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Gemeente stimuleert
gebruik hondenpoepschepjes
De gemeente gaat het gebruik stimuleren van schepjes, waarmee hondenbezitters de drollen van hun
viervoeters van straat kunnen schrapen. Overwogen wordt om de aanschafprijs van de schepjes te druk-
ken door een regeling te treffen met plaatselijke winkeliers. Hoe die regeling er precies uit gaat zien, moet
nog worden bekeken.

doen op plaatsen waar ook kinderen
spelen, zoals trap-, speelveldjes en
plantsoenen.

Het college van B en W gaat het ver-
plicht stellen van hondenpoepschep-
jes te ver. Deze aanbeveling is gedaan
in een voorstel van de rijkspolitie.
De politie krijgt, evenals trouwens het
gemeentebestuur, geregeld klachten
binnen over poep.
Het regent klachten, met name in de
nieuwbouwwijken. Veel hondenbe-
zitters laten hun dier zijn behoefte

De voorstellen van de politie om het
hondenpoepprobleem te lijf te gaan
zullen eind deze maand worden be-
sproken in het zogenaamde drie-par-
tijen-overleg, waaraan behalve de po-
litie, de burgemeester alsmede de re-

gionale officier van justitie deel-
neemt.
Bedoeling is om één lijn te trekken,
zodat er een situatie ontstaat, waarin
bekeuringen van de politie aan hon-
denbezitters die hun dier hebben la-
ten poepen op een plaats waar het niet
mag ook een vervolg kan krijgen in de
justitiële sfeer.
Vooruitlopend op het drie-partijen-

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. Spreekuur burgemeester 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. Stemming ter verkiezing van de leden

(van de Provinciale Staten
De burgemeester brengt ter openbare
kennis, dat op 18 maart 1987 de stem-
ming zal plaatsvinden ter verkiezing
van de leden van Provinciale Staten
van Gelderland.
De stemming vangt aan om 8 uur v.m.
en duurt tot 7 uur n.m.
Hij maakt tevens de inhoud van arti-
kel 128 van het wetboek van strafrecht
bekend:
Hij die opzettelijk zich voor een ander
uitgevende, aan een krachtens wette-
lijk voorschrift uitgeschreven verkie-
zing deelneemt, woedt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste een
jaar.

2. Uitoefening van het kiesrecht door
personen die in dienstbetrekking zjjn
De burgemeester van Vorden herin-
nert in verband met de op 18 maart
1987 te houden verkiezing van de le-
den van de Provinciale Staten aan de
onderstaande 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 voorde stemming bepaalde
tijd geen dienst verrichten in een ge-
meente, waar zij aan de stemming
kunnen deelnemen, of in een aan-
grenzende gemeente. Indien laatstgp
noemde werknemers evenwel, o.
aan de stemming deel te nemen, nie
langer dan twee achtereenvolgende
uren behpeven 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 hoogste veertien dagen of
geldboete van ten hoogste vijfenze-
ventig gulden.

3. Plaatsing van panden op de
gemeentelijke monumentenlijst

Op verzoek van de eigenaren zijn de
onderstaande panden op de gemeen-
telijke monumentenlijst geplaatst:
Hamminkweg 1; Baakseweg 1; Baak-
seweg 5.

4. Verleende vergunning voor
het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan SIMAVI vergunning verleend
voor het houden van een collecte ge-
durende de periode van 16 maart tot
en mt 21 maart a.s.

5. Publikalies ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

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. H ieronder vallen
ookdedoorhetgemeentebestuurver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere toe-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 2 maart 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer F. Hiemstra, voor het
plaatsen van een garage op het perceel
Wilhelminalaan 26;
2. Aan het regionaal woonwagencen-
trum Oost Gelderland te Winterswijk,
voor het plaatsen van twee bergingen/
sanitaire units aan de Overweg;
3. Aan ter Steege ontwikkelingsmaat-
schappij B.V. te Rijssen, voor het bou-
wen van vier woningen aan de Doe-
schot.

6. Provinciaal Studiefonds
van Gelderland

De provincie Gelderland heeft een ei-
gen studiefonds. Uit dit fonds worden
studietoelagen verstrekt in de vorm
van renteloze voorschotten.
Dit zjjn leningen die later geheel moe-
ten worden terugbetaald. De voor-
schotten zijn bedoeld als tegemoetko-
ming in de kosten voor het volgen van
particulier beroepsonderwijs, aan een
instelling die opleidt tot een in de El-
seviers Beroepenalmanak vermeld
beroep, zoals secretaresse-opleiding,
hostess-opleiding enz.
Voorwaarden waaraan voldaan moet
worden om in aanmerking te komen
voor een renteloos voorschot:
- in de eerste plaats moet(en) aanvra-
ger en ouder(s)/verzorger(s) of part-
ner niet of slechts gedeeltelijk in staat
zijn de opleiding zelf te betalen;
- de aanvrager die zelf een huishou-
den voert moet op het moment van de
aanvraag minstens één jaar in Gelder-
land wonen;
- de ouder(s)/verzorger(s) waarvan
de aanvrager financieel afhankelijk is,
moeten in Gelderland wonen op het
moment dat het renteloos voorschot
wordt aangevraagd;
- ouder(s) of verzorgers) die in het
buitenland wonen moeten daarvoor
minstens driejaar in Gelderland heb-
ben gewoond;
- wie geen Nederlandse nationaliteit
heeft en financieel afhankelijk (geheel
of gedeeltelijk) is, kan pas een rente-
loos voorschot krijgen als de ou-
den^ s) of verzorgers) ten minste drie
jaar achter elkaar in Gelderland wo-
nen.

Diegenen die de minste opleiding
hebben en daarna diegenen die het
laagste inkomen hebben komen het
eerst aan de beurt.
Geen renteloos voorschot wordt ge-
geven als:

— een tegemoetkoming van het Rijk
in beginsel mogelijk is;
- de opleiding wordt gevolgd in het
buitenland;
- de resultaten van het voorafgaande
cursusjaar - zonder goede reden - on-
voldoende zijn of als de aanvrager niet
beschikt over de gewenste vooroplei-
ding om de aangevraagde beroeps-
opleiding te kunnen volgen;
- het ho^É mogelijke voorschot, al
of niet aan%vuld met eigen midde-
len, niet genoeg is om de opleiding te
bekostigen;
— de instelling niet voldoet aan een
aantal voorwaarden zoals byv.
waarborg^lvan de continuïteit, het
bezit variTCchtspersoonlijkheid van
nieuwe opleidingen en deugdelijke,
schriftelijke voorlichting.
- renteloze voorschotten van de pro-
vincie, voor een andere eerder gevolg-
de niet aansluitende opleiding, nog
niet zijn terugbetaald.

Aanvraagformulieren kunnen verkre-
gen worden op het gemeentehuis. De
aanvragen moeten vóór 15 april a.s.
worden ingediend, eveneens op het
gemeentehuis.
In het bovenstaande zijn alleen de
meest voorkomende regels en voor-
waarden opgenomen. Meer informa-
tie kunt u verkrijgen bij het Provin-
ciaal studiefonds, tel. 085-592159.

7. Meerjarenprogramma subsidie
voor Ryksmonumenten

Ten aanzien van rijksnionumenten
geldt dat, om in aanmerking te kun-
nen komen voor een restauratiesubsi-
die van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, het be-
treffende monument moet zijn opge-
nomen in een door de gemeente op te
stellen meerjarenprogramma. Voor
de jaren 1987-1991 heeft de gemeente
een dergelijk programma, dat een pe-
riode van vijfjaar moet beslaan, opge-
steld.
Thans wordt begonnen met het op-
stellen van het programma 1992. Eige-
naren/zakelijk gerechtigden van mo-
numenten zijn hierover zoveel moge-
lijk persoonlijk benaderd.
Mocht er echter iemand vergeten zijn
of vragen hierover hebben dan kan
men zich wenden tot de afdeling Al-
gemene Zaken ter secretarie.

8. Kruispunt
Het Hoge/Baakseweg/Rondweg

Het ongeval dat afgelopen zondag op
het kruispunt Het Hoge / Baakseweg/
Rondweg heeft plaatsgevonden heeft
het college diep geschokt. Ondanks de
reeds getroffen voorzieningen blijkt
het kruispunt nog niet afdoende be-
veiligd.
Op korte termijn zullen dan ook op-
nieuw initiatieven ontwikkeld worden
om met alle betrokken instanties
(H.E.K.; Provincie en Rijkspolitie) te
komen tot een zo goed mogelijke be-
veiliging van het kruispunt.

De burgemeester zal binnenkort deze
instanties uitnodigen voor overleg.

overleg heeft het college alvast beslo-
ten om niet alleen het gebruik van
poepschepjes te stimuleren, maar ook
om borden te plaatsen bij de speel- en
trapveldjes met de tekst „verboden
voor honden".

Daarnaast overwegen B en W de hon-
denbelasting voor het volgend jaar
sterk te verhogen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Dit jaar seen NCVB bijeenkomst
*» On HirKrlapavnnrl 17 maart a c l

Oranjefeest?
Nog net voor het ter perse gaan van
"Contact" kreeg het bestuur van de
Oranjevereniging te horen dat ze dit
jaar geen extra bijdrage van het ge-
meentebestuur krijgt voor de orga-
nisatie van het Oranjefeest

Zelfs de afzetting van de Dorps-
straat, waar om was gevraagd, zal de
Oranjevereniging nog voor 50%
moeten betalen, dit ondanks het feit
dat de vereniging mensen heeft aan-
geboden om hiermee te helpen. Het
feest zou dan grotendeels in het cen-
trum gehouden kunnen worden, wat
de gezelligheid alleen maar ver-
hoogt

"Wij wilden dit jaar in verband met
het gouden huwelijksfeest van Prin-
ses Juliana en Prins BernÉBrd graag
wat extra's doen, gezien^Woranje-
gezindheid van de bevolking zou
een extra bijdrage van het gemeen-
tebestuur zonder meer normaal
/ijn. Dit is in alle omligg^Je plaat-
sen tenminste ook het geWl.

