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

Gemeenteraadsverkiezingen
Een ieder zijn of haar zegje
In onze nummers van de week van 10 t/m 14 maart geven wij de politie-
ke partijen gelegenheid hun programma te publiceren en hun zegje te
doen. Een ieder krijgt hiervoor maximaal een kwart pagina om gratis te
gebruiken om hun programma te publiceren.
Wil men reklame maken dan valt dat onder advertenties. Wij raden u
echter wel aan om de ruimte te reserveren, wij verstrekken u hiervoor
gaarne een prijsopgave.
Na 13 maart is het niet mogelijk om gratis reklame te plaatsen. Wij willen
iedere partij een gelijke kans geven.
Adverteren is uiteraard ten alle tijde mogelijk.
Copy hiervoor uiterlijk 5 maart in ons bezit.

De Redaktie.

Gelderse nam afscheid van
voorzitter en peningmeester
De jaarvergadering die de afdeling Vorden van de GMvL in het
Dorpscentrum hield, stond voor een groot deel in het teken van het af-
scheid van voorzitter Hendrik Pelgrum en penningmeester Johan
Rietman. Pelgrum heeft zich gedurende 26 jaar in het bestuur van de
GMvL verdienstelijk gemaakt. Vy f tien jaar was hij sekretaris, terwijl
hu in 1979 de heer A.G. Mennink als voorzitter opvolgde.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De scheidende voorzitter blikte in zijn
openingsspeech uitgebreid terug over
de 26 jaren dat hij binnen de Vordense
GMvL aktief was.
Pelgrum kwam tot de konklusie dat er
op landbouwgebied in al die jaren ont-
zettend veel veranderd is. Deze ver-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak.
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

4. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 4 februari
1986 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer E. Schollema, Zut-
phenseweg 46, voor het bouwen van
een carport.

2. Aan de Stichting Samenwerkings-
school Kranenburg e.o., Ruurloseweg
116, voor het bouwen van een basis-
school aan de Eikenlaan 22.

3.AandeheerE.V.Gatacre,Wiersser-
allee 9, voor het bouwen van een
kunstmestsilo aan de Schoneveldsdijk
2.

4. Aan de heer J.A.J. Siebrand, Ruur-
loseweg 12 te Hengelo Gld. voor het
gedeeltelijk verbouwen van de wo-
ning Insulindelaan 25.

2. Verleende vergunning voor het hou-
den van een aktie.
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Leger des Heils vergunning
verleend voor het houden van een kle-
dingsinzamelingsaktie gedurende de
periode van 17 februari tot en met l
maart a.s.

3. Omleiding doorgaand vrachtverkeer
Over bovengenoemd onderwerp
heeft de gemeenteraad van Vorden in
zijn vergadering van 28 januari jongst-
leden, een beslissing genomen.
Aan onder andere externe adviseurs
en insprekers zijn intussen de betref-
fende raadsvoorstellen en het raads-
besluit ter informatie toegezonden.
Voor zover u dit onverhoopt (nog)
niet heeft ontvangen of u anderszins
het op prijs stelt van de stukken kennis
te kunnen nemen, wordt u verzocht
dit te melden ter secretarie, toestel 24
of 25, waarna u de stukken kunt opha-
len bij het bureau interne zaken.
Daaraan zijn dan voor u geen kosten
verbonden.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 18 februari aan-
staande om 19.00 uur in het koetshuis
bureau gemeentewerken. Aan de or-

•de komen ondermeer de volgende
punten:

- vaststelling wijzigingsverordening
Afvalstoffenheffing 1986 in verband
met tariefsverhoging.
- vergoeding en tegemoetkoming in
de onkosten van raadsleden voor
1986;

- wijziging rechtspositieregelingen
gemeentepersoneel;
- beschikbaarstelling krediet ten be-
hoeve van een extra verkeersdrempel
op het Wiemelink;
- beschikbaarstelling krediet ten be-
hoeve van onderhoud kleinschalige
landschapselementen;
- verkoop perceel openbaar groen

aan de heer G.A.C. Grouwstra;
- delegatie bevoegdheid tot verkoop
van perceeltjes "openbaar groen".
— goedkeuring begroting 1986 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
— beschikbaarstelling krediet voor uit-
voering werkzaamheden Komvon-
derlaan;
— kastanjebomen Kerkplein en markt-
plein;
- overname onderhoud zandwegen;
- plantsoenonderhoud door Delta

Groenbouw.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 18 fe-
bruari aanstaande om 20.00 uur in het
gemeentehuis. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
— volume-besluit 1986 en vaststelling
meerjarenplan Wet op de Stads- en
Dorpsvernieuwing;
- vergoeding en tegemoetkoming in
de onkosten van raadsleden voor
1986;
— instellen parkeerverbod op Het Ho-
ge;
— beschikbaarstelling van een krediet
ten behoeve van een extra verkeers-
drempel op het Wiemelink;
— voorontwerp herziening streekplan
Oost Gelderland;
- beschikbaarstelling krediet ten be-
hoeve van onderhoud kleinschalige
landschapselementen;
- verkoop perceel groen aan de heer
G.A.C. Grouwstra;
- delegatie bevoegdheid tot verkoop
van perceeltjes "openbaar groen";

wijziging subsidieverordening
stads- en dorpsvernieuwing;
— voorbereidingsbesluit voor een ter-
rein nabij de Nieuwstad/Pastorielaan.

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 19 februa-
ri 1986 om 19.00 uur in het koetshuis
bureau gemeentewerken. Aan de or-
de komen onder meer de volgende
punten:
— beschikbaarstelling krediet voor uit-
voering van werkzaamheden aan de
Komvonderlaan;
— kastanjebomen Kerkplein en markt-
plein;
— overname onderhoud zandwegen;
- plantsoenonderhoud door Delta

Groenbouw.

De commissie Welzijn c.a. vergadert
op woensdag 19 februari aanstaande,
aansluitend aan de vergadering van de
commissie Openbare Werken. Aan de

orde komen onder meer de volgende
punten:
— goedkeuring begroting 1986 van de
Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden;
- vaststelling Sociaal-Cultureel Pro-
gramma 1986.

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

Ten aanzien van de bomen op het
Kerkplein wordt het volgende opge-
merkt. Aangezien de Bomenstichting
de kastanjes niet adopteert omdat de-
ze bomen in een te goede staat verke-
ren, doet het college van burgemees-
ter en wethouders de gemeenteraad
een voorstel, dat in de commissie
Openbare Werken besproken zal wor-
den:
- Het raadsbesluit van 17 december
1985 te herbevestigen (dat wil zeggen
het kappen van de dichts bij de weg
staande kastanje op het Kerkplein) en
daarvoor een krediet beschikbaar stel-
len;
— of beide bomen handhaven en daar-
voor een krediet beschikbaar te stel-
len;
— of beide bomen te kappen en hier-
voor een krediet beschikbaar te stel-
len tevens 2 of 3 kastanjes in te planten
en daarvoor eveneens een krediet be-
schikbaar te stellen.
In de raadsvergadering van februari
aanstaande zal derhalve opnieuw, me-
de aan de hand van de gegevens van
de bomenstichting, een besluit geno-
men worden over deze bomen.
Ten aanzien van het onderwerp be-
schikbaarstellen van een krediet voor
de uitvoering van werkzaamheden
aan de Komvonderlaan, wordt ter
voorkoming van misverstanden in
verband met de recent besproken ver-
keersomleiding, opgemerkt dat het in
dit geval gaat om het herstraten van de
Komvonderlaan vanaf de Raadhuis-
straat tot aan het Kerkpad.

5. Militaire oefeningen
Van 17 tot en met 20 februari aan-
staande zal er onder meer in deze ge-
meente een militaire oefening wor-
den gehouden. Het betreft het afvoe-
ren van oefengewonden met militaire
rode kruis voertuigen. Partikulieren
hebben toestemming verleend tot het
betreden van hun terreinen. Er zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie.

anderingen zullen ook de komende
jaren een belangrijke rol gaan spelen,
vandaar dat Pelgrum de tijd rijp achtte
dat jongere boeren de bestuurstaken
moeten gaan overnemen.
Hendrik Pelgrum rolde de GMvL via
de toenmalige BOG binnen. Van deze
BOG (het latere Jong Gelre) was hij
een tijdje voorzitter. Pelgrum stond
uitvoerig stil bij de mechanisatie die
de afgelopen jaren hebben plaatsge-
vonden. Zaken die in zijn ambtsperio-
de werden afgerond waren onder
meer de oprichting van een bedrijfs-
verzorgingsdienst; oprichting van een
onderlinge ziektekostenverzekering;
bestemmigsplannen buitengebied.
Een ander punt waar Pelgrum even bij
stilstond is de mestproblematiek
waardagelijks stukken over in de krant
staan. Een hechte landbouworganisa-

tie van boer en tuinder dat is en blijft
een vereiste voor de toekomst", zo
besloot Hendrik Pelgrum zijn toe-
spraak.
Vice-voorzitter B. Abbink overhan-
digde hem een geschenkenbon. Ook
de heer Johan Rietman, die dertien ja-
ren deel van het bestuur heeft uitge-
maakt, werd met een dergelijke geste
verblijd. Penningmeester Rietman
kon overigens bij zijn afscheid nog
melding maken dat de afdeling Vor-
den er gezond voor staat. De heren B.
Fokkink en H. Broekgaarden zullen
de opengevallen bestuursfunktie gaan
opvullen. Sekretaris H. Bouwmeester
liet de vele aktiviteiten van het afgelo-
pen jaar de revue passeren. De afde-
ling telt momenteel 246 leden. Na de
pauze vertelde de heer H.J. Gosselink
het één en ander over voorschriften
m.b.t. de organische mest.

