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Druk bezochte
expositie
'Amsterdamse Stijl'
De expositie van Riek Schagen ge-
houden in haar studio gelegen aan de
Enkweg te Vorden, was een zeer ge-
slaagd gebeuren. Onder de titel "Am-
sterdamse Stijl" konden de bezoekers
werken van de kunstenares aanschou-
wen van Amsterdamse taferelen en
daarnaast natuurlijk ook haar meer
gebruikelijke werk.
De expositie, die zeer druk werd be-
zocht, was in "Amsterdamse Stijl"
aangekleed. Een haringkar, mosselen,
alsmede bossen tulpen verspreid door
de expositie ruimte, zorgden vooreen
sfeervolle omlijsting van de expositie.
Ook de traditionele Amsterdamse
muziek, nl. accordeon, ontbrak niet

en werd live verzorgd door mevrouw
van Zandvoort.
Het middelpunt van het drukke en ge-
zellige gebeuren werd gevormd door
Riek Schagen zelf, die terug kan kij-
ken op een zeer geslaagde expositie.

Vrouwenclub Medler
Op vrijdagavond 13 maart toogden de
dames met hun heren naar het kegel-
centrum "De Boggelaar".
Vergezeld van een hapje en een
drankje werd het een gezellige avond.
In de prijzen vielen: 1ste prijs: Gerard
Dimmendaal; Frida Stokkink; Jan
Stokkink; Gert Walgemoed.
Poedelprijzen: Riek Knoef; Jo Stok-
kink; Jantje Dimmendaal en Bertha
Weenk.
De voorzitster Riek Knoef bedankte
na afloop een ieder voor het slagen
van deze avond.

11 Maart hebben de „Achtkastelen-
dansertjes" o.l.v. Marianne van Kerk-
hoven de bewoners van „VillaNuova"
een gezellige middag bezorgd.

De jongste en oudste groep waren
aanwezig. De middag verliep vlot en
gezellig. Ben Hof maakte video opna-
men van het dansen en dit werd in de
pauze weer afgedraaid voor de kinde-
ren.

Er werden ook nog enkele dansen met
de bewoners gedaan zoals: Siene laad
me los en ook een dans waar de bewo-
ners aan mee konden doen die niet zo

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
S.OOtot 12.30 u u r e n woensdag van 13.30tot 17.OOuur.SpreekuurburgemeesterMr.M.Vunderink: volgensafspraak.SpreekuurwethouderJ.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. G las in de glasbak
Bijna 50% eenmalig glas in de glasbak.
Een mooi resultaat maar nog niet ge-
noeg.
Het aantal inwoners in onze gemeen-
te dat eenmalig glas inzamelt kan nog
omhoog. Dat vindt de Stuurgroep
Promotie Glasbak en die mening
wordt helemaal gedeeld door het ge-
meentebestuur. De glasbak is een van
de meest effektieve manieren om
m.b.t. glas de afvalstroom te scheiden
en het glas opnieuw te gebruiken.
Door glasrecycling wordt energie be-
spaard en blijven waardevolle grond-
stoffen behouden, waardoor zonder
veel moeite nieuwe glasverpakkingen
kunnen worden gemaakt. Het milieu
wordt minder belast door hinderlijk
en gevaarlijk glasafval en bovendien
kan door eenmalig glas in de glasbak
te deponeren normaal huishoudelijk
afval makkelijker worden verwerkt.
Het bekende glasbaklogo, dat steeds
vaker op eenmalige glasverpakkingen
staat afgebeeld, geeft aan dat op de
glazen fles of pot geen statiegeld
wordt geheven. Het handje dat een
fles in de glasbak duwt, wil zeggen:
Glas, hup in de glasbak!

Enkele cijfers
Vorig jaar werd in heel Nederland 210
miljoen kilo eenmalig glas ingeza-
meld via glasbakken, een flinke berg
die echter nog maar de helft is van al
het eenmalig glas dat in Nederland
wordt weggegooid. En dat is jammer,
want op steeds meer plaatsen staan
glasbakken, zodat het voor bijna ie-
dereen eenvoudig is om even naar de
glasbak te lopen of te rijden.
In totaal zijn er in ons land 10.000glas-
bakken geplaatst, een getal dat nog
steeds groeit. In onze gemeente staan
op 5 plaatsen een glasbak. De glasbak-
ken zijn geplaatst bij Vinotheek Smit,
Supermarkt Cornelis, VS-super-
markt, Prijsslag Jac Hermans en Zaal
Schoenaker. Het inzamelingspercen-
tage bedraagt hier ongeveer 45% (ca.
115 ton).
Door gebruik te maken van de glasbak
helpt u mee de afvalberg te verminde-
ren en onze kostbare woon- en leef-
omgeving schoon te houden. Het kost
wat extra moeite, maar het is de moei-
te waard.

2. Inzameling klein chemisch afval
Sedert enige jaren bestaat er voor de
inwoners van Vorden een mogelijk-
heid om het zgn. klein chemisch afval
kosteloos en goed verpakt aan te bie-
den bij een gemeentelijk depot, waar-
van de opeingstijden momenteel lig-
gen tussen 16.00 en 17.00 uur op de
eerste en derde maandag van de
maand (depot Zutphenseweg 50a).
Deze regeling gold eveneens voor-be-
drijven in die zin, dat zij jaarlijks maxi-
maal 50 kg gratis mochten aanbieden.
Dat laatste is veranderd. Op verzoek
van de provincie Gelderland, welke
deze wijze van inzameling organi-
seert, mogen Bedrijven vanaf heden dit
soort afval niet meer aanbieden in het

gemeentelijk depot. Volgens de pro-
vincie dienen bedrijven zelf een rege-
ling met een inzamelaar te treffen,
teneinde dat afval te laten verwijderen
naar verwerkingsinrichtingen.
Alleen in hoge uitzonderingen kan
van het bovenstaande worden afge-
weken, mits vooraf toestemming is
verkregen namens het gemeentebe-
stuur van Vorden. Daartoe kunt u zich
wenden tot de afdeling Algemene Za-
ken, tst. 42.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 24 maart a.s.
om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten: . .
- aanpassing geldelijke voorziening
raadsleden voor 1987;
— wijziging voorschriften bestem-
mingsplan Vorden 1970/1984 nr. l
t.b.v. perceel Het Hoge 52;
- procedureverordening bestuurs-
compensatie;
— delegatie bevoegdheid tot verkoop
bouwkavels in het bestemmingsplan
Addinkhof 1983;
- Wet op de stads- en dorpsvernieu-
wing; meerjarenplan 1988-1992;
- bodemonderzoek in Addinkhof,
Kranenburg en in het Woonwagenerf;
- verdagen beslissing op beroep-
schrift;
- verkeersomleiding.

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 24 maart a.s. om
19.30 uur in het koetshuis bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- wegwerken achterstallig onder-
houd kleinschalige landschapsele-
menten;
- aanpassing geldelijke voorziening
raadsleden voor 1987;
- vervanging trekker;
- wijziging in rechtspositieregelin-
gen;
- delegatie bevoegdheid bij verkoop
bouwkavels in het bestemmingsplan
"Addinkhof 1983";
- reconstructie resterend deel Baak-
seweg;
- aankoop twee tekstverwerkers t.b.v.
de typekamer;
- bodemonderzoek in Addinkhof,
Kranenburg en het Woonwagenerf.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden,
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen;

- de stukken liggen voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis en de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

4. Verleende vergunning voor
het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Stichting nationaal fonds Kin-
derbescher^^g vergunning verleend
voor het houden van een collecte ge-
durende de periode van 23 tot en met
28 maart 1987.

5. Publikatiesingevolge de Wet Arob;
verleend^wiwvergunningen

De Wet Aroo 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
ook de door het gemeentebestuur ver-
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 10 maart 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan het bestuur van de Stichting
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
voor het bouwen van een geluidwe-
rende wand aldaar.

2. Aan de heer H.J. Fransen, het Vaar-
werk 10, voor het vergroten van de
keuken;

3. Aan de heer C. ten Barge, Dorps-
straat lOa, voor het vergroten van een
feestzaal.

4. AandeheerG.J.Brandenbarg,Zel-
ledijk l, voor het bouwen van een
werktuigenloods.

5. Aan de heer J.H.H, van Est,Nieuw-
stad 15, voor het oprichten van een
kelderruimte met afdak.

6. Aan de heer A.G. Tragter, Zut-
phenseweg 78A, voor het plaatsen van
een caravanberging.

7. AandeheerW.G.vanTil,Hoetink-
hof 63, voor het plaatsen van een
schuurtje.

8. Aan de heerHJ. Arfman, de Leuke
2, voor het oprichten van een betonsi-
lo voor mestopslag.

9. Aan de heer J.H. Beerling, Zut-
phenseweg 84, voor het plaatsen van
een raamkozijn.

10. Aan aannemersbedrijf Kapper
B.V. te Warnsveld, voor het bouwen
van een woning met garage in Kra-
nenburg.

vlug ter been meer zijn (een zittende
dans). De kinderen kregen limonade
aangeboden. De leiding een bos bloe-
men.