Nu het gemeentebestuur het echter
af laat weten, zal het bestuur van de
Oranjevereniging zich moeten be-
raden welke onderdelen geschrapt
moeten worden in het programma.

Voorstellen daartoe zullen a.s. dins-
dagavond ui de ledenvergadering
ter tafel komen", aldus een zeer te-
leurgestelde voorzitter.

ANBO bijeenkomst
De ANBO belegt dinsdag 17 maart in
het Dorpscentrum haar tweede
bijeenkomst sinds de oprichting. O.m.
zal de plaatselijke notaris zijn mede-
werking aan deze bijeenkomst geven.

Op dinsdagavond 17 maart a.s. komt
ds. C. Mak uit Zutphen bij ons met het
onderwerp „Samen op weg".
Wij zien u graag in het Dorpscentrum,
tot ziens.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vrijdagavond 13 maart in
het Dorpscentrum een sport- en spel-
avond.
Op 27 maart wordt in de Boggelaar de
jaarlijkse kegelavond gehouden. Hier-
voor kan men zich vanaf heden bij één
der bestuursleden opgeven.

Voorjaarsvergadering
FNV
Tijdens een goed bezochte voorjaars-
vergadering van de FNV afdeling Vor-
den werd medegedeeld dat het leden-
tal momenteel reeds ruim 500 be-
draagt.
De vergadering was teleurstellend
over het feit dat het initiatief van de
FNV-CNV en de werkgroep "Leef-
baarheid Vorden" om in Vorden tot
een Kringloopwinkel te komen niet
doorgaat.
De Gelderse Stuurgroep Werkelozen
die zich had ingespannen om een sub-
sidie van f 10.000,- los te krijgen van
het Koningin Julianafonds deelde in
de teleurstelling, zo werd deze avond
medegedeeld.
Voorts werd tijdens deze vergadering
door o.m. de heren H.P.M, van Lan-
gen, P. Bosters en J.P. van Langen
tekst en uitleg gegeven over R.W.W.;
WWV en ziekenfondsraad.

Jeugddienst met muziek
en teksten
De interkerkelijke jeugdwerkgroep
organiseert zondagavond 15 maart
een jeugddienst/avondgebed die dit
keer een bijzonder karakter heeft.
Het thema van de dienst is "met
oprechte deelneming". D.m.v. een
collage van teksten, vnl. uit het Johan-

' nes evangelie, en een lied uit de film
Jesus Christ Superstar wordt het le-
ven en sterven van Jezus en de bete-
kenis daarvan voor ons weer springle-
vend gemaakt.
De vraag is: Ben je volgeling of toe-
schouwer? De dienst wordt geleid
door ds. Klaassens en Interchrist zal
muzikale medeweking verlenen.
Zie verder de aankondigingen op de
affiches.

Viering H. Avondmaal
in de Dorpskerk
Aanstaande zondag hopen we samen
het Avondmaal te vieren. Dat stond
nog niet in het kerkblad, maar op deze
manier kunt u het toch vooraf weten.
We lezen weer verder uit Exodus, en
wel het vierde hoofdstuk. Weer een
episode uit het gebeuren van de be-
vrijding. Hoe mensen (zoals Mozes en
Aaron) daarin een beslissende rol spe-
len. God werkt: door mensen heen.
Op deze tweede zondag van de lij-
denstijd zingen we als het lid van deze
week: Gez. 175, en de cantorij ver-
leent daarbij haar medewerking.

DDR avond op 17 maart
Op dinsdagavond 17 maart is er in de
Voorde een avond voor het uitwisse-
len van ervaringen over de contacten
die er tot nu toe zijn geweest met de
D.D.R.
Aan de orde komt de vraag: hoe nu
verder, b.v. moeten we denken aan
schrijf-contact, of brengen we een be-
zoek?

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Woord-en Communie-
dienst. Zondag 10.30 uur Eucharistievie-
ring.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 15 maart 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, m.m.v. de Cantorij. 19.00 uur Herv./
Geref. Jeugddienst in de Gereformeerde
Kerk. Ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. Inter-
christ.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 15 maart 10.00 uur ds.- H.J. Dou-
wesvanBennekom. 19.00 uur Herv. Geref.
Jeuddienst (Geref. Kerk) ds. K.H.W.
Klaassens m.m.v. Interchrist.

WEEKENDDIENST HUISARTS
14 en 15 maart dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00 tot 9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 14 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink. Tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Zaterdag 14 en zondag 15 maart G .W. Jels-
ma, Lochem. Tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 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
van9.15 tot lO.OOuur en 17.45 tot 18.15uur
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
Voor de maand Maart: mevr. Gille, tel.
2151. Graag bellen voor 9 uur.

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. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaa'
tijdens kantooruren op tel. no. Ü5750-
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.



KENWOOD "MIDI"
geluid van topkwaliteit
met computer besturing
Los verkrijgbaar. Equalizer en Compact-disc

Prijzen vanaf 1399,-

Excl. Luidsprekers.

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

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 18 MAART
WOENSDAGAVOND 25 MAART

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

^•^•^••^^••••^^^^M^^Mî ^^MMM^^HMî ^H^^^H^H

Welkoop geeft
uw hond de ruimte

Flexilijn
Voor meer bewegings-
vrijheid van uw hond.
Lengte 5 meter.
Van: 24,95
Voor: 1970

Ronde kattebak
Hygiënisch toilet voor uw
kat. Hoogte 38 cm. Door-
snede 35 cm. T A A(\
Van: 18,95 Voor: I4/4U

MiniGard. Voorkomt schade
aan uw gazon, planten of
bloemperken door
dieren. Nu:

Kenner Grote
Parkietezaad
Kwaliteitsvoeder voor uw
parkiet, zak 5 kg
van.- 9,60 voor 0/65
zak 25 kg /% j- o/~
van: 39,80 voor: O 3,0 U

Prijzen zijn inclusief BTW en
geldig tot en met 21 maart 1987.

Ruurio, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1731;
Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583; Toldy k, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

l K O O P (, R O l l (, R O l N l \ A K V\ l N K l l

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 12,13,14 maart

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

Groente en fruitshow
dinsdag 17 maart a.s. aanvang 20.00 uur

in zaal Schoenaker
Gratis kaarten verkrijgbaar bij

DE GROENTEVAKMAN
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood daar zit wat in
maar dan brood van de warme bakker
die zelf bakt
Oplaat is zo'n bakker, iedere morgen
zo uit de oven in de winkel
Verser kan niet! /GILDE

'VAN

\NIND/MOLENB^KKERS
AANBIEDING

Slagroomsnit van 5,75 voor _ _ 5,25

Ontbijt of kandijkoek 50 et. voordeel

Krentebollen 6 halen 5 betalen

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

nu weer 'n f'evoor ons een vraag die iedere week
weer terug komt, daarom doen wij het deze week

anders, als u deze cheque uitknipt krijgt u f 5,-
korting op één kilo rundvlees die u zelf kiest

Zo maakt u deze week zelf uw reclame.

ianTrodenburg

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 VORDEN

KNIP INT geldig 12, 13 en 14 maart WAARDECHEQUE
t.w.v. 5,-

Ons rundvlees
een klasse apart

mooi jong kwaliteitsvee van Vordense bodem
voor u op maat gesneden, riblapjes, priklapjes

borstlapjes, rollades, entre cote, lendebiefstuk enz.

MARKTAANBIEDING

Karbonades
5 halen

4 betalen

STARTSCHOT VAN DE WEEK

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo 6,95

Grove verse worst
1 kilo 9,90

Runder verse worst
1 kilo 11,50

Magere varkens lapjes
1 kilo 6,95

WOENSDAG

GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
fi QR1 kilo QrwU

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Hamburgers
per stuk

BUNNIES
jeugdschoenen in
diverse wijdtematen

dealer
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, Tel. 1342

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

.je

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK



Verrast en héél erg blij ben ik
met mijn broertje en zoontje
van mijn papa en mama
MATTEUS PETRUS
ALBERTUS

We noemen hem

MATTHIJS
JOHAN EN CARLA
BALVERT
CHARLOTTE

10 maart 1987
Brinkerhof 52
Vorden.

Voor de vele blijken van mede-
leven na het plotseling overlij-
den van mijn lieve man, onze
vader en grootvader

ENGBERTZACHARIAS
STEGEMAN

betuigen wij u onze oprechte
dank.

G.E. Stegeman-Krassenberg
kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1987.

Hierbij bedanken wij iedereen
hartelijk voor de gelukwensen
en attenties die wij op onze
trouwdag mochten ontvangen

HENK EN LEONIE
WUESTENENK

Vorden, maart 1987
Strodijk 19.

Jongeman zoekt woonruim-
te in Vorden of omgeving.
Brieven onder no. 49-1
Bureau Contact Vorden.

Volkstuinvereniging
„Vorden" heeft nog enkele
tuinen te huur.
Inl. de heer Brinkhorst
Tel.2419.

Te huur gevraagd: autogara-
ge of stalling. Liefst omg.
G alleestraat/l nsulindelaan.
Tel. 1098.

Heeft u nog spulletjes voor de
rommelmarkt van Delden.
Bel. dan 1704 of 05753-2381

e

Op zondag 15 maart van 13.30
tot 1 7.00 uur FANCY FAIR +
GROTE ROMMELMARKT
in de oude school op de Kra-
nenburg. Verkoop van o.a. ou-
de schoolmeubeltjes, kasten
en schoolboeken.

Org. comité.

H.WAENINK
Spalstraat 51, Hengelo
verhuist naar:
HENGELOSEWEG 20
VORDEN.
TELEFOON 05752-1082

Uw official Üockport dealer

Wullink
Vorden
Voorde
allerbeste schoen
Dorpsstraat 4, tel. 1342

DICKHUETINK
en

JANKE FRANKE

gaan trouwen op donderdag 19 maart
1987 om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Lochem.
Wilt u ons feliciteren dan bent u van harte
welkom op de receptie van 15.45 tot
16.45 uur in zaal "De Exelse Molen ", Oude
Lochemseweg 4 te Exel.

