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nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot

met vrijdag van

8.3O tot 12.3O uur-
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeesterf

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.

Wethouder Mr. M.A.V.
Slingenberd: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen
telefonisch worden
gemaakt bij de
receptie van het
gemeentehuis.
Tel. 05752-2323).

1. Collecte

Goed om te weten

Aan SIMAVI is een vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te gedurende de periode van 14 t/m 19
maart aanstaande.

2. Herkeuring van gewichten
5 april: 9.30-12.30 en 13.30-16.00 uur
6 april: 9.00-12.30 en 13.30-16.00 uur
7 april: 9.00-12.30 en 13.30-16.00 uur
8 april: 9.00-12.30 uur.

Op bovenstaande data en tijdstippen
kunnen gewichten worden herkeurd
door de dienst van het IJkwezen in de
kantine van de reinigingsdienst van de
gemeente Zutphen, Jan Vermeer-
straat 79 te Zutphen.
Aan de herijkplichtigen zal door de
dienst van het IJkwezen zoveel moge-
lijk een oproep worden verzonden.
Voor diegenen die geen oproep ont-
vangen blijft de verplichting tot her-
keuring bestaan. Er behoeven alleen
gewichten ter herkeuring te worden
aangeboden. Maten en meetwerktui-
gen die voorzien zijn van het jaartal-
merk 81 of later zijn vrijgesteld van
herijking. Maten en meetwerktuigen
voorzien van het jaartalmerk 80 of
eerder dienen nog éénmaal ter her-
keuring te worden aangeboden.

Voor gewichten geldt een herijkperio-
de van 4 jaar. Eerst in 1992 zal er voor
deze gemeente een volgende herijk-
zitting gehouden worden.
Voor diegenen die thans van de herijk-
zitting geen gebruik maken bestaat de
mogelijkheid tot herkeuring op het
Ukkantoor Zwolle, Govert Flinck-
straat 31, uitsluitend op maandag, uit-
gezonderd feestdagen, van 8.30-12.00
en 13.00-16.00 uur.
Aangeraden wordt om niet tot de vol-
gende zitting te wachten, omdat dan
de thans op de gewichten voorkomen-
de ijkmerken zullen zijn vervallen
(het jaartalmerk 83 is geldig tot eind
87, het jaartalmerk 84 tot eind 88).

Voor het herkeuren en het justeren
van gewichten is keurloon c.q. justeer-
loon verschuldigd. Dit loon moet bij
het weer in ontvangst nemen van de
voorwerpen worden voldaan.

3. Provinciaal Studiefonds
van Gelderland

Provinciaal Studiefonds
Het Rijk geeft voor veel opleidingen
een studietoelage. Geeft het Rijk die
niet, dan kan in bepaalde gevallen bij
de provincie worden aangeklopt.
De provincie Gelderland heeft een ei-
gen Studiefonds. Uit dit fonds ver-
strekt de provincie studietoelagen in
de vorm van renteloze voorschotten.
Dat zijn "leningen" die later geheel
moeten worden terugbetaald.

Vrouwen
Gewezen kan worden op de mogelijk-
heden die de regeling aan vrouwen
biedt. Door het volgen van een (nieu-
we) opleiding, kunnen vrouwen bete-
re mogelijkheden krijgen om weer aan
het arbeidsproces deel te nemen.

Alleen beroepsonderwijs
De renteloze voorschotten uit het
provinciaal Studiefonds zijn bedoeld
als tegemoetkoming in de kosten voor
het volgen van particulier beroepson-
derwijs aan een instelling die opleidt
tot een in de Elseviers Beroepenalma-
nak vermeld beroep. Bijvoorbeeld: se-
cetaresse-opleiding, hostess-oplei-
ding, enzovoorts.

Geen renteloos voorschot
De provincie Gelderland geeft onder
andere geen renteloos voorschot als:
- voor het volgen van de opleiding in

beginsel een tegemoetkoming van
het Rijk mogelijk is;

- de opleiding in het buitenland wordt
gevolgd;

- de resultaten van het voorafgaande
cursusjaar - zonder goede reden -
onvoldoende zijn of als de aanvra-
ger niet beschikt over de gewenste
vooropleiding (zoals vermeld in eer-
der genoemde beroepenalmanak)
om de aangevraagde beroepsoplei-
ding te kunnen volgen;

- het hoogst mogelijke voorschot, al
of niet aangevuld met "eigen midde-
len", niet genoeg is om de opleiding
te bekostigen;

- de instelling niet voldoet aan een
aantal voorwaarden zoals bijvoor-
beeld waarborgen voor de continuï-
teit, het bezit van rechtspersoonlijk-
heid van nieuwe opleidingen en
deugdelijke, schriftelijke voorlich-
ting;

- renteloze voorschotten van de pro-
vincie, voor een andere eerder ge-
volgde niet-aansluitende opleiding,
nog niet zijn terugbetaald.

Een paar voorwaarden
Wie een renteloos voorschot gaat
aanvragen, moet rekening houden
met een aantal voorwaarden.

- In de eerste plaats moet(en) aanvra-
ger en ouder(s)/verzorger(s) of part-
ner niet of slechts gedeeltelijk in
staat zijn de opleiding zelf te beko-
stigen.

- De aanvrager die zelf een huishou-
den voert moet op het moment van
de aanvraag minstens een jaar in
Gelderland wonen.

- De ouder(s)/verzorger(s) waarvan
de aanvrager financieel afhankelijk
is, moeten in Gelderland wonen op
het moment dat het renteloos voor-
schot wordt aangevraagd.

- Ouder(s) of verzorgers) die in het
buitenland wonen moeten daarvoor
ten minste drie jaar in Gelderland
hebben gewoond.

- Wie geen Nederlandse nationaliteit
heeft en financieel afhankelijk (ge-
heel of gedeeltelijk) is, kan pas een
renteloos voorschot krijgen als de
ouder(s) of verzorgers) ten minste
driejaar achter elkaar in Gelderland
wonen.

Wie komt in aanmerking
Of iemand in aanmerking komt voor
een renteloos voorschot hangt af van
twee belangrijke vragen. Wat is de
vooropleiding? (Wel of geen voortge-
zet onderwijs.)
Hoe is de financiële positie van aan-
vrager, ouder(s)/verzorger(s), echtge-
noot/echtgenote of partner?

Die vragen zijn van belang omdat zij
die de minste opleiding en vervolgens
het laagste inkomen hebben, het eerst
aan de beurt komen.
Na de aanvragers met alleen lagere
school komen dus eerst de mensen
met een diploma LBO of MAVO aan
bod. Daarna de bezitters van de diplo-
ma's HAVO, VWO, MBO, HBO en
WO. Dat kan betekenen dat aanvra-
gers met een hoge opleiding niet aan
bod zullen komen.
Uitzondering: voor wie al eerder een
renteloos voorschot heeft gekregen,
maar nog niet klaar is met de oplei-
ding, geldt een voorkeursrecht.

Renteloos voorschot: Hoeveel?
Bij het vaststellen van het renteloos
voorschot maakt de provincie onder-
scheid tussen inwonend studerenden
en uitwonend studerenden.
- Renteloze voorschotten voor inwo-

nend studerenden zijn gebaseerd op
een tegemoetkoming in de directe
studiekosten vermeerderd met
eventuele reiskosten.

- Renteloze voorschotten voor uitwo-
nend studerenden die een volledige
dagopleiding (dus geen part-time/
avondopleiding) volgen, zijn geba-
seerd op een tegemoetkoming in de

noodzakelijke kosten van levenson-
derhoud plus de opleidingskosten
tot een maximum van 49%.

- Voor alle renteloze voorschotten
geldt een maximum van f 12.000,-
per cursusjaar.

- Opleidingskosten zijn: kosten van
school- of cursusgeld. En verder de
kosten van noodzakelijke leer- en
hulpmiddelen (tot maximaal
f 1500,-).

- Reiskosten zijn: kosten van het
goedkoopste openbaar vervoer van
de woonplaats van de aanvrager
naar de dichtstbijzijnde plaats van
de opleiding (dus geen lokaal ver-
voer).

Indienen aanvragen
De aanvraagformulieren voor een
renteloos voorschot uit het provin-
ciaal Studiefonds van Gelderland
kunnen worden afgehaald op het ge-
meentehuis. Op het gemeentehuis
moeten de aanvraagformulieren ook
weer ingevuld en ondertekend wor-
den ingediend. Dus niet rechtstreeks
sturen naar het provinciaal Studie-
fonds.

A anvragen tijdig indienen
en vóór l^Mpril 1988
Het best^paanvragen zo snel moge-
lijk in te dienen; hoe eerder hoe beter.
Ook als men nog niet zeker weet of
men tot een bepaalde opleiding wordt
toegelaten (einddiploma nog niet ge-
haald) c.o^erst in de loop van het cur-
susjaar ^fc/1989 op een opleiding
kan worden geplaatst (inloting op een
latere aanvangsdatum) moet men
toch een aanvraag indienen vóór 15
april 1988. (Na 15 april ingediende
aanvragen kunnen niet meer in be-
handeling worden genomen, met de
volgende uitzondering.)

Meer informatie
Hier staan alleen maar de meest voor-
komende regels en voorwaarden. Wie
meer wil weten over een renteloos
voorschot van de provincie Gelder-
land kan telefonisch contact opnemen
met het provinciaal Studiefonds
(werkdagen: alléén tussen 10.00 en
12.00 uur). Telefoonnummer 085-
592159.

4. Bestemmingsplanwyzigingen

Nieuws over be-
stemmingsplannen

Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben goedkeuring verleend aan 2
door de gemeenteraad gewijzigde be-
stemmingsplannen. Het betreft hier:

- een wijziging van het bestemmings-
plan 'Vorden 1975/1984 nr. l" ten-
einde de mogelijkheid te bieden tot
uitoefening van een zgn. vrij beroep
op het perceel Burgemeester G al-
leestraat 13;

- een wijziging van het bestemmings-
plan "Woonwagenerf 1985" tenein-
de de mogelijkheid te bieden om
drie standplaatsen te realiseren.

• IN VOGELVLUCHT"

• GRAFIEK, wat is dat?
Onder deze titel is er in de galerie van
de openbare bibliotheek een expositie
te bezichtigen.
Grafiek is, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld een schilderij, niet uniek: er zijn
van hetzelfde werk verschillende
exemplaren. De prenten - verzamel-
naam voor grafiek - worden gemaakt
met behulp van verschillende grafi-
sche technieken.
Prenten kennen we allemaal. Te den-
ken valt aan papiergeld, postzegels,
ook dat is grafiek: meestal staalgravu-

res of steendrukjes, voor de meesten
noodzakelijke gebruiksgrafiek, voor
anderen een verzamelobject.
We kennen ook reprodukties van be-
roemde schilderijen, posters van pop-
sterren en niet te vergeten de krant.
De tentoonstelling gaat niet over deze
soorten grafiek, maar over grafische
technieken die in de beeldende kunst
worden gebruikt. Deze technieken
roepen nogal eens vragen op: "Is dit
nu een ets of een litho?" of "Hoe kan
ik het verschil zien tussen een hout-
snede en een linosnede?"

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Op deze vragen - en hopelijk nog an-
dere wil deze expositie een antwoord
geven. Tot en met 25 maart.

Voorjaar -
Paasnummer

In week 12 (van 21 tl m 25 maan) verschijnt weer ons Voorjaar-
Paasnummer. Dit nummer, welke in kleur wordt gedrukt,
wordt in een oplage van ca. 15.000 exemplaren in ons gehele
verspreidingsgebied huis-aan-huis per PTT bezorgd.

Advertenties hiervoor kunnen t/m vrijdag 11 maart a.s. b g ons
worden ingeleverd.

de Redactie.

NIEUWS v/d KERKEN

Film "Jesus Christ S^rstar"
in Vorden
De beroemde, veel bekroonde rock-
opera "Jesus Christ Superstar" komt
naar Vorden. Volgende week vrijdaga-
vond is het zover. Dan zaligt Achter-
huus (achter de Geref. k^^^de origi-
nele filmversie worden gedraaid. Ver-
dere bijzonderheden, zoals entree en
aanvangstijd, zijn vermeld op de affi-
ches in het dorp.

Bidstond
Woensdag 9 maart, vanavond dus,
wordt de Bidstond voor gewas en ar-
beid gehouden. Vroeger sprak men al-
leen over 't gewas, omdat velen daar-
van afhankelijk waren. Het dagelijks
brood, waarom we ook bidden in het
Onze Vader, is de basisbehoefte van
elk mens. Ook in onze arbeid hopen
we gezegend te worden. En tot een ze-
gen te zijn.

Een goede oogst en een gezegende
opbrengst is beloofd aan hen die God
dienen. En dus ook hun werk dienen,
met de opbrengst. We bidden om wijs-
heid en kracht, energie en de ware
Christelijke houding in het omgaan
met Schepping en schepselen Gods.

Aansluitend Gespreksavond
Na de Bidstond is er in de Voorde een
gespreksavond over opvoeding. Wat is
Christelijke opvoeding? Wat willen we
kinderen meegeven en hoe doe je dat?
Vooral ook een Christelijke houding
van de opvoeders is van belang.
Opvoeden is in de Bijbel een afspiege-
ling van Gods Vaderschap over de
mensen
We praten over tolerantie en gezag,
over hulp die ouders nodig hebben,
over de rol van kerk en school.
Deze avond gaat uit van de Commis-
sie Vorming en Toerusting.

