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College Vorden zal namens
Raad motie Lochem
ondertekenen tegen oefenen
in het Groote Veld
Wanneer de motie die de gemeenteraad van Lochem zal versturen naar
de staatssecretaris van defensie, ter ondersteuning bij het college te
Vorden op tafel komt zal burg. E.J.C. Kamerling deze motie namens de
Raad van Vorden ondertekenen.

In week 11 (13-18 maart) verschijnt ons Pasen voorjaarsnummer. Dit num-
mer wordt gedrukt in zwart -l- steunkleur en verschijnt in onze gehele opla-
ge. Advertenties hiervoor dienen vrijdag 3 maart a.s. binnen te zijn.

De Redactie

Op advies van de heer A.H. Boers, frak-
tievoorzitter van het CDA besloot de
Raad deze opdracht aan het kollege te
verstrekken. Zowel Raad als kollege
gaan er vanuit dat deze motie van de
gemeenteraad van Lochem zal gaan
over verruiming van het onderzoeksge-
bied, gelet op de daartoe in het door de
Vereniging tot Behoud van Natuurmo-
numenten opgestelde rapport geboden
openingen. De Raad in Vorden bena-
drukte niet tegen het oefenen van mili-
tairen te zijn maar wat defensie wil kan
onder geen beding op het Groote Veld.
'Waar wij tegen aanhikken is de pantser-
infanterie met alle gevolgen van dien',
zo sprak de heer Boers. Burgemeester
Kamerling die de raadsleden omriep om
ook de zaak via de eigen politieke kana-
len aan te boren drukte zich in de vol-
gende bewoordingen uit: 'Pantservoer-
tuigen moeren het hele gebied'. De heer
W.M. Voortman, fraktievoorzitter
PvdA deed een beroep op het kollege
om alle middelen aan te wenden om het
EOT te voorkomen. 'Van groot belang
hierbij is welke rol de provincie gaat
spelen', aldus Voortman.

Raad Vorden akkoord met
startsubsidie
postduivenvereniging .
Naar aanleiding van vragen van de heer
O. Wempe (PvdA) deelde wethouder
mevr. Aartsen dinsdagavond mede dat
er in de nieuwe subsidieverordening
richtlijnen zullen worden aangegeven
welke kriteria het kollege zal aanleggen
wanneer het gaat om het verlenen van
een subsidie aan pas opgestarte vereni-
gingen. De drieduizend gulden die de
Raad voteerde voor de opgerichte post-
duivenvereniging betekent in dit geval
100 gulden per lid. 'Dit is beslist geen
norm voor de toekomst. Elke nieuwe
aanvraag zullen we telkens weer op-
nieuw bestuderen', zo sprak wethouder
mevr. Aartsen. De raad stelde 60320,-
beschikbaar in het kader van de opvang
van asielzoekers. Voor kosten levenson-
derhoud ontvang de gemeente f 445,-
per maand van het rijk, alsmede f 645,-
voor overige kosten zoals huisvesting,
ziektekostenverzekering etc. 'Uit dit be-
drag zullen ook de kosten betaald wor-

den die de begeleidingscommissie
maakt', zo liet wethouder Aartsen des-
gevraagd aan de heer Wempe weten.

Bronzen beelden
Voor het vervaardigen en plaatsen van
een sokkel ten behoeve van twee bron-
zen beelden die de gemeente Vorden
geschonken krijgt van de Rotary-Club
besloot de raad een krediet beschikbar
te stellen van 2844 gulden. De heer
Boers (CDA) die inzag dat een door
hem in de commissie Welzijn gelan-
ceerd voorstel om deze gelden uit 'on-
voorzien' te halen in de Raad schip-
breuk zou leiden, schaarde zich nu ach-
ter het kollegevoorstel. De PvdA-
fractie, aanvankelijk tegen, ging ak-
koord door de toezegging van wethou-
der mevr. Aartsen dat er een commissie
in het leven zal worden geroepen die in
dit soort zaken als een deskundige in-
stantie advies aan de Raad zal uitbren-
gen.

Geen verharding
Enzerinckweg
Wethouder mr. M.A.V. Slingenberg
(WD) deelde de Raad dinsdagavond
mede dat er beslist geen collegevoorstel
aan de Raad zal worden voorgelegd om
de Enzeg^cweg te verharden. 'De weg

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E. J. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

&,IEN GEWESTGEMEEN-
TEN GAAN AFVAL WIJZER
UITGEVEN!

PREEKUUR WET-
HOUDER M. AART-

SEN-DEN HARDER
Op donderdag 9 maart aanstaande is wet-
houder M. Aartsen-den Harder verhin-
derd om haar wekelijkse spreekuur te
houden.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 21 februari jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- de heer J.A.J. Besselirik, het Hoge 63,

voor het vernieuwen van een garage/
berging op het perceel Het Hoge 63 te
Vorden; .

- de heer H. Temmink, Dorpsstraat 20,
voor het bouwen van een berging op
het perceel Dorpsstraat 20 te Vorden;

- de heer F. Schmitz, Bergkappeweg 6,
voor het plaatsen van een glaspui op
het perceel Bergkappeweg 6 te Vor-
den.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na
het verlenen van de vergunning bij bur-
gemeester en wethouders een bezwaar-
schrift worden ingediend.

Tien samenwerkende gemeenten in het
Gewest Midden-IJssel gaan een Afval-
wijzer uitgeven. De Afvalwijzer staat
vol met informatie over hoe u afval in
uw gemeente kunt scheiden. Allerlei
adressen, telefoonnummers en tips over
het scheiden van glas, papier, klein che-
misch afval, groente-, fruit- en tuinafval,
kleding en textiel, afgedankte huishou-
delijke apparatuur en landbouwplastic
worden gegeven. De Afvalwijzer zal de
komende week of de week daarop bij u
thuisbezorgd worden.

Waarom een Ajvalwijzer?
Glas kan in de glasbak! Oudpapier
wordt regelmatig opgehaald door scho-
len en verenigingen! Maar wat moet er
met het overige afval gebeuren? Velen
willen best meehelrjen de afvalstroom
te verminderen en het afval thuis te
scheiden. Er bestaat alleen veel ondui-
delijkheid over alle mogelijkheden. Er
kan inderdaad meer worden gedaan dan
alleen glas en papier apart houden. Het
beste advies aan iedereen is natuurlijk
afval te voorkomen door kritisch te zijn
bij het kopen van produkten. Zo is bij-
voorbeeld verpakkingsmateriaal over-
bodig. Maar daarnaast blijft toch veel
afval over. Al dit afval moet gestort of
verbrand worden. Dat is jammer, want
veel afval is eenvoudig opnieuw te ge-
bruiken. Voor het milieu is het ook be-
ter afval niet te storten ofte verbranden.

Wat staat er in de
Afvalmjzal
In de afgelopen jaren zijn speciale voor-
zieningen getroffen om afval te schei-
den. De glasbakken zijn bijvoorbeeld al
een vertrouwd straatbeeld geworden.
Bij velen is bekend dat oudpapier geld
waard is en door verenigingen en scho-
len wordt ingezameld. Minder bekend

is dat er steeds meer voorzieningen
worden getroffen voor het gescheiden
inzamelen van klein chemisch afval. Dit
afval, zoals batterijen, verf-, lijm en
oplosmiddelen, fotochemicaliën enz, is
zeer schadelijk voor het milieu en onze
gezondheid. Daarom hebben de ge-
meenten Bathmen, Diepenveen, Gors-
sel, Holten, Lochem, Olst, Kaalte, Vor-
den, Warnsveld en Zutphen besloten
een Afvalwijzer uit te geven. In de Af-
valwijzer staat beschreven wat met wel-
ke afvalstoffen gedaan kan worden.
Naast glas, papier en klein chemisch af-
val staan ook de mogelijkheden be-
schreven om afvalcomponenten als
groente-, fruit- en tuinafval, afgedankte
huishoudelijke apparaten en landbouw-
plastic te scheiden. Help jnee de afval-
stroom te verminderen en hang de Af-
valwijzer op in de keuken.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

fr

is in perfecte konditie', zo sprak de heer
Slingenberg. Voor de rekonstruktie
Deldensebroekweg werd 423000 gulden
uitgetrokken.

Uitbreiding personeel
De personele capaciteit i.v.m. de ge-
meentelijke herindeling zal met 4,5 man
worden uitgebreid. Aanvankelijk zou
dit 5,5 man zijn. De Raad besloot even-
wel tot 4,5 formatieplaats maar besloot
tevens 36000 gulden inkl. BTW beschik-
baar te stellen om bepaalde werkzaam-
heden aan Delta uit te besteden. Het
betreft hier dan voornamelijk voor het
onderhouden van plantsoenen. 'We
hebben er dóór deze herindeling 3 ha.
plantsoenen bijgekregen', zo lichtte
wethouder Mr. Slingenberg toe. 'Een
goede zaak. Voor mij mag de gemeente
Vorden nog meer gebruik gaan maken
van de diensten van Delta', zo sprak de
heer W.M. Voortman (PvdA). Op vra-
gen van CDA fractievoorzitter A.H.
Boers hoe het financiële plaatje eruit zal
gaan zien, antwoordde wethouder Slin-
genberg dat hij in augustus/september
aanstaande met wat meer gegevens op
tafel zal kunnen komen. 'Het is allemaal
afhankelijk van de uitkomst van het ve-
rificatiebureau met betrekking tot de
verrekening tussen Vorden en Warns-
veld', aldus wethouder Slingenberg.

Een door de heer Boers gelanceerd
voorstel om tot een gefaseerde uitbrei-
ding van het personeelsbestand te ko-
men werd met klem dooj^ethouder
Slingenberg afgewezen. ^P hebben
momenteel al een achterstand. Die zal
nog gaan toenemen. Dat betekent dat
de werkdruk daardoor nog groter
wordt', aldus de heer Slingenberg die
vertelde dat Vorden bij vakante arbeids-
plaatsen bij sollicitanten erg 'in' is. Wa-
ren er destijds bij de vakature voor de
burgemeesterspost al zo'n 100 sollici-
tanten; voor de funktie op de afdeling
financiën hebben zich 120 sollicitanten
aangemeld en voor een buitendienst-
medewerker zelfs 160', aldus wethouder
Slingenberg. De heer H. Tjoonk (WD)
schoot ten aanzien van de herindeling
nog even danig uit zijn slof. 'Handen
vol geld kost het allemaal. Je bent al
zo'n half miljoen kwijt aan salarissen
die omhoog moeten', aldus Tjoonk.

'Dat is wel erg veel wat u daar uit-
spreekt', zo reageerde wethouder Slin-
genberg. 'Ik spreek u nog wel tijdens de
begrotingsvergadering', aldus Tjoonk.

Wethouder Slingenberg maakte de
Raad er wel vast op attent dat men er
rekening mee moet houden dat een aan-
tal belastingen in de toekomst verhoogd
zullen moeten worden. De Raad ging
uiteindelijk met het kollegevoorstel ak-
koord waarbij de heren Boers (CDA) en
Brandenbarg (WD) opmerkten: 'En nu
maar hopen dat het financiële plaatje
meevalt'. Een ter elfder ure gedepo-
neerd raadsvoorstel om f 5283,- uit te
trekken, als eenmalige bijdrage in de
kosten van het project dagopvang aan de
Stichting Welzijn Ouderen, kreeg de
instemming van de Raad. Tevens werd
besloten dat de SWOV voor 1990 en
1991 de kosten dient te betalen uit het
haar toegekende subsidiebudget van
75000 gulden met de voorwaarde dat dit
niet ten koste mag gaan van de overige
flankerende voorzieningen. De heer
Voortman stemde namens zijn fraktie
tegen. Niet tegen het bedrag van 5283
gulden maar tegen het door het kollege
te voeren beleid. De heer Voortman
toonde zich bevreesd dat één en ander
ertoe zal leiden dat de SWOV in de toe-
komst zonder een beroepskracht verder
moet. De heer Voortman verzocht het
kollege om de intentie uit te spreken dat
het project dagopvang ook na 1990
doorgan zal kunnen blijven vinden.
Mevr. Aartsen was het met de zienswij-
ze van de heer Voortman niet eens. 'De
SWOV moet zelf in de toekomst priori-
teiten gaan stellen. De flankerende ta-
ken moeten we uitvoeren en voor de
rest moeten ze zelf keuzes maken', al-
dus wethouder Aartsen. De heer Voort-
man tot slot: 'Ik blijf erbij, het kollege-
voorstel leidt tot een aantasting van het
ouderenbeleid'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zondag 9.00 uur eu-
charistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 17.30 uur eucha-
ristieviering; zondag 10.30 uur eucharistie-
viering

Hervormde gemeente vrijdag 3 maart
19.30 uur Wereldgebedsdag indeGeref. kerk;
zondag 10.00 uur ds. H. Westerink, gezins-
dienst; woensdag 8 maart Biddag voor gewas
en arbeid 19.30 uur ds. K.H.W. Klaassens

Kapel de Wildenborch geen dienst

Gereformeerde kerk vrijdag 3 maart We-
reldgebedsdag 19.30 uur; zondag 10.00 uur
ds. A. Nagelkerke, Haren, gezinsdienst; 19.00
uur ds. A. Nagelkerke, Haren; woensdag 8
maart Biddag voor gewas en arbeid 19.30 uur
ds. P.W. Dekker

Huisarts 4 en 5 maart dr. Sterringa, tel.
1255. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende consulten van 9-9.15 uur. Op
zondag van 9.30-10.00 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 4 maart 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de hele week avond-
en nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 4 en 5 maart J.A. Boom, Ruurlo,
tel. 05735-2400. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per
dag bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur,
tel. 05751-1846.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag

11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van
19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en
weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofd-
wijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tij-
dens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Bee-
klaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje-dek-je hele maand maart mevr.
Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

Taxidienst Taxibedrijf
05752-1256.