Geschiedenis van Vorden
in boekvorm
De vereniging Oud-V^Épn is bezig een boek samen te stellen onder de
(vermoedelijke) titel '^ürden door de eeuwen heen". Het boek zal zich
specifiek richten op de geschiedenis van het dorp met omgeving omdat
over de kastelen in Vorden al het nodige is geschreven. Zo zal het hande-
len over de bodem en het landschap, de eerste nederzettingen en bevol-
king, over de middelen van bestaan (landbouw, handel en industrie), het
bestuur, de rechtspra^kle oorlogen en de twisten, godsdienst, onder-
wijs, cultuur, folklore ero.
In feite dus alles wat met het verleden en heden van Vorden te maken
heeft. Het is uit het vorenstaande duidelijk, dat onder het dorp ook de ge-
hele agrarische ontwikkeling wordt begrepen. Het betreft dus meer: DE
GEMEENTE VORDEN.
Een aantal geïnteresseerde leken (leden van de vereniging) op dit terrein
t.w. de heren H.G. Wullink, G.W. Brinkman, J. van den Broek en H. Jans-
sen hebben toegezegd zich hiervoor te willen inzetten. Zij worden bij
hun werk gesteund door deskundigen zoals de streek-archivaris, de heer
J. Eefting.
Het is de bedoeling, dat het boek aan het eind van dit jaar zal verschijnen.
Omdat niet al te veel literatuur voorhanden is over deze materie - speci-
fiek op Vorden gericht - moet heel veel speur- en naslagwerk worden ver-
richt.
Het is de samenstellers gebleken, dat zich onderde Vordense bevolking nog
wel wat paperassen of andere informatie bevindt, dat van belang is voor dit
boek.
Daarom doen wij langs deze weg een OPROEP aan de Vordense bevol-
king om na te gaan of men informatie - in welke vorm ook - weet of ter
beschikking heeft, welke van belang kan zijn voor de samenstelling van
het boek. Voor de te nemen moeite zeggen wij U bij voorbaat hartelijk
dank. Wacht er niet te lang mee, want de tijd is zeer kort. Wilt U dit dan
zenden aan of in contact treden met H. Janssen, Het Wiemelink 18,7251
CZ Vorden, tel. 2275.

Begin van de paaskring
Met aanstaande zondag begint in het
kerkelijk jaar de 40-dagentijd. Zeven
zondagen voor Pasen waarop we de
weg volgen die Jezus gaat tot behoud
van deze wereld.
De naam van deze zondag is: "Invoca-
bit". Dat komt uit Psalm 91: "Roept hij
Mij aan, dan zal ik antwoorden".
In de schriftlezingen ontmoeten we
iemand die Jezus aanroept, en vraagt
hoe hij het eeuwig leven kan verkrij-
gen. Een goed leven dat niemand van
je af kan nemen. Die weg is er, maar
dan blijkt het bij deze rijke jongeman
toch wel tot een keus te moeten ko-
men tussen de bevrijding die Jezus
biedt en zijn bezit. Hij moet met z'n
hele hebben en houwen beschikbaar
zijn voor God en de naaste. Waar ligt
bij ons het struikelblok, en zou het
mogelijk zijn daarvan los te komen?
We lezen Mattheus 19:16-26, zingen
Psalm 91 en met de Cantorij de nieu-
we toonzetting van Luther's prachtige
lied: "Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de zijnen", lied
401. Dit alles in de Dorpskerk, als be-
gin van een nieuwe week.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 12 februari 19.00 uur Aswoens-

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 9 februari 10.00 uur ds. J.R. Zijl-
stra. 19.00 uur ds. Dunnewold van Win-
terswijk.

WEEKENDDIENST HUISARTS
8 en 9 februari dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 8 februari 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Noordkamp, tel.
3534. Verderde hele week van 19.00 uur tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
8-9 februari W.A. Houtman, Vorden. Tel.
05752-2253. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon maand februari mevr.
Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

BRAND MELDING
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



ALLES MOET NU DE DEUR UIT!
TOTALE LEEGVERKOOP VAN

ALLE RESTANTEN WINTERGOED!

3 knotsgekke
dagen!

NU MINIMAAL

75%
ECHTE KORTING!

DAMES EN
KINDEREN
Pantalons, v* 12?
Rokken **. 9*
Blouses v* 7?
Sweaters v* 9?
Jack& v.,1925

9&

DAMES EN
HEREN
SCHOENEN
Alles moet weg
wegens reorganisatie.

v

KOM KIJKEN
EN VERDIEN VEEL GELD

OP = OP!

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V,
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

L.M.B. "VODDENtt

HEREN VEEHOUDERS!
Gaat u over tot de aan-
schaf van een mestsilo?
dan één van Zweeds
grenenhout, en ge-
maakt door de silo bou-
wers van huis uit, meer
dan 30 jaar ervaring
staan garant voor een
kwaliteitsprodukt.

De intensieve voorbehandeling, de uitgekiende afdich-
tingsconstructie, dit alles gecombineerd met de conser-
verende werking van de amoniak uit de mest op het
hout, staan borg voortientallen jaren opslag zonder pro-
blemen.
Wilt u meer weten van dit oerdegelijke produkt? Wij
verstrekken u vrijblijvend informatie als U belt voor een
afspraak of een bezoek.

INDUSTRIEWEG 13 VORDEN. Tel. 05752-3163
Vert. B. Temmink, tel. p5445-1953
per 18-2 vert. R. Byvanck, tel. 05726-1250.

NiïRAATPROBLEMEN
DRINKWATERPROBLEMEN

INGENIEURSBUREAU

VRIESEN
Oude Doetinchemseweg 36

7038 BJ ZEDDAM HOLLAND
Tel.: 08345-1013

ADVIEZEN EN DEMONSTRATIE GRATIS

Vorden, Dr. C. Lulofsweg 14
Goed onderhouden hoekwoning met garage en
besloten tuin.

Ind. o.a.:
— entree
— woonkamer met zijraam en openslaande deuren naar

de tuin. Ingeb. kast.
— woonkeuken met mooie licht-beige hoekinrichting

v.v. kunststof blad met dubbele spoelbak. Inge-
bouwd zijn diepvriezer, koelkast en afzuigkap, kei-
de rkast.

- toilet
— kast met aansl. wasmachine
— betegelde douche met wastafel.

leverdieping:
— 3 slaapkamers met ingebouwde kasten
— wasruimte met ingebouwde wastafel.

2e verdieping:
— vliering.

VRAAGPRIJS f 105.000,- k.k.

makelaardij in onroerende goederen en assurantiekantoor

ELRIA».
Postbus 57, 7200 AB Zutphen, tel. 05750-15404

Grandioze opruimings finale
bij: Nu kopen =

geld
verdienen.

RUURLO

De laatste restanten voor meeneemprijzen.

van 298,- nu

Japonnen van 93,- nu
Rokken van 39,- nu

Pantalons nu

98,-
50,-
25,-
15,-

Pullovers - spencers -
vesten 1O,-; 25,-; 50,-
Kinderjacks, 60,-
Broeken v a 15,-
Truien en
sweatshirts 10,-; 25,-

Herentruien
Overhemden
Wïnterjacks
Kindermaillots
2 paar nu voor

Beha's en corselets
5,- en 39,-
Restanten nachtkleding voor

50,-; 25.
25,-; 39,

98,nu

10,-

HALVE PRIJZEN
o.a. Pointer en Barbare Farber nu halve prijzen

r~ Restanten Emanuelle winterkollektie nu voor de

LHELFT VAN DE PRIJS j
Kunstgebitten reparatie

DROGISTERtJ
TtNKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

KONSTRUKT1E
BEREKENINGEN

LEEFLANG
tel. 05752-2737 ARCHITE' A

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Je brommer
kostje atoeld genoeg.

verzekerd

voor een brommer zonder versnellingen
incl. assurantiebelasting en kosten.

ingaande l maart 1986.

Als je er een béétje brommer op na wilt
houden loopt dat behoorlijk in de pa-

pieren. Dus koop je dat vereiste verze-
keringspapiertje elk jaar zo vernuftig

mogelijk. Bij de bank met de S regel je
'n prima verzekering voor een

vriendenprijsje.

En mocht je je afvragen waarom we zo
goedkoop zijn dan is dat heel eenvou-
dig. Met tevreden brommende jongelui
is het als bank nu eenmaal gesmeerd
zaken doen.
Brom je even bij ons binnen?

Dus verzeker je 'm lekker goedkoop•_••_» •%_ . . . &• r

bij debank met de

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hooldkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Ni|huisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 4?- t Ribbell: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplem 40
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



Hartelijk dank voor uw bezoek,
cado's etc.

Mevr. H. HARMSEN-

ESSCHENDAL

Vorden, februari 1986.

Voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvan-
gen, na het overlijden van onze
lieve vader, groot- en over-
grootvader

GARRIT ROSSEL

betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. Rossel.

Vorden, Deldenseweg 6a.

Geachte tuinliefhebbers!
Op woensdag 26 februari a.s. is
er een Contact-avond van
Gebr. Kettelerij b.v. in Zaal
Bakker om 19.30 uur, met als
onderwerp Fruit en Dia's van
tuinen.
Wij zullen Uw aanwezigheid
zeer op prijs stellen. Gaarne op-
gave op ons bedrijf-winkel of
per tel.
Gebr. Kettelerij b.v.
Vorden. Tel. 1508.

FILMHUIS VORDEN
woensdag 19-2-1986 20.15
uur reserveren 1647.
Les nuits de la pleine lune
van Eric Rohmer.

Moeder met 2 schoolgaande
kinderen (17 en 12 jaar) wil
graag in de buurt bij haar vrien-
den in Vorden wonen en zoekt
daarom woonruimte in Vorden
of omgeving. Tijdelijke woon-
ruimte is ook welkom.
M.VANBINSBERGEN,
Stationsweg 18,
5831 CR Boxmeer.
Tel. 08855-75317.

Te koop: een compleet ouder-
wets salamander alles-
brander. KI. Zwart - Etna Sun
1026.
Tel. 05752-2269.

Te koop: gaskachel Ben-
raad. Schouwmodel.
ZWEVERINK,
Deldensebroekweg 13,
Vorden.
Tel. 05752-3562.

Te koop gevraagd: lage No-
ren. Maat 40-l- 46.
ROSSEL,
tel. 3015.

Te koop: graskuil, ca. 45 ku-
bieke meter.
ROSSEL, tel. 3015.

WEEKENDAANBIEDING:

ananascarrees
) 't winkeltje in vers brood en banket

P

Burgemeester Galleestraat 22

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

Hobby en klein huisdiervoe-
ders.
Prijzen per 25 kg excl. BTW.

Paardebrok 14,30
Geplette haver' 18,30
Schapenbrok 16,—
Konijnekorrels 16,30
Konijnekorrels
gem. 20,—
Gem. graan
met zonpit 19,90
Voll.
pluimveekorrèls 18,—
Hondebrok 32,50
Afgehaald kontant
10% korting

Veevoeder- en kunstmesthandel
HARRY LANGWERDEN
Hazenhutweg 2, Hengelo G ld.
Tel. 05753-7555.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Heden heeft de Here tot zich genomen onze lieve zorg-
zame vader, groot- en overgrootvader

WILLEM BOUWMEESTER
weduwnaar van G. Lindenschot

op de leeftijd van 90 jaar.