Aanstaande zondag
In de erediensten zondag in de Dorps-
kerk en de Wildenborchse Kapel op
de vierde lijdenszondag wordt het ver-
volg gelezen uit Marcus 14.
Ditmaal de verzen 22-52.
Het is de gebeurtenis die zich afspeelt
op Witte Donderdag: de dag voor Je-
zus' sterven. De instelling van het
avondmaal en de gevangenneming.
Het is goed om daar nu al uitgebreid
bij stil te staan. Des te meer inhoud
krijgt de Avondmaalviering straks
voor Pasen.
Het zondagslied is Gezang 34.
In de Dorpskerk wordt muzikale me-
dewerking verleend en ook samen
met de gemeente gezongen door de

Chr. Gem. Zangvereniging "Sursum
Corda" uit Ruurlo.
We hopen dat velen deze dienst zullen
willen mee-maken!

Gespreksavond over de gaven
van de Heilige Geest
Hoe werkt Gods Geest in.de gemeen-
te en in ons leven? De Bijbel spreekt
over "gaven" die de Heilige Geest
geeft. Kan iedereen die krijgen? Wat
zijn dat voor gaven?
Over deze vragen willen we met el-
kaar praten en er over leren vanuit de
Bijbel. We willen er ook samen om
bidden.
Deze avond gaat uit van de HervVGe-
ref. Commissie Vorming en Toerus-
ting en wordt begeleid door ds. Klaas-
sens. Het is de laatste Leerhuis-avond
van dit seizoen.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Twan Richardus Antoine
ten Have.
Ondertrouwd: S.T. Zents en G.W.
Borgmen - J.W. Ruesink en A.P. Men-
tink.
Overleden: G. Schouten, oud 88 jaar -
G.R. Weijland, oud 89 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R .K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 13 maart, Laetare, 10.00 uur ds.
H.W. Westerink, m.m.v. Gemengd Koor
Sursum Corda uit Ruurlo.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. K.H .W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. J. Henge-
veld van Ede; 19.00 uur ds. C. Gros van
Aalten.

Weekenddienst tandarts
12 en 13 maart H .F. van Dam, Lochem, tel.
05730-1684. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00

Weekenddienst huisarts
12 en 13 maart dr. Vaneker, tel. 2432. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de d i e n s t d o e n d e ar ts van
9.00-9.15 uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 12 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel.
1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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

Tafeltie Hekje
Maart: Mw. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.
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+ VERKOOP

in Hotel Bakker
te Vorden

AANBIEDINGEN geldig
dond. 10, vrijd. 11
en zat. 12 maart.

op maandag 14 maart

van de specialist in grote maten

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Tel. 05752-1971

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman,
Optiek Siemerink
Showtijden: 's morgens 10.00 uur

's middags 14.00 uur
Toegang gratis met consumptie.
Zo mogelijk plaats bespreken.

fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, tel. 1617

WIN OOK 'N HELE X^
HAP ZON IN PARUS
U maakt kant op een
lang weekend Parijs voor
twee personen of één van
de 1000 zonnebrillen.

VRIJDAG
MARKTAANBIEDING:

MAANDAG 14 MAART

Groene kool
500 gram 1,50
panklaar

DINSDAG 15 MAART

Worteltjes
500 gram 9 U
geschrapt

WOENSDAG 16 MAART

S

500 gram 95
vers gekookt

Zon n eb rood koopt U
bij de bakker die
zelf bakt en dat proeft U.
Vol zonnepitten en linolzuur.
Erg gezond en lekker!

WEEKENDAANBIEDING:

de enige echte

Vordense Mik NU 4,50

Bolussen e haien 5 betalen
K rentebollen 6 hain 5 betalen

Slagroom of Mokka Snit
van 6,25 voor 5,75

Muesli koeken
1 pak van 3,10 voor 3,—

Natuurlijk bij

Warme Bakker Oplaat
zo vers uit de oven in de winkel
Verser kan niet! Tel. 1373

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd
bogen.

Martens

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker!

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

ttttds doeltreffendl

magere
lende lapjes
500 gram 9,95

Hamburgers
5 haten 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,i<, 6,95
Rundergehakt

Magere lk"°9'90

varkenslapjes
1 kiio 6,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

Extra Voordelig:
1 küo fijn Verse Worst

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

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

gebraden
varkens rollade
100 gram 1,45

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

Haas Rib
karbonades

8,95

250 gram 1,50

Ardenner paté
100 gram 1,85

samen 1 tientje!

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi
1 kilo

Babi pangang
1 küo 12,50

De best gesorteerde baby-speciaalzaak
in Oost-neder land...

BABY-CENTER ZUTPHEN
nodigt u uit. Breng een bezoek
aan onze zaak in Zutphen. Een
geweldige kollektie baby-
kamers, kinderwagens,
autostoeltjes, babyspeelgoed

en vele andere baby-
benodigdheden
wachten op uw komst.

* Reservering voor
latere levering is
mogelijk.

* Tevens leverbaar
positiekleding/
foundation en
kraampakketten.

BABY
CENTER
ZUTPHEN

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394

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 agrarische 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 zittings-avonden op de woensdagen
9-16-23-30 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

a

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr. adres:
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 b.g.g.

05753-3274



Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Sabine

2 maart 1988.

Theo, Gerlanda
en Jochem Zweverink

Heideweversweg 4a,
7255 LV Hengelo (Gld.)

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:
z.g.o.h. watergekoelde Ka-
wasaki cross 80cc, 1984.
Vr.pr. f950,-. Tel. 05752-
2932.

• TE KOOP:
Atika betonmolen, f300,-

tel. 05752-3369.

• GEVRAAGD:
Bouwland voor de teelt van
suikerbieten. Min. 2 ha. J.
Vruggink, Riethuisweg 4, tel.
05752-1568.

• TE KOOP:
Stereo combinatie 3
i.z.g.st., tel. 1410.

in 1

• TE KOOP:
Honda Civic de luxe, bj.
1986, metalic blauw, km.
stand 15.000. Tel. 05735-
2998.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
van 1e eigenaar: Mitsubishi
stationwagen. Galant, bj.
'82. APK-gek. t/m juni '88.
vr.pr. f 7.000,-. Tel. 05752-
2344.

Heeft U nog
spulletjes voor de

Rommelmarkt van
de Deldense

buurtvereniging?

Even bellen naar:
05753-2381

IVN Wandeling
Wildenborch

zondag
13 maart 1988
14.00 uur toegangshek

t/o Schoolhuisweg
(aan de weg Vorden-Lochem)

Woensdag
16 maart a.s.
Klaverjassen

en
Jokeren

Pracht/ge prijzen!

Deelname 5,00 p.p.
Aanvang 20.00 uur

in het clubhuis
ledereen welkom!

A.C.
v.v. 'Vorden"

Op 1 maart heeft God tot Zich genomen mijn lieve zorg-
zame vader, onze groot- en overgrootvader

Gabe Riemer Weijland
WEDUWNAAR VAN A. VAN DER WERF

op de leeftijd van 89 jaar.

... en wij begeren te meer ons verblijf
in het lichaam te verlaten en bij de Here
onze intrek te nemen.

IIKORINTHIËRS 5:8

Uit aller naam:
J.P. Weijland

Vorden, 5 maart 1988
'Villa Nuova"
Corr. adres: Het Gulik 7, 7251 CS Vorden.

De begrafenis heeft in naaste familiekring
plaatsgevonden.

SIMAVI
medische ontwikkelingssamenwerking

KOLLEKTE
van 14 t/m 19 maart 1988

voor betere watervoorziening in ontwikkelingslanden

U geeft toch ook???

oude en nieuwe
sieraden, aardewerk,
reprodukties en
ansichtkaarten,
oud borduurwerk,
kunstnijverheid
uit o.a. India en
Afganistan

de blauwe hand.
burg.galleestraat 36
725iecvorden
05752.2223

Wehme Concert

als bijdrage voor het openingscadeau
geeft het

Vordens Mannenkoor

maandag 1 4 maart a.s.
een

Concert
in de Dorpskerk

aanvang 20.00 uur

Toegang gratis,
vrijwillige bijdrage aan de uitgang.

i 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 wij op stijlvolle wijze de uit vaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.G. Merendsen. Strodijk M. Vorden. 05752-1844

'de Wehme"
Stichting tot huisvesting van Bejaarden

UITNODIGING

Op dinsdag 15 maart 1988 zal de vernieuw-
bouw van „de Wehme" officieel worden
geopend.

Ter gelegenheid hiervan zal er op

vrijdag 18 maart
van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur

OPEN HUIS
worden gehouden.
U bent hierbij van harte welkom.

Bewoners, medewerkers en
bestuur „de Wehme".

TE HUUR
in centrum van Hengelo (Gld.)

28 m2 winkel/kantoorruimte
zowel aan binnen- als aan buitenzijde

nog in overleg aan te passen.
Toiletruimte en keuken mogelijk.

Brieven onder nr. LH 10, Bureau Contact

Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Muziekvereniging Concordia
houdt haar jaarlijkse

UITVOERING
op zaterdag 19 maart
in het Dorpscentrum
aanvang 19.30 uur
Toegang gratis

medewerking wordt verleend door
majorettes, drumband, leerlingen en harmonie

BOUW EN HOUTBOND FNV

PAAS-
VERZILVERING

op woensdag 16 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

Voor R BS laatste tegoed staat en
voor de schilders VTU-formulier meebrengen

De P.V., Het Hoge 16

Op donderdag 10 maart opent
echte bakker van Asse/t de nieuwe Bakkerswinkel

Ter gelegenheid hiervan

OPEN HUIS
woensdag 9 maart van 16.00-19.30 uur

donderdag 10 maart

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier

oo- opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

10'N TRAKTATIE KUNT U
ALLEEN VAN DE KEURSLAGER

VERWACHTEN!
Voor het Weekend-recept:

dikbevleesde 50°9ram

vleeskrabbetjes 3,78

Tip voor de boterham:
uit eigen worstmakerij

gebraden
varkensrollade

Dit weekend extra voordelig:
met de 1e prijs bekroonde,
eigen gemaakte

Rookworst 1
fijn 100 gram l,

1 50 gram O

droge
boeren metworst
aan stuk «
1 00 gram l ,

zigeuner
carré

100 gram

1,85 l

Maandag:

Speklappen
per kilo

Dinsdag:
Verse worst
500 gram ^ QQ

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
500 gram A QO

KEJRSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Voorjaar/Paasnummer
Advertenties hiervoor vrijdag 11 maart
a.s. binnen.

de redactie

NICOLE FERRAT MAAKT JE GEZIEN

mode
burg. galleestraat 3 - vorden



Open nu j e eigen
Rabobank Tienerrekening

Gratis
handige opbergbox

Wanneer je tussen de 10 en 15 jaar oud bent heeft de
Rabobank speciaal voor jou de Rabobank Tienerrekening.
Een rekening waarop je kunt sparen, maar waarmee je ook
kunt leren zelfstandig betalingen te doen.
Bovendien krijg je op die rekening een goede rente over je
spaargeld. En voor elk jaar datje hebt gespaard een
aantrekkelijke premie.
En als je nu een Rabobank Tienerrekening opent, krijg je
een handige opbergbox gratis.

Rabobank Tienerrekening:
leren omgaan met je geld.

Rabobank S
geld en goede raad

't Is zo weer voorjaar!
Snel 'n paar kilo eraf met

Malsovit
voor U gebakken door

Echte Bakker
VAN ASSELT
AlTPHfNSFWFG 18 VORDFN TF l 1384

met
Televisie

reparaties
direct

uw vakman
-• van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i ï E l t V I S I f : V I

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Cavee Coveco
GEVRAAGD:

goede MRIJ
+ Red Holst,
vaarskalveren
en pinken

Opgave bij:
W. Bosch
05753-7268

R. Gr. Nuelend
05752-6831

J. Klasen
A 05735-1643

l//SSCl mode presenteert:

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.

Uisscï
1̂ -̂̂ ĤMH» **i

Wanneer vrijdag 18 maart 19.15 uur
zaterdag 19 maart 13.30 uur

en 14.45 uur

I daar waar je het dirckt kunt kopen,
dus in onze zaak.

VAN DE WEEK

In week 12 verschijnt ons Voorjaar/Paasnummer
verspreid in onze vier edities, en gedrukt in zwart met kleur.
Advertenties inleveren vrijdag 11 maart.

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

NIEUW:

Surinaamse en
Javaanse
gevulde broodjes

i 't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc., etc. Op de boter en
kaasboerderij
„'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Soeteman J r.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
uitvoering van de Wet geluidhinder bekend, dat bij de
voorgenomen verplaatsing van het bedrijf Gems Me-
taalwerken B.V. vanuit het centrum van het dorp Vor-
den naar een lokatie aan de westzijde van het huidige
industrieterrein is geblekeq, dat de hoogst toelaatbare
geluidsbelasting als bedoeld in art. 46 van genoemde
wet (50 dBa) wordt overschreden, enwel aan de gevel
van de bestaande woning Industrieweg 15 alsmede op
een aantal naburige percelen waar volgens de bepalin-
gen van de aanliggende bestemmingsplannen de mo-
gelijkheid bestaat voor de bouw van maximaal 2 be-
drijfswoningen.
Deze (toekomstige) woningen zijn alle gelegen binnen
de ontwerp-zone rondom het toekomstige bedrijf.

In verband hiermee zijn burgemeester en wethouders
voornemens bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
een verzoek te doen tot vaststelling van een hogere ge-
luidsbelasting voor genoemde woning Indistrieweg 15
alsmede de geprojecteerde woningen.
Het ontwerp-verzoek met bijlagen ligt vanaf 11 maart
1988 voor een ieder gedurende één maand ter inzage
op de afdeling Algemene Zaken ca. van de secretarie
van de gemeente Vorden.
Gedurende die termijn kunnen schriftelijke opmerkin-
gen ten aanzien van het ontwerp worden ingediend bij
burgemeester en wethouders.