Tragter, tel.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.1 5 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Broi\sbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER-WICHMOND
R K Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
4 maart 17.00 uur Woord- en communie-
dienst; zondag 5 maart 10.00 uur Woord- en
communiedienst

Hervormde Kerk Wichmond vrijdag 3
maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in de R.K.
kerk; zondag 5 maart 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, Vorden; woensdag 8 maart 19.30
uur ds. C. Bochanen, Biddag voor gewas en ar-
beid

Alarmnummers:
Ambulance — Brandweer — Politie: tel. 06-11.
Vierakker: Ambulance tel. 15555 — Brandweer
tel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.
Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 —
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Gezinsdienst
Zondag 5 maart is er een gezinsdienst.
Thema van deze dienst is "Een vader
had twee zonen..." en gaat over de gelij-
kenis van de verloren zoon. Een aantal
kinderen doen deze morgen hun best
om van deze kerkdienst iets bijzonders
te maken. Ook op school worden de te
zingen liederen geoefend. De jeugd wil
ons deze morgen ook muzikaal begelei-
den. Aangezien ds. Dekker deze zon-
dagmorgen niet voorgaat in de Gerefor-
meerde Kerk, vindt de gezinsdienst al-
leen plaats in de Hervormde Kerk. Voor-
ganger is daar ds. Westerink.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoeksweg 8, tel. 05750-92911. Afspra-
ken tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafde-
ling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.20, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden Wich-
mond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

Wereldgebedsdag
De liturgie voor de Wereldgebedsdag is
dit jaar gemaakt door vrouwen in
Burma, een land waar 5% van de 40 mil-
joen inwoners Christen is. Het thema is:
Heer, leer ons bidden. De liturgie zal ge-
lezen worden door mevr. S. Bonting
(NCVB) en mevr. M. Schuppers (HVG
DorpX De cantorij van de Hervormde
Gemeenteen mevr. Paas (organiste) ver-
lenen muzikale medewerking. Mis-
schien ten overvloede: het is geen vrou-
wengebedsdag, maar wereldgebedsdag.
Iedereen is dus van harte welkom in
deze dienst op de dag van gebed over de
hele wereld, verbonden in woord en
lied, één in dienst van de Heer. Wereld-
gebedsdag wordtgehoudenop vrijdag 3
maart in de Geref. Kerk te Vorden.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2.50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP:
caravan Weipert,
dubbelassig, tel.
34602.

bj. '82,
08340-

• TE KOOP:
Fjordenpaard, goed in tuig en
onder zadel en verkeersmak.
M.G. Spiegelenberg. Tel.
05752-1464 of 2114.

• PC - Kantoor - Training
In bedrijfstraining voor groe-
pen: Word-Perfect, Lotus 1, 2,
3, Sidekick, Klantenbak, DOS,
Publisher etc. 's Avonds of za-
terdags. Leer 2x meer voor het
halve geld (f 55,-/uur). Brus.
Tel. 05752-6551.

• TE KOOP:
l.z.g.st. motor cirkelmaaier
met opvangbak, 45 cm. Tel.
05735-3144.

• GEVRAAGD:
welpen kabouter bloesen,
uitsluitend schriftelijk met
maat. B. Helmink, de Bongerd
21, Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD:
in centrum van Vorden ruimte
voor kinderopvang Marjet
met speel- en slaapruimte en
sanitaire voorziening. Tel.
3488 of 6543.

• 3e jaars HBO-student
zoekt (tegen vergoeding) lift
naar Hengelo (Ov.) of Ensche-
de. Periode: maart-mei. Regel-
maat: 3 dagen per week. Tel.
05752-2458

• Avond over Gerechtig-
heid. Dinsdag 7 maart om
20.00 uur in het Dorpscen-
trum.

• Wegens aanschaf van nieu-
we keuken te koop roestvrij-
stalen aanrecht met 2 spoel-
bakken, 3 onderkastjes, 6 la-
den, blad maat 55 x 221 cm;
prijs f 75,-. Langeveld, Het
Wiemelink 6, tel. 2571.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
2 st. betonijzerscharen /
handstoktrilnaald 220 v /
10 bekistingsdragers / 6
plafondschragen / bouw-
schakelkast / 6 dakhaken /
3 dekkleden 6x8 m / 1 pk
elektromotor / 4 hijskabels
2 m/ idem 1 st. 1 m/ 100 m
krachtkabel / idem 20 m / 4
steenkruiwagens / 5 specie-
kruiwagens / stalen bouw-
plee / bouwladder 3,5 m en
5,5 m / 90 steigerkettings /
21 stalen speciekuipen / 13
stalen klapschragen 125 cm
/ 5 bokken 150 cm / klok-
pomp krachtstroom / water-
pastoestel / 15 gresschalen
30 cm / 30 st. oude rietvors-
ten / div. dakpannen + hulp-
stukken / A.B. vent. koker
35x25 cm, 3 m lang / 3 dak-
ramen 4-pans sneldek /
dakdoorvoer 0 8 sneldek /
rookgasdoorvoer 0 16 cm
platdak / div. A.B. hulpstuk-
ken.
tel. 05752-1 524

Nu bij uw Echte Bakker
Van Asselt

KNACKEBRÖT
met of zonder sesam

10 voor f 2,50

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden. tel. 1384

De Rabobank Vorden organiseert

MAANDAGAVOND 6 MAART a.s.
een informatiebijeenkomst voor ondernemers
in het midden- en kleinbedrijf.
Het onderwerp is:

AUTOMATISERING van het M.K.B.
De bijeenkomst wordt gehouden in 'De Her-
berg' te Vorden, aanvang 19.30 uur.

Sprekers zullen zijn:

de heer H. POSTMA,
direkteur van het R.M.K. te Leeuwarden, en

de heer A.J.G. VAN DER WOUDE.
adviseur bedrijven van Rabobank Nederland.

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden bij de
Rabobank 'Vorden'. Tel. (05752) 1888, M.G.J. Vee-
nink.

Rabobank

GEVRAAGD:

medewerker
— In bezit van groot rijbewijs;
— Spuitervaring gewenst;
— Kennis van alle loonwerkzaam-

heden strekt tot aanbeveling.

Loonbedrijf

KORENBLEK
Dennendijk 6-8
Warnsveld
Tel. 05750-20853

•

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN

^GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR1/

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
3-3-'89 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur m.u.v. de vrijdagmiddag alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vor-
den van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek met
bijlagen van:

de heer G.R.A. Krijt, Dorpsstraat 10, 7234 SN
Wichmond om een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende vergunning voor:
- opslag- en verwerkingsplaats voor veevoe-

ders;
- opslagplaats voor kunstmest, gewasbe-

schermingsmiddelen en diverse landbouw-
benodigdheden,

op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie E, nummer 954, plaatselijk be-

' kend Dorpsstraat 10.
Datum verzoek: 14 februari 1989.

Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de ver-
gunning kunnen door een ieder gedurende een maand
na de dagtekening van deze kennisgeving SCHRIFTE-
LIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De
ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage
gelegd. Een ieder kan ook MONDELING in persoon of
bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen.

Op verzoek tot 17 maart 1989. U gelieve daarvoor een
afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur 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
gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren
heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te
dienen.

Vorden, 27 februari 1989.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
De secretaris. De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, tele-
foon 05752-2323 toestelnummer 42.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 2, 3 en 4 maart

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious kl. l
2 kilo

2,95

MAANDAG
6 maart
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
7 maart

500 gram

Koolraap
panklaar 95

WOENSDAG
8 maart
500 gram

Rode kool
panklaar 95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Volkoren en meer granen brood
Gezond en lekker!
Door uw bakker zelf gebakken
en dat proeft U

NNIN
AANBIEDING:

Appel- of Kersenflappen
5 halen 4 betalen

Weekendtaartje van7,25vo0r 6,50
Zelfgemaakte Pizza voor 2,75
Vordense mik vans-voor 4,25
Heeft u ons eigen gebakken knackebrood
al geproefd ? Dat is lekker /

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

R
undvlees
azend lekker
eusachtig
eële prijs

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

grove
Leverworst
250 gram 2,25

Casselerrib
100 gram 1,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

fijne 1 kiio 6,95
grove 1 MO

Schouderkarbonade
1 kiio 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas Rib-
karbonades 1 kiio 9,95

Mooie Varkens-
fricando 1 kiio 12,90

Bami of Nasi 1 kn0 6,25
Gekookte worst 250 gram 2,25

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

't winkeltje in brood en banket

ARIA
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367

MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Voorjaarsaanbieding:
Speciale dieptereiniging, kruidenstoombad, verwijdering huidoneffen-
heden, masker, dagcrème: norm. prijs f 50,-, nu in de maand maart voor

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

STEENSLAG HOEFT GEEN AANSLAG OP HET EIGEN RISICO TE ZIJN.

Je houdt minstens driehonderd gulden in je zak!

Onze mobiele NOVUS Service Centrale repareert
GRATIS autoruiten door geheel Nederland.

Vraag uw verzekeringsadviseur of bel voor regio Gelderland:

NOVUS SERVICE CENTRALE BEUNINGEN
aanbevolen door -.- . /*\OOO~7 ""? C. d ~J A

alle nederiandse verzekeraars l6l. UoOc) /— /DO /4



Bij deze wil ik iedereen bedan-
ken voor de grote belangstel-
ling, en zodoende mijn 658te

verjaardag zo goed is geslaagd
en ik er met groot genoegen op
terug kan kijken.

Hendrik Zweverink

Joostinkweg 8
7251 HKVorden

Hartelijk dank aan allen die
door hun felicitaties, reacties,
kado's en bloemen mijn af-
scheid van KI Gelderland tot
een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt.
Bedankt en tot ziens.

Wim van Oene

Esselenbroek 71
7261 VD Ruurlo

Voor de vele blijken van mede-
leven bij het zo onverwachte
overlijden van mijn lieve man

Gerard Schuurman
wil ik U, mede namens mijn
schoonouders en wederzijdse
familie, oprecht dankzeggen.
De grote opkomst in kerk en
crematorium, de vele brieven
en bloemen hebben ons veel
troost en steun gegeven.

Madeleine
Schuurman-Smeets

maart 1988
7251 BK Vorden
Het Jebbink 49

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor uw blijk
van medeleven tijdens de ziek-
te en na het overlijden van
onze lieve vader, opa en huis-
genoot

Bernardus Johannes
Franciscus
ten Barge
weduwnaar van
Dina Helmink

Kinderen en kleinkinderen
Anny Hakfoort

Hengelo (Gld.), maart 1988
Het Karspel 44

UITVOERING
Toneelvereniging Linde
18 maart a.s.
zaal Schoenaker
Aanvang 20.00 uur

Speciale
aanbieding:

BALI-BROODJES
Gevuld met:
vlees, ui, prei, sambal, ketjap
en specerijen.
'n Tropische verrassing van
f 165 voor

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

BELASTINGINVULLEN
FNV-leden en huisgenoten
kunnen weer gebruik maken
van onze diensten. GRATIS
Melden bij A. Turfboer, tel.
1298.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

UITNODIGING

Het Oranjecomité
Medlertol
organiseert op

vrijdag 3 maart '89
een

VERWERPINGS-
AVOND

bij

Café Eijkelkamp
AANVANG 20.00 UUR

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Op woensdag 8 maart a.s.
hopen onze ouders en grootouders

R. Bretve/d
H.J. Bretveld-Harmsen

de dag te herdenken
dat ze 60 jaar getrouwd zijn.

Gerard - Janny
Henrike - Reini

Berkendijk 2, 7255 LG Hengelo (GLD.)

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 17.00 uur
in zaal Langeler te Hengelo (Gld.)

BOUW- EN
HOUTBOND F.N.V.

Paasverzilvering
op maandag 6 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

Voor R.B.S. laatste te goed staat en
voor de schilders V.T.U. formulier
meebrengen.

De P.V. Het Hoge 16

,̂

Heden overleed, na een liefdevolle verzorging in het
Verpleeghuis Zutphen, onze lieve moeder, groot- en
overgrootmoeder

Hendrika Johanna
Wagenvoort-Lebbink

sinds 9 augustus 1948
weduwe van Bemard Wagenvoort

op de leeftijd van 89 jaar.

Aalten: B.G. Wagenvoort
G. Wagenvoort-Nijland

Voorst: G.J. Wagenvoort
H. Wagenvoort-Poterman

Almen: J.W. Nijland-Wagenvoort
J. Nijland
Klein- en achterkleinkinderen

Zutphen, 25 februari 1989
Correspondentie-adres:
B.G. Wagenvoort
Straksweg 3
7122 RC Aalten

De afscheidsdienst zal worden gehouden op donder-
dag 2 maart om 12.00 uur in de Ned.Herv. Kerkte Vor-
den, waarna aansluitend de teraardebestelling zal
plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Voor aanvang van de afscheidsdienst is er vanaf 11.45
uur gelegenheid tot afscheidnemen in genoemde kerk.
Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condole-
ren in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

Volkomen onverwacht ging op 25 februari 1989 van
ons heen mijn dierbare man, onze goede vader en lieve
opa

Gerard Mombarg
• 18-2-1913 -1 25-2-1989

M. Mombarg-van Spronsen
Ad
Bert en Jacqueline

Mark, Remo, Tjarda, Niels
Wilma en Hanke

Jelle, Marije
Marja en Piet

Bram, Thijs
Gemma en Nico

Vordensebinnenweg 21
7231 BB Warnsveld

De eucharistieviering is op donderdag 2 maart om
10.15 uur in de Emmanuelkerk, Heemstralaan 4, Zut-
phen, waarna om 11.30 uur de begrafenis plaatsheeft
op de Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te
Warnsveld.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de aula op de begraafplaats.

\ Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u'dag en nacht
rekenen op Monuta . Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen w i j op stijlvolle wijze de uitvaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uit vaart verzekeringen:

A C i. Herendsen. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

Muziekvereniging
Concordia
120 jaar

Uitslag 2e trekking lotnummers:

368 - 256 - 323
140-429- 10
400 - 375

N.B.:
De 3e openbare trekking van onze grote jubileumverlo-
ting vindt plaats ten kantore van notaris Greven, dr. C.
Lulofsweg 2a alhier op vrijdag 17 maart 1989 om 16.00
uur en zal tevens bekend worden gemaakt op 18 maart,
tijdens onze jubileumuitvoering.

