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MOTTO DEURDREAJERS TIJDENS KARNAVAL

Geen gezeur,
dreaj maor deur, heur
Onder het motto "Geen gezeur, dreaj maor deur, heur" is de Vordense karnavalsvere-
niging "De Deurdreajers" voornemens er het komende karnaval weer een knotsgekke
en gezellige boel van te maken. Als start van het grote karnavalsweekend wordt op vrij-
dag 7 februari een bezoek gebracht aan de scholen in Vorden.

Onder het motto "De oudsten en
jongsten gaan voorop", zal Jeugdprins
Oscar II en zijn adjudanten Gerben en
Serge bezoeken brengen aan de
school op de Kranenburg ('s morgens)
en aan de school "De Vordering" 's
middags. In de latere middaguren
volgt dan een bezoek aan de oudste en
jongste inwoner van Vorden. Hier-
mee willen de "Deurdreajers" aange-
ven dat karnavalvieren op geen enkele
wijze aan leeftijd is gebonden.
Zaterdag 8 februari zal het college van
BenW om 10.30 uur in de raadszaal
Prins Frank de Eerste en zijn gevolg
welkom heten. Burgemeester Vunde-
rink zal de Prins dan de sleutel van het
gemeentehuis overdragen om daar-
mee officieel het karnavalsgebeuren
te starten
Wanneer deze overdracht heeft
plaatsgevonden zal het symbool van
de Deurdreajers het "eusie" het lucht-
ruim kiezen om alle Vordenaren hier-
mede op de hoogte te stellen.

Playbackkampioenschappen
Zaterdagmiddag 8 februari zal voor de*
derde keer het playbackkampioen-
schap van Vorden gehouden worden.
Met als inzet "De Herberg playback-
wisseltrofee". Tijdens deze middag
wordt Jeudprins Oscar II en zijn adju-

danten Gerben en Serge geïnstal-
leerd. Zij zullen tevens de prijzen uit-
reiken van de playback-kampioen-
schappen. Tevens zullen zij de win-
naars bekend maken van de door de
Deurdreajers georganiseerde prijs-
vraag.
Hierna zal het jeugdkarnaval van start
gaan. Zaterdagavond zal in residentie
Schoenaker een karnavalsbal worden
gehouden waaraan het karnavalsor-
kest "Sunset" haar medewerking zal
verlenen.
Zondagmiddag komt de jeugd vanaf
14.30 uur wederom in aktie en wel in
residentie Schoenaker in de Kranen-
burg. Onderleiding an Jeugdprins Os-
car II en zijn adjudanten Gerben en
Serge zullen zij de jonge "Deurdrea-
jers" de kneepjes van het karnaval bij-
brengen. De play-back kampioenen
en de mini-dansgarde zullen deze
middag eveneens optreden.
Theo Schoenaker heeft voor de ou-
ders die tijdens het jeugdkarnaval op
hun kroost moeten wachten een spe-
ciale medicijn klaar staan. Een medi-
cijn voor genezing van "kopspijkers".

Zondagavond staan de Vordense
specialisten op het gebied van een
pintje tappen, te weten Corrie en Han-
nie in zaal de Herberg klaar om ervoor
te zorgen dat het café-karnaval een ge-

zellige happening wordt. Het Hanska
Duo zal voor de muzikale omlijsting
zorgen.
Maandagmorgen 10 februari wordt
een ieder om 9.00 uur verzocht om in
pyama te verschijnen in "De Herberg"
om daar deel te nemen aan het "pya-
ma-ontbijt met Frühschoppen" onder
muzikale begeleiding van het Hanska
Duo.
Ook dit jaar zal de residentie De Her-
berg vanaf 19.00 uur het middelpunt
zijn van het grote "Rosenmontagbal".
Het karnavalsorkest is die avond
"Free Sence". Om 21.30 uur zal er een
optreden plaats vinden van Arie Rib-
bens.
Het karnavalfestijn wordt dinsdag-
middag 11 februari in de residentie
Schoenaker vervolgd met het senio-
renkarnaval. De Deurdreajers bieden
de aanwezigen dan een programma
met onder andere hoogtepunten uit
de laatste pronkzitting.
Op die zelfde avond wordt in residen-
tie Schoenaker het karnaval 1986 be-
sloten met het Vastenavondbal met

ing van het orkest Forever.
avond wordt tevens de

trekking verricht van de grote verlo-
ting. Tijdens de festiviteiten zijn er
borrelbussen aanwezig zodat de kar-
navalisten ongestoord feest kunnen
vieren. ̂ ^

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).

1. Gemeenteraadsverkiezingen
19 maart 1986. Openbare bekendma-
kingen terzake van:
A. Ter inzagelegging geldige lijsten van
kandidaten.
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis, dat de voorzitter
van het centraal stembureau de geldi-
ge lijsten van kandidaten voor de aan-
staande stemming ter verkiezing van
de leden van de gemeenteraad, met
vermelding van de daaraan toegeken-
de nummers en - in voorkomend ge-
val - de namen en/of de aanduidingen
der politieke groeperingen, ter ge-
meentesecretarie voor een ieder ter
inzage heeft gelegd.

B. Stemming
De burgemeester van de gemeente
Vorden brengt ingevolge artikel 18 der
kieswet ter openbare kennis, dat op 19
maart 1986 van des morgens acht tot
des avonds zeven uur de stemming ter
verkiezing van de leden van de ge-
meenteraad zal plaats hebben.
Hij wijst op het bepaalde in artikel 128
van het wetboek van strafrecht: Hij
die opzettelijk zich voor een ander uit-
gevende, aan een krachtens wettelijk
voorschrift uitgeschreven verkiezing
deelneemt, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste een jaar.

C. Bekendmaking van de uitslag
De voorzitter van het centraal stem-
bureau voor de verkiezing van de le-
den van de gemeenteraad van Vorden
maakt ingevolge artikel N 21, lid 2 der
kieswet bekend, dat op vrijdag 21
maart a.s, te 10.00 uur, in een voor de
kiezers toegankelijke zitting van dat
bureau in het Gemeentehuis de Hor-
sterkamp 8 de uitslag van de op 19
maart 1986 gehouden verkiezing zal
worden bekendgemaakt.

D. Uitoefening van het kiesrecht door
personen die in dienstbetrekking zyn.
De burgemeester van Vorden herin-
nert in verband met de op 19 maart
1986 te houden verkiezing van de le-
den van de Gemeenteraad aan de on-

derstaande bepalingen van de kies-
wet:
1. Volgens artikel 110 der kieswet is ie-
dere werkgever verplicht te zorgen,
dat iedere stemgerechtigde werkne-
mer, die bij hem in dienstbetrekking
is, gelegenheid ontvangt om aan de
verkiezingen deel te nemen, voor zo-
ver hij dat niet buiten zijn werkuren
kan doen. Deze verplichting geldt niet
ten aanzien van de werknemers, die
binnen de voor de stemming bepaalde
tijd geen dienst verrichten in een ge-
meente, waar zij aan de stemming
kunnen deelnemen, of in een aan-
grenzende gemeente. Indien laatstge-
noemde werknemers evenwel, om
aan de stemming deel te nemen, niet
langer dan twee achtereenvolgende
uren behoeven te verzuimen, geldt
vorengenoemde verplichting van de
werkgever wél.
2. Op grond van artikel X 9 der kieswet
wordt de werkgever die de hierboven
vermelde, hem opgelegde verplich-
ting niet nakomt, gestraft met hechte-
nis van ten hoogtste veertien daen of
geldboetes van ten hoogste vijfenze-
ventig gulden.

t
2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen
Wei A rob 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 28 januari
1986 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer J.M. Heersink, Zut-

phenseweg 21, voor het plaatsen
van een dakkapel aldaar.

2. Aan de St. Huisvesting Bejaarden,
Nieuwstad 32, voor het verbouwen
van een verzorgingstehuis voor be-
jaarden aldaar.

3. Aan Ten Have B.V, Industrieweg
11, voor het gedeeltelijk vergroten
van een staal-straalruimte aldaar.

4. Aan het Gemeentebestuur van
Vorden, voor het verbouwen van
de openbare basisschool te Vor-
den.

5. Aan de heer H.J. Reerink, Kervel-
seweg 18 te Hengelo (Gld.), voor
het verbouwen van een boerderij
met schuur aan de Lankampweg 8
alhier.

3. Aanvragen van jachtakten
Het hoofd van plaatselijke politie te
Vorden brengt ter kennis van belang-
hebbenden, dat formulieren voor het
aanvragen van een jachtakte - geldig
voor het jachtseizoen 1986-1987 - kos-
teloos verkrijgbaar zijn ter gemeente-
secretarie.

Het verdient aanbeveling de aanvra-
gen in te dienen vóór l maart a.s.
De aanvraagformulieren moeten in
tweevoud worden ingevuld en moe-
ten vergezeld gaan van twee goedge-
lijkende pasfoto's van degene voor
wie de akte wordt aangevraagd.

Jachtakten voor minderjarigen van
achttien jaar en ouder behoren door
ouders of voogden te worden aange-
vraagd.

4. Verleende vergunning voor het hou-
den van een loterij
Burgemeester en wethouders hebben
de Z.V.V. Velocitas vergunning ver-
leend voor het verkopen van loten, en
wel tot en met 8 februari a.s.

Prins Frank de Eerste
op bezoek bij
Villa Nuova
De bewoners van Villa N uova hebben
al een voorproefje kunnen nemen op
het komende karnaval. Het is voor de-
ze mensen elk jaar weer een gebeurte-
nis op zich wanneer de karnavalsvere-
niging "De Deurdreajers" zich bij hen
komt presenteren. Huisprins Jelte Jan
spak waarderende woorden toen
Prins Frank de Eerste met zijn gevolg
binnenstapte.

Het bleef niet alleen bij woorden, nee
het werd een gezellig feest. Het straat-
orkest "De Mafketels" uit Doetin-
chem zorgde voor een puike stem-
ming. De zeemansliederen, Egelan-
dermuziek en allerhande populaire
deuntjes gingen er bij de bewoners
van Villa Nuova in als koek. Verder
was er een optreden van de Dansgar-
de met de gardedans. De Hofliederen-
tafel bracht een programma van zang
en schets, speciaal geënt op de bewo-
ners. Prins Frank de Eerste liet zich
niet onbetuigd en zorgde zelf hoogst-
persoonlijk voor een voortreffelijk
staaltje gitaarbegeleiding. Het duurde
dan ook niet lang of stoelen en tafels
gingen aan de kant voor de onvolpre-
zen polonaise.

