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Commissie Welzijn vindt
dat kringloopwinkel een
particulier initiatief moet blijven
De commissie Welzijn heeft het college woensdagavond duidelijk geadviseerd geen startsubsidie te ver-
lenen voor een Kringloopwinkel. Op verzoek van een aantal uitkeringsgerechtigden heeft de Gelderse
Stuurgroep Werkeloosheid in september 1986 een plan voor aktiviteiten voor de groep uitkeringsge-
rechtigden opgesteld. Dit verzoek is destijds door het gemeentebestuur bevestigd.

Woensdagavond kwam de heer C. Pos
van de GSW het plan toelichten. Het
plan behelst een klussenwerkplaats
annex kringloopwinkel. De heer Pos

stelde dat deze voorziening zich met
name richt op oudere uitkeringsge-
rechtigden.
Volgens hem is niet de uitkering als

criterium genomen doch de interesse
van oudere personen in Vorden die
over veel vrije tijd beschikken al dan
niet veroorzaakt door werkeloosheid,

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

1. Ophalen van huisvuil
Bij het ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen op de
donderdag is gebleken, dat zo hier en
daar huisvuilzakken worden aange-
boden, die door de gemeentelijke in-
zameldienst (Fa Maatman) niet mee-
genomen worden.
De reden daarvoor is het feit, dat die
huisvuilzakken niet van het KOMO-
keur zijn voorzien.
U wordt dan ook verzocht het huis-
vuil, met uitzondering van het grove
vuil, uitsluitend aan te bieden in zak-
ken gemerkt rnet het KOMO-keur,
conform de bepalingen in de Afval-
stoffenverordening van deze ge-
meente.

2. Militaire oefening
Op 3 en 4 maart a.s. wordt er een mili-
taire kaartleesoefening langs de open-
bare wegen en paden rondom het oe-
fenterrein 'Het Grote Veld' gehou-
den. Bij die oefening zal geen gebruik
worden gemaakt van losse munitie.
Toestemming tot het betreden van
particulier terrein is verleend.

3. Onroerend-goedbelasting 1986
Sinds l januari 1975 wordt in de ge-
meente Vorden onroerend-goedbe-
lasting geheven. Zowel de gebruiker
(huurder) als de eigenaar moeten on-
roerend-goedbelasting betalen.
De belasting wordt geheven van alle
binnen de gemeente gelegen be-
bouwde eigendommen (woningen,
winkels, fabrieken) met de daarbij be-
horende gebouwde en ongebouwde
aanhorigheden (garages, schuurtjes,
bergingen, tuinen, erven etc.). De
aanslag die u binnenkort ontvangt
heeft nog betrekking op 1986.
Deze belastingen worden ieder jaar
geheven van:
1 de gebruiker van een onroerend
goed, die dat goed op l januari van het
belastingjaar gebruikt (bijv. als huur-
der);
2 de zakelijk gerechtigde die op l ja-
nuari van het belastingjaar een zake-
lijk recht heeft op dat goed (bijv. als
eigenaar, erfpachter).
Iemand die zowel de eigenaar als de
gebruiker van een goed moet de beide
belastingen betalen.
Als gebruikers van een onroerend
goed in de loop van het jaar verhui-
zen, ook al zal dat bijvoorbeeld op 2
januari 1986 gebeurd zijn, dan wordt
over dat gehele jaar belasting gehe-
ven. Voor het onroerend goed dat zij
daarna betrekken hoeven zij pas vol-
gend jaar te betalen.
Voor de zakelijk-gerechtigden van
een onroerend goed geldt hetzelfde.
Verkopen zij bijvoorbeeld op 2 januari
hun onroerend goed, dan moeten zij
voor het hè Ie jaar belasting betalen. In
het algemeen is het gebruikelijk dat
bij het passeren van de notariële akte
van eigendomsoverdracht de belas-
ting wordt verrekend tussen koper en
verkoper.

Hoe wordt de belasting
berekend

De grondslag voor de belastinghef-
fing is de getaxeerde waarde van het

objekt. Bij de waardevaststelling
wordt onderscheid gemaakt tussen:

• courante objekten: Deze objekten
worden regelmatig verkocht, bijvoor-
beeld woningen, bedrijfspanden e.d.

• incourante objekten: Deze objekten
worden gezien de aard en de bestem-
ming niet of nauwelijks verhandeld,
bijvoorbeeld bejaardentehuizen, zie-
kenhuizen, scholen, zuiveringsinstal-
laties.

Voor courante objekten geldt de
waarde in het ekonomisch verkeer of
de vrije verkoopwaarde in lege toe-
stand.
Van incourante objekten wordt de
vervangingswaarde vastgesteld. Hier-
bij wordt rekening gehouden met de
technische en funktionele veroude-
ring.
Het is wettelijk voorgeschreven dat er
om de vijfjaar een hertaxatie moet
plaatsvinden. In opdracht van het ge-
meentebestuur zijn in 1985 alle objek-
ten door Houdringa B.V. opnieuw ge-
taxeerd. Als uitgangspunt voor de
hertaxatie is genomen het prijsniveau
per l januari 1985 (de zogenaamde
waardepèildatum). Deze taxatie dient
als heffingsgrondslag voor de belas-
tingjaren 1986 t/m 1990. Deze worden
behalve bij verbouw, sloop e.d. van
het objekt niet meer tussentijds her-
zien. Ook de waarde van een na l ja-
nuari 1985 tot stand gekomen objekt
wordt teruggerekend naar het waar-
deniveau per l januari 1985.

De tarieven

Als gevolg van de nieuwe taxaties
heeft de gemeenteraad van Vorden
op 17 december 1985 de tarieven voor
1986 vastgesteld.
De tarieven zijn aanzienlijk verhoogd
maar daar staat een gemiddelde waar-
dedaling tegenover. Hierdoor zal de
te betalen belasting 1986 over het al-
gemeen — ondanks de sterke tarie-
venstijging — niet erg veel hoger zijn
dan in 1985.
De tarieven voor 1986 zyn:
a voor de gebruiker f 1,80 voor elke
volle f 3000,-.
b voor de zakelijk gerechtigde.(bijv. ei-
genaar) f 2,20 per volle f 3000,-.
Als u de getaxeerde waarde deelt
door f 3000,- (afronden op een heel
getal naar beneden) en vermenigvul-
digt met het tarief kunt u het bedrag
van de aanslag berekenen.

Bijvoorbeeld:
De getaxeerde waarde van een pand
bedraagt f 100.000,-. Het tarief geldt
per f3000,-. Dit betekent f 100.000,- :
f 3000,- = 33, rest f 1000,-. Deze
f 1000,- wordt verwaarloosd.
De gebruiker betaalt nu 33 x f 1,80 =
f59,- (naar beneden afgerond op hele
guldens).
De zakelijk gerechtigde betaalt 33 x
f 2,20 = f 72,- (ook afgerond naar be-
neden).
Iemand die zowel eigenaar als gebrui-
ker is, betaalt in dit geval f59,- + f72,-
= f 131,-.

Belangrijke adressen en
telefoonnummers

De onroerend-goedbelastingen zijn
gemeentelijke heffingen, maar wor-
den door de rijksbelastingdienst inge-
vorderd voor de gemeente. Daarom
heeft u met verschillende adressen te
maken.

Inlichtingen omtrent de
betaling ^^

Voor inlichtingen over de betaling
kunt u zich rechtstreeks wenden tot
de ontvanger van de Rijksbelastingen.
Dit kunnen vragen zijn over uitstel
van betaling^f een andere betalings-
regeling daflp termijnen aangeven.
U kunt dan schrijven naar de ontvan-
ger van de Rijksbelastingen, Henri
Dunantweg l, 7201 EV Zutphen. Te-
lefonisch is het kantoor te bereiken
onder nummer 05750-89333.

Kwijtschelding

U dient dit elk jaar opnieuw aan te
vragen, als u de aanslag niet kunt be-
talen. Het inkomen speelt bij de
beoordeling of u er voor in aanmer-
king komt een belangrijke rol. Er
wordt geen kwijtschelding verleend
als u vermogen heeft. Een schriftelijk
verzoek zendt u naar de ontvanger
der Rijksbelastingen, Henri Dunant-
weg l, 7201 EV Zutphen.

