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De nieuwe serie Zomerpostzegels en bij-artikelen (waaronder
prentbriefkaarten, wenskaarten e.d.) worden vanaf 7 april weer
verkocht. Elke plaatselijke afdeling mag éénderde van de op-
brengst uit de bij-artikelen besteden aan een zelf te bepalen goed
doel. De afdeling Vorden heeft dit jaar gekozen voor de Vordense
Lokale Omroep, die de opbrengst wil bestemmen voor de aan-
schaf van materialen. Door prentbriefkaarten, wenskaarten e.d.
te kopen levert u dus een bijdrage aan dit goede doel.

Waar te koop ?
De stand van de afdeling Vorden
staat tot en met K) april in Het post-
kantoor te Vorden.

Fonds Zomerpostzegeh
Het Fonds Zomerpost/egels is een
landelijke, particuliere stichting met
300 plaatselijke afdelingen. De Zo-

merpost/.egels hebben een bijslag
die 50% van de normale frankeer-
waarde (60, 70 en 80 cent) bedraagt.

De opbrengst uit de bijslag wordt in
zijn totaliteit aan landelijke, regiona-
le en plaatselijke goede doelen be-
steed. Dit zijn projecten op het ge-
bied van cultuur en maatschappelijk
welzijn.

Landelijk werkzame instellingen
kunnen een verzoek om een bijdrage
richten aan het Fonds Zomerpostze-
gels, postbus 11, 3980 CA Bunnik.

Regionaal en plaatselijk werkzame
instellingen kunnen een dergelijk
verzoek indienen bij de Commissaris
der Koningin in hun provincie.

£ QEMEENTEftULLETINyORDEN
fei

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met wijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf IL 00 uur
volgens afspraak.

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

')UW- ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 17 maart jongstleden hebben
burgemeester en wethouders beslo-
ten bouwvergunning c.q. kapvergun-
ning te verlenen aan:

— de heer R. Berenpas, Gazoorweg(i
te Vorden, voor het bouwen van
c-c-i i dierenverblijf op het perct-el
Gazoorweg(i te Vorden.

— de heer H. Arfman, Schuttestraat
13 te Vorden, voor het kappen van
een eik op het'perceel Schutte-
straat 13 te- Vorden, onder opleg-
ging van een herplantplicht voor
een eik.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dei tig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college- van burgemees-
ter e-n wethouders een bezwaarschrift
worden ingedienel.

£*i,ET OP OF UW RIJ-
BEWIJS NIET

VERLOOPT!!
Op l oktober 1992 verliezen twee rij-
bewijsmodellen hun geldigheid. Als
u zo'n rijbewijs niet op t i j d ver-
nieuwt, moet u opnieuw examen
doen! De volgende twee modellen
verliezen hun geldigheid:
- Model 8a, r i jbewijs volgens oud

groot model op linnen, afgegeven
tot l j anua r i 1980. De foto van de
houder van dit rijbewijs zit vast
met twee ringnietogen;

- Model 81), een kleiner formaat r i j -
bewijs volgens Kuropees model,
eveneens op linnen, afgegeven
tussen l januari 1984 tot l okto-
ber 1986. De foto hiervan zit even-
eens vast met twee ringnietogen.

* REIZEN OP
VERLOPEN PAS-

POORT NIET MEER
MOGELIJK!!

Vanaf l april aanstaande kunt u met
een verlopen paspoort niet meer de.
grens over!! Een verlopen paspoort is
eveneens geen geldig legitimatiebe-
wijs meer, zodat u geen geld meer
kunt opnemen als u zich met uw pas-
poort wilt legitimeren.
In principe maken we uw paspoort
direct klaar, u kunt erop wachten.
I Iet is hierdoor wel noodzakelijk dat
degene voor wie het paspoort is be-
stemd, zeil komt.
IN VERBAND MET DE KOMENDE
VAKANTIEDRUKTE IS HET VAN
HET GROOTSTE BELANG DAT U
TIJDIG EEN NIEUW PASPOORT
AANVRAAGT!!

VERBETERING
VELDEN VOETBAL-

VERENIGING VORDEN
Op l april aanstaande start Oranje-
woud B.V. met de verbetering van de
toplaag van het hoofdveld en het
trainingsveld van de V.V. Vorden. Er
kan dan niet meer op dit sportcom-
plex getraind worden.
De senioren kunnen op de velden
van Rat t i in Kranenburg en Socii in
Wichmond trainen. De jeugd traint
op het trapveldje aan het Wiemelink
en het trapveldje aan de Emmalaan
nabij de muziekkoepel. De trainin-
gen vinden op de maandagavond en
de woensdagmiddag plaats.

J> VRIJSTELLING
OVERGANG

AGRARISCHE DOEL-
EINDEN NAAR WOON-

DOELEINDEN
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toe-passing van
het bepaalde- in artikel 9, lid 4 van het
bestemmingsplan 'Buitengebied
1982' v r i j s t e l l i n g te verlenen voor de
overgang van agrarische doeleinden
naar woondoeleinclen voor het per-
ceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie D, nr. 2271, plaatselijk
bekend Ruurloseweg 80.
Dit om medewerking te kunnen ver-
lenen aan de bouwplannen van de
Kam. Lebbink voor de verbouw van
de boerderij tot burgerwoning.

De op het bouwplan betrekking heb-
ben bouw- en situatietekeningenlig-
gen tot en met K) april 1992 voor
iedereen ter gemeentesecretarie ter
inzage, met de mogelijkheid om
hiertegen gedurende- bovengenoem-
de termijn schrifteli jk bezwaren in te
dienen bij burgemeesteren wethou-
ders.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn voornemens om met toe-
passing van de vrijstellingsmogelijk-
heid als bedoeld in artikel 18 A van
de Wet "|flP Ruimtelijke Ordening,
j u n e t o artikel 21 sub d van het Be-
sluit op de Ruimtel i jke Ordening,
medewerking te verlenen aan het vol-
gende bouwplan:

— he t b c n van twee carports op
het perceel kadastraal bekend, ge-
meente Vorden, sektie S, nr. 459,
plaatseli jk bekend Hackforterweg
29 door j. Knol.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 10 april
1992 voor iedereen ter inzage ter ge-
meente-secretarie.

Kventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schriftelijk aan burge-
meester en wethouders worden ken-
baai gemaakt.

ï-p
.• BESTEMMINGSPLAN-

WIJZIGING VOOR
TENNISVELDEN AAN

DE OVERWEG
Het bestemmingsplan 'Vorden
Sportpark Overweg 1992' maakt het
mogelijk om een tennispark en een
squashhaan aan te leggen nabij de
Overweg. De Tennisvereniging 'Vor-
( le i is Tennis Park' heeft behoefte aan
uitbreiding van het aantal banen en
het aanbrengen van verlichtingsmas-
ten, waardoor het aantal speeluren
kan worden uitgebreid. Op de huidi-
ge lokatie, midden in een woonwijk,
zal liet aanbrengen van lichtmasten
op bezwaren van omwonenden stui-
ten. Gekozen is derhalve voor een
nieuwe lokatie aan de rand van het
dorp, schuin tegenover het station
nabij hetGemsterrein.

I let gebied tussen de spoorlijn en de
Overweg en een strook met een
breedte van circa 100 meter ten wes-
ten van het industrieterrein is gere-
serveerd voor bijzondere' voorzienin-
gen in de sfeer van sociale, culturele
en economische functies. De situe-
ring van het tennspark tegen het in-
dustrieterrein aan is een eerste aan-
zet van dit ruimtelijk beleid.

l let tenein biedt ruimte voor zes ba-
nen. Bij vier banen komt een licht-
instal lat ie . Tevens is in het bestem-
mingsplan de mogelijkheid opgeno-
men om een kantine en een squashal
te bouwen. Deze bebouwing zal zo-
veel mogelijk visueel gecombineerd
worden met het grootschalige fa-
brieksgebouwvan < l e (.eins.

Gospelzanger
Engerbretson
opnieuw naar
Vorden
Op vrijdagavond 10 april a.s. komt
de Amerikaanse gospel/.anger Ei u
Engerbretson naar Vorden. Velen
zullen zich nog het geweldige optre-
den van vorig jaar herinneren in de
zaal naast het Dorpscentrum. Het
optreden vindt dit jaar plaats in het
Achterhuus (achter de Gereformeer-
de kerk).

K i k speelt diverse instrumenten,
maar richt zich voornamelijk op gi-
taar en zang. Hij schrijft en arran-
geert sfeervolle luisterliedjes, folk-en
jazz-songs naast nummers die meer
naar rock neigen. Hij geeft overal in
de wereld gastlessen in muziek en
zijn optredens spieken velen aan. Via
zijn (gitaar)muziek en liederen laat
hij vooral ook een stuk blijdschap
van het christelijk geloof meebele-
ven. De avond in Vorden is voorbe-
reid door verschillende kerken uit
Vorden en Zutphen.

Jong Gelre
Ondanks de minder fraaie weersom-
standigheden hebben dit weekend
toch nog een flink aantal personen
deelgenomen aan een dropping wel-
ke door Jong Ge l re werd georgani-
seerd. De deelnemers werden ge-
dropt in de gemeente Gorssel en
hadden als 'eindstatiord^fce Zes-
sprong in Gorssel, waar na^ffloop de
wanne hap gereed stond. Winnaar
werd de groep bestaande uit Erna ten
l'as, I lans Wesselink, Rob Platter,
Bennie Enzerink en Geijyie Hen-
driks. De tweede prijs w^B,gewon-
nen door Sandra Jurriens, Han
Tjoonk, Lieke Heetveld en Dorothy
Wolzheimer.

KPO
Op 17 februari was een flink aantal
KPO-leden naar zaal Schoenaker ge-
komen.
Nadat de voorzitster de avond open-
de met een gedicht gaf zij het woord
aan Manny van Kapsalon Manny. Zij
was gekomen om het een en ander
over haar werk te vertellen.
Al gauw bleek dan ook dat iedereen
wel eens problemen met zi jn haar
heeft. Maar op alle vragen wist zij wel
een advies te geven! Enkele dames
kregen een behandeling met o.a.
wai n i waterkrullers en föhn.
Aan het eind van de avond dankte de
voorzitster Manny voor haar inzet
voor deze geslaagde avond en ze
wenste iedereen wel thuis.

Nestkasten voor
holenbroeders
De plaatselijke vogelwerkgroep heeft
nog een beperkt aantal nest kasten
voorradig voor o.a. div. soorten me-
zen-roodst aarten, vliegenvangers
etc. (irote kasten voor torenvalken en
div. soorten uilen.
In het werkgebied van de vogelwerk-
groep, o.a. de gemeenten: Vorden,
Ruurlo en Lochem worden de kasten
thuisbezorgd en advies gegeven voor
het ophangen etc. Info: F.J. v. Hoorn,
tel. 05730-52010 (consulent vogel-
bescherming).

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen hebben be-
zoek gehad van dhr. Kranenburg uit
Groningen. Deze liet aan de hand
van dia- en filmbeelden zien'wat er
allemaal komt kijken bij een trans-
plantatie. Zo kregen de dames een
duidelijk beeld van de gehele 'orga-
nisatie ' . Allemaal buitengewoon
boeiend en leerzaam.
Dinsdagmorgen 31 maart is er een
koffiemoi gen in ,,de Herberg" voor
nieuwe leden en de contact-dames.
Zaterdag 4 april wordt er op het
Kerkplein een plantenruilbeurs ge-
houden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 29 maart 10.00 uur ds. H. Westerink,
bediening van de Heilige Doop. Er is zondags-
school en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 29 maart 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. G.L. Goedhart, Eefde-Gorssel.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 28 maart 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

RK Kerk Vorden
Zondag 29 maart 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Jongerenkoor uit Hengelo Gld.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 maart pastor
E. Lammers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Huisarts 20-29 maart dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het
Vaarwerk 1, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 28 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 28-29 maart W.F. Haccou, Vorden,
tel. 05752-1908.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 maart 10.00 uur ds. Bentveld,
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 29 maart 10.00 uur Oecumenische
viering.

Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 maart Pas-
tor Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewak/ng en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

aria GROKP VORDEN

Donderdag 19 maart werd een aan-
gifte gedaan van vernieling van een
auto-antenne. De vernieling werd ge-
pleegd tussen woensdag 20.30 uur
c-ii donderdag 8.15 uur. De perso-
nenauto stond geparkeerd op de
oprit van de woning aan de Berend
van I lac kfortweg.

Maandag 23 maart werd een be-
stuurder van een personenauto op
de Zutphenseweg gecontroleerd. De

bestuurder bleek te veel alcohol te
hebben genuttigd. In verband met
het feit dat de ademanalyse van de
bestuurder de 570ug/l (is 1.30"/00)
overschreed, werd het rijbewijs van
de bestuurder ingevorderd.
Tevens vond er op maandag op de
Gazoorwegeen aanrijding plaats tus-
sen een personenauto en een over-
stekende reegeit. De reegeit overleef-
de de aanrijding niet, terwijl het
voertuig aanzienlijke schade opliep.



JMfeeteer in huis creëer je in de eerste plaats zelf.
Maar goed advies over woningtextiel van de vakman
kan daarbij nooit kwaad. Hij vertaalt jouw ideeën in
pasklare oplossingen. Hij heeft handige tips
over een sfeervolle
toepassing van
vloerbedekking,
zonwering en
decorstoffen.

Dus kom snel langs.
Bewonder bijvoorbeeld
de prachtige collectie
Esfera decorstoffen. De mooiste
gordijnen en modieuze draperieën.
Talloze kleuren en dessins. Of je nu

kiest voor chic of artistiek: met
Esfera creëer je de sfeer die
bij jou past.

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S THUIS IN SFEER

Mededeling PTT Post
Wijziging Openstellingstijden

Met ingang van 1 april a.s. worden de openstellingstijden van het Postkantoor Vorden

gewijzigd. Tevens komt de avondopenstelling te vervallen.

De nieuwe openstellingstijden worden:

maandag t/m vrijdag : 09.00 - 12.30 uur en

14.00-17.30 uur

zaterdag : 09.00 - 12.00 uur

pttlpost

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Voor de broodnodige
variatie 'n licht volkoren

met een extra toevoeging
van vezels:

DIAFIT-
vezelrijk
volkoren

Weer 'ns wat anders!

Vers van de
Warme Bakker,

dat proeft U!

) 't winkeltje in vers brood en banket

Wij zoeken een

gemotiveerde jongeman
met interesse in plafondspuiten, enz.

STUKADOORSBEDRIJF
LUSINK

Tel. 05735-1940
(tussen 17.00 en 19.00 u.)

NIET VERGETEN?
ZATERDAG 28 MAART a.s.
weer zo'n gezellige

DANSAVOND me,
Entree 10,-

incl. koffie en
zeer uitgebreid bittergumituur

Aanvang 20.30 uur

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

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

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-W-Video
REPARATIE

Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1 000

Zoals u weet is de muziekboetiek verhuisd van de
Zutphenseweg naar Sueters Dorpsstraat 15.

Wist u dat wij meer dan 2000 CD's, MC's en koop-
video's in voorraad hebben, als ook verschillende

opbergsystemen en lege video- en cassettebandjes.

Bij aankoop van f 25,- aan artikelen
uit onze muziekboetiek, een

MUZIKAAL KADO
GRATIS

(zolang de voorraad strekt)

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
3 3 3 MUZIEK-BOETIEK jj J3 J3

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

6 Vaste Planten voor uw tuin 9,95
+ 7e gratis

2 bos Narcissen 3,95

2 bos Bloemen naar keuze 8,95

2 grote Begonia's 9,95

24 Violen 9,95

DE VALEWEIDE bloemen

FILET per kilo 13,75

LEVERper/2kiio2,00

KIPKARBONADE perkilo 4,95

POELIER HOFFMAN

Merberg

G EVRAAG D voor het seizoen:

vakantiehulpen m/v
voor de bediening

Leeftijd vanaf 17 jaar.

