voor het verbouwen van een varkensschuur/berging tot garage/berging op het perceel Lankampweg 1;

8.30 tot J2.30 uur op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
loco-burgemeester/

Zaterdag volop geschat van carnavalsliederen in Vorden. De gehele dag is de
Carnavalsvereniging "de Deurdreajers" in touw geweest. Prins Henk II en
/Ijn gevolg presenteerden hetLeutboek
van de vereniging, terwijl tevens een
grote verlotingsaktie van start ging.
De hoofdprijs van deze verloting is
een drie-daagse reis naar Londen. De
trekking vindt plaats op dinsdag 16 februari in Residentie "de Herberg".
Woensdag 3 februari krijgen de bewoners van Villa Nuova alvast een voorproefje van het naderende Carnaval.
"De Deurdreajers" zullen daar namelijk aanwezig zijn om een deel van hetprogramma te brengen. Er is dondermeer een muzikaal optreden van "de
Mafketels", dans door de dansgarde.

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.
Wethouder Mr. M.A. V.
Slingenberd: donderdagmorgen op afspraak.

- de heer R. Wesselink, Baakseweg 5,
voor het bouwen van een berging op
het perceel Baakseweg 5;
- de heer H.W. Sloëtjes,Schuttestraat
8 te Vorden voor het bouwen van
een mestopslagsilo op het perceel
Schuttestraat 8.
Op grond van de Wet Arob kunt u binnen dertig dagen na verlening van deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar
maken.

2. Militaire oefeningen
Van 9 tot en met 11 februari a.s. zal er
onder meer in Vorden een militaire
oefening worden gehouden. Particulieren hebben toestemming verleend
tot het betreden van hun terreinen. Er
zal gebruik worden gemaakt van losse
munitie.

Dhr. E. Coppiens sprak namens de
personeelsvereniging. Onder het motto "Zoals het klokje thuis tikt, tikt het
nergens", bood hij een klok aan.
Dhr. B. Bekman toond^fch in zijn
dankwoord verheugd ove^ae belangstelling van onder meer de voltallige
raad van Vorden, personeel van het
gemeeentehuis en andere genodigden. In plaats van het gebruikelijke
"pannebier" kregen de aa^fcmers namens het college een gescronk onder
couvert aangeboden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

BURGERLIJKE STAND
Gehuwd: F.A. Kruis en L.S. Jansen.

WEEKENDDIENSTEN

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

Goed om te weten
3. Schoolsportveld
komt aan het Wiemelink
Door de uitbreiding van de tennisvelden is het schoolsportterrein dat daar
lag verdwenen. In overleg met de direkteuren van de basisscholen is gezocht naar een nieuw terrein. Er kwamen twee terreinen in aanmerking:
het terrein tegenover de Landbouwschool aan de N ieuwstad en het enigszins vervallen speelterrein aan het
Wiemelink. De keuze is gevallen op
het terrein aan het Wiemelink.
Op het terrein zal een pre-fab gebouw
worden geplaatst voor het opbergen
van materialen. Het is de bedoeling
dat het terrein in de maand april klaar
is voor gebruik.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 6 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.

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

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Hervormde Gemeente
Zondag 7 februari, 60e voor Pasen, 10.00
uur Gezinsdienst, ds. H. Westerink,
m.m.v. gemeenteleden.

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.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 februari 10.00 uur ds. D. van
Keulen van Houten; 19.00 uur drs. G.A.
Westerveld van Apeldoorn.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek
Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Weekenddienst tandarts
6-7 februari W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 uur.

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

Voorproefje Carnaval
"de Deurdre^jers"

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

Dhr. Bekman werd ook door wethouder Slingenberg veel lof toegezwaaid.
"Als wethouder van Financiën heb ik
er op toegezien dat de grens van het
budget niet werd overschreden", zo
sprak hij.
De gemeentesekretaris Mr. A.H.B,
van Vleuten voerde mede namens de
bewoners van het kasteel het woord.
"Wij zijn soms wel eens jaloers op onze collega's in de buitendienst, omdat
zij hun werkzaamheden in de open
lucht kunnen verrichten." Om de afstand tussen het kasteel en de nieuwe
huisvesting van gemeentewerken te
verkleinen bood dhr. van Vleuten een
fraaie luchtfoto van het gemeentehuis
aan.

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

9

1 is Oranje,
9
1 blijft Oranje
De Graafschaprijders werken mee
aan het programma van de
Oranjevereniging op 30 april
In overleg met het bestuur van de Oranjevereniging zal de Vordense Auto- en Motorclub "de G raafschapryders" in het kader
van de festiviteiten op Koninginnedag een spektakulaire
"Oranje-stratencross" organiseren. Het belooft een stuntwerk
te worden van de eerste orde.
De co u reu rs krijgen het die middag verre van gemakkelijk. Het
parkours wordt opgebouwd met "ingrediënten" zoals trucs met
opleggers, zeecontainers, olietanks, spoorbielzen, etc. etc.
Er zullen in totaal 20 coureurs van start gaan, die eerst via manches
de strijd met elkaar zullen aanbinden. Onder de deelnemers Walter Arendsen (deelnemer aan dej.l. gehouden Internationale Motorzesdaagse), Torlef Hartelman, Stefan Braakhekke en de komplete enduroteams van "de Graafschaprijders" die het afgelopen
jaar kampioen van Nederland werden.
Voorzitter Bielderman: "Inklusief de hulp van de brandweer zijn
er op Koninginnedag voor dit evenement zo'n honderd man in
touw. Men begint 's morgens om 5.00 uur reeds met het opbouwen van het parkours." De Oranje vereniging heeft het weer voor
elkaar gekregen om de Dorpsstraat af te sluiten, dit in overleg met
het Gemeentebestuur.
Het bestuur is verheugd dat "de Graafschaprijders" dit jaar hun
medewerking verlenen aan het feestprogramma. Men is nog druk
doende om het gehele dagprogramma samen te stellen, want na
het sukses van vorig jaar "de Bakfietsrace" wil men nu ook goed
voor de dag komen.

Het belooft ook dit jaar weer een echte Vordens Oranjedag te
worden. Ook het programma voor vrijdag 29 april in het Dorpscentrum zal weer een echte gezellige Achterhoekse avond worden.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 057521494.
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 (G ld.) telefoon 057532345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, telefoon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulpverlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzorging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.309.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Hengelo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem, mevr. Altena, kantoor Vorden, telefoon 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 weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 0575029666.
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: H r. de Jonge, telefoon
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

1346

S tankmeldingsnummer
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. 18.3021.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
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.
Stichting Welzijn 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.

&

Steeds meer mensen her-ontdekken
het: brood van de bakker
die zelf bakt is toch anders,
is altijd verser en gezond!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 4, 5 en 6 februari

AANBIEDING:

Sneeuwster

5,75
Tompoucen 4 ha ien 3 betalen
van

Krenten of Rozijnenplakken nu 3,-

Rabobank
S
Voor al uw verzekeringen.

Spaanse
Navellina's
Sinaasappelen

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

ze/f gemaakte Chocolade
melk of puur met hazelnoten 100 gram

2,25

1 5 voor

4,95

WARME BAKKER

MAANDAG
8 februari
500 gram

DINSDAG
9 februari
500 gram

WOENSDAG
10 februari
500 gram

Hutspot

Prei

Groene kool

panklaar 95

panklaar 1,25

panklaar 1,50

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Ca. 15 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

nieuw binnen!

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

WOENSDAG GEHAKTDAG

f super-voordelig geprijsd!)

h.o.h. gehakt
1 kiio 6,95

Bief stuk
ongewoon lekker
250 gram

Rundergehakt
1 kiio 9,90

6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

'-wit en zwart
—

Kom éérst eens kijken bij

Runder rollade, mager
1 kiio 17,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Haas Rib karbonades

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

1 kilo

8,95

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95
grove 1 k.io 9,90
runder 1 k.io 11,50
Schouderkarbonades

KIES UIT!!

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

MARKTAANBIEDING

5 Slavinken 5,-

100 gram

Bami of Nasi

5 Roomsnitzels 5,-

1 kilo l

1,25

Profiteer nu nog van
de afgeprijsde koopjes
in onze opruiming

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Maandag gehele dag gesloten - woensdagmiddag geopend

5 Hamburgers 5,-

2e ons
GRATIS

Jansen & gal
RIJSCHOOL

voor 32 uur per week,
in de leeftijd van 17/18 jaar,
voor de verkoop van sigaretten, lectuur
en de inname en verzendklaar maken
van lege flessen.

auto-schadebedrij f

2,50

Bent U al lid van de
club van honderd?
U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

Voetbal Vereniging
Vorden

W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Theorie per computer, ja/nee drukknoppen.