Zowel de bewoners van Nuova als de
kinderen, kunnen op een gezellige
middag terug zien.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gerrit en Riek Tragter
vijftig jaar getrouwd

Op donderdag 19 maart hopen Gerrit en Riek Tragter hun vijftigste
huwelijksdag te vieren. In 1937 gaven de nu 76 jarige Gerrit en de
nu 77 jarige Riek elkaar i^ieks geboorteplaats Lochem elkaar het
ja-woord. "Het was een moeilijke tijd", zo vertelt Gerrit.
"Drie weken na onze trouwdag was ik
werkeloos. Hierdoor hadden we te
weinig geld om de huur op te brengen
voor ons huis aan de Molenweg. Ook
toen de huisbaas een kwartje van de
huur van f4,25 afwilde doen was het
nog te duur".

Binnen eenjaar was het jonge echt-
paar dan ook verhuisd. Nadat ze een
groot aantal jaren aan de Stationsweg
en de Almenseweg hebben gewoond,
deden Gerrit en Riek in 1963 hun in-
trede in het gezellige huisje aan de Be-
rend van Hackfortweg, waar ze nog
steeds wonen.
"Zo lang we nog een goede gezond-
heid hebben, willen we graag op ons
eigen blijven", aldus Riek die graag de
tijd vult met haken en breien.

Gerrit Tragter, een geboren en geto-
gen Vordenaar heeft vanaf zijn veer-
tiende in de bouw gewerkt, voorna-
melijk als timmerman. 46 jaar is hij lid
geweest van de N W, waarvan vele ja-
ren als bestuurlid. De meeste vrije tijd
ging en gaat nog steeds op aan de kip-
pen. De "Zwarte Minorca" is Gerrits
specialiteit. Op 9 maart is hij nog erelid
geworden van de pluimveevereniging
PKV. Vorig jaar mocht Gerrit nog de
wisselbeker voor de dwerghoenders
in ontvangst nemen.
Als het donderdag zo ver is zal burge-
meester M. Vunderink en zijn vrouw
Gerrit en Riek feliciteren met hun
trouwdag. Zaterdag wordt het feest
gevierd samen met de kinderen Hen-
ny (48) en Gerrit (41) en hun kleinkin-
deren in 't Pantoffeltje.

we dan onze hulp en de uitkomst
moeten zoeken.
In de kapel de Wildenborch is zondag
ook dienst. Daar hoopt voor te gaan
ds. J. Ribbink (Zelhem).

Zondag in de dorpskerk
Soms kan het verleden een hindernis
zijn voor de toekomst. Gegroeide ver-
houdingen, daden die niet meer onge-
daan kunnen worden gemaakt, fouten
die almaar door kunnen werken... De
toekomst kan dan behoorlijk dicht ko-
men te zitten.
Een Egyptiese toekomst-verduiste-
ring zouden we dat kunnen noemen,
aansluitend bij het Exodus verhaal.
In Bijbels perspectief kan er dan tóch
wat gebeuren. Dan wordt het verle-
den gesteld in dienst van de toekomst.
Dan komt aan de orde: hoe kunnen de
banden van het verleden worden
doorbroken, om op weg te kunnen
gaan naar de toekomst. Aanstaande
zondag horen we wat Mozes en Aaron
op zich afzien komen, als ze de eerste
stappen hebben gezet. Want vanzelf
blijkt het zeker niet te gaan.
En van de farao, én van de Israëlieten,
krijgen ze de volle laag. De waarom's
zijn niet van de lucht. Het lijkt eerder
slechter dan beter te worden. En is dat
niet heel levensecht de ervaring van
wie zulke stappen zet? Het lied van de
zondag - Gez. 17 - sluit aan bij deze si-
tuatie en roept op om te weten waar

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharisteviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. H. Weste-
rink.

KAPEL DE WILDENBORCH
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. J. Ribbink te
Zelhem.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. Tsj. Zuide-
ma van Apeldoorn. 19.00 uur ds. G.A.
Westerveld van Apeldoorn.

WEEKENDDIENST HUISARTS
21 en 22 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 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 21 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. N oordkamp. Tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
21 en 22 maart J.H. de Lange, Lochem. Tel.
05730-4357. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 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
van9.15tot!0.00uuren 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 08340-44192.

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 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.



Mode feest)
September '74 - Maart '87

12V2 J AAR
Lammers damesmode in Vorden, speciaal voor de
grotere maten.

Dit feit gaan we vieren door middel van een
voordeelaktie

10% KORTING
IN CHEQUES

van 23 maart

SPECIALIST IN JAPONNEN EN GROTE MATEN

DAMESMODE

Vorden, Zutphenseweg 29, tel. 05752-1971
Winterswijk, Misterstraat 78, tel. 05430-13980

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

welkoop
Welkoop geeft uw

auto een goede beurt
Autoshampoo.
Valma. Inclusief spons.
Beschermt tegen alle vuil.
Inhoud 0,5 liter, r f\ rNU o,yo
Steekbats.
Labora. Gezandstraalde
steekbats met 90 cm steel.
N U: 27,50

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

Aanbiedingen do, vrij, zat 19, 20,21 maart

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
500 gram
panklare
spitskool

1,95

DINSDAG
500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
500 gram
panklare
rode kool

0,75

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Steeds meer mensen ontdekken
het brood van de man
die zelf bakt, gaat er toch mee strijken
Zo uit de oven in de winkel
VERSER KAN NIET! /GILDE

V/4N

AANBIEDING:

Weekendtaartje van 6,75 voor
Pensetaartje van 4,75 voor

NNIND/MOLENB/IKKERS

Krenten of rozijnenbrood
van 4,10 voor

WARME BAKKER

3,50

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Ons Vlees & Uw Pan
Maken er iets Bijzonders van TEL 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

Krabbetjes
extra voordelig
1 heel kilo

3,00

Haas rib karbonades 1 k,io 8,95

Schouderrollade
1 kilo

9,90

ARKENSVLEES
OORDELIG

ERS
ERRASSEND LEKKER

Hamlappen
1 kilo 9,45

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Leverworst
grof of fijn, 250 gram l ,«1 b

Boterhamworst
1 50 gram 1,25

MARKTAANBIEDING

Priklappen
14,901 kilo

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 küo 6,95

Grove verse worst
1 kilo 9,90

Borstlappen
1 kiio ïf fïJU

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 küo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Slavinken
1,-per stuk

Ct

Plastic bloembak.
Vrolijke witte bloembak voor
tuin of balkon. Model Coupe.
Diameter 41 cm.
Nll : 5,75

Kabelhaspel.
Handy. Met 10 meter snoer en
2 kontaktdozen. T A f\ rN U I4,VO

Prijzen zijn inclusief BTW en
geldig zolang de voorraad strekt.

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

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

verschillende soorten

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

Café-Restaurant

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

A.s. zaterdag 21 maart de jaar-
lijkse muziek uitvoering
van muziekver. Concordia,
aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum.

Welke vrouw uit Vorden wil ca.
1 5 uur per week (2 dagen) op
onze twee kinderen (1 en 3
jaar) passen en de huishouding
bijhouden.
Brieven onder nr. 50-1
Bureau Contact Vorden.

Alle materialen
voor: gas-,
water-.

karweitjes

Ook voor
de doe-
het-zelver

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
/orden. Tel. 1656,



Daar het niet mogelijk isU allen
persoonlijk te bedanken, be-
tuig ik U, mede namens mijn
kinderen, langs deze weg onze
oprechte erkentelijkheid voor
de blijken van belangstelling na
het plotseling overlijden van
mijn innig geliefde en zorgza-
me man en onze lieve vader

HENDRIK JAN
GROOT ROESSINK

Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost,
dat U zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Moge hij lang in ons aller herin-
nering blijven voortleven.

J. Groot Roessink-Heijink
en kinderen

Vorden, maart 1987.

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij voor
de persoonlijke als schriftelijke
blijken van medeleven na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en oma

ANNEKEN ELISABETH

LENSELINK

onze oprechte dank betuigen.

Joh. Besselink
kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1987

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus welke ik
mocht ontvangen ter gelegen-
heid van mijn 80ste verjaardag
betuig ik mijn hartelijk dank.

M.WINKEL-

MEULENBRUGGE

Lochem, maart 1987.

H artelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en kado'sdie
wij mochten ontvangen bij de
geboorte van onze dochter

BERNADET

Tonnie en Tiny
Eskes-Hanskamp

Molenweg 17
7251 ED Vorden

ELLY EN RIKKERT
met zang en muziek op

woensdagavond

25 maart

in de N.H. kerk te Vorden.

Aanvang 19.30 uur.

Toegang gratis.