Inlichtingen: tel. 05752-2243
(vragen naar Hannie)

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Salade van de Week:

Ham-
Aspergesalade

100 gram 1 ,98

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95

Grove verse worst 1 KHO 9,90

500 gram 8,95

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95

Rundergehakt ik,io11,50

Hamlapjes 1 küo 10,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Lenteburgers
5 halen

4 betalen

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,25

Zure Zult
100 gram 0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,11)

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

ca. 1 uur zacht laten sudderen:

gemarineerde Varkenslapjes 1 kiio 10,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GR^EN

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 26 - 27 - 28 maart

UIT DE NOTENBAR:

VORDENSE

NOTENMIX

b e t e r c o m p l e t e r 250 gram 2,50
maandag 30 - dinsdag 31 maart
en woensdag 1 april: Panklare Raapstelen soogram 2,50

Brood kunt U overal kopen,
maar lekker en gezond brood koopt U bij de bakker,

die zelf bakt, want dat proeft U!

AANBIEDINGEN

Krenten- of Rozijnenbrood
van 5,35 voor

van 2,75 voorOntbijtkoek
diverse soorten Appelgebak

4,90
2,25

5 halen 4 betalen
5 betalen

Slagroom- of Mokkasnit NU 6,25
Krentenbollen 6 halen

Zo vers haalt U het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

C
WARME BAKKER

)PLAA
De bakker dit' alle* »<>x zelf hakt en dat proeft U!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!



Graag wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de vele atten-
ties en felicitaties ter gelegen-
heid van mijn verjaardag en af-
scheidsfeest.

Riek Antink

Maalderinkweg 1, Vorden

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

|̂g £̂̂ |g ĵ£4{̂

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
VOROEN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Wij bezoeken de

HUISHOUD-
BEURS

op 25,26 en 28 maart en
1 en 3 april

Bus en entree f 35,- p.p.
Vertrek Ruurlo: 8.00 uur

Vorden: 8.15 uur
Zutphen: 8.30 uur

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse Contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening 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: duizend-
schoonplanten (gemengd).
B. Hissink.tel. 1778.

• ATTENTIE!
VERKOOP AAN HUIS: verse
haantjes, kip, eieren, enz.
Verkoopadres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: Fiat Uno 45,
bouwj. 1986, km. st. 34.000,
kleur met. grijs. Tel. (05753)
3004.

• TE KOOP: Voor- en ach-
terbouten van een jonge koe.
Vleesras. B. Wunderink, Ruur-
loseweg 85, Vorden, tel.
(05752) 6735.

• Goed TEHUIS gez. voor
lieve bast. Bouvier, reu, ge-
castr., 5 jr. oud. Speelse,
aanh. hond, sociaal en waaks.
Gehoorz. goed. Overn. in
overleg. Tel. (05730) 51462,
b.g.g. 56076.

• TE HUUR gevraagd: wei-
land of weidegelegenheid
voor 1 - en 2-jarige paarden en
ponies. Stal Nieuwmoed, Vor-
den, tel. (05752) 6766.

• HOERA! HOERA!
Onze zilvergrijze kater Pluis is
weer thuis. Iedereen bedankt.
Fam. Berentsen, Het Stroo 3.

• ATTENTIE:
N.a.v. brieven onder nr. 49-1
worden alle briefschrijvers bij
deze bedankt voor hun reak-
tie. Een aantal briefschrijvers
wordt t.z.t. telefonisch bena-
derd. De overige brieven wor-
den zorgvuldig vernietigd.

• TE HUUR: tourcaravans
met voortent (ook weekends).
Tel. 08352-43350 (na 18.00
uur).

• Jong werkend stel zoekt
woonruimte te huur. Omg.
Hengelo-G of Gorssel. Tel.
(05751) 1775 (na 17.00 uur).
Gouden tip f 50,-.

en

Hanny Harmsen

Donderdag 2 april 1992 om 11.30 uur
zal het wezen, dat wij in het
gemeentehuis te Vorden elkaar het
'ja-woord' geven.

Wij verwachten U op de receptie van
14.30 tot 16.00 uur in Bodega
"t Pantoffeltje'te Vorden.

Ons adres blijft:
Burg. Galleestraat42,7251 EC Vorden

Bedroefd geven wij kennis, dat in haar eigen ver-
trouwde omgeving rustig is ingeslapen onze lie-
ve moeder en oma

Margaretha Gerritdina Onstenk-
Wassink

WEDUWE VAN GERHARD JOHANNES ONSTENK

op de leeftijd van 81 jaar.

W. Onstenk
R.H.Onstenk-Wullink
MarinaenRudie
Joke en Steef
Willeke en Karel
Hendrien en Bert-Jan
D.C. Onstenk
G.H. Onstenk-Meijerink
André
Erik

7251 P J Vorden, 23 maart 1992
Holskampweg 5

De rouwdienst, waarbij U wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op vrijdag 27 maart a.s. om
12.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden, waar-
na de begrafenis zal plaatshebben om ongeveer
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot afscheidnemen vanaf 11.45 uur
in de kerk.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in de zaal van 'Het Pantoffeltje' aan
de Dorpsstraat te Vorden.

Hierbij geven wij u kennis, dat in haar eigen ver-
trouwde omgeving vredig is ingeslapen, onze
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

WILLEMINA HENDRIKA
HARWIG-BIJENHOF
WEDUWE VAN JACOB WILLEM HARWIG

op de leeftijd van 78 jaar.

Ermelo : Johan Harwig

Vanderbijlpark
(S.A.) :

Vorden :

Vlissingen :

Cimahi (Ind.) :

Hillegom :

Jaap Harwig
Sjennie Harwig-Heersink

Henny Coppiëns-Harwig
Evert Coppiëns

Wim Harwig
Marjan Harwig-Wijngaarden

Hermin Harwig-Souw

Jan Harwig
Geesje Harwig-Schurink

Klein- en
achterkleinkinderen

7251 CS Vorden, 15 maart 1992
Het Gulik 1

Overeenkomstig haar wens heeft de teraarde-
bestelling in familiekring plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden is in volle vrede van ons heengegaan
onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Willemina Hendrika Harwig-
Bijenhof

WEDUWE VAN JACOB WILLEM HARWIG

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden : J.W. Bijenhof
J.Z. Bijenhof-Bruins

H.J. Eggink
G. Eggink-Tjoonk

H.Aartsen-Bijenhof
S.H. Aartsen

Neven en nichten

Vorden, 15 maart 1992

Heden werd uit ons midden weggenomen mijn
geliefde schoonzuster en onze tante

M.G. Onstenk-Wassink

op de leeftijd van 81 jaar.

F.W. Wassink-Eskes
Neven en nichten

Vorden, 23 maart 1992

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur:
zat. van 9.00-15.00 uur.

W l TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vorcJcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

PERKPLANTENAKTIE
L.R. en P.C. De Graafschap

- Folders worden bezorgd tussen 23 en 28 maart.
— Bestellijsten worden opgehaald tussen 30 maart

en 4 april.
— Planten worden thuis afgeleverd op 15 en 16

mei.
— Vergunning is verleend door de gemeente

Vorden.
— Inlichtingen/vragen: mevr. Regelink:

05750-21960. '

H O E R A

Paul Dolphijn

komt uit dienst
(zandzakken voor de deur)

UITNODIGING
OPENBARE

LEDENVERGADERING
CDA VORDEN
MAANDAG 6 APRIL

aanvang 20.00 uur in het Dorpscentrum

Spreekster zal zijn Mevr. A. Bijleveld uit
Enschede.

Zij is lid van de Tweede Kamer en heeft in
haar portefeuille onder andere

Vluchtelingenbeleid en
Sociaal Zekerheidsstelsel.

Wij bevelen deze avond beleefd bij U aan!

Het CDA -bestuur Vorden.

ATTENTIE:

Met ingang van HEDEN zijn wij i.p.v.
's dinsdags

's maandags de gehele
dag

GESLOTEN

't Proathoes Lindeseweg 23
Vorden

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Barmdsen
*190 fcmr*

KWALITEIT

Volgende
week begint
het feest!

Zutphenseweg 15 en
Kerkstraat 1 - Vorden

MOEZELVAKANTIE

Te huur in Duitsland:

MOOIE CARAVANS

volledig huishoudelijk ingericht
met grote voortent op

Camping Pommern/Mosel
in het prachtige Moezeldal

(8 km van Cochem)
Zeer gunstige All-lnn prijzen.

Voor- en naseizoen
hoge kortingen.

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

Rectificatie

In de advertentie

„de gehele
Hartman-collectie'

etc.

stond ten onrechte
vermeld

2 jaar
garantie

Steenderenseweg 1 1 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

RABO-DASH
STRATEN-

VOLLEYBAL-
TOERNOOI

Inschrijvingen voor dit
toernooi nog mogelijk

tot 4 april 1992.
Formulieren

verkrijgbaar bij:

W. Kuit
Hoetinkhof 275, Vorden.

Keijenborgse
INFOBEURS

Zaken aan Bod!
ZONDAG 5 APRIL

11.30-18.00 uur

Dorpshuis 'de Horst'

Diverse attrakties,
gratis verloting met vele
prijzen, vele noviteiten

en stands.

Net even anders...

Vanaf l maart elke maand:

'Boeket van
de maand'

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - Tel. 1508

Een eigentijds bedrijf met
moderne bloemrijke ideeën.

Ontdek het
knakworstjein
de runder vink
De laatste week met Elzasser specialiteiten
bij de Keurslager. En natuurlijk nog steeds
voordelig genieten van lekker vlees en pri-
ma vleeswaren die we op ambachtelijke wij-

ze voor u maken.

VERSE
BRAADWORST

500 gram
445

GEBRADEN
FRICANDEAU
lekker op de boterham

100 g ram 1?5

vleeswarensoecial

MUNSTER
SPEK

225
100 g ram
Gebraden spek met
een vulling van ham en
kaas

STRASS-
BOURGER
VINKEN

100 gram

'65
Fijn gekruide run-
dervinken met in

het midden een pit-
tig knakworstje. In
20 minuten klaar.

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

SHOARMAVLEES
(max. 2 kg per klant)

Aanbiedingen geldig 26/3 t/m 28/3
Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden Tel. 05752-1321

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

9213

HUIS KOPEN/VERKOPEN?

BIEDT AAN: SEMI BUNGALOW in het
Medler, Gemeente Vorden.
Vraagprijs f 245.000,— k.k.

VRAAGT: woningen in alle prijsklassen.

VBO Magazine met aanbod uit de regio gratis af te
halen bij ons kantoor Ruurloseweg 70, Vorden.

LID VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed)

Telefoon: (05752) 64 30

De Schoonheidsspecialist,
je kunt zien datje huid het lekker vindt.

I.v.m. gezinsuitbreiding is vanaf 2 april de salon tijdelijk
geopend op donderdag en vrijdag volgens afspraak.

In Natasja heb ik iemand gevonden,
die mij voor de tijd'dat ik er niet ben,

deskundig kan vervangen.

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

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



Op 30 april en l mei /al het

Achterhoeks
Museum 1940-1945

een

TENTOON-
STELLING

houden in het Dorpscentrum.

Indien U materiaal heeft u i t
die periode en dit beschikbaar

wilt stellen, neem dan
contact op met Jean Kreunen,

l Irngelo (C-ld.), tel.
05753-3942.

RABO-DASH
STRATEN-

VOLLEYB AL-
TOERNOOI

Inschrijvingen voor dit
toernooi nog mogelijk

tot 4 april 1992.
Formulieren

verkrijgbaar bij:

W. Kuit
Hoetinkhof 275, Vorden.

(tot 4 april 1992)

PERMANENT KMS
hierbij

KADO
(geldig tot 2 mei 1992)

WATERGOLFofFÖHN-
kadobon

t.w,v.

31,50

J I MH E E R S I N K
H A A R M O D E

Zutphenseweg 21, Vorden
Tel, 05752-1215

DEZE WEEK:

APPELFLAPPEN en
KERSEN FLAP P EN

5 betalenNU e

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN -TEL1384

UIT DE V O O R K E U R M E R K E N S H O P

>*
chr. scholengemeenschap
voor voorbereidend beroepsonderwijs

Het Hoge 41 en Nieuwstad 49
Postbus 65 - 7250 AB Vorden
Telefoon 05752-1155

GEVRAAGD:
voor zo spoedig mogelijk

SCHOONMAAKSTER
voor ca. 20 uur per week

De werkzaamheden zullen elke dag na
schooltijd dienen plaats te vinden.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
directeur, de heer W. Paas,
aan wie u ook uw sollicitatie kunt
richten.

DE NIEUWE
WOONWERELD

u VOORKEUR
• Gordijnstoffen
• Tapijt
• Laminaat
• Karpetten

Vinyl
• Raamdecoraties
Achtergrond van links naar rechts:
Boras gordijnstof in 100% katoen.
150 cm breed. incl. maken nu
SPECIALE AKTIEPRIJS 36.95 p.m.

100% katoenen velours gordijnen.
De grote mode! Incl. maken 62.50 p.m.

Katoen/viscose gordijnstof in een gra-
fisch dessin. Incl. maken 31.90 p.m.

Karpet van B&C. 100% zuiver scheer-
wol op jute rug. 170x240 cm 1070.-

Marmoleum van Forbo. Een natuurlijk
produkt in vele kleuren, v.a. 82.- p.str.m.

Op de tafel:
Exclusieve Voorkeur gordijnstof. Print
op 100% katoen. Incl. maken 90.90 p.m.

Op de vloer:
Tretford 's beroemde 'ribbel' tapijt is
weer heel modern. 141.- p.str.m.

Mooi! Ambachtelijk PARKET
voor ieder interieur

Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt.

Keuze uit ca. vijftig soorten. •

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatie-

mogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lamelgordijnen en jaloezieën in moderne

dessins. A

Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
Bij de v\tgdbg?-vuiiu informeren!

^05735-1661
RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

LUBBERS
W O O N W I N K E L

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULMG
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

Wilt u er op uw trouw- en/of feestdag stralend
uitzien, dan vooreen make-up naar:

H U I D V E R Z O R G I N G
(f uiulta

! II
Het Jebbink 36 , 7251 BM Vorden . te l . 3025

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

SPIJKERBROEKENWEEK
Deze week verkopen wij ons eigen merk spijker-
broeken AKMO en ROSTOCK voor een zeer
speciale prijs. Het zijn diverse modellen
- maten 28 t/m 36 inch. - in een zware stonewashed
kwaliteit en in de kleuren blauw en zwart.

Onze normale Tuunteprijs hiervan is 59.95 en 49.95.

ALLEEN DEZE WEEK GAAN ZE DE DEUR

UIT VOOR DE SUPERLAGE PRIJS VAN
LOOP EVEN BINNEN WANT HET LOONT WEER DE MOEITE

Minimum inleg f 10.000,-. Elk kwartaal f25.000,- /onder kosten direct opneembaar.
Met ingang van .16 maart 1992.