WINKELBEDIENDE/
EMBALLEUR M/V

1 kilo 1

Voor een goede rijopleiding naar

Auto: BMW - Toyota. Motor: Suzuki - Honda

In ons filiaal te VORDEN is een vacature
voor de funktie van

Babi pangang

5 Gelderse schijven 5,

heropening
vanaf dinsdag 9 februari a.s.

i jffi $

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Lid Focwa L^

Op dinsdag 9 februari stellen wij iedereen in
de gelegenheid onze nieuwe zaak te komen
bekijken.
Bij uw bestelling krijgt u een leuke attentie
K cl Cl O ledereen is van harte welkom.

DAMES
TRUIEN
uitzoeken

15.^

Elke dag geopend
van 11.00-23.00 uur

JEANS 84

Gevoel voor orde, een klantvriendelijk gedrag
en de wil zich in de diverse kanten van het
kruideniersvak te gaan scholen,
zijn de voorwaarden voor deze funktie.

SPECIALITEIT - SPECIALITEIT - SPECIALITEIT

Dorpsstraat 29
RUURLO

Sollicitaties te richten aan de
bedrijfsleider van de VS-markt te Vorden
de heer F.B.W. Bleumink
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden
tel.:05752-2713.

Nieuwe Chinese en
Kantonische gerechten
en maaltijden

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV

ZUTPHEN-BORCULO-HENGELO(GLD)-EERBEEK-RIJSSEN-GROENLO-GOOR-VORDEN

CHINEES - INDISCH - RESTAURANT

FANG-SHENG
Dorpsstraat 28 - Vorden - Tel. 1905

SPECIALITEIT - SPECIALITEIT - SPECIALITEIT

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

UJ

Met dankbaarheid en grote
vreugde geven wij u kennisvan
de geboorte van onze zoon
Derk Jan Remco.

„Vaste rots van mijn behoud"
Heden nam de H ere na een langdurige ziekte van ons
weg, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, stellen
wij u er met droefheid van in kennis, dat de Heere uit
ons midden heeft weggenomen, mijn lieve man, vader
en opa

van de

KWALITEIT IS
BETAALBAAR.
HIER IS HET
BEWIJS!

iKeui

Wij noemen hem ReiTICO
Marinus en Annie Eskes
Hoetinkhof 116
7251 WE Vorden,
28 januari 1988.
Dankbetuiging
Het was hartverwarmend zoveel medeleven en belangstelling wij mochten ondervinden
na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare
moeder en oma

JA. EijkelkampHermsen
Dat heeft ons bijzonder goed
gedaan. Wij willen iedereen
hartelijk bedanken, in het bijzonder onze Pastoor en de buren.
Namens kinderen en
kleinkinderen
Fam. Havekes
Vorden, februari 1988.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
beste dekrijpe Groot York beren en gelten. D. Lettink. Lieferinkweg 1, Vorden, tel.
05753-1526.
• TE KOOP:
Sneeuwkettingen
• gemakkelijk te monteren
• geschikt voor diverse bandenmaten
Ski-imperiaal. Tel. 057523308
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• ATTENTIE:
voor verse kalkoen, haantjes, kip en konijnen, eieren,
enz. Poeliersbedrijf Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.
• TE KOOP:
Schouwmodel
gashaard,
gevelkachel en keukenkachel. Tel. 05450-3934.
• TE KOOP:
vers gesorteerde eieren en
slachtkippen. Heijink, Koekoekboomseweg 4, Wamsveld, tel. 05750-21800.
• TE KOOP:
Jonge honden. Tel. 057531822.

Hendrik Lambartus Memelink

Gerrit Uilenreef
op de leeftijd van 81 jaar.

op de leeftijd van 70 jaar.
Vorden: G. Memelink-Voskamp
Vorden: G J. Memelink
J.H. Memelink-Bannink
Wouter
Gerard en Sylvia
Annie en Bernard
Hengelo (Gld.): G.C. Wullink-Memelink
BJ.Wullink
Erik
Esther en Erik
Almen: L.G J. Memelink
A.H. Memelink-Haijtink
Edwin
Sander
Vorden: G.H. Halfman-Memelink
E. Half man
Marcel
Bianca
Vorden: H.L. Memelink

J. Uilenreef-Hemmink
J. Uilenreef
J.F. Uilenreef-Dekker
Gerrit, Johan, Gert-Jan
1 februari 1988,
Kostedeweg 9, 7251 MZ Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 5 februari
a.s. om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 14.00
uur op de Alg. Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 4 februari a.s. om 13.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 14.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in ,de
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Varkenshaas

Kippelever

100 gram 2,55

100 gram 0,79

Hendrik Lambartus Memelink

Hamburgers

Banninkstraat 4
7255 AW Hengelo Gld.

GEMEENTE
VORDEN

Zuurkoolsteak
100 gram 1,75

LEGO
BAZAR SUETERS

5 halen

l

4 betalen

Vorden: B. Voskamp
E A J. Voskamp-H emeltjen
G.H. Voskamp
B.W. Voskamp-de G reef
neven en nichten.
Vorden, 30 januari 1988.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.
Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver/orgen v\ ij op stijlvolle wij/ede uit vaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:
A.(i. Ikrendsen. Strodijk 9. Vorden, 05752-1844

1 kiio 6,98
Dinsdag:

Verse worst
4,98

Woensdag:

Gehakt
500 g 4,98

VLOGMAN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend voornemens te zijn om middels toepassing van:

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

ECHTGENOOT VAN GERRITDINA VOSKAMP

op de leeftijd van 70 jaar.

Maandag:
Speklappen

500 g

a. de vrijstel l i ngsmogelijkheid als bedoeld in artikel 17
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een
periode van één jaar, medewerking te verlenen aan
het verzoek van de L.R. en P.C. "de G raaf schap" tot
het plaatsen van een salonwagen, als onderkomen
voorde leden van de vereniging, op het terrein kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie B, no. 1 559,
plaatselijk bekend Hamelandweg alhier;

TE HUUR: m
ged. woonboerderij Toldijk

b. de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel
j^^ 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, mede^^ werking te verlenen aan de heer A. Eggink,Zutphenseweg 93, voor het verkleinen van een berging en
het vergroten van een garage/berging op het perceel
Zutphenseweg 93, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie M, no. 32.

ind.: kamer - keuken - slaapkamer - badkamer ruime zolder - terras.
Huur per maand f 775,incl. verwarming - excl. stroom.
jaarcontract - 1 mnd. - borgsom - per mnd. opzegbaar.

•j
^De op de bouwplannen betrekking hebbende bouw- en

bez. uitsluitend na tel. afspraak

05755-2154

situatietekeningen liggen vanaf maandag 8 februari a.s.
gedurende 14 dagen ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening (koetshuis).
Gedurende die termijn kan een ieder zijn bezwaren tegen het voornemen schriftelijk kenbaar maken aan hun
college.

Het nieuwe telefoonnummer
van Drukkerij Weevers bv
is 1010

Vorden, 4 februari 1988.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
J.F. Geerken.

/ 4 DAGEN KARNAVAL IN

(//ssel
w

Se Herberg"
TE VORDEN

13 t/m 16 FEBRUARI

MET MEDEWERKING VAN CARNAVALSVERENIGING "DE DEURDREAJERS'
+ PRINS HENK DE TWEEDE
ZATERDAG - PLAYBACKSHOW aanvang 14.00 uur
1 3 februari
- OPENINGSBAL
m.m.v. het orkest SOUND SELECTION
aanvang 20.00 uur - entree: f 7,50

ZON DAG
1 4 februari

EN SOMS
VOOR
NOG MINDER!

- KINDERCARNAVAL aanvang 1 4 00 uur
- TRADITIONELE CAFÉ -CARNAVAL
m m v HANSKA DUO
aanvang 20.00 uur

MAANDAG - PYAM A-ONTBIJT m m v HANSKA DUO
1 5 februari

aanvang 1 0.1 1 uur - entree f 6,- inkl. ontbijtbuffet
kaarten in voorverkoop

GROOT ROSENMONTAGBAL
aanvang 20.00 u m.m.v.: - HANSKA DUO

- showorkest LIBERTY

dinsdag
9 februari
20.00 uur
zaal Bousema
Zutphenseweg, Lochem
Entree f 1,50.