UITNODIGING

TONEELAVOND
voor leden, donateurs
en leveranciers van oudpapier

Touwtrekvereniging
Vorden ZATERDAG

11 MAART

in het Dorpscentrum
Aanvang 20.00 uur.

De Toneelvereniging Wildenborch
brengt voor het voetlicht de klucht

Jalvink en Jalvink

ENTREE GRATIS

nadere
inlichtingen:

tel. 1894 of 2810

Heeft u de Krokusburger al geproefd ?
Onze nieuwe Krokusburger valt goed in de smaak !

De aanbieding ook: nog steeds 4 HALEN
en slechts 3 BETALEN !

U KUNT NOG STEEDS EEN LUXE KROKUSSCHOTEL WINNEN !
Er liggen weer nieuwe wedstrijdformulieren klaar.

Even de vraag beantwoorden en een zinnetje
afmaken. Uw kans op een

GRATIS KROKUSSCHOTEL t.w.v. f 25,— !

Onze aanbiedingen van deze week
VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Varkensfrikando
(ook in lapjes)

per kilo f 1 3,50

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Katenspek
100 g 1,65

Rauwe
gerookte ham

100 g 2,69

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Kippebouten
(extra Friki-kwaliteit)

per kilo f 7,40

MAANDAG:

Speklappen

SPECIAL:

Katen
Varkens-
haasjes

100 g

2,55

per kilo 6,98

DINSDAG:

Verse worst
500 g 4,98

WOENSDAG: GEHAKT:

H.O.H. 500 g 4,98
Runder 500 g 5,98

En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger
Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen,
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet.

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! n̂ .. _A K

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

MODESHOW
Op woensdag 15
maart kunt u naar
de voorjaarsmode-
show in onze zaak
komen kijken.

U zult verbaasd zijn
over de yele combi-
natiemogelijkheden.

Wij hebben een
stoel en een kopje
koffie voor u klaar
staan.

Na afloop van de
show staat ons ver-
koopteam klaar om
u te adviseren.

U bent van harte
welkom.

Showtijden:
's morgens: 9.30 en
10.45 uur
's middags: 14.00 en
15.30 uur
's avonds: 19.15 uur

Plaats reserveren is
mogelijk.

mode
burg. galleestraat 3 — vorden

tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

Slank worden en blijven
zonder honger?
Doe het veilig en gezond met
het Malsovit 7 sneetjes plan.
Ambachtelijk gebakken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphen»eweg 18, Vorden, tel. 1384

WIJ BIEDEN U
l JAAR EXTRA
GARANTIE OP

PULSAR
HORLOGES.

• Uw Pulsar juwelier
biedt u t/m l juli 1989
één jaar EXTRA
garantie bij aankoop
van een Pulsar
horloge.

• Breng nu een bezoek
aan uw juwelier om
van dit unieke aanbod
te profiteren.

PULSAR
Oö juwelier
siemennk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden



Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld), tel. 14 61

Zondagavond 5 maart
dansen met dansformatie ALLICHT
GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur, zondags 15.00-1.00 uur.

loodgieter sh adrijf

J.H. WriïNK
orden.". el. 1656

Fa. BREDEVELD
is nu ook B&O dealer

Winnaars
Keurslager

Krokus-schotel!

1
2
3
4
5

Aktieweek2
A. van Zeeburg, Het Wiemelink 10, Vorden

Mevr. B.H. Aberson-Hiddink, Enkweg 16,

R. Veldkamp, Brinkerhof 11, Vorden

Van Kesteren, Jachtlust 2, Vorden

M. Jensma, Hoetinkhof 131, Vorden

Vorden

Staat uw naam hierbij? Meld u bij ons en de prijs is
voor u. Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle
overige deelnemers bedankt!

_J*V«*-»fV

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

r=7« Tel. 05752-1321
KJ

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Niet elke radio- en TV-handelaar kan B&O-dealer
worden. Het is een geautoriseerd dealerschap.
Dat wil zeggen dat er een scherpe selectie is
gemaakt om te komen tot de keuze van zelf-
standige handelaren, die terecht het vertrouwen
van het publiek genieten.
Bang & Olufsen past door zijn kwaliteit, allure
en gedegenheid geheel in het beeld van de
specialist, die zijn vakmanschap paart aan de
bereidheid altijd voor iedereen klaar te staan.

Bang&Olufsen

ZONDAG a.s.

belangrijke

KUNSTVEILING
t.b.v. Uganda

Veel moderne en klassieke
kunstwerken. Kijken van
13.00-16.00 uur. Veiling
begint om 16.00 uur.

zaal 'De Keizerskroon'
RUURLO

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter en
zusje

ELLEN
op 26 februari 1989

Ineke, Harry en Floris Besseling

Molenweg 2, 7251 EE Vorden

VORDEN, Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
Technische Dienst:

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

SOLO ONLY AT THE FINEST STORES.

EDWIN
JEANS &JACKETS

NIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele ex t ra s In vi|l modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

HET MEEST REVOLUTIONAIRE
FRANSE STOKBROOD...

Echte Bakker
VAN ASSE

GEMEENTE
VORDEN

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

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
3-3-'89 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur m.u.v. de vrijdagmiddag alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vor-
den van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage het ontwerp van
de beschikking op het verzoek van:

de heer J.W. Wolters, Heidepolweg 2, 7251
HT Vorden om een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende vergunning voor een agra-
risch bedrijf, op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie A, nummers 234 en
2190, plaatselijk bekend Heidepolweg 2. Da-
tum verzoek 13 december 1988.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder bui-
ten die inrichting.
Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mon-
deling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet
(tijdig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 17 maart 1989.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

Vorden, 27 februari 1989.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vor-
den,
De secretaris, r De burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

Voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, tele-
foon 05752-2323 toestelnummer 42.
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Commissie verdeeld over
financiering sokkel
De schenking van twee bronzen beelden door de commissie Polio Plus
Vorden, waarbij de gemeente gevraagd werd een bijbehorende sokkel te
financieren, heeft woensdagavond in de commissie Welzijn heel wat stof
doen opwaaien.

vond Brandenbarg. De heer H.C. Boers
(CDA) vroeg zich af of de raad, toen er
een fonds Kunstaankopen in het leven
werd geroepen, er ook mee bedoeld
heeft dat 2844 gulden voor een "stenen
klomp" uit dit fonds gehaald kon wor-
den. Hij deed via deze commissie een

De heer O. Wempe (PvdA) stemde te-
gen het voorstel om een krediet van 2844
gulden beschikbaar te stellen. "Deze ak-
tie roept bij mij iets op van er is wat aan
de strijkstok blijven hangen. En dat be-
valt mij niet". De heer E. Brandenbarg
(WD) die zich achter het kollegevoor-
stel schaarde, had moeite met de uitleg
van Wempe. "Een boute bewering" zo

beroep op alle frakties om tijdens de
raadsvergadering te besluiten het be-
drag uit de post onvoorzien te halen.

Sportvereniging in
Wichmond nog niet
aangesloten bij Vordense
Sport Federatie
Wethouder mevr. Aartsen deelde in de commissie Welzjjn mede dat zy
onlangs een bijzonder positief gesprek heeft gehad met de Vordense Sport
Federatie.

"Wij hebben daarbij afgesproken dat de
VSF bij een aantal zaken betrokken zal
worden. Maar dan uitsluitend bij alge-
mene sportzaken. Dus beslist niet dat er
vanuit VSF-zijde individueel een be-
paalde verenigingsproblematiek naar
voren wordt gebracht", aldus mevr. Aart-
sen. Zij noemde al direct een zaak waar-
bij de wethouders en de VSF rond de ta-
fel kunnen gaan zitten te weten de priva-
tisering van de sportvelden in Vorden en
Wichmond. (Zoals bekend heeft het ge-
meentebestuur van Vorden plannen in
die richting). Naar aanleiding van vragen
vanuit de commissie Welzijn deelde
mevr. Aartsen mede dat de Wichmond-

se sportverenigingen wel zijn benaderd
maar zich tot op heden nog niet als lid
van de Vordense Sport Federatie heb-
ben aangemeld. Teneinde zich op de
hoogte te laten stellen van de problema-
tiek rondom het kinderdagverblijf "Mar-
jet" heeft mevr. Aartsen binnenkort een
gesprek met de leidsters. De Welstands-
commissie heeft de tekening van de
nieuwe akkomodatie van de voetbalve-
reniging "Vorden" akkoord bevonden.
"Wanneer we de officiële bouw aanvra-
gen binnen hebben kunnen we snel een
vergunning afgeven", aldus mevr. Aar-
tsen woensdagavond in de commissie
Welzijn.

Postduiven vliegen en
commissieleden vliegen
elkaar in de haren
De voorgestelde startsubsidie van
postduivenvereniging kwam ook
Welzijn aan de orde.

Liberaal Brandenbarg zei ook nu moeite
te hebben met het voorstel omdat er zo-
veel gewed wordt binnen de postduiven-
sport. Dat schoot CDA-er J.D. Bouw-
meister volkomen in het verkeerde keel-
gat. Met luide stem zei hij tot Branden-
barg: "Ik heb dat ook in de krant gelezen
en nu weer. Ik krijg er een bittere smaak
van in de mond van uitlatingen over

3000 gulden voor de pas opgerichte
woensdagavond in de commissie

grote weddenschappen. Hoe kom je er-
bij. Er zijn hooguit twee vluchten per
jaar waarbij gewed wordt". "Ho, ho
haastte Brandenbarg te zeggen: "ik weet
alleen dat er gewed wordt". Verder
kwam hij niet want wethouder Aartsen
maakte snel een eind aan de discussie. In
elk geval kon de meerderheid van de
commissie zich verenigen met het colle-
gevoorstel.

Wethouder mevr. Aartsen in
commissie Welzijn:
"Kommunikatie met peuter-
speelzaal blonk niet uit in
duidelijkheid"
De peuterspeelzaal "Ot en Sien" zal over 1988 geen huursverhoging
opgelegd krijgen. Over 1989 zal 50 procent van de bouwkosten in de huur
worden doorberekend. Hier zal echter een subsidiebedrag van f 6378,23
tegenover staan, waardoor een groot deel van de huursverhoging door
deze subsidie zal worden gedekt.

De huur voor 1990 zal in het kader van de
budgetfinanciering opnieuw bekeken
worden. Dit-deelde wethouder mevr.
Aartsen (CDA) woensdagavond aan de
leden van commissie Welzijn en aan het
dagelijks bestuur van de peuterspeelzaal
mede. De commissie Welzijn stelde zich
unaniem op het standpunt dat er voor de
peuterspeelzaal in de toekomst vol-
doende kompensatie moet komen.
Mevr. A. Veen, voorzitster van "Ot en
Sien" stak wat dat betreft de vinger op.
"Zouden wij, zoals aanvankelijk de be-
doeling was van de gemeente 8500 gul-
den huur per jaar moeten betalen dan
zou dat voor ons een tekort betekenen
van 4000 gulden per jaar. Om toch het
geheel dekkend te krijgen zouden de ou-
ders per maand per kind vijf gulden
meer moeten betalen. Dat zou beteke-
nen f42,50 per maand. (Momenteel is de
ouderlijke bijdrage f 37,50 en voor ou-

ders die meehelpen de zaal schoon te
maken f34,-)", aldus mevr. Veen. Uit de
woorden van wethouder mevr. Aartsen
bleek dat het dus niet zo'n vaart zal lo-
pen. Wel zal "Ot en Sien" over 1989 zo'n
500 gulden duurder uit zijn. Volgens het
bestuur van "Ot en Sien" zal in dat geval
de maandelijkse bijdrage van de ouders
van f 37,50 niet gehandhaafd kunnen
worden. "Wanneer wij alles schriftelijk
van de gemeente binnen hebben zullen
wij de ouders nader informeren", zo
sprak mevr. Elbrink. Commissielid E.
Brandenbarg (WD) had er de grootste
moeite mee dat dit soort zaken zoals
aankondigingen van huurverhogingen
tot dusver via de telefoon zijn afgehan-
deld. "Er st?at niets op schrift Dat vind
ik een groot manko. Het werkt verwar-
ring in de hand, zo is wel gebleken", al-
dus Brandenbarg. Wethouder mevr.
Aartsen: "De kommunikatie met het be-
stuur van de peuterspeelzaal heeft inder-

daad niet in duidelijkheid uitgeblon-
ken". Zij beloofde de aanwezige be-
stuursleden van "Ot en Sien" dat hetgeen
zij deze avond heeft meegedeeld, dit zo
snel mogelijk zwart op wit gezet zal wor-
den!

Ophalen kadavers
Wethouder Aartsen heeft begin april
een gesprek met de plaatselijke stands-
organisaties omtrent het bepalen van
een gemeenschappelijk standpunt in-
zake het ophalen van kadavers. "In ieder
geval mogen kadavers volgens de hin-
derwet in Vorden niet aan de openbare
weg gelegd worden", aldus mevr. Aar-
tsen. Het kollege heeft onlangs een
brandbrief gestuurd aan de Destruktie-
kring over deze materie.

Begeleidingscom-
missie
Ten aanzien van de opvang van asielzoe-
kers deelde mevr. Aartsen mede dat er in
Vorden een begeleidingscommissie zal
worden gevormd waarbij belangenbe-
hartigers zullen worden ingeschakeld.
Te zijner tijd zullen vier woningen a vier
personen door Thuis Best voor de huis-
vesting worden verhuurd. Tegen die tijd
zal er een informatie-avond door belan-
genbehartigers met de buurtbewoners
worden belegd", aldus wethouder Aart-
sen.