Vorden: G. Berenpas-Bouwmeester
J. Berenpas
Wim en Annie
llse en Ellen
Alice en Ruud

Eibergen: H.W. Bieleman-Bouwmeester
Harriëtte en Jan
Anke

7251 KT Vorden
10 februari 1986
't Olthuis, Mosselseweg 5.

De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op
vrijdag 14 februari 1986 om 13.00 uur in de kapel in de
Wildenborch.

De teraardebestelling zal plaatsvinden om 14.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de
Kapel.

Heden overleed zacht en kalm onze beste zwager

WILLEM BOUWMEESTER
weduwnaar van Garritje Lindenschot

in een ouderdom van 90 jaar.

Vorden: D. Lindenschot
H. Lindenschot
W. Lindenschot
J. Lindenschot-Blom

Voorst: G. de Roos-Harmelink.

Vorden, 11 februari 1986

Wat geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord.
en wat in geen mensenhart is opgekomen,
al wat God heeft bereid voor degenen,
die Hem liefhebben.

1 Kor. 2 vers 9.

Heden overleed onze nobele broer en zwager

JOHAN WILLEM VAN DE HELL
echtgenoot van A.E.C, van der Molen

em. pred. v. d. Ned. Herv. Kerk

77 jaar oud.

Mayfield Heights
Ohio, USA: J. Dijkman

M.G. Dijkman-Vixsexse
Voorschoten: H. Dijkman-Garssen

Vorden: G. van de Hel
Utrecht: J. van de Hel

Vorden, 6 februari 1986.

Bij deze bedanken wij iedereen voor de getoonde
belangstelling en attenties welke wij ontvangen
hebben tijdens ons jubileum.

Door uw belangstelling is dit voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Fa. de Beer
en
fam. de Beer.

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 13 ,14 en

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

kilo

Holl. golden
delicious
1,95

MAANDAG
1 7 februari

gesneden
witte kool
500 gram

0,55

DINSDAG
1 8 februari

gesneden
andijvie
500 gram

1,95

WOENSDAG
19 februari

gesneden
rode kool
500 gram

0,55

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Kies de

Nu het extreem koud is vindt U volop
TT6N~nEl ~ voordee' bij Uw keurslager.

ERWTENSOEP
PER LITER 3,98

(MET ROOKWORST)

CORDON BLEU
STEAK

mager varkensvlees
opgerold met ham

en kaas
100 gram

1,55
P.S. Woensdag 19

februari starten we met
de strippenkaart dus
5 hele weken volop

voordeel.

Voor de boterham

Uit eigen worstmakerij

kookworst 100 gram 0.78

Boterhamworst
100 gram 0.89
Sellery salade
100 gram 0.98

Maandag:

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
grof of fijn
500 gram
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram A QO

6,98

,98

KEURSLAGER

V LLHj IVIAIM Zutphenseweg - Vorden

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

GEMEENTE
VORDEN

RATTENBESTRIJDING
l n de week van 3 tot en met 7 maart a.s. zaldegebruike-

kjke aktie worden gehouden ter bestrijding van ratten,
nndien u daarvoor in aanmerking wenst te komen, dient
dit vóór 28 februari a.s. te worden opgegeven aan het
gemeentehuis, tel. 2323.

Bij voldoende belangstelling start in maart een

gym/spelgroep
"Moeder met peuter"

Tijd: woensdag van 11.00-11.45 uur.
Plaats: Dorpscentrum.

Verdere inlichtingen en opgave bij:
Mevr. J.Th. Wullink, Almenseweg 1, Vorden
Telefoon 2281

Uitslag trekking
Deurdreajersverloting.
1 e prijs 0820; 2e prijs 1261; 3e prijs 2151;
4e prijs 3516; 5e prijs 3474; 6e prijs 2222;
7e prijs 3765; 8e prijs 0093; 9e prijs 1714;
10e prijs 2263; 11 e prijs 1435.

Prijzen af te halen voor 1 maart 1986 bij:
Mevr. G. Helmink, 't Hoge 55.

Door omstandigheden zijn wij helaas
genoodzaakt ons Radio-TV-bedrijf in
Vorden, met ingang van 12-2-1986,

TE SLUITEN
Wij danken bij deze al degenen die ons,
op een of andere wijze, het vertrouwen
hebben geschonken.

De lopende garantiegevallen en
eventuele verdere service (ook
reparatie) zullen wij alsnog blijven
uitvoeren maar dan vanuit ons bedrijf in
Groenlo.

Tel. monteur 05753-1305.

RADIO HISSINK
Beltrumsestraat 27 - Groenlo - tel. 05440-63859.

Voor uitbreiding van ons verkoopteam zoeken wij vqpr
spoedige indiensttreding een:

VERKOPER (full-time)
voor onze herenafdeling.

Wij denken aan een enthousiaste jongeman van ca. 20 jaar,
die modisch is ingesteld, goede contactuele eigenschappen bezit,
commercieel kan denken en liefst een MBO-opleiding heeft
gevolgd.

Sollicitaties UITSLUITEND SCHRIFTELIJK en graag voorzien van
een recente pasfoto aan:

mode b.v.
t.a.v. Dhr. Elbrink, Burg. Galleestraat 3, 7251 EA Vorden.

Hoiftr all MU paard!

Eigenlijk staat-ie voor schut, Ome
Loeks, daar in het plantsoen voor het
station in Groningen. Hij zorgde zo
slecht voor zijn paard dat het beest
tenslotte bezweek. Terwijl er toch gras
genoeg is in Groningen... Zo begrijp je
óók niet waarom sommige mensen
nog steeds 'zomaar brood' kunnen
eten. Alsof er geen bakker bestaat die
van elk van zijn baksels een
meesterwerkje maakt. Uw Echte
Bakker - om man en paard te noemen!

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Te koop: een oranje dwerg-
keespup met zeer goede
stamboom.
'ngeënt en ontwormt.

RENNEL„WAARLERHOF"
5752-1388.

[RjHusqvarna
)e motorzaag specialist

Fa. Kuypers
Tel. 1393.
Doorlopend prima inruilers te
koop.

met
Televisie

reparaties

Uitvoering
"Sursum Corda"
In het Dorpscentrum van Vorden op
zaterdag 22 februari, vrijdag 28 februari en
zaterdag 1 maart.
Aanvang alle avonden om 19.30 uur.

Aan al deze drie avonden zullen muziekkorps,
drum/lyrakorps, majorettegroepen en
jeugdgroepen hun medewerking verlenen.

De 1 e avond (22 febr.) zal zowel voor als na de
pauze door de bovenstaande groepen verzorgd
worden.
De 2e en 3e avond (28 febr. en 1 mrt.) zal na de
pauze het "Vordens Toneel" haar medewerking
verlenen. Zij brengen voor U: "Een mandje
eieren", een blijspel in twee bedrijven van
R. Feenstra.
De toegang voor deze avonden is gratis en het
beloven weer mooie avonden te worden.
De toegangskaarten voor deze avonden zijn af te
halen in het dorpscentrum op: maandag 1 7 fe-
bruari tussen 19.00 en 21.00 uur.
Voor telefonische informatie:
H J. Arendsen, Insulindelaan 28. tel. 05752-
2403.
J.W. Fokkink, tel. 05752-6626

i uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

GEBRUIKEN MISBRUIK
VAN MEDICIJNEN
Ja of nee, hoe, hoeveel, hoelang.
Fijn, dat er mensen zijn die niet zo gauw naar medicijnen
grijpen. Jammer dat in bepaalde gevallen mensen te
lang wachten om medicijnen te gebruiken.

Deze onderwerpen zullen besproken worden door
mevr. Haaksma, arts uit Apeldoorn, op woensdag
26 februari, aanvang 19.30 uur in het Dorps-
centrum.

Deze avond wordt georganiseerd door de Vrouwenraad
van Vorden (evt. inl. tel. 2024).

Voor de cursus: Luisteren - Praten - Denken - Doen
beginnend op donderdag 20 februari om 9.30 uur zijn
nog een paar plaatsen vrij. (Opgave tel. 2024).

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kaQ, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

UNIEK IN NEDERLAND
Alles onder één dak!
Voordelig nieuwe en gebruikte
KANTOORMEUBELEN.

v" Kfieuwe woorïrneubëls met

'o korting
d.m.v. toonzaal- en beursmod., b-keus,
noodverkopen, eigen import,
fabrieksrestanten enz.

Kuijk's meubelbeurs
Hulshof straat 8, Lichtenvoorde.
Tel. 05443-71256

TENTOONSTELLING

van het werk van de schilder
FRANZ HAZELZET
van 1 5 februari t/m 8 maart
1986 in

ATELIER 'T WEMELTJE
Kieftendorp 2, Hengelo G ld.

OPENING: Zaterdag 15 fe-
bruari 16.00 uur, daarna dage-
lijks te bezichtigen van 11-16
uur, behalve maandags en don-
derdags.

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.



Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

de Timmerieë M
RESTAURANT & CAFÉ H

.Lochemseweg 16-7231 PD Warnsveld Tel.05751-336.

PRESENTEERT
in herhaling

P.O.G.M.O.T.H.O.I.N
Ierse folkmuziek.

Live gezelligheid voor jong en oud
zaterdag 15 februari,
aanvang 20.30 uur.

AKTIE
VAN DE MAAND

Laat nu van Uw
mooiste dia's foto's
maken voor een zeer
aantrekkelijke prijs.

FORMAAT
9x13 cm f 0,95

10x15cmf 1,25
13x18cmf 1,60

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

Café-Restaurant

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

SPALSTRAAT - HENGELO

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

q© juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

Ons rundvlees =een klasse apart.

Deze week extra voordelig rundvlees.

Eerste klas kwaliteit van Vordense bodem!

Dus met recht: vers van het mes.

Voortaan elke donderdag BIEFSTUKDAG

nu ter kennismaking extra voordelig. geldig
t/m 19 febr.

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

250 gram 5,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

Magere lende lapjes 1 uio 16,95
Magere priklapjes 1 kiio 14,95
Lendelapjes
met een klein ^^~ \in\ irvAr"
randje! kilo 16,95 <* VRIJDAG

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per k l 9,90

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
150 gram 1,15

Gekookte
worst
250 gram 2,10

MARKT
AANBIEDING

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT

BU 1 ROOKWORST
POND ZUURKOOL

GRATIS

WOENSDAG
GEHAKTOAG

HAMBURGER SPECIAAL
5HAl£N

4 BETALEN

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90
Bij 1 pond gehakt gratis kruiden.