Rabobank



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 26 maart 1992
53e jaargang nr. 51

Mevrouw Bargeman-ter Maat
Lid van Verdienste ANBO

Voor de aanvang van de jaarvergadering is mevr. J.L. Bargeman-ter Maat van de ANBO uitgebreid
in het zonnetje gezet. In de afgelopen vijfjaar heeft mevr. Bargeman zich op allerlei gebied ver-
dienstelijk gemaakt voor de ANBO, met als 'hoogtepunt' het feit dat zij in al die jaren 133 leden bij
de ANBO heeft aangemeld. Een respaktabel aantal (in totaliteit telt de ANBO 292 leden!).
Mede op advies van het overkoepe-
lend orgaan van de ANBO werd
mevr. Bargeman 'Lid van Verdien-
ste'. Zij ontving daanoor uit handen
van voorzitter K.B. van Kmmerik een
gouden broche, een oorkonde en
bloemen. Mevrouw Bargeman liet de
huld ig ing nuchter over zich heen-
gaan. „Mijn s tandpunt is dat wan-

neer je ergens lid van bent, je je er
ook voor moet inzetten. Het aan-
brengen van nieuwe leden is niet zo
moe i l i jk ; ik kan wel aardig goed met
mijn mondje", aldus mevr. Barge-
man.
De ANBO Vorden is het afgelopen
jaar op diverse terreinen aktief ge-
weest. Kr werden veel bijeenkomsten

georganiseerd met grote informatie-
ve waaide.
Ook stonden er concerten en bus-
tochten op het programma.

De sociaal-culturele commissie van
de ANBO heeft daarbij voorde leden
heel wat \^k op organisatorisch ge-
bied verr^B.

Jubal
De muziekvereniging 'Jubal ' houdt
op 4 april weer haar jaarlijkse Voor-
jaarsconcert. Met een gevarieerd en
in deze tijd passend programma,
hoopt zij er een gezejlige avond van
te maken, levens hoopt zij deze
avond de resultaten te mogen pre-
senteren van de leerlingen. Kinderen
uit de gemeenschap, t l i e speciaal
deze avond ecu aantal s tukjes zullen
spelen.
Na afloop van het concert zal weer
met een daverend feest het voorjaar
worden ingeluid. 'Jubal ' is ervan
overtuigd dat ze allen een 'avondje
u i t ' kunnen bezorgen.
Na tfe pauze is er gelegenheid tot het
maken van een dansje met het dans-
orkest SUNSHIN L.

KPO
afd. Vierakker
De voorzitster opent met een gedicht
en een welkom aan Jacob Dekker,
Liesbeth Groeneveld en Stien Klein
Teeselink die deze avond verzorgen
met het onderwerp: therminale
thuiszorg.
Als eerste kwam Liesbeth Groeneveld
aan het woord die vertelde hoe dit
ontstaan was: Ouderdom wordt veel-
al in een hoekje gestopt, doordat veel
mensen verblijven in bejaarden- of
ziekenhuizen. Ze wil len vaak t h u i s
stenen. Dit geeft vaak problemen
doordat kinderen ver weg wonen.
Hierbi j is vaak veel hulp nodig. Kun
je dit als partner of kinderen opbren-
gen? Veel instanties kunnen hierbij

V A , N D W K

helpen, o.a. huisarts door goetle me-
dicijnen te geven; wijkverpleging;
kruisveiüjkiug dooi uitleenartike-
len; gezin^erzorgingetc.

Kind 1989 is de naoberhulp opge-
richt. Op dit moment z i jn er 80 stich-
t ingen werk/aam. De doelstelling is:
fami l i e , buren ondersteunen bij een
zieke. Kr wordt eerst een korte cursus
gegeven die bestaat uit 8 lessen. lede-
re maand (komen) is er een bijeen-
komst van de vrijwilligsters.
Hierna kwam Stien Klein Teeselink
aan het woord. Zo gauw als er een
vrijwilligster gebeld wordt, gaan ze,
indien mogelijk er zo gauw mogelijk
naar loc. Het zij 's morgens, 's mid-
dags, 's avonds of ' s n a c h t s . Kr wordt
bi js tand verleend, zodat iemand niet
alleen is.
Kr ligt altijd een map van tle wijkver-
pleging klaar voor wat ze eventueel
mogen doen. Heel belangrijk is het
vertrouwen t e - w i n n e n van de patiënt.
Lukt het niet dan is het mogelijk dat
de pa t iën t naar het ziekenhuis moet.

Als er een patiënt overleden is, dan is
er vaak geen contact meer.
Na de pauze was er gelegenheid tot
vragen stellen, waar dankbaar ge-
bruik van werd gemaakt.
Tol slot werd er aan de H r. Dekkeren
de beide dames een bloemetje en een
envelop met inhoud aangeboden.
De voorzitster bedankte hun voor de
leerzame avond.

Aktuele politiek
in Vorden
Wat is aktueel? Wat is politiek? Wat is
Vorden? Is politiek wel aktueel, en is
Vorden wel aktueel? Aktueel is het
hedendaagse oftewel nu... Wrat raakt
ons? Iets persoonlijk», of iemand die
wij persoonlijk kennen? Of... Mensen
die denken en beslissen over behoef-
ten aan woonruimten, leefbaarheid,
belangstelling hebben voor hun me-
demensen is dat aktueel, is dat poli-
tiek? Spelen deze dingen ook in Vor-
den? Zijn dat de mensen waarde gro-
te 'men' het altijd over heeft? Veraf is
alles anders, en min of meer onbe-
kend, maar hier zo dichtbij?
l let heeft een naam: Vluchtelingen-
beleid. Op de vlucht zijn, o.k. dat
kennen we, maar wat is beleid, hoe
voer je een beleid? Het is niet moge-
lijk het leed van de hele wereld op je
te nemen, een gezegde, maar het
zegt niets, of eigenlijk zegt het veel.
Met een kern van waarheid schuiven
we zo de problemen door. Maar het
is ook allemaal zo gecompliceerd!
Juist, dat is het, we weten er zo weinig
van, en er zi jn in het dagelijks leven
zoveel vooroordelen, vooral door het
onbekende en de tegenstellingen en
er is zo weinig tijd... 'Laten we met
elkaar hopen dat er maandagavond 6
april in het Dorpscentrum t i jd is om
het allemaal wat minder onbekend,
wat minder ver van ons af te laten
staan, dat er tijd is voor Vorden...
voor politiek... voor aktualiteit... ', al-
dus H. Kettelerij, secrejaris CDA
Vorden. ^H

Atelier LIBRA
Op zaterdag en zondag 'l en 12
april a.s. zullen een aant^Aursisten
schilderwerk exposeren n^^e kapel
te Bronkhorst. Het is voor het eerst
dat leerlingen van Regina den Har-
toog uitToldijk laten zien wat ze (in
kortere of langere tijd) bereikt heb-
ben. Gonny Wiecherink en Bert ha
van Hal uit Steenderen, Bcp Christ
uit Vorden, Greetje de- Vries uit
Brummen, Corrie de Winter uit Oos-
terbeek en Aleid Groot Nibbe l ink uit
Sintieren zijn de exposanten. Het
werk bestaat uit aquarellen, gemaakt
in de nat-in-nat technieken enkele in
de sluiertechniek. Kigengemaakte
teksten vergezellen de schilderijen.
In de schilder- en boetseerlessen die
Regina in Toldijk en Zutpheu sinds
l 9X7 geeft , staat de innerlijke ontwik-
keling van de mens centraal. Zi jze l f
h e e f t haar opleiding gevolgd bij Gali-
na Ashley (Zelfontplooi ing door
Kunst) en bijjean Houston (Mystery
School Kuorpe en Pangaia) en diver-
se schilder- en boetseercursussen.

S L A G E R IJ V L O G M A N

Verse braadworst in tomatensaus
Braaf/worst wordt meestal samengesteld uit gekruid varkens- of kalfsge/iakt. Hel is
verstandig om braadworst en. andere verse worstjes voor het hemden 5 lol (V minuten
in ruim water, dat tegen de kool; aan wordt gehouden, te leggen. Hierdoorvoorkomt u
(/at de worst tijdens het hakken o/ roosteren harst en daardoor hinderlijke s/tatten zal
veroorzaken.

Reken voor 4 personen 500 gram braadworst. Verder heeft u nodig: bloem,
bouil lon (eventueel van tablet of poeder), tomatenpuree, (koff ïe) room en
enkele takjes peterselie.

Maak de braadworst, nadat ze uit het hete water is genomen, droog met keu-
kenpapier en laat ze zoveel mogel i jk afkoelen. Wentel de worst v lak voor het
bakken dooreen beetje bloem. Verhit 75 gram boter in een koekepan. Wacht
tot het schuim op de boter begint weg te trekken en leg de worst in de pau.
Temper de warmtebron en bak de braadworst in 10 tot 12 m i n u t e n rondom
goudbnün en gaar.
Neem de braadworst uit de pan en houd ze warm (verpak ze eventueel in een
stukje a luminiumfol ie ) . Verwijder op 2 a 3 eetlepels na de bakboter uil de pan
en roer l eetlepel gezeefde bloem door de resterende bakboter. Los 3 eetle-
pels tomatenpuree iu 3 deciliter bouillon op. Schenk het mengsel in de koeke-
pan en b l i j f clan zolang roeren tot ecu lichtgebonden saus is onts taan . Laat de
saus gedurende 5 m i n u t e n zacht jes doorkoken. Voeg er wat zout, peper, l
mespunt suikeren eventueel enkele druppels Tabasco of '\Vorcestershire-saus
aan toe. Zeef 'de saus in een klein panne t je en breng het opnieuw aan de kook.

Roer er vlak voor het opdienen 2 a 3 eetlepels room (op kamertemperatuur)
dooi. Legde braadworst op een voorvenvarmde schaal, schenk de saus erover
en bestrooi alles met wat f i jngehakte peterselie.

TIP: bij bloemkool, sperzieboontjes en koolrabi smaakt gebakken braadworst
met tomatensaus erg goed.

Bereidingstijd: 30 minuten-Energie per portie: ca. l 685 kj (400 kc a l ) .

(Commissie Welzijn:

Middengroepen krijgen nooit
kwijtschelding
De Commissie Welzijn adviseerde woensdagavond positief op het
College-voorstel om de toevoeging aan de voorziening minimabe-
leid voor 1992 te verhogen met 10.000 gulden tot 25.000 gulden.
Inspreker K.J. v.d. Wal vond het
schandalig dat a l t i j d tle minima wor-
den ontzien. „Over tle middengroe-
pen in de samenleving wordt nooit
gesproken. Wij krijgen nooit een
kwi j t sche ld ing , wij worden gewoon
'min ima ' gemaakt", aldus dhr. v.d.
Wal. Wethouder mevr. Aartsen
(CDA) vond dat dhr. v.d. Wal geen
appelen met peren mag vergelijken.
„In uw berekening dat u met 1265
gulden rond moet komen, zijn de
u i tgaven voor ondermeer wate r , gas,
l i ch t er al af. De 1461 gulden die tle
minima hebben te besteden is het to-
tale bedrag aan levensonderhoud,
waar alles nog vanaf moet", aldus
stelde mevr. Aartsen, die overigens
best begrip had voor de s i tuat ie waar-
in de middengroepen kunnen ko-

men te verkeren. „In het College is
best wel de discussie geweest over de
vraag: Waar legje tle grens voor kwijt-
schelding?", aldus mevr. Aartsen.
Dhr. v.tl. Wal noemde het minimabe-
leid van de gemeente Vorden een
'wég-geef beleid.

Naar aanleiding van vragen en op-
merkingen vanuit tle commissie!
deelde mevr. Aartsen mede dat in tle
toekomst het glas op kleur zal wor-
den ingezameld. Het ophalen van
glas in het gewest vormt dan een
klein onderdeel van één groot inza-
melingsplan. „Wij zullen als College
zeer kritisch blijven kijken naar de
kosten van deze inzameling. Daar-
naast is een goede voorlichting een
eerste vereiste", altlus mevr. Aartsen.

Nieuw op Koninginnedag:
WINDHONDENRENNEN^

De inwoners van Vorden kunnen dit jaar op Koninginnedag ken-
nis maken met windhondenrennen. Het bestuur van de plaatselij-
ke Oranjevereniging wil er een groots spektakel van maken. Zo zal
er op het feestterrein nabij Kasteel Vorden een tribune worden
gebouwd, zodat de toeschouwers een goed overzicht hebben op
het gebeuren. Het middagprogramma omvat verder een Jeugd-
zeskamp. Traditiegetrouw zullen ook weer duiven worden losge-
laten.
De festiviteiten in Vorden beginnen
op Koninginnedag 's morgens mei
een aubade voor het gemeentehuis.
Verder staat er voor de jeugd in het
Dorpscentrum een stuk „theater" op
het programma, terwijl de toneelver-
eniging TAO uit de Wildenborch
speciaal voor de kinderen een to-
neelstukheeft ingestudeerd.
Voorts vermeldt het programma voor
de volwassenen het traditionele vo-
gelschieten, ringsteken, touwtrek-
ken, oriënlaiiei i t t e n e.d. Kr is ook
een demonstratie van 1NDOOR-
SPORT.

Fa. Barendsen 190 j aar:

VUURWERK!
Aangezien de fa. Barendsen dit jaar
190 jaar bestaat heeft zij het vuur-
werk, dat 's avonds op het feestterrein
wordt afgestoken, aangeboden. Om
die reden gaat de lampionopto< ht
ook bij Barendsen van start, waar zij
ook gratis de lampionnen verstrekt.
Het Oranjefeest in Vorden begint in
feite al op zaterdag 25 april. Die

avond brengt de cabaretgroep
HOKPZO! een programma, bestaan-
de uit zang en schetsjes. Na afloop
van het optreden is er een optreden
van GITARAMA uit Aalten, een
groep van 50 mensen die g i t a a r
speelt, afwisselend met zang.
Tijdens de presentatie van het feest
programma deelde dhr. Joh. Norde,
voorzitter van de Oranjevereniging,
mede dat er in de maand apr i l in het
plan Addinkhof een ledenwei f akt ie
wordt gehouden.
Ook worden er medewerkers ge-
vraagd voorde versieringscommissie,
met als doel het dorp op 'M) apri l te
versieren.

Voor 1993 wordt voor de versie-
ring in het dorp nog een spon-
sor gezocht.

In verband met de op handen zijnde
herinrichting van het dorp, zal het
komende feest het oude materiaal
nog worden gebruikt.
De bestuursleden B.J. Bloemendaal,
K. Knoef en M.}. Bruggeman werden
bij akk lamat i e herkozen.

Buurtbus
Vierakker-Wich-
mond
Vrijdagavond tijdens de laa ts te rit
werd door het voltallige bestuur af-
scheid genomen van dhr.JJ.H. Holt-
slag, die de laatste rit bestuurde van
de bus, in verband met het bereiken
van de 70-jarige leef t i jd .
De voorzitter bedankte dhr. Holtslag
voor zijn inzet als chauffeur en wen-
ste hem nog vele jaren in goede ge-
zondheid toe. Hem werd een bos
bloemen aangeboden. De bestuurs-
functie zal dhr. Holtslag nog wel b l i j -
ven vervullen.

Mensen in Nood
Kledinginzameling voor 'Mensen in
Nood'. De gebruikelijke inzameling

van gedragen kleding voor de stich-
ting zal plaatsvinden op zaterdag-
morgen 28 maart a.s. De kleding
gaarne brengen bij het Ludgerusgc-
bouw te Vierakker. Deze s t i c h t i n g
vraagt u i td rukke l i jk om goede en
nog draagbare kleding en schoeisel,
dekens, lakens en gordi jns toffe i i .
Dus geen lompen of kapotte schoe-
nen. ( i aa rne de kleding in p las t i c zak-
ken afleveren.

HVG Dorp
Op 18 maart kwam HVG Dorp bijeen
in ,,cle Voorde", waar door mevr. van
Zeeburgen dhr. Bergsma uit Tilburg
produkt in fo werd gegeven over Pro-
N a l u r a e produktcn. Kr werd uitge-
breid gesproken over gezondheids-
zorg en het welz i jn bij het gebruik
van deze produkten. Eet- en drinkge-
woontes kwamen hierbi j aan de orde,
waarbij voor- en nadelen besproken
werden.