GKECHT1GHEID
Stuurgroep
conciliair proces
De Stu^p-oep Conciliair Proces, inge-
steld door de Raad van Kerken Vorden-
Kranenburg, belegt dinsdagavond 7
maart in het Dorpscentrum een thema-
avond, waarbij "Gerechtigheid" centraal
zal staan. Wat is gerechtigheid? Wat valt
eronder? Gerechtigheid maatschappe-
lijk bekeken. Vanuit de visie "mensen tot
hun recht laten komen" zullen enkele
sprekers uit Vorden dit thema vanuit
vier hoeken belichten, te weten de eco-
nomische financiële kant; de ideeële en
de kerkelijke kant. Vooraf zal pastoor
van Zeelst een korte inleiding houden
over het leven van Franciscus. Na de
pauze is er gelegenheidtot het stellen
van vragen. Voor meer informatie kan
men zich wenden tot mevr. van Vleuten
(tel. 3357) of de heer Kok (tel. 6797).

Uitvoering "Sursum
Corda"
De Chr. Muziekvereniging "Sursum
Corda" geeft op vrijdagavond 3 maart en
zaterdagavond 4 maart haar jaarlijkse
uitvoeringen. Deze avonden worden ge-
houden in het Dorpscentrum. Zowel
voor als na de pauze kan het publiek ge-
nieten van een muziek- en showpro-
gramma. Gezien de tijd die de verschil-
lende onderdelen van de vereniging no-
dig hebben om hun programma ten ge-
hore te brengen, is het niet meer moge-
lijk om ook nog een toneelstuk achter
het programma te doen.

Baby- en kinder-
kleding en
speelgoedbeurs
Ten einde de peuterspeelzaal "Ot en
Sien" aan gelden te helpen om daarmee-
nieuw speelgoed te kunnen aanschaf-
fen, zal er zaterdagochtend 11 maart een
baby- en kinderkleding en speel-
goedbeurs georganiseerd worden. De
organisatoren hopen dat er flink wat kle-
ding, speelgoed en baby-artikelen ge-
schonken zullen worden. Kleding en an-
dere artikelen die niet verkocht worden
worden aan een goed doel geschonken.

Men kan één en ander afleveren aan de
peuterspeelzaal "Ot en Sien" aan het
Jebbink en wel op woensdagmiddag 8
maart en vrijdagavond 10 maart. De
beurs zelf wordt evenwel in de peuter-
speelzaal gehouden en wel zaterdag-
morgen 11 maart.

Avondje heerlijk ontspannen
bij "Vordens Toneel"
De toneelvereniging "Vordens Toneel" heeft de aanwezigen in de grote
zaalvan het Dorpscentrum zaterdagavond een paar ontspannende uurtjes
bezorgd. Hetbujspel 'Tas op voor de buren", dat door "Vordens Toneel"
voor een deel in het dialekt op de planken werd gezet ging er by het
publiek in als koek. Mede te danken aan de ijzersterke rolbezetting.

Een blijspel dat alles te maken had met het 25-jarig jubileum van de plaatselijke
huisarts. Voor de patiënten aanleiding om hun dokter een vakantiereis aan te bieden.
Maar zie wat gebeurt er? Penningsmeester Jan van Dalen (prima gespeeld door Jan
Weigraven) konstateerde een tekort op de begroting van 1500 gulden. Dus besloot hij
om bij de afwezigheid van de huisarts diens woning te verhuren met alle verwikkelin-
gen van dien. Speciaal toen de dochter van huisarts (pittig gespeeld door Annie Me-
melink) een weekend thuis kwam. Zij trof daar de zojuist gearriveerde huurders
Koba en Kees van Aalst. Fantastisch zoals Ans Hekkelman en Johan Eppink dit uit
de klei getrokken boeren echtpaar op de plank zetten. De zaal lag geregeld in een
deuk. Buurvrouw Jacqueline (Wil Bogers), Henk Boersbroek als Edo Schilperoort
(voor een inbreker aangezien) en Marie Schuppers als een overdreven "stadstype"
zorgden er mede voor dat het blijspel daadwerkelijk haar naam eer aan deed. De re-
gie was in handen van Ans van der Ham. Licht en geluid van 'The Boys" uit Wage-
ningen; grimering fa. Jurriens uit Arnhem; dekor Dorpscentrum Vorden; rekwisie-
ten Vordens Toneel. Souffleur Gerda Ilbrink. Vordens Toneel (onder meer gade ges-
lagen door burg. Kamerling en wethouder mevr. Aartsen) had deze avond twee
gastspelers in haar gelderen te weten Annie Memelink en Johan Eppink. Dit van-
wege een tekort
van goeie spelers. In haar openingswoord wekte Ans van der Ham de aanwezigen op
om lid te worden van "Vordens Toneel". "Wij kampen vooral met een tekort aan
mannelijke leden" zo sprak zij.

Bestuur peuterspeelzaal "Ot
en Sien"; Tekort groter dan
wethouder mevr. Aartsen
veronderstelt
"Wy weten niet waar wethouder mevr. Aartsen het vandaan haalt dat wy
over 1989 slechts een paar honderd gulden duurder uit zouden zyn. Vol-
gens onze berekeningen bedraagt het tekort zo'n 2000 gulden. Dat zou
betekenen dat de maandelijkse bijdrage voor de ouders f 40,50 zal gaan
bedragen (tot dusver ÉÉp,50). Zo'n forse stijging vinden wy onaksepta-
bel", aldus mevr. A. Veen, voorzitster van de peuterspeelzaal.

Woensdag jl. deelde wethouder mevr.
Aartsen in de commissie Welzijn mede
dat de peuterspeelzaal 0^^1989 in to-
taal 50 procent van de boBRosten in de
huur doorberekend zal krijgen. Daar
staat dan een subsidiebedrag van
f 6378,23 tegenover, zodat het grootste
deel van de huursverhoging zal worden
gedekt. Mevr. Aartsen sprak toen inder-
daad over een tekort van slechts enkele
honderden guldens. Met deze monde-
linge mededeling (de schriftelijke be-
vestiging zou zo spoedig mogelijk vol-
gen) van de wethouder op zak, ging het
dagelijks bestuur van "Ot en Sien" - tij-
dens de commissievergadering aanwe-
zig om in te spreken - naar huis.
Ab Hartelman kreeg de opdracht om
naar aanleiding van de uitspraken van
wethouder Aartsen, de begroting te be-
studeren. "Wij konden het ons al niet
voorstellen dat het verschil zo gering

zou zijn. Ab Hartelman kwam tot drf
slotsom dat het om een tekort van 2000
gulden gaat. In de berekening is boven-
dien rekening gehouden met een mini-
male uitgave voor aktiviteitskosten. An-
ders zou het tekort oplopen tot 3500 gul-
den.We hebben de afgelopen jaren ook
al beknot op deze post. We zullen toch
wel een keer materiaal moeten aan-
schaffen. Gelukkig zijn er nog steeds ou-
ders die ons de helpende hand bieden
zoals bij het vervangen van een klimrek
e.d.", aldus mevr. Veen. Het bestuur van
de peuterspeelzaal zal dezer dagen de
begroting met een begeleidend schrij-
ven aan de wethouder opzenden. Mevr.
Veen klampt zich vast aan het standpunt
van de commissie Welzijn waarin be-
paald werd dat er voor de peuterspeel-
zaal wat betreft de huur, voldoende
kompenstatie moet komen!

Veel belangstelling
kulturele avond
Vrijdagavond werd er in de grote zaal
van "De Herberg" een kulturele avond
belegd welke was georganiseerd door de
afdeling Vorden van de Plattelandsvrou-
wen in samenwerking met de plaatse-
lijke afdelingen van Jong Gelre en
GmvL. De belangstelling voor dit gebe-
uren was bijzonder groot. Ben Schreurs
en Hanneke Hiddink uit Diepenheim
hielden de aanwezigen aangenaam be-
zig met het zingen van een groot aantal
(veelal zelf geschreven) liedjes in het
dialekt. Ter afwisseling vertelde de heer
Smeitink uit Hengelo, eveneens in het
dialekt, verhalen, terwijl hij ook enkele
gedichten voordroeg.

Informatie
bijeenkomst
De Rabobank "Vorden" organiseert op
maandagavond 6 maart in "De Herberg"
een informatiebijeenkomst voor onder-
nemers in het midden- en kleinbedrijf.
Tijdens deze bijeenkomst zal de heer H.
Postma, dir. van het RIMK te Leeuwar-
den een inleiding geven over "Automati-
sering van het MKB". De heer Postma is
een boeiend spreker, die met name in zal
gaan op de veranderende omstandighe-
den die automatisering noodzakelijk
maken en hoe de ondernemer kan om-
gaan met deze ontwikkelingen. Door
automatisering kan betere informatie
worden verkregen die weer gebruikt kan
worden voor het formuleren van com-
mercieel beleid. Daarna zal de heer

A.J.G. van der Woude van Rabobank
Nederland het verleden, heden en toe-
komst van het Betalingsverkeer in Ne-
derland belichten. Hij zal met name hui-
dige praktische toepassingen toelichten
en ingaan op toekomstige ontwikkelin-
gen zoals Telebankieren, Betaalautoma-

ten e.d. In samenwerking met Leferink
Kantoorautomatisering te Haaksbergen
zyn enkele computers opgesteld, waarop
administratieve- en betalingstoepassin-
gen gedemonstreerd worden. Zie ook de
advertentie.

Cursus "Fotografie
voor beginners"
Met het oog op de komende vakantie,
start er bij voldoende belangstelling een
cursus, "Fotografie voor beginners".
Met behulp van de eigen camera, zal ge-
probeerd worden een aantal technieken
te leren, die men nodig heeft voor het-
maken van goede foto's. Verder zal er
aandacht worden besteed aan, "Fotogra-
feren tijdens de vakantie", de spiegelre-
flex en de kleinbeeldcamera en vormge-
ving en compositie. Om optimaal aan-
dacht aan iedereen te kunnen bestede-
nis het maximaal aantal deelnemers 10.
Voor meer inlichtingen dan men bellen
naar Irma en Fons Rouwhorst, tel.
05752-0538.

NBvP afd.
Warnsveld
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
afd Warnsveld hield haar 40-jarige jubi-
leum avond in de "Uitrusting" te Eefde.
In haar openingswoord verwelkomde de
presidente mevr. ten Veen allen, maar in
het bijzonder de 6 leden die al 40jaar lid
waren van de vereniging. Mevr. Smeer-
dijk, lid van het Provinciaal bestuur ging
met haar gedachten naar de moeders
van de tegenwoordige leden die de bond
hebben opgericht en dat het doel van de
Plattelandsvrouwen nog steeds is ge-
richt op de ontwikkeling en vorming van
vrouwen met verantwoordelijkheid aan
de samenleving. De heer Hissink, voor-
zitter van de GMvL afd. Warnsveld,
wenste de afd. veel goeds toe en hoopte
dat de samenwerking tussen beide ver-
enigingen zo mag blijven, als ze nu is.
Verder werd de avond gevuld door duo
Hiddink-Scheurs en het Warnsveldse
Operette Gezelschap. Het was een gran-
dioze avond waar de zeer vele aanwezi-
gen zeer van genoten hebben. Vorige
week zijn de dames nog een dag naar
Winterberg geweest. Ondanks dat het
deze winter weinig gesneeuwd heeft
hebben de dames toch nog kunnen
langlaufen.

Reisje KPO
Vierakker
Op 21 februari ging men met 41 dames
naar de West-Friese Flora. Men vertrok
uit Vierakker en via Apeldoorn naar
Harderwijk waar de koffie klaar stond.

Daarna nog gauw even naar de palingro-
kerij om een palinkje mee te nemen. Om
11 uur was men dan in Bovenkarspel,
waar het enorm druk was. Er was daar
een pracht van bloemen in allerlei kleu-
ren en schikkingen. Een lust voor het
oog. Daarnaast kon men zich in de aan-
grenzende hallen vermaken op de huis-
houdbeurs. De veilingzaal werd druk
bezocht en menigeen ging met een bloe-
metje weer in de bus. 's Avonds werd er
in Wilp gedineerd, wat een ieder zich
goed liet smaken. Men ging dan ook zeer
voldaan en moe weer op Vierakker aan.

PoliÜGvaria GROEP VORDEN

Op vrijdag 24 februari , omsteeks 15.20
uur vond er een aanrijding plaats op de
kruising Het Hoge-Baakseweg-Rond-
weg. De bestuurder van een personen-
auto welke vanaf de Baakseweg de krui-
sing naderde stopte voor de kruising en
trok vervolgens langzaam weer op. Hier-
bij lette hij eigenlijk meer op de ANWB
borden dan op het verkeer. Hierdoor zag
hij een vrachtwagen welke over de
Rondweg de kruising naderde niet aan-
komen. Een aanrijding was het gevolg
waarbij zowel de bestuurder als de pas-
sagier gewond raakte. Van de personen-
auto werd de gehele linkerzijde vernield.
De bestuurder van de vrachtauto kwam
er met de schrik vanaf. Omstreeks 14.45
uur vond er nog een aanrijding plaats en
wel op de Zutphenseweg te Vorden. Een
bestuurder van een vrachtauto stond
schuin op de weg en wilde achteruit een
inrit inrijden, echter hij zag te laat dat er
een personenauto achter hem stond en
reed vervolgens tegen deze auto aan.
Gevolg: schade aan beide voertuigen.

Op zaterdag 25 februari, omstreeks 17.20
uur vond er een aanrijding plaats op de

kruising Lankhorsterstraat met de Baak-
seweg. Een bestuurder van een brom-
fiets welke vanuit het dorp Wichmond
over de Lankhorsterstraat de kruising
naderde verleende op de kruising geen
voorrang aan een personenauto welke
op de Baakseweg reed. Gevolgden
schade aan de auto en bromfiets en een-
geschaafde knie voor de bestuurder van
de bromfiets.

Opmaandag 27 februari werd een raam
vernield van een schaftkeet welke stond
in een bosperceel aan de Heiderbooms-
dijk. Schade omstreeks 150 gulden er-
wordt niets vermist. Omstreeks 20.15
uur vond er een aanrijding plaats tussen
een hond en een bestelbus. De hond
stak plotseling de Ruurloseweg in de
Kranenburg over en werd aangereden
door de bestelbus. De hond werd bij de
aanrijding gedood. De hond was een
donkerkleurige herdershond. Daar er
schade aan de bestelbus is ontstaan door
de aanrijding verzoekt de rijkspolitie van
Vorden, de eigenaar van de hond zich bij
de rijkspolitie te melden.



Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.21PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

OPENINGSFEEST

Op donderdag 2 maart opent
de specialist in japonnen en
in grote maten

damesmode

haar filiaal Doetinchem
dr. Hubernoodtstraat 14

Dit feest vieren we in Vorden

en Winterswijk mee met 10% korting

in voordeelcheques van 3 t/m 11 maart.

Open huis Doetinchem 2 maart: 16 tot 21 uur

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

DAMESMODE U

Saaie film op TV?
wij zorgen wel

^ # voor de

spanning
Op een elektrische installatie moet u
kunnen vertrouwen. Geen onverwachte
storingen als het net spannend begint
te worden. Oldenhave installeert
komplete elektrische installaties. Snel,

veilig en vakkundig. Voor iedere vraag
wordt een passende oplossing gevonden.
U kunt vrijblijvend eens bellen voor alle
nodige informatie.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

dr. Hubernoodtstraat 14, tel. 60416, Doetinchem

Zutphenseweg 29, tel. 1971, Vorden

Misterstraat 78, tel. 13980, Winterswijk

PARKEREN VOOR DE DEUR. J

Over twee weken verhuist Geschenkenhuis Barendsen naar Kerk-
straat nr. 1. Op dat moment start in onze zaak aan de Zutphenseweg de
voorbereiding van de KNAPTOP-afdeling met alles voor de doe-het-zelver
(hout op maat, verf, behang, e.d.). Dit voorjaar zal deze nieuwe service-
afdeling worden geopend.

ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN

Problemen met
belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrari-
sche sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
- administratieverzorging
— belastingzaken
— loonadministratie
— bedrijfsadviezen
— computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangifte houden wij
extra zittingsavonden op de woensdagen 1 -8-15-22-29 maart
van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr.adres:
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16, Keijenborg
Tel. 05753-3274

RABOPOLIS*
Bromfietsverzekering

ering bij de
Rabobank.

U krijgt het plaatje dirckt mee.

NEDERLAND

Rabobank O
geld en goede raad

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
at 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

VOORRAAD AUTO'S
per 23-02-1989:

Peugeot:
205 GE
205 GTI
205 GE Accent
205 XE Accent
205 XE
205 Junior
205 Junior
205 Junior
205 Accent
205 Accent
305 GLD
305 SR
305 Sedan
305 GL gas
305 SR
305 GLS
309 GTI 130 pk
309 GL profil
309 XL profil
309 XL profil
505 SX
505 GLD
505 GTI Break comm.
505 GR

Mazda 323
Citroen Visa 1.1 RE
Subaru

AUTOBEDRIJF

A. Ridderhof
PEUGEOT - TALBOT
Bleekstraat 14 - 7255 XZ HENGELO Gld.
Tel. 05753-1947

1983
1987
1980

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735 2000

Zeer speciale aanbiedingen in:

* * * Rolluiken * * *
Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten.
De warmte en privacy blijft binnen.

HOLTSLAG - Ruurlo - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

OPENINGSTIJDEN
MA T/M VH 8 OO-17 00 i
VR 1900-21 OOi
ZA 9.00-13.001

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

KUNSTSTOFKOZIJNEN
nu ook in Ruurlo

HFINSTRAL
laat uw oude kozijnen, deuren
en ramen vervangen door
onderhoudsvrije kunststof
kozijnen, ramen en
deuren. Deze worden
door ons onder
garantie geplaatst.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932



de bundeling
't rlkkelder 1, 7261 be ruurlo

De Bundeling is een verzorgingshuis met een capaci-
teit van 50 bewoners en enkele plaatsen voor tijdelijke
opname. Op korte termijn zal gestart worden met het
opzetten van een afdeling activiteitenbegeleiding.
Daartoe zoeken wij een

ACTIVITEITENBEGELEID(ST)ER
Het betreft een deeltijdbaan van 40% voor onbepaalde
duur. Daarbij komt op korte termijn nog een aantal
uren t.b.v. de dagopvang in het kader van het flanke-
rend ouderenbeleid.

Verwacht wordt:
- diploma MBO-AB of gelijkwaardige opleiding;
- een ruime ervaring binnen het vakgebied en in het

bijzonder met ouderen en psycho-geriatrie;
- creativiteit, flexibiliteit (ook in werktijden) en stimu-

lerend vermogen;
- bereidheid tot samenwerking met o.a. verzorging

en vrijwilligers;
- warme belangstelling en inlevingsvermogen t.a.v.

ouderen;
- wonen binnen ca. 12 km vanaf 'De Bundeling'.

Het kunnen bespelen van een muziekinstrument kan
een pluspunt zijn.

Geboden wordt:
- de uitdaging om iets van de grond af op te bouwen

en te ontwikkelen;
— bereidheid tot samenwerking vanuit de andere

medewerkers;
- salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de

CAO Bejaardenhuizen.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door dhr.
R. Beunk, hoofd verzorgingsdienst, tel. 05735-2828.
Solliciteren kunt U schriftelijk, binnen 10 dagen na ver-
schijningsdatum van dit blad, gericht aan mevr.
T. Oosterbaan, direkteur. Eerder ontvangen sollicita-
ties worden, voorzover passend, in de procedure
betrokken.

Tapijt
De grootste voorraad houdende

tapijtzaak van de omgeving

is nog steeds

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN TAPUTENHUI

"hengelo(gld) ruurloseweg.2.^Q7 U

indoor sport vorden
start met

Judo
v.a. 4 jaar

Elke donderdagmiddag:
14.30-15.30 uur

50+
conditietraining

Elke zaterdagochtend en
woensdagavond:

Karate
BEL VOOR INFORMATIE:

05752-3433

Nog maar twee weken
dan pakken we uit
op Kerkstram 1 in Vorden

BARENDSEN
G E S WH E N K E N
Zutphenseweg 15 Vorden Telefoon 05752-1261

OPEN HUIS & zaterdag 11 maart 10.30- 17.00 uur

MODESHOW zondag 12 maart 13.00 - 17.00 uur

Modecentrum

Ruurlo

Uitnodiging
voor onze
werktuige^
show

ONZE SHOW IS GEOPEND OP:
Woensdag 8 maart 13.00 - 22.30 uur
Donderdag 9 maart 13.00 - 22.30 uur
Vrijdag 10 maart 13.00 - 22.30 uur
Zaterdag 11 maart 10.00 - 17.00 uur

Tijdens de showdagen
houden wij

een prijsvraag met als

HOOFDPRIJS
een cyclomaaier.

aan ons bedrijf

CEBE0) HANDELSRAAD
Lochem, Kwinkweerd 14
Mechanisatiebedrijf Lochem tel. 05730-52441
Filiaal Linde tel. 05752-6643
H. Nijenhuis tel. 05730-52445
H. Enserink tel. 05752-2636

Groot assortiment
jonge trekkers

en
werktuigen

NIEUW
S A M E
EXPLORER II
SERIE
— Same Explorer

II Serie
- Fendt 300 Serie

W. J. 31? KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurlo, 05735-3295

OPEL CORSA
3-drs. Swing 1.2 S, grijs met, 65.000 km, 1e eig., 1/85
3-drs. LS 1.0 S, wit, 38.000 km. 1 e eig., 1/86 R
2-drs. TR LS 1.0 S, wit, 21.000 km, 1e eig., 1/87
3-drs. LS 1.2 S, rood, 38.000 km, 1e eig., 1/87
3-drs. „Sport" 1.2 S, wit, 48.000 km, 1 e eig., div. ace., 5/86 R

OPEL KADETT
3-drs. Spec. 1.3 S, bruin met., 134.000 km, aut., 7/81
3-drs. Spec. 1.3 N, bruin met., 78.000 km, aut., 8/82
5-drs. Spec. 1.3.S, grijs met, 94.000 km, LPG, 8/83
5-drs. Spec. 1.3 S, groen met., 67.000 km, als nieuw, 2/84 Ft
3-drs. LS 1.2 S, goud met., 60.000 km, trekhaak, 1/84
3-drs. GLS 1.2 S, grijs met., 65.000 km, part., 3/85
5-drs. LS 1.2 S, rood, 76.000 km, 1 e eig. LPG, 5/85
3-drs. LS 1.2 S, fjord bleu, 65.000 km, 3/85
4-drs. LS 1.3 S, rood, 95.000 km, LPG, 6/86
3-drs. LS 1.2 S, zilver met., 30.000 km, 1 e eig., 1/86
5-drs. LS 1.3 S, rood, 45.000 km, 1 e eig., 7/86
4-drs. LS 1.6 S, wit, 70.000 km, 1 e eig., LPG, 3/87
3-drs. LS 1.2 S, blauw, 68.000 km, 1e eig., LPG, 1/87 R
4-drs. LS E 1.3 N, zilver met, 38.000 km, 1e eig., div. ace., 1/88
5-drs. Caravan 1.6 Diesel, blauw, 145.000 km, 1e eig., 2/85

*

OPEL ASCONA
4-drs. Berlina 2.0 S, blauw met., 98.000 km, LPG, 7/80
4-drs. Spec. 1.9 N, bruin met, 92.000 km, trekhaak, 3/81
4-drs. LS 1.6 D, henna rood, 200.000 km, diesel, 1/83
5-drs. LS 1.6 D, blauw, 123.000 km, diesel, 4/84
2-drs. Traveller 1.6 S, staalgrijs, 142.000 km, LPG, 1e eig., 7/87

OPEL MANTA
2-drs. Coupe 2.0 SR, geel/zwart, 146.000 km, div. ace., 5/78
2-drs. Coupe 2.0 GTE, wit, 97.000 km, div. ace., 6/83

OPEL REKORD
4-drs. LS 2.0 N, groen met., 160.000 km, div. ace., 1980
5-drs. Caravan 2.0 S, blauw met, 105.000 km, 1/85

R = Ruurlo

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

Vreemde merken:
Subaru Justy S/L 1.2, rood,
15.000 km, 4 w.d., 1e eig., 1/88 R

Ford Scorpio 5-drs. GL 2.0i, blauw
met, 65.000 km, aut., 1e eig.

Ford Sierra 1.6 Laser, 3-drs. wit,
110.000 km, LPG, 1e eig., 6/85

Ford Taunus Combi 2.0 L, groen
met., 125.000 km, trekhaak, 1/82

Renault 11 Broadway 3-drs. 1.2,
rood, 37.000 km, 4/86

Renault 9 GTL 4-drs, bordeaux rood,
106.000 km, 1/82

Mitsubishi Galant 4-drs, Turbo
diesel 2.3 groen met., 155.000 km,
3/84

Mitsubishi Lancer Wagon 1.5 GL,
zilver met., 33.000 km, 1 e eig., 6/86
R

Mazda 929 4-drs, 2.0 S, groen,
76.000 km, 2/83

Toyota Celica 3-drs, 2.0, rood,
114.000 km, div. ace., 1/80 R

Volvo 340 Winner 3-drs, blauw (18),
77.000 km, APK, 10/83 R

Volvo 340 Winner 3-drs, wit,
85.000 km, 10/84

VW Jetta 2-drs. SL, wit, 14.000 km,
licht met. velgen, 6/81

VW Polo 3-drs. 1300 cc, blauw,
58.000 km, 1e eig., 3/85 R

Off. OPEL -l- ISUZU-dealer

Bielzen, sierbestrating,
o.a. kinderkopjes
natuursteen, zwerf-
keien, openhaard-hout

Schrader
Industrieterrein de Huet, Doe-
tinchem, tel. 08340-34602

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk

v RESTAURANT

3 in vis
za. 4 en zo. 5 maart

3 visgerechten
geserveerd als

1 gerecht

Zalmfilet,
Grote gefileerde garnalen.

Gevulde tongscharfilet,

GESERVEERD MET:
Nantua saus,

aardappelen, groentes en
rauwkost

inclusief
een heerlijke
witte wijn

f30,- P.P.

de Timmerieè'
RESTAURANT & CAFÉ

Arie en Annelte -*"*•
Lochemseweg 16 - 7231 PD Wamsveld

Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

REVUE REVUE

"Mag ut iets meer we'n?"
3-10-11 maart

19.30 uur 'De Uitrusting' in Eefde

JONG GELRE afd. Warnsveld

na afloop dansen
3 maart Hans Böhmer
10 en 11 maart Replay

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

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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



"de Rotonde" /
Kerkstraat 3 - Vorden ( l

Tel. 05752-1519 V

Gevraagd:

SERVEERSTER
(vanaf 18 jaar)

Rijschool
BOVAG W. Oortgiesen
Hét adres voor uw voordelige opleidingen.

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Fashion Corner Nieuwstad 14 Vorden Tel. 05752-2426

1 BOS ROZEN 5,75

, BOS ANJERS 5,95

1 AZALEA 6,95

10 poten 10f- 2 GRATIS
Braadkuikens KILO 5,25
Filet 1/2 kilo 7,35 KILO 13,95

POELIER HOFFMAN

Onbezorgd grasmaaien

betekent dat uw machine
in topconditie moet zijn.

Wij halen hem graag
bij u op voor een

vakkundige
onderhoudsbeurt

Bel nu

fa. Kuypers
Tel. 05752-1393

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

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

Bij inlevering van deze bon
die overheerlijke

Roomboter Appelflappen
5 halen 4 betalen

Gewoon geweldig lekker l

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 j aar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

In ons jubileumjaar is niets te dol.
Daarom speciaal voor u de
Viking 300 jubileumnaaimachine
voor een jubileumpri|S, Uw

Husqvarna dealer heeft maar een beperkte
voorraad, dus wees er snel bij. Profiteer nu
van Zweedse kwaliteit voor een Hollandse
prijs!