1 oo g Zeeuwsspek 1,39
1 oo g Leverkaas 0,89

Dit weekend
extra voordelig:

Harmsen ijzerwaren

Voor aanvang van de rouwdienst is er gelegenheid tot
afscheidnemen in voornoemde kerk.

Heden overleed onze beste zwager en oom

Tip voor de boterham
uit eigen worstkeuken:

Door familie omstandigheden is onze zaak donderdag 4
februari de gehele dag gesloten.

Voetbal Ver. Vorden

door Nico de Haan over
"Roofvogels" en
"Oeverzwaluwen",

Voor het weekend recept

30 januari 1988
Hengeloseweg 1 5, 7251 PB Vorden

U bent in ieder geval verzekerd
van de geel/zwarte paraplu!

IVN Lezing

wintërhosO

Voor aanvang van de rouwdienst is er gelegenheid tot
afscheid nemen in voornoemde kerk.

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?

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

'Sfo

kaarten in

-BARRY HUGHES
A D A DO

BARBEQUE
DINSDAG
1 6 februari

VOL - VOL
aan de zaal f 14,-

- BEJAARDENKARNAVAL aanvang 1400 uur
- AFSLUITINGSBAL

m.m.v. THE FLAMINGO'S aanvang 20.00 uur
entree f 7,50

(HARING HAPPEN - POP-VERBRANDING om 24.00 uur)

UIT ONZE OPRUIMINOSKRANT |

GEMEENTE
VORDEN

SUPER-POPULAIRE PRIJS!

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend
voornemens te zijn om met toepassing van artikel 11
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het bestemmingsplan 'Vorden 1975/1984 nr. 1" te wijzigen teneinde het oprichten van een antenne (hoog 18 meter)
mogelijk te maken op hetperceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 4140 (Spoorwegemplacement Stationsweg).
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 5 februari a.s. tot
19 februari a.s. voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp-wijzigingsplan bij hun college.

Een met vormgeving, kwaliteit
en komfort rijk bedeelde
3 + 2 zits-kombinatie

Vorden, 4 februari 1988.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten.
J.F. Geerken.

Echt leer voor een
wel super-populaire
prijs.

Autorijschool Teger

Bijpassende, zeer
fraaie parkettafel
van massief eiken.

Stationsstraat 18 - Ruurlo - Tel. 05735-1426
maakt reeds 25 jaar
toekomstige weggebruikers

veilige weggebruikers
instructeur B. Hendriksen
Slotsteeg 12 - Hengelo (G) - Tel.: 05753-3213

KINOER
TRUIEN

575,^ 2595,

HELMINK

Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar

3+2 zits
voor

meubelen

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

de blauwe hand
burg. galleestraat 36 vorden
telefoon 05752-2223.

Zelfs lijnen kan lekker zijn.
NIEUW:
BROTAVIT
Volkoren met tarwe, rogge, haver, rijst, maïs en
gerst. Puur natuur, blijft langer mals.
Lijn U fit.
Vers van de warme bakker.

sieraden, (volks)kunst, weefsels,
aardewerk, potterie, reprodukties
en ansichtkaarten, uit o.a.
nederland, india, noord afrika
openingstijden:
dins- t/m vrijdag van 1/22-6 uur
zaterdag van 10-4 uur
ook na telefonische afspraak

Uw
meubels
versleten?

't winkeltje in vers brood en banket

Wij stofferen snel
en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een afspraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.
•

« m»

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

interieuradviseur

ieterse

Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

Weet U hoe ontspannend
een schoonheids-behandeling kan werken?
Behandeling op afspraak.

Slank naar de
wintersport?

Huidverzorging

Malsovit

GUUSTA BRUGGERT

afslankbrood
bij

tel. 05752-3025
Het Jebbink 36 - Vorden

Echte Bakker
VAN ASSELT

Kamer sausen?
Wandje sierpleister?
bel dan voor informatie:

Colourplast-Vorden
D. Zelle
05752-3128 of 3330

Bent U al lid van de
Klub van Honderd?
U bent in ieder geval
verzekerd van de
geel/zwarte paraplu!
Voetbal Ver. Vorden

Huur
Mister
•n reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Bericht van inzet

Veiling Mariënvelde
Notarissen WA. Paasschens, Lichtenvoorde en
H. Bergman, Eibergen berichten dat het
ex. art. 1223 B.W. in veiling gebrachte

'

Winkelpand met opslagruimte,
bovenwoning, parkeerplaats,
erf, aan de Waalderweg 18
te Mariënvelde, gemeente Ruurlo,
groot 6.53 are

is ingezet op f 68.000,-.
Betaling kooppenningen:
2 maart 1988.
Bezichtiging:
zaterdagen 30 januari en 6 februari
van 13.00-15.00 uur.
Inl. en kaart verkrijgbaar ten kantore van
Notaris WA. Paasschens,
v.d. Meer de Walcherenstraat 2c,
Lichtenvoorde (05443-73875, tst. 2).
De toeslag blijft bepaald op
woensdag 10 februari a.s.
nam. 3.00 uur in café Heutinck,
Waalderweg 2, Mariënvelde.

uvex
Een dynamische kollektie
ski- en sportbrillen
(zie etalage)

Oö juwelier
HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY
KOOPT
BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

L Mi
iV^
MisterSteamistehuurbij:

siemerink
. • •••

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden.

HELMINK

VOROtN ZUTPHENSEWEG IEL 05752 1514

zaterdag 13 februari

Carnaval
met de Plaggestekkers
bij

SPIJKER
BROEKEN

„de Boggelaar"
met Prins en Raad van Elf
m.m.v.

Calypso
•PLAATSEN
DEMONSTREREN
•BEZORGEN

Akkermanstraat 9 Velswijk - Zelhem

NATUURLIJK BETAALT
U BIJ ONS GEEN
VOORRIJDKOSTEN

aanvang 20.00 uur

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Graafschaprijders gaan Kampioenen
huldigen
De Vordense Auto- en Motorclub "de Graafschapryders" houdt zaterdagavond in de feestzaal van "de
Herberg" haar jaarlijkse feestavond.
Eén van de hoogtepunten van deze feestavond is de huldiging van de clubkampioenen in de categorieën:
motorcross, enduro, toer- en oriëntatieritten, de Nederlandse Kampioenen, te weten het clubteamEnduro Nationalen en clubteam Enduro senioren, de winnaars van de Delden Trophee, de Okhorst-Grasbaan
Trophee, de Schoenaker Tour Trophee en de Schoenaker Ritten Trophee.
Tevens zal tijdens deze feestelijke bijeenkomst de Jeugd-Sportman en de
Algeheel Sportman van het jaar 1987

van "de Graafschaprijders" bekend
gemaakt worden.
Het orkest "Never Mind" zal het mu-

zikale gedeelte voor haar rekening nemen.
(Zie advertentie)

SPORTNIEUWS

ten dat de club er financieel gezien gezond voor staat.
Tijdens de bestuursverkiezing stelde
Jan Abbink zich niet herkiesbaar. In
zijn plaats werd gekozen Harry Baank.

behaald op "de Duikelaar" II. In de
eerste periode nam Vorden een 0-2
voorsprong door doelpunten van Diseré Westerveld.
In de tweede periode werd de voorsprong tot 5-0 opgevoerd dankzij goals
van Grietje Wellerweerd, Marian Pardijs en Marieke Velhorst.
De derde periode werd afgesloten
met de stand 9-3. Voor Vorden scoorden Grietje Wellerweerd, Debbie
Kraayeveld, Diseré Westerveld en
marian Pardijs.
In de laatste periode werd het 10-4.
Debbie Kraayeveld scoorde het Vordense doelpunt.