Op 28 maart 1988 om 10.00 uur is een openbare zit-
ting gepland, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt
gesteld opmerkingen ten aanzien van het ontwerp van
het verzoek te maken. Deze zitting zal worden gehou-
den in de vergaderzaal van het gemeentehuis te Vor-
den.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
dhr. H J.G. Brussen, tel. 2323, tst. 42.

Vorden, 7 maart 1988.

De loco-burgemeester van Vorden,
J.F. Geerken.

MOOI MET BURLEY

(BURfJ-Y?
MADE BY RENATA

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

Desso velours
in 2 kleuren: beige of grijs

£ van 102,-NU
J- + gratis gelegd!

meubelen
VORDEN -Tel. 1514
Zutphenseweg 24
EIBERGEN -tel. 74190
Laagte 16

Volkoren Brood. Ja, natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUW!},
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 057 52-1877

prettig geprijsd en nieuw binnen!
Jacks, sweaters (met en zonder opdruk) herenshiits,
dames* en herentruien, blazers, pulli's,
modieuze katoenen broeken en met t. vergeten

spijkerbroeken in alle maten
en modellen en al vanaf f 29,-

^ Dorpstraat 29

wRUURLO



CONTACT
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TWEEDE BLAD
Donderdag 10 maart 1988
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Grote belangstelling
voor open dagen

Agrarisch Onderwijs:
Een veelheid qan mogelijkheden

Dat de School voor Algemeen Vormend, Biologisch en Agrarisch On-
derwy s meer biedt dan alleen maar agrarisch onderwijs, werd de vele
bezoekers in de open dagen duideüjk toen ze in groepjes, door de leer-
krachten, werden rondgeleid en kennis konden maken met het gehele
onderwijs, zoals dat op de "Landbouwschool" wordt gegeven.

Het nieuw ingerichte lokaal "Verwer-
king Agrarische Produkten" en de
piekfijn ingerichte kas, maakten de
mensen zo enthousiast dat diverse ou-
ders te kennen gaven zo wel weer naar
school toe te willen.
Om de afronding van de kleine ver-
bouwing en de opknapbeurt van de
school een feestelijk tintje te geven,
had het personeel een kleine huisdie-
rententoonstelling en een bijzonder
leuk opgezette open dag georgani-
seerd.

Vrijdagmiddag mochten leerlingen
van de basisscholen uit Hengelo en
Vorden met een van hun kleine huis-
dieren naar de Agrarische School ko-
men om het daar te laten keuren door
een zeer professionele jury.
Voor de beoordeling waren enige le-
den van de Vordense Pluimvee en Ko-
nijnen Vereniging aanwezig en mw.
Warringa, een van de Vordense die-
renartsen, die ook de deelnemerscer-
tificaten heeft ondertekend.
Voor de deelnemers die met hun dier
in een bepaalde soort het hoogste aan-
tal punten behaalden, was er een be-
ker beschikbaar. Groot was de verras-
sing voorNatasja Hartelman toen be-
kend werd gemaakt dat haar hamster,
het kleinste dier van de hele tentoon-
stelling, het hoogste aantal punten
had gekregen. Het beoordelings.'or-
mulier vermeldde: Prima condil ;,
prima verzorgd. Aantal punten 9,9.

Deze dierenkeuring was ook bedoeld
als onderstreping van het vak Dieren-
houderij, één van de vier vakrichtin-
gen van de agrarische school. Het klei-
ne huisdier speelt in dit vak een grote
rol. Konijnen, kippen, cavia's en ham-
ster zijn de bewoners van het dieren-
verblijf bij de school en deze dieren
dragen hun steentje bij aan het leer-
programma van alle leerlingen die be-
langstelling hebben voor dieren.

Zaterdagmorgen gingen de school-
deuren opnieuw open. Al vrij snel na
tien uur waren er zoveel mensen bin-
nengekomen, dat de verschillende
groepen soms op elkaar moesten
wachten om datgene wat er in de di-
verse lokalen was te zien ook werke-
lijk te kunnen bekijken.

Vooral het praktijkgebeuren kon reke-
nen op ruime belangstelling.
Door de leerkrachten werd tijdens de
rondleiding met nadruk gewezen op
het feit dat de vakkenNederlands,En-
gels, aardrijkskunde, geschiedenis,
wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
biologie en handelskennis een belang-
rijke plaats innemen in het hele
schoolgebeuren. Leerlingen die uit-
eindelijk van school komen en exa-
men hebben gedaan op C/D-niveau
in bijvoorbeeld Nederlands, Engels,
wiskunde, natuurkunde, biologie en
een praktijkvak, hebben een zeer
waardevol diploma waarmee ze goed
terecht kunnen in de verschillende
middelbare beroepsopleidingen.
Veel extra tijd wordt ook besteed aan
de leerlingen die wat meer moeite
hebben met het schoolse leren. Van
de 20 taakuren die de school beschik-
baar krijgt voor bijzondere taken, wor-

den er 14 besteed aan extra individue-
le hulp.

Het helemaal nieuw ingerichte lokaal
Verwerking Agrarische Produkten
verraste de bezoekers wel in het bij-
zonder. Men had niet gedacht dat dit
een onderdeel van de agrarische op-
leiding zou zijn.
Door de vakleerkracht werd erop ge-
wezen dat het vak geen kookles was,
maar een voorbereiding op de gehele
branche van de levensmiddelentech-
nologie. Je kunt hierbij denken aan de
beroepen in levensmiddelen-indus-
trie, milieuaspecten bij deze industrie,
groot winkelbedrijf, kwaliteitscontro-
le of keuken van de grote tehuizen.
Door een aantal leerlingen werd ge-
toond dat men ook werkelijk het één
en ander op dit terrein had geleerd. Zij
presenteerden de bezoekers de door
hen gemaakte hapjes en aan het eind
van de morgen werden de eerste kaas-
jes getoond.
En werkgelegenheid? In deze branche
zeer zeker nog.

De kas die op enige afstand van de
school staat, liet zien hoe leerlingen
bezig waren geweest met aanleg en
onderhoud van tuinen. Er was ge-
werkt met tegels, sierstenen, bielzen
en diverse heesters.

Door de inrichting werd getoond wat
er met eenvoudige middelen in een
kleine tuin kan worden gedaan om er
iets leuks van te maken. Een vijver
met een fontein en pergola daarachter
was een heel fijne creatie.
De leraar voor deze vakrichting ver-
telde dat de leerlingen uit klas drie in
maart allemaal hun eigen tuintje krij-
gen, waarin door iedereen in ieder ge-
val vier verschillende groentes moe-
ten worden verbouwd. De verdere in-
richting is naar vrije keus van de leer-
ling.
Men blijft dan gedurende de hele pe-
riode van zaaien tot oogsten verant-
woordelijk voor z'n eigen tuin.

Zoals bij levensmiddelenbereiding en
tuinaanleg werd ook bij het vak Tech-
niek gewezen op het praktische nut.
Immers wie komt in z'n leven niet in
aanraking met het slot van de deur dat
hapert, het kraanleertje dat vervangen
moet worden, de nieuwe stekker die
aangesloten moet worden, de een-
voudige reparatie aan de autoverlich-
ting, de grasmachine die een onder-
houdsbeurt nodig heeft. Voorbeelden
te over.

Techniek is een vak dat voor iedere
leerling belangrijk is.
Voor hen die speciaal in het agrarisch
bedrijf aan de slag willen, is het fijn dat
er ook aan de grotere machines aan-
dacht wordt besteed.

Resumerend kan gezegd worden, dat de
agrarische school heel wat te bieden
heeft als opleiding na de basisschool.
Dat leerlingen door de afwisseling die
er is in theoretisch en praktisch bezig
zyn, meer gemotiveerd met het school-
werk aan de slag gaan en dat er voor ve-
le leerlingen goede vervolgmogelijkhe-
den zyn.

Stichting tot
Huisvesting van
Bejaarden te Vorden
Op dinsdagmiddag 15 maart a.s. zal
dhr. J.F. Geerken, loco-burgemeester
van de gemeente Vorden, de ver-
nieuwbouw van het bejaardencen-
trum "de Wehme" officieel openen.

Het gebouw is gelegen aan de Nieuw-
stad aan de rand van de kom van het
dorp, rondom het complex staan 35

bejaardenwoningen. In de jaren 1979/
1980 werd reeds met het architecten-
buro H. Geels en T.M. B okhorst BV te
Arnhem en de provincie van gedachte
gewisseld over de renovatieplannen.
Direkte aanleiding hiertoe was de
slechte staat van het dak en de brand-
alarminstallatie.
Begin 1983 werd toestemming verkre-
gen en konden de plannen verder
worden uitgewerkt, medio 1984 kreeg
men groen licht van de provincie en
vond de aanbesteding plaats.
Net voor de aanvang van de bouw

kwam via het ministerie de algehele
bouwstop af en verdwenen de plan-
nen tijdelijk in de ijskast. Na veel en
positief overleg met de provincie kon
de bouw op 21 april 1986 van start
gaan en werd het gehele complex be-
gin van dit jaar opgeleverd.
Het gebouw bestaat uit twee woonla-
gen waarin ondergebracht is het be-
jaardencentrum, 3 wooneenheden
voor het flankerendbeleid en zeven
aanleunwoningen.

Het totaal aantal verzorgingsplaatsen
bedraagt 72, verdeeld over 6 tweeper-
soons wooneenheden en 66 eenper-
soons wooneenheden.
Op de begane grond bevinden zich de
rekreatiezaal, de keuken en de overige
dienstruimten, boven bevinden zich
een biljart alsmede vergaderruimte.

Het bejaardencentrum telt 35 perso-
neelsleden, de dagelijkse leiding is in
handen van mevr. J.M .E. Rouwen-
horst, per 1-4-1988 dhr. v.d. Vuurst.
Het ontwerp voor het gebouw is van
het architektenburo H. Geels en T.M.
B okhorst B.V. te Arnhem, algemeen
adviseur was het Bureau Organisatie
Bouwwezen B.V. te Utrecht. De
hoofdaannemers waren: Aannemers-
bedrijf Verkerk, Zevenaar en Installa-
tiebedrijf W.A. Kemkens, Zieuwent.
De tuin werd aangelegd door de Fa.
Gebr. Kettelerij, terwijl de stoffering
werd verzorgd door de drie Vordense
wooninrichters.

Het gehele project vergde een investe-
ring van ca. 7 miljoen gulden en bleef
daarmede binnen de begroting.

INGEZONDEN MEDEDELING
Buiten verantwoording van de Redactie

Geachte redactie,

Al vele jaren woon ik in de Achter-
hoekse gemeente Vorden en met veel
genoegen. Gedurende die jaren is er
veel veranderd; het halen van gas in
flessen is verleden tijd. De beerputten
zijn grotendeels verdwenen; trottoirs
zijn aangelegd en sportzalen zijn ge-
bouwd.
Dit alles overziend, hield ik het niet
voor mogelijk dat CDA en WD nog
zo in de ver verleden tijd vertoefden,
dat de C.v.d.K. in Gelderland verteld
moest worden dat een vrouwelijke
Burgemeester toch echt niet kan.
Wat CDA en WD in Vorden menen,
raakt mij niet, maar dat zij een vrou-
welijk raadslid het Plattelandskarakter
van Vorden als excuus laten opvoeren
voor hun bekrompen zienswijze,
stoort mij in erge mate. Dat zij geen
vrouw als Burgemeester wensen, is
hun goed recht; maar zeg dat dan ge-
woon en gebruik niet de ligging van
een dorp tussen weilanden en maï's-
velden als reden voor deze opvatting.

Het zou ook nog kunnen zijn dat
mevr. Aartsen van mening is dat de
bevolking van Vorden zo "plattelands-
achtig" is dat zij een vrouw niet zou-
den kunnen accepteren. Maar dat zou
helemaal vreselijk zijn: Spakenburg in
de Achterhoek!

A.R. Sikkens,
Mispelkampdijk 40.

Geslaagde Contactavond
Vorflens Mannenkoor •
Afgelopen zaterdag hield het Vordens Mannenkoor zijn jaarlijkse
Contactavpnd voor donateurs en gast-koren.

Samen met de genodigde koren werd er een grandioze happening van
gemaakt.

Na het welkomstwoord van de voor-
zitter (L. Westerhof) waarin deze de
ere-voorzitter, die wegens ziekte ver-
hinderd was, beterschap wenste,
openden de gastheren o.l.v. Bert Nij-
hof met een zestal leideren, waar, bij
"He's the Lilly of the valley" met volle
teugen te genieten was van de solo
van Ludo Eijkelkamp.

Daarna trad het Lichtenvoords Man-
nenkoor op o.l.v. H.BJ. Weenink,
eveneens met een zestal liederen. De
begeleiding werd hierbij verzorgd
door een broer van de dirigent J.H .E.
Weenink, die tevens dirigent is van het
Markelo's Mannenkoor. Daarom
werd het "Chor der Landleute" door
beide koren gezamenlijk uitgevoerd:
een staaltje van zangersvriendschap!
Als derde, en laatste koor voor de pau-

ze, trad het E ibergsMannenkooro.lv.
Emile Engel in de schijnwerpers.
Na de pauze werd hetprogramma ver-
luchtigd door een opvoering van de
gemengde zangvereniging Aminato
uit Zetten o.l.v. Lex van Diepen jr.
Het zangprogramrria werd afgesloten
met de eigen bijdrage van het Marke-
lo's Mannenkoor, die o.a. een aantal
Barber-shop liederen ten gehore
bracht.

Na het zanggedeelte werd de avond
voor de 300 aanwezigen vervolgd met
een dansje en een drankje, waarbij on-
der begeleiding van het dansorkest
"Weekend" nog enkele uren bestaan-
de contacten konden worden ver-
nieuwd en nieuwe contacten konden
worden gelegd. Alles met elkaar een
bijzonder geslaagde avond.