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Het is zover bij Welkoop Toldijk!
Na een grote verbouwing opent Welkoop Toldijk haar deuren op 20 februari a.s. U kunt dan kennis maken met onze geheel

vergrote en vernieuwde winkel, met een betere en ruimere presentatie van ons uitgebreide assortiment. Tuinartikelen, diervoeders en
dierbenodigdheden, agrarische artikelen en een uitgebreide houtafdeling, doe-het-zelf artikelen, ijzerwaren en gereedschappen.

Kwaliteit tegen voordelige prijzen, vakkundige bediening en met volledige service en garantie.
Graag nodigen wij u uit om te komen kijken. Wij houden op

19 februari van 19.30 -21.30 uur Open Huis.
Profiteer van de speciale openingsaanbiedingen en voor iedere koper hebben wij een leuke attentie. Tot ziens bij Welkoop!

Spotliter

Black & Decker F 900. Conti-
nu opgeladen door de wand-
houder. Bijzonder krachtige
lichtbundel. /|Q-
Openingprijs ^KJj

Klanwhamer

Geen geld voor zo'n hamer!
Amerikaans model met houten
steel, baanbreedte 27 mm.

Openingsprijs 5,95

Kloofbyl

Zware kloofbijl van 3000 gram
Gelakt met blanke snede en
steel van 90 cm.

Openingsprijs

Straatbezem

Vero, met rode kunstvezel vul-
ling. Extra kwaliteit, breedte
295 mm. Nu met GRATIS steel.

Openingsprijs

Makita
haakse slijper

Makita 9607 HB. Vermogen
2000 Watt, 8000 t.p.m., voor
slijpschijven van 180 mm. diam.
Dubbel geisoleerd, inclusief
speciaal gereedschap.
Normaal 399,-

Openingsprijs

Kenner
hondebrok

Zak van 25 kg. Bevat alle be-
nodigde eiwitten en vitames
om uw hond in topconditie
te houden. Een
complete maaltijd.
Openingsprijs 42,

Waldi
Compleet hondevoer. Zak van
2,5 kg.
Openingsprijs

wc l k® ai»

Pittah
De complete voeding voor uw
hond. Zak van 25 kg.

Openingsprijs

Schoen -
klompen

Met leren bovenkap met band
en gesloten hiel. Houten zool
en hak met rubber versterkt.
Met kunststof profielzool.
Maten 40 tm 47.

Openingsprijs

Broeibak
Baco GF 34. Overal te plaat-
sen, compleet met glas. Afm.
127x86x63 cm.
Openingsprijs

Baco GF 24 . Iets kleiner,
veel voordeliger. Afm. 125 x
63 x 43 cm. Compleet met
glas.
Openingsprijs5,95

TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
Geopend: Maandag t/m vrijdag 8.30 - 12.15 en 13.30 - 18.00 uur. Zaterdag 8.30 - 12.15 en 13.30 - 16.00 uur. Vrijdagavond koopavond. Woensdagmiddag gesloten.

Tuinkas

Baco BG 608. Afm. 191 x 254 x
207 cm. (bxlxh). Compleet met
goten, klapraam en schuifdeur
en glas. ffcf^O
Openingsprijs >^>^OtT

Meranti
boerendeur

Voor binnen en buiten. In
standaardmaten verkrijgbaar.
Openingsprijs vanaf -| QQ

Grenen
schroten

12 mm dik, werkende breedte
83 mm. Dekoratief voor wand
en plafond. ~ti A f\
Openingsprijs J.«^Wf per meter

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 13 februari 1986

47e jaargang nr. 46

Prins Frank de eerste en
burgemeester Vunderink hebben
grootse plannen voor een
toeristisch Vorden

Het overdragen van verantwoordelijke funkties binnen ons democratisch bestel, gaat over het algemeen
gepaard met ernst en met goed gekozen woorden. Zo ook zaterdagmorgen, toen prins Frank de Eerste,
burgemeester Vunderink van /ijn taak onthief, of beter gezegd onze Vordense Hoogheid op eigen initiatief
/yn ambtsketen en de sleutels van het gemeentehuis aan Prins Frank overhattgde.
Wat jammer overigens dat de heer Vunderink dat een paar weken geleden voor aeaanvang van de raads-
vergadering by de behandeling van het vrachtverkeer niet heeft gedaan. Wat wat onze vroede vaderen er
toen by de besluitvorming van bakten, had Prins Frank de Eerste ook gekund. Waarschijnlijk zou hy er
zelfs een ander besluit hebben doorgedrukt. Deze konklusie konden we eerst zaterdagmorgen trekken,
nadat Prins Frank middels een kaart elf goeie plannen aan het college van B > ^Hhad kenbaar gemaakt.

Lommeryke Dorpsstraat fles mineraalwater aanbood met daar-
Alvorens onze Doorluchtige Hoog- op een plastic bekertje.

"Wanneer Ü dan met het plastic be-
kertje schudt worden de mensen met-
een stil. Zorg dat ze dorstig blijven".
Burgemeester Vunderink besloot zijn
toespraak met de woorden "U mag de-
ze fles en beker houden, ik heb er nog
meer van".

heid, zoals hij door burgemeester
Vunderink werd aangesproken, zijn
plannen ontvouwde, liet Vordens eer-
ste burger zich ook niet onbetuigd, ge-
tuige zijn vooruitziende blik met be-
trekking tot het toeristisch gebeuren
in Vorden.
Sprekende over de lommerrijke
Dorpsstraat vroeg de heer Vunderink
zich af, hoe lang zal dit nog zo blijven
nu er lieden zijn die in het lommer
(lees kastanjebomen) willen gaan hak-
ken?
"Er wordt ons, zo ging hij verder, dik-
wijls verweten dat de mensen veel
tijdverlies lijden alvorens zij een ver-
gunning in bezit hebben. Kijk wat wij
nu als gemeentebestuur willen is, om
aan de Horsterkamp de bocht naar het
gemeentehuis vloeiend te maken. Dit
levert tijdwinst op, waardoor toch nog
iets van de verloren gegane tijd bij het
verkrijgen van vergunningen, wordt
gekompenseerd".

Gracht op eerste etage
van gemeentehuis
"Ik vind het ook jammer dat er rond-
om kasteel Vorden slechts één gracht
is. We hebben plannen om op de eer-
ste etage van het gemeentehuis ook
een gracht aan te leggen. Heeft toeris-
tische voordelen. Geen enkele ge-
meente in Nederland heeft namelijk
een dergelijke attraktie. Bovendien
kan er in deze gracht gezwommen
worden. Vanaf de top van de toren leg-
gen we een glijbaan aan. Er zijn nl ge-
meenten die beweren dat zij de groot-
ste glijbaan van Europa hebben. Dan
is dat fabeltje meteen ook de we-
reld uit", zo ging Vunderink verder.
"De twee grachten gaan we natuurlijk
met elkaar verbinden. Er zijn in deze
maatschappij namelijk te weinig
dwarsverbindingen. In het kader van
de deregulering leggen we ingewik-
kelde zaken bovenaan de glijbaan, zo-
dat ze milieuvriendelijk kunnen wor-
den afgewerkt", zo sprak burgemees-
ter Vunderink vooruitziend.

Ook ging het hem ter harte dat de be-
stuurder van vandaag dikwijls effek-
tieve bestuursinstrumenten mist. "Er
wbrdt ook vaak te weinig geluisterd",
zo sprak hij terwijl hij Prins Frank een

Achtbaan
Prins Frank de Eerste schudde vervol-
gens razendsnel met het bekertje. En
zie wat gebeurde er, het werd stil en er
werd geluisterd. Dat was maar goed
ook want zijne Doorluchtigheid lan-
ceerde een aantal plannen waar je di-
rekt "U" tegen zegt. Het zou tever
voeren ze allemaal te noemen. De be-
langrijkste toekomstige maatregelen
onthouden we U echter niet.
Prins Frank had op de kaart van Vor-
den middels een grote Achtbaan aan-
gegeven hoe je daadwerkelijk het pro-
bleem met het vrachtverkeer moet
oplossen. "Er moet dan tevens een
wandelpromenade komen, de Jac.
van Gelreweg waar je tevens een
kruiskroket kunt nuttigen. Ook zal er
aan deze achtbaan een "Salami Tak-
tiek Fabriek" moeten komen met als
direkteur Freiherr von Mengden, ook
wel bekend als Mozes.
De Achtbaan kan minder dan 30 me-
ter langs het huis van Zinnicq Berg-
mann worden aangelegd, zodat deze
zijn vergunning weer kan terugsturen.
Middels deze fabuleuze Achtbaan
met vier vloeiende bochten is de ver-
keerssituatie op de Kranenburg ook
opgelost.

Bakfïets
"Voor de winkeliers zijn de proble-
men ook de wereld uit. Zij halen hun
goederen gewoon per bakfiets op.
Burgemeester Vunderink zei laatst
dat het eind van de "tunnel" in zicht is.
Wel we zijn van plan het bedrijf van
ten Pas naar het eind van deze tunnel
te verplaatsen. Verder wordt er een
kadavercrematorium aangelegd. Hier
kunnen de Vordenaren tevens hun
huisvuil deponeren. De heffing voor
de Vordense burger blijft dan de ko-
mende elf jaren op f 1,63 gehand-
haafd, aldus rekenmeester Prins
Frank.

Kastanjebomen
De Prins maakte duidelijk kenbaar dat
de Kastanjebomen in het dorp moe-
ten blijven. "Ons plan is om rondom
de bomen een VUT huis te bouwen.
Mensen die in de VUT gaan, kunnen
hier gaan wonen en dan tevens de bo-
men gaan verzorgen. (Later tijdens
deze bijeenkomst meldde de heer
Drijfhout zich hiervoor reeds bij Ge-
rard Eijkelkamp aan).

Ten aanzien van de sport zei Prins
Frank dat hij een "Dubbelkantoor" wil
bouwen. In de ene helft zetelt dan de
Vordense Sport Federatie en in de an-
dere helft de wethouder van sportza-
ken. Middels een luikje kunnen ze el-
kaar dan de paperassen snel doorge-
ven", aldus besloot Prins Frank.

Historische dag
Burgemeester Vunderink was danig
onder de indrk. "Er zit bijzonder veel
wijsheid in Uw verhaal. Ik vraag me af,
wanneer ik over enkele dagen terug-
kom of er dan nog wel een taak voor
het college is weggelegd. We zullen af-
wachten".