Bij het indienen van een verzoek
krijgt u automatisch uitstel van beta-
ling. Als u kwijtschelding hebt gekre-
gen, kunt u ook een verzoek indienen
voor kwijtschelding van de Afvalstof-
fenheffing. Dit verzoek dient u te
richten aan het gemeentebestuur van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vor-
den.
Voor vragen over de aanslag zelf, kunt
u kontakt opnemen met de afdeling
financiën c.a. van de gemeente Vor-
den (tel. 05752-2323). Ook kunt u
naar het gemeentehuis komen, als er
iets onduidelijk is. Dit kunt u beter
doen dan direkt in de pen te klimmen
voor een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift

Bent en blijft u van mening dat de
aanslag niet juist is, dan kunt u een be-
zwaarschrift indienen. Dit moet u
binnen twee maanden na dagteke-
ning van het aanslagbiljet doen. Let
wel: voor elk aanslagbiljet moet een
afzonderlijk bezwaarschrift worden
ingediend. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend bij burgemeester
en wethouders van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

4. Rattenbestrijding
In de week van 9 t/m 13 maart a.s. zal
de gebruikelijke gratis aktie ter bestrij-
ding van ratten gehouden worden. In-
dien u last van ratten heeft, dan kunt u
voor de bestrijding ervan contact op-
nemen met de afd. Gemeentewer-
ken. Dit moet gebeuren voor 6 maart
a.s.

VUT of arbeidsongeschiktheid.
"In Vorden is een fonds voor uitke-
ringsgerechtigden, waarvan alleen
mensen gebruik kunnen maken die
een uitkering van de gemeente ont-
vangen", aldus de heer Pos die hoopte
dat de zojuist door hem genoemde
groepering ook gebruik uit het fonds
zou kunnen maken. "Hulp van de ge-
meente is onontbeerlijk", aldus de
heer Pos.
Voor dit plan is een exploitatie opge-
zet van f 10.900,-. Voor de inrichting
doet men een beroep op het Koningin
Julianafonds. Om quitte te spelen is
van de gemeente een bedrag van
f6600,- nodig. De heer A.H.W. Doc-
ter onderschreef namens het FNV de
woorden van de heer Pos. De heer A.
Turfhout deed dit eveneens maar dan
namens de Werkgroep Leefbaarheid
en het CNV.
De heer W.AJ. Lichtenberg (CDA)
voelde er niets voor om de "klussen-
pot" zoals hij het fonds noemde, uit te
breiden met VUT'ers e.d. "Ik vind dat
de kringloopwinkel zelfstandig moet
opereren. Zuiver een particulier initia-
tief', aldus de heer Lichtenberg.

Ook de heer O. Wempe (PvdA) was
van mening dat hier geen taak voor de
gemeente is weggelegd. "Komt het
particulier initiatief op gang dan zijn
we best bereid om te luisteren en te
bekijken of ze de steun van de ge-
meente moeten krijgen", aldus de
heer Wempe.
De heerE.Brandenbarg(WD) haak-
te in op de woorden van de heer Pos
zelf, die sprak over een sociaal-kultu-
rele aktiviteit. "Elke groeperüig mag
een sociaal-kulturele ativi^p ont-
plooien en dan vallen ze onder de nor-
male regels die wij hier in Vorden ken-
nen", aldus de heer Brandenbarg.

Hanenaktie VorcMis
Mannenkoor
Evenals voorgaande jaren zal het Vor-
dens mannenkoor binnenkort zijn
jaarlijkse hanenaktie houden. Dit jaar
heeft men tevens de mogelijkheid
om, naast het kopen van haantjes,
scharreleieren te bestellen. Deze eie-
ren zullen op paaszaterdag bij u
worden bezorgd. De aktie wordt van
harte bij u aanbevolen.
Nadere informatie treft u aan in de
volgende uitgave van dit blad.

Voedselpakketten^
Roemenië
Als u a.s. zondagmorgen mensen op
straat ziet lopen met een pak rijst, sui-
ker of bloem onder de arm dan is het
zeker dat ze op weg zijn naar de ge-
zinsdienst in de Gereformeerde Kerk.
Daar houden de diaconie en de Oost-
Europacommissie een inzameling
van eerste levensbehoeften voor ge-
loofsgenoten van Hongaarse afkomst
in Roemenië, die het daar zwaar te
verduren hebben. De aktie is, zoals de
diaconie laat weten, geen oplossing
van de problemen, maar moet gezien
worden als een gebaar, een teken van
hoop voor mensen die geen uitzicht
meer hebben op een andere maat-
schappij.

Herv./Geref. Gezinsdienst
Zowel in de Gereformeerde kerk als
in de Hervormde Dorpskerk wordt
a.s. zondag een gezinsdienst gehou-
den. De liturgie is in beide kerken na-
genoeg gelijk.
Het thema komt uit het roepingsver-
haal van Mozes, waar steeds het
woord ZIEN terugkomt. Mozes gaat
uit om te letten op zijn broeders. Die
solidariteit drukt hij met geweld uit en
dat werkt niet.
Hij moet vluchten, leren het anders te
doen. Langzamerhand leert hij de
ontwapenende manier met het risico
zelf onder te gaan.
Dat is de Messiaanse manier en zo
wordt hij voor God bruikbaar. Want
het gedeelte eindigt met het zien van

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

God: God zag hun verdrukking en ge-
dacht aan Zijn verbond met hen en
had bemoeienis met hen!
Een blijde liturgie zal in gestencilde
vorm voor allen aanwezig zijn.

Afwezigheid
ds. H. Westerink
In de komende voorjaarsvakantie-
week zal ds. H. Westerink van 27 fe-
bruari tot en met 6 maart niet aanwe-
zig zijn.
In dringende gevallen kunt u kontakt
opnemen met uw wijkouderling of de
scriba van de kerkeraad. Ds. Klaas-
sens is beschikbaar voor beide wijken.

Wereldgebedsdag
Op vrijdagavond 6 maart wordt in de
Gereformeerde kerk aan de Zutphen-
seweg de dienst gehouden voor de
jaarlijkse Wereldgebedsdag.

De dienst is voorbereid door het vol-
tallig'internationale comité. Dat be-
staat uit 16 vrouwen uit 16 verschillen-
de landen uit alle delen van de wereld.
Zij gaven als thema aan: "Laten we
blij zijn!" Dit omdat 1987 een jubi-
leumjaar wordt. Al 100 jaar lang wordt
de wereldgebedsdag gevierd. Wel iets
om dankbaar voor te zijn. Ook iets om
ons moed te geven en hoop voor de
toekomst!
Tijdens de dienst zal een collecte wor-
den gehouden. De opbrengst hiervan
zal dit jaar bestemd zijn voor:
1. Rechtshulp voor vrouwen in Thai-
land.
2. E.D.C.S. (Oecumenische Ontwik-
kelingshulp coöperatie).
3. Vluchtelingenhulp in Afghanistan.
Wij hopen op uw financiële hulp.
Iedereen is van harte welkom.

Jongeren Open Huis
Vrijdag 27 februari a.s. zal een Jonge-
ren Open Huis-avond worden gehou-
den. Dhr. Addink zal spreken over pa-
ranormale geneeswijzen. De avond
vindt plaats in 't Achterhuus.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: J.W.C, de Hart
en A.I. Lange veld.
GEHUWD: HJ. Wuestenenk en
L.B.M. Mentink; W.G J.M. Arpink en
A.E.A. Grootjans; P.F. Bossenbroek
en B.S. Hagenbeek.
OVERLEDEN: A.E. Besselink-Len-
selink, oud 68 jaar; J J. Hesselink-van
Hilten, oud 86 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag l maart 10.00 uur Ds. K.H.W.
Klaassens, Herv./Geref. Gezinsdienst.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag l maart 10.00 uur Ds. G.H.W. Ped-
demors, Beekbergen.
19.00 uur Cand. Mevr. de Jong, Lochem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
28 februari en l maart Dr. Sterringa, tel.
1255

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 ur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 28 februari 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00
uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
28 februari — l maart G.M. Wolsink, La-
ren, tel. 05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-

. pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15 tot lO.OOuur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het .Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00

: uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand februari mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

STICHTING VOOR
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"

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

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



/Vu b/7 ons;

Wij garanderen kwaliteit!