• VRTC de Aditkastelenryders
"De Achtkastelenrijders" heeft voor
thans aangesloten bg NRTU
Tijdens de jaarvergadering van de
VRTC "de Achtkastelenrüders" deelde
voorzitter Henk Steinljes mede dat het
lidmaatschap hy de KNWU met ingang
van deze maand is opgezegd. "De Achtkastelenrüders" heeft zich thans aangemeld hu de NRTU (Nederlandse Rijwiel
en Toer Unie). De reden van deze "ommezwaai" is gelegen in het feit dat verwacht wordt dat de KNWU binnen niet
al te lange tyd de toerafdeling zal afstoten, terwijl de NRTU zich uitsluitend
met de toerevenementen bezig houdt.
Henk Arfman liet in zijn jaarverslag
de diverse aktiviteiten de revue passeren. De vereniging telt thans 51 leden,
vrijwel hetzelfde aantal als in voorgaande jaren.
Penningmeester Jan Abbink liet we-

15 mei een Voorjaarstocht in het programma opgenomen; de Fietsvierdaagse die in 1987 vanwege de slechte
weersomstandigheden qua belangstelling wat tegenviel, is gepland in deperiode 20 t/m 23 juni. Op 24 juli
wordt er een Zomertocht gehouden,
terwijl de Herfsttocht is gepland op 25
september.

Inmiddels is de wintertraining ook
van start gegaan. Deze vindt elke donderdagavond plaats in het Dorpscentrum. De leiding is in handen van Jan
Visschers.

• Waterpolo
Dames winnen met 10-4 van Duikelaar
De dames van "Vorden '64" hebben
zaterdagavond een forse overwinning

Tt

l»j»

•

Poliüevana
Op vrijdag 29 januari moest de brandweer een brandje blussen in een woning
aan de Zutphenseweg. Door onbekende oorzaak was de schoorsteen in brand
gegaan. De brandweer heeft de schoorsteen geveegd.
Op zaterdag 30 januari vond er een aanrijding plaats op de Rondweg te Vorden.
Een bestuurder van een personenauto reed op de rondweg in de richting van
Hengelo. Plotseling stak een Duitse Herder de weg over. De bestuurder kon
niet meer uitwijken en reed de hond aan. De auto werd aan de voorzijde vernield en moest worden afgesleept.
Op maandag l februari vond er een aanrijding plaats op de Burg. Galleestraat.
Een bestuurder van een personenauto welke uit de richting van de Enkweg
kwam moest uitwijken voor een tegenligger welke zojuist een geparkeerde auto
was gepasseerd. De auto raakte van de weg en reed tegen een boom aan. Hierdoor werd de auto rechtsvoor beschadigd.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Varke^ishaasjes met 'toebehoren'
Onder het 'toebehoren' bü de varkenshaasjes behoren champignons,
kippelevers en gekookte ham. Samen vormen ze met gebraden varkenshaasjes een feestelijk gerecht waarbij drooggekookte rust of een van de
vele Italiaanse pasta's kan worden gegeven.
Reken voor 4 personen op 2 varkenshaasjes (samen circa 500 gram), 200
gram champignons, 200 gram kippelevers en 100 gram gekookte ham
(dikke plak).
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Verhit 100 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim op
de boter begint weg te trekken.
Schroei de haasjes rondom in 3 tot 4 minuten dicht. Temper de warmtebron en laat het vlees gedurende 15 minuten zachtjes braden.
Maak de paddestoelen schoon en snyd ze in vieren. Spoel de levertjes
onder koud water af. Halveer ze en maak ze droog met keukenpapier.
Wentel ze daarna door een mengsel van ham in kleine blokjes. Snipper l
grote ui.
Wikkel het vlees na het braden in een stuk aluminiumfolie en laat het
liggen. Verwijder de helft van de resterende bakboter. Fruit in de achtergebleven bakboter de ui tot ze glazig ziet. Voeg dan champignons en kippelever toe. Laat alles, boven een zeer matig afgestelde warmtebron, gedurende 4 tot 5 minuten, onder voortdurend omscheppen, zachtjes bakken. Schep er daarna de hamblokjes door.
Snijd het vlees, schuin, in pinkdikke plakken. Schep de champignons,
kippelevers en blokjes ham er over. Voeg aan de resterende bakboter
eerst enkele eetlepels water toe.
Roer alle aanzetsels van de bodem goed los en laat alles even flink doorkoken. Schenk er dan 1/8 liter licht verwarmde slagroom bij en voeg 2
theelepels tomatenpuree en eventueel 2 eetlepels madeira of sherry toe.
Roer alles goed door en laat alles even zachtjes koken tot de saus licht is
gebonden. Voeg wat zout en peper naar smaak toe. Schenk de saus door
een zeefje over het gerecht. Strooi er wat fijngesneden bieslook over.
Bereidingstijd: ca. 30 minuten.
Energie per portie: ca. 2520 kJ (600 kcal).

Donderdag 4 februari 1988
49e jaargang n r. 44

Heren verslaan De Breuly met 9-5
In een snel en hard gespeelde wedstrijd won Vorden verdiend met 9-5
van "de Breuly". Aan weerszijden
werden diverse spelers voor een minuut het water uitgezonden!
De eerste periode werd afgesloten mt
de stand 2-1. Rudi Sloot en Jaap Stertefeld scoorden de Vordense doelpunten.
In de tweede periode werd de stand
via goals van Arjan Mengerink (hij
miste een strafworp), Jaap Stertefeld
en Marti^tebelink tot 5-2 opgevoed.
In de derc^eriode kwam "de Breuly"
terug tot 5-3.
In de laatste periode profiteerde Vorden een paar maal an de één-manmeer situatie. De eindstand 9-5 werd
bereikt gfer doelpunten van Jaap
Stertefelo^Krjan Mengerink, Han Berenpas en Frans Karmiggelt.

Dash in verdedigend opzicht uit te
buiten.
De beslissing van trainer Jaap Sanders
om de zusjes Carla en Emmy Jansen
in de eerste set voorlopig aan de kant
tehouden, pakte voor de thuisclub
verkeerd uit. Toen Carla en Emmy
wel werden ingezet, wees het scorebord reeds een 1-8 voorsprong voor
Set Up aan. Goed, Dash ging hierna
wel beter spelen, maar een 10-15 setnederlaag was niet meer te ontlopen.
Ondanks een aantal foutieve opslagen
gelukte hetDas/Sorbo om inde tweede set een 6-3 voorsprong te nemen.
Set Up kwam uitstekend terug en zette de achterstand in een 6-7 voorsprong om. Toen raakte aan Set Up
zijde routinier Christine Kempink aan
haar knie geblesseerd, waardoor de
dames uit Ootmarsum uit haar concentratie geraakten. Dash profiteerde
hier goed van en won met 15-10.
In de derde set vroeg Set Up trainer
Henk Kempink bij de stand 7-7 een
time-out aan (Dash had juist een 1-5
achterstand ongedaan gemaakt). Je
kon hem duidelijk horen zeggren:
"stom gespeeld meiden". Wel Set Up
trok zich deze "toespraak" flink aan en
klopte Dash met 11-15.
De vierde set was aan Dash zijde de
beste. De service was goed, Gerrie
Koren en Carla Jansen vormden een
goed blok, terwijl beide speelsters ook
de nodige punten scoorden. In de slotfase van deze set voegde Elly Nijenhuis hier een paar knappe "punten"
aan toe. Dash won met 15-7 en bracht
daarmee de stand op 2-2. Een vijfde
set bleek dus noodzakelijk.
In deze vijfde set kreeg Dash/Sorbo
geen schijn van kans. Bij het wisselen
van speelhelft leidde SetUp reeds met
2-8. In de Dash-defensie verkeek
men zich tot driemaal toe op een in
het achterveld geslagen bal van de Set
Up aanvalsters. Men bleef staan in de
veronderstelling dat de IEL uit zou
gaan! Via Carla Jansen kowRash nog
wel wat terugdoen. Niet voldoende
om een nederlaag te ontlopen. De
thuisclub ging met 9-15 "spartelend"
ten onder. Uitslag 2-3.