Lochem, maart 1987.
L de Colignijlaan 32, 7242 BV.

In plaats van kaarten

1937 1987
Hierbij delen wij U mede, dat onze ouders,
schoonouders en grootouders

H. SLÖETJES
en

G.H. SLÖETJES-VRIEZE

19 maart a.s. 50 jaar geleden in het
huwelijk traden.
Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
kinderen en kleinkinderen.

Receptie 20 maart van 15.00 tot 16.30
uur in Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

Maart 1987, Schuttestraat 6.

§
Op donderdag 19 maart a.s. hopen onze
ouders en grootouders

G. TRAGTER
en

R. TRAGTER-OONK

hun 50-jarig huwelijk te herdenken.

Zij houden receptie op zaterdag 21 maart
a.s. van 16.00 uur tot 17.30 uur in Bodega
„ 't Pantoffeltje ", Dorpsstraat 34, Vorden.

Henny en Anton; Marcel en Marian;
Monique en Onno; Gerrit en Marian;
Remeo en Sander.

Maart 1987
Berend van Hackfortweg 14
7251XCVorden.

Na een moedig gedragen ziekte en een liefdevolle ver-
zorging in het Verpleeghuis „SlingerboschTteZutphen
is heden van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lie-
ve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA ALBERDINA GELTINK
echtgenote van H. Arfman

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: H. Arfman
Arnhem: E.H. Arfman

J. Arfman-Maalderink
Vorden: G J. Arfman

H.G. Arfman-Lenselink
Ruurlo: J J. Ribbers-Arfman

J. Ribbers
kleinkinderen en
achterkleinkind

7251 DH Vorden, 6 maart 1987
Zutphenseweg 43.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is uit ons midden heengegaan onze
lieve en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

HENDRIKA JOHANNA SLUITER
weduwe van Engelbertus Nikkels

in de gezegende ouderdom van 89 jaar.

Vorden: HJ.Wentink-Nikkels
Eefde: G. Berkenbosch-Nikkels

G. Berkenbosch
Bathmen: A. Nikkels

G.H. Nikkels-van Zeijts
Barneveld: A. Nikkels

G.H.Nikkels-Hillebrand
Klein- en achterkleinkinderen

7251 CP Vorden, 9 maart 1987.
De Stroet 3.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 13
maart om 11.00 uur in de Aula van de Monuta Stichting,
Het Jebbink 4a te Vorden.
De begrafenis zal om 12.00 uur op de Algemene Be-
graaf plaats te Almen-Harfsen plaatsvinden, waarna ge-
legenheid tot condoleren.

Hout bestellen
Harmsen bellen

Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven,
wij zijn des Heren. Rom. 14:8b

Heden overleed mijn lieve man, onze zorgzame vader en
grootvader

DIRK GERHARD JOHAN
BREUKINK

op de leeftijd van 69 jaar.
*

Vorden: A. Breukink-Oortgiesen
Delden: J. Breukink

A. Breukink-Uenk
Ellen, Marleen

Vorden: H.J. Breukink
E. B reukin k-Cnossen
Janneke, Dirk, Annelies

Warnsveld: D.GJ. Breukink
HA. Breukink-Tempelmans Plat
Angelique, Jos, Mariska

Silvolde: JA. Kolenbrander-Breukink
J.G.M. Kolenbrander
Maarten, Gerard

7251 AV Vorden. 6 maart 1987
Margrietlaan 18

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend delen wij u mede dat op zijn vakantie-
adres plotseling van ons is heengegaan mijn innig ge-
liefde man en onze lieve zorgzame vader

LAMBERTUS
GROTENHUIS TEN HARKEL

op de leeftijd van 62 jaar.

Vorden: H.K. Grotenhuis ten Harkel-Bril
Steenderen: Henk en Diana

Zutphen: Nol
en verdere familie

7251 CR Vorden, 10 maart 1987
de Stroet 20.

Mijn man en onze vader is opgebaard in het uitvaartcen-
trum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen don-
derdag 12 maart van 19.00 tot 19.30 uur in het uit-
vaartcentrum.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 13
maart om 10.00 uur in aula 1 van het crematorium te
Dieren. Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 9.00 uur.

iKeui
van de

winlcrhosO

't Is de Keur-
slager die

steeds weer
voor iets

extra's zorgt.

WEEKEND
RECEPT rosbief 500 gram

Voor het weekend-recept hebben wij voor u
overheerlijke

10,98

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.

Lekker en gemakkelijk voor het week
end: eigen gemaakte
nasi, bami of macaroni
500 gram voor

Runder-
cordon bleu

100 gram

2.25

TIP VOOR
DE BOTERHAM

UIT EIGEN
WORSTKEUKEN

Boterhamworst
150 gram 1,49

Achterham
(met de ias-erkenning
bekroond) 100 gram

2,25

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,
ypRDEN__
TELEFOON 05752-1321

^Ledere dinsdagochtend:

BINNENLOOP-
DCHTEND

Dit houdt in:
tussen 9.30 uur en 11.30 uur kunt u
zonder afspraak "binnenlopen" voor
harsen, epileren, wimpersverven en
(uiteraard vrijblijvend) huid- of
make-up advies.

Kunt u niet op dat tijdstip?
Dan maakt u gewoon een afspraak
voor een ander tijdstip,
(ook's avonds).

Huidverzorgingsstudio
Dorpsstraat 30, Vorden
Tel. 05753-3279

Alsdevrij.
lief 'S-

«EPARATIE
as- en afwasautomaten
4 uur-service

Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

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

Vorder Tel. 05752-1000

Bouw en houtbond FNV

Paasverzilvering
op dinsdag 17 maart van 19.00 tot
21.00 uur.
VoorR.B.S. laatste te goed staat en
voor de schilders V.T.U. formulier
meebrengen.

De P.V. Het Hoge 16

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14

7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
BOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOCS

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 G ld.
Tel. 05753-2524.

Oranjevereniging
"Vorden"

Ledenvergadering
op dinsdag 17 maart a.s. om 20.00 uur
in de tuinzaal van Hotel Bakker.

AGENDA:
— Opening voorzitter
— Ingekomen stukken
— Mededelingen
— Verslag penningmeester
— Verslag kascommissie
— Benoeming nieuwe kascommissie
— Verslag secretaris
— Bestuursverkiezing:

aftredend: G. Wullink, niet herkiesbaar
en H. van Woudenberg, herkiesbaar
Kandidaat de heer MJ. Bruggeman,
tegenkandidaten kunnen 1 uur voor
aanvang van vergadering worden
opgegeven.

— Ledenwerfaktie
— Programma 25 en 30 april
— Versiering
— Rondvraag
— Sluiting.

Het Bestuur.

05752-1486

G. Chr. VOERMAN

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

- goede voorzieningen voor (zelfstandig wonende) oude-
ren in Vorden

- bevordering van zelfwerkzaamheid en vrijwilligers-
werk in verenigingen o.a. door subsidies

— behoud van een schoon milieu door stimulering van
goede verwerking van schadelijke stoffen

Lijst 1 nr. 5
18 MAART

CDA



Gezond en lekker eten met

VOLKOREN
diverse volkorensoorten, waaronder
slank volkoren voor een verantwoord
brooddieet. Natuurlijk VERS VAN DE
WARME BAKKER.
Tip voor een lekkere boterham:
twee sneetjes volkoren met daartussen
smalle reepjes bleekselderij, plakjes
radijs, plakje komkommer en salami.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

w-

• Uitnodiging
Wij heffen het glas met u op onze nieuwe collectie tijdens de voorjaarsshow,

voor dames en heren, in onze zaak.
Zaterdag 14 maart van 10.30-17.00 uur OPEN HUIS

U bent van harte welkom.

Tot 4 april geven wij weer WAARDEBONNEN bij aankopen

v.a. 100,- - 10,-; v.a. 200,- - 25,-; v.a. 400,- - 50,-
Kindershow voor kinderen door kinderen op woensdag 25 maart van 2-4 uur

met traktatie en waardebonnen.

Modecentrum

BOEKENWEEK '87
18 maart t/m 28 maart.

haal GRATIS bij
LOG A „het rookoffer

bij aankoop van een
boek v.a. 19.50

w

to het v°°rjaar?

vrijdag en zaterdag
Novocento 59,50

Spijkerblouse
Chiory 49,50

Spijkerbroek
Albert Paris, snowwashed _Q _ -
wijd model 19,t>0

104,50

Spijkerjack ^ en
snowwashed, mt. 122-176 O9,50

Spijkerbroek
snowwashed, mt. 122-176 49,50

POIO in 8 kleuren 19,50

Katoenen broek
of zw.wit streepbroek
kleur: pastei of kaki O 9, O U

Zomertrui
8 kleuren pastei

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tAt doeltrtfftnJI

•Zutphenseweg - Vorden

De stilte
die écht
pijn doet

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN!

Het Nationaal Reumafonds,
Statcnlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

HIT NATIONAAL RlUMAfONDS

Rabobank "Vorden" zoekt een

administratief medewerker ,„,/„
voor 32 uur per week.

In verband met zwangerschap wordt een tijdelijk dienstverband
aangeboden tot 01-10-1987, dat daarna waarschijnlijk voor onbepaalde

tijd verlengd kan worden.

Wij zoeken iemand met een opleiding op HAVO-niveau:
leeftijd 18-20 jaar. Bereidheid tot verdere studie is gewenst i.v.m.

doorstroming.

Daarnaast hebben wij plaats voor een ervaren

baliemedewerker
voor de afdeling Particulieren

„„/„

Wij zoeken iemand die in staat is zelfstandig op te treden, beschikt
over goede commerciële en contactuele eigenschappen, een opleiding

heeft op tenminste HAVO-niveau; leeftijd vanaf 20 jaar.
De Rabobank bied een goede honorering en uitstekende secundaire

arbeidsvoorwaarden.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan de
direkteur van de bank, Postbus 28, 7250 AA onder vermelding van

"sollicitatie".

Rabobank S

Deze week bij

Vishandel van de Groep
uit Spakenburg.