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

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

Voor vrolijkheid
en gein
moet je bij het
Stamper Carnaval
zijn

Gevraagd voor de

ROMMELMARKT
goede en nog bruikbare artike-
len. Wordt opgehaald. U kunt
tel. contact opnemen met on-
derstaande tel.nummers:
6484, 6784 of 6718.

Oudercomité Kranenburgse
School

Als de.
je lief'5

Boddy warmers f 35,- p.st.
Sweaters zwart velours
f 15,- p.st.
Spijkerbroeken vanaf
f 25,- tot f 59,-.
Nog enkele grove en fijne rib
corduroy broeken.
's Middags vanaf 1 uur.
HACKFORTSELAAN 2,
Vorden. Tel. 05752-1717

Voor uw belastingaangifte
administratiekantoor
„DE HOFSTEDE"
Mulderskamp 9
7251 EX Vorden
Tel. (05752) 2761.

Te koop gevraagd:
Oude kabinetten
Oude kleerkasten
Oude klaptafels
Oude tafels met ronde
poten
Oude stoelen met biezen
matten
Bentheimer bakken
(ook ronde)
Winkel inventarissen.

B. Smeitink
Wichmondseweg 29a,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2524.

Te koop: stacaravan opknap-
per, omgeving Warnsveld. Prijs
n.o.t.k.
Tel. 05750-24374

Te koop: prima consump-
tieaardappelen.
BJ.WAENINK,
Regelinkstraat 13, Hengelo.

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

v.v.v.
zomer
programma 1987

Laatste oproep
De V.V.V. Vorden verzoekt elke vereniging, in-
stantie of andere organisatie die in Vorden het ko-
mend jaar aktiviteiten ontplooit deze zo spoedig
mogelijk in ieder geval vóór 28 februari 1987, op
te geven bij het V.V.V. secretariaat.
Indien de gegevens betreffende de aktiviteit voor
deze datum binnen zijn zullen zij worden opgeno-
men in het V.V.V. zomerprogramma.
Voor het zomerprogramma is het gewenst alle
elementaire gegevens zoals datum, plaats, aan-
vangstijd, korte omschrijving, entree etc. te ver-
strekken.
Voor verdere persinformatie is het gewenst een
uitgebreid persbericht bij te voegen. Door de
V.V.V. zullen de betreffende communicatiemedia
op de hoogte worden gesteld.

S.v.p. DE GEGEVENS VOOR 28 FEBRUAR11987
TE VERSTREKKEN.

In te leveren:
V.V.V., Postbus 99, 7250 AB Vorden.
L.TJ. Slütter, Brinkerhof 101, 7251 WV Vorden.

ADMINISTRATIEKANTOOR 'DE HOFSTEDE'

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

— Advies over aanschaf en gebruik van
personal computers.

— Ontwerpen en programmeren van
d Base III applicaties.

MULDERSKAMP 9 - 7251 EX VORDEN
TEL (05752) 2761

De Deurdreajers uit de jaren

1975,1976,1977,1978 en 1980

van filmmateriaal over gezet op videoband
VHS door professioneel bedrijf.
Duur van videoband
ca. twee-en-een-half uur.

Inlichtingen: 05752-6442 na 18.00 uur.

Afra Jansen van den Berg-Mens
Christinalaan 16 - Vorden - tel. 05752-1507

diëtist / voedingsdeskundige

Op donderdagmiddag 5 maart a.s. om 14.00 uur start ik weer
de cursus (in het voorjaar is men het meest gemotiveerd om af
te vallen)

'Vermageren in groepsverband'
vooral gericht op het veranderen van het gedrag t.a.v. voeding
in combinatie met actieve oefeningen.
De cursus duurt 12 weken. Deze bestaat .uit:
— Het aanleren van andere voedingsgewoonten. Door een on-

juist voedingspatroon krijgt men een overgewicht!
— Actieve oefeningen gegeven door een fysiotherapeute. Veel

bewegen is tevens zeer belangrijk om af te vallen.
— In een groep stimuleert men elkaar om het gewenste resul-

taat te bereiken.

De kosten zijn f 140,-.
Graag van te voren aanmelden i.v.m. beperkt aantal plaatsen.

Vrijdag 6 maart 1987

GEZELLIGE AVOND
kinderdansgroep „de Achtkastelendansertjes"

Tijd: 19.00 tot 21.00 uur.
Plaats: grote zaal Dorpscentrum
Toegang: gratis.
Iedereen is van harte welkom, kom eens
met uw kinderen kijken.

«aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

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

Aanbiedingen geldig do, vrij, zat, 26, 27, 28 febr.
— *v

geei of g'060 :Ü[ Spaanse

' '" Salustiana
Sinaasappelen
15 voor 3.95

MAANDAG
2 maart

500 gram

PANKLARE
KOOLRAAP

95

DINSDAG
3 maart

500 gram

GESCHRAPTE
WORTELTJES

95

WOENSDAG
4 maart

500 gram

PANKLARE
RODE KOOL

75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood, daar zit wat in.
Maar dan natuurlijk brood van
de man die zelf bakt.
U proeft wel waarom: zo uit de oven
in de winkel. Verser kan het niet!

NNIND/V1OLENB/1KKERS

Aanbiedingen:

Zeeuwse cake nu 3,-

BaVarOlSpUnten diverse smaken, nu 1 ,50

Krente- of rozijnenmik vana.-voor 2,50

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

RELLI
HET BESTE VOOR U EN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

UITNODIGING
De V.V.V. Vorden nodigt hierbij alle belangheb-
benden, voor het V.V.V.-zomerprogramma, uit
voor een plenaire vergadering welke gehouden zal
worden op donderdagavond 5 maart 1987 om
20.00 uur in het Pantoffeitje te Vorden.
Een concept zomerprogramma zal op woensdag 4
maart in het "Contact" worden geplaatst.

De V.V.V. verzoekt eenieder die, op welke wijze
ook, belang heeft bij het zomerprogramma, of de
aktiviteiten aan deze uitnodiging gehoorte geven.
Ook voor ideeën, suggesties etc. is een ieder wel-
kom.

Het interesseert me
geen bal, maar
zondag ga ik naar het
Stamper Carnaval

Te koop: blokhut showmodel.
G. WEULEN KRANENBARG
enZN.B.V.
Tel. 05752-1217 of 1811.

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

Om te leren knippen of
naaien kunt u vanaf nu terecht
bij:
I.OLTHOF
Het Kerspel 28, Vorden.
Voor i n l. en opgaven:
tel. 05752-1053

ZOMERHUISJE TE HUUR
in Duitsland. Bardel, ligt tussen
Gronau en Bentheim. Open
haard, t.v. en fietsen aanwezig.
Mooie waterrecreatie in direc-
te omgeving. Gelegenheid tot
paardrijden en dichtbij zwem-
bad.
Tel. 05752-1464.

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

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

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

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bodega

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.

ECHT BELGISCH... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

ARDEENS
BROOD

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

met
Televisie

reparaties
direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden lei. 05752-1000

nu zwanger
Nou dan bof je, want sinds kort isde grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoef je niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND



Groot is het wonder
jij bent zo klein.
Wij zijn dankbaar
dat jij ons kindje mag zijn.

Wij zijn biij met de geboorte
van onze dochter

MARJOLEIN

NICO EN ENGELIEN
JANSSEN

7231 BC Wamsveld,
20 februari 1987
Vordensebinnenweg 12.

Wij zijn blij en dankbaar dat wij
uit Gods hand mochten ont-
vangen onze dochter

NIENKEEVELIEN

HARM EN GRIETJE
WELLEWEERD

23 februari 1987
Ruurloseweg 63
7251 LB Vorden.