Barendsen
*190 'h

Barendsen viert jubileum
De in de hele regio bekende smederij
en winkels van Barendsen in Vorden
vieren de komende maand een uniek
jub i l eum. Uit oude stukken b l i j k t na-
melijk dat dit bedrijf z ich aan t ic - /ut-
phensevveg in Vorden heeft gevestigd
in het jaar 1802, dus precies 190 jaar
geleden, /o'u jubi leum moet worden
gevierd en dat zal in tle maand april
gebeuren met een feestelijke actie.
Omdat de- a c t i e zal worden afgeslo-
ten op Koninginnedag zal bijzonde-
re aandacht worden besleed aan de
zes Oranjevorsten, die1 iu deze perio-
de' van 1 (.)0 jaar ons land hebbeu ge-
regeerd. Meer i n f o r m a t i e over deze
originele actie volgt in de komende
weken.
Kr zijn maar weinig bedrijven in Ne-
derland die ouder zijn dan honderd
jaar . Daarom is het j ub i l eum dat
door de fami l i e Barendsen in Vort Ie n
wordt gevierd, wel heel bij/ouder. Dit
jaar bestaat dit bedrijf maar l iefst l 90

jaar. Oude- akten tonen aan dat cue
Hendrik Barendsen in het jaar 1802
een smederij heeft opgericht in Vor-
den. ( ) p dezel fde plaats is nog steeds
de iu de regio welbekende smederij
en constructiewerkplaats Barendsen
gevestigd, intussen uitgebreid met
een royale winkel: de doe-het-zelf
zaak voor gereedschap, l u i n a r t i k e -
len, kachels , verf en hout . Vlak daar-
bij is het Geschenkenhuis Barendsen
te v in t i en met ecu zeer uitgebreide
collectie hu i shoude l i jke - a r t ike len eu
geschenken.
Wie de huidige generatie Barendsen
kent , die ook nu nog wordt aange-
voerd door een l l euk Barendsen,
weet dat dit" j u b i l e u m op gepaste wij-
ze zal worden gevierd. Dal zal b l i j ken
in de maand apr i l als de- zes Orauje-
vois leu t l i e in deze 190 jaar ons land
hebben geregeerd, centraal zu l len
staan in tle etalages van de jubi leren-
de winkels .



Op 5 april a.s. wordt er voor de vierde keer de Keijenborgse
Infobeurs gehouden in dorpshuis 'de Horst'. Onder de naam
'zaken aan bod' zullen ruim 20 Keijenborgse ondernemers deze
beurs aan de bezoekers presenteren.

Voor diegene die eens lekker over
een snel circuit wil scheuren staat er
een fraaie Ferrari klaar om zijn of
haar behendigheid eens te testen.
Ieder uur zal er een gratis verloting
plaatsvinden voor elke bezoeker en
aan het eind van de dag zal de hoofd-
prijs, een luxe magnetron of cd-speler
naar keu/e, worden getrokken.
Kortom aan alle elementen is ge-
dacht om deze vierde infobeurs we-
derom tot een succes te maken.

Aan de- elementenshów en demon-
s t r a t i e hebben de ondernemers dit
jaar nog wat extra aandacht willen
geven, /o /ijn er o.a. demonstraties
bloemschikken en ( hocolade-eieren
gieten.
() ] ) cul inair gebied /al de horeca
smaakvolle tips laten /ien en proe-
ven. Ken uitgebreid assortiment aan
tuinmeubelen vijvers en /itmeube-
len /al worden geshowd.
Aan de jeugd jong en oud is ook ge-
d a c h t , want voor hen is er een gratis
wedstr i jd met mooie prij/en en voor
de jongslet! is ei'een grabbelton.

Tot ziens bij zaken aan boden... de
toe gang is gratis!

MINI- c.q. HALVE MARATHON:

Martin Jansen en
Wim Okhuizen winnaars
Martin Jansen uit Warnsveld is zondagmiddag winnaar geworden
van de halve marathon (21 kilometer), terwijl Wim Okhuizen uit
Kortenhoef als eerste finishte bij de 'Acht Kastelen Mini-Mara-
thon' over een afstand van 30 kilometer.
Deelnemers en organisatie hadden
alle geluk van de wereld, wan t gedu-
rende de gehele race bleef het droog.
I Iet was in feite /ondageen lustrum-
loop want de Achtkastelen mini-ma-

'rathon werd voor de vijfde keer geor-
ganiseerd, waanan de laatste drieja-
ren onder auspic iën van de p laa t se l i j -
ke VW. De halve marathon over 21
kilometer stond voor de eerste keer
op het programma.
Toen mevrouw Bakker meteen ,,Rea-
dy... Go!" (het pistool weigerde
dienst) de meute in beweging liet ko-
men, vertrokken de deelnemers rich-
ting kasteel Hackfort, Den Bramel,

etc. Voor de deelnemers aan de 30
kilometer vrijwel de exakte route
/oals die in de zomermaanden dooi-
de fietsers wordt afgelegd. De deelne-
mers aan de halve marathon 'sloegen
een paar kastelen over'. De finish was
op de oprijlaan naar kasteel Vorden
(gemeentehuis).
Met nog 200 meter te gaan ontdeed
in de halve marathon Martin Jansen
uit Warnsveld /.ich van Nienhuis uit
(iroenlo. I lelaas, Jansen kwam ten
val, waaroor Nienhuis de koppositie
gemakkelijk kon overnemen. Wel, de
Groenloër toonde /ich uitermate
sportief, hield in, maakte even pas op

de plaats, zodat Martin Jansen toch
nog als winnaar over de streep kon
gaan. Na afloop reikte WV-voor/it-
terjules Honig-zelf een fervent hard-
loper, maar deze middag bezig met
organisatorische werkzaamheden
de prijzen uit, waarbij hij politie en
EHBO dank bracht voor hun mede--
werking. Ook dankwoorden r icht ing
sponsors.
Opmerkelijk dat alle 150 deelne-
mers/sters de finish haalden. Zij al-
len ontvingen een herinnering aan
deze wedstrijd.

Uitslagen
Halve marathon (21 km). Heren: 1.
Martin Jansen, Warnsveld, l uur, 10
minuten en 3 seconden; 2. Nienhuis,
(iroenlo, zelfde tijd; 3. Ruumpol,
Ruurlo, 1.10,51. Dames: \. mevr. Wil-
mink, Enschede, 1.40,22; 2. mevr.
Sterkenburg, Wolvega, 1.40,24; 3.
mevr. Loefs, Haaksbergen, l .56,29.

Achtkastelen mini-marathon (30
km), lieren: 1. Wim Okhuizen, Kor-
tenhoef, 1.48,31; 2. R. v.d. Broek,
Bussum, 1.49,21; 3. R. Vennink,
Harfsen, 1.50,46. Dames: 1. mevr.
Wiendels, Didam, 2.18,53; 2. mevr.
Maas, Winterswijk, 2.29.43; 3. mevr.
Lui t ink, Didam, 2.32,48.

MAART:
25 ANBO, soosmiddag
25 Bejaardensoos, Vieiakker-

Wichmoncl
25 Welfare voorjaarcontactmiddag,

de Wehme
20 PCOBin'deWehme'
27 ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
28 Kledingin/amelingVierakker-

Wichmond
28 Eeestavond Kranenburgs Belang,

Gasterij Schoenaker

29 LR en PC de Graafschap,
onderlinge wedstrijd,
l lamelandweg

30 ANBO, klootschieten 'de
Goldberg'

30 HVXiDorp
30 Vrouwene lul) Medler
3 l ()pen Tafel SWOV 'de Welime'
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
3 l Soosmiddag Kranenburg

APRIL:
l ANBO, soosmiddag
1 HVGWichmond, l 'aasliturgie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
4 Vooi jaarsuitvoering Jubal ,

Vierakker
4 Openingstoernooi tennissei/ocn

1992,deLankhorst
4 Plattelandsvrouwen, p lan ten-

ruilmiddag
6 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
7 Plattelandsvrouwen, doemiddag
7 ()pen Tafel SW( )V 'de Wehme''
8 ANBO, fietstocht
8 ANBO, soosmiddag
8 HVGWichmond, middag voor

ouderen
8 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
9 HVGWildenborch, I 'aaswijding

I O ()pen Tafel SW( )V 'de Wehme'
I I Feestavond, volleybalver. Dash
1 1 Concours pony's LR en PC de

Graafschap, Kasteel
l l Paaseierenwedstrijden 'de

Snoekbaars', jeugd en senioren

12 Concours paaiden l ,R en l'Cde
(.raafschap. Kasteel

13 ANBO, klootschieten 'de
Goldberg1

14 NC'VB Pastor Brenninkmeijer
14 Soos Kranenburg, l'assiemiddag
14 Open Tafel S\V( )\ 'de Wehme'
15 ANBO, soosmiddag
l f) I IV( i Dorp, I'aasavond in de

Voorde
K) ANBO, kegelen in de Boggelaar
l ( > Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
1 7 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
21 KPO Kranenburg-Vorden
2 l ( )pen Tafel SW< )V 'de Wehme'
22 ANBO, soosmiddag
22 Plattelandsvrouwen,

Kendagsbestuur
22 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
22 HV( i Wichmond, Kigenavond
23 Ledenvergadering, de

Vogelvriend
24 ANBO, ledenbijeenkomst

Dorpscentrum
24 ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
25 Oranjeavond, Dorpscentrum
2() Viswedsti ijden 'de-Snoekbaars',

onderlinge competitie

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

27 ANBO, klootschieten'de
Goldberg1

28 KPO Vierakker, Schmidl Media
Zutphen

28 Plattelandsvrouwen, l ' n > \ .
Voorjaarsvergadering Arnhem

28 Soos Kranenburg
28 Open Tafel SW( )V 'de Wehme'
29 BejaardensoosVierakker-

\Vi( hmond
29 ANBO, soosmiddag
29 HVGWid i inond , Be/oek

bie i fabi iek üchtcnvoorde
30 Oranjefeest
30 Gezelligheidsrit, Oranjefeesf

Vierakker-Wichmond

MEI:
6 Welfare handwerken, de Wehme
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

12 Soos Kranenburg
13 Plattelandsvrouwen Vorden, solo

toneel
13 NCVB, reisje
13 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 De Snoekbaars, jeugdwedsti i jden
19 Kl ' ( ) Kranenburg, reisje
19 Plattelandsvrouwen, f i e t s toch t
19 NCVB, de heer Brussen
20 11 V( i Dorp, sei/oensluiting
20 HVGWichmond, slotavond
20 Welfare handwerken, de Wehme
21 Bejaardenkring, reisje
2 1 HVGWildenborch, sluiting

seizoen
24 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
26 Soos Kranenburg

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

WAT IS PERFEKTIE?
• ///•;•/• /</ .s / / HIT DI NA nu ./K
• VKKWI NI> WOKDI-N
• AANDA< //i
• EKKI-.NNINC
• ARTIS in A.
• Uw WKMSI-:N

• • KAPPI.RS MI:i sn./i.
O:\llltl l>l A,\/ 'S,W.(W.V l..\,V.//,M Hl-l-KMNK

/.'/v / / ' ,v . S / A V I / \ \.:\..\n /•/ KI i A / / /

J I M H E E R S I N K
HAARMOOI: VOOR DAMI-S I;N HKRI:N
\'UKI>I'\: /J•rnn-.Mii MH, 21

Ï'I-I.HOON 05752 - 1215

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

;| Onze pannekoehen !
l Onbeschoft lekker!

15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg114
Vorden-Tel. 6634

VOORJAARS-
AANBIEDINGEN

Groot assortiment vaste planten - bomen - heesters -
bloembollen - zaden.
250 m2 kamerplantenkas.
Allerlei soorten potter/e - houtartikelen - vijverartikelen.
De beste kwaliteit en een goed advies.

Buxus m
Rozen op stam _

Bemeste Tuinaarde
4 zak ken

17,50
19,95

Terra Cottapot o 30er
Blauwe Haagconifeer;
ca. l .20 m hoog, 10 voor

Gladiolen Bollen
50 stuks

Datura Kuipplant _

10,00
999S

«00

8,50
799S

zomer- en winterbloeiers

l O voor 12,50
Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

Wij zoeken op korte
termijn een

ALL-ROUND

AUTOMONTEUR

Garage van Houte
Tel.(05750)12551

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten;
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

oa
Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

INSTALLATIEBEDRIJF

C3J.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 • 2071 • W, Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

TE KOOP:

N.A.K. gekeurde

pootaardappelen

Diverse rassen, o.a.:
Eersteling-Doré

Lekkerlander - Parel
Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen,

In Vorden staan wij
elke vrijdag op de markt.

EN MIDDAGJE WINKELEN
ZONDER PIJN EN VERMOEIDHEID..
Geen overmatige
vermoeidheid en
pijnlijke voeten na een

gezellig middagje
winkelen in de

stad...
Dat kan

met

Goldkrone, de
kwaliteitsschoen met
unieke verende
luchtkamersindezool.
Schokdempend en
veerkrachtig tegelijk.
Goldkrone schoenen
worden met de hand
gemaakt uit soepel leer

en ondersteunen

I N R U I L
ACTIE

Hij aankoop van CL-II Hollandse

mcrkticls nu minimaal

ƒ / 00- terug
voor uw oude fiets*

door hun perfekte
pasvorm uw natuurlijke
loopbeweging. En
mocht u denken dat
gezond niet elegant kan
zijn dan moet u snel
eens de nieuwe collectie
komen A
bekijken^B.

(ÏOLDKRONt:
OE SCHOEN MET DE VERENDE LUCHTKAMERS

w fietsspecialist
Ickink «s

Hengelo (ild.
Tel. 057S3-2SSN

Actie alleen geldiK in de maand maart.

Inruilficls nuicl riiilcinl 11/11 en
HI'I-II ( l i n t , ' i - tij' rin-ftii-i\.

Luchtkamerdempmg

hak.

Luchtkamerkussen
voorvoet.

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Luchtkamers voor
optimale schokdempmg
en veerkracht

IE5EH
SCHOENMODE

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN

tel:05752-3006

FNRS
MANEGE

«j Peppelenbosch
l Ben & Eefke

Wagenvoori

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

WEEKENDAANBIEDING

Vruchtenvlaaitjes
gevuld met banketbakkersroom en vers fruit

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5 G

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren:
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, rnet nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het -„contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. RO-
Koetshuis) ligt vanaf 27 maart 1992 op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op de maandagavon-
den in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot
21.00 uur ter inzage de beschikking op het verzoek
van:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30a, 7251 AH Vor-
den, voor een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een lichtreclame van norma-
le lichtsterkte aan de Nieuwstad 30a te Vorden.
De strekking van de beschikking luidt: voor zover
thans rekening valt te houden met de in het gebied
waar de inrichting is gelegen te verwachten toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar, scha-
de of hinder buiten die inrichting, is de vergunning ver-
leend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelij-
ke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.
BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, enwel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling. Een niet terstond van kracht verklaarde
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver-
zoek is beslist.

Datum: 25 februari 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voorne-
mens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de
periode tot 1 juli 1992, vrijstelling te verlenen van de
bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982' en van artikel 14 van de Woningwet.
Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van R.F.M.
Heuvelink, Ganzensteeg 1, alhier voor de verbouw/tij-
delijke bewoning van een schuur tijdens de verbouw
van de boerderij en wel op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie D, nr. 2040, plaatselijk
bekend Ganzensteeg 1, alhier.
De op het verzoek betrekking hebbende stukken lig-
gen tot en met 10 april 1992 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (Koets-
huis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.