Spekbokkum
voor

Makreel
voor

Gebakken of verse bokking
1 ,50 pet stuk, 5 stuks voor _

1,00
1,00
5,00

Gebakken kibbeling
onze specialiteit, 200 gram voor

Hollandse nieuwe
per stuk 1,75; 3 voor 5,-; 7 voor 10,00
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Prijsuitreiking Rabobank

Afgelopen dinsdag was op de Rabobank de prijsuitreiking van de prijsvraag "Vorden in het jaar 2087".
Deze prijsvraag was door de Rabobank voor de jeugd van de basisscholen georganiseerd ter gelegen-
heid van de heropening van de verbouwde bank. Er moest een werkstuk, d.w.z. een tekening of een
bouwwerk, bij de bank worden ingeleverd.
De jury, bestaande uit de heer F. Let-
terie, mevr. R. Schagen en mevr. J.
Vunderink, had een hele klus aan de
beoordeling, want er werden maar
liefst 250 werkstukken ingeleverd.
De deelnemers waren ingedeeld in
drie leeftijdsgroepen. De direkteur
van de bank, de heer J. Krooi, reikte de
prijzen uit. De deelnemers hadden op
het prijsvraagformulier een voorkeur
aan kunnen geven uit een aantal te

winnen prijzen.
Bij een hapje en een drankje konden
de volgende kinderen een prijs in ont-
vangst nemen:

Groep t/m 6 jaar: 1. Michel Oldenha-
ve, Peggenhofweg 1; 2. G eert Jan D ij-
kerman, Zutpenseweg 5; 3. Marriële
Peters, Ruurloseweg 54.
G roep 7 t/m 9 jaar: l.TomSuter,Mul-
derskamp 15; 2. Helena Garssen, Het

Hoge 58; 3. Hans Jansen, Hoetinkhof
52.
Groep 10 jaar en ouder: 1. Patrick
Dekkers, De Eendracht 29; 2. Martine
Hartman, Wildenborchseweg 4; 3.
Dennis Takkenkamp, Het Wiemelink
47.

Tot het eind van de maand worden er
een aantal werkstukken in de bankhal
tentoonges

„Hanenoverlast"
Ook onze gemeente heeft zijn eigen
„hanenprobleempje". Bewoners rond
de Nieuwstad meldden burgemeester
en wethouders overlast van hanen ge-
kraai in de nacht en vroege morgen.
De betrokken bewoners willen liever
geen al te grote tamtam. Zij zien graag
de grootste druktemakers uit de ren
van mevr. Rossel verdwijnen, maar
benadrukken ook de goede contacten
met de buurtbewoonster.
Daarom hebben enkele bewoners
voorgesteld de zaak in den minne te
schikken, door binnenkort na toe-
stemming van de eigenaresse, zelf
enkele luidruchtige hanen naar elders
te vervoeren. Mevr. Rossel, die we-
gens gezondheidsredenen zelf niet in
staat is enkele sterk verwilderde ha-
nen uit de ren te verwijderen, vindt de
klachtenbrief van bewoners en B en
W van Vorden „kinderachtig", maar
zegt bereid te zijn mee te werken aan
een oplossing van het probleem.

Vrouwenaktie
Amnesty International
Vrijdag 13 Vnaart a.s. staat de Vordense
Amnesty groep in het teken van de
vrouwenaktie in het kader van de In-
ternationale Vrouwendag die op 8
maart plaatsvond.
De doelstellingen van deze actie zijn:
accentueren van het thema "vrouwe-
lijke slachtoffers van mensenrechten-
schendingen binnen het mandaat van
Amnesty", actievoeren voor vervolg-
de vrouwen.
Centraal in deze actie staan: een on-
derwijzeres uit Ecuador die werd
meegevoerd door een legereenheid
en sindsdien wordt vermist.
Een 32-jarige vrouw uit de Sowjet-
Unie die gevangen zit omdat ze be-
trekkingen zou hebben aangeknoopt
met de onofficiële Poolse vakbond
Solidariteit.
Een landbouwkundig ingenieur uit
Syrië die gearresteerd werd omdat ze
lid was van de "Partij voor Communis-
tische Actie".
Een 49-jarige vrouw uit Zuid-Afrika,
die door de veiligheidspolitie uit huis
werd gehaald, enkele uren voordat de
noodtoestand werd afgekondigd.
Sindsdien wordt ze vastgehouden,
zonder aanklacht of proces.
Voor deze 4 individuele gevallen zijn
voorbedrukte kaarten gemaakt. Deze
kunnen ondertekend worden in de
marktkraam op 't Marktplein.

Bloemen brengen de lente In huis

CÖBIJSSELFLEUR
^SR -̂̂ >-<

ZUTPHEN: Buitensingel 62. Tel. 05750-28986. Weg naar Laren 126. Tel. 05750-15911.
VORDEN: Dorpstraat 18. Tel. 05752-2713 GROENLO: Schrijnwerker 1. Tel. 05440-62989

Zondagmiddag 15 maart

Amsterdamse Stijl bij
Riek Schagen

Het afgelopen najaar organiseerde Riek Schagen in haar stu-
dio aan de Enkweg 4 te Vorden een Vordense Theemiddag.
Aanstaande zondagmiddag 15 maart stelt Riek Schagen een
ieder in de gelegenheid om vanaf 14.00 uur haar schilderijen
in een aangepaste collektie te komen bekijken.
De toegang voor deze middag "Amsterdamse Stijl", zoals
Riek Schagen het zelf omschrijft, is gratis.

Simavi
SIMAVI verleent al geruime tijd steun
aan medische projekten in ontwikke-
lingslanden: Ook in 1986 mochten
weer 110 projecten in 28 landen op de-
ze steun rekenen. Wij doen dit op zeer
direkte wijze zonder tussenkomst van
overheden en ongeacht politiek, ras of
religie. Steun van mensen aan men-
sen, omdat wij ons werk alleen maar
kunnen doen op basis van uw vrijwilli-
ge bijdrage

Simpele projekten, waarbij SIMAVI
een helpende hand biedt, teneinde
voortgang of eventuele uitbreiding
van een project mogelijk te maken.
Soms ook in de vorm van steun bij het
opleiden in de gezondheidszorg van
lokale mensen, omdat wij vinden dat
de mensen in de eerste plaats zelf
moeten werken aan verbeteringen in
de gezondheidszorg.
De steun is kleinschalig, maar ook
overzichtelijk en niet te vergeten be-
taalbaar. Steun op een wijze die pas-

send is voor omstandigheden die in
die landen nu eenmaal anders zijn dan
bij ons.
Maar het gaat altijd om steun met een
duidelijk menselijk karakter, gericht
op groepen om steun met een duide-
lijk menselijk karakfer, gericht op
groepen in de bevolking, die uw be-
trokkenheid en daadwerkelijke steun
(nog) niet kunnen missen.
Steunt u daarom de landelijke kollek-
te in de week van 16 t/m 22 maart a.s.
of maak een bijdrage over de giro 300
100 t.n.v. SIMAVI, Haarlem.

2e prys voor Vordenaar
Zaterdag jl. organiseerde de Vrienden
van de Streektaal van Lochem en om-
geving een voorleeswedstrijd in zaal
de Luifel te Ruurlo.
In de categorie voorlezen uit ander-
mans werk, gelukte het de heer Kette-
lerij een 2e prijs te bemachtigen. Hij
las een verhaal voor uit het werk van
Hendrik Lansink.

Annica Koot
in de galerie van de
bibliotheek
Vanaf 16 maart is er werk te zien van
Annica Koot uit Diemen in de galerie
van de bibliotheek. Zij maakt werk
wat zij zelf omschrijft als "door middel
van verschillende technieken probeer

ik met onderwerpen uit mijn omge-
ving waarmee ik toevalligerwijs in
aanraking kom, zoals een zin uit een
boek of een beeld uit een film, vanuit
mijn persoonlijke visie een emotio-
neel standpunt te bepalen".

Zij gebruikt hierbij b.v. olieverf met
gips of houtvezels, zodat het beeld
min of meer wordt gebeeldhouwd.

Een andere werkwijze is het "collage-
olieverf'. Op voorbewerkt papier
wordt verf aangebracht en om de af-
beelding duidelijker gestalte te geven
wordt een grafiekstift gebruikt.
Annica Koot heeft de M.O. opleiding
tekenen en heeft diverse tentoonstel-
lingen gehad. Haar werk is ook door
gemeenten aangekocht.
De expositie duurt tot en met 19 april.

Voorlichtingscampagne
Veilig Verkeer Nederland
Op 12 maart a.s. zal het startsein worden gegeven voor een nieuwe landelijke voorlichtingscampagne van
Veilig Verkeer Nedeland. Deze campagne, die gevoerd wordt onder het motto "Autogordels, Altyd",
waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van radio en TV, krijgt in de provincie Gelderland een extra accent. In
deze provincie zal gedurende de campagneperiode van medio maart tot eind augustus extra voorlichtings-
materiaal worden ingezet en zullen de korpsen van rijks- en gemeentepolitie nauwkeurig letten op de na-
leving van de autogordeldraagplicht.
Tijdens de openingsmanifestatie op
12 maart zal op de Markt vóór het Pro-
vinciehuis te Arnhem een aantal pu-
blieks-demonstraties worden gege-
ven, die de noodzaak van het dragen
van de autogordel duidelijk onderstre-
pen.
Zo zullen er enkele auto's een vrije val
maken van 10 meter hoogte. De klap,
waarmee deze auto's op de grond te-
rechtkomen, is te vergelijken met een
frontale botsing bij 50 km/u.
Het resultaat zal het publiek overtui-
gen van het nut van de autogordel!
Ook zal er een tweetal botssimulato-
ren staan, waarin het publiek kan
plaatsnemen. Deze botssimulatoren
hebben een eindsnelheid van minder
dan 10 km/u.
Iedereen die uit de botssimulator
komt, is na zo'n botsproef^krtuigd
dat het dragen van de autog^TOel ook
bij lage snelheden absoluut noodza-
kelijk is.
Voorts zal er een demonstratie wor-
den gegeven met een zogairoemde
koprolsimulator, die de ir^penden
laat ondervinden, hoe zij zich het be-
ste kunnen redden uit een onderste-
boven liggende auto.
Mr. Pieter van Vollenhoven zal als
eerste in deze koprolsimulator plaats-
nemen.