R. Voskamp, klein onderhoud
voor tuinploegen en frezen
met een 2 of een 4 wiel tuin-
trekker. Tevens aanleg + on-
derhoud grasvelden.
Tel. 05751-1256, na 18.00
uur. Tevens te koop jonge Duit-
se herder (ca. 12 weken).

A.s. zaterdag 21 maart de jaar-
lijkse muziek uitvoering
van muziekver. Concordia,
aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum.

Bloem-
schikken
Volgende week en half april
start de cursus

voorjaarsbloemen
bestaande uit 3 avonden.
Deze bloemen eisen wat
meer techniek om toch tot
een leuk bloemstuk te ko-
men. Proberen onder des-
kundige leiding?

Inlichtingen:'

Willemieh Steenblik
Dennendijk 13, Warnsveld
Tel. 05752-2810

LEGO
BAZAR SUFFERS

LEO STOLK
en

G ER D l EN VERKERK

geven U mede namens hun ouders kennis
van hun voorgenomen huwelijk, dat D. V.
voltrokken zal worden op 26 maart 1987
om 14.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Om 14.45 uur is er een dienst in "Gebouw
Rehoboth ", Breegraven 138 te Warnsveld.

Er is gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in Bodega „ 't Pantoffeltje ",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres wordt voorlopig:
Cipreslaan 36, 3053 ND Rotterdam.

W.

Op maandag 30 maart hopen wij de dag te
herdenken dat we 25 jaar getrouwd zijn ^

DIKPARDIJS
\ TOOS PARDIJS-NIJHOF
^ *)
^ *>
\ Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal ^
!> Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden. ^

i *
\ Maart 1987, \
$ Wildenborchseweg 5 <>
& 7251 KB Vorden

^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Op woensdag 25 maart hoop ik

l B.BARGEMAN

** 65 jaar te worden.

Receptie op 27 maart van 16.00 tot 1 7.30
uur in het Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te
Vorden.

Wilmerinkweg 1
7251 HJ Vorden.

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.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.

Uitnodiging
Touwtrekvereniging Vorden

nodigt donateurs en leveranciers van
oud papier uit op haar jaarlijkse

toneelavond
Zaterdag 28 maart in het
Dorpscentrum.
Aanvang 20.00 uur.

Toneelspel van K rato

"Drie dooie
dienders"

A.s. zaterdag 21 maart is er onze

jaarlijkse muzikale

UITVOERING
m.m.v. onze A en B leerlingen,

mini- en majorettes, de drumband

o.l.v. T. Meijer en het korps o.l.v.

H. Kraxner.

Het best uur van

CONCORDIA
zal zeer vereerd zijn U

die avond te mogen begroeten.

BOEKENWEEK '87
18 maart V m 28 maart.

Tessade.L
HETROOK-

OFFER

haal GRATIS bij

LOGA „het rookoffer

bij aankoop van een

boek v.a. 19.50

u-r

iKeui
van de

winferkosO

't Is de Keur-
slager die

steeds weer
voor iets

extra's zorgt.

WEEKEND
Met het weekend recept hebt U eens een ande-
re manier om het gehakt toe te bereiden.
(Zie weekend recept)

RECEPT Mager rundergehakt
500 gram 7,98

Zie informatie weekend-recept
in dit blad.

Zaterdag a.s. 21 mrt. begint volgens
de kalender de lente en daarom krijgt
zaterdag 21 mrt. iedere klant een pre-
sentje wat doet denken aan de lente.

Runder-
cordon bleu

100 gram

2.25

TIP VOOR
DE BOTERHAM

NIEUW

Levercocktail
150 gram 1,48

Ontbijtspek
150 gram 1,69

MAANDAG:

SPEKLAPPEN
Per kilo

6,98
DINSDAG:

VERSE WORST
500 gram

4,98
WOENSDAG:

GEHAKT h.o.h.
500 gram

4,98
KEURSLAGER

ZUTPHENSEWEG 16,
VORDEN!
TELEFOON 05752-1321

HONDENTRIMSALON
JOANNE ZELLE

Praktijkadres:
Burg. Galleestraat 23

7 2 51 E A Vorden
Telefoon 05752-3128

B.g.g.: 05752-3330

Barendsen motormaaierservice

Tijd van Maaien nadert
LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren

Wordt gehaald en gebracht.

A.s. zaterdag 21 maart de jaar-
lijkse muziek uitvoering
van muziekver. Concordia,
aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum.

Volgende week
vrijdag 27 maart

geen koopavond

•Wel koop
Stationsweg 22

Belastingbiljet invullen
vanaf f 60,-.
inclusief alle correspondentie
en nazorg, eventueel bij u aan
huis.
Administratiekantoor
„DE HOFSTEDE"
MulderskampS,
7251 EX Vorden.

H.H. Landbouwers

MENGMEST-
INJECTEREN!

Door aanschaf van de modernste

mestinjecteur met

cameracontrole kunnen wij U

hiermee van dienst zijn.

Tevens voor het spuiten van

Silolak en verder alle

voorkomende werkzaamheden.

Vraag inlichtingen

CWV Medo - Ruurlo
Telefoon 05752-6870

Vorden.
Tel. 05752-1261

ECHT OOSTENRIJKS... JE PROEFT T!

ledere dinsdagochtend:

BINNENLOOP-
OCHTEND

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).

H uidverzorgingsstudio
Dorpsstraat 30, Vorden
Tel. 05753-3279

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER"

GEVLOCHTEN BROOD

ASSELT
Zutphenseweg Vorden - Tel 1384

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 woensdagavond

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.



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving
verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 20-
3-'87 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van:
Bestuur Stichting Dorpscentrum Vorden, het Wieme-
link 18,7251 CZ Vorden om vergunning tot het oprich-
ten of in werking hebben van een horecabedrijf met zaal
verhuur. Datum verzoek 9 maart 1987, adres van de in-
richting Raadhuisstraat 4 en 6, kadastraal gemeente
Vorden, sectie K, nummer 2079.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd.
Een ieder kan ook MONDELING in persoon of bij ge-
machtigde BEZWAREN inbrengen op een openbare zit-
ting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedach-
tenwisseling te houden op woensdag, 8 april 1987,
9.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vensvan degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termin schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Datum: 19 maart 1987
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 42.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 20-
3-'87 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00tot21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van:
de heer B.H. Fokkink, Wiersserbroekweg 8, 7251 LG
Vorden, om vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een open betonsilo voor de opslag van
mest. Datum verzoek 21 januari 1987, adres van de in-
richting Wiersserbroekweg 8, kadastraal gemeente
Vorden, sectie D, nummer 1412.
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefe aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschiking luidt:
voor zover 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 onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 13 april 1987. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Datum: 19 maart 1987.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 43.

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.:05750-22816

EETVISIOMDAT9
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hem£
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

MOOI WERK
BOUWTECHNIEK Metselen

Timmeren
Schilderen

CONSUMPTIEVE TECHNIEK Brood - Banket
Koken - Serveren

MECHANISCHE TECHNIEK Machine-bankwerken
Constructie-bankwerken
Lassen

Op onze school kun je al genieten van bezig te zijn in de techniek.
Je kunt kiezen tussen:
- een praktische richting
- een praktisch/theoretische richting voor doorstuderen aan

bijvoorbeeld MTS.
Watje ook kiest: de kansen op werk worden in de techniek ieder jaar beter.

R.K. SCHOOL VOOR
TECHNIEK EN AMBACHT BORCULO
School voor Technisch Onderwijs
Wessel van Eyll-laan D 152 - 7271 RJ Borculo
Telefoon 05457-1413

SPORTIEF
KINDER
JOGGINGPAK

SPORT
BADLAKEN
in een mooie bad-
stof kwaliteit, roya-
le maat 70 x 125.
Tuunteprijs 1 7,50

merk Jogfit com-
petitors met spor-
tieve prints op de
borst in een 1 00%
acryl sweatstof.
Tuunteprijs 39,50

BOXER SHORT
de grote ondermode voor
groot en klein, het originele f
short in een terlenka/katoen r
kwaliteit, verkrijgbaar in
vele dessins. Volwassen
Tuunteprijs 9,95. Week-
topper 7,95
Kinderen Tuunteprijs 7,95

CROSS YOUR HEART BH
een perfecte pasvorm, luxe in materiaal keuze,
verkrijgbaar in
vele maten,
kleuren wit en skin
Tuunteprijs 7,95

^inoccfuo
schoenen
goed hèDE NIEUWSTE

BROWNIE'S
MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

Nappa WW vanaf maat 30 t/m 46
leer WK v.a.

//

kleuren, rood
zwart - mint
maten 36-41 39,

deTuunte SPONSOR-CREDITCARD. Bij elke besteding van
5,- krijgt U een stempel. 10 stempels iseen volle kaart en is

dan voor Uzelf ̂ ^- en voor Uw vereniging 5,- waard.

Eiken vaten en
Boter- en kaasboerderij
IBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Telefoon 05735-1796,
aan de weg Ruurlo-Lichten-
voorde.