• Heren Dash kanslooRegen
Sp. Deventer

• Nuttige oefenwedstrüd van
Dash/Sorbo Dames tegen
eredivisieclub Mepal/Orion
uit Doetinchem
De dames van Dash/Sorbo speelden
dinsdagavond in sporthal 't Jebbink
een nuttige oefenwedstrijd tegen Mepaol/Orion uit Doetinchem. Nuttig
voor Dash, aangezien Mepal/Orion er
alles aan deed om er een goeie oefenwedstrijd van te maken. Via snel uitgevoerde aanvalsakties werd het Dash
gedurende de gehele wedstrijd erg lastig gemaakt.
Bodendien bleek dat de Amerikaanse
Karen Bonokoski van de linkerflank
een smash in "huis" had, waartegen in
de Dash-verdediging veelal geen kruit
was gewassen. Niet alleen deze nieuwe aankoop, de gehele Orion-ploeg
toonde zich slagvaardiger dan de Vordense dames.
Door de beide coaches was overeengekomen dat er zes sets gespeeld zouden worden. In de eerste set bood
Dash/Sorbo behoorlijk tegenstand
(11-15). In de tweede en derde set,

• Dash/Sorbo
verliest verdiend met 2-3 van
Set Up uit Ootmarsum
Dash/Sorbo heeft voor de tweede
keer in dit seizoen in Set Up uit Ootmarsum haar meerdere moeten erkennen. Zaterdag werd in vijf sets (de
partij duurde 1\ uur) in de sporthal
't Jebbink een 2-3 nederlaag geleden.
Bij de thuisclub klopte het deze middag verdedigend niet al te best. De
achterste drie speelden diverse keren
te dicht achter de aanval, waardoor in
het achterveld van Dash dikwijls reusachtige gaten vielen. SetUp profiteerde daar uitstekend van. Vooral uitblinkster Marian Hazekamp had er
een neusje voor om de zwakte van

Dinsdag 19 jan.: Kranenburg 4-Ons
Genoegen 5 32-38; donderdag 21 jan.:
Kranenburg 3-Kranenburg 2 38-28.

• Zege Dames Velocitas
De dames van "Velocitas" hebben tegen Concordia uit Steenderen een 5-0
overwinning geboekt.
Bij de rust was de stand 2-0 dankzij
doelpunten van A. Dostal en Gr. Rouwen.
In de tweede helft verhoogden H.
Spithoven, E. Huetink en G r. Rouwen
de voorsprong tot 5-0.
Maandag 9 februari speelt Velocitas l
thuis tegen Aambeeld 2. Velocitas 2
speelt tegen Aambeeld 1.
Vrijdag 5 februari gaat Velocitas 2 op
bezoek bij Brasil 3.

In de laatste drie sets bleek de Dash
defensie beter tegen de aanvalsakties
van Orion opgewassen, hoewel het
klasseverschil duidelijk zichtbaar
bleef. Met 8-15, 9-15 en 13-15 ging
Dash eervol ten onder.
Dash-speelster Emmy Jansen raakte
in deze wedstrijd aan haar hand geblesseerd en zal vrijwel zeker de eerstvolgende competitiewedstrijd van
Dash moeten missen.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Echtgenote, moeder, huisvrouw:

Henny Wagenvoort
al veertig jaar aktief
in de turnsport
Echtgenote, moeder, huisvrouw, de zorg
voor pensiongasten en kampeerders en ondanks een druk bezet leventje elke week
trouw naar de gymnastiek. En dat al 40 jaar
lang en nog steeds met heel veel ambitie.
"Ik hoop van ganser harte dat ik bü 'Sparta' ook nog het gouden jubileum aktief kan meebeleven", aldus woorden opgetekend uit de
mond van mevrouw Henny Wagenvoort, wonende aan de Dennendijk op de grens van Vorden en Warnsveld. "Gelukkig nog net Warnsveld, want hier gaat alles van gemeentewege uit net iets vlugger dan in
Vorden" zo zegt zy veelbetekend.
Henny Wagenvoort, inmiddels al in
het bezit van een Sara, heeft twee
zoons Wim (29) en Hans (26). Geboren in Vorden in het buurtschap Medler kwam zij al vrij jong met de gymnastiek in aanraking.

De heren van "Dash" hebben zaterdagmiddag in Deventer tegen Sp. Deventer een gevoelige 3-0 nederlaag geIn deze tweede competitie wedstrijd leden. Aangezien er naast het veld van Ledenwerfaktie
hebben de spelers van "de Treffers" Dash een belangrijke wedstrijd aan de
uit Vorden weinig moeite gehad om gang was, met veel lawaai van de talrij- 'Ik weet nog dat 'Sparta' op de school
tegenstander "Gentac IV" met 9-1 te ke supporters, geraakte het Vordense op het Medler een ledenwerfaktie
kloppen. Sj. Hovenkamp, Z. Heyink team danig uit haar concentratie. Bin- hield. Samen met nog een paar meisen Fr. Schoenaker wonnen alle partij- nen de kortste ogenblikken werd jes heb ik mij opgegeven. Dat beteen. Het dubbelspel leverde een neder- Dash met 15-2 van het veld gespeeld. kende elke week op de fiets naar VorIn de tweede set kwam Dash heel wat den. Maar ik deed het met plezier", zo
laag voor "de Treffers" op.
Het tweede team van "de Treffers" beter voor de dag en wist men tot 13- zegt Henny.
verloor met 8-2 van "Litac-Zeiler 4". 12 vrijwel gelijke tred tehouden. Twee "Sparta" had in vroeger dagen haar
Rolf Gasper was de enige speler die goed geplaatste smashes van Deven- onderkomen in de voormalige Mulotot winst kwam. Hij won twee partijen. ter zijde betekende evenwel 15-12. In school aan de Smidsstraat. Een oud
Het betekende de eerste competitie- de laatste set eenzelfde soort situatie gebouw dat inmiddels al vele tientalmet dit verschil dat Sp. Deventer ster- len jaren later is afgebroken om plaats
nederlaag voor "de Treffers 2".
te maken voor de woningbouw. "Dat
Het derde team van "de Treffers" ver- ker was dan Dash. Setstand 15-11.
was in die zaal wel uitkijken. Er werd
loor thuis met 9-1 van "Dropshot 3".
niet voor niets gesproken over de
Uitslagen
Rody Schouten redde de eer.
Het eerste jeugdteam verloor met 7-3 Dames: Dash 2-Hansa 2 2-2, DVO 4- 'splintervloer"', zo weet Henny Wavan "Gentac 3". Arjan Sprukkelhorst Dash 3 1-2, Wilhelmina 4-Dash 4 1-2, genvoort zich nog maar al te goed te
en Marco Visser verloren al hun partij- Dash 5-Wilp 4 3-0, Dash 6-DSC 2 0-3, herinneren.
en in drie sets. Chr. Wichers won Dash7-WSV32-l,Dash8-WSV42-l, Overigens zullen diverse voetballers
uit vroegere dagen zich de oude Muevenwel al zijn partijen.
Dash 9-Bruvoc 5 2-1.
lo-school ook nog wel voor de geest
Donderdag 4 febr.: Treffers l-Hetac3, Meisjes: Dash Bl-Terwolde BI 0-3.
Treffers 2-ETTV l, jeugd-RTTV 2.
Heren: Sp. Deventer 1-Dash l 3-0, kunnen halen. Zaalvoetbal was nameDash 2-Sp. Deventer 2 3-1, Sociï 1- lijk nog niet officieel "uitgevonden".
In Vorden werd in dit lokaal wel ge• Jeugd "Vorden" neemt deel
Dash 3 0-3.
voetbald en hoe! Het gebeurde dikJongens: VIOS A 1-Dash Al 3-1.
aan Int Zaalvoetbaltoernooi
wijls dat de bal keihard tegen het plain Duitsland
De 'Voorronden" worden gespeeld op fond werd geschoten, waarna de speHet A-elftal van de voetbalvereniging zaterdag. Vorden is ingedeeld bij FC lers alle kanten opvlogen. Een stuk
'Vorden" neemt op zaterdag 13 fe- Schüttorf '09, SSV Hagen, SV Vor- kalk op je kop was ook niet alles. Maar
bruari en zondag 14 februari deel aan warts-Epe, Germanicus Coevorden dit terzijde.
Gelukkig hadden de gymnasten niet
een internationaal Zaalvoetbaltoer- en SV Bad Bentheim.
zo'n last van het gebouw. Het ging er
nooi dat wordt georganiseerd door de
allemaal
wat rustiger aan toe.
FCSchüttorf'09.
• Bujartuitslagen

• Tafeltennis: Treffers winnen
met 9-1 van Gentac

toen coach Jaap Sanders enkele routiniers aan de kant liet om ook de jeugd
wat ervaring op te laten doen, maakte
Orion korte metten met Dash (setstanden 0-15 en 2-15).
In tegenstelling tot Dash bleef Orion
vrijwel de gehele wedstrijd in dezelfde
formatie spelen.