Vorden, 26 maart 1992

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 27 maart 1992, gedurende 14 dagen, ter
gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-be-
stemmingsplan 'Vorden Sportpark Overweg 1992'.
Genoemd plan betreft de mogelijkheid tot het realise-
ren van een tenniscomplex aan de Overweg ter ver-
vanging van de huidige accommodatie aan de Nieuw-
stad.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 26 maart 1992.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Uw pensioen ????

NORDE
FAffizekeringen
kan u vrijblijvend adviseren
Burg. Galleestraat 10
Tel. 05752-1967

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA VLEESREKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 26 - vrijdag 27
zaterdag 28 maart

Mag-ere Runderlappen

15.991 kilo

Poulet + beentje
250 gram

Bieflappen 500 gram

Glillworst 100 gram .

4.85
8.99
0.99

maandag 30-dinsdag 31 maart
woensdag 1 april

Room-
schnitzels
500 gram 4.99
Hacheevlees

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

Interesse in een leuke
afwisselende baan?

GARANTMARKT
Wilfried
Besselink

zoekt een vlotte

MEDEWERK(ST)ER
voor alle voorkomende werkzaamheden

Dus van kassière tot inpakken en
schoonmaken.
Leeftijd tussen de 18 en 22 jaar.
Het gaat om een baan van 36 uur.

Sollicitaties aan:
Dorpsstraat 6, 7234 SN Wichmond.
Tel. 05754-1239.

Vooral uw...

INSTALLATIE-
MATERIAAL
Installatiebedrijf

WILTINK
Het Hoge 20 - VORDEN - Telefoon 1656

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
•s 05750-22816

Hotel-Café-Restaurant Bakker, centraal
i>elt'!>en in het achtkastelendorp Vorden (de
Parel van de Achterhoek), is de gelegenheid
hij uitstek voor recepties, diners, kompleet
verzorgde bruiloften, juhilea e.d.
De geheel vernieuwde feestzaal hiedt ruime
mogelijkheden voor ontvangst tot 250 gasten.
In een sfeervolle ambiance -met een optimale
akoestiek- maakt Bakker in Vorden uw 'party'
-in het mooiste land van N e de r la nd-
onvergetelijk...
Belt u gerust voor meer informatie.
Wij staan u graag en uitgebreid te woord.

Dorpsstraat 24 Vorden - Tel. 05752-1312

Ruime eigen parkeergelegenheid pal
voor de deur.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

AUTOMATERIALEN

VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. (05752) 3228

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

ZATERDAG 28 MAAR1

We hebben veel
hypotheekvarianten.

Eventueel bouwen we voor u 'n nieuwe.

ZONDAG 29 MAART

Hypotheken te kust en te keur bij

de SNS bank. Noem maar op: Spaar-

hypotheek, Rekening Courant-

hypotheek, hypotheken met Ideaal-

rente of Rentebedenktijd...

Hypotheken voor bestaande

woningen en nieuwe. Voor twee-

verdieners en voor zelfstandigen.

Voor jonge gezinnen en senioren.

Met of zonder gemeentegarantie.

En natuurlijk tegen gunstige voor-

waarden.

Ook als u bijzondere eisen

stelt (en wie doet dat niet als het

om zoiets belangrijks gaat), weten

TONY
-17.00 UUR LiDO DISCO]

• Ml li
we daar gewoonlijk wel een mouw

aan te passen.

Samen met u nemen we rustig

de tijd om tot de variant te komen

die precies in uw straatje past. Bij-

voorbeeld door twee hypotheek-

vormen te combineren. Want uw

hypotheek is bij ons een hoogst

persoonlijke zaak.

Meer informatie? Gebruik de

bon. Of loop even binnen bij het

kantoor bij u in de buurt.

D Ja, neem contact met mij op om een aj- D Ik wil eerst schriftelijk'!' informatie. Stuur

spraak te maken voor een gesprek over. mij de brochure hypotheken.
mijn persoonlijke hypotheekvariant.

Naam:

HOUSE PAR -Y
120.30 UUR GROTE ZAAI

BUS 9
21.40 VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN

Plaats

In f i iv i - lop /.imilrr post/r^c'l / rml rn a . in

SNS bank.

Antwoordnummer 1130,

7300 VB Ap,-kloorn.

SNS» bank
Wc doen 't gntug beier dan goed.

[GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR
GLAZENOPHALERS (M)

CITY • LIDO • TEL: 05440 • 61308

/ / c / werkgtbied I M H < / < • >N.s' bun!,' hi'fLiiii vrijwel geheel nonnl, mttllen, iiii.fi en zuiil !\lt'<li'rlti>itl H'i; zün daar aanwezig mi't mi»; • u i'Htni.

TOT 19.0O UUR HALF GELD
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD



Vordens Toneel boeide publiek
niet 'Zwijgen uit angst'

Vordens Toneel bracht zaterdagavond in een goed gevulde zaal van het Dorpscentrum het toneel-
stuk 'Zwijgen uit angst' voor het voetlicht. Ditmaal geen blijspel maar een zeer serieus stuk. Onder
de regie van Ans Hekkelman maakte Vordens Toneel er een boeiende avond van.

Het stuk speelde zich af rondom het
'gezin van architekt Wiggers (Jo Hul-
leman) en diens vrouw Km ma (Joke
Peppelman). Alles pais en vree in het
gezin totdat zoon Rob (Wim Pen-
nings) in het verre India een meisje,
Madeleine (Wil Stokkink), leerde
kennen. Hij werd verliefd op haar en
nam haar mee naar Nederland. He-
laas voor hem bleek Madeleine een
half-zusje te zijn. Zij was de dochter
van moedei- Kmma die haar man
nooit heeft durven te vertellen dat ze
al een kind had!
De titel van het toneelstuk 'Zwijgen
uit angs' is daarmee wel verklaard.
Uiteindelij k kwam alles-natuurlijk -
wel op z'n pootjes terecht, met ande-
re woorden: Madeleine werd als een

echte dochter in het gezin van de ar-
chitekt opgenomen.
Verdere medespelenden waren: Petra
Rietman, Johan Kppink, Hannie
Vreeman, Jan Weigraven en Wil Bo-
gers. Grimering: Harriët Fokkink;
kledingadviseuse: Annie Memelink.
Deze avond werd afscheid genomen
van Marie Schuppers, de vrouw die
zo'n 35 jaar lid is geweest van Vor-
dens Toneel. Zaterdagavond was zij
souffleuse en leverde op die manier
een bijdrage aan de toneelavond. Zij
kreeg uit handen van Ans Hekkei-
man een boeket bloemen aangebo-
den. Ook bloemen voor Joke Peppel-
man, die deze avond eveneens voor
de laatste keer voor Vordens Toneel
in aktie kwam.

Voorjaarswandeling Expositie
Op zaterdagmiddag 28 maart start
een voorjaarswandeling over het
landgoed Hackfort. Vertrekpunt bij
de watermolen op het voorplein van
kasteel Hackfort aan de Baakseweg,
gemeente Vorden. De excursie
wordt geleid door de heer C. Baars,
opzichter van het landgoed en duurt
ongeveer twee uur. Het is aan te ra-
den kleding aan te passen aan het
weer en goede wandelschoenen te
dragen.

Cultuur
Hel 730 hectare grote landgoed met
kasteel' en ruim 40 boerderijen en
woningen is sinds 1981 in eigendom
en beheer van Natuurmonumenten.
Ken r i j k gebied, zowel wat betreft cul-
tuurh i s to r i sche elementen als na-
tuurwaarden. Centraal ligt het kas-
teel en de watermolen, die beide in
1(.)83 werden gerestaureerd. De
structuur van het kleinschalige land-
schap wordt bepaald door het lanen-
patroon, de verspreid liggende kam-
pen en bosjes en de talloze boerderij-
en met rieten daken, hooischelven
en bakhuisjes.

Natuur
De wandeling voert over aantrekkelij-
ke paden door het kasteelbos, langs
c l c - waterkolken en beken, langs wei-
den en akkers en langs een aantal
monumentale boerderijen. Door
deze- enorme afwisse l ing in het land-
schap is er een grote var ia t ie aan leef-
gebeiden voor kruiden van bermen
en akkers, voor insecten, amfibieën,
zangvogels, roofvogels en uilen en
/oogdieren. Ook het vroege voorjaar
biedt al het een en ander aan zangvo-
gels en vooi jaarsbloeiers.

Houtwallen
Tijdens de wandeling wordt u tevens
het een en ander verteld over het
door Natuurmonumenten gevoerde
beheer. Het oude agrarische land-
schap vraag t bijvoorbeel veel onder-
houd aan kleine landschapselemen-
ten als l ioutvval len , singels en lanen
en bermen en sloten. Ook het zorg-
vuldig beheren van de bossen en
gras- en hooilanden is noodzakeli jk.
Op enkele oude akkers teelt Natuur-
monumenten diverse graansoorten
op milieuvriendelijke wijze, 's Zo-
mers tonen die een feest van koren-
bloemen, klaprozen en andere- ak-
keronkruiden.

t Oosterei' in

"t Oosterei', een unieke expositie
van versierde eieren, is in Twente erg
enthousiast ontvangen en wordt dit
jaar voor de vierde keer gehouden op
zaterdag 4 en zondag 5 april in 'Het
wapen van Hengelo' te Hengelo (O).
Ongeveer 40 eier-versierders/ver-
siersters uit het gehele land zullen op
beide dagen hun fraaie collectie to-
nen. De bezoekers zullen verrast
staan van de vele technieken die mo-
gelijk zijn en van de bijzondere hoge
kwaliteitvan het gebodene.
Er zal een grote verscheidenheid aan
versierde eieren te zien zijn. Eieren
bewerkt met olie-, plakkaat- en acryl-
verf, maar ook versierd met krastech-
nieken, kraaltjes, papier-filigrain, pa-
pier-knipkunst, bandjes en was. Ver-
der z i j n er eieren met kruidenboeket-
ten, opengewerkte eieren, houten
gedraaide eieren, bewerkte eieren
met keramiek en textiel. Aquarellen,
ikonen en volksschilderkunst en eie-
ren in corndollie's en verwerkt in
bloemstukjes. Dit alles in verschillen-
de groottes, waaronder eieren van de
struisvogel, zwaan, gans, kip en duif.
Het aardige van de expositie is dat de
be/oekers materialen en boekjes
over de/e kunst kunnen kopen, even-
als uitgeblazen onbewerkte eieren
om zelf thuis aan de slag te kunnen,
"t Oosterei' is een verkoop-expositie,
zodat liefhebbers en verzamelaars
een ei mee naar huis kunnen nemen.
'Het Wapen van Hengelo' ligt aan de
Berfloweg l in Hengelo (O) , vlak
ach te r l i e t station.

SPORT- nieuws

Ratti
Jeugd uitslagen: Rat t i C l - Vorden
C2 1-5.

Programma: Zelhem C2 - Rat t i C l .

Sociï
Uitslagen: 21-3: Sociï K I f-Gaz. nwl.
K2 5-1; Sociï Cl - Zelhem C2 4-2;
DZC '68 BI -Sociï B l 3-0.
22-5: GSV'63-Sociï l-3.

Programma: 2S- 3: Sociï K I Almen
KI.
29-J: KCVV - Sociï; Dierense Boys 4
-Sociï 1.

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202

Winst voor dames
Dash/Sorbo
Zo koud als een kikker moesten de
volleybaldames van Dash/Sorbo /a-
terdagmiddag in Hengelo beginnen
aan de competitiewedstrijd tegen
A'f C 2. Doordat andere wedstrijden
in de Hengelose sporthal drastisch
waren uitgelopen, moesten de dames
in de koude sporthal bijna een uur
wachten alvorens begonnen kon
worden.

Dat deze gedwongen 'rustperiode' de
speelsters beslist geen goed had ge-
daan, was duidelijk in de wedstrijd te
merken. Beide teams speelden ma-
tig, waarbij de Vordense dames wel
sterker bleken. De eerste twee sets
werden met resp. 13-15 en 10-15 in
Vordens voordel beslist.
Door wat wijzigingen in de opstelling
(in deze 3e set kwamen de wissel-
speelsters aan bod) zakte het spelni-
veau aan Dash-zijde. ATC profiteer-
de dankbaar 15-10.
In de vierde set stelde Dash/Sorbo
orde op zaken en werd de thuisclub
naar een kansloze 4-15 nederlaag ge-
speeld. Eindstand 1-3.

Rabo-Dash
recreantentoernooi
Zondag 29 maart vindt in de sporthal
"t Jebbink' voor de zevende keer het
recreantenvolleybaltoernooi plaats.
De organisatie is in handen van de
heren G. ter Beest, G. Boers, K. Kam-
perman en E. Plomp, leden" van de
afdeling recreanten van de volleybal-
vereniging Dash.
De Rabobank fungeert als hoofd-
sponsor, terwijl ook Bakker Schu-
rink, Mars, Wijnhuis/Traiterie en
Vezo het toernooi zullen sponsoren.
In totaal doen 34 teams mee, waar-
van er 30 zijn ingedeeld in zes poules
van 5 teams (3 heren- en 3 dames-
poules). Zij /uilen strijden om de be-
kers die beschikbaar zijn gesteld door
Visser Mode en zaal 'de Herberg'.
Deelnemende ploegen zijn: Dash,
Vorden; Piet Zomers, Dynamo, Apel-
doorn; Devolco, Deventer; Actief'81,

HOE ZIT

Vraag: Wij hebben onze kinderen de deur uit en
onze hypotheek helemaal afgelost. Is dat nu verstan-
dig?

In het stukje van de vorige week hebben we al geschreven, dat
wij deze week nog iets meer over het forfait zouden schrijven
en dan met name over het huurwaardeforfait.
Wanneer u bijvoorbeeld een huis bewoont met een vrije ver-
koopwaarde die ligt tussen de f 100.000,00 en de
f 150.000,00, dan wordt voor het jaar 1992 de bij telling van
het huurwaardeforfait f 1.500,00 (voor 1989 bedroeg dit be-
drag nog maar f 780,00!).
Door deze stijging zijn veel mensen, die eerder geen aangifte-
biljet kregen, toch weer in de inkomstenbelasting betrokken.
Dit gaat om mensen die in loondienst zijn, verder niets bijver-
dienen en geen hypothecaire lening (meer) op hun huis
hebben zitten.
Op basis van deze gegevens moeten zij, afhankelijk van hun
leeftijd (65 + ) en inkomen, minimaal f305,00, f578,00
of f 750,00 bijbetalen. Doordat er nog wel eens verschillen
zitten tussen de loonheffing bij de werkgever en de inkom-
stenheffing op grond van de aangifte, kunnen deze bedragen
/elfs hoger zijn.
Als u in zo'n geval een hypothecaire lening opneemt van
f 25.000,00 en dit bedrag door u bijv. wordt belegd op een
depositorekening a 8 %, dan ontstaat de volgende situatie:

Huurwaarde: f 1.500,00
Af: hypotheekrente 10 % van f 25.000,00 f-2.500,00

f-1.000,00 aftrekpost

f 2.000,00
f-2.000,00

0,00 aftrekpost

Rente-ontvangsten:
Af: rentevrijstelling (gehuwden)

In dit geval zou u f 350,00 af 500,00 terugontvangen!

Ondanks het feit dat u per saldo meer rente betaalt dan ont-
vangt kan zo'n constructie dus geld opleveren. Door het lage-
re belastingtarief voor 65+ is bedoelde constructie overi-
gens hier veelal niet voordelig, behalve als het inkomen meer
dan f 50.000,00 bedraagt.
Voor iedereen die een verplichte aanslag krijgt is het, over
het algemeen, goed de rentevrijstelling te benutten.