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

met
Televisie

reparaties
-.- direc»
li naar

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken inge-
volge het bepaalde in artikel 135 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens bekend, dat de ge-
meenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 24 februari 1987 besloten heeft tot het instellen
van éénrichtingsverkeer voor de wegen het Stroo en het
Eelmerink, gelegen in het bestemmingsplan "Addink-
hof'.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld bij de
Kroon door iedere belanghebbende binnen een termijn
van dertig dagen na deze publikatie. Het beroepschrift
dient te worden ingediend bij de commissaris van de Ko-
ningin in Gelderland, die hierover adviseert.

Vorden, 19 maart 1987.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Te koop: een partijtje oud Hol-
landse pannen.
H. HORSTMAN
Reeoordweg 1, tel. 6835

aguAsport
regenpakken

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 03750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1000

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Bekroond door hel Mirjisiene van Verkeer
en Waterstaat Hel meest verkocht*
regenpak van Nederland Hel p,ik mei d«
vele ex t ra s In vi|l modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

EEKMARKE
DE VALEWEIDE

Narcissen
1bos, staan 1 4 dagen

5,00
4,50

Prachtige kollektie
bloeiende en groene hangplanten



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 19 maart 1987

48e jaargang nr. 50

Maar liefst drie maal werden de dansers en danseressen beloond met een "volle bak" hij de trendshow van
Visser Mode. Het publiek kreeg op haar beurt een wervelende show te zien, met muziek die prima afge-
stemd was op de kleding. De pasvorm is lekker ruim zittend met accenten op de taille, korte jackjes en kor-
te.topjes. De pantalons gaan terug naar basisachtige modellen waarbij vele stofsoorten gebruikt worden.
Veel zwierige wijde rokken, pittige
dwarsstrepen en blazerachtige blou-
ses. De kleuren voor dit voorjaar zijn
zand en khaki (z.g. "Out of Africa?'
look) veelal gecombineerd met pas-
tels. De collectie van Mexx-Emanuel-
le brengt in de jonge mode veel felle
kleuren (turquoise, fuxia en geel).
Verder voert Visser Mode de collec-
ties van Love en Ginn Fizz.
Denim is helemaal terug van wegge-
weest vooral in stone-washed en
snow-denim o.a. van Frou-Frou Er
was een complete collectie te zien in
pantalons, jacks, blouses, jurkjes en

rokken (ook in mini). De acessoires
ook te koop bij Visser Mode maakten
het beeld compleet.
Bij de jonge mannenmode vlotte
broeken met sweatshirts, leuke jacks
die allemaal niet zo wijd meer zijn als
vorig jaar, maar wel makkelijk zitten.
Ook hier het thema denim in stone-
washed en snowdenim. Opvallend
waren de colberts in leuke ruiten en in
denim.
Erg leuk waren de kinderen die twee
maal optraden in pittige-stoeisterke
kleding (maat 92 t/m 176) van o.a.
Barbara Farber en Pointer. Men kon

duidelijk zien dat de modelijn goed
aansluit op de volwassen mode. Door
het speelgoed van Bazar Sueters werd
het een vrolijk geheel.
Een prima flitsende show ingestu-
deerd door Reina Groenendal. De
bloemen van Arti-Fleur waren dan
ook terech^por Renate, Marcella,
G iovanna, 4B^ Marinke, Katja, Pa-
trick en Heroert.
Verder werkten mee firma Bredeveld
voor het geluid, terwijl kapsalon Heer-
sink voor dekapsels zorgde.
Visser Mo«loudt op 25 maart haar
gewone mo^Rhow in de zaak.

Op Koninginnedag geen
vuurwerk ter afsluiting

Bestuur en leden zeer teleurgesteld
/

Het gemeentebestuur van Vorden vindt vuurwerk zoals de Oranje vereniging dat voorstelde ter afsluiting
van Koninginnedag een te vluchtig aandenken. Dit kwam naar voren tijdens de jaarlijkse ledenvergade-
ring van de Oranje vereniging, die gehouden werd in Hotel Bakker. Voorzitter H. Wullink sprak in zijn
openingswoord over de briefwisseling die er is geweest tussen de Oranjevereniging en het gemeentebe-
stuur. De Oranjevereniging had hierin gevraagd om een bijdrage in de kosten voor het vuurwerk.
Het gemeentebestuur vindt het vuur-
werk te lux en dus te duur, men wim-
pelt het af met de mededeling dat men
maar moet aankloppen bij de onder-
nemers, maar dit vond de vergadering
niet zo'n goed idee omdat er al zo
vaak een beroep op de ondernemers
en winkeliers wordt gedaan.
Gevolg van dit alles is dat er geen
vuurwerk zal zijn ter afsluiting van het
Koninginnefeest.
De Oranjevereniging had het vuurwerk
zeer feestelijk gevonden, juist in het jaar
van de Gouden bruiloft van Prinses Ju-
liana en Prins Bernhard.
De vergadering beschikt echter niet
over genoeg finaciële middelen om
dit zelf te kunnen bekostigen.

Afzetting Dorpsstraat
Ook de kosten voor afzetting van de
Dorpsstraat moet de vereniging voor
de helft meebetalen, doch door men-
sen beschikbaar te stellen die helpen
met de afzetting kan dit misschien
nog meevallen.

25 april Achterhoekse avond
Voorafgaand aan Koninginnedag or-
ganiseert de Oranjevereniging een
Achterhoekse avond voor haar leden.
Deze zal plaatsvinden op 25 april in
het Dorpscentrum. Toneelvereniging
TAO uit de WÏldenborch treedt op als-
mede de lesselkapel uit Doetinchem.

30 april toch weer
groots opgezet feest
Op Koninginnedag zal de Dorpsstraat
worden afgesloten om zo alle festivi-
teiten in deze straat te kunnen organi-
seren omdat men nog steeds niet be-
schik over een feestterrein.
De dat zal beginnen met een aubade
bij het Kasteel/gemeentehuis en het
hijsen van de vlag onder begeleiding
van trompetmuziek. Sursum Corda
zal 's morgens de muziek verzorgen.
In de loop van de dat zijn er tal van ac-
tiviteiten. Voor de jeugd is er een op-
treden in het Dorpscentrum en kan er
een oriënteringsrit worden gereden.
Verder is er het traditionele vogel-
schieten, ringsteken en buksschieten.
Er zal een politiehonden demonstra-
tie worden verzorgd door de PHDC
en 's middags vindt een bakfietsenra-
ce plaats in het centrum van het dorp.
Concordia zal tussen de rondes door
een muzikaal optreden verzorgen. De
gehele dag zal er in de diverse horeca-
zalen stemmingsmuziek aanwezig
zijn.
Het jaarverslag alsmede het financiële
verslag werden goedgekeurd In de
vergadering. Bij de bestuursverkiezin-
gen werd bij acclamatie de heer M.J.
Bruggeman gekozen en de heer H.
Woudenberg herkozen in het bestuur.
Afscheid werd genomen van de heer
G. Wullink, die jarenlang lid is ge-
weest van het bestuur. Ook dit jaar zal

er weer een ledenwerfactie gehouden
worden en wel in plan Addinkhof en
de Zutphenseweg.

Rondvraag
Bij de rondvraag vroeg de EHBO om
de kinderen welke meedoen met de
oriënteringsrit er goed op te wijzen dat
men bij het oversteken de aanwijzing
van de EHBO dient op te volgen.
De heer ten Barge stelde voor om een
steel-band door het dorp te laten trek-
ken om de feestvreugde te verhogen.
Het bestuur zal onderzoeken wat de
kosten zijn.

De heer Bekker sprak mede namens
zijn collega's onderwijzers zijn teleur-
stelling uit dat er geen vuurwerk werd
ontstoken.
Het bestuur vroeg het onderwijzend
personeel om speciaal dit jaar aan-
dacht te schenken om de kinderen
"het Wilhelmus" goed te leren, hier-
aan zal men aandacht schenken.
De versieringscommissie dient uitge-
breid te worden, men zal proberen
vooral met de afzetting extra mensen
te krijgen, ook wil men de Dorpsstraat
extra versieren.
Dit jaar zal weer een extra feestkrant
worden uitgegeven waarin het pro-
gramma wordt opgenomen.
De voorzitter dankte allen voor de in-
breng en voor de komst en sloot hier-
mede de vergadering.

Expositie
Annica Koot
In de galerie van de bibliotheek is van-
af deze week een expositie van Anni-
ca Koot ingericht. In haar werk staat
vooral de mens centraal, en in 't bij-
zonder de kwetsbare kant van de
mens komt in haar werk tot uitdruk-
king.
Haar kleurkeuze en haar manier van
werken trekken de aandacht. Stukken
papier worden voorzien van kleuren
en dienen als materiaal voorde uitein-
delijke voorstelling.
De collages geven aan het werk zijn le-
vendigheid. Ze geven structuren in de
voorstelling, maar ze zorgen ook voor
een verweringseffect. Zo lijkt het alsof
de natuur grip heeft op de afgebeelde
personen.
De werken van Annica Koot zijn tot
10 april te bezichtigen in de galerie tij-
dens de openingsuren van de biblio-
theek.