Grietje en Nienke rusten
van 13.00 tot 15.00 uur

In plaats van kaarten.
De belangstelling en deelne-
ming welke U ons heeft be-
toond na het overlijden van

ANTONY
BRANDENBARG

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn U dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.

Uit aller naam,
R. Brandenbarg-Geltink

Vorden,
Insulindelaan17, 7251 EJ

Dr. Vaneker heeft

geen praktijk
vanaf 2 maart t/m 6 maart.

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.

Wilt u worden opgeleid tot
costumière, coupeuse,
enz.? (ca. 1 dag per week).
Wilt U leren knippen en
naaien? Voor beginners en
gevorderden. Of wilt U leren
patroontekenen? (volgens
de uitstekende Danckaerts-
methode; geheel naar eigen
maten).
Vraagt U - geheel vrijblijvend -
informatie bij:
Danckaerts Modevakschool
T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135
7203 AG Zutphen.
Tel. 05750-16204.

Karel, 1,5 jaar, ex-kater, rood/
bruin zoekt een nieuw huis
wegens allergie.
Tel. 2466.

Man van middelbare leeftijd
zoekt woonruimte zit, slaap-
kamer in dorp Vorden, met ei-
gen kookgelegenheid en ge-
bruik van douche en toilet.
Brieven onder nr. 47-1.
Bureau Contact Vorden.

e

Betonklinkers voor erfver-
harding, scherpe prijs.
G. WEULEN-KRANENBARG
en ZN. B.V.
Tel. 05752-1217 of 1811

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Opruiming. Nieuwe en ge-
bruikte gas, hout, olie haarden
en kachels.
Kolen en allesbranders en ge-
velkachels. Inruil mogelijk.

P S. Ook Zléra K&min

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

Op 3 maart hoop ik

G J. EIJERKAMP

samen met mijn kinderen en kleinkinderen
mijn 80ste verjaardag te vieren.

U kunt mij hiermee feliciteren op dinsdag
3 maart van 19.30 tot 22.00 uur bij
"bodega 't Pantoffeitje". Dorpsstraat 34,
Vorden.

„'tNieuwe Vroessink", maart J987
Deldenseweg 11
7251PN Vorden.

Moe gestreden, op de leeftijd van 73 jaar, heeft deze
aarde verlaten, mijn geliefde man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en lieve opa

JAN WILLEM BIJENHOF

Vorden: AJ. Bijenhof-ter Beest
Nijmegen: Hermine

Wessel en Ward
Vorden: Wim

Groningen: Alice
Vlaardingen: Ans en Arie

Arne, Thomas en Lizbeth
Baflo: Jeannette

7251 DD Vorden, 19 februari 1987
Het Vaarwerk 1.

De begrafenis heeft dinsdag 24 februari plaatsgehad
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze lieve
broer, zwager en oom

WIM BIJENHOF
echtgenote van A. ter Beest

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: DJ. Bijenhof
G. Bijenhof-Breuker

Vorden: A. Bijenhof
Waddingsveen: M. Hakkebroek-Bijenhof

L. Hakkebroek
Den Haag: J. Maks-Bijenhof

J. Maks
Neven en nichten

Vorden, 19 februari 1987.

Wij zijn

wegens vakantie van
1 maart tot 7 maart 1987

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

Deze week

kinder-
trimschoenen
maten 24 t/m 34

9 - 19 -f en l^/f

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

Dorpsstraat 4, tel. 1342

Bedankt!!!
Hierdoor willen wij graag allen
hartelijk danken voor de getoonde
belangstelling, felicitaties, bloemen
en cadeaux tijdens ons 'Open Huis',
c.q. ter gelegenheid van de her-
opening van onze bank.

De overweldigende belangstelling en
positieve reacties geven ons het
vertrouwen, dat de nieuwe omgeving
door onze cliënten zeer gewaardeerd
wordt.

Directie en Personeel Rabobank
"Vorden"

Rabobank
ook gericht op de toekomst

Karnaval bij
De Boggelaar

Zaterdag 28 februari
met medewerking van Holly Day
Maandag 2 maart
met medewerking van Mellodie

Prins Wim III en Prinses Bep
en hun gevolg wensen een ieder veel
karnavalsplezier.

Karnavalsvereniging
"De Plaggenstekkers"

presenteert

zondag 1 maart a.s.

KLEINTJE
CARNAVAL

iKeui
van de

wintërhosl)

Reklames
die de
moeite

echt waard
•• izijn!

Varkenshaasjes
100 gram 2.35

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.

Rollade schijven
5 halen, 4 betalen

Boerengoulash
100 gram

1,65

TIP VOOR
DE BOTERHAM

Leverkaas
100 gram

1.10
Salami

100 gram

1,89
Rauwkostsalade

100 gram

0,90

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
Per kilo

6,98
DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram

4,98
WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500 gram

4,98
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16,
VORDENL
TELEFOON 05752-1321

VOLKORENBROOD
JA, NATUURLIJK!

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

't winkeltje in vers brood en banket

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

ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF

Carnaval 1987
Zaterdag 28 februari

Zondag 1 maart

Dinsdag 3 maart

de grote klapper:
openingsavond met als ere-gasten

DE GERMA'S
de oergezellige gezinsmiddag voor ouders en
kinderen met o.a. muzikale medewerking van

EDUARD TEN HAVE
en een ballonnenwedstrijd en playbackshow

's middags vanaf 2 uur senioren carnaval
's avonds vastenavond ba l met o.a. het
verbranden van de karnavalspop als afsluiting
muzikale medewerking van

DE MAFKETELS

Residentie Schoenaker
Ruurloseweg 64, tel. 6614

<
ALAAF

met medewerking van c

"HANSKA DUO" l
gekostumeerd is niet verkeerd

>
aanvang: 14.00 uur

ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF - ALAAF

ADMINISTRATIE- EN

BELASTINGADVIESKANTOOR

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455, 05753-3274

Voor het deskundig laten verzorgen van Uw

BELASTINGAANGIFTE 1986
houden wij extra zitting op de volgende woensdagavonden
4, 11, 18 en 25 maart.

Ons kantoor is dan geopend van 16.30 tot 19.30 uur

Noteer in uw agenda! Wacht niet tot het laatst.
Gaarne op afspraak.

G. Chr. VOERMAN

Als CDA-er wil ik mij ook na 18 maart 1987 in de
Provinciale Staten van Gelderland inzetten voor:

- bouw van verschillende types woningen in Vorden voor jon-
geren en ouderen

- medebepaling door Vorden aan welk type woning behoefte
bestaat

— aansluiting van het woon- en leefmilieu bij het eigen karak-
ter van de bevolking

Lijst 1 nr. 5
18 MAART

CDA
LMB VORDEN B.V.

SELZ
Silo's van hout

Niet duur
wel duurzaam.

Reeds velen door ons geplaatst.
Wilt u er meer van weten?

Bel 05752-3163
Industrieweg 13



GEMEENTE
VORDEN

RATTENBESTRIJDING
In de week van 9 tot eri met 15 maart a.s. wordt de ge-
bruikelijke gratis aktie gehouden ter bestrijding van rat-
ten. Indien u hinder van ratten heeft, dan kunt u voorde
bestrijding ervan contact opnemen met het gemeente-
huis, tlfnnr. 2323. Dat dient te gebeuren uiterlijk 6
maart a.s.

Vorden, 26 februari 1987

Burgemeester en wethouders van Vorden,
De burgemeester, mr. M. Vunderink
De secretaris, mr. A. H. B. van Vleuten

GE M N
VORDEN

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de ge-
meenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 24 februari 1987 onder no. 8 heeft besloten dat
voor het perceel kadastraal bekend, gemeente Vorden,
sektie K no. 3972, plaatselijk bekend Nieuwstad 12,
een herziening van het bestemmingsplan wordt voor-
bereid.

Het vanaf 27 februari 1987 vigerende voorbereidings-
besluit en de daarbij behorende gewaarmerkte kaart
liggen vanaf vrijdag 2 7 februari 1987 voor een ieder ter
gemeentesecretarie ter inzage.

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

LMB VORDEN B.V.
VERKOOP

EN
ONDERHOUD

Door scherpe inkoop
zeer aantrekkelijke prijzen.