Weekend
recept
slagerjj
Vlogman

Krabbetjes uit de oven
Krabbetjes, varkensribbetjes met vlees eraan, weden vroeger vrijwel uit-
sluitend verkocht voor de erwtensoep. Ze smaken echter ook heel goed
bij zuurkool en andere winterse gerechten zoals stamppotten en peul-
vruchten.

Reken voor 4 personen op l kg (of wat meer) krabbetjes (in stukken ge-
sneden).

Rasp l ui op een fijne rasp en voeg er l uitgeperst teentje knoflook, 2 eet-
lepels grove mosterd, l theelepel azijn, wat zout en (veel) grof gemalen
zwarte peper aan toe. Wrijf de krabbetjes met het mengsel in en laat ze
een uurtje op een koele plek (doch niet in de koelkast) liggen.
Leg een treefje in een ovenslee en schenk er zoveel koud water in tot het
net iets onder het treefje staat. Voeg 2 verkruimelde laurierbladeren toe.
Leg de krabbetjes op het treefje en schuif de ovenslee op het rooster iets
onde het midden in de reeds tot 225° C voorverwarmde oven. Temper
na 10 minuten de ovenwarmte tot 200° C. Reken op een braadtijd van 40
minuten. Keer de krabbetjes van tijd tot tijd om.

Bereidingstijd: 20 minuten - Energie per portie: ca. 890 kj (210 kcal)

Sony - excuses - misverstanden
In de wjjk Nieuwstad, Horsterkamp, Beatrixlaan etc. moest
men vorige week in eerste instantie gedeeltelijk verstoken bhj-
ven van Contact, daar door een techniche storing er geen kran-
ten genoeg waren. Gevolgen: boze reacties, telefoon rood-
gloeiend, etc.

Donderdagsmorgens was dit euvel echter grotendeels opge-
lost, doch toen bleken er problemen wie wel en wie niet een
krant hadden gehad. Voor onze bezorger was het moeilijk e.e.a.
nog te achterhalen.
Misschien hebben mensen dubbel Contact gehad en anderen
weer niet.

Nogmaals onze oprechte excuses voor het ongerief.

de Redactie.

Vordens Mannenkoor
zingt voor "de Wehme"
Maandagavond 14 maart geeft het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van Bert N ijhof een uitvoering ten bate en ter afsluiting van de
aktie "Kado voor de Wehme".
Het concert waaraan ook Ludo Eijkelkamp zijn solistische medewer-
king zal verlenen, wordt gehouden in de Ned. Herv. kerk. De toegang
is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor ge-
noemd doel.
De opbrengst komt volledig ten goede
aan het batig saldo van de aktie. Het
programma van het Vordens Man-
nenkoor ziet er als volgt uit:
Haee Dies (Joh. Verhulst) - Zum Ein-
gang (F. Schubert) - Zum Sanctus (F.
Schubert) - Sancta Maria (J. Scheit-
zer) - B oh Frédwitschnis (Russische
hymne) - He's the Lilly of the valley
(N egro spiritual) - D ie N acht (F. S chu-

bert) - Le Rossignol (Gretry) - Ritters
Abschied(J.Kinkel)-Finlandia(J.Si-
belius) - Untreue (Glück/Silcher) -
Mijn Nederland (Kroonenberg Man-
gold) - Ons Gelderland (C J.C. Geer-
lings) - Vordens Volkslied (J.H. Jans-
sen) - Soldatenlied (Russische hym-
ne) - Wolgalied (Russische hymne) -
Wiegenlied (J. Brahms/Bert N ijhof.
Zie ook advertentie in dit nummer.

Jaarvergadering Oranjevereniging:
Aubade op Koninginnedag
op het Van Arkelplein

In afwijking van vorige jaren wordt de
aubade op Koninginnedag op het Van
Arkelplein, inplaats van bjj het gemeen-
tehuis, gehouden.
Dit staat in verband met de onthulling
van de Beatrixplaquette.
In samenwerking met de gemeente
heeft de Oranjevereniging Vorden ter
gelegenheid van de vijftigste verjaar-
dag van onze Koningin, Beafrix, een
Beatrixboom, een Tillia x Europaea
(een lindeboom), geplant op het Van
Arkelplein.
Op Koninginnedag wordt de daarbij-
behorende plaquette onthuld, door
kinderen van de 5 basisscholen uit
Vorden (Kranenburg, Wildenborch,
OL Dorp, 't Hoge en de Vordering).
Dit werd bekendgemaakt op de jaar-
lijkse ledenvergadering van de Oran-
jevereniging Vorden in bar-bodega
"het Pantoffeltje", die werd geleid
door de herkozen voorzitter dhr. H .G.
Wullink.

Ook herkozen werd bestuurslid dhr.
G. Wolsing. Dhr. M J. Bruggeman
nam het secretariaat over van dhr. G.
te Velthuis, die op zijn beurt weer de
2e voorzitter werd. Dhr. H. van Wou-
denberg werd benoemd tot 2e secreta-
ris.

Ondanks de grote uitgaven van vorig
jaar voor het grote vuurwerk kon pen-
ningmeester B. Bloemendaal toch
met een positief saldo afsluiten.
De gemeente heeft samen met druk-
kerij Weevers bv het vuurwerk bekos-
tigd.

Ledenwerfaktie
De ledenwerfaktie van vorig jaar heeft
50 nieuwe leden opgeleverd. Ook dit
jaar wordt er rond Koninginnedag
weer een ledenwerfaktie gehouden,
met name Ruurloseweg en Kranen-
burg.

Zaterdag 23 april
Achterhoekse avond

Op zaterdag 23 april wordt in het Dorpscentrum een Achterhoekse
avond georganiseerd.

Door de toneelvereniging Wilden-
borch zal een blijspel worden opge-
voerd.

De Varsseveldse Akkordeonvereni-
ging zorgt voor de muzikale omlijs-
ting.

Zaterdag 30 april
Het programma voor 30 april is voor een
groot deel gebjk aan vorig jaar. Tal van
aktiviteiten, o.a. oriënteringsritten, vo-
gelschieten, ringsteken met dogkar, etc.

Het jeugdprogramma wordt verzorgd
door de Kwasiman en Pulver. De
Dorpsstraat zal weer worden afgeslo-
ten voor het verkeer vanaf Ten Cate
tot aan Artifleur.

Geheel nieuw zijn de Vlaamse spelen
(ouderwetse spelletjes zoals o.a. vo-
gelgooien), die in samenwerking met
de Oranjevereniging door Jeugdsoos
"Het Stampertje" zullen worden geor-
ganiseerd.

Groot
motorspoitspektakel
Dan is er 's middags een groot motor-
spektakel in het centrum, de Straten-
cross, die zal worden georganiseerd
door VAMC "de Graafschaprijders".

Original
Rebound Jazzband
Om het nog gezelliger te maken hebben
de horeca-ondernemers hun medewer-
king toegezegd voor de financiële bijdra-
ge om de Original Rebound Jazzband
naar Vorden te halen.
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deRegt,
Bloemendaal & Wiegerinck

(v.h. Administratiekantoor Vorden BV)

heeft traditioneel op de volgende avonden

het kantoor geopend voor particulieren t.b.v.

de belastingaangifte 1987
en wel tussen half 7 en half 9:

- woensdagavond 9 mafart

- woensdagavond 16 maart

- woensdagavond 23 maart

Wacht niet tot het laatst!

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - 05752-1485

Wij slijpen vakkundig

uw MOTORMAAIER

HANDMAAIER

DE BEER B.V.: uw adres voor het
vakkundig slijpen en reviseren

van uw grasmaa i machine.

GEREEDSCHAP
EN IJZERHANDEL

DE BEER BV
Spittaalstraat 22
ZUTPHEN
Tel.: 05750-18040

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 - Vorden

tel. 05752-3163

Uw officiële dealer

WAAROM L.M .B VORDEN?
•* scherpe prijzen

# snelle en goede service

# verkoop en onderhoud van machines van

bekende merken, waaronder o.a. DEUTZ-FAHR,

VEENHUIS, MULLOS, EBERHARDT, enz.
î B

in techniek en comfort

voorop!

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, fransporten in binnen- en
buitenland.

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Gancestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen ™ta
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

htlion
zonweringen

L/W leverancier voor al uw
verticale en horizontale zonweringen.

Wij zijn gespecialiseerd in Rolluiken (Heroal)

en verticale lamellen

5 jaar garantie - eigen montage

showroom: Hummeloseweg 7, Hengelo (G)
voor afspraak bellen 05753-1048

Bij inlevering van deze bon

Bolussen
van 4,50 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

KADETT Auto v.h. jaar 1985

OPEL-SERVICE

W. J. v.d. Kooi in Lochem
met 45 gloednieuwe auto's in voorraad

van de zuinige CORSA t/m de
elegante SENATOR

presenteert 10 DAGEN lang, een
UNIEKE EN GIGANTISCHE

OMEGA CD

OMEGA Auto v.h. jaar 1987

van 10 t/m 19 MAART
met o.a. 7 aparte "SPORT'mod^ten van Corsa t/m Omega, allemaal in

de kleur wit. En door ons zelf ontworpe^TOit moet u zien, anders hebt u wat gemist!

De onderstaande auto's staan klaar
voor een GRATIS PROEFRIT

* CORSA E12N - E13N met,,schone" motor

* CORSA-DIESEL zuinig 1:22 veel ruimte -
zeer snel - geluidsarm - 3 sec. voorgloeieiï

* KADETT 3-4-5 drs. met ,.schone" motor
" E13N - E16i - E18S in L.S.-,,Club" enz.

* ASCONA 4-5 drs. E18S ,,schone" motor.

* MANTA 2.0i G.S.I. sport

* OMEGA 4-drs. 18S - 2.0i met katalysator.
Ook in sportuitvoering

* SENATOR 4-drs., 2.5 Itr. met standaard:
A.B.S.-remsysteem, getint glas -
centrale portiervergr. enz. enz.

HOGE INRUILPRIJZEN
EN FINANCIERING

MOGELIJK
L.

JSUZU Trooper 4-wheel drive

fr«

MET 3000 KG TREKKRACHT

AANBIEDING tijdens de SHOW

3 DEMONSTRATIE AUTO'S:
met weinig km.

1 KADETT 3-drs. 13S b.j. 1988
1 ASCONA 5-drs. E18S b.j. 1988

1 SENATOR 4-drs. 25S b.j. 1988

GRATIS: REIS
voor 2 oers. naar de

'OPEL-fabriek in Bochum Duits!,
Incl.: lunch en diner
Bij aankoop van een

nieuwe Opel

INRUILAUTO'S
Tijdens de show hebben wij

onze O.K. inruilauto's
nog,,scherper geprijsd!

STUNTPRIJZEN

O.K. inruilauto's zijn gecontroleerd
van bumper tot bumper + 100% garantie

3 maand lang.

GRATIS voor e,Ke bezoeKer: 1 Orig. zelfklevende OPELOLIEPEILSTOKAFSTRIJKSPONSHOUDER

UW GASTHEREN TIJDENS DE SHOW

W. J. v. d. Kooi G. M. Boonk P. Bier

SHOWDAGEN VAN DONDERDAG w MAART T/M ZATERDAG 19 MAART

Dagelijks geopend van 9.00 tot 't avonds 21.00 uur
Zaterdags van 9.00 uur tot 17.00 uur

Zondags: Kijkdag (GEEN VERKOOP/
SHOWROOM GEOPEND)

Voor elke bezoeker staat een kopje koffie
met een heerlijke Zwiepse bolus klaar.

OPEL-SERVICE W. J. r KOOI
Off. OPEL- + ISUZU-dealer

Tramstraat 13-31. 7241 CH LOCHEM.
Tel. 05730-2555.

Off. OPEL- + ISUZU-dealer



alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vordert

OPEN HUIS
Heeft u zin in het voorjaar? Bent u in
de stemming voor de nieuwe mode?
Kom dan even bij ons langs want
nu krijgt u een prima overzicht van
het nieuwe modebeeld. En wij
hebben alle tijd om u te laten zien
hoe u de mooiste kombinaties
kunt maken.

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

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M. W. en Mazda automaat

De nieuwe mode
is al net zo tintelend
als de eerste zonne-
stralen. Loop dus
even bij ons binnen
want bij ons begint het
voorjaar pas echt. U
bent van harte welkom
op de open huis dagen.

Zaterdag
12 maart
VAN 1030 UUR
TOT 17.00 UUR

showen mannequins en dressmen
onze nieuwe Voorjaars collectie's
in Dames-, Heren en Kindermode.

Modecentrum

Ruurlo

Heropening
Dinsdagmorgen 15 maart heten wij U weer van harte welkom
een kijkje te komen nemen in onze gemoderniseerde winkel
in schoenen en lederwaren.

Om deze opening niet ongemerkt voorbij te laten gaan
houden wij een aktie met waardebonnen.

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U

bij aankoop van f 50,- kontant korting van T O/"""

bij aankoop van f 100,- kontant korting van T l U/"~

bij aankoop van f 200,- kontant korting van T mL v/™"

Waardebon geldig t/m zaterdag 26 maart a.s.

Voor meer keus naar

GEVERINK
Schoenen Lederwaren

Dorpsstraat 27 - 7261 AV RUURLO

SPAARRENTE ELK JAAR
EEN STAPJE HOGER?

zonder kosten. Bij de maximale loop-
tijd van vijfjaar profiteert u van een
gemiddelde rente van 6%.

Al met al de meest winstgevende
en ideale spaarvorm voor mensen
die een bedrag ineens kunnen mis-
sen. En daar al snel veel profijt van
willen trekken. Vraag om meer infor-
matie bij de bank met de S.