(AjHusqvarna
KWALITEIT UIT ZWÉÉÉDEN

HUSQVARNA
NAAIMACHINE-SPECIAALZAAK
• • •!•• i «-» • Nieuwstad 23

Jur en Wil v.d. Garde rei. 0575019222

de Vermogensrekeningen. De basisrente van 2,3% geldt als het saldo

Maximale vrijheid, maximale rente.
beneden de f 25.000- komt. Daarboven

Speciaal voor de grotere spaarder
is er een toeslagrente van 3,1%. Er wordt

heeft de Bondsspaarbank de beide "V/VTl f± "ff! l f! \ 1T"I fl £11
K T IC llllllllllClCU ell< kwartaal rente b.jgeschreven,

*<-*-**>*• f 10.000,- Of f 25.000,- zodat het

l en 2 Die koppelen een hoge

opnamevrijheid aan een maximale

rente tot maar liefst 5,5% (effec-;

tieve rente) per jaar. U bepaalt

zelf het exacte rendement.

Vermogensrekening 1.

De minimum eerste inleg is

f 10.000,-. U krijgt 5,3% rente zolang

het saldo minimaal f 10.000-

bedraagt; daar beneden 2,3%.

Rente wordt jaarlijks per

l januari vergoed. Per maand is

f 10.000— vrij opneembaar, daar-

boven geldt l maand opzegtermijn.

Vermogensrekening 2.

(E iir.)

ment jaarlijks 5,5% is.

Verstandige spaarders

worden beloond.

De Vermogensrekenin-

gen zijn met name interessant

voor spaarders die verstandig met

hun spaargeld omgaan. Die er zelf een bij-

drage aan willen leveren om het rende-

ment optimaal te houden. Die wél

vrijheid eisen, maar daar zo

min mogelijk gebruik van

willen maken.

Meer informatie?

(KIT* ar.)

WU-I. vJLl IJLJLty l.

Wie over voldoende spaargeld beschikt

doet er verstandig aan de mogelijk-

De minimuminleg T v^J. J.J.J.Ufiit^Xl.^1 dVt^ËlJ[J[J.cidJ. heden met één van onze

bedraagt f 25.000-. U kunt vrij CLl std.U.W t^Ll-Ed medewerkers te bespreken. Neem

opnemen tot f 25.000- per maand V v^l I I l O w t_ I lvl« daartoe contact op met het dichtstbij-

(daarboven geldt l maand opzegtermijn). zijnde kantoor van de Bondsspaarbank.

De Bondsspaarbank doet meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Volledige- en deelbehandelingen • acne behande-
lingen • feest- en bruidsmake-up • gezichts-, li-
chaams- en deelma^age • huidverzorging • gratis
adviezen • voetrefle^Bne therapie.
Dit alles op afspraak ma. t/m zat., ook 's avonds.

HUIDVERZORGING
! M Cf uuóta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie

Schade Taxatie

APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Fons Jansen is een alledaagse naam.
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG. ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit. Radson
en Buderus vopr c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
f m 7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch

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

Sierpleister
(granol) /S d 1186/1

Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.: D.Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRUS.

met
Televisie

reparaties
direct

uw vakman
wan vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH I F I r V I S I f VIDK)

BREDEVELD

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

EENMALIGE INRUILSTUNT
De nieuwste Erres STEREO-TELETEKST kleurentelevisie RS257355
* Met de nieuwe extra platte 63 cm

FSQ beeldbuis en een automatisch
zenderzoeksysteem met geheugen
voor maar liefst 90 voorkeuzezenders!

* Uitgerust met een extra geheugen
voor 3 teletekstpagina's en 2 x 20
paginanummers.

* Inclusief luxe afstandsbediening voor
alle functies (ook geschikt voor de
meeste videorecorders!).

* Zeer geschikt voor videoweergave en
uitgerust met vele aansluitingen: Euro-
/scart, audio/videoin en hoofdtelefoon.

Een schitterend apparaat voor-
vele jaren optimaal kijkplezier!

- Onze AKTIE-prijs 1795.-

Ruil NU in en betaal*
* Mits uw in te ruilen kleuren TV nog speelt (klein defect is geen probleem) en niet ouder is dan 10 jaar.

Akkermanstraat 9
Velswijk

Tel.: 08344-301
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DCV- Ons Genoegen Utrecht 2 13-7

In een volle zaal d'Olde Smidse haalde DCV l de laatste punten binnen die nodig waren voor het felbegeerde
kampioenschap, waarop feitelijk al 8 jaar is gewacht.

De overwinning kwam zeer regelmatig
tot stand. Na een eerste remise van Aart
Walraven bracht trainer Henk Groten-
huis ten Harkel DCV op voorsprong. Hij
plaatste al in het eerste half uur een
schijnoffer, wat uiteindelijk voor de te-
genstander een moeilijk te verdedigen
voorpost opleverde. Na verloop van tijd
werd de bewuste schijf inderdaad ge-
konsumeerd. Harry Graaskamp had een
spektakelstuk op het bord gebracht. Zijn
tegenstander had kennelijk derma te-
veel concentratie in de stand gestopt, dat
hij vervolgens een eenvoudige schijf-
winst voor Graaskamp over het hoofd
zag. Na remises van Jan Masselink en

Gerrit Wassink liep de voorsprong op.
Henk Hoekman kreeg tegen de Ut-
rechtse teamleieder een klassiek standje
op het bord. Hij wikkelde dit goed af en
het resterende overmachtseindspel
bleek winst. Tonny Janssen moest we-
derom de punten aan de tegenstander
laten en Harry Vos bracht tenslotte het
bevrijdende lle punt binnen: in een
goed eindspel bood hij een remise aan.

Chris Grevers kwam eveneens tot re-
mise. Henk Ruesink, aan het 10e bord
geplaatst voor een snelle overwinning,
kreeg iets zwaardere tegenstand dan ver-

wacht. Hij kreeg een voordelig eindspel
op het bord(wat genoeg was voor winst.
Op 11 maart is de laatste ronde; dan
speelt DCV uit tegen DES uit Lunteren.
De voorsprong op Apeldoorn en Nijver-
dal, de nummer 2 en 3 bestaat uit 4 pun-
ten.UitsIagen: H. Hoekman-A. Lekker-
kerker 2-0; H. Grotenhuis ten Harkel-
H.J. van Snippenburg 2-0; H. Graa-
skamp- J. Haytink 2-0; G. Wassink-
C.van Oosterom 1-1; J. Masselink-C.
van Wijk 1-1; A. Walraven-P, Kolkman
1-1; H. Vos-A.J. Schwartz 1-1; C. Gre-
vers-R. Knevel 1-1; T. Janssen-M. van
Pul 0-2; H. Ruesink-W. Lekkerkerker
2-0.

Provinciale
ledenvergadering
NCRV in
Wagningen
Op maandagavond 6 maart houdt de
NCRV haar provinciale ledenvergade-
ring voor de provincie Gelderland in
Schouwburg Junushoff, Plantsoen 3,
Wageningen. NCRV-leden kunnen een
week voor de ledenvergadering kaarten
afhalen aan de zaal. De voorzitter van de
NCRV, drs. Th. D. Jansen, zal een toe-
spraak houden onder de titel "De NCRV
- nu en in de toekomst". De Provinciale
Ledenvergaderingen 1989 staat voor de
heer Jansen mede in het teken van zijn
afscheid van de NCRV-leden. Hij zal dit
jaar met pensioen gaan. Verder wordt er
voor de pauze een aantal huishoudelijke
verenigingszaken afgehandeld, waaron-
der benoemingen van leden in de Ver-
enigingsraad en Provinciale Commis-
sies. In de pauze is er gelegenheid om
met diensthoofden en programmama-
kers van radio en televisie van gedachten
te wisselen. Een aantal bezoekers kan
deelnemen aan "Thari's Toer", een kwis
waarin televisie-omroepster en presen-
tatrice Thari Schröder de deelnemers
test op hun kennis omtrent de NCRV en
hun eigen provincie. De avond wordt
besloten met een optreden van de fluiti-
ste Berdien Stenberg. Zij brengt samen
met een orkest van 12 musici - onder de.
titel "Pirouette" haar favoriete reper-
toire ten gehore.

Geslaagde
uitvoering van de
Toneelgroep -
"Vierakker-
Wichmond
De toneelgroep uit Vierakker-Wich-
mond bracht na 14 jaar opnieuw het to-
neelstuk "Een schip vaart uit" van de au-
teur Chris van de Heuvel op de planken.
De regie was weer in handen van de hr.
G. A. Garritsen. Na al die jaren bleek het
stuk nog steeds mensen te kunnen boe-
ien, want zowel vrijdag 24 als zaterdag 25
februari was de zaal van het Ludgerus
gebouw goed gevuld met belangstellen-
den voor dit stuk wat zowel de komische
noot als het drama in zich verenigt. Het
toneelstuk speelt zich af in een vissers-
dorp langs de Noordzee in een woonka-
mer van een dominee. We krijgen te ma-
ken met grondspeculaties en intriges,
een huwelijk dat onderling geregeld

wordt, maar vooral met laster en geniep.
Als er een vissersboot dreigt te ver gaan,
aarzeltde dominee geen moment om de
helpende hand te bieden, waardoor hij
zelf in moeilijkheden komt. Uiteindelijk
blijkt alles vooral te gaan om het geld.
De spelers wisten met goed spel tot 't
laatst toe de aandacht van het publiek
gevangen te houden. Maar niet alleen
het spel was goed, ook decor en kleding
zagen er zeer verzorgd uit, evenals het
geluid van storm en noodklok. Het was
een goede greep van de toneelgroep om
dit stuk nogmaals op te voeren.

Expositie Riek
Schagen
Schilderes Riek Schagen uit Vorden
stelt zowel zaterdag 4 maart als zondag
5 maart 's middags haar studio aan de
Enkweg 17a voor het publiek open. De
gehele collectie van Riek Schagen kan
tijdens deze expositie bezichtigd wor-
den.

Jopg .Gelre nog
/éë] i^al op de
schaats
Leden van de afdeling Vorden van Jong
Gelre kunnen vrijdagavond 3 maart nog
éé ceer de schaatsen onderbinden. De
afd. Vorden organiseert dan nl. een
schaatsavond op de kunstijsbaan te De-
venter. Vertrek vanaf het Dorpscen-
trum. Ook niet-leden zijn welkom.

Schrijfavond
Amnesty
Maandagavond 6 maart organiseert de
afd. Vorden van Amnesty International
in het Dorpscentrum een schrijfavond.
Deze avond zal besteed worden door te
schrijven voor een 52-jarige leraar die
sinds 1975 zonder aanklacht of vorm
van proces in Syrië wordt vastgehou-
den. Hij wordt verdacht van steun aan
de Irakese vleugel van de Ba'ath partij.
Ook kan geschreven worden voor twee
Moslim-studenten die tot resp. tien of
vijftien jaar gevangenisstraf zijn veroor-
deeld. Hun veroordeling kregen ze na-
dat ze openlijk een pamflat voorlazen
waarin kritiek werd geuit op de regering.
Vervolgens kunnen er twee brieven ge-
schreven worden voor twee gevangenen
uit Ghana die sedert half 1987 zonder
aanklacht worden vastgehouden wegens
kritiek op hun regering. Er liggen voor-
beeldbrieven klaar zodat belangstellen-
den meteen aan de slag kunnen. Mis-
schien denkt men 'Ach dat schrijven
helpt toch niet', niets is minder waar.
De brieven vormen volgens Amnesty
steeds weer aanleiding tot vrijlating van
onterechte veroordeling.

NF?N
Op donderdagavond 2 maart organiseert
district Oo^an de Organisatie van Para-
normale ^kezers NFPN een lezing
over de parcmormale geneeswijzen.
De lezing vindt plaats in het Parochieel-
centrum „Mariaschool" aan de Tegna-
gelshoek 6 in Zutphen.
De lezing zal worden gehouden door
mevr. M. van leperen, lid NFPN uit Vee-
nendaal. Ook zullen er demonstraties
gegeven worden door twee aanwezige lid
genezers.
Tijdens de lezing is het stellen van vra-
gen mogelijk.

Sportnieuws

Dash-zijde 5e mogelijkheid om terug te
komen en zelfs de set te winnen met
12-15. Hier waren tevens enkele aan-
valsfouten van Dash debet aan. In de
tweede set speelde Devolco een 'ver-
snelling' hoger en werden de Vordena-
ren voortdurend met een achterstand
gekonfronteerd. Bij de stand van 9-13
kwam Dash nog terug tot 12-14. Het
werd uiteindelijk opnieuw 12-15. In de
derde set liet Dash zich terdege over
een vechtersmentaliteit te beschikken.
Een opvallende rol in deze set voor
Michiel Schoo die met een gevaarlijke
sprongopslag en een uitstekende aanval
de spelers van Decolco dikwijls in pro-
blemen bracht. Na enn 7-12 achterstand
kwam Dash terug tot 12-12 en nam de
ploeg van coach Henk Smeitink zelfs
een 14-13 voorsprong. Dash kreeg een
paar maal de gelegenheid de set te be-
slissen. Maar helaas werd de ploeg ner-
veus waarvan Devolco uiteindelijk met
15-17 profiteerde. Einduitslag 0-3.

Verdiende zege van Dash/
Sorbo dames tegen Blok'71
uitUlft
Een verdienstelijk spelend Dash/Sorbo
ontnam zaterdagmiddag de dames van
Blok'71 uit Ulft al direkt de illusie dat er
een overwinning voor de thuisclub in
zou zitten. Van meet af aan trokken de
Vordense dames het spel naar zich toe
en lieten zij vooral in de eerste twee sets
de thuisclub kansloos. Carla Jansen had
een gemakkelijke dag. Zelden kreeg zij
deze competitie zo de gelegenheid om
punten te scoren. Omdat het blok van
de dames uit Ulft het meestal lieten af-
weten kon Carla heel vaak 'gewoon' de
hoek uitzoeken, waarna zij vervolgens
de bal op de grond liet 'spatten'. De eer-
ste set werd met 8-15 door Dash/Sorbo
gewonne. In de tweede set een tactisch
spelende Emmy Jansen in de openings-
fase, goed geplaatste smashes van Carla
Veninga en Carla Jansen, en uitsteken-
de opslagen van Jolande Wolters leidde
tot een 1-9 voorsprong. Toen Dash de
concentratie wat liet verslappen kwam
Blok'71 door de sterk spelo«ie Ingrid
Hanssen geheel onverwach^Pf gelijke
hoogte 9-9. Dash onderkende het gevaar
en nam weer het initiatief. Met Marijke
Smeerdij k aan de serve en Carla Jansen
als de 'afmaker' aan het n^^erd het
alsnog 9-15. Gerrie Koren ̂ 1) de der-
de set de grote pechvogel aan Dash-
zijde. Op een crusiaal moment in de
wedstrijd 11-10 voor Blok, liet Gerrie
tweemaal achtereen een bal lopen in de
veronderstelling dat deze uit zou gaan.