Vraag offerte, tel. 05752-3163

BIJ ELIESEN BENT U
BETER AF!

Sony CCD-V7AF voor de
enthousiaste video 'filmer'
Sony video 8, het videosysteem, waar
127 merken het over eens zijn.
De CCD-beeldchip zorgt voor natuurgetrouwe kleu-
ren, ook bij weinig licht. Automatische witbalans.
Uitgevoerd met 'macrostand' voor opnamen van
heel dichtbij. Compleet met akku, akkulader, RF-
adapter, draagriem en cassette. O d"| fl

8 mm

nu 4799-

VHS 'C'
Video Movie CV-2101

Een camcorder die zijn tijd ver vooruit is. Voorzien
van een CCD-opname-chip, autofocus, 6-voudige
motorzoom met macro instelling. Compleet met

akku, netvoeding/laadapparaat, cassette, cassette-
adapter, draagriem en koffer.

Nordmende 4495,-
ITT zonder koffer 3995,-
Gratz zonder koffer 3995,-

Sony

2395,-
Deze is tevens
te huur.

Nu voor elektra -
gas - water -
antennebouw
eigen service
werkplaats, reeds
meer dan 50 jaar. Emmerikseweg 46

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
maart 1987 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandag-
avonden in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage het ontwerp van de beschikking op
het verzoek van:

1. VORMEC B.V., Enkweg 15a, 7251 EV Vorden om
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een inrichting voor import en groot-
handel van landbouwmachines, waarin o.m. laad-
en losaktiviteiten, alsmede kleine onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd. Datum verzoek 21
november 1986. Adres inrichting: Enkweg 15a te
Vorden;

2. Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12,7250 AA Vorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een drukkerij. Datum verzoek 15 decem-
ber 1986. Adres inrichting: Nieuwstad 30a te Vor-
den.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voorzover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onderde voordat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mon-
deling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 17 maart 1987.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijkte-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Vorden, 26 februari 1987

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr A. H. B. van Vleuten mr M. Vunderink

GEMEENTE
VOfDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van vrijdag 27 februari 1987, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering
van 27 januari 1987 — gewijzigd — vastgestelde be-
stemmingsplan:

"Buitengebied 1902/1986".

Het betreft hier een aanpassing van het bestemmings-
plan "Buitengebied 1982" aan de beslissing van Gede-
puteerde Staten van Gelderland waarbij goedkeuring
werd onthouden aan:
- het gedeelte van het gebied met de bestemming

"Bos van natuurwaarde en grote landschappelijke
waarde", gelegen ten noorden van de Oude Borculo-
seweg deel uitmakend van het militair oefenterrein
'Het Groote Veld';

- het terrein met de bestemming "Bos van grote land-
schappelijke waarde, bestemmingsvlak II", gelegen
aan de westzijde van de Hamelandweg.

Tevens is opgenomen een wijziging van het bestem-
mingsplan "Buitengebied 1982" door opname van de
bestemming "Verenigingsbouw" t.b.v. het clubge-
bouw van de IJsvereniging, nabij Het Hoge.

De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op: plange-
bied, dat voor wat betreft Het Groote Veld niet overeen-
stemde met dat waaraan door GS goedkeuring was
onthouden.

Bezwaar/Beroep
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad
hebben gewend, alsmede een ieder die bezwaren heeft
tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het
plan in het ontwerp zijn aangebracht, kunnen geduren-
de bovengenoemde termijn van één maand bezwaren
indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vorden, 26 februari 1987

De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink

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.

Alsd*vrij,
lief 's-

heid

Gecreosoteerde palen 160 x 8
per stuk 4,-.
Spoorbiels v.a. 12.50.
G. WEULEN KRANENBARG
enZN.B.V.
Tel. 05752-1217 of 1811

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Administratiekantoor
Vorden
een kantoor van de Regt, Bloemendaal en Wiegerinck.

organiseert als vanouds

ZITAVONDEN
voor particulieren m.b.t. uw belastingaangifte 1986 en wel
op de volgende woensdagavonden tussen half 7 en half 9:

WOENSDAGAVOND 4 MAART
WOENSDAGAVOND 11 MAART
WOENSDAGAVOND 18 MAART
WOENSDAGAVOND 25 MAART

Ruurloseweg 21 - 7251 LA VORDEN -Tel. 05752-1485.

Dl VAlfWtlDf

<&>

Narcissen 2 bOS 5,50
per bos w f UU

TrosanjBrs 1 tos, 10 takken Uf / 9

Brtfin even binnen voor
die extra imme premie.

v.a. 79,-
149,— voor bromfietsen met
versnelling

Je bromfietsverzekering moet in orde zijn.
Maar waarom zou je te veel betalen? Bij de bank
met de S regel je 'n prima verzekering voor een
vriendenprijsje.
Brom je even bij ons binnen?

De voordelige bromfïetsverzekering
van de bank met de 5.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
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BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.
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"Deurdreajen man,
dan kö'j d'r better tegen an"
De Vordense karnavalsvereniging "de Deurdreajers" is momenteel met de laatste voorbereidingen
bezig om ook het 28e karnaval tot een geslaagd evenement te kunnen maken. Het motto van Prins
Fred III voor het komende feest der zotten luidt: "Deurdreajen man, dan kö'j d'r in het vervolg better
tegen an". Gezien de geweldige sfeer die er tijdens de Pronkzitting heerste is de verwachting dan ook
dat jong en oud zich het komende weekend prima zullen vermaken.

Voor de bewoners van Villa Nuova
begint het karnavalsfeest woensdaga-
vond reeds. Deze avond zullen de
Deurdreajers akte de presence geven
en zal een programma worden ge-
bracht dat bestaat uit een muzikaal
optreden van "De Mafketels", de
Dansgarde etc. Prins Fred III zal deze
avond tevens enkele onderscheidin-
gen uitreiken.
Voor vrijdag 27 februari staan er be-
zoeken aan de scholen op het pro-
gramma. Jeugdprins Oscar III, Prinses
Marsja en de adjudanten Edwin en
Sander zullen 's morgens om 11.00
uur een bezoek brengen aan de school
op de Kranenburg, terwijl 's middags
om 14.45 uur de school "De Vorde-
ring" zal worden bezocht.

Ontvangst bij het college
van B&W
Zaterdagmorgen 28 februari zal Prins
Fred III en zijn^gevolg om 10.30 uur in
de raadszaal door het college van
B&W worden ontvangen. Burge-
meester Vunderink zal de Prins dan

tevens de sleutel van het gemeente-
huis overhandigen. Als teken dat de
overdracht heeft plaatsgevonden zal
het Deurdreajerssymbool, het "Eu-
sie" het luchtruim kiezen om alle Vor-
denaren op de hoogte te stellen.
Zaterdagmiddag worden in de resi-
dentie "De Herberg" voor de vierde
keer de playbackkampioenschappen
van Vorden gehouden. De inzet is
"De Herberg-wisseltrofee". Dit jaar
zal voor het eerst een soundmix on-
derdeel van het programma zijn. Tij-
dens deze middag wordt Jeugdprins
Oscar III en Prinses Marsja geïnstal-
leerd.

Zaterdagavond 28 februari wordt er in
residentie Schoenaker een groot kar-
navalsbal gehouden met medewer-
king van het orkest "Melody Band".
Als speciale gasten komen de "Ger-
ma's" hun opwachting maken.

Zondagmiddag beging om 14.30 uur
het kinderkarnaval in de residentie
Schoenaker. Tijdens dit kinderfeest
zullen de kampioenen van de play-

back en de soundmix eveneens optre-
den.
In residentie "De Herberg" vindt zon-
dagavond het café-karnaval plaats
met medewerking van het Hanska
Duo.

Maandag 2 maart vindt het grote "Ro-
senmontagbal" in residentie "De Her-
berg" plaats, 's Morgens om 10.00 uur
staat er een "pyama-ontbijt met Früh-
schoppen" op het programma. Vanaf
19.00 uur 's avonds begint het bal met
medewerking van 'Take it Easy". Om
circa 21.30 uur zal Willem Duyn zijn
karnavalshits ten gehore brengen.
Dinsdag 3 maart begint om 14.00 uur
in residentie Schoenaker het senio-
renkarnaval. 's Avonds zal het karna-
val, eveneens in zaal Schoenaker be-
sloten worden met het Vastenavond-
bal.