Prins Frank de Eerste was deze mid-
dag niet met lege handen gekomen.
Hij had nl. onderscheidingen bij zich
voor die mensen die zidÊfcc enigerlei
wijze verdienstelijk malflW/oor Villa
Nuova. Zo werden de heren Klein
Kranenbarg, Huisman, Horsting,
Pruis, Homan en prins Jelte Jan, als-
mede zuster Jong-A-Lim onderschei-
den. J^

STAMPER
CARNAVAL
Wederom organiseert Jeugdsoos 't
Stampertje het wel bekende Stamper
Carnaval in residentie het Stamper-
tjeshol.
Tegen circa half drie zal prinses Sandy
de Ie en prinses Yvonne de Ie en het
gevolg van niks de poorten van het
Stampertjeshol binnen knallen, waar-
bij tevens het "Hanska Duo" voor een
muzikale omlijsting gaat zorgen.
Tevens is er wederom de verkiezing
van de best verklede bezoekers, waar-
bij de eerste prijs zal uitgaan naar prin-
ses- of prins carnaval 1987.

Achtkastelenrijders
gezonde vereniging
Tijdens de jaarvergadering die de
VRTC "De Achtkastelenrijders" in ca-
fé het Zwaantje hield werd afscheid
genomen van penningmeester
Adriaan Eskes. Gedurende zeven jaar
heeft hij deze funktie vervuld. Voor-
zitter Henk Steintjes bedankte hem
daarvoor en bood hem een paar ca-
deaux aan. De heer H. te Linde zal nu
de open gevallen plaats in het bestuur
innemen. Overigens had de scheiden-
de penningmeester bij zijn jaarover-
zicht nog melding kunnen maken van
het feit dat de vereniging er gezond
voor staat.

Sekretaris Henk Arfman memoreer-
de de toertocht naar Brussel en het
winnen van de zeskamp. Op 11 mei
wordt de voorjaarstocht gehouden.
De fietsvierdaagse is voorlopig ge-
pland van 3 t/m 6 juni.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

naar de kerk gaan om God te loven en
ons leven te stellen onder Zijn goede
Woorden.
De gelijkenis komt aan de orde van de
arbeiders in de wijngaard. De kinde-
ren zullen dit verhaal op duidelijke
wijze uitbeelden.
Het zal een blijde dienst worden, waar
we ons verblijden over Gods goed-
heid voor allen. Schriftlezing is Matth,
20:1-16. We zingen Ps. 136, lied 62, lied
223 en het bekende: "Geprezen zij de
Heer".

Kapeldienst
Met hetzelfde thema gaan de Wilden-
borchers bezig, met een dienst o.l.v.
Ds. H. Westerink. Wie zich daarbij wil
voegen is welkom in de kleine kapel
nabij de Wildenborch.

9 februari,
zondag van het
werelddiakonaat
Veel mensen op onze wereld zitten in
de hoek waar de klappen vallen. Er
wordt geleden: — bij oorlogen, aard-
bevingen, vulkaanuitbarstingen, over-
stromingen en bij andere rampen: -
wanneer er hongersnood heerst; -
wanneer er epidemiën uitbreken.

Er wordt geleden: — wanneer er spra-
ke is van onderdrukking, martelingen
en onrecht. In praktisch alle landen
van de wereld proberen Christenen
iets te doen aan de verbetering van de
levensomstandigheden van al die
mensen, bijvoorbeeld — door hulp te
bieden bij rampen en aan vluchtelin-
gen: — door mee te helpen bij onder-
wijs, landbouwwerk en gemeen-
schapsontwikkeling; — door op te ko-
men voor de arme, de verdrukte, de
zwakke in de samenleving, de mens
die niets te vertellen heeft.

Uw werelddiakonaat helpt daarbij hel-
pen. Helpt u uw werelddiakonaat met
een goede gift in de collecte?

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: J.W. Heijink en
L.M. Roseboom.
GEHUWD: A.J. Vogelaar en M.S.E.
Verkaik.
OVERLEDEN: Geen.

Herv./Geref. Ge/insdienst
Zowel in de Gereformeerde kerk als
in de Hervormde Dorpskerk wordt
zondag een gezinsdienst gehouden.
Dat betekent dat jong en oud samen

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

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 uur en 17.45 tot 18.15uur
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. Verder de 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 0834044192.

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 Voornam 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 085452220.

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.



SCHAATSEN
Hoge Noren - Lage Noren - Kunstschaatsen

Houten schaatsen - Glijijzers - etc. etc.
OOK VOOR SLIJPEN.

bmêndseti
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

U ziet 't goed: een analoog
herenhorloge met digitale dag- en
datumaanduiding! Plus alarm en
voorgeprogrammeerde kalender
tot het jaar 2019. N ieuw van Casio.
Dus betrouwbaar.
Met verchroomde kast en edel-
stalen band. Ook geheel in het
zwart, f 169,-.
B ij de Casio-dealer. CASIO

CASIO.NU OOK MET WIJZERS.

AGROOTKORMELINK
hor logerie goud &zilver optiek

Spalstraat 27, Hengelo IGld.) Tel. 06753 1771
Gediplomeerd opticien 's Maandags gesloten

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

KARNAVAL
Zaterdag, zondag en dinsdag
3 dagen vol plezier.

Café-Rest. Schoenaker.

QUILTEN EN
PATCHWORK

Cursussen voor
beginners en
gevorderden, ook voor
mannen.
Voor informatie:
let Smits,
"De Quilterij"
Oude Borculoseweg 1 ,
Warnsveld.
Tel. 05751-909.

Inruil
pannenaktie
BK
Lever uw oude pan in voor een
nieuwe en u krijgt:

kookpan en
hapjespan 20,-
Alle fluitketels 1 5,-
Alle steelpannen 10,-
Uitgezonderd: BK populair -
grijs gewolkt en aluminium.

FA. JANSEN
Bleekstraat 1, Hengelo G.
Tel. 05753-1360

OVER w DAGEN is
HET ZOVER BIJ 5
WELKOOP IN
TOLDIJK!'

" "WAT DAN?
r

we l koe |»
TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441

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

De speciale verende en schok-
dempende zool van deze door-

dachte Nike running-
schoen geven je

„vleugels".

Maten 4-12

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

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-

de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk

* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-

en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
' Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags ̂ nehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

1986
BLAUWE BOK

met

* BARGKAPEL
* MELODY BAND
* GAIT UUT KLOOSTER
* DE NEIGBERTS

Country and Western
* RUUMPOL
* EN VELE ANDEREN

op ZATERDAG 8 MAART 1986 in

café-wegrestaurant

DE BOGGELAAR

Aanvang: 20.00 u. Einde: ± 1 u.

All-in prijs f 45,— p.p.

Kaarten en tafelreservering: 05752-1426

OPRUIMING
GERO ZILMETA bijvoorbeeld:
6 pers. cassette 42 dlg 526 van 708,65 voor 460,-
9 pers. cassette 61 dlg 526 van 981,60 voor 620,-
9 pers. cassette 61 dlg 521 van 91 1,35 voor 590,-
12 pers. cassette 129 dlg 512 van 1594,20 voor 1065,-
GEROZILDURO bijvoorbeeld:
6 pers. cassette 42 dlg 740 van 882,35 voor 480,-
9 pers. cassette 87 dlg 760 van 1499,55 voor 980,-
12 pers. cassette 82 dlg 735 van 1600,15 voor 1065,-

Bleekstraat 1 , HengeloG. 05753-1360

kostje al geld genoeg.

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyurtzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e

^maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN

Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als t om kinderen gaat.

g 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
bij de bank met de *

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Sladsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 4?- t Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijvei heid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

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



Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken voor
de grote belangstelling, felici-
taties, bloemen en kado's in
welke vorm dan ook ontvan-
gen. Ook de muziek met de
majorettes. Dit alles heeft ons
50-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag gemaakt.

FAM.
J. GROOT JEBBINK

Vorden, februari 1986
„Sophia Hoeve"
Almenseweg 41

Daar het ons niet mogelijk is al-
len persoonlijk te bedanken
voor de vele en hartelijke blij-
ken van medeleven en belang-
stelling ondervonden na het
overlijden van onze lieve zoon
en broer

HANS HAMMERS

zeggen wij u langs deze weg
hartelijk dank.

Uit aller naam:
Fam. Hammers.

Wamsveld,
Februari 1986.

Voor uw blijken van medele-
ven, ontvangen na het overlij-
den van mijn lieve vrouw, onze
moeder, groot- en overgroot-
moeder

TONIA FREDRIKA

MEIJERINK-OOMS

Daarvoor onze oprechte dank.

G.J. Meijerink
Kinderen-, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, februari 1986
Strodijk17.

Voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van onze lieve
moeder en oma

HEINTJE

BOUWMEESTER-

ABBINK

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Kinderen en
kleinkinderen

't Voorschotje
Onsteinseweg 9, Vorden.

Dr. VANEKER
heeft

GEEN PRAKTIJK
vanaf 7 februari t/m 14 fe-
bruari.

Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter A t/m K kun-
nen zich wenden tot dr. Ster-
ringa. Schoolstraat 9, tel.
1255.
Patiënten wier achternaam be-
gint met de letter L t/m Z kun-
nen zich wenden tot dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

ZOEKT U HULP? Dan kunt U
mij bellen, liefst 's morgens.
Bellen na 17.00 uur.
H. Rijneveld-Wiltink,
Tel. 2986.

Landbouwers opgelet
U wenst straks een vakkundige
mollenbestrijding? Wij verzor-
gen het weer voor U.
LJ.R. WAGENVOORT,
Hengelo G ld.
Tel. 05753-3221

Witte kunstschaatsen te
koop maat 37 f 30,-.
Tel. 05752-6838

Te koop: racefiets, Raleigh
Record.
Tel. 05750-20728.

AUTORIJLESSEN?

B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Zeg ben je nou
helemaal mal,

jij komt toch ook op
het Stamper Carnaval.

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij mee dat van ons is heenge-
gaan onze lieve man, vader en grootvader

1922 1986
GERRIT JAN DIJKMAN

echtgenoot van J. Bannink
eerder weduwnaar van M. Potman

Vorden: J. Dijkman-Bannink
Gerrit - Gerry

Lochem: Willie - Henk
Ibadan: Hennie - Gerry
Vorden: Anneke - Joop

Doetinchem: Wim - Marian
Delft: Gerda

en kleinkinderen

7251 KK Vorden,
1 februari 1986
Nijlandweg 2.

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op
donderdag 6 februari a.s. om 11.15 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden. Waarna de teraardebestelling zal
plaatshebben om 12.30 uur op de Nieuwe Begraaf-
plaats te Lochem.

Hierna is er gelegenheid de familie te condoleren in zaal
Bakker te Vorden.

Heden overleed nog vrij onverwacht onze beste zwager
en oom

GERRIT JAN DIJKMAN
echtgenoot Jenneke Bannink

in de ouderdom van 63 jaar.

Vorden: Fam. G.J. Rossel
B. Rossel-Bruil

Zelhem: Fam. J. Lettink
' B. Lettink-Rossel

neven en nichten.

Vorden 1 februari 1986.

Door zijn ziekte was hij genoodzaakt zijn taak als ouder-
ling op te geven. Nu zijn we diep geschokt door het
overlijden van

GERRIT JAN DIJKMAN

Wij bidden om troost voor zijn familie.

De kerkeraad van de
Ned. Herv. Gemeente
te Vorden.