Na dit officiële gedeelte opnieuw een
hapje en een drankje waarna gezellig
werd nagekeuveld over deze voor
Vorden toch wel historische dag. Nu
maar kijken of het de "Deurdreajers"
ook nog lukt om straks in maart deel
te gaan uitmaken van de Vordense ge-
meenteraad. Kerels als Prins Frank de
Eerste met zoveel vooruitziende blik-
ken, kun je in feite in ons Achtkaste-
lendorp op het bestuurlijke vlak niet
missen!

ABTB hield
jaarvergadering

, In zijn openingswoord gaf voorzitter
H. Havekes een overzicht omtrent het
reilen en zeilen van de agrarische
stand over 1985. Daaruit bleek dat de
varkenshouderij relatief de beste re-
sultaten kon boeken. De jaarversla-
gen van penningmeester W. Mokkink
en secretaris J.F. Zents werden onder
dankzegging goedgekeurd. De heer
J.F. Zents had de wens te kennen
gegeven zijn functie als secretaris neer
te leggen. In diens plaats koos de ver-
gadering de heer H. Nijenhuis. Om-
trent de verdeling van de functies zal
het bestuur zich nog intern beraden.
Ruim zeven jaar heeft de heer Zents
de functie vervuld, waarvoor hij alle
dank van de vergadering kreeg.
Na de pauze sprak de heer Gosselink
uit Hengelo over de mestproblema-
tiek. Een onderwerp dat op het ogen-
blik warm in de belangstelling staat.
Moeten er wel of geen mestputten ko-
men bij ieder bedrijf? Of is het beter

gezamenlijk putten te bouwen. Is het
soms economischer de put te bouwen
bij de afnemer van de mest?
Hoe zal de kamer beslissen of het uit-
reiden van de mest? Wordt de komen-
de wet soepel gehanteerd? Allemaal
vragen die een antwoord behoeven.
Op donderdag 27 februari a.s. is er in
Toldijk weer een gezamenlijke ont-
spanningsavond van ABTB, K.PO en
AJK. De toneelgroep "De Witte
Brink" uit Zelhem zal dan opvoeren
het toneelstuk "Zwarte kunst op de
Dageraad".

NCVB jaarvergadering
Op 18 februari a.s. zal de NCVB haar
Jaarvergadering houden. Er zal een
bestuurswisseling plaatsvinden en de
heer B. Wagenvoort (nu woonachtig
te Eefde) zal dia's laten zien en vertel-
len over: "Wat groeit en bloeit langs
(Vordens) wegen en het beheer van
wegbermen". We zien U graag in het
Dorpscentrum om 19.45 uur. Tot
ziens.

K.P.O.
Dat vele K.P.O.-dames nu alles van de
vis weten is teveel gezegd. Maar sinds
dinsdagavond kunnen de dames vele
vissoorten onderkennen en weten ze
het verschil tussen zoetwater- en zee-
vis. Ook het bakken en grillen van vis
heeft voor de dames weinig geheimen
meer. Voor een heerlijke vissalade
klaar maken draaien de dames hun
hand niet meer om. Vishandel Hengel
uit Hengelo wist veel hierover te ver-
tellen en showde met de vis dat het
een lust was. Natuurlijk werd er veel
geproefd en de verloting van de vele
visprodukten aan het eind van de
avond leverde menige dame een har-
tige beet op. Kortom, een geslaagde
avond voor de KPO.

Dinsdag 4 maart volgt een geheel an-
der onderwerp. De heer J. Oudsen uit
Vorden komt dan over zijn werk ver-
tellen (o.m. Manueel Therapeuty).
Voor het dagreisje in mei zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Opgave is wel nu
spoedig gewenst.

Karnaval 'De Deurdre ĵers'
Het karnavalsfccst in Vorden begon afgelopen weekend met een bezoek van de Jeugdprins Oscar II en
zyn adjudanten Gerben en Serge aan de school op de Kranenburg en de "Vordering" in Vorden. Prins
Frank de Eerste bracht met zyn gevolg een bezoek aan mevr. Smit die in april aanstaande 100 jaar hoopt te
worden. Zij ontving van Zijne Doorluchtige Hoogheid een f ruit mand. De jongste inwoner, in dit geval in-
woonster, werd eveneens met een bezoek van Prins Frank vereerd. Dit was Rianne B ni m me l man die op 25
januari het levenslicht aanschouwde. Voor haar had Prins Frank een spaarpot meegebracht met daarin elf
gulden en elf centen. Voor de gelukkige moeder een fraai boeket bloemen.
Zaterdagmorgen werden de "Deur- staande uit NancyWenke,Suzanne en
dreajers" op het gemeentehuis ont-
vangen, waarbij burgemeester Vunde-
rink Prins Frank de Eerste de ambske-
ten en de sleutel overhandigde.
Tijdens deze bijeenkomst werd oud-
gemeentesekretaris de hee^Drijfhout
nog even apart voor zijn^Miensten
aan de Vordense bevolkingoewezen,
in het zonnetje gezet. Hij mocht een
fraai wandbord in ontvangst nemen.
Burgemeester Vunderink werd een
cadeau met "handjes" oy^iandigd,
omdat zo zei prins Franl;^»den bij
de onlangs gehouden Z<Svamp ten
opzichte van Ommen twee "handjes"
tekort kwam.

Playback wedstry de n
Zaterdagmiddag was het gezellig druk
in "De Herberg" toen daar voor de
derde keer in successie playbackwed-
strijden werden gehouden. In totaal
namen hieraan zo'n zestien groepen
en solo-artiesten deel. Gerard Ooster-
laken stelde de deelnemers vooraf
met een praatje op zijn of haar gemak,
terwijl Jeugdprins Oscar II de vaantjes
uitreikte en later op de middag tevens
de prijzen.

De uitslagen waren als volgt:
Eenlingen: 1. Walter Mullink met zijn
immitatie van Hendrik Haverkamp; 2.
Paula Wiekart met "Madonna"; 3. Eva
Rondeel met Tineke Schouten.
Groepen: 1. Katja Schmitz en Carry
Helmink met het nummer Maria
Magdalena van Sandra; 2. Janneke
Bijenhof en Anja en Wilma Haring
met een imitatie van Bonny, Ron en
Rose; 3. De groep Alpenzusjes be-

Rachel. De "Herberg-wisseltrophee"
ging naar Katja Schmitz en Carry Hel-
mink.
Zaterdagavond was er in residentie
Schoenaker een gezellig Karnavalsbal
waaraan medewerking werd verleend
door het karnavalsorkest "Sunset".
Prins Frank de Eerste en zijn gevolg
zorgden voor een puike stemming.
Terzelfdertijd werd er in "De Her-
berg" een karnavalsavond gehouden
voor de 30, 40 en 50 plussers van de
wekelijkse dansmiddag op dinsdag.
Zondagmiddag werd in residentie
Schoenaker het traditionele kinder-
karnaval gehouden onder leiding van
Jeugdprins Oscar II en zijn adjudan-
ten. De winnaars van de playback-
wedstrijd traden die middag tevens
op. In de residentie "De Herberg"
werd zondagavond een café-karnaval
gehouden met medewerking van het
Hanska-Duo.

Tentoonstelling
Prins Frank de Eerste werd afgelopen
zaterdag verrast door de komst van
Frans Brouwer uit Wijk bij Duurste-
de. Een bijzondere man die als hobby
heeft het verzamelen van postzegels
en poststempels uit de gehele wereld.
Alleen die zegels en stempels die met
het karnaval te maken hebben. Hij
verzamelt deze spullen voor de "Fe-
deration Europaische Narren". De
heer Brouwer is consul van deze
F.E.N. Zaterdagmiddag konden deze
postzegels en stempels in een daar-
voor speciaal ingerichte tentoonstel-
ling in residentie "De Herberg" beke-
ken worden.

Onderscheidingen
Ook dit karnaval werden weer diverse
personen onderscheiden door Prins
Frank. Allereerst waren er de F.E.N,
onderscheidingen, die ten deel vielen
aan Reina Groenendaal en Arnhold
Helmink.

Deze F.E.N, onderscheiding wordt elk
jaar uitgereikt aan personen die zich
op een buitengewone manier verdien-
stelijk maken binnen De Deurdrea-
jers.

Namens de F.E.N. Nederland was de
heer Frans Brouwer te gast bij de
Deurdreajers, en werd door Prins
Frank onderscheiden met de Promi-
nentenorde en oorkonde, vanwege
zijn grote verdienste binnen de F.E.N.
Vervolgens werd Prins Frank zelf on-
derscheiden met de Prinsenorde,
door Deurdreajers president Gerard.

Een speciale onderscheiding viel Ger-
ry Helmink-ter Huurne ten deel, en
deze werd omhangen door onze ko-
persmid, beter bekend als Piepen Jan
de ontwerwerper hiervan.

Stamper karnaval
De jeugdsoos het Stampertje organi-
seerde zondagmiddag eveneens een
karnavalsmiddag. Dit alles met mede-
werking van Prinses Sandy de Eerste
en prinses Yvonne de Eerste, zij de-
den dit samen met het "Gevolg van
Niks". Het Hanska-Duo zorgde voor
de muziek.

Arie Ribbens gooide de beuk
er flink in tijdens karnavalsbal
Het was Arie Ribbens niet aan te zien dat hij de afgelopen weken onder hoogspanning moest werken.
Tijdens het oer-gezellige Rosemontagbal dat de Deurdreajers in de residentie de Herberg organiseer-
de, gooide Arie Ribbens alle remmen los en maakte hij er een groots spektakel van. Hij had een dank-
baar publiek, want de vele honderden karnavalsvierders lieten zich natuurlijk niet onbetuigd.

Datzelfde kan gezegd worden van de
heer Jac. H. de Jong, president-direk-
teur van de Sorbo-Nedacgroep die de-
ze avond onder zijn artiestennaam
Jac. van Gelre de karnavals plaat "De
Kruiskroket" ten gehore bracht. De
zaal deed enthousiast mee.

Tijdens dit karnavalsbal zorgde het or-
kest "Free Sence" voor de muziek, ter-
wijl het Hanska-Duo in het café de
Herberg voor een gezellige stemming
zorgde.
Hannie en Corry met hun personeel
zorgden ervoor dat het feest tot in de
kleine uurtjes prima verliep. Het pya-

ma-ontbijt met Frühschoppen dat
maandagmorgen in de Herberg werd
georganiseerd is voor herhaling vat-
baar.
Dinsdag werd het karnaval 's middags
in residentie Schoenaker voortgezet
met het seniorenkarnaval. Een mid-
dag voor de wat ouderen onder ons.
Tijdens dit seniorenkarnaval werden
enkele hoogtepunten uit de laatste
pronkzitting opgevoerd.
Dinsdagavond werd het karnaval 1986
besloten met het Vastenavondbal,
eveneens in de residentie Schoenaker.
Het orkest "Forever" zorgde voor de
muzikale omlijsting. Tijdens deze

avond werden tevens de trekkingen
verricht van de grote verloting die de
"Deurdreajers" onlangs organiseerde.