Tijdens deze avond wordt tevens de
trekking verricht van de grote verlo-,
ting. Gedurende de karnavalsfestivi-
teiten worden door het bestuur van de
Deurdreajers borrelbussen ingezet.

Uitvoeringen
"Sursum Corda" en
"Vordens Toneel"
Vorige week (zaterdag 14 februari)
heeft de muziekvereniging "Sursum
Corda" de eerste van een serie van
drie uitvoeringen gegeven. Afgelopen
weekend vonden de slotuitvoeringen
plaats, welke door het voltallige colle-
ge van B&W werden bijgewoond.
In tegenstelling tot de eerste uitvoe-
ring, was ditmaal het optreden van het
korps wat ingekort, aangezien na de
pauze een optreden van "Vordens To-
neel" was gepland.
"Vordens Toneel" onder regie van
Ans de Wijs bracht de klucht in twee
bedrijven "Non Aktief'. Een klucht
die zich afspeelde in een buitenhuis te
Amstelveen. Hier hadden zich vijf
nonnen van het "Heilige Hart" in een
klooster gevestigd. Zo op het oog hei-
ligen, maar in deze klucht schijnheili-

ge nonnen. Voor het publiek overi-
gens een plezierig stuk om naar te kij-
ken.
Jan Hilferink kreeg deze avond voor
zijn verdiensten voor "Sursum Cor-
da" uit handen van voorzitter W.Chr.
Wichers een boek aangeboden. Voor
mevr. Hilferink waren er bloemen.

Jong Gelre
Jong Gelre zal donderdagmiddag 5
maart een bezoek brengen aan de1

drukkerij van Kluwer te Deventer.
Opgave is mogelijk bij het bestuur. Op
7 maart neemt de afdeling Vorden
deel aan een binnensportdag in de
Hanzehal te Zutphen.

Formulieren
De vrouwenraad van Vorden organi-
seerde afgelopen donderdag een och-

tend over allerlei formulieren, waar
men mee te maken kan krijgen.
2 Mensen van het accountantbureau
van de Geld^Mij. van Landbouw te
Warnsveld ^^^n opheldering en toe-
lichting over o.a. huursubsidie, kin-
derbijslag, studiefinanciering, zieken-
fonds, rechten van oproepkrachten,
hoeveel studerende kinderen mogen
bijverdienen^iz. Er was een uitge-
breide gele^pheid om vragen te
stellen.
Op deze leerzame morgen werden
vele nuttige tips gegeven aan de
aanwezigen.

Geslaagden

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

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

Bereidingstijd: ca. 30 minuten.
Energie per portie: ca. 2520 kJ (600 kcal).

Begin deze maand deden de volgende
leerlingen van Danckaerts Modevak-
school T. Leuverink-Eijkelkamp te
Zutphen, examen, allen met succes.
Coupeuse Kostuum- en Mantelvak,
theoretisch gedeelte:
A. van den Berg (Zutphen);
M. Hooman-Besselink (Hengelo G.);
L. Olthoff-Peters (Warnsveld);
M. Wilke (Vorden);
T. Beltman-Wijnen (Leuvenheim);
I. Holtslag-Kloosterboer (Lochem);
M. Kersten-van Wanroy (Warnsveld).
Lerares Kostuum- en Mantelvak,
theoretisch gedeelte:
I. Olthof (Vorden).
Coupeuse Lingerie en Jongens-
kleding:
E. Huizinga-Cats (Zutphen);
W. Mentink (Lochem);
T.K.A. Nguyen-Nguyen (Zutphen).

Dash dames winnen
met 1-3 uit tegen
Be Quick Zwolle
De dames van Dash hebben het zater-
dagmiddag in de uitwedstrijd tegen
Be Quick toch nog wel moeilijk gehad,
al doet de uitslag 1-3 anders vermoe-
den.

De eeste set werd vrij gemakkelijk
met 8-15 door Dash gewonnen. In de
tweede en derde set werd er nerveus
gespeeld, waardoor er diverse per-
soonlijke fouten werden gemaakt.
De tweede set eindigde met 15-7 voor
Be Quick, terwijl Dash in de derde set
met 13-15 juist overeind bleef. In de
vierde set met de stand 5-8 kwamElly
Nijenhuis aan serf, die met een fraaie
serie van zeven punten de overwin-
ning voorDash met 5-15 definitief vei-
lig stelde.

Dropping s.v. Ratti
Vrijdag 6 maart organiseert de voet-
balvereniging s.v. Ratti, voor iedereen
haar jaarlijkse dropping.

Wethouder Slingenberg (WD):

"Herstraten Prins Bernhardweg schept geen
precedentvorming"
De raad heeft zich dinsdagavond in een snel tempo door de agenda gewerkt.
De raad stond wegens ziekte van Burg. Vunderink onder leiding van loco-burge-
meester J.F. Geerken (CDA).

De raad besloot om f 47.000,- be-
schikbaar te stellen voor het herstra-
ten van de Prins Bernhardweg. Via
een inspraakprocedure zijn de sugges-
ties van de bewoners van de Prins
Bernhardweg in het voorstel van het
college verwerkt. De heer W. Voort-
man (PvdA) toonde zich met deze
werkwijze zeer ingenomen. "Hopelijk
verdient dit voorbeeld navolging", zo
sprak hij.
De heer M. Groen (WD) die naar de
argumenten van het college infor-
meerde, die tot deze oplossing heb-
ben geleid, kreeg van wethouder Slin-
genberg (WD) te horen dat de Prins
Bernhardweg in de ogen van het col-
lege bij de ontwikkeling in Vorden is
achtergebleven.
"Dus geen éénrichtingsverkeer, maar
een soort woonerfachtig idee", aldus
de heer Slingenberg (WD), die aan
de heer Van Tilburg (PvdA) mede-
deelde, dat aan de veiligheid van de
voetganger voldoende aandacht is ge-
schonken. Naar aanleiding van vra-

gen van de heer Groen (WD), zei de
wethouder dat hij niet bang is voor
precedentvorming. "Misschien zijn er
wel meer wegen waarvan de bewo-
ners het op deze manier willen, dat
wil echter niet zeggen dat er zo gehan-
deld wordt. Uiteraard zullen we het
wel in de gaten houden", aldus de
heer Slingenberg (WD). Mevr. Aart-
sen (CDA) kreeg te horen, dat de hui-
dige lichtmasten in de straat gehand-
haafd blijven. "Kosten: nihil", aldus
de wethouder.
Met de herstrating zal binnenkort
worden begonnen.

Geluidsinstallatie
raadzaal
"Wij zijn democratisch, dus leggen we
ons bij de meerderheid van de raad
neer", aldus sprak mevrouw Aartsen
(CDA) namens haar fraktie, toen het
voorstel aan de orde kwam om
f 17.500,- beschikbaar te stellen voor

de aanschaf van een geluidsinstallatie
in de raadszaal. Mevr. Aartsen had nl.
meerdere offertes voorgelegd willen
krijgen. "We hebben nu geen vergelij-
kingsmateriaal", zo sprak zij. De heer
W. Voortman (PvdA) was blij met de
serviceverlening aan het publiek. Hij
noemde het voorstel 'burgervriende-
üjk'.

De heer B. Brandenbarg (WD) die
de gemeente vertegenwoordigt in de
VRIGA drong er bij het college op
aan eens een inventaris te maken van
die fietspaden die slecht te onderhou-
den zijn. Zijn voorstel om deze paden
dan door de gemeente zelf te laten
onderhouden, zet volger* wethouder
Slingenberg (WD) geen zoden aan
de dijk. "Het gaat hier om een ge-
meenschappelijke regeling en gaan
wij enkele wegen zelf onderhouden
dan betekent dat voor de gemeente
Vorden geen besparing", aldus de
heer Slingenberg, die mevrouw Aart-
sen beloofde te zullen onderzoeken
of de VRIGA soms ook 'grensover-
schrijdend' bezig is. Tevens verzocht
mevr. Aartsen erop aan te blijven
dringen om de 'nullijn' te hanteren.