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 gratis
af te halen in het Dorpscentrum op: maandag 10
en dinsdag 11 februari tussen 19.00 en 21.00 uur.
Voor telefonische informatie:
H.J. Arendsen, Insulindelaan 24, tel. 05752-
2403.

D ieren bescherm ing
Afdeling Zutphen e.o.

0

Ter voorkoming van een veel te groot
aantal katten, houdt de afdeling
Zutphen e.o. van de Dieren-
bescherming in haar werkgebied een

sterilisatie/castratie
ClKTIG van 17 febr. t/m 7 maart.

Het gebied omvat de plaatsen: Zutphen,
Warnsveld, Lochem, Vorden, Ruurlo,
Brummen, Eerbeek, Steenderen, dorp
Voorst, Gorssel, Epse, Eefde, Laren,
Almen.

— U betaalt een eigen bijdrage van: f 50,-
per sterilisatie; f 1 7,50 per castratie.

— De meerkosten zijn voor onze rekening
— U hoeft geen lid te zijn van de

Dierenbescherming! Wat niet is...
— De behandeling wordt verricht door Uw

eigen dierenarts.

— Bel voor informatie en een
kortingskaart: mevr. te Velthuis, tel.
05752-3114; mevr. Kok, tel. 05750-
21671; Mevr. de Brouwer, tel. 05756-
2662.

Kies de
Keurslager

Deze week hebben wij een extra voor-
deel gehad bij onze leverancier van het

limousine vlees en daar-
van willen wij U ook van

mee laten profiteren.

OOSTERSE
VARKENSREEPJES

mager varkensvlees
met een verse
groente mix
100 gram

1,65
met gratis saus

Voor de boterham
Rauwe ham

gerookt of ongerookt
100 gram 1,98
Laverkaas

100 gram 0,98
Rauwkost salade

100 gram 0,98

6,98
Maandag:

speklap
per kg.
Dinsdag:

Verse worst
grof of fijn
500 gram
Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 gram /| QQ

KEURSLAGER

V L. V/lJ IVI/\IM Zutphenseweg - Vorden

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Wegens vakantie van
dinsdag 11 febr. t/m donderdag
13febr.

GESLOTEN
Vrijdag 14 februari zijn wij weer voor u
geopend.

CHINEES VOROEN TAO SING
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 1905

Nellyvan Dijk-Has
HUIS TER LINDE TRILOGIE

Deze aantrekkelijke trilogie van een
vermaard schrijfster bevat drie
boeiende romans:
Vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven
De brandende lamp

Totaal 480 blz.. gebonden met een
prachtig kleurenomslag.
Normale pri/s f 32,50

NU SLECHTS ƒ 14,90
Uw voordeel ƒ 17,60

Raadhuisstraat 22, tel. 3100

BIJ DE BOEKHANDEL BENT U GOED UIT

Presenteert £
Zondagmiddag 9 februari >

het >

stampercarnaval \
onder leiding van prinses Sandy 1 e en >

prinses Yvonne de 1 e. >

< Muziek: "HANSKA DUO" ""
u. >
< Verkiezing van de best verklede bezoekers, r

5 Aanvang 13.30 uur. Entree f 3,00. 5

ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF ALAAF

KARNAVAL IN
QH^I^HI^D^^^^^^I^^^H

Herberg "T
TE VORDEN

ZATERDAG 8 FEBRUARI
aanvang 14.00 uur in de grote zaal

DE POPULAIRE PLAYBACKSHOW
Zaterdagavond:

KARNAVALSAVOND
o.l.v. mevr. Kornegoor (bestemd voor 30, 40 en 50-plussers van

de wekelijkse dansmiddag op dinsdag)

ZONDAG 9 FEBRUARI
met medewerking van Prins Frank de Eerste en gevolg en met muzikale

ondersteuning van het 'Hanska Duo' het zeer bekende

CAFÉ-KARNAVAL

MAANDAG 10 FEBRUARI:

NIEUW: PYAMA-ONTBUT MET FRÜHSHOPPEN
aanvang 's morgens 9.00 uur. Iedereen wordt aan het ontbijt verwacht

in pyama met slaapmuts enz. Muziek: 'Hanska Duo'. Entree f 5,- inklusief ontbijt,
«opgave gaarne z.s.m.

Maandagavond 20.00 uur (zaal open 19.00 uur)
Kaarten in voorverkoop en aan de zaal f 12,50. VOL IS VOL

GROOTS
ROSENMONTAGBAL

— met medewerking van Prins Frank de Eerste en zijn gevolg
— 4 bars vol gezelligheid

— in het café speelt het - in de zaal speelt - ca. 21.30 uur
het toporkest het optreden van

'Hanska 'Free Arie
Duo' Sence' Ribbens

— vanaf ca. 22.30 uur is de barbecue geopend

KARNAVAL
Zaterdag, zondag en dinsdag
3 dagen vol plezier.

Café-Rest. Schoenaker.

vruchtenvlaaitjes

l 'l wmkellie m vers brood en banket

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

Aanbiedingen do, vrij, zat e, 7 en s febr.
> ^^

Burgemeester Galleestraat 22

Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

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

Oh wat zijn wij
, weer blij,
het Stamper Carnaval

is er weer bij.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 kilo

iHoll. golden
delicious
1.95

MAANDAG
10 februari

gesneden
koolraap
500 gram

0,95

DINSDAG
11 februari

geschrapte
worteltjes
500 gram

0,95

WOENSDAG
12 februari

stoofschotel
champignonmix

500 gram

3,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

HJHusqvarna
De motorzaag specialist

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

Hoof» als MB purdl

Eigenlijk staat-ie voor schut, Ome
Loeks, daar in het plantsoen voor hel
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 R U U R L O s



WINTERRRRÜ!
VOORKOM SCHADE
DOOR BEVRIEZING

DIKAIR
HETELUCHT-
KANONNEN

barei\dsei{ Zutphenseweg 15 - Vorden
Tel. 05752-1261

KARNAVAL
Zaterdag, zondag en dinsdag
3 dagen vol plezier.

Café-Rest. Schoenaker.

Ruiten kapot?
Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de vol-
gende dag geplaatst.

SCHILDERSBEDRIJF

J.M. UÏTERWEERD B.V.
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

met
Televisie

reparaties

i uw vakman
• van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

WEEKENDAANBIEDING

MOORKOPPEN
ï 't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

Speciale
aanbieding
Bij aankoop van behang
t.w.v. 200,- een zeer solide
plaktafel t.w.v. 54,75
voor slechts

Idem bij aankoop
t.w.v. 150,-
plaktafel voor slechts

Idem bij aankoop
t.w.v. 100,-
plaktafel voor slechts

Zolang de voorraad strekt.

7,50

Schildersbedrijf - Verfhandel

. Boerstol k.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Geachte tuinliefhebbers!
Op woensdag 26 februari a.s. is
er een voorlichtings/con-
tactavond van Gebr. Kettele-
rij B.V. in zaal Bakkerom 19.30
uur.
Wij zullen Uw aanwezigheid
zeer op prijs stellen.
G aarne opgave op ons bed rijf,
winkel of tel.

GEBR. KETTELERIJ B.V.
Vorden. Tel. 1508.

Café-Restaurant-Kegelcentrum

„De Boggelaar"
Zalen voor
bruiloften en partijen
diners en koffietafels
koude en warme buffetten
gourmetten en fondueen

En vanaf heden kunt u elke zondag
kegelen voor de helft van de
prijs, dus 7,50 per baan per
uur.

H. Hartman,
Vordenseweg 32, Warnsveld
Tel. 05752-1426

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGS-
KRANT OPRUIMING KWALITEITSMEUBELEN

VOOR EXTRA LAGE
PRIJZEN

Moderne
elementen-
wand
2.12 mtr. breed
van
2135,- ,..
voor 144

Zitzak in
fauteuilmodel •
Meeneemprijs

98.-

Slaapkamer
wit gelakt
ledikant 140 x 200 +
2 nachtkastjes +
bovenbouw met spiegel
(ook leverbaar met een ledikant van
180x200)
Bijpassende schuifdeurkast 200 breed,
met 2 spiegels
voor slechts

Eethoek, eiken
Eetkamerstoel, zadelzit
massief eiken
per stuk

Eetkamertafel
140 x 85 cm
semi massief
voor slechts

998,-

Robuust massief eiken
bankstel
met rundlederen
kuipkussens.
Het toppunt van meubelkunst
3- + 2-zits 9QQR 4
voor L-3J\Jii/
(als 3-1-1 zits voor 3595,-)

COUPONNEN
TAPIJT
Met kortingen tot 70%
Zie ook onze speciale
aanbiedingen van de volle rol.

Salontafel

550-

Stuntaanbiedingen op de
afdeling slaapkamers.

HELMINK
Hoekkombinatie
3- + 2-zits,
gestoffeerd, in een prima
kwaliteit, draion velours.

Zutphenseweg 24
VORDENmeubelen Tei. 057521514

KARBONADE - ZOVEEL

\ "

Lodwmewcs 16-7231 PIHVarns\eld Tel.05751-336 4>
c in

Ü.E

KARBONADE - ZOVEEL U WILT

SPAAR

VEEL

GELD UIT!

Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
Of

TAPIJT met de

unieke
CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf-
verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

e best verzorgde vakanties
begnnen bij e Rabobank

^y

b.v. KROKUSVAKANTIE
ONDER DE

ZON
8-DAAGSE VLIEGREIS
BENIDORM 9 FEBRUARI

per persoon

IN SAMENWERKING MET HOTELPLAN.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

PHOENLX FIETSEN
2 kleuren,
veiligheidsslot
kogellager-trapas
remnaaf "

Trommelrem,
3 versn. 549,-

TOMOS DAMES-
BROMFIETSEN

1075,-

Fa. Reind Zweverink
lekink 8, Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2888

Grandioze eiken
wandkast
met houten scharnieren
168 breed, 200 hoog
en 55 diep ^noc
Opruimingsprijs l 300

TV/videokast
massief
Europees eiken
front, in blank
of donker eiken

325-
Kaaskast
eiken, 100 breed,
ook te gebruiken
als TV-, audio-,
of videomeubel,
verstelbare
legplanken

* Gratis reservering en
verzekering voor
latere levering

* Ruim 4000 m2 meubel-
en tapijttoonzaal

* Prima service en garantie

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.

NAAREENFINLUX
KLEURENTELEVISIE
BLIJFJE KIJKEN.OOK
ALS HIJ UITSTAAT.
Een staaltje van technologische periektie
en schitterende vormgeving, de nieuwe
kleuren TV's van Finlux. Finse topklasse,
die zijn tijd ver vooruit is. Met een oog-
en oorstrelende beeld- en geluidkwaliteit.
En voorzien van alle funkties en mogelijk-
heden die nu én m de toekomst van
belang zijn. En met een heel bijzondere
vormgeving waaraan Finse lopontwerpers
al hun talenten hebben besteed
Omdat Finlux vindt dal zijn kleuren TV's
altijd gezien mogen worden.

Afgebeeld: type 1 202. 66 cm. stereo, leleteksi
alsiandbediening leverbaar 6 types mcl iele
tekst vanal 1 1899, Alle types ? \aw

FINLUX
HELDER ALS FINLAND.