Gedurende deze karnavalsdagen wa-
ren er prijzen voor de origineelste
kostuums. Bij de "eenlingen" ging de
eerste prijs naar Henny Sessink. Bij de
duo's werden Annemiek Eijkelkamp
en Fien Jansen eerste, terwijl de beste
groep bestond uit Ank Leferink, Ma-
rie Fransen, Riet Jansen en Tonnie
Wiggers. Maandagavond gingen de
ere-prijzen naar "De Narren"; "Ma-
donna and Kiss" en naar de groep Ara-
bieren.
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Vordenaren op de bres voor
behoud van kastanjebomen

De dreiging dat de kastanjebomen bij de Ned. Hervormde Kerk zullen verdwijnen, heeft vele
Vordenaren verontrust. Eerst het geharrewar in de raad van Vorden, waarbij de raad haar de-
finitieve beslissing liet afhangen van de Bomenstichting. Deze Stichting had nl. in eerste in-
stantie laten weten de twee kastanjebomen te willen adopteren. De meerderheid van de raad
vond dat prachtig.

Zoals bekend heeft de Bomenstich-
ting nadien laten weten van adoptie te
zullen afzien, omdat de kastanjebo-
men nog in een veel te goeie konditie
verkeren. Kappen zou zonde zijn. Uit
het rapport bleek zelfs dat de bomen
nog minstens een halve eeuw mee-
kunnen. Wel werd geadviseerd alvast
een paar nieuwe kastanjebomen te
planten.
Tijdens de laatste vergadering van de
commissie openbare werken werd
duidelijk dat een aantal raadsleden er
voorstander van is één boom te kap-
pen. Binnenkort zal de raad een defi-
nitieve beslissing nemen.
Intussen heeft de Werkgroep Leef-
baarheid Vorden, bij monde van de
heer G. Terpstra diverse pogingen on-
dernomen om de raadsleden ervan te
overtuigen dat de bomen zeer zeker
levensvatbaarheid hebben. Wat de
heer Terpstra het meest verontrust is

dat men blijkbaar een rapport van des-
kundigen zomaar naast zich neerlegt.
"Het is een politiek spelletje gewor-
den, een kwalijke zaak", zo liet Terp-
stra weten.
Zaterdag tijdens de ontvangst van
Prins Frank de Eerste liet burgemees-
ter Vunderink duidelijk doorscheme-
ren dat het ook hem ter harte gaat dat
er zomaar in het "lommer" van de
Dorpsstraat wordt gehakt. Ook Prins
Frank drong er op aan de bomen te la-
ten staan.

Handtekeningenaktie
Ondertussen hebben een aantal ver-
ontruste Vordenaren de koppen bij el-
kaar gestoken om te trachten de ka-
stanjebomen te redden. Onder leiding
van mevr. Vos en mevr. Dolleman,
daarbij gesteund door de werkgroep
Leefbaarheid, wordt er vanaf woens-

dag 12 februari tot en met zaterdag 15
februari een handtekeningenaktie ge-
houden. De Vordense Winkeliers
hebben spontaan hun medewerking
toegezegd.
Middels een poster wordt kenbaar ge-
maakt dat de bevolking van de betref-
fende winkels een handtekening tot
behoud van de kastanjebomen kan
zettenj^>k is daartoe de mogelijk-
heid ö^e plaatselijke banken aanwe-
zig.
De handtekeningen zullen tijdens de
eerstvolgende raadsvergadering aan
Burgemeester Vunderink worden
aangeJ^den. De organisatoren heb-
ben gl^p hoop dat de aktie zal slagen
en dat de raad binnenkort haar gezon-
de verstand laat zegevieren. Men gaat
er al wel vanuit dat er alvast een paar
nieuwe kastanjebomen geplant zullen
worden die de huidige bomen over
een "X" aantal jaren zullen vervangen.

Evangelisatie dienst in Herv. kerk

In de Ned. Herv. kerk wordt op 16 februari 's avonds om 7 uur een evangelisatièdienst gehouden. De voor-
ganger in deze dienst is dominee J. /ijlstra en muzikale medewerking wordt verleend door het bekende
koor de Spiritual Singers uit Renkum.
De Spiritual Singers zijn bezig aan
hun 22e seizoen. Al die jaren stonden
zij, opgericht door oud-leerlingen van
de chr. Mulo, onder leiding van Jan
Wilschut. Het koor bestaat uit 60 ent-
housiaste leden, allemaal amateurs,
die plezier hebben in samen zingen en
voor wie vooral de inhoud van de lie-
deren een belangrijke rol speelt.
De hoofdlijn van hun repertoire be-
staat uit né"grospiritals, die door muzi-
kaal leider, Jan Wilschut, opnieuw
gearrangeerd worden voor het vier-
stemmige koor.
Alle liederen worden in de oorspron-
kelijke engelse taal gezongen om geen

afbreuk te doen aan het karakter van
deze schitterende liederen.
Voor 1986 is de agenda van het koor
volledig vol.
De bekendheid van het koor uit Ren-
kum is niet beperkt gebleven tot ons
eigen land. Concertreizen voerden
hen o.a. naar Duitsland en Engeland.
Het koor wordt begeleid door een pia-
nist en drummer.
We hopen als Evangelisatiecommissie
veel mensen te ontmoeten in de
mooie dorpskerk, om te luisteren naar
de preek, waarvan het thema is, "Le-
vend water" en naar de schitterende
zang van dit jonge koor.

Adverteren
kost geld

Niet
adverteren
kost meer!

Standsorganisaties
De afdeling Vorden van de GMvL,
Jong Gelre en de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen hebben voor de ko-
mende tijd een drietal gezamenlijke
avonden gepland, waarbij ook de niet-
leden van harte welkom zijn.
Op 24 februari is er een thema-avond
over bedrijfsovername met medewer-
king van mensen van de plaatselijke
Rabo-bank.
Op 28 februari wordt er een kulturele
avond belegd met een reisverslag over
China. Maandagavond 10 maart is er
een politieke avond, waaraan de drie
politieke partijen te weten het CDA,
de VVD en de P.v.d.A. hun medewer-
king zullen verlenen. Deze avond
wordt belegd met hel oog op de aan-
staande gemeenteraadsverkiezingen
op woensdag 19 maart. Genoemde
bijeenkomsten vinden allemaal plaats
in de grote zaal van "De Herberg".

Woensdag 12 februari
prestatietocht
op de schaats
De Vordense ijsvereniging organi-
seert woensdagavond 12 februari op
de ijsbaan in Vorden een prestatie-
tocht over 10, 15 of 25 kilometer.
Ter herinnering zullen de deelnemers
een medaille ontvangen. De ijsbaan
bevindt zich schuin tegenover de Bij-
zondere school aan het Hoge.

i

Les nuits
de la pleine lune
Regisseur Eric Rohmer maakt met
LES NUITS een film die een komedie
kan worden genoemd met tragische
momenten.
LES NUITS is de vierde film vanRoh-
mer's cyclus Komedies en Spreek-
woorden. Het spreekwoord dat hij aan
LES NUITS meegaf luidt: "Wie twee
vrouwen heeft verliest zijn ziel. Wie
twee huizen heeft verliest zijn ver-
stand". Een spreekwoord dat overi-
gens door Rohmer zelfbedacht werd.

LES NUITS volgt de verrichtingen
van Louise. Louise is decoratrice en
heeft Remi als vriend^fcimie is ver-
bonden aan een planbiRu dat bezig
is met de opbouw van de nieuwbouw-
wijk Marne-la-Vallée. Hij houdt niet
van uitgaan en heeft geen behoefte
aan vrienden. Louise juist wel. Daar-
om besluit ze, met giMÉy-nden van
Remi een appartemenwRkmjs te be-
trekken.
In Parijs gaat ze veel uit met haar
vriend Octave, die je een vrouwen ver-
sierder kunt noemen. Tijdens één van
die vele feestjes komt Louise van de
armen van Octave in die van Bastien
terecht. Daar gekomen beseft ze dat
ook Remi nog bestaat en ze keert te-
rug naar Marne-la-Vallée.
Liefde blijkt een uiterst gekompliceer-
de zaak.
Zie advertentie.

Expositie
Atelier't Wemelde
Franz Hazelzet van huis uit sociaal
geograaf volgde enige jaren de avond-
opleiding „Artibus in Utrecht". Daar-
na heeft hij 6 jaar lessen gehad in het
schilderen en tekenen van modellen
en portretten. Hij heeft veel gereisd
o.a. door Oost Afrika, Midden en Zuid

Uniek filmspektakel
in Hengelo Gld.
Van maandag t/m donderdag 24 t/m 27
februari organiseert de HAMOVE haar
jaarlijkse filmavonden in zaal Concor-
dia te Hengelo Gld. met dit jaar de wel
zeer bijzondere hoofdfilm:
LEO LONT DE NEEF VAN
JAMES BOND IN "GOLDFINGER".
Een ruim anderhalfuur durend spekta-
kel geheel geschreven door het Hamo-
ve Filmteam.
De film omvat een avontuur waarin de
Hamove tijdens de Paasraces wordt ge-
chanteerd door een gangster organisa-
tie, de Hamove ten einde raad huurt
dan Privé detective Leo Lont in die voor
een goede afloop moet zorgen.
De film bevat opnamen gemaakt in de
Achterhoek, in London en op Ibiza wel-
ke een vol jaar in beslag hebben geno-
men. Het ontbreekt natuurlijk niet aan
aktie, snelle wagens, motoren en mooie
Lont Girls.
Deze produktie is uniek te noemen daar
voor zover bekend nog nooit een zo lan-
ge amateurfilm is gemaakt met eigen
middelen.
Zoals U gewend bent zit ook deze film
vol met humor en kolder en wordt voor-
af gegaan ̂ door een terugblik op de Ha-
move activiteiten in 1985 waarin onder-
meer een verslag van de motorcross en
de internationale Paasraces.