/V;r rubriek wordt verzorgd door: Dr Itt'gt, ttlocmcndaal & Wirgt'rinck/A-4

(',rof>l>: Accountants rn lielastingadvisi'urs, Ruurloseweg21, 7251 IA Yordcn.

Westervoort; S. V. H artsen; Overa, Al-
men; DVO Hengelo; dol; Wilhelmi-
na, Zutphen; Hansa, Zutphen; Kón-
ga, Kic htenvoorde; Avanti, Lochem;
WIK, Steenderen en Sociï, Wich-
mond.

v. v. Vorden
Programma: Zutphen Al - Vorden
A l ; Eibergen Cl Vorden C l ; I l a l l e
Cl - Vorden C2; Vorden 2 - Ruurlo
2; Dierense Boys 3 - Vorden •}; Vor-
den 5 - Vorden 7; SVBV 3 - Vorden (i;
Vorden 8 -SVBV 5.

Uitslagen: Vorden A l - Diepenveen
A l 3- 1 ; Vorden B l - Kibei gen B l 3-2;
Vorden Cl - Lochem C i 0-7; R a t t i
Cl -Vorden C2 1-5.

Dammen
Bondskompetitie
Afgelopen week werden de- laatste
wedstrijden gespeeld voor de- klub-
kompeti t ie . DCV 2 verloor ook de
laats te wedstr i jd in de (ielder.se
Hoofdklasse met 11-5 van DOC Kl-
den.
DCV7:? is op een verdienstelijke derde
plaats geëindigd met 13 p u n t e n uit D
wedst r i jden , 3 pun ten minder dan
kampioen DIOS 2 uit Kibergen.
DCV 4 kwam in de/elfde klasse- uit en
eindigde op de 7e plaats met 7 pun-
ten ; ru im voldoende- voor handha-
v i n g in de/e klasse-.
DCV 5 t e n s l o t t e verloor de- l aa t s t e
p a r t i j ongelukkig tegen DIOS (i uit
Belt! urn met 3-5.

Boeiende avond over
kinderboeken
Omdat het vorige week Boekenweek was, organiseerde de Open-
bare Bibliotheek in Vorden een avond over de betekenis van het
kinderboek als cultuurbezit. Niet direct een onderwerp waarvoor
mensen in drommen naar de bibliotheek zouden komen. Toch is
dat eigenlijk vreemd, want er zijn zo'n 1100 kinderen (gratis) lid
van de bibliotheek. Ze hebben allemaal ouders die het beste met
hen voorhebben. Het aantal kinderboeken dat wekelijks wordt
uitgeleend, loopt in de honderden. Je zou dus best een grote
belangstelling mogen verwachten, maar het aantal bezoekers was
gering. Wie er zijn geweest, beleefden een boeiende avond, waar-
in veel jeugdherinneringen opbloeiden.
Dat was vooral ie danken aan de in-
leidster directrice Mevr. Toos Saal-
Zuurveen van de S t i c h t i n g Kinder-
boek Cultuurbezit De/e s t i c h t i n g is
gevestigd in het Groningse Winsum
en beheert /.o'n 00.000 kinderboe-
ken. Mevr. Saai zocht eenjaar of zes
geleden voor een studie een aantal
kinderboeken uit oude tijden. Ze
ontdekte dat die niet of nauwelijks
meer in bibliotheken zijn te vinden
en /.e begon /.e te verzamelen. Toen
eerst de regionale en later ook de lan-
delijke pers over haar activiteiten
ging schrijven, stroomden de kinder-
boeken bij haar binnen. Die zijn nu
geordend en in een bibliotheek on-
dergebracht en het is mogelijk oude
kinderboeken gratis te lenen, zodat
ze weer onder de mensen komen.
Dank /.ij vrijwilligers worden bescha-
digde boeken onder leidingvan erva-
ren ex-boekbinders gerestaureerd.
En zo blijft het kinderboek als cul-
tuurbezit behouden. Voor dit werk
krijgt de Stichting geen subsidies,
maai door haar ongelooflijk enthou-
siasme voor het oude kinderboek
weet Mevr. Saai steeds weer aan de
nodige middelen te komen en de col-
lectie te vergroten.

Een tijdsbeeld
Het onderwerp van haar studie is: het
kinderboek als tijdsbeelden daarover
zal dit najaar een boek van haar hand
verschijnen. Op deze avond gaf ze
een voorproefje van wat er in dit
boek wordt beschreven. Kn dat blijkt
een boeiend en soms ontroerend
beeld te zijn van het leven van vorige
generaties. Want beter dan geschied-
schrijvers legden de auteurs van kin-
derboeken in oude tijden het dage-
l i jks leven van gewone mensen vas t .
Ken boek als bijvoorbeeld 'Alkes
Tiental' van Nienke van Hich tum be-
s c h r i j f t het leven van een arme l-'riese
dagloner in het begin van deze eeuw.
In Teerke en zijn vrienden' be-

s c h r i j f t VV.( i. van der Huls t het ver-
haal van een door de oorlog ver-
minkt Belgisch jongetje dat in de
Kers te Wereldoorlog in Nederland
een paar vriendjes krijgt die hem wat
geluk bezorgen. De manier waarop
K. Morel in zijn boek 'Engelandvaar-
ders' de landing van de Geallieerden
in de laatste oorlog beschr i j f t , is
meesterlijk. Mevr. Saai heeft onge-
looflijk veel jeugdlectuur uit vroeger
t i j d e n gelezen en ver te l t daar op
meeslepende wijze over. Ze besteedt
ook veel aandach t aan de achter-
gronden waaruit kinderboeken wer-
den geschreven: van katholieke en
protestantse- schrijvers en scribenten
van socialistische hui/e. Want zo ging
dat vroeger, waarbi j niet zelden an-
dersdenkenden werden gediscrimi-
neerd. Dit alles zette een stempel op
de denkwereld van de jonge- lezers.
Kinderen identificeren zich met hun
hoofdpersonen en proberen vaak ie
leven net als zij. Ook voor de s t imule -
ring van de fantasie van het kind was
en is lezen belangrijk en is het een
veel indringender medium dan bijv.
de televisie met /'n vaak v l u c h t i g e
programma's.

Bijzondere avond
Dank zij Mevrouw Saai en haar grote
kennis van het kinderboek werd het
een bijzondere avond die veel dierba-
re jeugdherinneringen heeft losge-
maakt bij de belangstellende bezoe-
kers. Kn eigenlijk is het jammei dat
een verslag van zo'n boeiende lezing-
pas achteraf kan worden geschreven,
want als ze dit hadden geweten zou-
den Ongetwijfeld meet mensen, en
ook jonge moeders, de/c- avond heb-
ben willen bijwonen. Want een kin-
derboek— zo bleek op deze avond
speelt in het leven van jonge kinde-
ren een erg belangrijke rol. Kn het is
goed dat de leiding van de- Biblio-
theek daar in de Boekenweek eens
extra de nadrukop heef t gelegd.

IXI
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PRIMA VOORJAARSSHOW
BIJ VISSER MODE!

Onder grote belangstelling hield Visser Mode afgelopen donder-
dag haar voorjaarsshows. Onder leiding van ladyspeaker Nel lie-
ten Janet, Francien, Lien en Justa zien wat de damesmode ons dit
voorjaar te bieden heeft; dressman Henco toonde de herenmode.
/oals ladyspeaker Nel /ei: „F.igenlijk
kan er heel veel, iedereen kan /'n ei-
gen modest i j l bepalen." Vandaar ook
een /eer gevarieerd aanbod in aan de
ene kant /.ach t e pastelkleuren en aan
de andere- kant felgekleurde zomerse
t i n t e n . In de- rcgcnmanlels is de
swingcoat een nieuw item maar ook
de lakjas is weer terug iu hel mode-
beeld Verder /agen we leuke v lo t t e
jacks in een prima prijsklasse.
Ook in de tweedelige pakjes / i jn er
d u i d e l i j k vernieuwende modellen
met rechtvallende slankafkledcndc
bovenstukken. De collectie van Fran-
kenwalder hee f t weer prachtige mo-
dellen voor f ees t e l i j ke gelegenheden.
In de- sctspiogramma's van Ara, We-
ber, Oui Set, Choise-, Sandy Dress en
LT.spoir / i j n /eer veel mogelijkhe-
den in schitterende kleurencombina-
ties. Bij de rokken / i jn een enorme
verscheidenheid in lengtes van heel

kort, slankafkledend tot lang wijd val-
lend.
Voor de jonge- vrouw is er bij Visser
Mode volop keus; hierin staan de
merken Mexx, Sandwich en Ann
Chr i s t ine borg voor draagbare, mo-
dische en betaalbare kleding.
In de- herenmode waren vlotte com-
binat ies te /ien met sportcolberts van
Pierre Monnee. ()ok voor de sportie-
ve mode kan men ui ts tekend terecht
bij Visser Mode met o.a. de n i m pan-
talons, jacks en overhemden van
Melka en waardevolle pullovers van
Roberto Sarto. Ook het kostuum -
maar dan wel met een moderne uit-
stral ing - krijgt de nodige- aandacht
dit voorjaar.

Op 9 april kunt u bij Visser Mode
weer komen kijken naar de Senio-
renshow, tenvijl de speciale Kinder-
sho.w op l (i april is.

Uitslag prij svraag Visser
Mode
Tijdens de Open Huis dagen begin maart hield Visser Mode een
prijsvraag in het kader van haar 65-jarig bestaan dit jaar. Hier-
voor diende een slagzin gemaakt te worden.

Dhr. Elbrinh van Visser Mode reikt de prijs uit aan één van de 10 prijswinnaars.

Fe-u e-norm aanta l k lan ten heeft hier
enthousiast aan mecge-daaii e-n er
/ i j n schitterende slag/innen ver/o n-
n e - i i . t ' i t de- inzendingen /ijn er
u i t e inde l i j k 10 geko/.en en de/.e-
mensen ontv ingen afgelo|)en don-
derdag tijdens de modeshow een
waarde-bon van f 65,- en een bos
bloemen. De gelukkige pr i jswin-

naars / i jn : de dames Brouwer, Me-
melink, van Beu/ekom, Craafmans
(allen uit Vorclen), Dijkerman en van
/e i j t s ( u i t Kefde). Dieseraad ( u i t Zut-
p h e n ) , Me-nkve ld ( u i t A l n i e n ) , Holt-
slag ( u i t Hengelo-C) en Coorman
( t i i t lochem). Alle ' overige deelne-
mers ontvangen nog e-en brief met
daarin ec'n aardige veirassing.

Over wat er in de
Vonlcnse bibliotheek te beleven is

Muziekcentrum in Vorden
't Lijkt misschien wat overdreven,
maat je- kunt stellen dat de biblio-
theek in Vorclen e')ók een mu/ ic-ke en-
t i U M I is. Want er staan zo'n 1.000
grammofoonpla ten te wachten op
mensen die- ze w i l l en beluisteren e-u
daarnaast nog ee-ns een k le ine-2 .000
compactdiscs. Vooral van de- laats te
(de- CD's) wordt erg veel gebruik ge-
maakt.

De beslissing om de collec t i c - van de
Vorde-n.se Bibliotheek uit te breiden
i n e - t p l a t e - n e-n CD's was een juis te .
Dat kun je o.a. zien aan het gemid-
delde aantal uitleningen per titel.
De/e ligt namelijk veel hoger dan bij
boeken. Bovendien t rekt de-ze afde-
lingeen grote groep jongeren die we
anders u i e M zo frequent in de biblio-
theek/ouden zien. Het betekent wel
dat we- ook op de- hoogte moeten blij-
v e - i i van wat er op dit terrein wordt
uitgebracht. F.e-n van de- medewerk-
sters heeft zich verdiept in de mu/iek
van de/e t i j d en zorgt, in overleg met
deskundigen op dit ge-bied, vooreen
zo ac tue-e-1 mogeli jk repertoire,
/oals bekenel b l i j f t de mu/iekkwali-
t e i t van CD's voortreffelijk ook bij
veelvuldig gebruik. De collectie
grammofoonplaten wordt dit jaar
ve-rsnc'ld afgebouwd. Daardoor /ui-
len er begin volgend jaar alleen nog
CD's ge-lec-i id kunnen worden. De
belangstelling voor klassieke muziek
is helaas niet zo groot dat de- biblio-
theek daarin f l i n k kan investeren. De
klassieke CD's worden daarom ge-
huurd uit de provinciale collectie,
zoelat elke drie maanden t o c h een
nieuwe vei^Beling beschikbaar is.

In verband met de grote- belangstc-1-
l ing z i j n de pe-i iodcn van u i t l e n i n g
korter dan &i boeken, n a m e l i j k twee-
weken. Ki^^krl e-r ook een uitleen-
pi ijs worde^r be-taald. Verlenging is
mogeli jk, waarbij opnieuw de1 ui t-
leenprijs wordt berekend. Als men
c'e-n CD t e - laat inlevert , wordt per dag
35 et in rekening gebracht.

Bij 'he- l muziekcentrum van Vorclen'
is nog meer muziek te kr i jgen, name-
l i j k bladmuziek. Maar daarover pra-
ten we, met uw welnemen, een ande-
re keer.

Boekanier

SPORT- nieuws

Nieuwe voorzitter
ABTB
In ele bestuursvergadering van vori-
ge- we-ck / i j n de bestuursfuncties van

de ABTB alsvolgt verdeeld: Wiin
Mokkink: voor/itter - Alben /ents:
secretaris Paul /ents: penning-
meester Harry Ni jenhuis : 2e voor-
z i t te r en Arnold Tindeveld 2e pen-
ningmeester.

Badminton Flash
De laatste wedstrijden van het sei-
/oen z i t t en erop. De teams van Flash
hebben de- competitie redelijk suc-
cesvol doorgelopen.
Flash l speelde als a f s l u i t i n g een
thuiswedstrijd tegen Doesburg. Met
ouderwets flitsend en snel spel werd
dit team onder de voet gelopen en de
spelers van Doesburg gingen met
een ()-2 nederlaag naar hu is .
Flash 2 heeft het hele sei/.oen door
pogingen ondernomen om de kop-
positie- over te nemen. Tot de eerste
wedstrijd in het sei/.oen kon Flash de
koploper goed volgen, maar daarna
was de- kans op het kampioenschap
toch al ongeveer tot O gereduceerd,
legen Doesburg pakte Flash echter
de draad weer op. Flash speelde een
geconcentreerde wedstr i jd en won
ook overduidelijk me-t <S-0.
Flash 3 kreeg Rianto op be/.oek en
dat was nog een gevaarlijke tegen-
stander. Toch bleek Flash 3 genoeg
kwal i t e i t in hu i s te hebben om ook in
de/e a f s lu i t ende wedstrijd nog een
keer te vlammen. Flash walste duide-
lijk over Rianto heen. Dat team durf-
de- pas weer terug te vechten op het
moment dat Flash met 5-1 voorstond
en toen vond Flash dat wel goed en
werd het 5-3.
Flash l ging vol enthousiasme en
naar l'BC toe. Knkele dames dachten
daar met een 8-0 overwinning weer
weg te- rijden. U BC, blij kt e c h t e - r een
gevaarlijke counterplpeg te / i jn die
daar n i e - t /o makke - l i j k intrapt . Het
liep dus allemaal iets anders dan dat
Flash gedacht had. l 'BC speelde ge-
concentreerd de wedstrijd uit en
vond een (> -2 overwinning wel groot
genoeg.