Voor deze publieksdemonstratie is
een beperkt gedeelte van de Markt
niet te gebruiken als perkeergelegen-
heid.
Ook de plaatselijke politie werkt hier-
aan mee.

Adverteren
kost

geld...

Niet
adverteren

kost
meer.

Vernieuwing 'De Aanleg* Almen
vordert gestaag

De rigoreuze verbouwing en vergroting van horeca-buitencentrum De Aanleg in Almen vordert gestaag.
De grote zaal is in de afwerkingsfase en de vloeren van de nieuwe schietkelder /ijn inmiddels gestort. De
spanten voor de kegel- en bouwlingzaal daarboven staan overeind. De uitbreiding van de keuken is inmid-
dels voltooid.
De verbouwing is in oktober begon-
nen. Hoewel Koning Winter af en toe
voor enige stagnatie zorgde liggen de
werkzaamheden nu nog op schema.
De familie Van der Vaart, eigenaar
van De Aanleg, hoopt dat het geheel
binnen de gestelde termijn (medio
mei) gereed zal zijn.
In een gedeelte van de grote zaal, die
door geluiddichte wanden in kleinere
zalen worden opgedeeld, hebben in-
middels verschillende partijen plaats
gevonden. Het geheel oogt fraai en
stijlvol en voldoet aan hoge eisen op
gebied van geluidshinder en ventila-
tie.
Met de vernieuwde en vergrote zaal
kunnen in De Aanleg, mede door af-
zonderlijke entree's en drie toilet-

groepen, verschillende partijen tege-
lijk plaats hebben zonder dat hinder
van elkaar wordt ondervonden. Als
het geheel in mei is voltooid kunnen
in totaal zes verschillende activiteiten
tegelijk worden gehouden zonder dat
men hinder van elkaar heeft.

Schietkelder
Geheel nieuw is de bouw van een vier-
baans schietkelder (met verschillende
doelafstanden tot maximaal 35 me-
ter). Daarboven komen gelijkvloers
twee volledig geautomatiseerde bow-
lingbanen en vier volledig geautoma-
tiseerde kegelbanen. Het geheel
wordt gecomplementeerd met een
ruime recreatiezaal met verschillende

spellen en een verplaatsbare grill-bar-
beque. Van dit gedeelte kan vanaf
eind mei gebruik gemaakt worden.

Toen de familie van der Vaart in 1975
De Aanleg kocht was het totaal op-
pervlak zo'n 180 vierkante meter. Met
diverse vebouwingen werd een uit-
breiding tot 800 vierkante meter be-
reikt en als de huidige ver- en nieuw-
bouw is voltooid is het horeca-buiten-
centrum circa 200 vierkante meter
groot. De bouwactiviteiten worden
uitgevoerd door de plaatselijke aanne-
mers Wullink, Pladdet, Pelgrum,
Kruissink, Freriks, Kamphuis, Brink-
man, Europa Parket en ter Hogt naar
een ontwerp van architect Woudstn1.



André gaat ons verlaten
daarom zoeken wij een

JONGEN van 16-17 jaar

die opgeleid wil worden voor het
slagersvak.

slagerij eggink
Borculoseweg 14, Ruurlo, telefoon 05735-1337

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siernerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

WEEKENDAANBIEDING:

FRIES SUIKERBROOD
GEWELDIG LEKKER!

't winkeltje in vers brood en banket

il UU l il?
Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

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

Adverteren
kost geld

niet
adverteren
kost meer

SIMAVI-kollekte
van 16 maart tot 21 maart.

VOOR MEDISCHE HULP
IN DE TROPEN

HELPT SIMAVI HELPEN

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER?

je lief '

School voor Biologisch en
Agrarisch Onderwijs

voorlichtingsavond
op vrijdag 13 maart 1987 om 19.30 uur.

Ouders met hun kinderen kunnen
op deze avond een kijkje nemen
op onze school en kennis maken
met de AVO-vakken en de
beroepsgerichte vakken zoals die
op deze school worden gegeven.

Het adres van de school is:
Nieuwstad 49
VORDEN.

(JfSSCi mode
pftsenteert:

Wanneer: vrijdag: 13 maart 19.30 uur
zaterdag: 14 maart 13.45 en 15.00 uur

WïlJiri daar waar je het direkt kunt kopen,
dus in onze zaak

Toegang: uiteraard gratis

SHOW
Een wervelende muzikale

Mode Show
van

Jeans en Young Fashion,
de mode van NU.

e**
MOUSTACHÊ

ÊMANUGLLE

burg. galleestraat 3 - vorden

Café-Cafctaria

'De Eikeboom'
WIM EN MARGA BOOLTINK

St. Janstraat 69, Keyenborg
Telefoon 05753-1329

TEVENS KAMERVERHUUR

Bedankt iedereen
we zeggen extra iedereen, om niemand te vergeten.

Bedankt, voor alle grote en kleine dingen, voor al uw
belangstelling en spontane reakties.

Bedankt Keijenburgers,
maar ook iedereen ver daar buiten.

Wij zijn diep onder de indruk,
jammer dat het niet lukte voor ons,

maar ook voor iedereen.

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
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.

Bij Eliesen bent U beter af

KLEUREN
TELEVISIE

VANAF
699.-

Tevens verhuur
Hanoycam.

Nu voor elektra, gas, water, an-
tennebouw, eigen service werk-
plaats. Reeds meer dan 50 jaar.

Emmerikseweg 46.

GOM A B.V. HENGELO GLD

zoekt wegens toegenomen werkzaamheden enige goed
gemotiveerde

PRODUKTIEMEDEWERKERS
met LTS metaalopleiding in de leeftijd variërend van
20-30 jaar, die tevens in het bezit zijn van een lasdiploma of
ervaring hierin hebben opgedaan.

De kandidaten moeten wel bereid zijn eventueel in
ploegendienst te werken.

Heb je belangstelling? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie
naar:

" ~ ^ *

METAAttvARENFABRIEK
Tuetevermgsbedri|f Eigen gereedschapmakefi|

Ruurloseweg SOA
7255 MA HENGELO GLD.
Ter attentie van de heer A. Teunissen.



VAKMANSCHAP BL DE STY1 ING VERANDERDE
Palette Rustique is een meesterlijke kollektie meu-
belen, woningtextiel, verlichting en woonacces-
soires. Palette Rustique is geselekteerd voor men-
sen die vakmanschap nog op waarde weten te
schatten en oog hebben voor bijzondere styling die

tijdloos is en toch van deze tijd. Alleen eerste keus materialen, de mooi-
ste dessins en de sterkste ontwerpen kwamen in aanmerking.

Dit interieur is geïnspireerd op de Engelse "way of living". De
geheel massieve, licht gepatmeerde eiken broodkast heeft 3 legplanken
en een lade met uitneembaar tussenschot De "hangoor" salon- en eet-
kamertafel zijn beide massief eiken.

De 2i zitsbank is bekleed met een sterke, vocht en vuil afstotende
gebloemde stof. Evenals de bijpassende Windsor oorfauteuil.

Kom de vele mogelijkheden van Palette Rustique bij ons bekijken.

U$TICLE
HELMINK meubelen ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL. 05752-1514

LAAGTE 16 EIBERGEN TEL. 05454-74190

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie »an Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Hel pak met de
veleeulras In vijl modisch»'r

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

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

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Gaarne opgaaf
van nieuwe of gewijzigde adressen

in de vakantie adressenfolder.
Waarin vermeld:

Hotels

Pensions

Gedeeltelijk
gemeubileerde
huizen

Zomerhuisjes

Kampeerboerderijen

en kampeer-
terreinen.

Opgaaf hiervoor bij VW kantoor
voor 20 maart 1987.

RELLI
HET BESTE VOOR U EN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

Pordox
• RELLI

LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

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

BIOFUNKTIONELE

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.

VOORAKTEVE
die het klokje rond genieten willen van de

komende lente- en zomergenoegens.
Voor levenslustige mensen, die 's avonds óók

nog plezier van hun benen willen beleven.
gf Zij kiezen sandalen van WOLKY met de

unieke 4-laags voetbedding:
2) (D (4)

D Wolkenzachtsuede...

? Veerkrachtige schuimlaag, die zich
prettig naar de individuele voet
gaat vormen...

*r ® Natuurkurk voetbed...
4 PU slijtvaste loopzooi.

Méér weten van WOLKY? Informeer bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

POELIER
HOFFMAN

Kippelever
1 kg.

Kuikenpoten
10 stuks

DE VALEWEIDE
Tros anjers
1 bos 5,75

Begonia
per stuk

Begonia
per 2 stuks

6,00

10,00

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

GEVLOCH1 EN BROOD

ASSELT
Zutphpnseweg .- Vorden - Tel. 1384

Zaterdag 20 maart spelletjes
avond Deldense buurtvereni-
ging. Aanvang 20.00 uur bij:
Café 't Zwaantje.

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

Te koop: zware acacia en ei-
ken posten.
HJ.PARDIJS
Wildenborchseweg 7

V met uw spaargeld
liever niet vast.
* En wilt toch
een hootoente?

Zonder vastzetten.

Rekening
soort

Patent
basis

Patent 1
Patent 2
Patent 3

Minimum*
saldo

ƒ 2.500,-
ƒ 5.000,-
ƒ 10.000-

Basis*
rente

2J/«

3
3'/i
Wi

Premie*
rente

-

1

1V4

1V«

Totaal
rente

2V«%

4%
4V,S

S','4%

Uw spaargeld blijft
vrij opneembaar.
Zonder boete of toosten.
Zo profiteert u in
alle vrijheid van
een extra hoge rente.

1 wijzigingen in muumumsaldi en rentetarieven voorbehoude

DePatentrekeningvan 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.
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.