Uitvoeringen
'Toch wel fanatiek. We waren in die
tijd eigenlijk het hele jaar door bezig
met het oefenen voor de verschillende uitvoeringen. Dat begon al direkt
na de vakanties met de vaardigheidsproeven die altijd in het najaar werden
gehouden. Wannaar die achter de rug
waren begonnen we met de oefeningen voor de winteruitvoering. Deze
uitvoering vond altijd plaats in het
Nutsgebouw t (de plek waar thans de
bibliotheek in Vorden is gevestigd,
red.) In het voorjaar werd druk geoefend voor de zomeruitvoering. Die
werd altijd in de buitenlucht gehouden. Volgens mijn herinneringen waren die zomers altijd veel mooier en
warmer dan de huidige", zo zegt Henny Wagenvoort.

Toestellen
Henny heeft eingelijk vanaf het prille
begin meegeturnd met de dames. 'Ik
doe het liefst gymnastiek aan de toestellen ringen, brug, noem maarop.
Grondgymnastiek is niet mijn favoriete bezigheid. We doen het wel hoor.
Natuurlijk heb je tegenwoordig jazzgymnastiek, aerobic. Geef mij maar
het ouderwetse toestelturnen."
Het groepje dames waar Henny Wagenvoort alke maandagavond samen
mee turnt varieert in leeftijd tussen de
26 en 50 jaar. "Een hecht groepje. Vrijwel iedereen is altijd present. Ik vind
ook dat je er best wat voor over mag
hebben. Voor een visite of verjaardag
blijf ik echt niet thuis. Hier bij mij
thuis weten ze het allemaal: maandagavond moet ma naar de gym.
Trouwens je moet het ook bijhouden.
Dan verleer je het niet. Bang ben ik
ook niet. Ik ben vroeger wel eens uit
de ringen gevallen, maar dat is al weer
zo lang geleden."

Liefde voor het paard
In de zomermaanden is de sporthal
een poos gesloten en derhalve geen
gymnastiek. Voor H enny Wagenvoort
betekent dat evenwel geen vakantie.
"Wij zijn lid van de Stichting 'Vrije Rekreatie' en hebben thuis een pensionen kampeerboerderij dat plaats biedt
aan 12 pensiongasten en 40 kampeerders. Ook mogen er 5 caravans op het
erf van de familie Wagenvoort neergezet worden. Dus werk genoeg!"
Is de mogeijkheid voor turnen weer
aanwezig dan spoedt Henny zich weer
richting sporthal in Vorden.
"De eerste keer na de vakantie heb ik
dan wel een beetje spierpijn, maar dat
is zo over. Je weet in elk geval datje er
iets aangedaan hebt", zo zegt deze
sportvrouw die zich in de wintermaanden bovendien verdienstelijk
maakt met werkzaamheden in de kantine van de rijverenigingGorssel/Zutphen. Liefde voor het paard heeft zij
altijd al gehad. "Vroeger heb ik wel
eens les gegeven aan kinderen. Voltige met paarden. Ook en soort gymnastiek dus", zo zegt Henny Wagenvoort, die behalve de vreugde aan de
sport ook twee dikke vriendinnen aan
het turnen heeft overgehouden.
I nmiddels is Henny Wagenvoort door
"Sparta" in de bloemetjes gezet.

Al zin in de
zomervakantie?

FIAT

Opruiming
Behang
Al vanaf f 1,-per rol

Autobedrijf

TegerBV
F I A T

Aktie Vinyl, 100%afwasbaar,
al vanaf 19,95 per rol.

Stationsstraat 18 - RUURLO
tel. 05735-1426

Verder mengen wij elke gewenste
kleur met onze verfmengmachine
(850 kleuren) in satin, hoogglans en
muurverf.

Zwiepseweg 25 - LOCHEM
tel. 05730-1480

Onze reisadviseurs willen u
er graag alles over vertellen.
De keuze is nu nog groot.
Dan zijn er nu twee goede
redenen om naar de
Rabobank te komen.
De zomerreisprogramma's
1988 en het nieuwe gratis
RabobankVakantieMagazine
liggen voor u klaar.
Kom dus snel eens langs.

RabobankReizen

FIAT PANDA
Fiat Panda 750 L, rood, 25.000 km
Fiat Panda 750 CL. wit, 22.000 km
Fiat Panda 34, zwart, 40.000 km
Fiat Panda 34, rood, 71.000 km
Fiat Panda 34, wit, 24.500 km
Fiat Panda 34, rood, 40.000 km
Fiat Panda 1000 CL. wit, 20.000 km_

.1987
.1986
.1986
.1983
.1986
.1984
.1986

FIAT UNO
Fiat Uno 45, blauw, 20.000 km
Fiat Uno 45 S, blauw met., 80.000 km.
Fiat Uno 55, groen, 5-drs, 64.000 km_
Fiat Uno 55 S, wit, 3-drs., 22.000 km_
Fiat Uno 55 S, blauw met
Fiat Uno 45 S, blauw met., 30.000 km
Fiat Uno 60 S, blauw met., 30.000 km
Fiat Uno 55 S, blauw met., 50.000 km

.1986
.1986
.1985
.1985
.1984
.1985
.1986
.1986

deco home
barchemseweg l, ruurlo, tel. (0573S)-12 87

ANDERE FIAT'S
.1985
Fiat 127 1050, zilvermet., 24.000 km_
.1981
Fiat 127 Fiorino, groen, 67.000 kr
.1980
Fiat 127 Sport, oranje, 80.000 kr
.1986
Fiat Ritmo Diesel L, blauw, 60.000 km.
Fiat Ritmo 70 CL, blauw met., 57.000 km_1983
Fiat Ritmo 60, zilver met., 35.000 km
1983
Fiat Regata 85 S, wit, 35.000 km
1 987
SPECIALE AANBIEDING
Fiat Croma CHT, groen met., 10.000 km

Uitnodiging
De Vordense Auto- en Motorclub
"De Graafschaprijders" nodigt
hierbij haar leden uit tot het
bijwonen van haar jaarlijkse

1986

OVERIGE MERKEN
VW Jetta Stayer, diesel, blauw met..
VW Golf, zilvermet., 84.000 km
Renault 5 Parisienne, rood, 65.000 kr
Citroen 2CV6, wit, 77.000 km
Citroen Diane 6, geel
Opel Kadett, groen, 100.000 km.
Lada 2105, Oranje, 90.000 km
Talbot Horizon 1.9, diesel, rood,
87.000 km

Rabobank

Uw verf en behangspecialist
Schildersbedrijf

feestavond op

.1983
.1979
.1982
.1983
.1980
.1979
.1981

zaterdag 6 februari 1988
in zaal "De Herberg", Dorpsstraat
10 te Vorden.

.1983

Aanvang 20.00 uur.
Muziek: Never Mind
Tevens huldiging van de Club- en
Nederlands Kampioenen.

Denk aan ons nieuwe telefoonnummer

05752-1010

UW 'WAARDELOZE'
PAN IS TOCH

drukkerij Weevers

Het bestuur:

VAMC "De G raaf schaprijders'

NOG p 20,-

WAARD! (met dank aan BK),
Spektakulaire inmilaktic voor roestvrijstalen en email BK pannen.
Hen prachtkansom uw gebruikte pan nu in te ruilen vooreen echte BK.
U krijgt hij aankoop van een BK kook of hapjespan f 20,- retour, hij aankoop
van een BK fluitketel f 15,- en hij aankoop van een BK steelpan f K),-,
l )e aktie loopt van l februari t/m 5 maart 1988 en geldt voor de email series
l lolland Fottery, Patricia, Ak/ent, Unique, Allure, Bistro, Sienna en
Blauw Saksen voorde roestvrijstaal series Jade Gold, Jade, Diamant,
Karaat, Louvreen Doree.
i

BK. Je eet tenslotte elke dag!

•*•—

vrijetijdskleding

«!?i

Zutphenseweg 1 5 - Vorden
Tel. 05752-1261

Als je de beste merken verkoopt,

De Zutphense begrafenis Stichting

geef je toch ook de beste service..

Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

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

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

xo^
Van donderdag
4 febr. tot zaterdag 13 febr.
stuntverkoop van dames en
herenbroeken, ongeacht 't model
gemerkt met rode sticker

Bij inlevering van deze bon
zakje met

10 Mueslikoeken
van 4,95 voor

,^ O

PIEK

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

't winkeltje in vers brood en banket

Café-Restaurant

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

't Wapen
van't Medler

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT
LOCHEM

BIJ
OPEL-SERVICE W.J. v.d. KOOI
STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE
EN SCHERP GEPRIJSD!

Off. OPEL-dealer
2-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
5-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
4-drs.
4-drs.
5-drs.
4-drs.

1200 S G. L. de Luxe
1200 s G. L. de Luxe
1300 s L.S.
1200 s G. L. de Luxe
1300 s G. L. de Luxe
1300 s Berlina
1200 N Berlina
1200 S Special
1200 S CARAVAN
1600 S Special
1200 S Special
1200 s L.S.
1200 s L.S.
1300 s L.S.
1200 s CARAVAN
1300 s G.T. Sport
1200 s CARAVAN
1300 s G. L.
1200 s L.S.
1200 s L.S.
1600 N L.S.
2000 S Travel Ier

20.000 km
41.000 km
27.000 km
53.000 km
1 8.000 km
131.000 km
1 1 1 .000km
53.000 km
145.000 km
96.000 km
69.000 km
53.000 km
40.000 km
54:000 km
74.000 km
30.000 km
57.000 km
38.000 km
21.000 km
33.000 km
84.000 km
20.000 km

v. 1e-Eig. m. kofferbak
v. 1e-Eig. spatlappen enz.
v. 1e-Eig. 5-bak, trekh. enz.
met. lak, trekh.
5 versn.bak, spatlappen
LPG, trekh., APK-gek. enz.
trekh., APK-gek.
Als nieuw, zo mooi! APK-gek.
veel ruimte, APK-gek.
LPG, trekh., APK-gek.
LPG, v. 1e-Eig., trekh.
LPG, open dak, trekh. enz.
trekh., spatlappen, enz.
sportvelgen, open dak, enz.
onderbouw, LPG, trekh.
trekh., getint glas
v. 1e-Eig., schuifdak, enz.
v. 1e-Eig., open dak enz.
v. 1e-Eig., trekh., enz.
v. 1e-Eig., trekh., stootlijst enz.
v. 1e-Eig., Hatchback model
v. 1e-Eig., getint glas enz.

rood met.
3-'85
wit
6-'85
geel
10-'85
8-'84
rood met.
beige.
8-'85
bruin met. 9-'80
bruin met. 10-'81
5-'82
goud met.
2-'82
geel
rood
3-'83
5-'84
goud met.
rood
7-'85
zilver met.
5-'85
rood
1-'85
rood
11 -'85
wit
1-'85
rood
1-'86
rood met.
1-'86
rood
2-'86
groen met. 1-'87
bruin met. 7-'82
staalgr. met. 1 -'87

FORD-FIËSTA
VOLVO-340 DL
BMW 3181
AUSTIN-MINI

3-drs.
3-drs.
2-drs.
2-drs.

1100 s Luxe
1400 s Luxe
1800 injection
1000 S H.LE.

78.000
87.000
125.000
48.000

km
km
km
km

nw. model, MA. licht
LPG, trekh., compl.
mistlampen, elektr. spiegels
v. 1 e-Eig. Als nieuw, zo mooi!

grijs met.
wit
groen met.
blauw met

miMUM

OPEL-Service

Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

OPEL

TEL. 05730-2555

Off. OPEL-dealer

SPIJKER
BROEKEN

an

j iJ
KTlf"ïl
der irVlta^U
W• «J.

Spaar-Plan-Rekening

4 3 / 4 (was5 %)

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.00025.000 - - 50.000vanaf 50.000-

4 3 / 4 (was5 %)

Rabobank Woonspaarplan
tot 25002500--5000vanaf 5000-

2'/4(was21/è%)
3^(was33/4%)
4 3 / 4 (was5 %)
1

Rabobank Kinderspaarplan

4 /2 (was 4 /4%)

Zibro-kamin

Rabobank Tienerrekening

41/2 (was 43/4%)

Zilvervloot

41/4 (was

20 liter olie kado!

pantalons
rokken

•©•
DPEL

BEI
*j*^J

Hout bestellen

Harmsen

ETALAGE
ACTIE
broeken
truien
sweatshirts

sweatshirts

U W'WAARDELOZE'
PAN IS TOCH

NOG p 20,WAAKD! (met dank aan BK), '
Spektakulairc inruilaktte voor roestvrijstalen m email UK pannen.
Km prachtkansom u\\-gebruikte pan nu in te ruilen vooreen erhte BK
l' krijgt bij aankoop van een HK kook of hapjespan f J<>. retour, bij aankoop
vaneen BK fluitketel f IS. en bij aankoop van een BKsteelpan l'K).-.
Deaktie loopt van l februari t m 5 maart l()<SH en gekit voorde email series
Holland Pottery, Patricia. Ak/ent. l nh|ue. Allure, Bistro, Siennaen
Blauw Saksen voorde roestvrijstaal series JadeCiold, lade. Diamant.
Karaat, Louvreen Doree.

BK. Je eet tenslotte elke dag!

Fa. D. Jansen

Bieekstraat 1 - Hengelo Gld.

bellen
Tel. 05752-1486

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

Jpp

3

P.S. Bij aankoop van één
verplaatsbare oliekachel

DAMES

broeken

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

Spaar-Groei-Rekening
tot 25002500,- - 5000vanaf 5000-

Opruiming nieuwe
en gebruikte
kachels - haarden
nu met
grote korting!
inruil mogelijk.

HEREN

8-'84
1-'85
1-'82
5-'85

Off. OPEL-dealer

De Rabobank
wijzigt haar
spaarrentetarieven

ETALAGE
ACTIE

Off. OPEL-dealer

OPEL-CORSA
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-KADETT
OPEL-ASCONA
OPEL-REKORD

.Q.

ETALAGE
ACTIE

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente m.i.v. l februari met !4% verlaagd:
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening, SpaarPremie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5.

D. Jansen
Bieekstraat 1 - Hengelo Gld.
05753-1360

wijzigingen voorbehouden

Rabobank S

Nog enkele:
Dames rokken van 135,- voor 59,Dames rokken van 49,95 voor 12,50
Dames blouses van 49,95 voor 12,50
Tiener pantalons van 45,- voor 12,50
Dames mantels van 298,- voor 119,Dames japonnen van 179,- voor 79,Dames truien van 89,50 voor 45,Dames pakjes

Spijkerbroeken van 85,- voor 39,Spijkerbroeken van 79,- voor 45,-

zwart en marine, van 79,95 voor 39,—

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf
HELMINK meubelen
Zutphenseweg 24 Vorden
Tel. 05752-1514
Laagte 15 Eibergen
Tel. 05454-74190

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

H AVI voorheen GTW-Reizen

Tel. 05758-1334

Seahorse washandjes van 3,75 voor 1 ,Marine badhanddoek van 7,95 voor 3,95
Witte badhanddoek van 7,95 voor 3,95

Nog enkele:
Kleuter skipakjes van 49,95 voor 25,Kleuter cordpantalon van 25,- voor 12,50
Kleuter jacks van 69,50 voor 19,95
Jongens blouses van 15,- voor 7,50
Jongens truien van 35,- voor 12,50
Kinder jacks van 119,- voor 49,95
Heren
Heren
Heren
Heren

Wie gaat er mee
naar de Bloemen Floriade
in Boven-Karspel
op 23 en 26 februari?
Inlichtingen: J.L. Harren

Dames blouses van 85,- voor 39,Dames blouses van 115,- voor 49,-

Jongens schoen van 59,90 voor 35,Heren instap schoen van 59,90 voor 35,Heren en jongens wintergrip
van 69,90 voor 49,DameS pump van 39,90 voor 25,-

Dames veterschoen van 134,90 voor 119,- j
Dames college schoen van 145,- voor 89,
Dames enkellaarsjes suede

truien van 59,- en 45,- voor 19,95
truien van 149,- voor 75,truien van 89,- voor 45,vesten van 69,95 voor 35,-

.
..
Heren ruitpantalons
% voor de halve prijs

Meisjes instap schoentje
van 79,90 voor 35,-

van 109,- voor 35,—

0/0

%

OP = OP

OP = OP

Let op: Verenigingen kunnen
tot 31 maart
nog Sponsormunten inleveren.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

• Dansles voor beginners in
"de Herberg"

• Vordense boerderijen
hy toeristen in trek

In de klanten-, personeels- en kennissenkring van "de Herberg" werd al geruime tijd het idee geopperd om een
danscursus van de grond te krijgen
voor beginners. "De Herberg" zal met
ingang van zondagavond 21 februari
i.s.m. dansinstituut Wensink uit Arnhem deze avond organiseren.
In een onstpannen en niet te serieuze
sfeer zal dhr. Wensink sr. tijdens 12
avonden proberen van struikelaars en
hakken-trappers tijdens bruiloften, redelijke dansparen te maken.
Zie advertentie elders in dit blad.