Wie een bedrag van één-, vijf-, tien-
duizend, of een veelvoud of combina-
tie daarvan kan wegleggen, zou de
spaarcertificaten van de bank met
de S in overweging moeten nemen.

Dat zijn al dan niet op naam gestel-
de - dus overdraagbare - waarde-
papieren die elk jaar vanzelf meer
waard worden. In het vijfde en laatste
jaar leveren ze maar liefst 9% rente
op!

Elk jaar een hogere rente, terwijl
uw geld altij^fcrij opneembaar blijft,

bondsspaarbank S
Centraal en oWelijk Nederland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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

Spaarcertificaten van de bank met de S.
'n Winstgevende belegging.

Boekenweek 17-22 maart
10 dagen lang GR A Tl S bij aankoop

van tenminste 19,50 aan boeken. OP = OP!

\
•

Latjes, Regels, Ronde stokken en Profielen,
houtwerk, plaatmateriaal en schappen etc.,
dit allemaal bij
DOE-HET ZELF CENTRUM en HOBBYHUÏS

PHNNEVDCEL
Ruurloseweg 2 - tel. 057^3-1484 - HengeloG.
Bij de kerk P.S.: Parkeerplaats achter de

winkel via de Bleekstraat.

Spijker
rokken
van mini
tot maxi
in 6 modellen
en alle
wassingen
met en zonder
leer
en de prijs: _ _
bij ons al

vanaf

Dorpstraat ?9

RUURLO



Uitnodiging

De Touwtrekvereniging Vorden
nodigt donateurs met hun huisgenoten
en oudpapier leveranciers uit
voor haar jaarlijkse

Toneelavond
op 12 maart a.s.

Krato speelt:
Zo heeft meuje Qerre het gewild.

Aanvang 20.00 uur
in het Dorpscentrum.

Wij kochten een geannuleerde order zeer voordelig in
en laten u hiervan mee profiteren.
Het seizoen is maar net begonnen en nu al

30% VOORDEEL

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

«rijer
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
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Op vakantie met
het reumafonds
Ook mensen met reuma kunnen op va-
kantie gaan, mits er maar rekening wordt
gehouden met hun beperkingen.

Het spreekt vanzelf dat het Reuma-
fonds door jarenlange ervaring inmid-
dels het beste weet aan welke eisen zo'n
vakantieverblijf moet voldoen. Die eisen
zijn allemaal verwezenlijkt in de bouw
van het centrum Groot Stokkert te Wa-
penveld op de Veluwe. Het bestaat uit een
hotel en 16 bungalows op een terrein waar
verharde paden het mogelijk maken dat
zelfs gasten in rolstoel kunnen genieten
van de bosrijke omgeving.

Van de vele attracties zoals een dieren-
boerderij, een volière, een midgetgolf-
baan enz. is het in 1986 door Koningin
Beatrix geopende creatief therapeutisch
zwembad wel de grootste trekpleister.

Over een verblijf op Groot Stokkert
geeft de afdeling recreatie van het Reu-
mafonds graag alle inlichtingen. U kunt
daar ook vragen naar de vele reizen die
het Reumafonds organiseert naar ver-
schillende aangepaste bestemmingen in
binnen- en buitenland.
Het adres is: Statenlaan 128,
2582 GW Den Haag. Tel. 070-503231.

Denk aan de advertentie
voor

Voorjaar/Paasnummer!

Lange katoenen jassen «rendcoats)
met veel extra's en zeer modieus _
in grijs, beige, zand en marine 4 ̂ Ê ^^

inkelprijs: 179,- onze Pn,s % m

Lange nylon jassen
met veel extra's in marine en zwart

Winkelprijs: 98,- onze Pnj:

Dorpstraat 29

RUURLO

(trendcoats)

18

Dames-heren spijkerbroek
model Trader, merk Combath,
black en bleu denim SNOWWASH

Alleen bij Focus

uw
* briefpapier

komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt. CUTmCMTMUOBI

lid Koninklijk
Verbond van ~
Grafische ~
Ondernemingen

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

TOT ZIENS BIJ FOCUS matiï£
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

ULFT
LOCHEM

EEKM&REOl
Dl VAlEWtlDE' i k. Roosjes 4.75

staan 14 dagen

1 bos Trosanjers 5,75 1 doos Violen 10,-



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

DERDE BLAD
Donderdag 10 maart 1988

49e jaargang nr. 49

Zaterdag 12 maart laat Modecentrum Teunissen ons kennis maken
met haar nieuwe kollektie voorjaarsmode 1988 voor dames, heren en
jongelui. De doorlopende modeshow wordt gepresenteerd door vier
manequins, twee dressmen, twee meisjes en een jongen. Dit alles on-
der het genot van een hapje en een drankje. Er is voldoende personeel
aanwezig voor het geven van informatie en advies.

ledere bezoeker krygt een aardige attentie aangeboden.

We geven u alvast een voorproefje:
Voorjaar 1988 staat geheel in het te-
ken van combinaties. Rokken, blou-
ses en blazers in de kwaliteit katoen,
viscose and cool-wool nodigen uit tot
smaakvolle combinaties. Let u vooral
ook op de kleuren, zoals de modieuse
zandkleur (in de tinten beige, verlo-
pend tot bruin) en marine gecombi-
neerd met rood, geel of cobalt-blauw.
Maar ook de wat zachtere pastels
zoals bleu, rose en natuurlijk wit gaan
heel mooi samen met de basiskleuren
zand en marine.
De aktuele roklengte bij de rechte
rokken is 65 cm (net even onder de
knie) en de lengte voor wijde rokken
blijft 75 cm. De blazers zijn zeker in
de schouders oversized en verder licht
getailleerd. Kenmerkend voor de
voorjaarsmode voor dame,s zijn de
rustige dessins en veel uni's (d.w.z. het
dragen van één kleur).

In de voorjaarsmode voor heren zult u
veel blazers en jasjes zien, veelal van
katoen, gevoerd en ongevoerd, wijd in
de schouderpartijen, één- en tweerij
knopend. De basiskleuren beige en
marine lenen zich bij uitstek voor vele
fraaie combinaties met onder andere
pullovers in rustige dessins. De heren-
mode kenmerkt zich verder door licht
materiaal, dat ook gebruikt is voor
pantalons, effen en geruite.

De kinderkleding springt er vooral uit
wat kleuren betreft. Voor de meisjes

zijn de kleuren rood, marine en wit
toonaangevend, maar ook pink(rose).

Met streepjes broeken en truien zijn
vrolijke combinaties te maken. De-
luchtige jacks zijn veelal voorzien van
kleurrijke details. Voor de jongens gel-
den de basiskleuren groen en blauw,
in combinatie met kaki.

U zult genieten van de voorjaarsmode
van het huis Fuik (exclusief in de regio),
chique en stijlvolle mode vooral voor
feestelijke gelegenheden zoals onder
andere voor bruiloften. Verder kunnen
de dames zich bijzonder smaakvol en
modieus kleden met mode van het huis
Jean Clair, makkelijke stoffen en veel-
zjjdig te combineren. Voor de jonge
meisjes brengt het merk Frapp mode in
T-shirt kwaliteit, wjjde rokken, T-shirts
en blazers. Fijne kleding voor jonge-
mannen is er van het merk Equip, bla-
zers, shirts en broeken. Barbara Farber,
Pointer en Locker laten fleurige kin-
dermode zien.
U bent allen van harte welkom op zater-
dag aanstaande!

Weekblad Contact

INGEZONDEN MEDEDELING
Buiten verantwoording van de Redactie

Profielschets nieuw te
benoemen burgemeester
"U bedoelt gewoon een goeie burge-
meester", .was de bondige reaktie van
Mr. de Bruijne, Commissaris van de
Koningin, op de uitvoerig geformu-
leerde profielschetsen die door de ver-
schillende partijen tijdens de speciale
raadsvergadering van vorige week
werden gepresenteerd.

Natuurlijk moet Vorden gewoon een
goeie burgemeester krijgen en wor-
den we hopelijk straks nietopgezadeld
met iemand, die hier in de nadagen
van zijn carrière wordt "gestald".
Jammer is het echter, dat kennelijk
niemand in zijn of haar profielschets
vermeldde, dat de nieuwe burge-
meester ook op zijn minst de nodige
belangstelling zou moeten hebben
voor de in deze tijd zo belangrijke pro-
blematiek van de werkgelegenheid en
het daarmee verband houdende on-
dernemersklimaat.
Een burgemeester met begrip voor
het bedrijfsleven en voor de heden-
daagse problematieken waarmee dat
bedrijfsleven wordt geconfronteerd,
zou ons -juist met het oog op behoud
van de werkgelegenheid - zeer wel-
kom zijn, of dat nu een man of een
vrouw is.
Het plattelandskarakter zou daardoor
onaangetast blijven.

Industriële Kring Vorden.
Mr. B.H J. de Regt, voorzitter
Ing. J. Krooi, penningmeester.

• IN VOGELVLUCHT!

• Automobielbedryf Ruesink
BV opent derde bedrijf

Automobielbedrijf Ruesink BV, reeds
gevestigd in Ruurlo en Haaksbergen,
heeft een gloednieuw bedrijf erbjj ge-
kregen in Doetinchem, gelegen aan het
Grutbroek 6 op het Industrieterrein
Grutbroek. De officiële opening vond
plaats dinsdag i maart door de alge-

meen directeur van Citroen Nederland,
dhr. R. Ducorroy, in aanwezigheid van
een groot aantal genodigden.
Zo'n 350 personen toonden voor deze
feestelijke dag belangstelling. Ap en
Mina Ruesink mochten tal van felici-
taties in ontvangst nemen. Met het
ontvouwen van het derde vaandel was
het derde autobedrijf Ruesink offi-
cieel geopend. Het bedrijfspand heeft
een totaal oppervlak van 1150 m2,
waarvan 600 m2 showroom en 550 m2

garage en magazijn.
De uitvoering van het fraaie bedrijfis
geheel volgens de laatste kleurstellin-
gen en eisen van Citroen, dat wil zeg-
gen in de kleuren wit en rood. In de
showroom is het totale programma
van Citroen te bezichtigen, waaron-
der ook het nieuwste model Citroen
AX, waarmee Ap Ruesink onlangs in
een landelijke wedstrijd de eerste prijs
heeft gewonnen ten aanzien van het
hoge verkoopcijfer en de uitstekende
service die het bedrijf biedt.
Het nieuwe bedrijf in Doetinchem
biedt werkgelegenheid aan acht meq-
sen en Ap Ruesink hoopt in korte tijd
het personeel te kunnen uitbreiden
tot het dubbele.

• SIMAVI kollekteert voor
betere watervoorziening in
ontwikkelingslanden

Door gebrek aan zuiver water lopen in
ontwikkelingslanden zeer veel mensen
jaarUJks en of andere gevaarlijke ziekte
op. Daardoor sterven nog steeds 25.000
mensen per dag als gevolg van besmet
drinkwater. In veruit de meeste geval-
len wordt het water uit open putten en
rivieren gehaald, die mede door de kli-
matologische omstandigheden "rijke-
hjk voorzien" xyn van bacterieën.

Met eenvoudige middelen kan vaak
doeltreffend een oplossing geboden
worden. Simavi, de vereniging van di-
rekte steun aan medische projekten in
ontwikkelingslanden, maakt de aan-
leg van pompen en het slaan van put-
ten in heel wat landen ter wereld mo-
gelijk. Zij acht dit belangrijk omdat
water en gezondheidszorg nu een-
maal niet te scheiden zijn.
Om dit ook voor de komende jaren
mogelijk te maken kollekteert Simavi
van 14 tot en met 20 maart.
Met het ingezamelde geld financiert
Simavi kleinschalige projekten over
de hele wereld. Daar is 4 miljoen gul-

den voor nodig. De vereniging is vol-
ledig afhankelijk van partikuliere bij-
dragen.

Simavi is in Nederland de enige alge-
mene vereniging die zich al meer dan
60 jaar bezig houdt met medische ont-
wikkelings samenwerking en zich
daarbij niet beperkt tot een bepaalde
ziekte, land, religie of politieke over-
tuiging. Simavi ontvangt geen subsi-
die van de overheid en is daarmee een
volledig partikuliere organisatie; de
hulpverlening is er op gericht zoveel
mogelijk de mensen te helpen zichzelf
te helpen.
De steun gaat rechtstreeks naar de
medische instelling zonder inmen-
ging van derden, zoals bijvoorbeeld
overheden. De door Simavi aangebo-
den hulp heeft een aanvullend karak-
ter. De gegeven hulp moet er bij voor-
keur wel toe leiden dat de gezond-
heidszorg voor langere termijn wordt
verbeterd. Het creëren van een goede
watervoorziening is een voorbeeld
van zo'n strukturele verbetering.

Deze kollekteweek vragen in het hele
land duizenden kollektanten bij u aan
de deur voor een bijdrage; mocht u de
kollektant niet treffen stort dan uw bij-
drage op GIRO 300100 ten name van
SIMAVI-HAARLEM.

Want het kan anders, het MOET beter!

• Openbare Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten: Vieltstra,
Hendrikus, Het huus op de wieke -
Tuil, G J.F. van, Wichelroede lopen -
Assagioli, Roberto, Over de wil -
Mets, Leo, America ... America -
Gray, Caroline, Hotel de luxe - Kop-
pel, Nikolaus, Tiffany; een hobby in
kleurrijk glas - Jansma, Klaas, Twee-
duizend jaar geschiedenis van Gelder-
land - Irving, John, Hotel New
Hampshire - Lansink, Hendrik, Het
grote geheim - O'Bryan, Sofi, Liefde
bij kaarslicht - Kirsta, Alix, Alles over
stress -^«ssing-Boer, Henny, Als
dauwdruppels op het land - Sebas-
tian, Ana, De eerste fakkels - Weeda-
Mannak, W.L., Anorexia nervosa bij
jongererwSchilder, Aleid, Hulpeloos
maar scl^Mg - Beek, Geert van, Ge-
zichten binnen handbereik - Irish, Lo-
la, De geur van wilde bloemen.