Jaarvergadering
P.K.V. Vorden
Onder grote belangstelling hield de
Pluimvee en Konijnenvereniging
P.K.V. afgelopen maandag haar jaar-
vergadering, onder voorzitterschap
van H. Berenpas die iedereen van har-
te welkom heette en hoopte op een
goede vergadering.
Uit het jaarverslag van de secretaris
M.G. Lijftogt bleek dat de vereniging
een stormachtige groei heeft gehad in
1986. Maar liefst l O nieuwe leden mel-
den zich aan. Allen actieve fokkers.
Hierdoor heeft de vereniging op het
moment 91 leden. Ook de samenwer-
king met de betreffende bonden is
goed tenoemen, ook het contact met
de leden is goed, aldus de secretaris.
Uit het jaarverslag van de penning-
meester H. van Heerde blijkt dat de
vereniging goed draait. Vooral door de
actieviteiten op de braderie in Vorden
en Wichmond en de verloting op de
klubtentoonstelling. De prijzen voor
deze verloting worden altijd gratis be-
schikbaar gesteld door de plaatselijke
middenstand en het bedrijfsleven, het
geen dan ook erg op prijs wordt ge-
steld.
Mede hierdoor hoeven wij verder
geen acties te houden. Bij de bestuurs-
verkiezing werden de volgens rooster
aftredende heren M.G. Lijftogt en
H.B.J. Snellink opnieuw benoemd.
Ook werden er deze avond 2 ere-leden
benoemd vanwege hun vele goede
diensten voor onze vereniging. Dit
waren de heren H.G.J. Horstman en
G.W. Tragter.
De beide heren kregen een oorkonde
aangeboden en een bos bloemen voor
hun echtgenote hetgeen zeer op prijs
werd gesteld.
Aan het, eind van deze vergadering
dankte voorzitter Berenpas de leden
voor hun komst en wenste iedereen
een goed fokseizoen toe.

Orienteringsrit
4De Graafschaprijders'
De V.A.M.C 'De Graafschaprijders'
hield zondag een orienteringsrit over
een afstand van 45 kilometer. Een rit
uitgezet door de heren B. Regelink en
J. Mennink en meetellend voor de
jaarplaquette. Start en finish waren bij
café Schoenaker waar Bert Regelink
na afloop de volgende prijwinnaars
bekend maakte:
Auto's A-klasse: l. J. Luiten, Hengelo;
2. H.J. Cortumme, Toldijk; 3. W.D.
Wisselink, Ruurlo.
Idem B-klasse: 1. B J. van Huffelen,
Epe; 2. E.A. Versteege, Hengelo; 3.
B.J. Menkhorst, Halle.
Toerklasse leden: 1. MJ. Eskes, Vor-
den; 2. G. van Veldhuizen, Warns-
veld; 3. E. Horsting, Vorden.
Toerklasse niet leden: l. M.J. OIdenha-
ve, Zelhem; 2. M. Maalderink, Tol-
dijk; 3. H.S. v.d. Wal, Vorden.
Aanmoedingsprijzen: H.J. Hukker,
Vorden en A.W.B. Wentink uit Henge-
lo.

Wim Lenselink
ruiter van het jaar
bij 'De Graafschap'
Wim Lenselink is zaterdagavond tij-
dens de jaarlijkse feestavond in zaal
"De Herberg" uitgeroepen tot "Ruiter
van het jaar" van de rijvereniging "De
Graafschap". Hij behaalde met zijn
paard "Grando" de meeste winstpun-
ten. Voorzitter M. Kornegoor over-
handigde hem de wisselbeker en een
oorkonde.
Voor de feestavond op zich bestond
een grote belangstelling. Mede door-
dat een aantal leden van de vereniging
zelf een toneelstuk opvoerden. Een
klucht getiteld "Een kus voor mijn
zus" in twee bedrijven. Onder regie
van Ab Noordkamp kweten de mede-
spelenden zich bijzonder goed van
hun taak. Er werd vlot gespeeld. De
medespelenden waren: Henny Len-
selink, Wim Lenselink, Rita Wijnber-
gen, Albert Bielderman, Rob Have-
naar, Yvonne Peters, Dianna Bulten,
Raimond Droppers, José Brinkerhof
en Evelien Kloosterboer.

DAMMEN
S neldamkampioenschap
van Gelderland
Zaterdag 7 maart werd in Winterswijk
gespeeld om. de persoonlijke snel-
damkampioenschappen van Gelder-
land in liefst 7 klassen.
In de hoofdklasse kwam Henk Rue-
sink uit. De Huissenaren Gerard Jan-
sen en Geert van Aalten waren al
vroeg onbereikbaar voor de rest van
het veld en werden dan ook l en 2.

O 12 MAART v.a. 13.30 uur - 21.00 uur
VR 13 MAART v.a. 10.00 uur - 21.00 uur
ZA 14 MAART v.a. 9.30 uur - 17.00 u

fe»*Öi

OPELDEA
RUURLOEO.

IN DE ZALEN VAN CAF-RESTAURANT
DORPSSTRAAT 11 IN RUURLO

Henk Ruesink eindigde met 12 uit 14
op de 9e plaats.
Saskia Buist viel in bij de dames. Ook
hier viel de titel in Huissense handen,
namelijk die van Petra Polman. Saskia
Buist werd 5e met 13 uit 11. Henk
Hoekman zag met enkele ongelukki-
ge nederlagen in het midden van het
toernooi zijn kansen teniet gaan. Hij
eindigde op de 8e plaats met 16 uit 15.
Kampioen werd Henk Klarenbeek uit
Lunteren met 26 punten uit 15 wed-
strijden. Jurgen Slutter sprokkelde 6
punten bij elkaar en werd 14e.
Mike Voskamp moest duidelijk nog
wennen aan het aspirantennivo. Hij
eindigde als 15e met 3 punten, maar
daar was wel een overwinning op
kampioen Mark van Wijk uit Wamel
bij. Gerco Brummelman en Jan Hoe-
nink speelden een goed toernooi en
eindigden als 6e en 7e met 19 punten.

Onderlinge kompetitie
H. Lenselink - J. Hoenink 2-0; H.
Wansink - H. Esselink 1-1; G. Wassink
- H. Hoekman 1-1; H. Ruesink - J.
Masselink 2-0; J. Koerselman - B.
Breuker2-0;T.Janssen-B.Hiddinkl-
1; G .Hulshof - S. Buist 0-2; J. Slutter -
B. Wentink 2-0; H. Klein Kranenbarg -
H. Graaskamp 0-2.
Jeugd: R. Boomstra - F. Meyerman 1-
1; D. van Dijk - A. Harmsen 1-1; B.
Klein Kranenbarg - Arj. Berenpas 2-0;
M. Klein Kranenbarg - A. Molendijk
1-1; B. Berenpas - Alex. Berenpas 0-2;
E. Bos -N. te Linde 2-0; B. Berenpas -
B. Klein Kranenbarg 0-2; D. van Dijk -
F. Meijerman 0-2; Alex. Berenpas -
Arj. Berenpas 0-2; A. Harmsen -N. te
Linde 2-0; B. Berenpas - A. Harmsen
0-2; E. Bos-R. Boomstra 1-1.

Biljartteam
Herberg I
kampioen
In café De Herberg was het dinsdag-
avond, ten aanschouwe van tientallen
belangstellenden, geweldig spannend
tijdens de laatste kompetitiewedstrijd
in de C2 klasse tussen het eerste team
van De Herberg en het eerste team
van het bezoekende "de Nijman" uit
Halle.
Met een gelijk aantal punten werd aan
deze laatste kompetitiewedstrijd be-
gonnen. H. Stapelbroek verloor zijn
eerste wedstrijd van B. Luesink. De 2e
partij werd door J. Schroër in winst
omgezet tegen G. Wenstink.

Alles hing toen af van de wedstrijd
tussen A. Schroër en H. Lovink. Te
maken caramboles 80-65.
In en zinderende finale eindigde deze
wedstrijd in 80-64 in het voordeel van
A. Schroër die daarmee het kam-
pioenschap onder luid applaus bin-
nenhaalde.
Namens de vereniging en de tegen-
standers werden bloemen aangebo-
den en uiteraard tot diep in de nacht
de bloemetjes buitengezet.

25 februari Kranenburg l - VOP l 34-
34; 24 februari Kranenburg 2 - VOP 3
34-36; 26 februari Kranenburg 3 -Den
Elter 2 28-40; 27 februari Ons Genoe-
gen 5 - Kranenburg 4 36-36.

Bel voor
informatie

05752

1404
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Dokter, Jazz & Co.
in café-restaurant "De Luifel"
Zaterdagavond 21 maart komt Café-Restaurant "De Luifel" met een primeur: een jazz-café met optreden
van de bekende bank "Dokter, Jazz & Co". Tevens is er gelegenheid tot barbecuen (spiesjes, lamskotelet-
ten, super-saté, rauw kost, stokbrood en diverse sausen) en kunt u kennis maken met de nieuwe wijnkaart.
Marinus en Hennie Klein Bluemink hopen vele jazz-vrienden op deze swingende avond te mogen begroe-
ten.

"Dokter, Jazz & Co" wordt gevormd
door negen enthousiaste misici
(Geert Stltenborg - trompet; Joep Ke-
telaar - trombone; Jan Dokter - klari-
net, saxen, trompet en arrangemen-
ten; Lanny Loos - klarinet, saxen; Rob
Gerritsen - piano; Bertus Veenink -
banjo/gitaar; Gerard Schennink - tu-
ba; Ben Reyers - slagwerk en Jolande
Geven - zang) die op diverse festivals
successen hebben geboekt en door
het hele land goede bekendheid ge-
nieten.

Zij hebben vier LP's op hun naam
staan en een drietal verzamel LP's.
Naast eigen composities spelen zij
werken van Jelly Roll Morton, Elling-
ton, Warren e.z.