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 -ZUTPHEN

TEL 05750-13813
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KLEIN POESJE BR A CHT BEZOEK AAN FEEST A VOND

Nederlandse kampioenen van
'De Graafschaprijders9 tevens
motorsportmannen van het jaar

Hilariteit in zaal "De Herberg" toen daar zaterdagavond tijdens de jaarlijkse f eestavond
van de auto- en motor club "De Graafschaprijders" een klein poesje de dansvloer betrad.
Het lieve beest keek temidden van ruim 300 bezoekers nieuwsgierig in het rond, Henk van
Ark, dierenliefhebber bij uitstek, bang dat de poes in het feestgedruis ten onder zou gaan,
ontfermde zich over de poes en zorgde er voor dat het dier weer bij haar baasje terecht
kwam.

Na dit klein intermezzo kwam de,
feestavond van "De Graafschaprij-
ders" eerst goed op gang.
Voorzitter Wim Bielderman onder-
streepte in zijn openingswoord de
goede verstandhouding die er is tus-
sen het gemeentebestuur enerzijds en
de motorclub anderzijds. De grondei-
genaren van het "Delden-circuit" wer-
den dank gebracht, terwijl ook de ver-
schillende sponsors in het dankwoord
werden betrokken.
Hoogtepunt van deze jaarlijkse feesta-
vond was ongetwijfeld de huldiging
van de verschillende kampioenen.
Het senioren-clubteam Enduro van
"De Graafschaprijders" werd deze
avond speciaal door wethouder J.F.
Geerken gehuldigd, vanwege het feit
dat dit team onder leiding van mana-
ger Gerrit Arfman kampioen van Ne-
derland is geworden.
De wethouder maakte van de gele-
genheid gebruik om de Graafschaprij-
ders te complimenteren met het door
hen gevoerde beleid. "De gemeen-
schap kan steeds een beroep op U
doen, denk aan de Oranjefeesten. Ook
het Achtkastelenweekend en het mo-

torsportgala kweken "good-will", zo
sprak wethouder Geerken.
"Het geheim van de club ligt hierin dat
nimmer een tevergeefs beroep op de
leden wordt gedaan. Over het gebruik
van de zandwegen ontvangen we
nooit klachen. Ga zo door, dan blijven
we beslist goeie vrienden", aldus wet-
houder J.F. Geerken.
Het seniorenclubteam, bestaande uit
de coureurs Johan Braakhekke, Henk
Heilegers, Jan Klein Brinke en Gerrit
Arfman, werd hierna uitvoerig door
de wethouder in het zonnetje gezet.
Jaarlijks wordt er bij de "Graafschap-
rijders" de motorsport man van het
jaar gekozen. Voorzitter Wim Bielder-
man stelde dat het bestuur ditmaal
van de normale procedure is afgewe-
ken. In plaats van een motorsportman
van het jaar werden de heren Johan
Braakhekke, Henk Hellegers, Jan
Klein Brinke en manager Gerrit Arf-
man, zijnde het senioren clubteam
Enduro als zodanig gekozen.
Gerrit Arfman zei in zijn dankwoord
dat het kampioenschap van Neder-
land zonder de medewerking van de
dames nooit behaald zou zijn.

Tot jeugdsportman van het jaar werd
gekozen de 16-jarige Angelo Stapel-
broek. Voorts werden deze avond de
volgend(^™npioenen gehuldigd:
Motorcro^F Klasse Jeugd 50/80cc:
Hans Berendsen; Klasse 125cc: Rob
Groot Tjooitink; Klasse B: Marcel
Bulten; Klasse A: Jan Koop.
Enduro: N^ionaal Joop Wuestenenk;
senioren^Bi Klein Brinke.
Toercompetitie: Binnenland Toon Be-
rendsen; idem buitenland Gerrit
Bloemendaal.
Oriëntatie: Auto's A-Klasse Herman
Cortumme; Auto's B-Klasse Johan
Mennink; auto's en motoren Toer-
klasse Jan Slagman; niet leden A- en
B-klasse Piet Reinders (tevens kam-
pioen van Gelderland).
Ere-prijzen: "Delden-trophee": Jan
Klein Brink; "Schoenaker-ritten tro-
phee": Wim Wisselink; "Schoenaker
toer-trophee": Toon Berendsen; "Ok-
horst Grasbaan trophee"; Walter
Arendsen.
Rest nog te vermelden dat de versie-
ringscommissie onder leiding van
Joop Weustenenk de zaal van "De
Herberg" prachtig had versierd.

Pax-Christi kinderhulp
Aktie West-Berlyn
Tienduizenden kinderen in West-Ber-
lijn hebben dikwijls indirect te lijden
van de "Insel-Koller" (Eiland-syn-
droom). Niet zozeer een ziekte, maar
wel een mentale toestand waaraan de
stad voortdurend is blootgesteld na
een reeks politieke schermutselingen
van de grootmachten Rusland en
Amerika. Kinderen moeten sinds
1961 - 25 jaar alweer geleden - groot
worden in een stad die zich omklemd
weet door Muur en prikkeldraad. En
daarbij komen de "normale" proble-
men die zo eigen zijn aan een wereld-
stad met twee miljoen inwoners.
Geen westerse stad zit zo opgesloten
temidden van een andere samenle-
vingsvorm als West-Berlijn.

Een organisatie in Nederland, Stich-
ting Pax Christi Kinderhulp, volgt al
jaren de situatie in Berlijn en in het bij-
zonder die van haar jeugd. Kort na het
oprichten van de Muur, 13 augustus
1961, startte een groep in de Achter-
hoek met de verzorging van vakantie
voor kinderen uit vluchtelingenkam-
pen, die nog jaren in Berlijn beston-
den. Eerst een clubje van 40 meisjes
en jongens. Ze werden om veilig-
heidsredenen over de DDR heen ge-
vlogen. Het aantal groeide en groeide,
maar stokte bij zo'n 2000 kinderen per

jaar, die met treinen in de zomer-
maanden naar Nederland werden
overgebracht.
Over het gehele land verspreid func-
tioneren aktieve afdelingen, die de
plaatsing van de kinderen bij Neder-
landse gezinnen organiseren. Meestal
verblijven die er zo'n vijf weken en on-
dergaan er omstandigheden die hen
thuis vreemd zijn. Aandacht, gebor-
genheid, betere huisvesting, even-
wichtiger gezinsverhoudingen, ande-
re relatie tussen volwassenen en kin-
deren en vooral iemand die luistert.
Ook als is dat typische Berlijn-
se taaltje wel eens moeilijk te volgen,
maar na een week versta je elkaar op-
perbest.

Elk jaar weer zoekt Pax Christi Kin-
derhulp geschikte vakantie-gezinnen
voor meisjes en jongens tussen de 6 en
12 jaar. Volwassenen die menen dat zij
dat kunnen bieden wat een jonge Ber-
lijner nodig heeft en bereid is zonder
vergoeding een kind gastvrij in huis op
te nemen, kan zich melden bij het re-
gionale kontakt-adres. Voor ongeval-
len-, ziekte- en WA-verzekeringen is
gezorgd. Meestal hebben de kinderen
voldoende kleding bij zich.

In 1986 komen de kinderen op 8 juli
en zij vertrekken weer op 14 augustus.
Voor meer informatie H.J. Hoppen,
Het Vaarkwerk 12, 7251 DE Vorden.
Tel. 05752-2017.

Kinderdansgroep
Vrijdagavond vond de openbare les
plaats van de kinderdansgroep. De
voorzitster mevr. van Til opende de
avond, en wenste Christien Kraajen-
brink van harte beterschap, die niet
aanwezig kon zijn wegens ziekte.

De opzet van de avond was totaal ver-
schillend van vorige jaren. Er werd ge-
danst in de grote zaal van het Dorps-
centrum, en ouders en belangstellen-
den waren er dicht bij betrokken. De
zaal was goed bezet en de groepen tra-
den om de beurt voor het voetlicht.
Bovendien kwamen de kinderen die
niet tot de vereniging behoorden,
ook nog aan hun trekken. De ouders
leerden die avond ook nog een dans,
samen met hun kinderen, wat natuur-
lijk niet feilloos verliep, maar grote hi-
lariteit verwekte bij het publiek.

De leiding beruste bij mevr. Kerkho-
ven, bijgestaan door mevr. Bos en
mevr. Wolsing. De accordeon muziek
werd verzorgd door mevr. v. Zant-
voort. Voor alle moeite ontving de
leiding een bloemetje. Tot slot sprak
de voorzitster een woord van dank tot
allen voor hun komst, en dat er op 31
mei, ter afsluiting van het seizoen een
dansmiddag zal plaatsvinden, samen
met de folklore dansgroep „De Stede-
ker Dansertjes" uit Diepenheim.
Een zeer geslaagde avond voor de
dansgroep.

Uitvoering
"Sursum Corda"
Ook in 1986 zal de Chr. Muziekver.
"SURSUM CORDA" weer drie avon-
den uitvoering geven. De uitvoe-
ringen worden gehouden in het-
Dorpscentrum van Vorden en wel op
zaterdag 22 februari, vrijdag 28 fe-
bruari en zaterdag l maart.
Alle avonden beginnen 's avonds om
19.30 uur.
Net als andere jaren hopen zij ook nu
weer een programma te brengen met
veel muziek en show. Zo zal de Ie
avond (22 febr.) geheel door onze ei-
gen onderdelen van de vereniging ver-
zorgd worden zowel voor als na de
pauze.
Muziek, Drumband en Majorette-
groepen kunnen dan allen iets meer
laten zien van wat ze in het afgelopen
jaar geleerd hebben.
Op de 2e en 3e avond (28 febr. en l
maart) zal het muziek en show pro-
gramma voor de pauze plaatsvinden.
Na de pauze zal het "Vordens Toneel"
op het toneel verschijnen met "Een
mandje eieren", een blijspel in twee
bedrijven van R. Feenstra.
De programma's van alle drie avon-
den beloven ook dit jaar weer mooie
avonden te worden waar U kunt ge-
nieten van klank, kleur, spel, show en
ritme. De toegang voor deze avonden
is gratis.
Kaarten voor deze avonden kunnen
afgehaald worden op maandag 10 en
dinsdag 11 februari in het Dorpscen-
trum.
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Jong Gelre
naar de rechtbank
De afdeling Vorden van Jong Gelre
brengt woensdag 12 februari een be-
zoek aan de politierechter te Zutphen.
De rechtzitting begint om kwart over
negen en duurt tot plm. '^Bbddags 12
uur.
Vrijagavond 7 februari is c™ insles in
het Dorpscentrum. In de^rote zaal
van het Dprpscentrum wordt volley-
bal in regio-verband gesp^d.