AGENDA

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

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Iedere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

Iedere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

ledere dinsdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Seniorensport in de Sport-
hal.

ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymna-
stiek. Stichting Welzijn Ouderen.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofleltje.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
woensdagavond majorettes; donderdag-
avond repetitie drumband en harmonie-
orkest - leerlingen: woensdag en donder-
dag.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

Fietsclub VRTC elke donderdagavond
zaaltraining in het Dorpscentrum.

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

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

Iedere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

MAART
12 Feestavond Landelijke Ruiter- en

Pony club de Graafschap
15 NCVB Pasen
16 HVG afd. Dorp, maandelijkse

avond, Pasen, in de Voorde
17 Bejaardenkring
19 Uitvoering Concordia, Dorpscen-

trum
23 Avond Produktschap Vee- en

vlees, Plattelandsvrouwen
27 Openingstocht fietscluJ^

VRTC „de Achtkaste^pjders"
29 Bejaardensoos passiemiddag
31 Bejaardenkring, Pasen

ilwRl
APRIL

8 Jong Gelre, Regio cuï
wedstrijd

12 Soosmiddag Bejaarden Kranen-
burg

13 Ned. Bond v. Plattelandsvrou-
wen, Veilig Verkeer

14 Bejaardenkring Vorden
16 Operette Warnsveldse Operette

Vereniging
19 NCVB afd. Vorden
20 HVG afd. Dorp, dia-avond
21+22 Musical OLS Dorp
23 Jong Gelre, Prov. Culturele wed-

strijd en Ledenvergadering
26 Soosmiddag Bejaarden Kranen-

burg, Voorlichtingsmiddag subsi-
die

28 Bejaardenkring Vorden
29 Jong Gelre, Kegelen

MEI
7 Landelijke ledenvergadering +

culturele wedstrijd (Dorpscen-
trum)

10 Soosmiddag bejaarden Kranen-
burg

13 Alg. Voorjaarsledenvergadering
Jong Gelre

17 NCVB Oude gebruiken etc.
18 HVG afd. dorp. Afsluitingsavond
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrou-

wen. Lezing Yvonne Keuls
19 Reisje Bejaardenkring
24 Bejaardensoos Kranenburg. Dia's

Australië.

Politieberichten
Periode van 24 februari t/m 8 maart 1988

Op woensdag 24 februari werd er bij de Rijkspolitie te Vorden aangifte gedaan
van diefstal van een tas. Aangeefster had tijdens het winkelen haar tas in het
boodschappenwagentje gezet. Op het moment dat zij bij de kassa kwam be-
merkte zij dat haar tas verdwenen was. De tas werd vervolgens aangetroffen op
de weg naar het gemeentehuis, echter al het geld was er uit gehaald.
- Ook werd door de Rijkspolitie te Vorden een bromfiets uit het verkeer geno-
men. De Rijkspolitie zag de bromfiets rijden op Het Hoge te Vorden. De be-
stuurder had twee voeten aan de grond en het vermoeden van de Rijkspolitie
was dat de bromfiets niet in orde ws. Uit onderzoek bleek dat de bromfiets op-
gevoerd was. Op de rollenbank bleek dat hij te veel vermogen had. Van de brom-
fiets werd gedemonteerd: de cilinder, zuiger, achtertandwiel en de uitlaat. Te-
vens was de bromfiets niet voorzien van een gele plaat en had hij een uitlaatge-
luid van 112 Db en speling op de stuurinrichting. Tegen de bestuurder zal pro-
ces-verbaal worden opgemaakt.
- Er kwamen twee meldingen binnen dat er was ingebroken in een woning. Bij
de eerste woning had men getracht via het slaapkamerraam naar binnen te ko-
men. Dit lukte echter niet, waarna men vervolgens het slot van de achterdeur
vernielde en aldaar in de bijkeuken werd een kast doorzocht. Men is verder niet
in de woning geweest en er wordt niets vermist.

Bij de tweede woning had men een ruit eruit gehaald en binnen diverse kasten
en laden doorzocht; ook hier werd niets weggenomen.

Op donderdag 25 februari werd toezicht gehouden op de Stopkruising van Het
Hoge met de Rondweg. Dit toezicht vond plaats met een opvallende politieau-
to. Er werd eenmaal bekeurd voor het niet stoppen voor de stopstreep.

- Er ontstond een schoorsteenbrand in een woning in Vorden. De brandweer
was snel terplaatse en wist erger te voorkomen.

Op vrijdag 26 februari vond er een aanrijding plaats tussen een personenauto en
een ree. De bestuurder van de personenauto kreeg op de Ruurloseweg een ree
voor de auto. De ree is gewond gevlucht de bossen in langs de Ruurloseweg.
- Ook vond er een aanrijding plaats op de kruising D orpsstraat-Ruurlose weg mt
de Stationsweg-Horsterkamp. Een bestuurder van een personenauto kwam
vanaf de Horsterkamp en wilde de kruising recht over steken. Echter hij verleen-
de geen voorrang aan een personenauto welke over de Ruurloseweg de Dorps-
straat in wilde rijde. Door de klap van deze aanrijding reed deze vervolgens te-
gen een auto aan, welke voorgesorteerd stond voor het kruisingsvlak op de Sta-
tionsweg. De drie voertuigen liepen aanzienlijke schade op en werden afge-
sleept. Bij deze aanrijding vielen geen gewonden.
- Er vond een doorrijden na aanrijding plaats op de parkeerplaats van de super-
markt in de Raadhuisstraat. Benadeelde had haar auto geparkeerd op de par-
keerplaats aldaar. Toen zij bij haar auto terug kwam zag zij dat haar auto schade
had. De auto is aangereden dooreen personenauto, merkDaf, kleur geel/groen.
De Rijkspolitie van Vorden verzoekt getuigen van deze aanrijding zich te melden.

Op zondag 28 februari werd in de Vordensebeek ter hoogte van de brug bij de
Raadhuisstraat een fiets aangetroffen. De fiets werd door de politie uit het water
gehaald. Uit onderzoek met behulp van de postcode werd achterhaald dat de
fiets uit Zelhem afkomstig was. Door depolitie te Zelhem zal de eigenaar in ken-
nis gesteld worden, zodat hij de fiets weer terug kan krijgen.

Op maandag'29 februari deed een werknemer van Telecommunicatie uitZeve-
naar namens deze aangifte van diefstal van een gele compressor. De compressor
werd gebruikt voor de aanleg van de kabeltelevisie en stond gestald tussen wo-
ningen en molen aan de Zutphenseweg. De waarde van de compressor* is
f 24.000. Onderzoek wordt ingesteld.
- Een inwoner van Vorden, woonachtig aan de Insulindelaan, deed aangifte van
diefstal van 4 plastic siervelgen van zijn auto, die geparkeerd stond aan de Insu-
lindelaan. Onderzoek is ingesteld.
- De Rijkspolitie hield weer een controle op de kruising Het Hoge-Rondweg-
Baakseweg. De controle was gericht op de naleving van het verplicht stoppen
voor de kruising. Negen automobilisten reden de kruising op/over zonder te
stoppen. Een bekeuring voor hen volgde. >
- Omstreeks 13.10 uur vond er een ongeval plaats op de Lindenseweg tussen
een bedrijfsauto en een personenauto. Vermoedelijk hielden beide bestuurders
onvoldoende rechts. De bestuurster van de personenauto raakte gewond. Dr.
van de Berg verleende ter plaatse hulp. De auto werd afgesleept.
- Tenslotte werd snelheidscontrole gehouden m.b.v. rader. Controle werd uit-
gevoerd op de Zutphensweg en de Ruurloseweg. In totaal werden 15 voertuigen
bekeurd voor te snel rijden.

In de nacht van 29 februari op l maart werd er ingebroken bij woninginrichting
Lammers aan de Burg. Galleestraat te Vorden. Nadat van de voordeur een ruit
was verwijderd, werden uit de winkel een twintigtal tapijten weggenomen.
Waarde van de tapijten ongeveer f 5.000,-.
Een ieder die informatie heeft wordt verzocht dit door te geven aan de Rijkspolitie.

Op donderdag 3 maart werd door een viertal personen middels een valse sleutel
of magneet de teller van de fruitautomaat bij café Schoenaker te Kranenburg
beïnvloed, zodat deze automaat in 20 minuten tijd 3x f 350,- uitbetaalde. Nor-
maal gesproken is dit niet mogelijk. Deze automaat is inmiddels herijkt door
een controleur van het IJkwezen. Het signalement van de daders en kenteken
van hun auto is bekend, zodat zij een proces-verbaal kunnen verwachten.

Op zaterdag 5 maart kreeg de politie de melding om een ambulance te waar-
schuwen, daarop het voetbalveld van de W Vorden een scheidsrechter getrof-
fen was door een hartaanval. Reanimatie en mond op mondbeademing moch-
ten niet meer baten.

Zondag 6 maart meldde een inwoner uit de gemeente dat er bij hem op de oprit
naar zijn woning een man had gelopen, die reed in een auto met aanhangwagen.
Er was namelijk een feestje bij hem aan de gang. Er stonden een aantal fietsen
op de oprit. Mogelijk wilde die onbekende een aantal fietsen meenemen.
- Een inwoner uit de gemeente meldde dat een portierruit van zijn vrachtwa-
gen, welke geparkeerd stond bij het station te Vorden, was ingeslagen. Uit de
vrachtauto was het kentekenbewijs ontvreemd.

Maandag 7 maart meldde een inwoner uit de gemeente, dat getracht was de ach-
terdeur van zijn bestelauto open te maken. Het slot werd hierdoor beschadigd.
De bestelauto stond geparkeerd op een parkeerplaats aan de Hoetinkhof. Het
openmaken was niet gelukt.

i

Er vond op dinsdag 8 maart een aanrijding plaats tussen een geparkeerde auto
en een bromfietster. De automobilist welke zijn voertuig langs het trottoir ge-
parkeerd had op de Zutphenseweg, wilde uitstappen. Hij keek niet goed uit.
Toen hij het portier opendeed, botste er een bromfietsbestuurster tegen aan. Zij
liep wat kneuzingen en schaafwonden op. De bromfiets werd geheel vernield,
alsmede het portier van de auto.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: sporttas 'Intersport" met voetbalspullen - grijze siervelg 'Toyota" -
wieldop (groen) Mercedes Benz - zwart lederentas met overslag, inhoud para-
pluie, boekje, tabletten, etc. - kleine zwarte hond, reu - shagbuidel - witte hood-
band - fietssleuteltje - zilveren broche, ovaal met motiefbewerking - grijze sier-
velg, kleur grijs - licht bruin portemonneetje, inh. f6,50 en strippenkaart - zwar-
te uniformpet met 2 witte biezen, eig. P. van Hummel - zwart bruin katje - brui-
ne sigarenkoker - sportshirt, blauw - Golden Retriever, reu.
Verloren: autosleutels, "Citroen" aan label - 8 tabletten "Oumoxin" (hoestta-
bletten) - paar zwarte dameshandschoenen - zwarte protemonne f 10,- en f 5,50
- zwarte Koningspoedel (groot model) - zilveren schakelarmband - donkerrode
wollen das - bos sleutels aan Grolsch sleutelhanger - gouden schakelarmband
met 3 kinderkopjes "Danny", "Dorothy" en "Dessy" en 2 sterrenbeelden, Stier
en Boogschutter - grijs wollen winterjas met donker rode voering met diverse
sleutels in de zakken - bruine portemonnee, f200,-, betaalpas, betaalkaart - 2 ro-
ze wanten - rode kater met wittepoten en borst - zwarte knipportemonne, inh.
f 15,- - zwarte portemonne f 8,- en pasfoto's - zilveren armband met schuifslot-
je - zwarte portemonnee, inh. f 50,- en bromfietssleutel - bos sleutels - bank-
pasjes t.n.v. Peppelinkhausen en Lentink - donkerblauwe lederen jack met bont-
voering - pakje geadresseerd aan Pr. W. Alexanderlaan 15, Vorden - blauwe por-
temonnee met witte kraaltjes, inh. f 15,- en fietssleutel - 2 vlaggen aan stok
"Jumbo en Wigwam" - grijze Cyperse kater - sleutelbossen - Casio horloge, di-
gitaal en zilverkleurig - vierkant gouden broche -Eurocheque pasje - sleutelbos
met Suzuki-sleutels - bruine handschoen - 2 bankbiljetten f25,- - groene Ga-
zelle jongehsfiets - Handelaarskentekenplaat 66-FH-52 (kleur groen).



• IN VOGELVLUCHT"

• NCVB
Na een heel gezellige Jaarvergadering
komen de dames van de NCVB afd.
Vorden op 15 maart a.s. weer in het
Dorpscentrum bijeen. Deze avond is
geheel gewijd aan het Landelijk Pro-
ject van de Bond, nl. "Hulp aan vrou-
wen en meisjes in Burkina Faso".
Mevr. T. Wagenmakers-van Rossum
uit Warnsveld laat dia's zien en vertelt
over de positie van de vrouwen en
meisjes aldaar.

SPORTNIEUWS

• Dames Dash/Sorbo
boekten 0-3 winst in Assen

De dames van Dash/Sorbo hebben vo-
rige week zaterdag in Assen weinig
moeite gehad om Sudosa 2 met 0-3 te
kloppen. De Vordense dames konden in
de sterkste opstelling aantreden.