ITT introduceert Ideal Color 3327 televisie Verkrijgbaar bij fa. B rede veld

De actuele en functionele
monitor-look

Met de introductie van de Ideal Color
3327 monitor-look televisie voegt
ITT een nieuw apparaat toe aan de
unieke range van televisie-toestellen,
al of niet in gedigitaliseerde vorm. Het
betreft hier een kleurentelevisie in
actuele en functionele monitor-look
met een 51 cm Heliochrom beeldbuis.
Voor programmageheugen en bedie-
ning wordt micorprocessor-techniek
gebruikt.
Standaard wordt een zeer platte infra-

rode afstandsbediening bijgeleverd.
De ingebouwde Oscar-tuner (S) is
geschikt voor alle kabelnetten. In het
geheugen kunnen 40 voorkeuzekana-
len worden ondergebracht. Het op-
zoeken van de kanalen geschiedt met
behulp van een electronische zender-
afstemming. Om exacte kleurover-
gangen te realiseren, wordt bij de ITT
Ideal Color 3327 gebruik gemaakt
van de CTI-techniek. Aan het eind
van de uitzending schakelt het appa-

raat autOr^psch uit. De ITT Ideal
Color 3327 wordt geleverd met een
teletekst-decoder van de digitale KTV
serie, Digivision genoemd.

Belangr^pte kenmerken
ITT IdealColor 3327
- 51 cm Heliochrom beeldbuis.
- Microprocessor techniek voor

programmageheugen en bediening.
- Digitext-decoder met een 8 pagina

geheugen.
- Zeer platte infrarode afstands-

bediening.
- Oscar tuner (S), geschikt voor alle

kabelnetten.
- Geheugen voor 40 voorkeuze-

kanalen.
- Electronische zenderafstemming.
- CTI-techniek voor exacte kleur-

overgangen.
- Automatische uitschakeling bij

einde van uitzending.
- 4 Watt muziekvermogen.
- Ingebouwde breedbandluidspreker.
- Toonregeling.
- Aansluitingen: antenne in- en uit-

gang (coax), AV in- en uitgang voor
videorecorder, computer, satelliet-
tuner, etc.; RGB-ingang voor
computers en externe tekst-
apparatuur (Scart); audio in- en uit-
gang voor HiFi-installatie (Scart).

- Afmetingen: 49,4 x 46,9 x 46,7 cm
(BxHxD).

- Prijs-indicatie: f. 1.398,-.

Ook Vordense zaken doen mee

Bruidscentrum te Zutphen geopend
E in de ly k is het dan zover. Het Bmids Informatie Centrum, de Stedendriehoek is geopend. Maandenlan-
ge voorbereidingen, besprekingen etc. gingen er aan vooraf. In die tussentijd is er in het pand aan de Us-
sclkade 24 te Zutphen erg veel veranderd, en wel tot een bron van informatie voor verloofden, a.s. bruids-
paren, 12,5 - 25 of 50 jaar getrouwd /ijn. De ruimte is inmiddels te klein geworden.
Circa 30 deelnemers konden worden
in gebracht. Dagelijks ging de telefoon
van belanghebbende, of er nog een
plaatsje vrij was, wat helaas met néé
gehonoreerd werd. Het scala van deel-
nemers is groot: verlichting juweliers,
bruidsboeketten, restaurants voor
kleine groepen tot zeer grote, bruids-
mode, makelaar, schoonheidssalon,
luxe bruidsauto, old timers en koet-
sen, woninginrichting, huwelijkskaar-
ten en uitnodigingen, foto reportages
en video, badkamers, reisbureau, or-
kest en entertainer, zonnestudio,
bruids herenmode, renault 5, kapsa-

lon, radio-tv en video, geschenk arti-
kelen, bruidsbanket en Verzekerin-
gen.

Eén der deelnemers noemde het al
het grootste zelfsbedienings bruids-
huis van Nederland.
De deelnemende groep horeca men-
sen, is zo enthousiast, dat zij de ver-
zorging van de drankjes en hapjes
voor haar rekening nam tijdens de
opening als geste voor initiatiefnemer
Cor Dinius.
Opening voor belangstellenden a.s.
bruidsparen etc. is voorlopig iedere

woensdagavond van 7.30 tot 9.30 en
zondag van 10.00 tot 12.00 uur t.z.t
mogelijk de hele week.
Een bezoek is zeker de moeite waard
daar de deelnemers hebben gezorgd
voor leuke attenties - korting en gra-
tis artikelen of handelingen voor het
eerste bruidspaar, wat in het info-cen-
trum komt, de 25e - 50e en 100e kort-
om te veel om op te noemen.
Verder staan er thema avonden op het
programma. Zowel deelnemers als
initiatiefnemer zijn er van overtuigd
dat deze primeur een sukses formule
wordt.

Mix toernooi
Voetbalver. "Vorden"
De Aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" heeft
besloten om van 18 t/m 21 mei een
mixtoernooi te houden. Dit toernooi
wordt op het gemeentelijk sportpark
gehouden.
In tegenstelling tot voorgaande jaren
kunnen zowel leden als niet-leden
meedoen. Voor elk team kunnen ma-
ximaal 8 deelnemers worden opgege-
ven. Het inschrijfgeld bedraagt f60,-
per team.
Voor de winnende teams worden
prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
Voor de winnaars elk een trainings-
pak; voor de nummer twee voor elke
speler een sportjack en voor nummer
drie voor elke speler een sporttas.
Inschrijfformulieren kunnen worden
afgehaald en ingeleverd bij Kluvers
Sport Totaal; kantine v.v. "Vorden" en
de firma Gebr. Barendsen (Theo
Schotsman).

Velocitas wint met 3-1
van Halfweg
Het eerste team van de zaalvoetbal-
club "Velocitas" heeft na een 0-1 rust-
stand met 3- 1 gewonnen van Halfweg.
P. Dekker zorgde voor de gelijkmaker,
waarna Freddy Bos en Jan Groot Jeb-
bink pech hadden met schoten tegen
paal en lat. B. Wentink gaf Velocitas
een verdiende 2-1 voorsprong.
In de tweede helft kreeg Velocitas ver-
schillende goede scoringsmogelijkhe-
den. Jan Groot Jebbink bepaalde de
eindstand op 3-1.
Verdere uitslagen DCBC 3 -Velocitas
2 7-3; Velocitas 3 - Concordia 2 2-2;
Velocitas 4 - Zavodo 63-1.
Programma 1 6 maart: Velocitas 2 -Za-
vodo 5; Velocitas 5 - AZC 5; De Eagles
- Velocitas 1; AZC 4 - Velocitas 3;
Steenderen 2 -

strijden op het programma staan: za-
terdag 14 maart grasbaanwedstrijd
aan de Bekmansdijk; zaterdag 25 april
clubtrial (militair oefenterrein); zon-
dag 26 april KNMVjeugdtrial (militair
oefenterrein); zaterdag 23 mei een
twee-uurscross; zaterdag 31 oktober
"De Oost Gelderlandrit". De onder-
linge wedstrijden motorcross worden
op de volgende data gehouden: zater-
dag 9 mei; dinsdag 16juni; zaterdag 15
augustus; dinsdag l september en za-
terdag 19 september.

Volleybal Dash
De bekerwedstrijd die Dash zaterdag-
middag thuis tegen Flash zou spelen
is, vanwege een sterfgeval van één der
Flash-speelsters uitgesteld tot don-
derdag 12 maart.
De wedstrijd wordt dan gespeeld in de
sporthal 't Jebbink. De Dash dames
hebben nu 's middags een vriend-
schappelijke wedstrijd gespeeld tegen
2e divisieclub Sparta. Dash won met
3-2.

Programma
'Graafschaprij(j^s'
De Vordense motorclub^De Graaf-
schaprijders" heeft de volgende wed-

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gebraden rosbief
Rosbief, een verbastering van het Engelse roastbeef dat gebraden rundvlees
betekent, kan worden gesneden van verschillende delen van het rund. Ros-
bief kan heel goed gebruikt worden hu de warme maalt ijd, maar ook als be-
leg voor op het brood. Voor de warme maalt ijd rekent men voor 4 personen
ongeveer 500 tot 600 gram rosbief.

Verhit 100 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Laat het vlees er snel aan alle
kanten in dichtschroeien. Voeg hierna eventueel nog een extra stukje bo-
ter toe en strooi wat zout en peper over het vlees.
Temper de warmtebron iets en braad het vlees in 18 tot 25 minuten (af-
hankelijk van de dikte van het stuk) bruin. Neem het vlees uit de pan.
Wikkel het in aluminiumfolie en laat het tenminste 10 minuten rusten.
Door het vlees te laten rusten wordt de spanning erin opgeheven en ver-
delen de sappen zich over het vlees. Bij het aansnijden verliest het vlees
dan geen vocht. Het vlees blijft mede daardoor mals en zacht.
Maak de jus door aan de achtergebleven bakboter een scheutje water (of
bouillon of 0,5 bouillon en 0,5 rode wijn) toe te voegen. Roer de aanzet-
sels van de bodem van de pan goed los en laat de jus even doorkeken.
Tip: geef bij rosbief bij voorkeur enkele jonge voorjaarsgroenten en/of
een gemengde salade. U kunt er naar verkiezing zowel gebakken als ge-
frituurde aardappeltjes bij geven.
Bereidingstijd: 35 minuten.
Energie per portie: ca. 1580 kJ (380 kcal).

Opening kampioenschap motorcross 1987
zondag 15 maart te Hengelo Gld.

Het motorcross-seizoen 1987 om het Kampioenschap van Nederland 500cc gaat op zondag 15 maart te
Hengelo Gld. van start. Circuit 't Zand, waar in het verleden zo menige beslissende wedstryd werd verre-
den, zal dan weer bol staan van het motorgeweld. De baan is geheel in orde gebracht met o.a. springkuilen.

Kees v.d. Ven, kampioen 1986, zal stel-
lig proberen hier de eerste punten te
verzamelen om zijn kampioenschap
te prolongeren. Dat hij reeds in een
zeer goede vorm steekt bewees hij
in Venlo waar hij op 15 februari een
internatonale cross overtuigend wist
te winnen, vóór het jonge talent John
v.d. Berk.
Hij zal het in Henelo zwaar te verdu-
ren krijgen tegen rijdes als Peter Her-
lings, Gerard Rond, Carlo H ulsen, Di-
nand Zijlstra en Toon Karsmakers. De
laatste zal ongetwijfeld, gezien zijn er-

varing opgedaan in de race Parijs-Da-
kar, weinig moeite hebben met de
"Sahara" op het Hengelose zand. Ed-
dy Looman uit Zelhem mag ook stel-
lig niet onderschat worden als kans-
hebber op een hoge eindnotering.