Jongeren dagen
Coberco
De jongeren raad van Coberco organi-
seert gedurende vier dagen speciale
dagen voor jongeren uit de regio.
Het ochtendgedeelte van deze dagen
bestaat uit een drietal inleidingen te
weten een inleiding door de voorzitter
van de Coberco over het onderwerp
"Coöperatie", de voorzitter van de
Jongerenraad spreekt over JR en coö-
peratie. De heer Rovenhorst houdt
een inleiding over relatie lid-coopera-
tie.
Het middaggedeelte bestaat uit een
excursie naar één van de vier Cober-
co-fabrieken. De data zijn: 4 februari
in Markelo (Wapen van Markelo); 6
februari Arnhem (Coberco fabriek);
11 februari Varsseveld (Hotel de
Kroon); 13 februari Nijkerk (Coberco
fabriek).
Voor inlichtingen kan men terecht bij
Jan Borgman (tel. 05754-312).

Adverteren

adverteren
kost meer!

• FVN-lezing over vlinders
Op dinsdag 11 februari houdt Jos Dost
uit Markelo voor het IVN een dia-le-
zing over rupsen en vlinders. Met een
eindeloos geduld heeft hij met zijn ca-
mera de ontwikkeling gevolgd van
rupsen die zich verpoppen en uit
groeien tot kleurige vlinders.
Na de pauze geeft Jos Dost met een
serie micro foto's een persoonlijke im-
pressie van het scheppingsverhaal.
De avond is voor iedereen vrij toegan-
kelijk en wordt gehouden in zaal Bou-
sema in Lochem.

Directiewisseling landbouwschool
Wegens het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd zal de heer E.
Snoeijink, thans directeur van de L.A.S. te Vorden zijn functie gaan
beëindigen. Indiens plaats heeft het bestuur de heer W. Paas (44) te
Kerkenveld benoemd tot directeur.

Hij is opgegroeid in een landbouwers-
gezin in Odoorn. Aanvankelijk was
zijn streven om zelf boer te worden
en bezocht hij de lagere landbouw-
school in Schoonoord. Maar door de
financiële niet haalbaarheid van zijn
ouders (3 zonen) studeerde hij verder.
De eerste jaren na zijn studie werkte
hij als onderwijzer aan de lagere
school in Sibculo en Hoogeveen.

Per augustus 1972 werd hij benoemd
als leraar handelskennis en maat-
schappijleer aan de Gereformeerde
M.A.V.O. „Het Griendtsveen", 410
leerlingen. In 1979 is hij aan bovenge-
noemde MAVO benoemd als tweede
adjunct-directeur. Daarnaast was hij
werkzaam aan de christelijke avond-
MAVO (300 leerlingen) te Hooge-
veen, waarvan enkele jaren als direk-
teur.

Hij is op de hoogte met de verbrede
vakrichting en de huidige ontwikke-

lingen in het landbouwonderwijs
doch heeft geen practische ervaring,
maar ook hierin zal hij zich snel trach-
ten te bekwamen.

Sterilisatie/castratieaktie
van de afd. Zutphen e.o.
van de Dierenbescherming
In navolging van de succesvol verlopen sterilisatie/castratieaktie in
1985, is de Afdeling Zutphen e.o. van de Dierenbescherming van plan
ook in 1986 een dergelijke aktie op te zetten. De aktie is gepland van
17 februari tot en met 7 maart. Wat is de aanleiding voor zo'n aktie?
In het begin van de jaren zeventig
werd het, met name in de grote ste-
den, duidelijk, dat er een groot aanal
katten rondzwierf. Langzaam maar
zeker begon men er overlast van te
krijgen, en wel in de vorm van:
bedreiging van de volksgezondheid;
stank en schade in tuinen; bedreiging
vogelstand; binnendringen in huizen;
dierenleed van de katten zelf, i.v.m.
ondervoeding, ziektes, inteelt e.d.
Het grote aantal zwerfkatten is ont-
staan door het enorme geboortecijfer
bij de zwerfkatten. Schattingen leren
ons dat erjaarlijks rond de l .3. miljoen
katten worden geboren. Een aantal
daarvan blijven gewoon huiskat, een
aantal sterft binnen zeer korte tijd (la-
ten inslapen van eendagsnestjes o.a.).
Veel katten hebben echter geen vaste
woon- en veblijfplaats. Menselijke
nonchalance speelt een belangrijke
rol bij de toename van de zwerfkatten,
zowel als bij de huiskatten. Indien de
natuurlijke omstandigheden gunstig
zijn, dan is het mogelijk, dat de zwerf-
katten een redelijk tot goed bestaan
kunnen leiden. De kans dat de om-
standigheden verre van ideaal zijn is
veel groter. Het aantal zwervers dat
dus naar de stedelijke omgeving trekt,
is groot, en groeit nog steeds.
De situatie in Zutphen en omgeving is
nog niet verontrustend, hoewel er af
en toe tekenen zijn die op overlast dui-
den. Nemen we echter een stad als
Rotterdam als voorbeeld, dan consta-
teren we dat de problemen daar groot
zijn. Schattingen gaan in de richting
van 60.000 zwerfkatten. Deze proble-
men willen wij zien te voorkomen; re-
den voor ons om weer een sterilisatie/
castratie-aktie te houden.
We zullen trachten de eigenaren van
katten te bewegen om hun dier te la-

ten steriliseren/castreren. Dat dit nog
op een te kleine schaal gebeurt wijzen
de cijfers uit. Een van de redenen
blijkt een financiële te zijn. Onbe-
kendheid met het zwerfkattenpro-
bleem een andere.
De Dierenbescherming voelt zich ge-
roepen om op beiden redenen in te
gaan. Het geven van goede voorlich-
ting levert hopelijk bekendheid op
met het probleem. Om een financiële
brug te slaan, en het laten steriliseren
en castreren meer haalbaar te maken,
organiseren wij deze aktie.

Op welke wijze gaan we de aktie voe-
ren? In de periode van 17 februari tot
en met 7 maart wordt de aktie gehou-
den. Het "aktiegebied" betreft de vol-
gende plaasen: Zutphen, Warnsveld,
Lochem, Vorden, Laren, Ruurlo,
Brummen, Eerbeek, Steenderen, Eef-
de, Gorssel, Epse, Almen en het dorp
Voorst. Alle dierenartsen werken
•mee. Iedereen die zijn of haar kat(ten)
wil laten steriliseren/castreren moet
contact opnemen met: mevr. te Velt-
huis, tel. 05752-3114, of met mevr.
Kok, tel. 05750-21671 of met mevr. de
Brouwer, tel. 05756-2662.
Men ontvangt vervolgens van ons een
kaart, die recht geeft op een korting op
de behandeling. Men betaald een ei-
gen bijdrage aan de dierenarts. Voor
een sterilisatie bedraagt deze bijdrage
f50,- en vooreen castratie f 17,50. De
Dierenbescherming betaald de méér-
kosten. Een aantal dierenartsen heeft
toegezegd de helft van deze meerkos-
ten niet in rekening te brengen aan de
Dierenbescherming. N.B. U maakt na
ontvangst van de kaart een afspraak
met Uw eigen dierenarts.
Zie advertentie in dit nummer.

Steun
MEER KANSEN VOOR
GEHANDICAPTEN
Een handicap betekent: extra

i afgekeurd. Daarom vragen wij
L méér kansen op sociaal
L contact, werk, studie, vorming,

wonen, vervoer, recreatie, enz.
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Alle 4 teams Flash-Vorden
in een trainingspak
Zoals U al eerder in het Contact heeft kunnen lezen waren het 3e en
4e team in nieuwe trainingspakken gestoken door respectievelijk de
heren ter Heurne en Rondeel. Nu /ijn het Ie en 2e team voorzien van
schitterende nieuwe pakken.

Het Ie team is gesponsord door Her-
man van Houte van garage gebr. v.
Houte uit Zutphen.
Op de Ie foto team 1. v.l.n.r. Paul Lief-
veld, Elly van Zuilekom, Herman van
Houte, Dinie Stoltenborg en Jasper
Zweverink. t

Op 21 januari kon het eerste team van
B.V. Flash-Vorden de koploper UBC3
uit Ulft thuis ontvangen. Ook deze
keer kon er geen winst behaald wor-
den door het Vordense team, alhoe-
wel de eerste partijen nog veelbelo-
vend waren. Tot kort voor het eind
kwam de stand op 3-3, waarna de twee
gemengde dubbels toch nog verloren
gingen.
Voorlopig blijft Flash-Vorden l dus op
de 3e plaats.
De volgende wedstrijd was tegen Zel-
hem l en werd op 26 januari in Zel-
hem gespeeld. Dit verliep voor ons
team zeer gunstig en werd evenals de
thuiswedstrijd tegen Zelhem l met
een 1-7 overwinning beslist.
Belangrijk: dinsdag 11 februari a.s.
speelt Flash-Vorden l tegen Does-
burg 2 in de sporthal 't Jebbink. Het 3e
team van Flash-Vorden speelt dan te-
gen Lochem 5. Kom onze teams eens
een keer bekijken.

Het 2e team van Flash Vorden is se-
dert l jauari j.l. gehuld in flitsende trai-
ningspakken, welke zijn aangeboden
door Corrie ten Barge (u weet wel van
"de Herberg").
Eigenlijk had dit al aan het begin van
het seizoen zullen gebeuren, maar
diefstal bij de fabrikant gooide toen
roet in het eten. Die vertraging heeft,
zoals op de foto te zien, beslist geen
negatieve invloed gehad op het eind-
resultaat. De teamleden (op de foto
v.l.n.r. Ans Liefveld, Henk Anneve-
link, Hannie ten Barge, Kitty Medze,
Jeroen Nijhof en Hermien Dekkers)
hebben de verzekering gegeven, dat
hun outfit in kleur nog fraaier is en ra-
den u daarom aan, dat tijdens één van
hun thuiswedstrijden (de eerstvolgen-
de is op 18 februari a.s.) eens te bekij-
ken. Zij zullen dan een poging onder-
nemen om qua spelpeil dezelfde kwa-
liteit te bereiken!

Het 3e team, 5e klasse district, heeft
j.l. dinsdag 28 januari, ondanks het feit
dat 2e heer Evert Coppiens wegens
ziekte vervangen moest worden door
Paul Bergervoet, een vrij gemakkelij-
ke overwinning behaald, te weten 8-0
op het team van B.C. Poona uit Gaan-
deren.

WATERPOLO
Vorden (dames) verslaan
de Berkel met 8-3
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond een zeer verdiende 8-3
overwinning behaald op de dames van
De Berkel uit Lochem.
Vorden nam in de eerste periode door
twee doelpunten van Grietje Weller-
weerd een 2-0 voorsprong. In de twee-
de periode bracht Hermien Tiessink
de stand op 4-0 alvorens de Berkel te-
genscoorde 4-1.
Grietje Wellerweerd en Disere Wes-
terveld brachten in de derde periode
de stand op 6-2. Nadat Hermien Ties-
sink met twee goede doelpunten de
stand op 8-2 had gebracht verkleinde
de Berkel in de slotfase tot 8-3.