In het begin van de eerste set was het
voor Dash even wennen. In de Assen-
se sporthal werden tegelijkertijd
meerdere wedstrijden gespeeld. Daar-
door trilde de houten vloer nogal.
Dash moest hieraan eerst wennen.
Toen de thuisclub een 5-1 voorsprong
had genomen, was het "gewennings-
proces" bij de dames van Dash over.
Vooral doordat Dash steeds een goed
blok vormde, werd het voor Sudosa
moeilijker en moeilijker om te scoren.
Het Vodense team zette de wedstrijd
naar haar hand en won uiteindelijk
met 9-15."
In de tweede set scoorde Dash/Sorbo
aan de lopende band en in een snel
tempo. Ook nu weer werden de mees-
te punten via het blok behaald. Sudo-
sa moest met lede ogen toezien hoe
de Vordense dames hen van het veld
speelden: 2-15.
In de derde set ging Dash/Sorbo er
blijkbaar vanuit dat de koers reeds
was afgelopen. De ploeg speelde te
nonchalant en bleek niet echt meer
gemotiveerd. Het gevolg was dat Su-
dosa een 8-3 voorsprong kon nemen.
Op gegeven moment 'Vluchtte" coach
Jaap Sanders in een time-out. Bij Su-
dosa aan de opslag konstateerde hij
een opstellingsfout hetgeen het arbi-
trale duo was ontgaan.
D.m.v. deze time-out herstelde San-
ders de fout en ontsprong Dash een
setnederlaag. Het werd uiteindelijk
10-15, zodat de wedstrijd met een 0-3
zege voor Dash/Sorbo kon worden af-
gesloten.

3-0 winst op Avero Olympus Sneek
Dash/Sorbo heeft zich in de bovenste
regionen van de ranglijst kunnen
handhaven door zaterdagmiddag in
de sporthal 't Jebbink met 3-0 van
Avero Olympus uit Sneek te winnen.
In de eerste set leek Dash regelrecht
op een grote overwinning af te steve-
nen. Bij de stand 10-5 trad er evenwel
een "verslapping" op waardoor de
Friese dames plotseling naast Dash
konden komen: 11-11, om vervolgens
met 12-13 de leiding te nemen. Gerrie
Koren kwam toen in de ploeg waaroor
het blok van Dash sterker werd en de
set alsnog in het voordeel van de
thuisclub beslist kon worden: 15-13.
In de tweede set slaagden de Olympus
dames erin om tot 7-7 bij te blijven.
Daarna gaf Dash/Sorbo haar tegen-
stander door goed afwisselend spel
geen enkele kans meer: 15-7.
De derde set werd door Dash wel erg
gemakkelijk opgevat. De concentratie
was niet optimaal, waardoor Olympus
geheel onnodig bij kon blijven. Bij de
stand 14-14 bleek dat diverse speel-
sters van Olympus toch teveel van
hun krachten hadden gevergd. De
ploeg raakte duidelijk vermoeid, zo-
dag Dash/Sorbo toch nog met 16-14
aan het langste eind kon trekken.
De 3;0 overwinning was daardoor een
feit.

Door dit resultaat klommen de Vor-
dense dames naar de derde plaats met
34 punten uit 17 wedstrijden. Koplo-
per is DVC uit Dokkum met 43 pun-
ten uit 17 wedstrijden. Isala uit De-
venter bezet de tweede plaats met 39
punten, eveneens uit 17 wedstrijden.
Zaterdag aanstaande gaat Dash/Sor-
bo op bezoek bij Zwovok '81 uit Zwol-
le, terwijl de nummers één en twee el-
kaar in Deventer ontmoeten.

• BUjartuitslagen
Woensdag 24 febr.: Kranenburg 1-
Boggelaar l 30-39 - dinsdag 23 febr.
Kranenburg 2-Modern 3 34-40 - don-
derdag 25 febr. Kranenburg 3-IJssel-
strand 3 26-40 - maandag 22 febr. Us-
selstrand 4-Kranenburg 4 33-31.

• Vorden onfortuinlijk
ten onder

Vorden l heeft voor de tweede achter-
eenvolgende zondag een nederlaag ge-
leden. Ditmaal werd verrassend met 1-0
verloren van het in degradatienood ver-
kerende Ruurlo. Kansen benutten is
ook een onderdeel van het edele voet-
balspel. De Vordenaren kunnen er over
mee praten.

Mogelijkheden voldoende om in
Ruurlo te scoren. Het lukte evenwel
niet. Zelfs een strafschop kon niet
worden verzilverd.
Bij de stand 0-0 miste Mark v.d. Lin-
den namelijk van elfmeter. Geen ver-
dienste van Ruurlo-doelman Witte-
veen. Mark schoot de bal precies in
zijn handen.
En wat gebeurt er dan vaak? Een doel-
punt aan de andere kant. Een paar mi-
nuten na het onfortuinlijke schot van
Mark v.d. Linden schoot Schutte
Ruurlo naar een 1-0 voorsprong.
In de tweede helft een slechte partij
voetbal, waarbij de ploegen niet veel
voor elkaar onder deden. Vorden pro-
beerde de hatelijke nul weg te werken,
maar slaagde niet in de opzet. Het ge-
lukte Ruurlo om heelhuids het einde
van de wedstrijd te halen.

Een geluk voor Vorden was de 0-3 ne-
derlaag die ABS uit Bathmen op eigen
veld van VIOS Beltrum te slikken
kreeg. Vorden en Markelo staan nu op
eengedeelde tweede plaats met vijf
punten achterstand op koploper Die-
rense Boys en vijf punten voorsprong
op de nummer 4, het Pannerdense
RKPSC. Laatstgenoemde ploeg heeft
evenwel één wedstrijd minder ge-
speeld. Voor Vorden zaak om de ko-
mende weken goed bij de les te blij-
ven!

Uitslagen
Kompetitie wedstrijden junioren
5 maart: Vorden A1-VIOS Beltrum 0-
1 (gestaakt na 30 minuten Ie helft),
Sp. Eibergen A2-Vorden A2 11-4,
Heeten Bl-Vorden BI afgelast, Vor-
den B2-Markelo B3 11-0, Gazelle-
Nieuwland Cl-Vorden Cl 1-7, Sp.
Brummen C2-Vorden C2 3-0 (ge-
staakt na 20 minuten Ie helft).
Programma junioren zat. 10 maart:
SSSE Al (Aalten)-Vorden Al, Vorden
A2-GSV '63 Al (Geesteren), Vorden
Bl-WWNA BI (Apeldoorn), Neede
B3-Vorden B2, Vorden Cl is vrij, Vor-
den C2-Gazelle-Nieuwland C2 (Die-
ren).

Senioren, uitslag zondag 6 maart:
Sociï2-Vorden30-l.
Programma zondag 13 maart:
Zutphania 1-Vorden l, Ruurlo 3-Vor-
den 2, Vorden 3-de Hoven 2, Ruurlo 6-
Vorden 4, Vorden 5-Oeken 2, Loener-
mark 12-Vorden 6, Vorden 7-de Ho-
ven 5.

• Vorden te gast by Anderlecht
Naar aanleiding van de kontakten die
zijn ontstaan tijdens het internatio-
naal jeugdvoetbaltoernooi is een af-
vaardiging van het jeugdbestuur van
"Vorden" zaterdag te gast geweest bij
"Anderlecht" in Brussel. De Vordena-
ren werden in het complex van deze
Belgische topclub rondgeleid en za-
gen aansluitend de competitiewed-
strijd Anderlecht-B eerschot.

• Voetbaluitslagen
Uitslagen zondag28februari: Ruurlo L-
Vorden 11-0, Markelo 2-Vorden 2 2-1,
Vorden 3-Zutphen 4 3-0, Vorden 5-
Warnsveldse Boys 5 1-6, Sp. Brum-
men 10-Vorden 6 ï-1, Vorden 7-SCS 3
0-1.

• Waterpolo
Dames Vorden verliezen met 12-1 van
Brummen: Brummen kampioen
De dames van Vorden hebben vorige
week zaterdag in Eefde met 12-1 ver-
loren van Brummen, waardoor de
Brummense dames de kampioens-
vlag konden hijsen. Vorden was in de-
ze wedstrijd gehandicapt en miste de
ploeg de helft van de basisspelers.

In de eerste periode leidde Brummen
reeds met 4-0. In de tweede periode
werd het 6-0, aarna Grietje Weller-
weerd in de derde periode bij de stand
8-0 de eer kon redden.
In de laatste periode maakte Brum-
men het dozijn vol.
Tot verrassing van Brummen hadden
de Vordense dames voor elke Brum-
mense speelster ter gelegenheid van
het behaalde kampioenschap een
roos meegebracht. Een geste die zeer
op prijs werd gesteld.

Heren Vorden met 11-3 ten onder tegen
Polar Bears Ede
Vorige week zaterdag kregen de heren
van Vorden met 11-3 klop in Ede
van Polar Bears 5. Vorden werd over
alle linies overspeeld. Nadat de thuis-

club in de eerste periode een 4-0 voor-
sprong had genomen, verkleinde
Mark Karmiggelt in de tweede perio-
de tot 4-1. Bij de stand 9-1 in de derde
periode scoorde Han Berenpas tegen:
9-2.
In de laatste periode verkleinde Frans
Karmiggelt tot 9-3, waarna Polar Bears
de eindstand op 11-3 bepaalde.

Eerste zege Vorden meisjes
Het meisjesteam van de poloclub
"Vorden '64" dat dit jaar voor het eerst
aan de competitie deelneemt heeft na
enkele minder fortuinlijke wedstrij-
den gespeeld te hebben, de eerste
winst behaald. Tegen Thetis werd met
4-3 gewonnen. Karin Rouwenhorst
driemaal en Liesbeth Brinkhorst zorg-
den voor de Vordense doelpunten.

• Winst voor Velocitas Dames
tegen OBV

In een rommelige wedstrijd hebben
de dames van Velocitas (zaalvoetbal)
een 2-1 zege behaald tegen OBV uit
Apeldoorn.
Bij de rust was de stand 0-0. Na rust
een fel spelend Velocitas dat via Her-
mien Tiessink op een 2-0 voorsprong
kwam. Vlak voor tijd verkleinden de
Apeldoornse dames tot 2-1.

De heren van Velocitas kregen tegen
de Haam 2 geen been aan de grond en
verloren met 10-2. Velocitas 2 verloor
thuis met 4-9 van FC Knudde 2.

• Tafeltennis
Vorige week: Treffers wint thuis met 6-
4 van Grol
Het eerste team van de tafeltennisvere-
niging Treffers heeft in de thuiswed-
strijd de aanval van Grol 3 op de boven-
ste plaats succesvol kunnen afslaan. De
Vordenaren wonnen met 6-4, dank/y
drie overwinningen van Zwier H eüink.
Sjoer Hovenkamp won éénmaal en
Frans Schoenaker tweemaal. De Tref-
fers is door dit resultaat nog steeds on-
geslagen. .
Het tweede team won met 7-3 van
VIOS 2. Frans Hovenkamp won drie-
maal, Rolf Gasper tweemaal en Reind
de Heus bracht het tot één overwin-
ning.
Bij de jeugd won Treffers 2 met 4-6
van LitajKeiler 2. Joanne Wichers en
Ingrid ^Ptenenk wisten ieder twee
partijen te winnen. Ellen Dieters won
één partij. De dubbel eindigde ook in
een Vordense zege.
Bij de jo^d verloor Treffers l met 7-3
van He^r 4. Chr. Wichters zorgde
voor de Vordense punten.

• Uitnodiging
Christiaan Wichers, jeugdspeler van
tafeltennisvereniging Treffers uit Vor-
den, is uitgenodigd om op 15 maart in
Zevenaar deel te nemen aan de Oost-
Gelderse kampioenschappen.

Deze week: Winst voor Treffers
In de uitwedstrijd tegen Smash 4 ging
het team van de Treffers overtuigend
met de winst strijken: 2-8. F. Schoena-
ker won al zijn partijen. Sj. Hoven-
kamp en Z. Heijink wonnen elk twee-
maal. Het dubbelspel leverde even-
eens een Vordense overwinning op.
Treffers 2 won met 7-3 van Atak 3. R.
Gasper won driemaal, F. Hovenkamp
tweemaal, terwijl R. de Heus tot één
zege kwam. Vorden won ook het dub-
bel.
Het derde team speelde met 5-5 gelijk
tegen Atak 5. R. Schouten en G. Kra-
jenbrink wonnen elk twee partijen en
samen het dubbelspel.
Het jeugdteam verloor met 7-3 van
Atak. Alleen Chr. Wichers kwam tot
winst.
Programma: 10 maart: Treffers 1-
Noad en Treffers 2-Smash 3 - zater-
dag 12 maart: Treffers 1-Gentac 5
(jeugd) en Treffers 2-Winterswijk 3.

• M idwinterrit
"de Graafschapryders"

De Vordense Auto- en Motor club "de
Graafschaprijders" hield vorige week
zondag een Midwinterrit (Oriënte-
ringsrit) over een afstand van ca. 50 ki-
lometer. De rit was uitgezet door de
hè ren B. Regelink en H J. Cortumme.
Start en finish waren bij café Schoena-
ker op de Kranenburg. In totaal na-
men 45 personen deel.

De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. J. Luiten, Henge-
lo, 37 strafpunten, 2. W.D. Wisselink,
Ruurlo, 130,3. A.C. Weevers, Capelle
a/d IJssel, 171.
A uto's B-klasse: 1. W. Fleerkate, Mar-
kelo, 209 strafpunten, 2. H. Horsting,
Vorden, 222, 3. E.A. Versteege, Hen-
gelo, 227.
Auto's toerklasse leden: l.J.H. Eb-
bers, Lichtenvoorde, 96 strafpunten,
2. H.W. v.d. Wal, Zutphen, 134, 3. J.
Slagman, Vorden, 135.