Bruvoc-DASH
In een /.eer slechte wedstrijd hebben
de mannen van DASFI verloren van
het /.wakke Bruvoe. In de/.e wedstrijd
waarin werkel i jk niets lukte heeft
DASH drie- belangrijke pun ten laten
liggen.
De eerste set begon nog redelijk,
want DASH nam een 5-8 voor-
sprong. Maar vanaf dat moment ging
het mis. Alles wat DASH probeerde
mislukte en de set ging verloren met
15-12.
De- tweede set toonde een/.elfde
beeld. Weer knokte DASH meer te-
gen /.ich/.elfdan tegen Bruvoe. Bru-
voe- dat absoluut niet overtuigend
speelde- maakte dankbaar gebruik
van dit feit en won ook de twc-edc- se-t
met 15-11.
DASH hen-ond /ie h iets in de derde
set en nam gedurende de- hele set evn
kleine voorsprong. Bruvoe kwam te-
rug op 14-14 maar t o c h won DASH
de set met 15-17.
De vierde set was een enorme te-
leurstellin g ve >e >r c Ie Vore lenaren wan t
/.ij hadden gehoopt na de setwinst
door te kunnen gaan, maar wederom
ging alles fout en DASH verloor met
'l 5-6.
Al met al was dit een wedstrijd om
snel te vergeten. Zaterdag ontvangt
DASH Vios uit Fefde dat op de
tweede- plaats staat. Ken goed resul-
taat tegen de/e sterke ploeg /ou veel
goedmaken.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Na he-t suc c e-s van vorig jaar heelt de
rijvereniging besloten de plantenak-
tie te herhalen. De folders me-t daar-
in de bestelformulieren worden in ele
week van 23-28 maart huis-aan-huis
bc/orgel en in de week van 30

'maart-4 april worden de bestellijsten
opgehaald. De planten worden op
vrijdag 15 mei en / a t e idag lO mei
thuis afgeleverd. d^fe
Men hoopt dat iedereen ^ffdcrom
bereid is de vereniging te steunen
door planten van goede- k w a l i t e i t bij
te kopen. Aan de- accommodatie aan
de Hamelandweg me>et no<^kt nodi-
ge gebeuren, waarvoor menB^ steun
goed kan gebruiken.
De gemeente Ve>rden heeft voor het
houden van de/.e aktie vergunning
verleend.

Ratti
gepromoveerd!
Zaterdag jl . is het eerste elftal van
Rat t i , /onder /.elf in aktie te zijn
geweest, gepromoveerd naar de eer-
ste klasse /aterdag. Verantwoordelijk
hiervoor was het (iclselaarse F.CW,
dat in de thuisweelstrijd tegen Sinar
Maluku met 4-2 won, waardoor Rat t i
onbereikbaar werd voor laatstge-
noemde ploeg. De Kranenburgers
/.elf hadden een vrije dag gekregen
van trainer Percy Lash, daar donder-
dag jl. reeds een oefenwedstrijd werd
gespeeld tegen /.aterdag Ie klasse-r
DZSV uit Dinxperlo. Ondanks het
ontbreken van een vi j f ta l vaste krach-
ten werd het in een zeer aantrekkelij-
ke wedstrijd 3-3, met doelpunten
voor Ratti van Mark Sueters (2x) en
Ton lolkamp.
Als klap op de vuurpijl werd ook nog
bekend, dat direkte concurrent voor
het kampioenschap, Sp. Eefde, de
uitwedstr i jd bij Wilp met 3-2 had ver-
loren, waardoor het gat tussen Ratti
en Sp. Eefde nu is opgelopen tot 5
punten, met nog 4 wedstrijden te
spelen. Hierdoor mag het kampioen-
schap ele Kranenburgers eigenlijk
nie - t mc-e-i ontgaan.
Zaterdagmiddag a.s. speelt Ra t t i
thuis ele inge-laste- kompetitiewed-
strijd tegen Concordia Wehl.

RTV
Jan Weevers bij eerste A TB-
tuedstrijd oppermachtig

Jan Weevers heeft dit weekend heel
erg nadrukkelijk / i j n v is i tekaar t je af-
gegeven. Weevers reed dit weekend
de eerste ATB-wedstrijd van het sei-
/oen 1(.)(J2. De coureur, die u i tkomt
voor het Team Ciant , had een /e-e-r
goede star t . Ken ploegmaat van hem
reed onmiddel l i jk weg van een /eer
sterke kopgroep, me-t o.a. oud-prol
Marcel Arn tz en prof' cyclecrosser
Frank van Bakel. De koploper werd al
snel teruggepakt. Na 15 m i n u t e n
wedstrijd vond Weevers het tijd wor-
den voor een uitlooppoging. Al snel
nam hij een grote voorsprong die- hij

DASH A in nieuwe shirts
De- heerSchurinkvan bakkerij 't Winke l t j e heelt jongens A van de vo l l eyba l -
verenigïng DASI l nieuwe s h i r t s gegeven.
l)e jongens /.ijn /eer b l i j met ek' shirts en proberen nu kaïnpioen te worden.
De bakker heeft al gebak beloofd!

Bovenste rij, v.Lu.r.: dhr. i'n innn'. Stliiirin/i. Herman Ellénkamp, Sander Spaar-
water, RolJ Limerdink, trainer L Tazelaa)TH coach II. l.inn-ntiuk.
Oudermie rij, v.Lu.r.: HenricoBerkelaar, Retuko 'ihalen, Rohert l''.llcn/;a»i/>, Knciu
Hos en Rohhie Schoenaker.

7e Internationale Sorbo
j eugdvoetb altoernooi
In het weekend van 30 en 31 mei zal voor de 7e keer het internatio-
nale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi worden gehouden dat ditmaal
plaats vindt op het gemeentelijk sportpark van S.V. Sociï Wich-
mond.
Deelnemende ploegen zijn Feye-
11001 d, Ajax , Wi l l e in II, De Graaf-
schap; het KNVB-selektieteam en
een selektieteam dat is samengesteld
uit spelers van de Vordense voetbal-
clubs 'Voiden'. ' R a l t i ' en Sociï. Uit

België zal Anderlecht deelnemen,
l env i j l Du i t s l and wordt vertegen-
woordigd door het Berlijn se l lertha
BSC. Algemeen toernooi-coördina-
tor is Henk de Jonge, l let sekreta-
i i.ial wordt bemand door J. Colstein.

alleen maar ui tbouwde tot maxima.i l
2 minuten. Weevers kwam na l 'A>
uur als eerste over de f i n i s h . De eer-
ste overwinning was binnen en de
eerste volle pun ten voor het Shima-
no-klassenlent.
Verschillende RTV-renners RTV-ren-
ners reden dit weekend voorjaars-
wedst i i jden. Bij de B-Amateurs reed
Rudi Peters weer ijzersterk naar de fi-
nish. De B-Amateurs reden de /.ater-
dag en de /ondag in Zutphen. Zatcr-
dag pakte Rudi Peters de meeste
punten. Hij won de/c wedstrijd op-
permachtig. Ook John Schoenaker
reed een sterke wedstr i jd. Hij pakte
een 5e plek. Bennie Peters maakte
het compleet, l l i j f i e t s t e naar een (Se
plaats.
Bij de recreanten reed de fietsende
schilder Anton Peters uit de Kranen-
burg naar een mooie 9e plaats .
Ook op /ondag was er een ovenvin-
i i i n g voor Rudi Peters te noten-u .
Met zijn bekende harde spr in t pakte
hij weer de meeste pun ten . John
Schoenaker f i e t s t e ook weer sterk.
I l i j kwam als 4e over de streep. Mar-
tin Wevers kwam als l ()e binnen.
De/e weds t r i jd werd sterk gedomi-
neerd door de RTV-renners. Om ele
beurten sprongen de/e renners weg,
maar werden te lkenmale terugge-
haald door renners van andere vere-
nigingen.
Knkele ui ts lagen van het weekend
daarvoor
Flburg: Recreanten, Anton Peters 9e.
Deventer: Amateurs-B, Mark Holt-
slag 7e, Bennie Peters Se, Mar t in
Wevers l ( )e .

lOeRabo-Dash
stratenvolleybal-
toernooi
Voor de tiende keer wordt ook dit
voorjaar weer een stratenvol leybal-
toernooi georganiseerd.

Als hel wintersei/.oen in de sporthal
ten einde loopt bestaat, in samenwer-
king met de vaste bewoners van de
sporthal Het Jebbink, de mogelijk-
heid om een toernooi in de- omvang
/oals de laatste jaren te- organiseren.
Mede in verband met het K.K. voet-
ballen is getracht het toernooi te
plannen in een /o kort mogelijke- pe-
riode. Kr /al worden begonnen op
maandag 25 mei t env i j l de finales
/ i j n gepland op de- 3e j u n i a.s.
Ce-rekend wordt op de deelname van
c a . 70 teams. Inschr i jv ing is nog mo-
ge l i jk tot 4 apri l a.s.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van
woensdag 18 maart 1992
(,roef> A: 1. I I r. Ne-kkers 11 r. de
Roode 59.8%; 2. Mv. den Knt ing/Mv.
Gillis :>7.(i%; 3. Hr. den Fl/e-n I h
Hissink56.7%.
C.roef) H: 1. Mv. de- Bruin/Hr. de-
Bruin C>1.S%; 2. Mv. Bokkinga I h.
Bokkinga 59.0%; 3. Mv. van ( - a s i e l
Hr. van Gastel 57. l

Elke woensdagmiddag in hei l)or/)\trn-
tritn// 'l Stani/>ert/e. lul. Iel. 2830.

Volleybalvereniging
'Dash'
Uitslagen: D3B Boem. l DASH < >
l-2;HPBruvoc l DASH l 3 - l ; H 2 B
Har f se . i 'J DASH 2 0-3; H3A Hee-
tc-n 2 DASH l 3-0; MA Wik l -
DASH l 3-0; 1)1' DASH 2 - Wilp l
0-3; D2A DASH l I . e t t e l e - l 0-3;
D.SA DASH 5 Harfscn 2 0-3; U'M
DASH 3- Kpse- l 0-3; JA DASH l -
De-volco l 3-0; M B DASH l Boem.
2 3-0; )C DASH l Wik l 3-0.

Programma: DP Devoleo 4 DASH
2; D rekr. A Voorst 1) DASH A; D
re-kr. B DASI I B WSV( i ; I TJA SVS 3

DASH 3: D2A DVO 2 DASH 1;
D3A DSC 2 D A S H 5 ; D l A H c e t e n 5
- DASH 7: JA Vios l DASH 1; ]C
Wik l - DASI I l ; M B DSC l - DASI I
1 ; 1)3 Div. B DASH Sorbo ve Ku i -
pe r s /3 ; HP DASH l - Vios 2; H2B
DASH 2 De-volco 5; H3A DASH l
Salvo 2; 1)1 DASH 3 DSC I; D3B
DASH (i DVO 5; MA DASH l -
Hansa 1; MC DASH l -Sp. Dc-v. I .
l l r e k r . A:WSVB Dash A.

Schoolvoetbal-
toernooi
Ook dit jaar organiseren de- basis-
scholen in samenwerking met s.v.
R a t t i een se'hoolvoetbaltoei nooi.
Net als vorig jaar moeten e-r m i n i -
maal 3 meisjes in ieder team meespe-
len, maar ge/.ien het enthousiasme
oneler de- meiden kunnen het e-r dit
jaar wel c-ens meer / . i jn .
S.V. Rat t i biedt de- jongens e-n meisjes
die- nog nirt voetballen de- ge-legen-
hc-id om op de- 3 voorafgaande
woensdagen aan dit toernooi mee te
t ra inen uu- t de- D-pupi l lcn ( 1 0 - 1 2
jaa r ) , op 25-3, 1 - 1 c -u <S-1 worden
de-/e- trainingen gehouden. I n f o t e l .
6628.



Warnsvelds Operette Gezelschap
viert 9e lustrum

Het Warnsvelds Operette Gezelschap bestaat dit seizeon 45 jaar en brengt ter gelegenheid daarvan
een serie jubileumconcerten, te beginnen op zaterdag 4 april in het Nutsgebouw te Warnsveld.
Het wordt een populair concert, passend in de trend waarmede het gezelschap sinds enige jaren
zeer succesvolle optredens verzorgt in de wijde regio. Daaraan werd nog zeer recentelijk een
belangrijk succes toegevoegd met een optreden in het Duitse Horstmar.

uit de komende concerten duidelijk
blijken!
Ook hoopt de Warnsveldse vereni-
ging op korte termijn weer te kunnen
beschikken over een bekwame vaste
dirigent. Kandidaten met ervaring
op het gebied van operette kunnen
/.iel i met het secretariaat (tel. 22800)
in verbinding stellen.
Na de première veiAolgt het ge/el-
schap haar optredens op /.aterdag l l
april in Vorden, woensdag 15 april in
Exel (Laren) en /aterdag 25 april in
Riiuiio.
De voorverkoopadressen zijn als
volgt:
Kaartverkoop voor Warnsveld hij:
— Sigarenmaga/ijn Pelgrum, Rijks-

straatweg 70 te Warnsveld. te l .
22529.

Kaartverkoop voor Yorden, za/erdag II
af» ••/'/ I)(>^u<en/> IIHI bij:
— Sig.^Beciaalzaak Braam, Burg.

Galleestraat 10A, tel. 05752-3260
en bij:
Calc-restaurant Fykelkamp (Wa-
pen van Medler), Vordenseweg

Het repertoire is deels samengesteld
en bewerkt uit een breed scala aan
opcrettemelodieën, veelal populaire
hoogte-punten uit het rijke arsenaal
van de vele operettes die sinds de
opr ich t ing in 1947 werden opge-
voerd.
In dat jaar begonnen als zangafde-
ling van de 'Vereniging tot Nut van
het Algemeen' werd / i j al v r i j spoedig
een zelfstandig funktionerende
dochtervan die vereniging. Nadat de
Warnsveldse Nutsa fde l ing in 1983
haar aktiviteiten bevroor, werd de ei-
gen verenigingsstatus verkregen on-
derde huidige naam.
Werden tot voor enkele jaren u i t s lu i -
tend operettes opgevoerd, sindsdien
wordt die t r a d i t i e ter a fwisse l ing on-
derbroken door het brengen van
Wee n se Avonden, waarmede het ge-
zelschap veel succes oogst en volle
/alen t rek t .
A a n v a n k e l i j k stond voor dit sei/oen
de operette 'Casparone' op het
menu, helaas moest ten gevolge van
t e c h n i s c h e problemen, ontstaan na
/iekte en terugtreden van de diri-
gent, de/.e operette in de ijskast en
moest het bestuur naarstig op /oek
naar een passend a l t e rna t i e f " .
Besloten werd tot het brengen van
een groots jubileumconcert, waarin
naast bekende 'evergreens' toch ook
een belangrijke plaats voor 'nieuw'
repertoire kon worden ingepast.
De heer Ben Veldkamp, bekend als
dir igent van het Seniorenorkest
Happy Days wei'd bereid gevonden
de api il-optredens als gast-dirigent
te leiden.