Gerrie Koren rekende biede keren mis
en Blok leidde met 13-10. Het werd uit-
eindelijk 15-11 voor de thuisclub in een
set waarbij Emmy Jansen wegens 'mek-
keren' tegen een gele kaart opliep! In de
vierde set, zo later bleek de laatste tot
10-10 een spannende aangelegenheid.
Sterk blokkeren aan Dash-zijde leidde
tot 10-15. Einduitslag 1-3.

Damclub kampioen Voetbal
UDC Ulft 3 - DCV 6 2-6
Het zesde team is het eerste kampioens-
team in misschien een lange rij. Tegen
concurrent Ulft 3 werd een gemakke-
lijke 2-6 overwinning geboekt. DCV 6 is
nu uitgespeeld en kan niet meer bijge-
haald worden. De score werd geopend
door Anja Bouwman, die de ene schijf
na de andere binnenloodste. Vervolgens
kwam ook routinier Henk Lenselink tot
winst na een geslaagde lokzet. Rik Slut-
ter en Yvo Baakman vervulden hun re-
mise-opdracht met verve.UitsIagen: D.
ten Brinke-Y. Baakman 1-1; J. Lieb-
randt-H. Lenselink 0-2; J. Smits-R. Slut-
ter 1-1; B. Witmeyer-A. Bouwman 0-2.

LR en PC 'De
Graafschap'
Afgelopen zaterdag heeft Saskia
Vreeman deelgenomen aan de Gelderse
Indoorkampioenschappen springen en
dressuur. In het M-springen wist zij een
5e plaats te behalen. Hiermee heeft zij
zich geplaatst voor de Nederlandse
kampioenschappen welke op 11 maart
in Ermelo worden gehouden.

Volleybal
Heren Dash verliezen met 0-3
van Devolco
De heren l van Dash hebben zaterdag-
middag de thuiswedstrijd tegen het
hoog geklasseerde Devolco 3 met 0-3
verloren. Dash speelde niet slecht maar
miste duidelijk ervaring. In de eerste set
op gegeven moment een 9-6 voorsprong
voor Dash. Devolco kreeg hierna mede
door het onzorgvuldig spel verdelen aan

Vorden pakt punt tegen
sportclub Neede

De uitwedstrijd die Vorden l over veer-
tien dagen in Kotten tegen de club van
die naam zal spelen, wordt voor de
geelzwarten een uitermate belangrijke
ontmoeting. Met nog zes wedstrijden te
gaan staan de geelzwarten onderaan de
ranglijst met 11 punten uit 16 wedstrij-
den. Kotten heeft één punt meer. Daar
boven staan Ulft en Terborg met 13
punten en één wedstrijd minder ge-
speeld. Relatief hebben deze ploegen
dus 4 verliespunten minder dan Vor-
den. Een nederlaag tegen Kotten zou
voor Vorden inderdaad katastrofaal
kunnen zijn. Wellicht dat Vorden moed
put uit zondag jl. tegen Neede behaalde
1-1 gelijkspel. Scoren gaat Vorden voor-
eerst nog steeds erg moeilijk af. De ont-
moeting in Neede had voor rust reeds
door de thuisclub beslist kunnen wor-
den. De Needenaren kreeërden zich en-
kele goede scoringsmogelijkheden. Uit
slechts één daarvan werd gescoord. Dat
gebeurde zo rond de 25e minuut toen
Neede-speler Eggink na een korte solo
voor de openingstreffer zorgde. Direct
erna opnieuw goede mogelijkheden
voor de thuisclub. Toen doelpunten
achterwege bleven vatte Vorden moed
en begon het team behoedzaam aan de
gelijkmaker te werken. Dat lukte inder-
daad en wel op een psychologisch gun-
stig tijdstip, pal voor de rust. Het was
Mark van der Linden die Vorden liet
juichen 1-1. In de tweede helft was de
wedstrijd kwalitatief duidelijk minder
dan voor rust. De thuisclub wilde wel en
kon niet en Vorden deed alle mogelijke
moeite om tenminste één punt mee
naar Vorden te nemen, zodat beide
teams uiteindelijk kregen waar ze recht
op hadden, een gelijkspel.

Uitslagen zaterdag 25
februari
Junioren: SDZZ Al-Vorden Al 1-2; Ga-
zelle Nieuwland Bl-Vorden BI 1-4;
Zutphania Bl-Vorden B2 2-1; Davo B2-
Vorden B3 2-0; Vorden Cl-ZW'56 Cl
4-1; Vorden C2-Longa C3 O-1.

Uitslagen zondag 26 februari
Senioren: Neede 1-Vorden l 1-1; Vor-
den 2-Ruurlo 2 4-0; Erix 3-Vorden 31-3;
Oeken 4-Vorden 4 0-4; Vorden 5-AZC 6
4-0; Vorden 6-Erica 10 5-0; Vorden
7-Ratti 3 2-2; Dierense Boys 6-Vorden 8
1-5.

Programma zaterdag 4 maart
Junioren: Sp. Brummen Bl-Vorden BI;
Nw. Heeten Bl-Vorden B3; Be Quick
Cl-VordenCl.

Programma zondag 5 maart
Senioren: Ad'69 3-Vorden 2; Vorden
6-Zuthpania 6; Vorden 7-K1. Dochteren
5; Vorden 8-Baakse Boys 4.

Uitslagen D-E-Fpupillen W
Vorden
Zaterdag 25 februari zaalcompetitie Han-
zehal Zuipen: Vorden D3-AZC D2 0-6;
Gaz. Nieuwland D3-Vorden D3 7-1;
Vorden D3-PAX D3 0-8; Be Quick Fl-
Vorden F2 2-1; Vorden F2-AZC F2 1-1;
Vorden F2-PAX F2 0-0; Vorden F2-
Erica F2 2-0.
Zaalcompetitie sporthal Wichmond: Vor-
den Fl-Erica Fl 1-0; Socii Fl-Vorden
Fl 0-0; Almen Dl-Vorden Dl 0-5; Spe.
Brummen E2-Vorden El 1-1.

Programma pupillen W
Vorden veldcompetitie 4
maart
Dl Erica 1-Vorden 1; D2 Wilhelmina
SSS 2-Vorden 2; El-11 Vorden-
Brummen 2; El-7 Vorden-Warnsveld 2;
Fl Vorden-Wilhelmina SSS 1; F2
Vorden-AZC2.

Biljarten
Dinsdag 21 februari: De Keu 6-Kranen-
burg 2 36-37; Kranenburg 5-De Keu 7
34-31.
Woensdag 22 februari: Kranenburg l-De
Keu l 21-40.
Donderdag 23 februari: De Boggelaar
2-Kranenburg 3 37-23; Kranenburg
4-Modern 3 24-40.

Bestuursleden
'Achtkastelenrijders'
herkozen
Tijdens de jaarvergadering van de
VRTC 'De Achtkastelenrijders' zijn de
aftredende bestuursleden M. Gr. Jeb-
bink, J. KI. Wassink en H. te Linde bij
akklamatie herkozen. Voor de vergade-
ring onder voorzitterscahp van H.
Steintjes bestond een goeie belangstel-
ling. Financieel is de vereniging gezond
te noemen. Het programma voor 1989
zal er als volgt uitzien: 21 mei Voor-
jaarstocht (afstanden 40, 80 of 120 kilo-
meter); 19 t/m 22 juni Fietsvierdaagse
(afstanden 20 of 35 kilometer per
avond); 30 juli Zomertocht (40 kilome-
ter); 24 september Herfsttocht (afstan-
den 40,80 of 120 kilometer).

m^^m^^mm^^fm^m^f^m^^m

Agenda
MAART:

2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
Vorden

3 Wereldgebedsuur in de RK Kerk
Vierakker, Gezamenlijke
vrouwenverenigingen

3 + 5Open Tafel de Wehme, Vorden
6 Kerkgebed de Voorde, Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de Boule, de

Goldberg
7 Open Tafel de Wehme, Vorden
7 Ver. Oud Vorden, lezing
8 HVG Wichmond-Vierakker, Biddag

10 ANBO Vorden, jaarvergadering,
Dorpscentrum

10 Open Tafel de Wehme, Vorden
11 LR en PC de Graafschap,

Feestavond
11 Feestavond Kranenburgs Belang
11 Ot en Sien Peuterspeelzaal Vorden,

baby-/kinderkleding-/speelgoed-
beurs

12 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Soos Kranenburg, Passie-middag
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
15 HVG dorp Vorden, Paasviering
15 Ned. Bond v. Plattelandsvr. Vorden,

bijeenkomst
15 HVG Vierakker-Wichmond, groente

en fruit avond
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden, Paasmiddag
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
18 Concordia Vorden, Jubileum-

uitvoering, Dorpscentrum
19 Open Tafel de Wehme, Vorden

Gekruide fricandeau

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Een mooi stuk fricandeau, gesneden van de ham van het varken, leent zich
er goed voor om als een hoogepunt van een feestelijk maaltijd te worden
opgediend. U kunt er vrijwel alle gewenste soorten groenten en kleine
gebakken aardappeljes bij presenteren.
Reken voor 4 tot 6 personen op 750 gram varkensfricandeau. Verder heeft u
nodig: grove mosterd, kerriepoeder, 3 takjes verse tijm of 3 takjes bladselde-
rij, J/2 laurierbald, 3 teentjes knoflook, 3 kleine uien of sjalotten, citroen- of
limoensap, 3 dl. droge witte wijn, bieslook.
Meng 2 eetlepels grove mosterd met l theelepel milde kerriepoeder (bij
voorkeur kerrie Djawa). Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerf,
indien er zich een vetrand op het vlees bevindt, het met de punt van een
scherp mes op regelmatige afstanden in. Wrijf het vlee in met het mosterd-
mengsel en laat het een uurtje liggen. Maak het vlees daarna met keukenpa-
pier opnieuw droog. Pel de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotten. Voeg l
takje tijm en l takje bladselderij bij de wijn. Breng de wijn aan de kook en
laat het dan, boven een zeer laag afgestelde warmtebron, zolang zachtjes
doorkeken tot er door het indampen niet veel meer dan 2 dl. is overgeble-
ven. Verwijder daarna tijm, bladselderij en laurierblad. Verhit in een braad-
pan met dikke bodem 125 gram boter. Wacht tot het schuim op de boter
vrijwel geheel is verdwenen. Schroei het vlees er aan alle kanten snel in
dicht en temper de warmtebron. Voeg een extra klontje boter (ca. 35 gram)
toe. Strooi wat zout en peper over het vlees. Laat het vlees hierna 30 tot 35
minuten zachtjes verder braden. Voeg na 10 minuten de resterende takje
tijm en bladselderij, alsmede de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotjes
toe. Keer het vlees tijdens het braden enige malen en bedruip het regelmatig
met de braadboter. Neem het vlees na het braden uit de pan. Verpak het in
aluminiumfolie en laat het een kwartiertje rusten. Verwijder op 2 a 3 eetle-
pels na de braadboter, kruiden, uitjes en knoflooktenen uit de braadpan.
Voeg l dl. water (of bouillon) en 2 eetlepels citroen- of limoensa toe. Breng
alles aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los.
Voeg hierna de ingedampte wijn toe en laat alles opnieuw even koken. Zeef
het vocht in een klein pannetje. Laat er opnieuw de kook over komen.
Verdeel een stuk ijskoude (bij voorkeur gezouten) boter (ca. 60 gram) in 6
stukjes. Klop de stukje tegelijk heel snel met een garde door het kokende
vocht en neem het pannetje van de warmtebron op het moment dat nog net
niet alle boter in de saus is opgenomen. Blijf daarna nog enkele seconden
flink kloppen. Voeg eventueel nog wat zout en peper naar smaak toe en roer
er l eetlepel fijngesneden bieslook door. Snijd het vlees in plakken. Leg ze,
zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal.
Schenk er een beetje saus over en strooi er tenslotte nog wat fijngesneden
bieslook over. Dien de rest van de saus apart in een sauskom op.
Tip: op precies dezelfde wijze kunt u ook fricandeau van het kalf en een
lamsbout (zonder been) bereiden.
Bereidingstijd: ± 40 minuten
Energie per portie: ± 1445 kJ (345 kcal)



De Grote Prijs van Hengelo Gld

Op vrijdagavond 10 maart wordt in Hengelo het muziekfestival geopend die benaamd wordt als: "De grote prijs
van Hengelo". Dit groot festijn wordt gehouden in Discotheek "Invention-Concordia" en duurt tot half novem-
ber van dit jaar.

De groepen die we kunnen verwachten
komen uit de regio van Hengelo of Hen-
gelo zelf. Even voorstellen: Doxology
uit Hengelo, zij spelen op vrijdag 10
maart; Farao uit Warnsveld, zij spelen
op vrijdag 17 maart; Don't aske uit Hen-
gelo, zij spelen op vrijdag 31 maart; Fran-
tic uit Zelhem, zij spelen op vrijdag 7
april; Resq uit Doesburg, zij spelen op
vrijdag 14 april en Fampireuit Halle

speelt op vrijdag 21 april. De halve finale
is op vrijdag 12 mei in de Grote Zaal.

Graag willen wij u de band voorstellen
die de spits afbijt op vrijdag 10 maart nl.
"Doxology". Deze Hengelose rock/
metal formatie is opgericht in juli 1988
en telden toen 4 leden nl. Arie van Bo-
ven - gitaar; Harrie Weverink - drum;
Martin Abbink - gitaar; Robert Kuiperij -

bas en zang. In december jl. werd de be-
zetting uitgebreid met de komst van zan-
geres Liliande Jong. Hun repertoire be-
staat uit vooral eigen nummers waar-
naast zij enkele covers zingen en spelen.