De landelijke rijvereniging en pony-
club "De Graafschap" hield zaterdag-
avond een dropping welke was geor-
ganiseerd door de familie Wijnber-
gen. In totaal namen hieraan 3foerso-
nen deel. Onderweg moestei^P'erse
opdrachten vervuld worden. Het
einddoel was "De Heksenlaak". Prijs-
winnaars waren: 1. Lydia Arentsen; 2.
mevr. Heuvelink; 3. Jeannet Lense-
link.

Volleybal Dash
De uitslagen van de Dash-teams wa-
ren deze week als volgt:
Dames: Dash 3-Isala 6 1-2; Dash 4-
Colmschate 3 3-0; Terwolde 2-Dash
6 2-1; Wilhelmina 5-Dash 7 0-3.
Meisjes: Dash Al-DVO 2 2-2; Dash
A2-WSV I 3-0.
Heren: Bruvoc 3-Dash 3 1-2; Dash 3-
Soci 2 3-0.

Pand van de fam.
Koster aan de
Zutphenseweg 87
Parel van Vorden '86
De werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den" heeft het pand van de familie
Koster aan de Zutphenseweg 87 te
Vorden gekozen tot "Parel van Vor-
den 1986".
Dit pand kreeg het predikaat toebe-
deeld voor de wijze waarop het vol-
gens de werkgroep bijna uit de "as is
verrezen". Dit gebeurde in opdracht

van de familie Koster door architekt
W. Bielderman.
De "Parel van Vorden" zal op 3 maart
door de werkgroep bij de familie Kos-
ter worden uitgereikt.
De werkgroep "Leefbaarheid Vor-
den" is in 1979 met de "Parels" begon-
nen. In dat jaar viel het de feestzaal
van Hotel Bakker te beurt; in 1980
Kapsalon Heersink; in 1981 boerderij
"De Kostede"; in 1982 het Station; in
1983 het pand van de familie Vaags
aan het Hoge; 1984 pand van de fami-
lie Laarkamp aan de Almenseweg 48;
1985 de Vordense winkeliersvereni-
ging voor haar kerstversiering.

Dinsdag 10 februari in zaal Schoen-
aker:
Kranenburg II-Den Elter II 34-31.
Woensdag 11 februari:
Kranenburg I-Beuseker I 38-31.
Kranenburg III was vrij.
De uitwedstrijd Heezen f (Steende-
ren). Kranenburg IV werd eveneens
'n overwinning, nl.: 30-37.

Amnesty Nieuws
Op maandag 2 maart kunt u in het
Dorpscentrum weer brieven komen
schrijven voor drie mensen, die om
hun overtuiging gevangen zitten.

Het gaat deze keer om een 63 jarige
man in Laos, die al sinds 1975 zonder
aanklacht of vorm van proces wordt
vastgehouden. Hij is gevangen geno-
men vanwege zijn functie in de vorige
regering. Bovendien heeft hij chroni-
sche malaria en een hartaandoening.
In de Sovjetunie zit een 48 jarige schrij-
ver en voormalig hoofd van een dorps-
school een gevangenisstraf uit van 15
jaar, die in 1997 eindigt. Hij wordt be-
schuldigd van het in bezit hebben van
een exemplaar van de Goelag Archi-
pel, Alexander Solzjenitsyns kroniek
van politieke gevangenschap en van
publikatie van zijn poëzie en romans
in het buitenland.
Tenslotte kunt u schrijven naar Mexi-
co, waar een31-jarige journalist gevan-
gen zit wegens zijn steun aan landar-
beidersorganisaties. Hij zei, dat hij na
zijn arrestatie geslagen en bedreigd
was en zo werd gedwongen overtre-
dingen te bekennen die hij niet had
gedaan.
We rekenen op uw komst en de koffie
staat klaar!

Stichting
De Lindesche Molen
Als dat zou kunnen!!!

Linde, gem. Vorden, 15 februari 1987

Allerlei acties voor goede doelen van algemeen belang plegen in
ons land aan te slaan en grote bedragen op te brengen. Radio en
televisie zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Wij moeten het
met minder doen en dat doen we dan ook!
Wie zijn die wij? Wij zijn de "Stichting de Lindesche Molen", on-
langs opgericht. Wij stellen ons ten doel de instandhouding en res-
tauratie van de molen in de buurtschap Linde.
Waarom willen we dat? Omdat de molen een pitoresk beeld is in
de Lindesche Enk. Een monument waar velen van genieten, zo-
wel inwoners als mensen van buiten de gemeente Vorden. Denk
alleen maar eens aan de honderenden "8-kastelen-rijders" die zo-
mers wekelijks de molen passeren.
Wij willen erg graag de molen in zijn oorspronkelijke staat - com-
pleet met maalwerk - terug brengen. De ontsierende bijgebouwen
willen we afbreken en van het complex willen we een aantrekke-
lijk geheel maken.
Wy, wie, waarom, waarmee? Wel dat laatste is geld en nogal wat:
zo'n f200.000,- is er wel mee gemoeid. Natuurlijk zullen we alle
subsidiegevers met kracht benaderen (gemeente, Provincie, Mo-
numentenzorg) en in principe is ons al steun toegezegd, maar de
basis moet, ook financieel, door het particulier initiatief worden
gelegd. Dat betekent dus: door ons en door U!
Wilt u helpen, als donateur of zomaar met een royale gift, dan kan
dat: de stichting heeft een rekening bij de bondsspaarbank in Vor-
den onder nummer 92.31.31.310 gironummer van de bank is
886276. Wij zijn U voor ieder bedrag dankbaar.
Wij hopen de wieken dit voorjaar al weer te laten draaien. In 1990
bestaat de Lindesche Molen 100 jaar. Als hij dan eens weer "echt
ouderwets" kan werken zou dat een feest zijn. Een linde's Feest.
Als dat zou kunnen??? Bedankt alvast.

Namens de Stichting de Lindesche Molen" te Vorden
G.J. Groot lebbink, penningmeester.
W. Spanhaak, secretaris.
AJ.W. Kekers, namens VW.



Damclub Vorden
Ledenvergadering
Vrijdag 20 februari hield DCV zijn
jaarlijkse ledenvergadering in zaal
d'Olde Smidse. De aftredende en her-
kiesbare bestuursleden Bertus Wen-
tink en Jan Hoenink en sekretaris Jan
Masselink werden bij akklamatie her-
kozen.
De prijzen van het afgelopen jaar wer-
den uitgereikt aan Jan Koerselman
(winnaar eerste klasse) en Gerrit Was-
sink (winnaar hoofdklasse en winnaar
Piet Dekker Wisselbeker).
Op 18 juli 1987 wordt weer een WV-
damspektakel gehouden, eveneens
komt er weer een damnacht in de
nacht voor hemelvaartsdag.
In de strijd om de Piet Dekker Wissel-
beker worden wijzigingen aange-
bracht: het toernooi staat uitsluitend
open voor leden (voordien konden ze
buiten mededinging meedoen) en er
wordt in één groep gespeeld.

Schooldammen
De Dorpsschool kwam zaterdag 21 fe-
bruari uit in Huissen bij het Gelders
Kampioenschap. Zij werden door een
4e plaats in de voorronde reeds uitge-
schakeld voor het kampioenschap; na
een 2e plaats in de verliezersgroep en

een gewonnen wedstrijd tegen 'Op
den Horst' uit Groesbeek kwamen ze
uit op een lle plaats van de 16 deelne-
mende scholen. Kampioen werd
school Hagen uit Doetinchem.
Mike Voskamp was topscorer met 14
punten uit 7 wedstrijden; Frieda
Meyerman haalde 6 punten, Robby
Boomstra 5 en Andre Harmsen 4.