Auto's toeklasse (niet-leden): LA.
Wessels, Raalte, 54 strafpunten, 2. M.
Maalderink, Toldijk, 70, 3. W. Oude
Wolbers, Almelo, 83.
De aanmoedigingsprijs ging naar dhr.
HJ. v.d. Meij uit Rheden met 540
strafpunten.

De eerstvolgende oriënteringsrit van
VAMC "de Graafschaprijders" wordt
gehouden op zondag 17 april.

• Dammen
Sneldamkampioenschap
van Gelderkind
In Harderwijk is het Sneldamkam-
pioenschap van Gelderland in diverse
klassen verspeeld. In de hoofdklasse
zag Wieger Wesselink door 2 verras-
sende nederlagen zijn finaleplaats
door de neus geboord. Hij eindigde als
winnaar van de B-finale. Gerrit Was-
sink was wel goed op dreef: hij eindig-
de als 4e, achter kampioen en ex-
DCV-er Johan Krajenbrink, Geert
van Aalten en Gil Salome. Gerrit
Wassink plaatste zich wel voor de na-
tionale finale in Egmond.
Gerco Brummelman viel in de twee-
de klasse net buiten het edelmetaal:
hij werd 5e met 17 punten. De win-
naar, R. v.d. Brink uit Lunteren, scoor-
de 19 punten.
Martin B oersbroek kon bij de junio-
ren geen rol van betekenis spelen; hij
eindigde als 13e met 9 punten uit 15
wedstrijden.
Mike Voskamp werd derde bij de aspi-
ranten met 21 uit 14 en veroverde
hiermee een startplaats voor de lande-
lijke finale. Anja Bouwman met een
7e plaats kwam hier net niet aan toe.
Bij de pupillen plaatste Yvo Baakman
zich met een zesde plaats voor de na-
tionale finale. Bas Gal werd negende,
Geert Jaji Wassink veertiende en Bert
Klein Kranenbarg vijftiende.

Bekerkompetitie
In de eerste ronde van de bekerkom-
petitie wasDCV l vrij. DCV 2 speelde
thuis tegen Trefpunt uit Gorssel. De-
ze wedstrijd werd, ondanks een ne-
derlaag van Jan Koerselman, toch ge-
wonnen door overwinningen vanBer-
tus Nijenhuis en Theo Slutter.
Ook het 3e team ging door naar
de volgende ronde: in Aalten werd
tegen het 2e team een ^fcfclijke 6-2
overwinning geboekt rnW overwin-
ningen van Gerco Brummelman en
Jurgen Slutter. De loting voor de 2e
ronde is ook al geschiedt en heeft
DCV l het pikante due^CV 1-DC
Lent in petto (vrijdag IS^miart). Een
week later speelt DCV 2 thuis tegen
DCA Apeldoorn l (ook een niet te on-
derschatten tegenstander en DCV 3
gaat op diezelfde vrijdag uit naar
DWS Arnhem het Dorp 1.

Onderlinge kompetitie
B. Breuker-H. Hoekman 0-2, J. Mas-
selink-G. Wassink 1-1, T. Janssen-W.
Wesselink 0-2, S. Wiersma-H. Wan-
sink 2-0, G. Brummelman-S. Buist 0-
2, G. ter Beest-J. Slutter 1-1, G. Huls-
hof-B. Rossel 2-0.
Jeugd: K. Koren-P. Schuppers 0-2, F.
Meyerman-N. te Linde 2-0, D. van
Dijk-B. Klein Kranenbarg 2-0, B. Be-
renpas-T. Temmink 2-0, A. Molen-
dijk-B. Star 2-0, R. Bleumink-R. Bool-
tink 2-0, M. Wassink-M. Lubbers 0-2,
R. Bleumink-F. Meyerman 0-2, N. te
Linde-R. Booltink 2-0, M. Wassink-R.
Bleumink 0-2.
B. Star-R. B leumink 0-2, P. S chuppers-
F. Meyerman 0-2, B. Star-D, van Dijk
2-0, S. Wassink-B. Klein Kranenbarg
0-2, T. Temmink-M. Wassink 2-0, R.
Bleumink-A. Molendijk 0-2, K. Ko-
ren-M. Lubbers 2-0, R. Booltink-K.
Koren 0-2, M. Lubbers-N. te Linde 0-
2, K. Koren-N, te Linde 0-2, B. Beren-
pas-P. Schuppers 2-0, S. Wassink-R.
Booltink 2-0, B. Klein Kranenbarg-A.
Molendijk 2-0.

Sneldammen voor teams
In de afgelopen week is de eerste ron-
de van de sneldamkompetitie voor
teams gespeeld. DCV l kwam in Ei-
bergen goed voor de dag. Ondanks
een nederlaag tegen DIOS Eibergen
bezet DCV l de eerste plaats met 8
punten. De grote konkurrenten DVD
Doetinchem en DIOS Eibergen vol-
gen met 7 punten. Henk Hoekman,
Gerrit Wassink, Bennie Hiddink en
Theo Slutter haalde^ 8 punten.
Het tweede achttal ging het bedui-
dend minder in Ulft. Ze bezetten een
5e plaats met slechts 3 wedstrijdpun-
ten. Een positieve score haalden Theo
Slutter met 7 punten en Aart Walra-
ven en Bertus Nijenhuis met 6 pun-
ten.
Het derde zestal speelde een thuis-
wedstrijd in d'Olde Smidse en dat ging
hun goed af. DCH Hengelo, duidelijk
de favoriet in deze klasse, staat aan
kop met 9 punten, maar het derde
volgt goed met acht punten. Onbe-
twiste topscorer was Mike Voskamp
met 9 punten.

Het vierde team nam voor de eerste
maal deel, en werd in de laagste klasse
ingedeeld. Dit was duidelijk een maat-
je te klein: alle wedstrijden werden
zeer ruim gewonnen, en DCV 4 staat
alleen aan kop met 4 punten voor-
sprong op BDV Brummen 2. Mike
Voskamp, Rik Slutter en Henk Esse-
link scoorden 9 punten, Jan Hoenink
8 punten.
De tweede en laatste ronde is in de
week van 21 tot 25 maart.

Barrages
Harry Graaskamp heeft vrijwel zeker
zijn plaatsing voor het kampioen-
schap van Gelderland verspeeld. Hij
verloor zaterdag vrijwel kansloos van
Marco de Koning uit Huissen en staat
onderaan in de barrage. Jacobs en de
Koning hebben beide in hun onder-
linge partij aan remise genoeg voor
plaatsing, waarmee Graaskamp uit de
boot valt.

Wieger Wesselink was op de gedeelde
tweede plaats geëindigd in de halve fi-
nales van Nederland. Ook hij moest
een barrage spelen tegen Schotanus
en Van Leeuwen. De eerste partij te-
gen Schotanus werd remise. Cock van
Leeuwen werd echter in de tweede
partij het slachtoffer, waarmee Wieger
Wesselink zich voor de 2e maal plaat-
ste voor het kampioenschap van Ne-
derland. Dit kampioenschap wordt
van 26 maart tot 9 april gehouden in
Putten, met als bijzonderheid het her-
nieuwde optreden van oud-wereld-
kampioen Ton Sijbrands.

Onderlinge kompetitie
H. Hoekman-G. Wassink 1-1, H.
Graaskamp-T. Janssen 2-0, H. Klein
Kranenbarg-M. Boersbroek 1-1, J.
Hoenink-R. Slutter 1-1, H. Wansink-
G. Brummelman 2-0, B. Wentink-M.
Boerkamp 0-2, J. Slutter-M. Voskamp
0-2, B. Rossel-A. Bouwman 0-2, M.
Klein Kranenbarg-H. Ordelman 1-1.

• Touwtrekvereniging Vorden
Uitslagen Touwtrekindoortoernooi,
gehouden op 14 en 18 februari in de
sporthal te Veldhoek:
Jeugd: 1. Heure l, 2. Treklust, 3. Bi-
zons, Vorden op de 5e plaats.
600 kg: 1. Heure, 2. Vorden, 3e plaats
voor Bizons en Eibergen.
680 kg: 1. Heideschip, 2. Oisterwijk,
3. Erichem, Vorden op de 5e plaats.

Het eerstvolgende Indoor Touwtrek-
toernooi wordt gehouden op 13 maart in
Bathmen.

3e RABO-DASH
Rekreantentoernooi
geslaagd
Het 3e RABO-DASH Rekreantentoer-
nooi is een toernooi geworden dat aan
alle verwachtingen voldeed. Vanaf 10
uur speelden de 15 dames- en 10 heren-
teams fanatiek, waarby de "R" van Re-
kreatief hoog in het vaandel bleef staan.
Bij aanmelding van de teams was er al
een verrassing: de teams kregen een
zak appels aangeboden door de VS-
markt.

In alle poules werd fanatiek gestre-
den, zodat na 6'/2 uur strijd de prijzen,
beschikbaar gesteld door "Visser mo-
de" en "de Herberg", vergeven kon-
den worden.
De Rekreanten Dames van Dash wa-
ren niet bij machte zich te kwalifice-
ren voor de finalerondes. De Heren
Rekreanten van Dash bereikten de fi-
naleronde niet door een te kleine set-
score, helaas.
Uitslag dames: 1. Grol Groenlo,
2. Wivoc Winterswijk, 3. Dynamo 2
Apeldoorn.
Uitslag heren: 1. Sovoco Soest,
2. Smash Beekbergen, 3. V.C. Almen
Almen
Deze prijswinnaars werden nog extra
verrast door een slagroomtaart, terwijl
de vrijwillige Dash Scheidsrechters
een fles wijn aangeboden kregen door
Vinotheek Smit.
De EHBO had deze dag weinig te
doen.
De organisatie, bestaande uit G.
Boers, G. Ellenkamp, G. ter Beest, R.
Kamperman en E. Plomp kan terug
zien op een perfect toernooi, dat zeker
een traditie verdient!

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Westerse bestuurders
bezochten Vorden
Ongeveer 250 bestuursleden van aller-
hande verenigingen uit het Westen van
ons land hebben heden, woensdagmid-
dag in vyf autobussen een bezoek aan
Vorden gebracht
De verenigingsbestuurders maken ie-
der jaar met hun leden een dagtocht
per autobus en aangezien zij zo lang-
zamerhand zijn uitgekeken op de be-
zienswaardigheden in de meer weste-
lijke provincies, kwamen zij zich in
Apeldoorn en in Vorden op de hoogte
stellen van de mogelijkheden voor
een dagtrip naar deze plaatsen.
In Apeldoorn ging het om een bezoek
aan het museum in het voormalige pa-
leis Het Loo. Het WV-bestuur Vor-
den kreeg in een zalencentrum daar
ter plaatse de gelegenheid een dia-
presentatie over Vorden te verzorgen.
Na de lunch stond voor de bestuursle-
den een bezoek per autobus aan Vor-
den op het programma. Voor elk van
de bussen stond bij het WV-kantoor
alhier een gids gereed. De bussen
maakten een tocht in en rond Vorden
en langs enkele kastelen, waarbij de-
zelfde route werd gereden, zij het dat
niet alle bussen bij hetzelfde kasteel
begonnen. Alle bussen beëindigden
de rit wel bij kasteel Vorden, waar de
deelnemers zouden uitstappen om
de omgeving van het gemeentehuis te
voet te bezichtigen.
Wellicht komen vele van de bestuur-
ders met hun leden komende zomer
of herfst voor een nadere kennisma-
king in Vorden terug.

Joggabrood
een écht andere smaak,
dat met ieder type beleg
een traktatie is.

Deze nieuwe broodsoort is o.a. ryk aan tarwemeel, tarwe/e melen, ge-
moute tarwekorrels, roggebloem, moutmeel en tarwegluten.
De hoeveelheid zout is duideujk lager aangehouden dan normaal ge-
sproken in Nederland gebruikelijk is. Dit heeft echter geen negatief
smaakeffekt tot gevolg; het brood is beslist niet flauw.

In omringende landen is het zoutper-
centage veelal al lager dan bij ons. De
reden hiervan ligt uiteraard in het ge-
zondheidsaspekt. "Joggabrood is een
broodsoort voor mensen die energie
nodig hebben." Onder deze leus is
Joggabrood verkrijgbaar bij uw eigen
bakker.

De gemiddelde dagelijkse voeding in
Nederland bevat te weinig voedings-
vezels. Een tekort aan voedingsvezels
kan de oorzaak zijn van een moeilijke
stoelgang. Daarnaast kunnen voe-
dingsvezels het hongergevoel onder-
drukken en zijn daardoor een uitste-
kend hulpmiddel om niet een te hoog
overtollig gewicht te verkrijgen.
Een normaal, gezond persoon moet
ongeveer 30 tot 40 gram voedingsve-
zels per dag konsumeren.
In Joggabrood zit ca. 15% voedingsve-
zels.

Oorsprong
Reeds jaren zijn, in Nijmegen tijdens
de vierdaagse, kollega-bakkers uit
Zweden in het kader van Joggabrood
aktief geweest. Joggabrood is in de
Scandinavische landen een algemeen
bekende broodsoort.
Joggabrood is lekker mals en voed-
zaam. De broden zijn duidelijk her-
kenbaar aan hun vorm en zijn verpakt
in duidelijke geel-rode zakken.

Samenvattend is Joggabrood een
veelbelovende broodsoort voor alle
broodgenieters, want ook voor Jogga-
brood geldt: (Jogga)brood, daar zit
wat (extra's) in!!!

U kunt het Joggabrood in dit Olym-
pisch jaar verkrijgen bij uw bakker:
't Winkeltje, Burg. Galleestraat, Vor-
den.
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