Lapland avond
De Plattelandsvrouwen afdeling Vor-
den heeft op woensdag 25 maart a.s.
een lezing georganiseerd. Voor deze
avond heeft men mevr. Brokke uitge-
nodigd uit Velp. Aan de hand van dia's
zal mevr. Brokke het één en ander ver-
tellen over Lapland, zoals de mensen,
hun kleurige kleding, de rendieren,
bruiloften en de middernachtzon.
Mevr. Brokke vertelt over haar eigen
bevindingen want ze heeft vijfjaar in
Lapland gewoond.

Op 28 maart houd de touwtrekvereni-
ging haar toneelavond in het Dorps-
centrum en is toegankelijk voor dona-
teurs en oud papier leveranciers.
T.T.V. Vorden kan deze avond aanbie-
den door de grote inzet van A. Steen-

breker. Of de heer Steenbreker het re-
cord van 338 ton verbeterd heeft blijft
tot op deze avond een vraagteken.
Krato zal het toneel verzorgen en wel
met het stuk "Drie dooie dienders".
Op zaterdag 4 april houdt de touw-
trekvereniging een open dag. Wet-
houder Geerken zal dan de opening
verrichten van de nieuwe accomoda-
t ie.

ZUTPHEN: Buitensingel 62. Tel. 05750-28986. Weg naar Laren 126 Tel. 05750-15911
VORDEN: Dorpstraat 18. Tel. 05752-2713. GROENLO: Schrijnwerker 1 Tel 05440-62689

Ellyen
Kikkert»
inde
Dorpskerk
Het populaire duo Elly en Rikkert Zuiderveld, bekend van radio en t .v., komt naar de Achterhoek voor een
éénmalig concert. Voor de velen die hun laatste succesvolle elpees kennen is een verdere aanbeveling niet
nodig. Voor de anderen is het een uitstekende gelegenheid om met de muzikale kwaliteiten van Elly en
Rikkert kennis te maken. Ze zingen over hun geloof op eigentijdse wij/e. Het optreden zal plaatsvinden op
woensdagavond 25 maart a.s. in de Dorpskerk te Vorden. De entree is gratis.

Jan Harren biedt school Het Hoge
gratis reisje aan

Ze stonden woensdagmorgen bij de Bijzondere school op het Hoge wel even verrast te kijken toen daar
een grote dubbeldekker bij het schoolplein arriveerde. Een dubbeldekker met de regionaal bekende
chauffeur Jan Harren uit Voorst achter het stuur. Jan kwam meteen speciale reden. Hetisnl. ditjaarop
de kop af30jaar geleden dat hij voor het eerst de jaarlijkse busreizen van de school op het Hoge organi-
seert. Ter gelegenheid daarvan overhandigde hij het schoolhoofd de heerReindsen een ticket met gratis
vervoer voor één bus met kinderen. Zo'n 45 kinderen zullen in mei een busreis naar Nijmegen en omge-
ving maken. Meester Reindsen bedankte JanHarren voor deze geste, terwijl de kinderen op luidruchtige
wijze lieten weten zeer met deze "aanbieding" te zijn ingenomen.



Modeshow Lammers
veelzijdige mode voor grote maten

Fancy Fair
rommelmarkt

Modehuis Lammers heeft maandag tijdens twee goed bezochte modeshows in zaal Bakker veelzijdi-
ge mode getoond, vooral voor grote maten. Ladyspeaker Wil van de Vegt begeleidde drie manne-
quins op hun ronden langs de gasten. Zij vertelde dat het al weer twaalf en een halfjaar is geleden dat
modehuis Lammers zich in Vorden vestigde. Dit feit wil Lammers vieren met een leuke attentie voor
mensen die voor minimaal vijftig gulden aan kleding in het modehuis besteden.

Dit voorjaar en de komende zomer
kan iedere vrouw kiezen uit modieuze
kleding, want er zijn veel stijlen en
meerdere kleurencombinaties ver-
krijgbaar.
Modehuis Lammers toonde klassieke
(combinatie) kleding in pasteltinten,
in blauw/wit en in aqua-blauwe of
groene tinten vaak in combinatie met
beige.
Verder is er een collectie vlotte safari-
stijl kleding, waarin veel bruinachtige
kleuren voorkomen. In die safari-stijl
worden vooral veel ruime broekrok-
ken in ruiten gebracht met blouses en
jasjes in dezelfde ruit of een effen tint,
die in de ruit is verwerkt. In de broek-
rokken zijn veel plooien verwerkt.

Het modehuis showde veel klassieke
japonnen in diverse prijsklassen. Veel
japonnen hebben een reverskraag en
een dubbele knoopsluiting of een
blinde voorsluiting met een rits.
In de kleding is veel poly-zijde ver-
werkt, een materiaal dat gemakkelijk
zelf wasbaar is.

Blousons
Zeer modisch zijn de blousons, die
soms een brede heupband hebben
met een strik opzij. Deze zomer zul-
len brede schouderpartijen het mode-
beeld bepalen.
Wat de mantels betreft showde Lam-
mers naast korte blazerachtige jasjes

zonder .sluiting, de voor ons klimaat
praktische regenmantels. Leuke
trenchcoat-modellen, maar ook klas-
sieke "doordragers", waarbij opviel
dat bij bijna alle modellen de mouwin-
zet zeer ruim is.
Bij enkele chique japonnen of tweede-
lige ensembles werden breedgerande
hoeden gedragen, die evenals de ge-
toonde bijoux bij Lammers te koop
zijn.
De r|Bnequins droegen brilmontu-
ren van optiek Siemerink. De zaal was
opgefleurd met enkele grote bloem-
stukken van bloemsierkunst Dijker-
man. Hij zorgde ook voor de boeket-
ten vjMt de mannequins en de lady-
spealHr

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gehaktkoekjes
Gehaktkoekjes kun je zowel bij de warme maaltijd of als een lekker "tus-
sendoortje" geven. Ze smaken goed bij een glas wijn of koel bier.

Reken voor 12 stuks op 600 gram mager rundergehakt. Smelt 30 gram
boter in een pannetje. Fruit er onder voortdurend omscheppen l grote
fijngesnipperde ui e n/of uitgeperst teentje knoflook in en laat alles nog
zolang fruiten tot de uien wat kleur hebben gekregen. Laat alles koud
worden.

Schep 4 eetlepels broodkruim in een kom en sprenkel er 3 eetlepels rode
wijn over. Voeg er l losgeroerd ei, het uien- en knoflookmengsel, l eetle-
pel fijngehakte bladselderij, 1/2 theelepel fijngewreven gedroogde tijm
en wat zout en grof gemalen zwarte peper aan toe. Doe het gehakt erbij.
Meng alles goed door elkaar en laat alles een halfuurtje staan. Kneed al-
les opnieuw en verdeel de gehaktmassa in 12 porties. Vorm er platte
koekjes van en bak ze in 8 minuten in hete boter of olie aan weerszijden
goudbruin en gaar.

Tip: gehaktkoekjes (3 stuks per persoon) smaken goed bij een frisse sala-
de en knapperig gebakken patates frites.

Bereidingstijd: 45 minuten.
Energie per portie: ca. 2110 kJ (505 kcal).

beslissingswedstrijd tegen "Het Ave-
renck" uit Hengelo op neutraal terrein
en wel bij café Evers in de Velswijk.
Hoewel de uitslag anders doet ver-
moeden bleef het tot aan de laatste
minuut enorm spannend. Het werd
uiteindelijk 7-2 voor het Averenck.
Troostende woorden waren er voor H.
Maalderink, E. Stokkink, H. Uben,H.
Brinkerink en W. Koop.

Jong Gelre

Wederom Heiterg biljartteam
kampioen
Na het kampioenschap van het eerste team werd deze week ook het
vierde team van bijjartvereniging De Herberg kampioen in hun pou-
le, klasse C5. Evenals het eerste gaat nu ook het vierde een na-com-
petitie spelen met als inzet het districtskampioenschap.
De kampioen wordt dan afgevaardigd"
naar de gewestelijke kampioenschap-
pen en daarna eventueel volgt er nog
een Nederlandskamp.
Het vierde team, bestaande uit R.
Hartman, R. Bargeman, W. Bosch, H.
Denkers en F. Fransen werden na-

tuurl i jk uitbundig met bloemen inge-
haald.
Het eerste team speelde afgelopen
maandagavond haar eerste wedstrijd
in de na-competitie C2 en won met 7-0
van "De Ploeg" uit Zelhem.
Het 3e team speelde deze avond een

Ook dit jaar zal Jong Gelre afdeling
Warnsveld een revue op de planken
brengen. Onder de titel "de Pretbus"
brengen 40 leden allerlei sketches af-
gewisseld door zang en dans.
De leiding van de revue is in handen
van: JannieWoestenenk(toneel en re-
gie), Reino Groenendal (dans) en
Eduard Peelen (zang).
De première van de revue vindt plaats
op zaterdagavond 21 maart in de
Uitrusting te Eefde. Vrijdag 27 en za-
terdag 28 maart zijn de volgende uit-
voeringen. In de pauze is er een grote
verloting, na afloop dansen met mu-
ziek van Replay.