Pak op de broek voor heren
De heren van Vorden hebben zater-
dagavond in Groenlo een flink pak op
de broek gekregen van Livo uit Lich-
tenvoorde. De ploeg uit het Keidorp
scoorde bij de regelmaat van de klok.
Vorden was gehandicapt doordat een
aantal seniorspelers deze avond ver-
hinderd waren waardoor een beroep
op de jeugd moest worden gedaan. Bij
de stand 9-0 in het voordeel van Livo
scoorde Mark Karmiggelt tegen 9-1.

VOLLEYBAL
Dash dames - Isala II 3-0
De dames van Dash uit Vorden heb-
ben zaterdagmiddag weinig moeite
gehad om het ongeslagen rekord te
handhaven. In de thuiswedstrijd te-
gen Isala II werd een 3-0 zege geboekt.
De eerste set gaf een oppermachtige
Dash te zien dat vrij gemakkelijk tot
een 15-6 zege kwam. In de tweede set
deed Dash het wat kalmer aan. Des-
ondanks kon een 15-11 setzege wor-
den genoteerd.
In de derde set pakte Dash een 8-1
voorsprong, toen de arbiter een ver-
keerde opstelling aan Dash-zijde sig-
naleerde. Er moest opnieuw worden
begonnen. De Vordense dames waren
hierdoor aanvankelijk wat uit het spel-
ritme gehaald waardoor de concentra-
tie niet optimaal was. Dash won toch
met 15-12.
Zaterdag 15 februari speelt Dash voor
de competitie tegen Isala III.

DAMMEN
Distriktsvoorrondes
In d'Olde Smidse zijn zaterdag de di-
striktsvoorrondes gestart. De Hoofd-
klasse is onderverdeeld in 3 groepen
van 4. De groepswinnaars plaatsen

zich voor de distriktsfinale, die even-
eens in Vorden gehouden wordt. Har-
ry Graaskamp boekte in de eerste ron-
de een overwinning op Johnny van
Laarhoven. In een reeds aardig uitge-
dunde stand had van Laarhoven een
dubbele damdreiging overzien.
Bertus Nijenhuis liet in zijn groep te-
gen Wim Sonderen een aantal keren
de remise lopen in de hoop nog winst-
kansen te krijgen. Hij kreeg echter de
deksel op zijn neus en verloor. In de
eerste klasse zijn 7 inschrijvingen, die
in een groep van 4 en een groep van 3
zijn onderverdeeld. Bennie Hiddink is
in de groep van 3 ingedeeld met Cle-
mens Keurentjes en Joop Heijink. De
eerstgenoemde wist hij zaterdag ge-
makelijk te winnen. Martin Boers-
broek liep bij de junioren 2x in een
damzet. De eerste maal wist hij hem
nog voor een gelijk spel af te nemen;
de 2e keer echter bleek de dam dode-
lijk. De volgende ronde is op 8 februa-
ri.

Onderlinge kompetitie
B. Hiddink - G. Wassink 1-1; H. KI.
Kranenbarg - G. Hulshof 2-0; J. Mas-
selink - S. Wiersma 2-0; B. Nijenhuis -
B. Rossel 2-0; J. Koerselman - G. ter
Beest 2-0; H. Esselink - B. Wentink 0-
2; B. Breuker - W. Hulshof 2-0.
In het oudledentoernooi werd de par-
tij tussen J. Kuin en G. Dimmendaal
remise.

Tennis nieuws
Twee leden van de tennisvereniging
V.T.P. uit Vorden, de heren H. Reind-
sen en D. Wijers hebben in het lande-
lijk zeer bekende 40+ toernooi in Ei-
bergen de finale herendubbel gewon-
nen.
Eventuele sponsors die nu wat meer
over deze tennisvereniging V.T.P. wil-
len weten kunnen zich met onze pen-
ningmeester in verbinding stellen, tel.
2066.

Dash jongelui
in distriktsteams
Zaterdag 8 februari worden in Zut-
phen de voorrondes gespeeld voor het
kampioenschap van Nederland. De
Vordens^rolleybalvereniging Dash is
in de jBchillende distriktsteams
(van hetMistrikt IJsselstreek) goed
vertegenwoordigd. Ingrid van der Lin-
den, Ermi Jansen, Anja Koren, Annet
Sloetjes en Jolanda Wentink zijn uit-
genodig^oor het team van de meis-
jes junio^P.
In het team van de jongens junioren
komen Herco Beekman en Michiel
van Burk in aktie. De meisjes adspi-
ranten zijn vertegenwoordigd door
Nicole Scharrenberg en Esther Wen-
tink. Mark Droppers, Marcel van Eer-
ten en Michiel Schoo zijn gekozen in
het jongens aspirantenteam van het
distrikt IJsselstreek.

Rijvereniging
"De Graafschap"
Tijdens de jaarvergadering van de rij-
vereniging "De Graafschap", op
woensdag 12 februari in zaal Bakker,
is de heer H. Spijkerman bij de be-
stuursverkiezing niet meer herkies-
baar. De aftredende leden G.W. Len-
selink en H. Heuvelink stellen zich
wel herkiesbaar. Ter aanvulling van
het bestuur wordt de heer H. Groot
Roessink voorgedragen. Dit impli-
ceert dat de heer H. Groot Roessink
zich niet meer herkiesbaar stelt voor
een funktie in de ponycommissie.
Door het bestuur wordt voor deze va-
kature mevr. Rutting kandidaat ge-
steld.

Dames Velocitas
deelden de punten
met Het Aambeeld
De dames van Velocitas Vorden trof-
fen in het team van het Aambeeld een
stugge tegenstander. In de eerste helft
werd niet gescoord. Dit was mede te
danken aan goed keeperswerk van
Roxanne ter Huerne.
In de tweede helft opende G. Rou-
wen, na een pass van H. Spithoven de
score. Enkele minuten later was de ba-
lans echter al weer in evenwicht 1-1.
Velocitas II verloor thuis met 2-7 van
Sp. Doesburg 4. Velocitas 3 won thuis
met 5-1 van Longa 5. Deze week spe-
len de dames van Velocitas thuis te-
gen Pandawa. De heren 2 gaan op be-
zoek bij AZC 2.

Volleybal Dash
Bij de volleybalvereniging Dash wer-
den de volgende wedstrijden ge-
speeld:
Dames: Wilp 2 - Dash 2 1-3; Dash 2 -

Hansa 2 2-2; Dash 3 - Voorwaarts 2 1-
2;WIK2-Dash42-l;Lettelel-Dash
6 3-0; Almen 3 - Dash 7 2-1.
Meisjes: MAK Dash 2 - Epse 3-1;
MBK Dash l - DVO l 3-0; MBK ABS
l -Dash 2 2-1.
Heren: Isala 5 - Dash 2 1-3; Dash 2 -
Hansa 3 3-1; Dash 3 - Colmschate 6 3-
Lettele 2 - Dash 4 1-2.

PKV Nieuws
Het tentoonstellingszeizoen 1985-
1986 is afgelopen. De volgende ten-
toonstellingen zijn door de leden met
hun dieren nog bezocht.
Clubshow van de Ned-Russen-Cali-
fornian en witte nieuw Zeelander club
te Ommen.
Witte Nieuw Zeelander: H. Verstege 4
x F; 3 x ZG; idem Marco Besseling l x
F, l x ZG.
Op de 34e landelijke jongdieren ten-
toonstelling te Utrecht.
Grote hoenders: Wyandotte Columbia
J. Rouwenhorst l x F, l x ZG. Idem wit
J. Rouwenhorst l x U, l x ZG.
Dwerghoenders: Duitsekriel mej. San-
ders l x ZG. Wyandotte Columbia H.
Berenpas l x F.
Duiven: Duitse modena schieti mej.
Sanders 2 x F.
Konijnen: witte nieuw zeelander H.
Verstege 2 x F, 2 x ZG. Belg. Haas mej.
Sanders 2 x ZG.
Cavia: zilver agauti mej. Sanders l x
ZG.
32e kleindieren manifestatie Oneto te
Enschede: grote hoenders: Barnevel-
der H.G.J. Horstman l x ZG.
Konijnen mid. ras: witte nieuw Zeelan-
der H. Verstege l x F, 2 x ZG; groot
zilver H. van Heerde 2 x ZG; Rode
nieuw Zeelander G. Lenselink 2 x F.
AlaskaH.GJ.Horstman lxF,3xZG.
Klein en dwerg: Hollander zwart J.G.
Derksen 2 x ZG.
Regionale tentoonstelling van NPV te
Neede.
Dwerghoenders Wyandotte buf. HJ.
Rietman l x ZG.
Konijnen groot: VI. reus koninggrijs
H.J. Rietman l x F, l x ZG; vl. reus ij-
zergrauw H.J. Rietman l x ZG;
Mid. ras witte nieuw Zeelander H.J.
Rietman l x ZG; idem H. Verstege l x

F, l x ZG. Idem A. Dijkstra l x F, l x
ZG. Belg. Haas mej. Sanders 2 x ZG;
Alaska H.G.J. Horstman l x F.
Klein en dwerg: Klein Lotharinger HJ.
Rietman 2 x ZG. Hollander zwart Th.
Jansen 2 x ZG. Kleurdwerg blauw
grijs mej. Sanders 2 x ZG.
27e NKB Bondstentoonstelling te 's
Hertogenbosch.
Mid. rassen konijnen: witte nieuw Zee-
lander H. Verstege l xF, SxZG.Idem
Marco Besseling l x ZG. Belg. haas
mej. Sanders l x F; Rode nieuw Zee-
lander G. Lenselink 3 x ZG.
Kleine en dwerg Hollander zwart J.G.
Derksen l x F,. 2 x ZG.
Cavia: agauti mej. Sanders 2 x ZG.
Grote hoenders: Maleier W.G. Hof-
straat l x ZG; Sierduiven modena
schieti mej. Sanders 6 x ZG; oud hol-
landse kapucijn mej. Sanders l x ZG;
Italiaanse meeuw mej. Sanders l x F;
4 x ZG; Femesburger schenken mej.
Sanders l x F; de winnaars van de wis-
selbekers worden na de jaarvergade-
ring bekend gemaakt.

Verloren en gevonden
voorwepen
GEVONDEN: zwart/paarse wollen
handschoen; 2 kippen; zwarte rechter
handschoen; blauwe muts; vlag en
stok; zwarte dag; opoe-fiets, zwart;
groene rubber laars; hond, Whippert;
bruine portemonnee, "De Herberg
Vorden" ca f 13,-; legergroene pukkel,
inhoud brood; muts van regenpak;
kinderwant, wit/beige; zwart poedel-
tje; donker rode portemonnee f 10,-
en 2 x f5,-; blauwe fiets, merk Sport.
VERLOREN: zwarte damesporte-
monnee f 15,-; groen wollen muts;
kentekenplaat DD-30-YT; bruine por-
temonnee f 25,-; zwarte sporttas +
sportspullen; bruin lederen dames-
handschoen; zwarte herenbril; zwart
handtasje; legergroene pukkel inh.
autopapieren, portemonnee; Duitse
herder, reu met ketting; damesporte-
monnee, bruin f 17,-; kees hond, reu;
gouden broche, langwerpig met
knopjes erop; blauwe nylon regen-
broek; bruine portefeuille, inh. pas-

poort; bril met zwart montuur; tas
met inhoudt 500,- rijb/kentb.; rijbe-
wijs t.n.v. G.J. Janssen; rijbewijs t.n.v.
H.C. Jansen; bromfietsverz. plaatje
WJW/021; crème-kleurige kniebe-
schermer; grijs/zwarte kat; bordeaux-
rode herenportemonnee; gouden ket-
ting met hangertje; leesbril met meta-
len montuur; dameshorloge "Candi-
no D730".