Het programma biedt de bezoeker
een zeer gevarieerd en afwisselend
luister- en kijkspel. Het gezelschap
prijst zich gelukkig binnen eigen ge-
lederen over een koor met goede
kwaliteiten te beschikken alsmede
overeen groot aantal begaafde solis-
ten zoals (in alfabetische volgorde)
Antoon Eykelkamp (tenor), Penny
Kistemaker (sopraan), Ad Korevaar
(bari ton) , Wim Ni jenhuis (tenor),
Anneke Wesselink (sopraan) en Pe-
ter VV'ibmc-i (bas/bari ton) . Daar-
naast wordt medewerking verleend
door de tenor Joop Verdonk, de eni-
ge-gastsolist.
Het moge duidelijk zijn dat de orga-
nisatie van een dergelijk evenement
een intensieve voorbereiding vergt
en van alle medewerkenden een
hoge mate van inzet en m o t i v a t i e -
vraagt.
Naast de wekelijkse repetities (voor
belangstellenden elke dinsdagavond
in het Nutsgebouw) worden door ei-
gen leden ook de decors gebouwd en
wordt ten dele ook de- kleding ver-
vaardigd. Op die manier slaagt de
vereniging er tot dusver in /ich ook
financieel staande te houden, al /ou-
den wat ruimere- middelen het alle-
maal iets gemakkelijker maken.
Sponsoring zou zeker een uitkomst
kunnen bieden en het bestuur roept
geïnteresseerden, bedri jven of perso-
nen die het Warnsvelds gezelschap
een warm hart toedragen, op met
haar in kon takt te treden. Op die ma-
nier /ouden ee-n aantal materiële
wensen in vervulling kunnen gaan.
Het gezelschap is het waard, dat zal

voor l''.\el, woensdag l 5
a f tril HotelrRestauranl Schol ten, Kxcl.w
Molen hij:
- VW Lochem-Laren-Barchem,

Markt 24 te Lochem, tel. 05730-
51898;
/aal F.xelse Molen, Oude Lo-
chemseweg l, Kxel (Laren), tel.
05730-51026.

Kaartverkoop voor Rinnlo, zaterdag 25
april (la f e- Restaurant De Keizerskroon:

Alle dagen aan de /aal, tel. 05735-
1416.

Kwaliteit, komfort en keuze centraal:

Nieuwe shirtkollekties van
Ledüb en John Miller
De zomer van 1992 wordt kleurrijk. Dat staat vast. Het wordt een
seizoen van uitersten, waarin geen enkele trend echt domineert.
De modekleurtjes hebben plaats gemaakt voor kleurfamilies,
waarbinnen en waartussen heel wat kombinaties mogelijk zijn.
Wel lijken shirts met opvallende, wat artistieke prints het steeds
beter te doen. Maar van echte revoluties is er deze zomer, althans
op modegebied, zeker geen sprake. Wat wel opvalt, is dat ersteeds
meer belang aan kwaliteit, mooie afwerking en goede pasvorm
gehecht wordt: de 'éénseizoenskleding' moet wijken voor minder
modegebonden, makkelijk te kombineren en vooral degelijke ba-
sisstukken. De nieuwe shirts van Ledüb en John Miller haken
precies in op deze trend: kwaliteit en komfort staan centraal en
daarnaast is het aanbod zo verscheiden, dat iedereen er moeite-
loos zijn persoonlijke smaak in terug kan vinden.

Cocktails en Summerdrinks
De sh i r tko l lek t ies van John Mil ler en
l . c e l u i ) z i j n gcgrocpc-crd rond 4
kleurfamilies, die- samen de noeme-r
'Cockta i l s en Summerdrinks' mee-
kregen.
We /ien / a c h t grijs/beige en ma l l e
t e > t sprankelende geel-, rood- en
bruint inten. F,n er /.ijn de groenen:
van decent grijs 'groen over heldere
mintkleuren naar krachtige Uii( |uoi-
se- en kiwi-groentinten. Feu derde-
klem f a m i l i e is t e g e l i j k wat opvallend,
en toch gedistingeerd e- Ieganl met
kleurkombinaties die- van rood/zalm
tot rosé/fuchsia gaan. F.n n a t u u r l i j k
zijn er de/e- zomer ook de blauwen.
Klassiek en degelijk, maar ook in
sterke maritieme tinten zoals mari-
neblauw, koningsblauw, ae | i i a c-n az-
/uro, die onderling gekombineerd

voor ronduit verrassende klcurvaria-
ties zorgen.
Ken ruim aanbod, waarin elke man
precies dat v i n d t , wal het best bij / 'n
smaak en persoonlijkheid past. F.n
dit zowel in de business- als vrijetijds-
sfeer.

Ledüb: shirtperfection in vele
variaties
Getrouw aan het motto 'The a c c e n t
on shirtperfection' pakt Ledüb de/.e
zomerweer uit meteen onberispelijk
afgewerkte, goed uitgekiende shirt-
kol lc -k t ic ' . l ' heeft de- keu/.e uit maar
l i e f s t 71 dessins. Om te beginnen zijn
er na tuu r l i j k de klassieke, geklede
shirts: un i of diskrelc dessins in diver-
se modellen. Voor wie het iets minder
'gekleed' wil, biedt Ledüb een reeks
meer modieus getinte en vaak ook

meer sportieve shirts die het zowel in
business- als vri jet i jdsmomenten
goed doen. /e zijn ruim gesneden,
t n c - t het oog op een optimaal draag-
komfort . Hier v inden we vaak kon-
trast boorden en korte- mouwen te-
rug. Maar dikwijls z i jn het dan weer
de diskrete details zoals plooien, kno-
pen e - i i stiksels die de shirts ee-n sub-
tiel modieus accentje geven. 'Ventu-
no, c rea/ione Ledüb' is een kleurige
kollektie, echt trendy sh i r tko l lek t i e .
Shirtmode voor durvers. Voor wie-
kiest voor een uitgesproken s t i j l ,
maar ook aan kwaliteit hecht.

John Miller: distinktie op het
hoogste kwaliteitsniveau
John M i l l e r behoort al enkele- jaren
tot de- absolute top van de shirtmode.
Voor deze exklusieve shirts wordt uit-
sluitend hoogwaardige katoen met
veelal de- superieure Cotonissimo-fi-
nish gebruikt. Dit zijde/acht, soepel-

val lend katoen zit als een tweede
huid. De afwerking van de John Mil-
ler-shirts is ronduit feilloos, perfekt
tot in het kleinste detail. Ken klasse
apart binnen John Miller is dun
Laude. Deze shirts z i jn vervaardigd
van een dubbel getwijnde katoe-n me-i
de superieure Cotonissimo-finish en
kennen c j i i a draagkomfort werkeli jk
hun gelijke niet.
John Miller-shirts stralen klasse en
distinktie uit, maar dat betekent ze-
ker niet dat deze kollektie zich be-
perkt tot geklede witte boorden. John
Miller New Club bijvoorbeeld staat
voor sportieve, maar nooit extrava-
gante shirts. De John Miller-kollektie
omval (leze zomereen 40-tal model-
len, van klassiek over licht modieus
tot stijlvol sportief. Van wit naar pas-
telsen modisch getinte dessins.
Het moet gezegd worden: deze shi r t s
danken hun prestige aan hun pure
topkwaliteit. Én daarmee staan ze op
eenzame hoogte.

Alleen in speciaalzaken
De shirtkollektie van Ledüb en John
Miller zijn enkel verkrijgbaar in de-
betere speciaalzaken. Kn dat niet al-
leen omwille van het zeer ruime aan-
bod en de hoogstaande k w a l i t e i t ,
maar vooral omdat de fabrikant u v ia
de vakman een echte shirtservice wil
bieden, /o zijn praktisch alle shirts in
verschillende mouw- en shirtlengten
verkrijgbaar. Kn meer nog: de Ledüb
en John Miller-shirts kunnen volle-
dig naar maat gemaakt worden...

Ook kan altijd de informatie-lijn van
Visser Mode te Vorden gebeld worden:
05752-1381.

BEL 06-30(400.

Borstvoeding^
geven?
Gewoon doen!
J e - hebt e-r vast wel over nagedacht of
je straks, als de baby er is, borstvoe-
ding gaal ge-ven. Misschien vraag je
je af, wat de- voordelen enan /ijn en
of het wel /al lukken om de- borst te -
geven. Het-geven van borstvoeding is
zooud als de- wereld en toch heel mo-
dern. Het is een heel eenvoudige
zaak die gei e-geld wordt dooreen sys-
teem van vraag e-n aanbod. Moeder-
melk b l i j f t de perfecte voeding voor
de baby e-n he- t voeden geeft hem/
haar tegelijkertijd de l iefde en de ze-
kerheid die h i j / z i j nodig heelt om
/ich als persoon te ontwikkelen.
In on/e Westerse' cu l t uu r is het soms
moel i jk om hel geven van de- borst
nog als ee-n vanzelfsprekende /aak t e -
beschouwen. Toch is de borstvoe-
ding /el! n i c - l ingewikkelder gewor-
den dan vroeger, toen iedereen de
borst gaf. Ook nu kie-sl weerde meer-
derheid v a n de vrouwen enoor hun
kind mei de- borst I e - voeden.

M o e - d e - r e n k ind genieten daarbij van
v e - l e - voordelen. De/.e voordelen e-n
v c - l e andere aspecten die- bij he-t ge-
ven van borstvoeding aan de- orde ko-
men, worden besproken in e-e-n
maandelijkse moedergroep, ge-orga-
niseerd door borstvoedingsorganisa-
t i e - La Leche League Nederland. Het
is prettig als moeders de- bijeenkomst
al bezoeken ti jdens de zwangerschap
e-n hei kan he-e-1 geruststellend zijn
om ook te komen als de baby er een-
maal is. Flke groep heeft boeken over
borstvoeding e-n aanvenvanle onder-
werpen in haar bibliotheek, die men
l i j d c - n s deze groepsbijeenkomsten
gratis kan le/en. In e-e-n sc-i ie van l
ochtendbijeenkomsten worden ach-
teren vol gen.s behandeld:
"M) maart : Voordelen van borslvoe-
dingvoor moederen baby.
27 april: De kraamtijd;
l j u n i : l I c - l voorkomen en oplossen
van problemen;
2 < > j u n i : Het van de borst a fwe-unen
en gezonde voeding. „

ledere (a . s . ) moeder, vader, en even-
tue le baby zijn van harte- welkom!
Voor i n f o r m a t i e b i j : Marga Kemna,
De- Fendracht 21 , 7 2 ~ > 1 (.A Vorden.
tel. O.")7r)2-3.")03 en J a n n v van Marie,
/.evenueg 33. 702 l' BI) /elhem. lel.
OH342-39J3.

Koffieconcert Hanneke
Hiddink 8c Ben Schreurs en
Jan Ottink Band

In de serie maandelijkse koffieconcerten organiseert 'Vrienden
van Maria Postel' zondagmorgen 29 maart in Party-Restaurant
'De Smid' een koffieconcert met medewerking van het duo Han-
neke Hiddink & Ben Schreurs en de Jan Ottink Band.
Het repertoire van het bekende Dic--
penheimse duo Hanneke Hiddink £
Ben Schreurs beslaat uit liederen
over alledaagse- dingen gezongen in
hun streektaal. Hel tweetal bespelen
beiden ee-n g i t aa r e-n zijn tevens be1-
kend om de lucht ige en humorvolle
presentatie. De Jan O t t i n k Band be--
s taai uit zes enthousiaste muzieklief-
hebbers. He-t repertoire van de band
is /eer uiteenlopend van aard, van
subtiele luisterliedjes tot swingende
nummers me-l humoristische tek-
slen. Deve- v a r i a t i e ' e-n he-l gebruik van

de- s treektaal maakt het tot een aan-
trekkelijk luisterspel.
Het ins t rumentar ium bestaat uit
akoestische gitaar, drums, toetsen en
contrabas waarb i j de- /.mg in dit ge--
heel zorgdraagt vooreen enthous ias t
muziekgebeuren. J u i s t dit uitgebrei-
de ins t rumen ta r ium e-n de- speelse
le-ksten maken he-t optreden van het
duo Hanneke Hiddink & Ben
Schreurs en de Jan Ot t ink Band tot
een aantrekkelijk luisterspel voor
jong e-n oud. Info: l 'arly-Reslauiant
'De Smid' te Keijenborg.

Turn Up The Bass
house party tour in City Lido
Aanstaande zondag zal het grootste house-party spektakel van
Nederland plaatsvinden in het City Centrum te Groenlo. Dit eve-
nement werd georganiseerd om de release van 'Turn up the bass
II' te vieren. Het evenement wordt daarom georganiseerd in een
beperkt aantal dancings/discotheken.
Aan he-t programma wordt medewer-
king verleend door de deejay's Ro-
be-rto (i'F Amsterdam), Thimbles
(Talk of lenvn, Tilburg) en Cowboy
(Fellini, Utrecht). De- laatste 2 z i jn de
producers en mixers van de CD van
'The house party I I ' . Naar verwach-
t ing zul len landel i jk zo'n 10.000 ge-
lukkigen de house party kunnen bij-
wonen, maar die- krijgen dan ook een
dusdanig evenement voorgescho-
teld, dal ze daai' nog lange- tijd over
na zullen praten.

Behalve muziek zullen ook diverse
a c t s worden opgevoerd, zoals een
mensel i jke ' robot, een travestie a c t ,
diverse dancers in bizarre outfi ts enz.
Dit 4 uur durende- spektakel garan-
deert een onvergetelijk gebeuren I e -
gaan worden, wat men niet mag mis-
se-n en dat plaats zal vinden in Lido
Disco.

In de zaal zal tegelijkertijd Tony Ma-
caroni & h is Swinging Devils hun op-
wachting maken. Deve band staal
voor e-e-n onvei-valst en spectaculair
rok 'n roll optreden. Degenen die bij
het horen van de- naam terugdenken
aan snaredrums, stringbass e-n e-e-n
opgepompte semi-acouslise hè gi-
taar, zu l len even nodig hebben om
bij te - ke>mc-n van de- t e leurs te l l ing ,
want Tony en z i jn band hebben zich
inmiddels geheel aangepast aan de
eisen van de- nege-ntigerjaren. /ij die
tijdens hel optreden s t i l b l i jven
slaan, z i j n ongetwijfeld door opper-
ste verbazing e-n verrukking aan de
grond genageld.

Aans lu i t end op Tony Macaroni zal in
de- zaal he-t Top 10 orkest Via-V'ia het
avondprogramma verzorgen. Con-
c l u s i e - : diegene die- zich verveelt op de
zondag is nog niet bij City geweest.

Jaarvergadering en
voorlichtingsbijeenkomst
varkenshouderij kern
De voorzitter opende de vergadering met een terugblik op het
afgelopen jaar. Hij maakte ook bekend dat vanaf heden de naam
varkenshouderij kern Eibergen-Groenlo EO veranderd is in var-
kenshouderijkern Eibergen-Groenlo-Ruurlo-Vorden.
f lel studieelubgebeuren werd als
zeer leer/aam en positief bevonden,
men wil in de- toekomst proberen om
met huidige c-n nieuwe leden een
nieuwe s t u d i e c l u b op I e - /e l len. Ook
weixl gevraagd naar suggesties en
ideeën voor hei winterprogramma
en excursie. Me- l de- bestuursverkie-
zingen werd afscheid genomen van
M. \ \ e c - m i n k e - n werd H. ten Fishof
in z i j n p laa ts met algemeue stemmen
gekozen.

'Na de- pauze was het woord aan de
l i c - e - r \\ isselink om te praten over de
l e - i i n i j nma i kt . Hel fenomeen 'ler-
m i j n h a n e k T is al heel oud. In ons

land ging de eerste termijnbeurs in
IcSHH van s t a r t , toen is ook de l iqu ida-
tie-kas NV ( N L K K A S ) opger ich t , / i j
garandeert dat de f i nanc i ë l e gevol-
gen van ieder contract correct wor-
den afgewerkt. Op dit moment wordt
7'/•_•% op de te rmi jmnark l ingedekt.
Pr i jsvorming op de- lei i n i j n m a r k t
wordt rekening gehouden met: de
stemming op de markt, steekproelre--
sul ta len varkensstapel, kostpr i jzen,
overheidsmaatregelen, ve te r ina i re
maatregelen.

lol slot bedankte de- voorzit ter de
heei Wisselink en alle aanwe/.igen en
wenste iedereen wel ihu is .
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