Jaarlijkse uitvoering
Concordia
Het komende weekend geeft muziek-
vereniging Concordia haar jaarlijkse
uitvoering. Tijdens deze uitvoering
zullen de drumband, de mini- en ma-
jorettes laten horen en zien wat zij
zoal kunnen. Verdeeld over twee or-
kesten komen de leerlingen van Con-
cordia op het podium om hun vorde-
ringen ten gehore te brengen.
Voorafgaand aan de uitvoering vindt
's middags in Hotel Bakker een feeste-
lijke vergadering plaats van de Stich-
ting Vrienden van Concordia, die vrij-
dag a.s. wordt opgericht. Op deze ver-
gadering zal de Stichting met een
clubblad komen, waarvan de eerste
exemplaren o.a. zullen worden over-
handigd aan B&W.
Tevens worden in deze vergadering
een viertal gasten uit Kranenburg
(W.Dld) welkom geheten. Concordia
wil een uitwisseling hiermee gaan
starten.

De oudervereniging van de basis-
school „De Kraanvogel" is dik tevre-
den over het verloop en de opbrengst
van de op zondag 15 maart gehouden
fancy fair en rommelmarkt.
Het oude schoolgebouw werd op een
gegeven moment te klein voor de gro-
te toeloop. Bijna alles kreeg een nieu-
we eigenaar. De uitslagen van de fan-
cy fair zijn als volgt:
Balgooien: 1. Pastoor van Zeelst; 2. J.
Nijenhuis; 3. MartijnWiggers-Bianca
Walgemoet.
Dartspel: 1. Suzanne Nijenhuis; 2. G.
Nijenhuis; 3. Guido Mullink.
Spijkerslaan: J. Gotink; J. Kamper-
man; J. Besselink; H. Meijerink allen
in twee slagen.
Ringgooien: 1. Nico Lichtenberg; 2.
Herman Rutgers; 3. Stefan Fleming.
Sjoelen voor kinderen: 1. René Kam-
perman; 2. Arjan Wiggers; 3. René
Kamperman.
Het juiste aantal bruine bonen was
771. Angelique Sueters zat er met 845
het dichtste bij.
De naam van de pop, Marjolein, werd
niet geraden. Ze ging via het rad van
avontuur naar haar bestemming.

Waterpolo heren
De heren van Vorden '64 speelden in
Groenlo uit tegen Liyo 3 uit Lichten-
voorde. In het begin een vrij gelijkop-
gaande strijd, maar verder in het duel
wist Livo het spel beter te spelen. Livo
opende de score in de Ie periode, die
werd afgesloten met een 1-1 stand,
door een doelpunt van Marck Karmig-
gelt.
Kier Knol bracht Vorden '64 in de
tweede periode op een 1-2 voor-
sprong, waarna Livo het initiatief
overnam tot een 4-2 score in de derde
perode. Vorden '64 probeerde nog in
te halen maar kwam niet verder dan
één doelpunt doorRudi Sloot, waarna
Livo de eindstand op 5-3 bepaalde.

Tafeltennis
Treffers '80
Ter voorbereiding op een aantal te
spelen promotiewedstrijden trad het
tafeltennisteam van dj^Treffers aan
tegen R.T.T.V. uit Ru^
Een goede oefenwedstrijd want het
team want de Treffers won overtui-
gend met 60-30.
De persoonlijke eindstand was als
volgt: 1. Frans Hovenkamp (Treffers);
2. Sjoerd Hovenkamp (Treffers); 3.
Gerhard Weevers (Treffers); 4. Rudy
Schouten (Treffers).
Op de vijfde plaats volgde pas de eer-
ste speler van het team van Ruurlo.
De Treffers hopen dat de promotie-
wedstrijden even goed gespeeld zul-
len worden.

Verdiende overwinning
Dash dames
De dames van het eerste team van
Dash hebben het afgelopen weekend
een verdiende overwinning behaald
op de dames van de Kangeroes.
De wedstrijd die werd geleid door een
zwakke scheidsrechter was rommelig,
vooral doordat de scheidsrechter door
zijn optreden het spel van beide teams
nadelig beïnvloedde.
De Dash-dames wonnen de eerste
twee sets vrij gemakkelijk, 15-6, 15-6.
In de derde set werd de concentratie
steeds minder, maar uiteindelijk werd
de set toch gewonnen met 15-13.
Het aankomende weekend een be-
langrijke wedstrijd voor Dash. Er
moet dan gespeeld worden tegen
Flash die op een tweede plaats staat.
Dash staat op de derde plaats en heeft
er zodoende belang bij om komend
weekend te winnen.

Uitslagen volleybal
Dames Dash l - Kangeroe 3-0; Wilp 4
- Dash 3 0-3; Dash 4 - Bruvoc 3 3-0.
Heren Lettele l - Dash 2 1-3; Dash 2 -
Wilp 5 3-1; Isala 7-Dash 3 2-1.
Jongens: Colmschate l -Dash Al 1-3.

Grasbaanwedstrijden
'Graafschaprijders9

De Vordense Auto- en Motorclub
"De Graafschaprijders" heeft dit
weekend haar eerste evenement in 't
seizoen '87 georganiseerd.
Er werd dit seizoen gestart met de zo-
geheten grasbaanwedstrijden, waar-
voor een goede belangstelling be-
stond. De uitslagen waren als volgt:

Klasse jeugd: 1. Angelo Stapelbroek,
Wichmond, 7 pnt; 2. Marcel Vrug-
gink, Vorden, 8 pnt.
Klasse 12Sec A + B: 1. Hans Berend-
sen, Hengelo, 5 pnt; 2. Walter Arend-
sen, Hengelo 7 pnt; 3. Jan Klein Brin-
ke Vorden 7 pnt; 4. Frank Arendsen,
Hengelo, 8 pnt; 5. Stephan Braakhek-
ke, Vorden, 9 pnt; 6. Marcel Bulten,
Vorden, 11 pnt: 7. Jan Toon Sessink,
Warnsveld, 11 pnt; 8. WimZweverink
Hengelo, 13 pnt; 9. Erik van Ark, Vor-
den, 14 pnt; 10. Johannes van Kem-
pen, Zutphen, 15 pnt.

Kom eens
kennis maken
met de P.K.V.
Onder dit motto organiseert de Pluim-
vee en Konijnenvereniging P.K.V.
Vorden een dia-avond op vrijdag 27
maart in de grote zaal van "De Her-
berg".
Deze avond wordt verzorgd door dhr.
D. Hamer uit Zutphen die op dit ge-
bied landelijk grote bekendheid ge-
niet, op het gebied van de klein-die-
rensport en natuur laat hij zien wat er
alzo te beleven is. Hij heeft dan ook
een grote voorraad dia's, en geeft hier-
bij een deskundige uitleg.
P.K.V. rekent op een grote opkomst.
Voor verdere informatie kunt U con-
tact opnemen met het bestuur, tel.
05752-1243. De toegang is gratis.

De klubkampioenen
PKV Vorden

Op de jaarvergadering van P.K.V. wer-
den ook de bekers uitgereikt aan de
klub-kampioenen. Deze zijn het afge-
lopen jaar gewonnen door de volgen-
de leden:
Hoenders jeugd: Henry Rietman; Ko-
nijnen jeugd: André Hietbrink; Grote
hoenders senioren: J. Rouwenhorst;
Dwerghoenders senioren: G. W. Trag-
ter; Konijnen senioren grote rassen:
A. Dijkstra; Konijnen senioren mid-
den rassen: G. Lenselink; Konijnen
senioren kleine rassen: Jan G. Derk-
sen. De heren Lenselink en Tragter
die altijd de puntentelling verzorgen
reikten de prijzen met een toepasse-
lijk woord uit.

Waterpolo
Voor de competitie werd in Eefde de
wedstrijd tussen de dames van Brum-
men twee en Vorden '64 gespeeld.
Een gelijkopgaande strijd waarbij Vor-
den '64 het initiatief nam en in de eer-
ste periode op een 2-0 voorsprong
kwam door doelpunten van Diseré
Westerveld. Brummen scoorde in de
tweede periode 2-1 en 2-2 in de derde
periode.
Vorden '64 kwam door een doelpunt
van Jacqueline ter Huerne op 3-2
maar door een strafworp van Brum-
men werd keepster Rini Teunissen ge-
passeerd en was de stand weer gelijk 3-
3.
De laatste periode zetten de dames
van Vorden '64 Brummen behoorlijk
onder druk. Er werd goed gespeeld en
geschoten op het doel wat resulteerde
in een 6-3 overwinning voor Vorden
'64. De doelpunten werden gescoord
door Hermien Tiessink, Marieke Vel-
horst en Jacqueline ter Huerne.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

DAMMEN
B ondskom petitie
De Vordense teams hebben met uit-
zondering van het vierde de laatste
ronde van de bondskompetitie slecht
gespeeld. Het eerste team speelde in
Groningen 10-10 tegen Het Noorden,
wat niet genoeg was voor het kam-
pioenschap,-want konkurrent Vrien-
denkring Groningen won, overigens
nipt met 11-9.