Excursiereis naar
volkssterrenwacht
"Simon Stevin"
Excursiereis naar de grootste volks-
sterrenwacht van Nederland "Simon
Stevin" te Hoeve (N.Br.) op zaterdag l
maart a.s.
U vertrekt per luxe touringcar vanuit
Vorden naar de sterrenwacht in Hoe-
ven (N. Br.). U kunt ook opstappen in
Warnsveld en Zutphen.

De rondleiding op de sterrenwacht,
die geschied onder deskundige lei-
ding, zal ongeveer twee-en-een-half
uur duren en deze rondleiding zal be-
staan uit o.a. de filmzaal.
Hier staat een in Europa uniek appa-
raat opgesteld, het Copernicusplane-
tarium, waarmee het op eenvoudige
wijze mogelijk is, de bewegingen van
Aarde, Maan en Planeten om de Zon
zichtbaar te maken.
De Tentoonstellingszaal: In de ten-
toonstellingszaal wordt aandacht be-
steed aan een groot aantal aktuele
sterrenkundige onderwerpen.
De Radiokamer: In de radiokamer
wordt de radiostraling, die we uit de
ruimte ontvangen, geregistreerd.
Het is voor de bezoeker mogelijk te
zien, hoe dit "opschrijven" van radio-
straling tot stand komt.

Verder kunt u op de sterrenwacht nog
bekijken: een radioteleskoop een
weerstation, en zonne-observatorium
en een aantal optische teleskopen enz.
Tot slot gaat u nog kijken naar een film
van een halfuur.
Daarna reist u weer per luxe touring-
car terug naar Vorden.

Tweeweler RAI 86:
goedkoper met een
T+Tbiljet
Nederlanders fietsen wat af. Nergens in de wereld zyn er per inwoner zoveel
fietsen als in ons land, want we bezitten per inwoner hyna allemaal één fiets.
Ze wordeiLook intensief gebruikt Per jaar leggen we met z'n allen ongeveer
11 miljard km af en dat is — schrik niet! — een afstand van zo'n 15.000 reisjes
naar de maan en terug. Per jaar zit elke Nederlander dan ook gemiddeld ze-
ventig uur in het zadel. Daarom is het begrijpelijk dat we veel belangstelling
hebben voor de fiets en ook voor een tentoonstelling die speciaal aan dit ver-
voermiddel is gewijd. Dat is de Tweewieler RAI die eens in de twee jaar
wordt gehouden; dit jaar van 28 februari tot en met 5 maart.

Wat is er te zien en te beleven op
een tentoonstelling waar fietsen
het belangrijkste artikel zijn? Ver-
gis u niet, want die naam 'Twee-
wieler' zegt al dat ook bromfiet-
sen en motoren daartoe behoren.
En er zijn, zoals u weet, gewone
fietsen en sportmodellen, race-
fietsen en crossfietsen en alles wat
daar bij hoort: speciale karretjes
en bagagespullen, fietspakken en
banden, fietskaarten en -routes,
fietsvakanties, en noemt u maar
op. U ziet er de nieuwste snufjes
en maakt er kennis met nieuwe
mogelijkheden om per tweewie Ier
een sportieve vakantie te beleven.
De Tweewieler RAI '86 is elke dag
geopend van 10 tot 18 uur.

Per trein naar de RAI
Hoe reist u naar de Tweewieler
RAI? Het meest toepasselijk zou
inderdaad zijn: per fiets en dat ge-
beurt ook dikwijls, zelfs van flinke
afstanden. Maar wie er met min-
der moeite wil komen kiest de
trein. Omdat je dan de handen vrij
hebt en geen parkeerzorgen. En
lekker ontspannen zo'n reis naar
Amsterdam kunt maken en ook
gemakkelijk bij de RAI kunt ko-
men. Dat kan op drie manieren:
a. als u vanuit het Zuiden komt
(Zeeland, West-Brabant en een
groot deel van Zuid-Holland)
kunt u als u wilt, met de Schiphol-
lijn vlak bij de RAI uitstappen,
b. als u uit Utrecht komt kunt u in
Amsterdam uitstappen op station

Amstel en dan met buslijn 15 in
tien minuten naar de RAI gaan,
c. als u via Amsterdam Centraal
Station reist, brengt tramlijn 4 u
tot voor de poorten van de RAI.

Extra voordelig
Per trein naar de Tweewieler RAI
is óók verstandig omdat u dan een
T+T biljet kunt nemen. Dat is een
Trein- en Toegangsbiljet en dat
betekent: één kaartje voor de
treinreis retour 2e klas, plus een
dagkaart voor de tram/bus/metro
in Amsterdam en de toegangsprijs
voor de tentoonstelling. Dat is
handig en bovendien voordelig,

want als u de prijs van het T+T bil-
jet vergelijkt met de gewone trein-
prijs dan blijkt dat u — afhankelijk
van de afstand — voordeliger en
soms zelfs veel voordeliger uit
bent. T+T biljetten zijn verkrijg-
baar bij de meeste NS-stations. In
een speciale folder wordt u uit-
voerig ingelicht over de prijs van
de T+T biljetten vanaf een groot
aantal NS-stations. Die folder
moet u zeker even lezen als u met
meer personen naar de Tweewie-
ler RAI gaat, want er staat ook in
hoe u misschien nóg voordeliger
kunt reizen op een Meer man's
kaart en wat u kunt doen als u al
beschikt over een geldig vervoer-
bewijs voor de trein.

FIETS OP DE FOTO
Fietsen voor je werk, om te recreëren
of om met vakantie te gaan..., de
fiets is voor Nederlanders een be-
langrijk vervoermiddel. Op de
Tweewieler RAI kunt u al hei
nieuws zien op het gebied van fiet-
sen, brommers en motoren. En om-
dat u er zoveel leuke dingen kunt
zien en beleven is het een goed idee
uw camera mee te nemen en van
zo 'nfietsspektakel een leukefotore-
portage mee naar huis te nemen.



* Alpina, Remmington
Kettingzagen

* Honda, Carraro en Ferrari
tuinbouwtrekkers 2 en 4 wielig
met aanbouwwerktuigen.

* Bladblazers
* Veegmachines

UU WC land en tuinbouwmechanisatie
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop.
Verhuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg. Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar
Nieuw en gebruikt voorradig.

Bromfietsers opgelet!
Nu bij ons BETAALBARE bromfietsverzekeringen

Automaat 77,26
Versnelling 159,—
Prijzen afgehaald en contant betaald.

.

anssen
jauckhart c.v.

Assurantiekantoor
Ruurloseweg 20
7251 LK VORDEN
Tel.: 05752v 1460

Te koop: enkele nieuwe kin-
derschaatsen in de maten
30 t/m 36 met schoen a f 20.-
per paar.
Telefoon 05752-3018

Te koop: eetaardappelen en
haardhout.
H.W.WESSELINK.
Eikenlaan 23, Tel. 6774.

Te koop: kuilvoersnijder. in
prima staat.
MJ.WUESTENENK,
Hackfortselaan 1,
Telefoon 1397.

Atelier 't Wemeitje
Expositie en verkoop van Kera-
miek.

BARBARA SIEDSMA
Kieftendorp 2, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2415

AUTO-RADIO
STUK...?

EEN GOEDE
VAKKUNDIGE REPARATIE

BIJ:

HIFI -TELEVISIE-VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56
Zutphen. Tel. 05750-13813

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

itecrif doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

Goedkope nieuwe en gebruik-
te

gas-, olie-
kolenhaarden en
kachels
kookkachels, allesbranders in
en voorzethaarden, gevelka-
chels, fornuizen, tevens ge-
vraagd gevelkachels, haarden
en kachels.
FAJANSEN,
Bleekstraat 1, Hengelo G.
Tel. 05753-1360

Dit is geen val
kom naar het

Stamper Carnaval

KOFFIE-
AUTOMAAT
Probleemloos schenkt u 8
kopjes uit deze witte
automaat. Uw voordeel prijs

SOEPPAN
Wit geëmailleerd en maar liefst
9 liter inhoud heeft deze •
soeppan. Nu extra voordelig
van 17,95 voor

STAMPER
Ouderwets en degelijke houten
greep zijn de kenmerken.
Normale prijs 5,95
Eenmalige ouderwetse prijs

Met deze winterse kou is er niets
lekkerder dan die heerlijke ouderwetse

erwtensoep. Volop verkrijgbaar:
bovenpoot met veel vlees, krabbetjes,

vers doorregen spek, dikke vleesribbetjes
en nog veel meer.

r*^^^^^^^^^^ ̂ ^^r^^^^^^^»lamrodenburg

geldig
t/m 12 febr.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag
Hamlappen kiio 9,90
Fricandeau rollade kiio 12,90
Dik bevleesde bovenpoot kiio 5,95
Haas-, ribkarbonade kiio 8,95

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boerenleverworst
250 gram 2,10

Gebr. gehakt
150 gram 1,15

MARKT
AANBIEDING

maandag - dinsdag

Speklappen per kiio 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per k l 9,90

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

SPECIALITEIT WOENSDAG
GEHAKTDAG

RAMRASCHUVEN
5 HALEN

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
OORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

barendsen Zutphenseweg 15 - Vorden.
Telefoon 05752-1261

Hout •?
bestellen -^

Harmsen belk...
Tel. 05752-1486 '

Te koop: 1 paar schaatsen
merk Ving. Hoge noren op
schoen maat 43.
1 paarPumavoetbalschoe-
nen maat 42.
Henk Sessink, De Eendracht 16
Tussen 17 en 19 uur.

welkeo

NfTRAATPROBlfMEN
DRINKWATERPROBLEMEN

INGENIEURSBUREAU

VRIESEN
Oude Doetinchemseweg 36

7038 BJ ZEDDAM HOLLAND
Tel.: 08345-1013

ADVIEZEN EN DEMONSTRATIE GRATIS

159,
Zwaar werk of kleine klus:
Welkoop heeft er het juiste

gereedschap voor.

Gereedschappen
van hoge kwaliteit.

Maar tegen een
schappelijke prijs.
Daar gaat het om bij
Wel koop.

Van specialis-
tische landbouw-
apparatuur tot klein
gereedschap voor de
doe-het-zelver.

Kom eens kijken.