De 500cc rijdt 3 manches. De groep
125cc A bestaat uit rijders, groten-
deels afkomtig uit Oost-Nederland.
De jonge Torleif Hartelman uit Hen-
gelo zal willen tonen een waardig op-
volger van vader Bennie te worden,
die vele triomfen op dit circuit vierde.

Marco Remmelink uit Zelhem en Ri-
nus Mensink uit Eerbeek zullen stellig
voorin eindigen.
De klasse 250cc A kan eveneens een
Oostelijke aangelegenheid worden
met rijders als Carlo Mulder,Eerbeek;
Peter Bergsma Hummelo; en Ton
Magendans en Jacob Barth beide laat-
sten uit Doetinchem afkomstig.
Ook de Zutphenaren Eddy Jansen en
Ronald Nijhof zullen zeker hun par-
tijtje meeblazen. Nijhof is lid van de
organiserende HAMOVE uit Henge-
lo.



GerardenGlendatixwwen 23 maart
Binnenkort is het groot feest voor Gerard en Glenda.

Voor deze belangrijke dag in hun leven drukten
wij de huwelijkskaarten.

Een kaart uit de Intercard-kollektie met een exklusief
huwelijkskado.

IH intercanl
een leuke verrassing.

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden -Telefoon 05752-1404

Drogisterij Marianne
Ruurloseweg 5 - Hengelo G ld.

Schildersbedrijf Harmsen
Spalstraat 17 - Hengelo G ld.

cr

ELKE 8 MINUTEN MAKEN
HART-EN VAATZIEKTEN

» EEN SLACHTOFFER

Uniek in Nederland:
alles onder één dak!

woon- en
kantoormeubelen

Woonmeubels
met grote kortingen d.m.v. toon-
zaal- en beursmod., b-keus, nood-
verkopen, eigen import, fabrieks-
restanten enz.

Kantoormeubels

Nieuwe en gebruikte stalen
buro's, kasten, tafels, stoelen enz.
tegen bodemprijzen.

Kuijk's
meubelbeurs
Hulshofstraat 8, Lichtenvoorde.
Telefoon 05443-71256

Uitnodiging
Touwtrekvereniging Vorden

nodigt donateurs en leveranciers van
oud papier uit op haar jaarlijkse

toneelavond
Zaterdag 28 maart in het
D orpscen tru m.
Aanvang 20.00 uur.

Toneelspel van Krato

"Drie dooie
dienders"

u wordt óók schoon

G

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12- vorden - telefoon 05752-1404
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Jaarlijks worden 40.000 Nederlanders getroffen door
een hartinfarct en nog eens 20.000 door een herseninfarct
(beroerte).

In ziekenhuizen, revalidatiecentra en op vele andere
plaatsen wordt hard gewerkt om dit onvoorstelbare aantal van
60.000 slachtoffers terug te dringen.

Al dit werk is gebaseerd op wetenschappelijk onder-
zoek. Het bezuinigingsbeleid van de overheid biedt voor dat
onderzoek echter steeds minder ruimte. Uw gift zorgt er voor
dat dit levensreddende werk kan doorgaan.

Geef aan de collectant, of stort uw bijdrage opgiroSOO of
bankrekening 70.70.70.600 Hartelijk dank.

LMT UW HART SPREKEN!
SOPHIALAAN 10. 2514 JR 'S-GRAVENHAGE, GIRO 300 - BANK 70.7070.600.

Fancy fair
te Kranenburg

U wil t 'n
bruiloft vieren

gezellige

misschien vooraf iets me! eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving.
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

mtto
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.

Adverteren kost geld-
niet adverteren kost

MEER GELD!
Leuke uitvoering
Achtkastelendansertjes

De oudervereniging van de basis-
school „de Kraanvogel" organiseert
zondagmiddag 15 maart CM fancy fair
annex rommelmarkt ii^Biar oude
school aan de Ruurlosevv^.
De opbrengst komt ten goede aan „de
Kraanvogel". Er zijn zoveel wensen
omtrent leer en speelbenodigdheden
die ondanks de intrek i^fcc nieuwe
school niet beschikbaar l|n aldus de
voorzitster mevr. Berendsen.
Er is o.a. rad van avontuur, sjoelen etc.
Voor de verkoop zijn er nog enkele
schoolmeubelen beschikbaar. „De
Kraanvogel" basisschool is deze mid-
dag geopend voor belangstellenden.
Het personeel zal u dan ontvangen
voor een rondleiding.

De dansgroep "Achtkastelendansert-
jes" gaf vrijdagavond in de grote zaal
van het Dorpscentrum een leuke uit-
voering. Er werden verschillende
dansjes uitgevoerd, dansjes uit o.m.
Israël en vanzelfsprekend Hollandse
dansjes. De jongens en meisjes dan-
sten op de muziek van een band.
Geen folklore maar volksdansjes.
In totaal namen er zo'n veertig kin-
deren aan deel. De kinderen onder lei-
ding van Marion Kerkhoven waren in
drie groepen onderverdeeld nl. 4-6
jaar; een groep van 7-10 jaar en een
groep van 10-12 jaar.
Deze avond werd tevens afscheid ge-
nomen van Christien Krajenbrink die
een aantal jaren leidster en sekretares-

Politie Varia
6 maart 1987 omstreeks 14.15 uur vond er een aanrijding plaats tussen twee per-
sonenauto's op de kruising Baakseweg - Kruisdijk - Hackfortselaan. Door een
best. van een Opel personenauto werd geen voorrang verleend aan de bestuur-
der van een Renault. Beide voertuigen werden hierdoor beschadigd. De echtge-
note alsmede een bevriend echtpaar van de bestuurder van de Opel werden ge-
wond en overgebracht naar het Spittaal.

8 maart 1987 omstreeks 11.00 uur werd een tas met inhoud ontvreemd uit een
auto die op de parkeerplaats van de alg. begraafplaats stond. Het slot van de auto
werd geforceerd.

7251

fons jansen e w
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

Wie is in het bezit van
een premie toewijzing

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

Het type GKP 900 variant kost f 114.000,— all in.
inkl. GIW garantie, exkl. bouwkavel.

BOUWBEDRIJF KLEIN ZESSINK NOTTEN B.V.
Beatrixlaan 1 7, 7255 DB Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2702

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

Wij houden vrijdag 13 maart INFO-AVOND
van 19.00 uur - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

8 maart 1987 omstreeks 12.00 uur ontstond brand in perceel 't Hoge 40 te Vor-
den. De woning brandde geheel uit. De bewoner, de heer Bargeman, was bezig
met het leggen van vloerbedekking op de overloop. Toen de op de overloop
staande gaskachel aan sloeg ontstond er een steekvlam. De vlammen sloegen
snel om zich heen. Om 12.30 uur was de ter plaatse gekomen Vordense brand-
weer de brand meester.

8 maart 1987, omstreeks 16.35 uur vond op de kruising Rondweg - 't Hoge een
ernstig ongeval plaats waarbij twee personen de dood vonden. Vanaf de Hack-
fortseweg kwam een personenauto bestuurd door A. Koster, oud 24 jaar, uit
Twello. Bij hem in de auto zat zijn vriendin, G.G. Pasman, oud 22 jaar, uit
Schalkhaar. Toen zij de Rondweg overstaken werden zij in de flank aangereden
door een personenauto bestuurd door de heer H. uit Doetinchem. De heer H.
raakte niet gewond. A. Koster overleed in het ziekenhuis en G.G. Pasman ter
plaatse.

se van "De Achtkastelendansertjes" is
geweest. Zij ontving uit handen van
mevr. Vruggink een wandbord van de
acht Vordense kastelen. Mevr. Wol-
sing zal voortaan het sekretariaat gaan
verzorgen.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
' Schrijfavond Amnesty International.

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

Iedere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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

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

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.
ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum corda in het dorpscentrum.
ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal de Herberg.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

Iedere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal,
ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

MAART
13 Sporten Dorpscentrum, Jong Gelre
17 NCVB, ds. Mak, Zutphen
17 KPO
18 HVG Dorp, maandelijkse avond
19 Bejaardenkring
21 Uitvoering muziekver. Concordia

Dorpscentrum
25 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
27 Kegelen Boggelaar, Jong Gelre
28 Toneelavond 1.1.v. Vorden

Dorpscentrum
31 HVG Dorp, ringvergadering
31 A.J.K., weiprod. fabriek in Borculo

APRIL
2 Bejaardenkring
2 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
3 Regio culturele wedstrijd, Jong Gelre

3 Musical Openbare basisschool
Dorpscentrum

4 Slotbal dansschool Veelers
Dorpscentrum

10 Tafeltennissen, Dorpscentrum
Jong Gelre

11 Warnsveldse Operette,
Dorpscentrum

14 NCVB, Mevr. N. van OOMCII
14 KPO
15 Reisje Deldense Buurtvereniging
15 HVG Dorp, maandelijkse avond
16 Paasmiddag bejaardenkring
18 Provinciaal culturele wedstrijd

Haren
22 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
24 Volleyballen, Dorpscentrum

Jong Gelre
25 Oranjevereniging Achterhoekse

avond, Dorpscentrum
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum

MEI
3 Klootschieten Deldense Buurtver.
7 Bejaardenkring
8 Algemene Voorjaarsledenvergadering

Jong Gelre
9 Vlooienmarkt Concordia

13 HVG Dorp, afsluitingsavond
17 Voorjaarstocht Fietsclub VRTC

De Achtkastelenrijders
18 t/m 21

Avondvierdaagsc
19 NCVB, Mevr. N. Benschop,

gedichten
20 Bijeenkomst Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen
21 Reisje bejaardenkring
30 Rommelmarkt Deldense Buurtver.
31 Klootschieten bij de Boggelaar

Jong Gelre
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