Winst was er voor Jan Masselink,
Bennie Hiddink en Harry Vos. DCV l
is nu voor het 4e seizoen 2e geworden.
Topskorer in het afgelopen, toch niet
tegenvallende seizoen, is Henk Rue-
sink met 13 uit 9, gevolgd door Henk
Hoekman, Jan Masselink en Simon
Wiersma met 12 uit 9.

Het tweede team zal dik verliezen van
DZW Warnsveld. Bij 15-3 voor de
Warnsvelders heeft Jan Koerselman
nog een (verloren) afgebroken stand
lopen. Alleen Tonny Janssen kwam
tot winst en hij is tevens topskorer met
12 uit 8. Jan Koerselman komt uit op 9
uit 8 en Jurgen Slutter en Bernard
Breuker haalden 9 uit 9.

Het derde team verloor van DIOS
Beltrum. Drie remises alsmede winst
van Wim Berenpas bepaalden de
eindstand op 11-5. Topskorer werd
Gerard Dimendaal met 12 uit 8, ge-
volgd door Gerco Brummelman (10
uit 9) en Martin Boersbroek (9 uit 9).
Het vierde team boekte een 8-2 over-
winning op Trefpunt Gorssel. Alleen
Erik Brummelman verloor. Jan Hoe-
nink was de topskorer met 13 uit 8;
Rik Slutter haalde 12 uit 9 en Henk
Lenselink en John Kuin haalden ook
een heel behoorlijke skore met 9 uit 6.

DIOS Beltram 3 - DCV 3
10 maart 1987 te Beltrum. L. Ribbers -
G. Dimmendaal 2-0; A. Baks - G.
Brummelman 2-0; Th. Baks - M.
Boersbroek 2-0; P. te Bogt - W. Beren-
pas 0-2; T. Scharrenborg - H. Esselink
1-1; J. Maarsse - B. Wentink 1-1; W.
Ribbers - R. Slutter 2-0.

DZW Warnsveld -
DCV 2
12 maart 1987 te Warnsveld. P. Achter-
staat - J. Koerselman afg.; R. Kamp-
man - H. KI. Kranenbarg 2-0; C. Nen-
german - TJanssen 0-2; H. Groen - J.
Slutter 2-0; W. Postma - G. Hulshof 2-
0; D. van Rikxoort - B. Breuker 1-1; C.
Groen - M. Boerkamp 2-0; W. Kamp-
man - H. Esselink 2-0; B. Oonk - G.
Brummelman 2-0; C. Lammers - R.
Slutter 2-0.

DCV 4 - Trefpunt Gorssel 2
13 maart 1987 te Vorden: J. Hoenink -
A. Rouwenhorst 2-0; E. Brummelman
- J. Bruggeman 0-2; H. Lenselink - B.
Reilink 2-0; R. Slutter - W. Hulshof 2-
0; H. Berenpas - G. van Zeyts 2-0.

Het Noorden Groningen -
DCV l
14 maart 1987 te Groningen: M. Coe-
negracht - G. Wassink 2-0; H. Wester-
hof-H. G raaskamp 2-0; R. Geurtsen -
H. Ruesink 1-1; T. van Uum - H.
Hoekman 1-1; A. Zijlstra -Th. Slutter
1-1; S. Mensonides - S. Wiersma 1-1;
G. Nanouwer - J. Masselink 0-2; J. Ra-
demaker-B. Hiddink 0-2; M. Damkat
- S. Buist 2-0; J. Andries - H. Vos 0-2.

Onderlinge competitie
Th. Slutter - M. Voskamp 2-0; G.
Brummelman - H. Wansink 1-1; B.
Breuker - G. Hulshof 2-0; M. Vos-
kamp - B. Rossel 2-0; S. Wiersma - T.
Janssen 1-1; J. Masselink -B. Hiddink
1-1; G. Wassink - M. Boersbroek 2-0;
H. G raaskamp - B. Wentink 2-0.

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404



Moezel va kant ie
Te huur: CARAVANS
— In Duitsland,

afstand 300 km.
— Op Camping Pommern

a/d Mosel.
— In het prachtige Moezeldal
— Op 8 km van Cochem
— Met grote voortent
— Volledig ingericht
— Gunstige All-In prijzen
— U kunt nu nog boeken.

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AX ZELHEM
Tel. 08342-1548

Voor uw belastingaangif-
te
Administratiekantoor
„De HOFSTEDE"
Mulderskamp 9
7251EXVorden.

A.s. zaterdag 21 maart de jaar-
lijkse muziek uitvoering
van muziekver. Concordia,
aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum.

Te koop: g.o.h. drijfmestkar,
Schuitemaker, 2800 liter.
G.J. TER HAAR,
Haytinksdijk 7, Barchem.

Voor uw opleidingen naar

Als je voor een topmerk kiest
verlang je ook de beste service.

UW DEALER

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

Wilt u zelfstandig iets ondernemen, met steun van
Walra. Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt?

Wordt dan

WALRA-ADVISEUSE
(in de avonduren) Via adviseuses verkoopt Walra

(meer dan 100 jaar) haar zeer gewilde linnengoed.
Uw verdienste? Een gezonde provisie. Auto noodza-
kelijk. Adressen worden verstrekt. Geen investerin-

gen. Interesse?
Bel nu Walra (Els Gortemulier) 04904-15858

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

WEEKENDAANBIEDING

APPELFLAPPEN
't winkeltje in vers brood en banket

6
Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansen *
erkend gas- en watertechnisch

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

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.

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

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo-Lichtenvoorde.

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

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

25 maart
Op deze voorjaarsdag

(25 maart) kunt U rustig naar de
show komen kijken bij ons

in de zaak.
Wij hebben een stoel

en een kopje koffie voor
U klaar staan.

Na de show staat ons
verkoopteam klaar om U te

adviseren.

ïssei

Showtyden:
9.30 uur

10.45 uur
14.00 uur
1530 uur
nu ook 's avonds
19.00 uur.

U bent
van harte

welkom

mode
burg. «alleestraat 3 - vorden

BERICHT VAN OTTEN
Heren, er is nog hoop in de schoonmaaktijd

Hebt u ook zo'n hekel aan dat geboen, geveeg, géklop en wat al niet meer?
Het hele huis op de kop, nergens meer een veilig plekje.
En die toestand kan dagen duren

Maar er is hoop!
Verwen juist nu uw vrouw en uzelf!
Kom naar OTTEN en zie wat een keuze u hebt in
bankstellen, fauteuils, salontafels, kasten en
nog veel meer. Daar staat vast en zeker iets bij
waar uw vrouw erg mee in haar nopjes zal zijn!
Eiken meubels met prachtige bekleding,
ruime keus in modellen en soorten
bekleding. Gemakkelijk in onderhoud en
pronkstukken in uw huis.
En tegen voorjaarsprijzen, dus laag.
En heren, u kunt na zulke moeilijke dagen lekker bijkomen,
terugzakkend in een OTTEN-fauteuil of in een OTTEN-bank.
Met uw oude bankstel hoeft u niet te zitten, OTTEN geeft er
een leuke prijs voor, als u bij hem een nieuw koopt.
Maak gebruik van deze gelegenheid!
Kom naar Halle, kom naar OTTEN!

Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

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

De ene hypotheek
de andere niet..

«..&*%
(afsluitprovisie slechts 0,5%)

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.



Lentebode bij familie Groot Nuelend

Bij de familie Groot Nuelend aan de Schuttestraat, heeft zich, ondanks de vorst, de lente al .ruim-
schoots aangekondigd. Getuige de foto werd daar vrijdag jl. een schapenvierling geboren.

Uw
meubels
vers/eten?

Wij stofferen snel
en voordelig

u vakkundig advise-
ren Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
b"l U aan huismet onzeuit-
(jt.'bre.de kollektie n;eu-
belstoffen.

interieuradviseur

ieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

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

Weekblad Contact
graag en

goed gelezen

MODE
SHOW
VOOR KINDEREN
DOOR KINDEREN

WOENSDAGMIDDAG
25 MAART 14.00 UUR

IN ONZE ZAAK

een kleine verrassing
ligt voor jou klaar
tot woensdag

Mod «centrum

Ruurlo

bij aankoop waardebonnen

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 reeoies bleekselderij, plakjes
radijs, p l B komkommer en salami.