Kom genieten in de voorronden van De
Grote Prijs van Hengelo in Discotheek
Invention-Concordia, Raadhuisstraat
36, Hengelo Gld.

Kunstveiling van hoog niveau
zondag 5 maart in 'De
Keizerskroon'
De kunstveiling, een primeur voor Ruurlo, belooft een succes te wor-
den. De collectie, die zondag 5 maart in 'De Keizerskroon' wordt
geveild, is van bij/onder hoog niveau. In totaal zullen zo'n 75 prachtige
kunstwerken onder de hamer gaan. De veiling wordt verzorgd door het
Veilinghuis 'De Castanghe' uit Lochem, in aanwezigheid van een deur-
waarder. Een professionele kunstveiling dus.

vragen opschrijven die aan ds. Schuur-
man gesteld konden worden. Na de-
pauze heeft ds. Schuurman enkele vra-
gen beantwoord die zeer de moeite
waard waren. Ds. Bochanen besloot de
avond met het overhandigen van een en-
veloppe met inhoud aan ds. Schuurman
en bedankte een ieder voor zijn aanwe-
zigheid, hij eindigde met het lezen van
een gebed. De voorbereidingsgroep van
het Conciliair Proces ziet terug op een
zeer geslaagde avond met een goede op-
komst^^elangstelling van de mensen.
Ook heeWnen al vele reacties gehad van
mensen die mee willen denken en doen
binnen het Conciliair Proces.

De organisatoren, de werkgroep 'Ruur-
lo helpt Oeganda', zijn zeer verheugd
dat velen hun medewerking hebben ver-
leend, waardoor prachtig materiaal is
binnengekomen voor de veiling. Want
met de opbrengst hoopt de werkgroep
een generator te kunnen bekostigen
voor het plattelandsziekenhuis 'Villa
Maria' in Oeganda. In dat gebied heeft
men te kampen met regelmatige
stroomuitval, die soms dagen kan du-
ren. Het werk in het ziekenhuis wordt
daardoor ernstig belemmerd. Met een
generator, men zou al blij zijn met een
goede tweedehandse, zou men de elec-
triciteitsproblemen snel kunnen oplos-
sen. Alles hangt nu af van de opbrengst
van de veiling. Deze zal succesvol kun-
nen worden genoemd, wanneer een to-
taalbedrag van f 7000,- bijeenkomt.
Want dan wordt dit bedrag door de ge-

meente (uit de subsidiepot) met nog
eens f 7000,- verhoogd. De werkgroep
hoopt op zondagmiddag 5 maart op een
grote belangstelling uit Ruurlo en
omliggende plaatsen. Er wordt gelegen-
heid geboden de kunstwerken te bezich-
tigen, waarna de veiling begint. Tegen
een relatief lage prijs kan een ieder in
het bezit komen van een mooi kunst-
werk; bovendien steunt u met uw bij-
drage een goed doel. Naast de kunst-
werken zijn er ook vele kunstnijver-
heidsartikelen te koop, zoals onder an-
dere sieraden, wandkleden,
geborduurde tafelkleden enz. Voor
meer informatie kan men contact opne-
men met de leden van de werkgroep
'Ruurlo help Oeganda': Rob Teunissen,
tel. 3253, Aldert Abbas, tel. 2023, Anne-
ke Wenneke, tel. 05736-1490; Madelai-
ne van der Veen, tel. 2881.

Annie Schilder in de
Aanleg te Almen
Op vrijdagavond 10 maart a.s. verzorgt Annie Schilder met showorkest Next
One een avondvullend programma in Horeca Buitencentrum de Aanleg te
Almen. De voormalige zangeres van BZN is bezig met een indrukwekkende
solo-carriëre, waarbij haar kwaliteiten als zangeres nog beter tot uiting ko-
men. Ook het showorkest Next One staat borg voor een avondje muziek en
dans van hoge kwaliteit. Op diverse plaatsen in de regio zijn kaarten voor
deze avond in de voorverkoop verkrijgbaar.

Bijeenkomst Conciliair
Proces in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker

t

Frater Broekman opende deze avond en heette iedereen welkom, in
het byzonder ds. L. Schuurman uit Arnhem. Hjj was uitgenodigd
als gastspreker. Na een korte inleiding en een gebed gaf frater
Broekman het aan ds. Schuurman.

Ds. Schuurman legde de woorden Con-
ciliair en Proces uit. Conciliair=concili=
bijeenkomst om te beraadslagen/te ver-
gaderen. Proces= een uitnodiging om
een weg op te gaan, die we gezamenlijk
kiezen. Hij ging verder met het woord
gerechtigheid: dat het inhoud om je me-
demensen recht te doen, hen te helpen.
Ook benoemde hij dat de mens recht
moet doen aan de heelheid van de
Schepping, dat de mens zorgvuldig met
de natuur (dieren en planten) om moet
gaan, de mens mag de natuur gebruiken
maar niet bezitten. Mens, dier en plant
zijn er terwille van God en niet van de
mens!! Over de bewapening vertelde

ds.Schuurman dat we samen met vriend
en vijand een proces aan moeten gaan,
tot een verbond - tot ontwapening! Ver-
bond: in de bijbel wordt vaak gesproken
overeen verbond, een verbond dat God
aangaat met de mensen. Ook kan men in
Wichmond/Vierakker afspraken maken
om het Conciliair Proces vorm te geven,
en samen een verbond aan te gaan. Het
is de bedoeling dat men in Wichmond/
Vierakker een gezamenlijk plan maakt
m.b.t. Conciliair Proces met dat plan
gaat een afvaardiging naar de kerkendag
in Utrecht op 16 september, daar worden
uit het hele land alle plannen samenge-
bracht. In de pauze kon men in groepjes

Sportnieuws
Jeugdtouwtrekken
op TV
AVRO's sportpanorama heeft een
opname gemaakt bij de touwtrekvereni-
ging Vorden. Het betreft het Jeugdtouw-
trekken. Dit wordt op maandagavond 13
maart uitgezonden.

Vorden wint
rekreatieve zeskamp
Zaterdagavond werd er een rekreatieve
zwemzeskamp gehouden, welke met
126 punten gewonnen werd door de jon-
gens en meisjes van de Vordense
zwemclub "Vorden '64"; 2 Holten 97
punten; 3 Steenderen 95 punten.

Waterpolo
Vorden (heren) te sterk voor
Montferland 11-7

In een doelpuntrijke wedstrijd hebben
de heren van Vorden zaterdagavond ver-
diend met 11-7 van Montferland gewon-
nen. In de eerste periode leidde Vorden-
met 2-1 dankzij goals van Marck Kar-
miggelt en Arjan Mengerink. Jaap Ster-
tevelden Arjan Mengerink 2x, waaron-
der een fraai lob zorgden in de tweede
periode voor 5-2. In de derde periode
werd er door beide ploegen lustig op los
gescoord. Vorden kwam op een 8-5
voorsprong door doelpunten van Andre
Karmiggelt, Marck Karmiggelt en Han
Berenpas. Arjan Mengerink en Marck
Karmiggelt en Andre Karmiggelt be-
paalden de eindstand op 11-7, waarbij de
aantekening dat Arjan Mengerink nog
een strafworp miste.

Nederlaag dames Vorden
tegen Duikelaar 4-8

De dames van Vorden konden het zater-
dagavond tegen de tweede uitgave van
Duikelaar uit Laren niet bolwerken. De
Vordense dames verloren met 4-8. In de
eerste periode stond er al een stand van
0-4 op het scorebord. De tweede periode
1-5, de tegentreffer werd gescoord door
Roxanne ter Huerne. Marieke Velhorst

verkleinde in de derde periode tot 2-5.
Bij de stand 2-8 in de laatste periode be-
paalden Roxanne ter Huerne en Karin
Rouwenhorst de eindstand op 4-8.

Oriënteringsrit
"Graafschaprijders"
Aan de oriënteringsrit die de VAMC
De Graafschaprijders afgelopen week-
end organiseerde namen in totaal 35
equipes deel. De rit die de deelnemers
geheel door de omgeving van Vorden
voerde was uitgezet door de heren B.
Regelink en G. Verstege. De uitslagen
waren als volgt: Auto's A-klasse: l L.H.
de Boer, Zutphen 39 strafpunten; 2 W.D.
Wisselink, Halle 44 strafpunten; 3 H.J.
Cortumme, Toldijk 66 strafpunten.
Idem B-klasse: l G. Siemes, Zutphen 98

strafpunten; 2 J.W. Susebeek, Varsse-
veld 137 strafpunten; 3 H. Horsting, Vor-
den 139 strafpunten. Toededen: l mevr.
G. Mennink, Ruurlo 46 strafpunten; 2 R.
Scheffer, Zweeloo 121 strafpunten; 3 J.
Slagman, Vorden 123 strafpunten. Idem
niet-leden: l M. Maalderink, Toldijk 3
strafpunten; 2 g.J. Bergsma, Ruurlo 46
strafpunten; 3 A. Wessels, Raalte 74
strafpunten. De aanmoedigingsprijzen
gingen naar H.J. ter Velde Barchem en
B. Schuppers Vorden. Th. Schoenaker
werd na afloop door B. Regelink in de
bloemetjes gezet,aangezien hij zijn zaak
binnenkort aan een ander zal
overdoen.

Endurosuccessen
"Graafschaprijders "
Tijdens de in Appelscha gehouden En-
duro-rit kwamen leden van de VAMC
"De Graafschaprijders" tot de volgende

resultaten. Senioren 250 CC 2e plaats
voor Carol Mulder en een achtste plaats
voor Alfons Hoevers. Senioren 500 CC:
3e plaats voor Johan Braakhekke; Natio-
naal 125 CC 3e plaats E. van ARk; 5e
plaats W. Zweverink; Nationaal 250 CC
2e plaats F. Willems; 3e T.Harmsen; 4e
F. Arendsen. Nationaal 500 CC 2e plaats
M. Bulten.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

ECHT FRANS
STOKBROOD
NU EINDELIJK OOK IN NEDERLAND TE KOOP!
Wie kent niet de heerlijke geuren van het knapperige franse
stokbrood, die je 's morgens en 's middags bij de franse
bakker in je franse vakantiedorp kunt opsnuiven.
Om het water van in de mond te krijgen nietwaar?
Als je er alleen al aan denkt voel je weer die heerlijke,
zonnige vakantie-sfeer. Die wil je wel vasthouden.
Dus terug in je eigen land, hup naar de bakker,
stokbrood kopen. Maar helaas, het is dan niet altijd
wat je je ervan voorstelt. Want écht frans
stokbrood is het bijna nooit. Hoe komt dat toch?

Daar zijn diverse redenen voor.
De voomaamsten zijn wel de
eetgewoonte van de nederlander
en de manier van broodbakken
van de nederlandse bakker die op
die eetgewoonte ingesteld is.
Wij lopen niet eerst 's morgens
vroeg naar de bakker om vervol-
gens met zo'n ver^^cnapperige
stok onder de arm^jraar huis te
gaan om heerlijk te ontbijten.
Het franse brood moet meteen
genuttigd worden, want drie uur
later is het al rnjader lekker.
Daarom bakt de f^Be bakker 's
middags weer z'n heerlijk geu-
rende stokken. Wij nederlanders
kopen het liefst 't brood voor één
of twee dagen en voor 't hele
weekend. Daar stemmen onze
bakkers hun bakwijze op af.

Hollandse bakkers op de
franse toer
Sinds kort valt er echter een
duidelijke verandering te be-
speuren. Zie je ook échte franse
stokken bij hollandse bakkers.
Echt frans stokbrood, op de
échte franse manier gebakken,
met échte franse stokbrood-
bloem van franse tarwe.
Dat koop je bij de bakkers die
een speciale training frans stok-
broodbakken hebben gevolgd,
die sinds kort gegeven wordt
door een specialist in het franse
stokken bakken. Een heuse fran-
se Maitre Boulanger uit Parijs.
Hij heeft het zich tot doel gesteld

om de nederlandse bakkers goed
te leren hoe ze écht frans stok-
brood kunnen bakken.

"Diplóme d'Honneur"
voor frans broodbakken
"par excellence"
Wij spraken deze week met één
van onze plaatsgenoten die zo'n
nuttige training heeft gevolgd.
Nuttig, omdat hij vindt dat je aan
alle wensen van de consument
moet kunnen voldoen. En dat je
nooit te oud bent om te leren,
vooral als het letterlijk en fi-
guurlijk om je "brood" gaat.
Hij kreeg zelfs het "Diplöme
d'Honneur" voor zijn nieuwe
wijze van frans stokbroodbak-
ken, wat hem zo te zien nogal
deugd doet.

"Bc was echt verrast door de
manier waarop die fransen te
werk gaan. Dat is heel wat an-
ders. Echt frans stokbroodbak-
ken kan je alleen als je aan een
paar duidelijke voorwaarden
voldoet", zo vertelt hij.
"In de eerste plaats heb je daar
natuurlijk een speciale stok-
broodbloem voor nodig, anders
kar. je de strijd met de echte
franse bakker om te beginnen al
niet aan. Gelukkig is dat in Ne-
derland nu ook te verkrijgen,
want het staat borg voor al die
typische hoedanigheden van het
franse broob, zoals aroma,
smaak, geur en vooral de grove,
elastische kruimstructuur.
Die heerlijkheden krijg je echter
dan pas, wanneer je een specifiek
uitgebalanceerd en langdurig
rijs- en bakproces volgt, waar-
door ook die knapperige, kro-
kante, dunne, goudbruine korst
ontstaat.
Verder hebben de fransen zo'n
typische manier van insnijden,
die je echt wel even onder de knie
moet leren krijgen. Er ontstaan
dan van die prachtige, scherpe
kammen, die het franse stok-
brood dat aparte uiterlijk geven.
Want het oog wil ook wat. Zeg
nou zelf'.
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