Onderlinge kompetitie
Jeugd:
Frieda Meyerman - Mark Klein Kra-
nenbarg 0-2; Arian Berenpas — Ale-
xander Berenpas 0-2; Robby Boom-
stra -- Bert Berenpas 2-0; Andre
Harmsen — Dorien van Dijk 0-2; Bert
Klein Kranenbarg — Martina Molen-
dijk 2-0; Erwin Bos — Alexander Mo-
lendijk 0-2; Robby Boomstra — Mark
Klein Kranenbarg 0-2; Bert Berenpas
- Martina Molendijk 2-0; Arian Be-
renpas — Andre Harmsen 2-0; Erwin
Bos — Alexander Berenpas 2-0.

4De Treffers' tegen
Victoria: 9-1
De heren van de Vordense tafelten-
nisvereniging 'De Treffers' hebben de
belangrijke wedstrijd voor de boven-
ste plaats tegen Victoria met 9-1 ge-

wonnen. Gerard Krajenbrink kreeg
zijn eerste nederlaag te slikken, maar
won de andere twee partijen. Rolf
Gasper en Reind de Meus bleven on-
geslagen. Donderdag aanstaande
speelt het team van 'De Treffers' te-
gen 'Heen en Weer'. De Vordenaren
hebben aan een gelijkspel genoeg om
zich te plaatsen voor de promotie-
ronde.

2e RABO-Dash
Rekreantentoernooi
geslaagd
Het 2e RABO-Dash-rekreantentoer-
nooi is een toernooi geworden dat aan
alle verwachtingen voldeed.
De 22 teams speelden fanatiek, maar
de 'R' van recreatie bleef hoog in het
vaandel staan.
Een team had zich kort voor het toer-
nooi afgezegd, als invallers had de
toernooicommissie een team van al-
lerlei spelers van Dash ingehuurd, die
als dank bij de prijsuitreiking nog ex-
tra verwend werden.
Spannend was het vooral in de da-
mesfinale tussen de aardsrivalen Grol
en Wivoc; na 2 sets bleken de teams
wat betreft punten in setstanden

6

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

Burg Ga l lees t raat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
. 7251

fons Jansen °- -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele extra s In vt|f medische- >

WAPEN EN SPORTHANDFL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Lal, lal, lal,
kom naar het
Stamper Carnaval

Gevraagd: part-time ver-
koopster in luxe-huishoudelij-
ke artikelen en eventueel ande-
re voorkomende werkzaamhe-
den. Leeftijd ca. 17 jaar.
Brieven onder nr. 47-2, bureau
Contact Vorden.

VAKANTIE
WEEKEND-AANBIEDING

boerencake
't winkeltje in vers brood en banket

DIAPRINT
op het formaat: a x 15

een zeer

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

Zorgt al 50 /aar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

A.s. vrijdagavond

klaverjaswedstrijden
in zaal Schoenaker.
Ruurloseweg 64, tel. 6614.

De grootste knal
beleef je op het
Stamper Carnaval

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au- <•
tomaat.

Hout bestellen
Harmsen bellen

05752-1486

Gevraagd:

all-round metselaar
Aannemersbedrijf

HJ. Ruiterkamp b.v
Lindeseweg 22 - Vorden
Telefoon 05752-6631

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

exact gelijk te staan. Hetgeen resul-
teerde in het spelen van een derde set.

Uitslag dames:
1. Grol — Groenlo
2. Wivoc — Winterswijk
3. Dynamo — Apeldoorn
4. Sovoco — Soest

Uitslag heren:
1. Actief'81 — Westervoort
2. Harfsen
3. Sovoco — Soest
4. D.V.O. - Hengelo

Bij de prijsuitreiking kreeg ieder team
een beker beschikbaar gesteld door
Visser mode en de Herberg.
De scheidsrechters kregen een fles
wijn aangeboden door Vinotheek

Smit, terwijl alle deelnemende teams,
de commissie zelf en de sporthalbe-
heerder Ab Jansen een krentebrood
kregen aangeboden.

Zege
jeugdteam Vorden
tegen IJsselmuiden
De jeugd van Vorden heeft met 20-3
gewonnen van de IJsselmeeuwen. De
Vordense doelpunten werden ge-
scoord door: Rik Groot Roesink 4x;
Arjan Broekman 4x; Andre Karmig-
gelt 4x; Christiaan Brinkhorst 4x; Ar-
jan Wilgenhof 2x en Harold Kolkman
2x.

Monsternederlaag
Vordense Polodames
De dames van Vorden hebben aan de
competitiewedstrijd tegen de HeKey
weinig plezier beleefd. Gehandicapt
door het ontbreken van een aantal
speelsters, waarvoor niet voldoende
reserves aanwezig waren, moest met
slechts vijf vrouwen tegen HeKey
worden aangetreden. En 'insiders'
wetê*n de betekenis van een 'twee-
man-meer'-situatie!

Met niet minder
dan 20-0 werden de Vordense dames
weggespeeld. Halverwege de strijd
(na 2 speelperiodes) had HeKey reeds
een 10-0 voorsprong opgebouwd.

JANUARI FEBRUARI MAART IKljfl APRIL MEI JUNI

wk

Z
M
D
W
D
V
Z

1 2 3 4 5
4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

[ l ] 8 1 5 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

6 7 8 9
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

10 11 12 13 14

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

wk

Z
M
D
W
D
V
Z

14 15 16 17 18

5 12 ha] 26
6 13 pÖ] 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 J30]
3 10 [17] 24
4 11 18 25

18 19 20 21 22 23

3 10 17 2431
4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 2027
7 1421J28J

1 8 1 5 2 2 2 9
2 9162330

23 24 25 26 27

[_7] 14 21 28
1 [8] 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

wk

Z
M
D
W
D
V
Z

h a u i v/h uw reizen
J.L HARREN

Klarenbeekseweg 14 - 7383 EB VOORST
Telefoon 05758-1334

VOOR AL UW TOURINGCARREIZEN IN BINNEN- EN BUITENLAND
LUXE TOURINGCARS VAN 8 T/M 58 PERSONEN - OOK 46 PERS. LIFT-BUS

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

wk

Z
M
D
W
D
V
Z

27 28 29 30 31

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 1 1 18 25

31 32 33 3435 36
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
411 18 25
5 12 1926
6 132027
7 1421 28

1 8 1 5 2 2 2 9

36 37 38 39 40

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

wk

Z
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W
D
V
Z

40 41 42 43 44

4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

45 46 47 48 49

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 1 1 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

49 50 51 52 1

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 1 1 18 |2ë
5 12 19[2|

wk

Z
M
D
W
D
V
Z

RABOPOLIS
Bromiietsverzekering

Haal
vóór l maart uw

nieuwe verzekering bij
de Rabobank.

Premies vanaf ƒ 79,50
U krijgt het plaatje

direkt mee.

Rabobank
Voor al uw verzekeringen.

•i^^^^^^HMH^^^HHHHM^^MHBHlH^^^HHlMH^H^M^^l^^^HM^^H^^H^^^l^^H^Hi^^HM^B^^^HHMi^H^HBHI^HKHi

Wel koop pakt uw tuin grondig aan.
Triomf bemeste
tuinaarde.
Zak 40 liter. Bodem ver-
beterend, humusrijk,
bevordert water- en lucht-
huishouding.
3 zakken nu:

Koemest granulaat
Hubun. Zak 30 liter.
Organisch bodemverbete-
rend middel.
Van: 11,65 Q O£
Voor O/ZO

ia-

Triomf
potgrond.
Zak 80 liter.
Geschikt voor
kamerplanten.
Struktuur
verbeterend.
Van: 11,60
Voor8,50

Verdien f 20,- of meer. Inruil-
aktie pannen. Kook- en hapjes-
pan f 20,-; fluitketel f 15,-;
Steelpan f 10,-. Verder nog
restant opruiming.
FA. JANSEN,
Bleekstraat 1, Hengelo.
Te. 05753-1360

Tuinhandschoenen.
Varkensieder. Met linnen
rugzijde.
Van: 3,75 Voor:

l 11 II 1WA l

2,95
e

Prijzen zijn inclusief BTW
en geldig tot en met 7 maart

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P DE G R O T E G R O E N t V A K W l N K l l

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