't winkeltje in vers brood en banket

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

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 23 MAART
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.
Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL
Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.
Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.
'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-
Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen
Boddywarmers, alle maten.
Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-
sch roeven, Melkschorten, Vesten.
Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
Blauwe werkoveralls 39,95, 2 stuks voor 75,-

VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Hout bestellen
Harmsen bellen

gezamenlijke
standsorganisaties
De plaatselijke standsorganisaties t.w.
de ABTB, de CBTB en de GMvL or-
ganiseren in samenwerking met de
Vereniging Bedrijfsvoorlichting en
Varkenshouderijen een open dag.
Vrijdag zal een zevental agrariërs hun
bedrijf open stellen voor collega-
boeren om een kijkje op hun bedrijf te
komen nemen. De agrariërs zullen op
deze bedrijven de verschillende vor-
men van mestopslag kunnen aan-
•schouwen. In verband met de nieuwe
mestwetgeving is het voor de boeren
van belang te weten wat voor moge-
lijkheden er zijn, omdat in zeer veel
gevallen de boer zijn mestopslagcapa-
citeit moet uitbreiden vanwege deze
wetgeving.

• I nformatiebijeenkomst
Rabobank

Door de Rabobanken in deze regio
wordt, in samenwerking met de ka-
mers van koophandel in Deventer en
Zutphen, een informatiebijeenkomst
georganiseerd rond het onderwerp
beursintroduktie. De bijeenkomst
vindt plaats op donderdagavond 9
april a.s. in Schouwburg Orpheus te
Apeldoorn.

Met deze presentatie wordt inge-
speeld op de trend dat steeds meer
Nederlandse Bedrijven een notering
aanvragen op de beurs. Anderzijds
moet echter worden geconstateerd,
dat onbekendheid met de materie en
angst voor het onbekende, sommige
ondernemers weerhoudt om de stap
naar de beurs te zetten.
Een viertal inleiders zal die avond het
woord voeren. Na een korte pauze zal

Nationale collecte

In de week van 231/m 29 maart 1987 organiseert het Nationaal Fonds
Kinderbescherming voor de 27e keer de Nationale Collecte Kinder-
bescherming. Deze collecte doet een beroep op iedereen die kindeen
een warm hart toedraagt
Het gaat hierbij om kinderen in Ne-
derland die opgroeien in één van de
ongeveer 150 tehuizen van de kinder-
bescherming of begeleid worden door
een voogdij- of gezinsvoogdijinstel-
ling. Dat zijn er meer dan 30.000. Kin-
deren en jeugdigen die meer nodig
hebben dan allen maar deskundige
opvang en begeleiding.
De Nederlandse overheid doet veel
voor deze kinderen, maar toch blijven
er noodzakelijke behoeften waarin
niet voorzien kan worden. Het gaat
hierbij vaak om eenvoudige dingen.
Zaken, die voor opgroeiende kinde-
ren, die vaak toch al veel moeten mis-
sen, heel belangrijk zijn.
Het Nationaal Fonds Kinderbescher-
ming zorgt er voor dat uw bijdrage op
de juiste plaats tered^komt, zonder
onderscheid naar pcnQPi of gezindte,
daar waar het het hardst nodig is.

Van het ingezamelde geld in Vorden
gaat 60% naar „Klein Engelenburg" te
Brammen (ca. 48 kinderen). De overi-
ge 40% wordt verdeeld onder alle or-
ganisaties voor kinderbescherming op
basis van het aantal kinderen per orga-
nisatie.
'Klein Engelenburg' wil graag voor de
oudste groep o.a. een plantenbak, een
mixer, of een tosti-ijzer aanschaffen.
Voor de jongeren een voetbalspel,
wissellijsten, een bakoven, o.i.d. en
voor de jonste groep spelmateriaal
voor het zomerkamp of een kleuren
t.v.
Helpt mee om onze jeugd te helpen.
GEVEN IS IMMERS KINDER-
SPEL!
Giro 404040 t.n.v. Nationaal Fonds
Kinderbescherming, 's Hertogen-
bosch. Voor het geval er bij U nie-
mand aan de deur mocht komen.

Politie Varia

05752-1486

Diefstal uit woning
Tussen vrijdag 13-3-'87 en zaterdag 14-3-'87 is er vanuit een woning aan Het Ho-
ge te Vorden een stofzuiger gestolen. Hoe men de woning binnen is gekomen is
onbekend. De politie vraagt om getuigen.

Aanrijding met ree
Op 16-3-'87 vond er omstreeks 23.45 uur op de Ruurloseweg een aanrijding
plaats tussen een personenauto en een ree. De sthade bleef beperkt tot blik-
schade. Ree dood.

Diefstal uit Woning
In de nacht van 16-3-'87 op 17-3-'87 is er ingebroken in een woning aan het Stroo
te Vorden. Vanuit de woning werd een portemonnee ontvreemd met inhoud,
men is binnengekomen via het keukenraam.

Reewild-ongevallen 1986
Zoals de gewoonte is heeft de politie weer een overzicht gemaakt van de in de
gemeente Vorden in 1986 plaats gehad hebbende reewildongevallen c.q. ree-
wild bemoeienissen.
Het totaal over 1986 is: zestien reewild-ongevallen. Bij deze ongevallen was
geen sprake van persoonlijk letsel. De schade aan de betrokken motorvoertui-
gen was in alle gevallen lichte materiële schade.
Twee reeën zijn er gevangen en na behandelingen weer gezond in hun eigen ge-
bied teruggezet. Ook zijn er, zoals uit het overzicht blijkt, reeën gevonden die
vermoedelijk het slachtoffer zijn van een verkeersongeval. Dit is echter niet be-
kend geworden.
Terugkijkend op aantallen reewildongevallen in de gemeente Vorden: in 1978,
19; in 197923; in 198010; in 198113; in 1982 12; in 1983 11; in 1984 11; in 1985 10
en in 1986 16. De geplaatste reewildspiegels voldoen goed. Het verdient nu ech-
ter weer, nadat ze al weer een aantal jaren staan, aanbeveling om na te gaan of al-
len nog wel goed intact zijn. Tevens is schoonmaken van tijd tot tijd dringend
noodzakelijk. De politie hoopt dat de heren weggebruikers en jachtopzichters
de schoonmaakbeurten op zich willen nemen, niet alleen voor het wild maar
voor de Verkeersveiligheid.

Het dragen van autogordels
Zoals in voorgaande publicaties is gesteld heeft de Vordense Rijkspolitie op
maandag, 16 maart 1987 een aantal uren gecontroleerd op het dragen van auto-
gordels door de automobilisten. Dit als onderdeel van de grote provinciale actie
met als doel de autobestuurders meer te motiveren de gordels te dragen. De
controle was zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Vorden.
In het eerste deel van de actie wordt nog gepardonneerd, d.w.z. gewaarschuwd.
In het tweede deel zal enkel bij constateren van het niet dragen van een gordel
een proces-verbaal worden uitgeschreven. Deze provinciale actie is in samen-
werking met Veilig Verkeer Nederland en alle politie-instanties.
Zowel op het bureau te Vorden als bij de controles is een folder verkrijgbaar. De-
ze folder draagt de titel 'Tussen U en ons moet het klikken". Een soortgelijke ac-
tie heeft men al eens in de provincie Friesland gehouden en het aantal automo-
bilisten dat de gordel er nu nog draagt na twee jaar is zeer ruim boven het lande-
lijk gemiddelde.
Ook in de provincie Gelderland willen we het dragen van de gordel. De nood-
zaak is onlangs in Vorden weer eens overduidelijk aangeduid. Tijdens de aktie
worden alle gegevens centraal verzameld. Ook zullen er in de toekomst gerichte
vervolgcontroles plaats vinden. Op deze manier kan dan bekeken worden of de
actie succes heeft gehad.
Echter de actie is goed, maar wat voorop staat is Uw en mijn verkeersveiligheid.

er gelegenheid zijn om, onder leiding
van de heer J. Maas, commercieel di-
rekteur van de Rabobank Apeldoorn,
te discussiëren met de inleiders.
Toegangsbewijzen voor deze avond
zyn gratis verkrijgbaar bij de Rabo-
bank en de kamers van koophandel in
Zutphen en Deventer.

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.

ledere 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.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofleltje.

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

19 Bejaardenkring
20 Spelletjes avond Buurtver. Delden
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 Bo:culo

APRIL
2 Bejaardenkring
2 Musical Openbare basisschool

Dorpscentrum
3 Regio culturele wedstrijd. Jong Gelre

3 Musical Openbare basisschool
Dorpscentrum

4 Slotbal dansschool Veelcrs
Dorpscentrum

10 Tafeltennissen, Dorpscentrum
Jong Gelre

11 Warnsveldse Operette,
Dorpscentrum

14 NCVB, Mevr. N. van Oosten
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 Fi'eisclub VRTC

De Achtkastelenrijders
18 t/m 21

Avondvierdaagse
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