Vakantieboerderijen in Vorden blijken in trek te zijn bij toeristen. Daarom is voor de vermelding daarvan
ruimte gereserveerd in de publikatie
van vakantieboerderijen die door de
Streek-VW Achterhoek wordt verzorgd.
Het ligt in de bedoeling in deze publikatie te vermelden of op de boerderij
volledig pension kan worden genoten,
dan wel een gedeelte van de boerderij
of op het erf staande zomerhuisjes
kunnen worden gehuurd.

Voor de eerste maal zal in de publikatie ook worden vermeld of op het erf
van de boerderij kan worden gekampeerd. Aangezien voor dit toeristisch
gebeuren van de zijde van de agrariërs
eveneens een toenemende belangstelling bestaat, worden boerderijbezitters/boerderijbewoners verzocht
op te geven of zij deze zomerpensiongasten willen ontvangen, accommodatie op boerderij of in zomerhuisjes
willen verhuren of gelegenheid tot
kamperen willen geven.
Opgaven hiervoor dienen vóór maandag 15 februari te geschieden bij de

secretaris van de WV Vorden, dhr.
R.C. Haanstra, Mulderskamp 7 in
Vorden (7250 AB), telefoon 057521186.

• CDA Ledenwerfaktie
Het CDA staat weer volop in de belangstelling! Er is een landelijke lede n werfaktie gestart, ook Vorden
doet hierin intensief mee.
ledere vereniging, of het nu de voetbalclub, de carnavalsvereniging of een
politieke partij is, heeft leden nodig.
Enerzijds voor de - broodnodige - financieën. Anderzijds voor "nieuw

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

bloed", nieuwe ideeën en enthousiaste mensen in diverse funkties. Vandaar deze aktie.
Diverse aktieve CDA-leden uit Vorden zullen een dezer dagen bij u aanbellen en een brief meebrengen.
Lees deze briefen denk eens na over
een mogelijk lidmaatschap.
Mocht er niemand komen en is men
geïnteresseerd? Bel dan naar Trudy
Tolkamp, secretaris, Eikenlaan 20a,
tel. 6767, en men verkrijgt alle informatie.

• Nipte nederlaag Vordense
zaalvoetballers
Het eerste team van de Vordense zaalvoetbalvereniging "Velocitas" heeft
de competitiewedstrijd uit tegen "Ju
Wehl 2" met 4-3 verloren.
Na een 1-0 voorsprong voor de thuisclub produceerde F. Barendsen de gelijkmaker 1-1. De rust ging in met de
stand 2-1 in het voordeel van "Ju
Wehl"
Na rust liep de thuisclub uit naar 4-1,
waarna "Velocitas" door doelpunten
van B. Wentink en R. Golstein sterk
terug kwam: 4-3.

1 grote natte keek

A r ie Min k,
Uw warme bakker
op de markt te Vorden

5,

1 pak witte bollen 1,
10OP/o R oom boter

Jan van Aart van Jan de Bakker

Goudse Stroopwafels 2,

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Chinees-lndisch restaurant

Tao S ing
In verband met gezondheidsredenen en gezinssituatie zijn wij genoodzaakt onze zaak
vanaf 1 febr. jl. te beëindigen.

Tijd van Maaien nadert
MOTORMAAIER

EEKMARIOL

vakkundig
slijpen en reviseren

POELIER

Kuikenpoten per kilo 5,50

• istr-ritJiAlu
HOFFMAN

Kleine

LaatnuuwHANDMAAIER

Wij danken iedereen voor het vertrouwen
in de afgelopen jaren ontvangen.
Ons nieuwe adres wordt: de Haar 38, Vorden.

Wordt gehaald en gebracht.

Fam. Li

Vorden.
Tel. 05752-1261

INFORMATIEGIDS
Ondernemers uit Vorden,
die willen adverteren in de nieuw
uit te geven

Informatiegids
Vorden
met een oplage van
15.000 exemplaren
dienen hun advertentie nu
ten spoedigste
maar uiterlijk woensdag 10 februari
in te leveren bij het kantoor
van de VW, postbus 99 in Vorden.
Eventuele telefonische informatie:
05752-3111

Pleter Terpstra
ZO WIJD ALS DE WIND

incl. BTW en montage.

Bij aankoop van vier banden
ballanceren gratis en
uitlijnen f 25,KLAAR TERWIJL U WACHT
EN U RIJDT WEER ZO

AUTOBEDRIJF

BENNY WENTING
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo (Gld.)
tel. 05753-3300
rrTF

1 Azalea 5,75

Een stad aan het water
Wij leven van de wind
Een ster in de morgen
521 blz., gebonden met een fraai
kleurenomslag
Normale prijs f 37,50

Zomerprogramma
VW

NU SLECHTS f 16,90
Uw voordeel f 20,60

Verenigingen of andere corporaties,
die prijs stellen op vermelding van
hun evenementen in het

T

ZAAL

„ScBerberg"!
VORDEN

Raadhuisstraat 22 - tel. 05752-3100

VW
Zomerprogramma
met

Televisie
reparaties
direct

-' uw vakman
van vertrouwen

dienen dit op te geven
vóór maandag 15 februari
aan de secretaris van de
WV Vorden
de heer R.C. Haanstra,
Mulderskamp 7, 7250 AB Vorden
telefoon 05752-1186

ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI

imVISIr

In samenwerking met dansinstituut WENSINK uit Amhem organiseert "de Herberg" gedurende 12 zondagavonden een

\— m DANSLES
l ff.. S VOOR
•"*-* BEGINNERS
(in een ontspannen en gezellige sfeer)
Uitsluitend voor paren. Opgave z.s.m.
Lesgeld f 180,- per paar, bij opgave te voldoen,
(inmiddels 15 paren) ca. 35 paren zullen worden toegelaten. Eerste avond zondag 21 febr. aanvang
20.30 uur

VlOK)

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

175-70-13 van f 96,- voor 92,185-70-13 van f 99,- voor 95,-

2 bos Narcissen 5,-

Zowjjdals
de wind

Een onvergetelijke leeservaring, deze
schitterende trilogie met drie sfi
romans:

155-12 van f 80,65 voor 78,165-13 van f 91,50 voor 85,-

+ 2 gratis

Forsythia 3,-

Tot 1 april 1988

ALLEEN BIJ ONS KOSTEN

155-13 van f 86,50 voor 78,-

Fllet per kilo 13,95

1 bos

Winteraanbieding
BIJVOORBEELD:

. _ _ _ Kuikenpoten 1 o voor 10,-

"Dl VAIEWEIDE"

BIJ DE BOEKHANDEL BENT U GOED UIT

BANDEN

2e kilo halve prijs

Weekblad
Contact

uw
onmisbare
reclame-maker!

Cursus vrouw en macht,
vrouw en conflict
6 ochtenden met elkaar praten
over macht en conflicten in ons
leven. Ontdekken hoe we er op
de beste manier mee kunnen
omgaan, ieder op haar eigen
wijze.
De cursus wordt gegeven door
mevr. H. van Henten uit
Doetinchem.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbedekking moet vaker vernieuwd worden. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Parijs
die grote stad,
voor inlichtingen vragen naar
onze schat
AstriU is haar naam,
werkzaam bij
SIGARENSPECIAALZAAK

BRAAM
Burg. G alleestraat 10a
Vorden

Data: 23 febr., 1,8,15,22 en 29 maart '88
Tijd: 9.15-11.30 uur
Plaats: Dorpscentrum
Kosten: f 35,Inlichtingen en opgaven:
Vrouwenraad Vorden, p. a. T. Brandenbarg,
Brinkerhof 84, tel. 2024.

Burg Gallcestraat 60

.

7 27251
5 1 EC Vorden

fons jansen *

Telefoon 05752 2 6 3 7

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