Black & Decker
workmate

Type 626. Opvouwbare
uitvoering, klemplaten
740 x 125 mm, max. span-
wijdte 100 mm. Zeer sta-
biele uitvoering. Geschikt
voor vele doe-het-zelf
klussen. l fiONU: ioy/-

Snoeizaagbeugel
Fabrikaat Jack. Lengte 53
cm, met speciaal geharde
tanden, voorzien van
spangreep en bescherm-
plaat.
NU: 12,50

Rattenvoerkist
Kompleet bouwpakket,
bestaande uit vocht-
bestendige, duurzame
multiplex plankjes, spij-
kers en gebruiksvoor-
schrift.
NU: 7,25

Duivekweek-
mengeling

Mengsel voor duiven met
jongen. Zak van
5 kilo.
NU: 7,20

Labora spade
Gesmede spade, model
Ideal, geheel blank gesle-
pen, blad voorzien van
een essenTNuteel 49,50
welkoo|i
PRIJZEN ZIJN INKL. BTW. LEVERING ZO-
LANG DE VOORRAAD STREKT. AKTIE IS
GELDIG T/M 22 FEBRUARI 1986.

HENGELO, (G) Spalstraat 37, tel. 1713 VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583 RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

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

3 dagen
tapijt en vinyl,
couponnen verkoop
voordeliger kan haast niet!!!

5,-
10,-

Vinyl
per mtr.2 vanaf

Tapijt
per mtr.2 vanaf

Verkoop van couponnen alleen op
Donderdag 6 februari van 9.00-18.00 uur
Vrijdag 7 februari van 9.00 -18.00 uur
Zaterdag 8 februari van 9.00 -16.00 uur

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517



bezoek de HISWA
dit jaar per trein!
De HISWA wordt van 14 tot en met 23 maart 1986 in de RAI in Amsterdam
gehouden. In zes grote hallen wordt een presentatie verzorgd waarin simpe-
le kano's en machtige kruisers, sportieve catamarans en de mooiste surf-
planken zorgen voor een kleurige en wervelende watershow. Ieder die van
watersport houdt en op de hoogte wil bhjven van al het nieuws gaat kyken op
de HISWA, omdat daar werkehjk van alles is te zien en te beleven.

Dat woord 'watershow' is niet te
veel gezegd, want in een van de
hallen is er ook het vermaarde
HISWA theater. In een schitte-
rend decor wordt elke dag een bij-
zonder veelzijdig sport- en spel-
programma opgevoerd. Daar
kunt u ook als bezoeker actief aan

deelnemen en het grote bassin
van maar liefst 20 bij 50 meter
speelt in deze bijzondere show
een belangrijke rol.
Alles wat u weten wilt
Zo'n theater is iets bijzonders,
maar u komt natuurlijk allereerst
om er wijzer te worden. U wilt

Bi'j ons in d'n Achterhook
Zowat elke wekke 'n vehaaltjen in de krante, daor gaot vake heel wat
prakkezaotsies an veuraf. Uren, wat keer'n ok dage, kö'j d'r oaver loop'n
denken. Moar soms ok heur i'j onvewachs 's argens dinge wao'j van
denkt: daor zo'k bes iets oaver könn'n schrieven. Bi'j omroep Gelder-
land b.v. dizzen maondag, zo um de meddagpot.

Tegeswoordug breg dizzen omroep programma's waor 'k meestal met
plezier nao luuster. Ok an 't dialect oftewel, "plat" besteed ze nogal
ruum andach. Da's wel 's anders ewes. Too was 't nog radio Oost die ons
van ni'js moch veurzeen. Ene Lichtenveld was too dirrukteur, an de na-
me zo'j zeggen: now wöd 't lichter dus better veur ons. Maor niks heur,
wi'j kwamm'n van 't tweedonker midd'n in 'n nach trechte. Gin woord
plat meer. Maor da's now gelukkug anders ewodd'n, geregeld heur i'j un
mond vol plat en wil 't un regionale omroep wean, dan heurt dat ok.

Maor daor ging 't vanmeddag neet oaer. Ene van de Landbouwhoge-
schole in Wageningen zol ons uut de duuke doen hoo of't weer wodd'n.
Dat ha'w 's margens in 'n uutzending ok al wel eheurd maor jao, daor
bunt ok luu die pas tegen de meddag uut 't bedde komp en wieter is t'r ok
niks zo veranderluk as 't weer. Vandaor da'w toch maor luustern.

Nao mekare van weerskanten goeiendag ezeg te hemmen begon Peter
van de radio tegen Petra van de landbouwhogeschole: "Nou, 't is klam-
mig-koud vandaag hè?". Antwoord van Petra: "Wat bedoelt u?"; "Ik be-
doel 't is echt waterkoud vandaag, of hebt u daar nog nooit van ge-
hoord?".

Inderdaod had Petra nog nooit van "waterkoud" eheurd en schienbaor
kon 't eur ok gin bal scheal'n wat 't beteikenen want zee vroog t'r wieter'
neet nao. Peter den of an tied gebonden was of't jammer van de tied von
umme 't eur uut te leggen ging d'r dan ok maor neet wieter op,in.

Dan vraog i'j ow af: wie zit daor an de kante van de schole eigenlik achter
't sprekiezer? Is t'r dat ene die allene maor vestand hef van procenten ei-
wit en zetmeel of wet die ok nog iets van 't weer af. Maor meschien heb
ze ok te weinug interesse in eur vak. Anders zo'j denken dat ze ok nog
graag iets wetten wilt van wat neet in eur leerbuuke steet.

Maor jao, van 'n osse kö'j neet meer vewachten as 'n stuk beestevleis, zo
is 't now eenmaol bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman.

meer weten over de mogelijkhe-
den en prijzen van boten en moto-
ren, van zeilplanken en alle hulp-
middelen, over verzekeringen en
vaarroutes, cursussen, water-
sportvakanties in binnen- en bui-
tenland en noemt u maar op. Dit
jaar krijgt de provincie Zeeland
extra aandacht in een grote pre-
sentatie waarin alle mogelijkhe-
den van deze watersportprovincie
bij uitstek worden getoond. De
HISWA geeft met recht een com-
pleet en boeiend beeld van wat er
allemaal op en rond het water te
genieten is.

Met de trein naar HISWA '86

De Nederlandse Spoorwegen zul-
len ook dit jaar weer vele tiendui-
zenden HISWA-bezoekers naar
de RAI brengen. En dat is geluk-
kig want grote evenementen als
deze trekken veel verkeer aan en
hoe meer bezoekers er die dagen
per trein, tram of bus naar de RAI
gaan, hoe meer verkeerslast wordt
voorkomen. Bovendien is ook
voor de HISWA het T+T biljet be-
schikbaar. Dat gecombineerde
Trein- en Toegangskaartje is ver-
krijgbaar op de meeste NS-sta-
tions. Het geeft driemaal voordeel
op de kosten, want het is geldig
voor de treinreis 2e klas retour, is
tevens dagkaart voor de tram, bus
en metro in Amsterdam en geldig
als toegangskaart voor de HIS-
WA. Dat laatste kan ook van be-
lang zijn op drukke dagen, omdat
u dan niet in de rij hoeft te staan
voor een toegangskaart.

Brochure beschikbaar

Als u naar het NS-station bij u in
de buurt gaat kunt u daar een fol-
der halen, waarin ook de prijs van
het HISWA T+T biljet is vermeld
vanaf uw woonplaats of een nabij
gelegen station. U kunt aan de
hand daarvan nagaan of het voor-
deliger is om, wanneer u met
meer personen tegelijk reist, een
Meer Man's kaart te kopen met
een afzonderlijk attraktiekaartje.
Dat laatste is ook beschikbaar
voor mensen die al beschikken
over een geldig NS-vervoerbe-
wijs. De HISWA wordt—zoals ge-
zegd —^houden van 14 tot en
met 23 IHirt 1986 en is open van
10 tot 17 ftr en van 19 tot 22 uur.
Behalve op vrijdag 14 maart en in
de beide weekends; dan is de ten-
toonsteUüje open van 10 tot 17
uur.

3^TS

CAMERA HOUDT VAN
WATERLEVEN
Op en rond het watersportgebeuren
zijn altijd veel mooie foto's te ma-
ken zoals deze foto laat zien. Het is
dus verstandig uw camera ook mee
te nemen naar de HISWA. Vooral
in het HISWA-theater met z'n vele
fotogenieke evenementen kunt u
veel mooie foto's maken.

Schaatsen slijpen
Door aanschaf van een professionele slijpmachine
zijn wij nu in staat uw schaatsen vakkundig te slijpen
o.a. Noren - Kunstschaatsen - Hockeyschaatsen.

Slijpservice
Barendsen Vorden B.V,
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Carnaval 1986
met Prins Henk III, Prinses Ina en gevolg

Vrijdag 7 februari m.m.v.

JOHN EN JACK
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 8 februari m.m.v.

JET SET
Aanvang 20.00 uur

Zondag 9 februari

Kindercarnaval
Gratis entree. Aanvang 14.00 uur

Maandag 10 februari m.m.v.

MEETING <
Aanvang 20.00 uur.

Dit alles bij de Plaggenstekkers

IN DE BOGGELAAR

ONDERHOUD EN
NIEUWBOUW
HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR

Bouwbedrijf de Eendracht v.o.f.. De Heume 70
7255 CL Hengelo Gld. Tel. 05753-2993 b.g.g. 3433

Het adres voor:

-stallenbouw
-woningbouw
-onderhoud
-verbouwingen
-machinaal timmerwerk
-sleufsilo's
-komplete mestsilo's

jfe
Vraag gerust geheel vr^jjvend inlichtingen en prijzen.

DAKBEDEKKING
Zink- en dakbedekkings-
werk is één van onze specia-
lisaties met garantie op dak j
bedekking van 10 jaar
zowel voor
lekkage als materiaal.

[CENTRALE
VERW.

Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over CV-bouw-
pakketten voor de doe-het-
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u ook bij
ons aan het juiste

: adres.

GASWERK
Goed gaswerk door een
erkend gas installateur
Voor aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo-
misch rendement-ketels.
Goed gaswerk, het halv
werk!

ELEKTRA
Voor complete installaties
in zowel nieuwbouw als renovatie
In agrarische sector compleet
met ventilatoren.

II

WATERLEIDING
Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs-
opgave, het is de moeite
waard.

HUISH.
APPARATUUR
Levering, service en onderhoud
van al uw witgoed, speciaal
inbouw apparatuur.

24 uurs service

Fabrieks- en machineonderhoud - Staalconstructie
Installatiebedrijf

Klein Lebbink - Oldenhave
Baakseweg 11, Wichmond
Tel. 05754-755 (tijdens kantooruren)
Tel. 05752-6439 (na kantooruren).

Mestopslagü
Uitgevoerd in:

hout - beton en metselwerk

Aannemersbedrijf

Fa. G. Bargeman en Zn,
Ruurloseweg 53 - Vorden - Tel. 1258

U zoekt gewoon eens wat „anders "om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap.
't Pantoffeltje heeft vooral na de verbouwing een precies
„passende " gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlijk uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

nieke ge- M

Zutphenseweg 1 5 - Vorden

Kom eens een kijkje nemen naar onze
geweldige collectie zomerkatoen

Elke maandag en
dinsdag
gesloten

goed en
goedkoop bij