Fietskijk- en verkoopdag
Wie in, of in de omgeving van Vorden zijn fiets is kwijtgeraakt, heeft don-
derdag 13 februari 1986 van 09.00-17.00 uur een kans die te zien staan op
het groepsbureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstraat 5.
Tevens is een ieder in de gelegenheid een bod te doen op de daar aanwe-
zige fietsen. De verkoop geschiedt na inschrijving. Degene, die het hoog-
ste bied wordt dan de eigenaar van de fiets.

Amerika, hetgeen tot uiting komt in
zijn werk.
Tijdens zijn verblijf in Brazilië voorzag
hij in zijn levensonderhoud door por-
tretten te schilderen.
Aanvankelijk in het figuratieve neigt
zijn werk nu meer naar het abstracte.
Zowel in kleur als in vorm streeft hij
naar eenvoud. Sinds 1981 wijdt hij zich
geheel aan de schilderkunst en heeft
verschillende malen geposeerd, o.a. in
de stadsschouwburg in Utrecht en in
het gemeentehuis te Maarn.
Het is zeker de moeite waard om het
werk van Franz Hazelzet te bekijken.
De opening van de expositie is zater-
dag 15 februari. De expositie duurt
t/m 8 maart.

B.V. De Kranenburg
Nog vóór de vrije karnavalsweek
speelden de teams van de biljartvere-
niging Kranenburg de volgende wed-
strijden:
Kranenburg l - Modern l 37-34; Kra-
nenburg 2 - VOP 2 32-34; IJsselstrand
l - Kranenburg 3 34-40; Ons Genoe-
gen 5 - Kranenburg 4 39-33; Kranen-
burg 5 - Tremethe 2 26-36; Kranen-
burg 2 - IJsselstrand 2 29-40; Kranen-
burg 3 - Beuseker 136-31; Kranenburg
4 - De Zwaan 3 39-35; KOT 2 - Kranen-
burg 5 37-34.

KNMVjeugdtrial
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseerde zondag de KNMV
jeugdtrial, waarbij punten behaald
konden worden voor het Nederlands
kampioenschap. Het betrof op het mi-
litair oefenterrein de eerste wedstrijd
voor het nieuwe seizoen. In totaal wa-
ren er tien non-sfops. De rijders toon-
den zich vol lof over het parcours.
De uitslagen waren als volgt:
Klasse a: 1. Marco Reit, Rijsbergen; 2.
Rene Opstals, Baarlo; 3. Alex v.d.
Broek, Zundert; 4. John van Veelen,
Geldrop; 5. Paul Verheyen, Prinsen-
beek.
Klasse b: 1. Arian Veerman, Warmen-
huizen; 2. Maikel Bogchelman, Zel-
hem; 3. Vincent v.d. Zanden, Beugen;
4. Gerhard Bogchelman, Zelhem; 5.
Benjamin Vroom, Goor.
Klasse c: 1. Asehwin Nijssen, Baarlo;
2. Guido Freriks, Hengelo Gld.
Klasse d: 1. Marcel Brunsveld, Lo-
chem; 2. Stan v.d. Bosch, Pijnakker.
Zyspannen: 1. Duo J. Holkamp/Wol-
da, Krommenie; 2. duo W. Remie/van
Boeschoten, Breda; 3. duo C. Lange-
ler/v.d. Tol, Vorden; 4. Duo G. Broek-
huizen/Dijkhuizen, Helsloot.
Open klasse: 1. M. de Graaf, Schijn-
del; 2. van Heeswijk, Krommenie; 3.
G. Pardijs, Vorden; 4. C. Wouda,
Krommenie.

Twee tientjes terug
vooruwoir1

Een prachtkans om uw
gebruikte pan nu in te ruilen
voor een echte BK. i

U krijgt bij aankoop van
'n kook- of hapjespan f20,-
terug. Bij 'n fluitketel f 15,-.

En bij 'n steelpan f 10,-.

De aktie geldt niet voor grijs gewolkt,
BK populair en a lumin ium en loopt tot 12 maart.

Nu spektakulaire pannen-inruilaktie van BK.

Zutphenseweg 15 - Vorden.
Telefoon 05752-1261



TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTRUM
TRJNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438

Aangeboden te Lochem: huis
mat 4 slaapkamers.
Gevraagd: huis in Vorden
mt 4 slaapkamers.
Brieven onder nummer 46-1
Bureau Contact Vorden.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
// i terieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon05754-517

Wapen- en Sporthandel

Martens
ttetdt JotltnfftnAl

Zutphensëweg Vorden

PIANOSTEMMER
Wim Bal, Ruurlo. Tel. 05735-
2240. Ook voor onderhouds-
reparaties.

WEEKENDAANBIEDING:

kwarkpunten
^ } 't winkeltje m vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

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

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleufsilo's
naar

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

Te koop aangeboden: surf-
plank windsurfer, 2 jaar oud.
C. VAN ZIJTVELD
Hengeloseweg 2 - Ruurlo
Tel. 05735-2090.

Hout
bestellen

Harmsen bellen
Tel. 05752-1486

De ene hypotheek
is de andere niet..

Kenner hondebrok
Komplete maalti jd. Bevat a l le
benodigde e i u e i l t e n en v i t amines
en is uitstekend verteerbaar .
/n k van 25 ki lo .
NU: 46,95

î
46,95

De balÉitètiil^ u
daarom altijd een hypotheek ''pippa|'

advis|||p|fï^^

:;::'il||lB^

Brokken of peertjes:
WelkooQ neemt een hap

uit de prijs.

Bij de bank met de E
kunt n kiezen.

3,95

Gloeilampenset
d l )elige g loei lampenset , bestaan
de u i t : 2 \ H), 2 x 60 en Q O £
2 x 7 5 Watt. NU: O/YO

Set autolampen
Universele autolampenset met 5
gangbare gloeilampen en 2 reser-
ve/.ekeringen.
NU:

Bankschroef
Record 100 mm. hen sterke bank-
schroel'van Engels fabrikaat , met
verwisselbare bekken en blauw
gelakt.
NU:

Kloofbijl
( ie lakt met blanke vernis en 90 cm
steel. Gewicht 3000 r\ A ~J r
gram. NU: Z.4,/D

Veeverlosser
Type UK Eli, met grove draad,
spaninricht ing voor/ien van snel-
ontkoppelmechanisme, met voor-
gevormd rubber aan/etstuk,
180 cm lang.
NU:

450

72,50

195,-

PRIJZEN ZIJN INKL. BTW. LEVERING ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT.

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland

HENGELO (G), RUURLO, VORDEN

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

MEER KANSEN
VOOR
GEHANDICAPTEN

O.R062*'000

Een handicap betekent: extra afgekeurd.
Daarom vragen wij méér kansen op sociaal

\ contact, werk, studie*, vorming,
wonen, vervoer, recreatie, enz.

AVQ-DOET '
wat écht nodig is
Vraag informatie, word lid:

r>ifx\ AVO-Nederland,
Q VU antwoordnr. 201,
** w^* J 3800 VB Amersfoort.

Tel.: 033-635214.

Holtslag
Ruurlo
uw specialist op
rolluikengebied
NIEMAND BETER EN
ZEKER NIET GOEDKOPER

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG
Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo

Spoorstraat 28

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

i

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

BK pannen inruilaktie
Bij aankoop van B.K. kookpan

of hapjespan

is uw oude pan

Bij aankoop van B.K. fluitketel

is Uw oude fluitketel

Bij aankoop van B.K. stee l pan

is uw oude stee l pan

20,- waard

15,- waard

10,- waard

BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN - TELEFOON 05752-3566

NIET TEVREDEN?
GELDTERUG!

SR 500E ELECTRONIC BANDSCHUUR-
MACHINE
• 1.020 Watt
• schuuropper

vlak 7 5 x̂
135 mm*

• variabele
bandsnelheid
200-410 m./mm

• met stof zak

SR 905R
SCHROEFKLOPBOOR
MACHINE.
• 600 Watt
• voorprogrammeer-

bare toerentallen
• 100-1100 en 200-

2700 tpm.
• 13 mm boorhouder
• L/R
• Full Wave regeling

SR 600K SCHAAFMACHINE
MET DIVERSE ACCESSOIRES
• 500 Watt
• schaafbreedte

75 mm
• sponning -

diepte 20 mm
• hardmetalen,

beitels

De "7 dagen test" aktie is geldig tot 27 april 1986 en is
van toepassing op het totale Black & Decker PLUS pro-
gramma.

Wie is in het bezit van
een premie toewijzing

Architektenburo de Wijs b.v. heeft een groot aantal type
woningen welke geschikt voor u zijn.

Het type GKP 900 variant kost f112.000,— all in.
inkl. GIW garantie, exkl. bouwkavel.

BOUWBEDRIJF KLEIN ZESSIIMK MOTTEN B.V.
Beatrixlaan 17, 7255 DB Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2702.

ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo (Gld.). Tel. 05753-1975

Wij houden vrijdag 14 februari INFO-AVOND
van 19.00 uur - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 17 FEBRUARI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451



voordelig genieten van korte Parijs-vakantie
Er zijn veel redenen om naar Parijs te gaan. Wie er nog nooit
is geweest wil zich er van overtuigen of de Lichtstad echt zo
mooi is als velen zeggen. Wie er al vaker is geweest gaat er
heen om Parijs opnieuw of nog beter te ontdekken. Dwalen
langs de Seine. De sfeer proeven van die oude en beroemde
wijken. Genieten van alle kunstschatten uit een rijk verle-
den. Of flaneren langs etalages waarin het mooiste en
nieuwste te vinden is. Wie naar Parijs wil kiest in veel geval-
len de snelle en voordelige trein. Tot 15 december 1985 is
"Paris Spécial" een zeer comfortabele en bovendien de
goedkoopste mogelijkheid. Al vanaf f 129,- reist u vanuit
elk station in Nederland naar Parijs en logeert u in een hotel
in het centrum. In die prijs zijn ook het ontbijt en de terug-
reis naar uw woonplaats begrepen.
Bij zo'n prijs voor twee dagen Pa-
rijs mag u natuurlijk geen luxueus
hotel verwachten. Deze prijs geldt
dan ook voor een z.g. "sfeerho-
tel", maar wie het niet allereerst
gaat om het comfort en vooral de
sfeer van Parijs wil proeven zal

zich in zo'n eenvoudig hotel best
thuis voelen. De gastvrijheid van
de echte Parijse "patron" is er niet
minder om. En wie van wat meer
luxe houdt, kan kiezen uit de vele
andere hotels, die zijn opgeno-
men in dit FTS-Frantour-pro-

gramma. F.T.S. staat voor Franse
Toerist Service. En ook dan is de
prijs aantrekkelijk, want een reis
van vier dagen naar Parijs kost in-
clusief een kamer met bad of dou-
che plus ontbijt in bijvoorbeeld
het zeer goede hotel "Brochant La
Tour" slechts f 273,-. En daar is
ook nog de treinreis van uw woon-
plaats heen en terug naar Parijs bij
inbegrepen.

Extra pluspunt
Parijs is een verrukkelijke stad,
maar heeft voor veel Nederlan-
ders wel een klein bezwaar: ze
spreken in de Franse hoofdstad
een taal die niet iedere Nederlan-
der beheerst. Het voordeel van dit
FTS trein/hotel-arrangement is
dat u gebruik kunt maken van de
diensten van de Nederlands spre-
kende gidsen in de FTS-inlichtin-
genbureaux in Parijs. Het bureau
in het FTS-restaurant "Le Relais
de Clichy" is dagelijks geopend
voor inlichtingen over musea,
tentoonstellingen, theaters en
bioscopen. Daar kan men een
excursie voor u regelen in en om
Parijs met een Nederlands spre-
kende gids en met de inbegrepen

Parijs is veel foto's waard
Parijs is niet alleen een mis waard
zoals ooit Koning Henry IV heeft ge-
zegd. De stad is zo boeiend en veel-
zijdig, zo groots en tegelijk zo schil-
derachtig dat u er niet kunt wande-
len zonder regelmatig de camera te
laten klikken. De markten en de
Seine, de Eiffel toren en de paleizen,
de Are des Triomphe en de Nótre
Dame ... Parijs heeft zoveel gezich-
ten dat er maar één manier is om ze
allemaal te onthouden: via de serie
foto's die u maakt van zo'n korte
vakantie in de wereldstad Parijs.
Op deze foto: de schilders die langs
de Seine hun werk doen.

z.g. "Bon Voyage-Kaart" zelfs te-
gen een voordeliger prijs. En u
kunt er ook een gratis plattegrond
afhalen van Parijs met een over-
zicht van het metronet of actuele
tips krijgen over onderwerpen
voor een individuele ontdek-
kingstocht door deze steeds weer
fascinerende stad. De FTS-gidsen
hebben na een grondige opleiding
het officiële Franse diploma voor
gids/reisleider verworven. Dit
diploma is verplicht voor ieder die
in Frankrijk dit beroep wil uitoefe-
nen.
Welk hotel kiest u?
Afhankelijk van de prijs kunt u
kiezen uit diverse hotels. Eenvou-
dige hotels, waar nog een gemoe-
delijke en persoonlijke sfeer
heerst. Ze zijn gelegen in de be-
kende centra van Parijs, met een
wirwar van straten en stegen en
boulevards met honderden res-
taurants, markten en winkeltjes.
Wie prijs stelt op meer comfort
kiest een van de middenklasse ho-
tels die beschikken over een ka-
mer met douche of bad. Of geeft
de voorkeur aan een modern en
comfortabel drie of vier sterren-
hotel met radio, TV en telefoon
op de kamer, met airconditioning
en met alles wat u verder maar
wilt.
Wat gaat u doen?
Dat is in Parijs eigenlijk nooit een
probleem! Er is dagelijks keus uit
een groot aantal excursies, alle
desgewenst onder Nederlandse
leiding. U kunt - om een paar
voorbeelden te noemen - een
rondvaart maken over de Seine,
dwalen door het Louvre, of de be-
roemde rommel- en antiekmarkt
de "Marché aux Puces" bezoeken.
Of naar het futuristische centre
Pompidou gaan, het nieuwe
kunstcentrum. Of met de bus naar

Versailles of Fontainebleau, de
nog altijd schitterende lusthoven
uit de glorietijd van de Franse ko-
ningen. Deze zomer kunt u ook in
het "Grand Palais" de unieke ten-
toonstelling van Renoir bezichti-
gen. Nog nooit is de verzame-
ling werk van deze meester zo
compleet geweest. De tentoon-
stelling is dagelijks geopend van
10.00 tot 20.00 uur. (dinsdags ge-
sloten).

Dagelijks naar Parus v.a. f 129,-
Wie zin krijgt in zo'n korte vakan-
tie in de Lichtstad doet er goed
aan vooraf de FTS-Frantour-gids
"Parijs 1985" op te halen. Deze
gids is verkrijgbaar bij de meeste
NS-stations, bij elk ANVR-reisbu-
reau of bij de banken die reizen
verkopen. En dan ook te vragen
om de folder "Paris Spécial Trein
+ FTS hotel", waarin de voorde-
ligste reismogelijkheid (tot 15 de-
cember 1985) staat vermeld. De
FTS-Frantourreizen kunnen da-
gelijks gemaakt worden en er is
keus uit arrangementen van 2 tot
en met 8 dagen en zelfs 60 dagen.
De zeer voordelige "Paris Spécial-
trein -f FTS/Hotel" reizen zijn er
voor 2,3,4 of 5 dagen. En mocht u
in uw omgeving deze brochures
niet kunnen krijgen: als u belt met
FTS-Frantour in Amsterdam (tel.
020-236800) zal men u de ge-
noemde brochures graag toezen-
den.

AGENDA

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

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

VRTC elke woensdagavond trainen in het
Dorpscentrum.

13 febr. N.B.v.P.
14 febr. Jong Gelre dansles

Dorpscentrum.
16 febr. Enduro voor wielerveldrijders

VRTC de 8-kastelenrijders
18 febr. NCVB dia's en informatie over wat

groeit en bloeit langs (Vordense)
wegen

20 febr. Bejaardenkring Vorden
reisje

21 febr. Jong Gelre dansles
Dorpscentrum

24 febr. Jong Gelre AJK-GMvL-NBvPl
thema bedrijfsovername, Herberg

28 febr. Jong Gelre culturele avond met de
GMvL en NBvPl in de Herberg

Adverteren kost geld... niet adverteren kost meer!

drukkerij weevers

de
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

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

nieuwstad 12- vorden
telefoon 05752-1404

DAMMEN
DCV 3 - WDV 2 10-6
Boven deze wedstrijd hing het degra-
datiespook. WDV staat als laatste ge-
klasseerd en DCV 3 als voorlaatste.
Bij verlies zou het derde Vordense
team vrijwel zeker gedegradeerd zijn.
In een mindere stand startte Michiel
Boerkamp met een remise. WDV
kwam op voorsprong toen Jan Hoe-
nink in een remise stand opgaf. John
Kuin maakte gelijk en Gert Hulshof
bleek in het eindspel een tikje inven-
tiever, waarmee DCV op een 5-3 voor-
sprong kwam. Ook Martin Boers-
broek kwam tot winst. In de overige
partijen kwam DCV 3 niet meer in ge-
vaar (voordelige remises van Beren-
dRossel en Wim Berenpas en een sa-
lonremise van Bertus Wentink).
W. Berenpas - G. Wiggers 1-1; G.
Hulshof - D.J. Bosch 2-0; B. Rossel -
A. Koeken 1-1; M. Boersbroek - E.
Jongkoen 2-0; B. Wentink - R. Bon-
gers 1-1; J. Kuin - F.H. Sonderen 2-0;
M. Boerkamp - G. Koobs 1-1; J. Hoe-
nink - H. v.d. Plaatsg 0-2.

DCH Hengelo 2 - DCV 4 8-4
De Hengelose reserves bleken duide-
lijk te sterk voor het vierde team. We-
liswaar kwam DCV op voorsprong
door een fraaie kombinatie van John
Kuin, maar achtereenvolgende neder-
lagen van Han Berenpas, Erik Brum-
melman en Henk Esselink zetten
DCV op niet meer te overbruggen af-
stand. Jan Hoenink en Rik Slutter
speelde remise.

J. Heyink jr. - H. Esselink 2-0; A.
Hiemcke - J. Hoenink 1-1; R. Hesse-
link - H. Berenpas 2-0; G. Kreunen -E.
Brummelman 2-0; B. Harkink - J.
Kuin 0-2; H. Tekelenburg - R. Slutter
1-1.

Persoonlijke wedstrijden
In de distriktsvoorronden heeft Harry
Graaskamp zijn deelname aan de dis-
triktsfinale reeds zeker gesteld. Hij
won met degelijk spel van Chris Gre-
vers en is nu onbereikbaar geworden.
Bertus Nijenhuis kreeg van Carel
Nengerman zijn 2e nederlaag te slik-
ken. Doordat Joop Heyink in de eer-
ste klasse remise speelde tegen Cle-
mens Keurentjes, heeft Bennie Hid-
dink in de laatste ronde (22 februari)
aan remise genoeg om zich voor de di-
striktsfinale te plaatsen. Martin Boers-
broek .verloor van Herbert Rougoor
en is kansloos voor een plaats. Michiel
Boerkamp remiseerde met H. Bruins.
Gerrit Wassink heeft in het Gelders
Kampioenschap na een remise tegen
Peter Hoopman nog goede kansen op
deelname aan de kwartfinales. Henk
Ruesink werd in de tijdnoodfase van
het bord gespeeld door Geert Berends
en al een goede klassering kunnen
vergeten. Ook Simon Wiersma ver-
loor in de eerste klasse van Stef Mig-
chelbrink. Henk Hoekman is bezig
met een sterke eindsprint en won dit
keer van Odin Mol. Jurgen Slutter was
de mindere van Jaap Vaarkamp en
blijft de onderste plaats warm hou-
den.

Onderlinge kompetitie
Senioren: J. Masselink - B. Nijenhuis
2-0; H. Hoekman - H. Graaskamp 1-1;
B. Breuker - J. Slutter 0-2; G. ter Beest
- H. Esselink 1-1.
Oudledentoernooi: H. Berenpas - J.
Kuin 1-1; J. Wiersma sr. -G.Bos-Gos-
selink 1-1. De laatste ronde is op 21 fe-
bruari, wanneer ook de prijsuitreiking
zal plaatsvinden.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

1404

Ik kan
de tyfus
krijgen.

Wat wij elkaar in Nederland wel 'ns toewensen, is realiteit voor Boeto. Hij
woont in West-Afrika. Daar, waar kinderen nog écht de tyfus krijgen. Of
polio, kinkhoest en erger. Stichting Redt de Kinderen (Nederland) en
Unicef gaan daar samen iets aan doen met een groot vaccinatieproject
Dat lukt ons alleen met uw hulp. Geef, en laat Boeto niet de tyfus krijgen.

Help het inentingsproject van Stichting
Redt de Kinderen (Nederland) en Unicef.

Giro 60 40 20.


