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Uitvoering
muziekver.
'Concordia'

Patientenlift
in praktijk
Jansen v.d. Berg

De Muziekvereniging 'Concordia' gaf
zaterdagavond in een goed gevulde
zaal van het Dorpscentrum haar jaarlijkse uitvoering. Vooral de jeugdige
musici, die het programma voor de
pauze vulden, wisten zich gesteund
door een dankbaar publiek veelal bestaand uit familieleden, vriendjes en
vriendinnetjes. Voorzitter Wirn Barink
stelde het in zijn openingswoord bijzonder op prijs dat mevr. Aartsen,
wethouder van Welzijn, ondanks haar
druk bezette agenda, tijd had gevonden deze avond bij te wonen. Het begin
van de uitvoering was alleraardigst met
een show van de in roze pakjes gestoken Pink Pantertjes verzorgd door de
rninirettes. Het is jammer dat wat deze
groep betreft het ledental dreigt terug
te lopen want het blijft voor de aanwezigen een leuk gezicht deze meisjes bezig te zien. Hetzelfde verhaal geldt min
of meer voor de majorettes. Deze
groep evenals de minirettes o.l.v. Yvonne Grote Bromhaar bracht een lang
niet gemakkelijke dans tot een goed
einde. De Drumband speelde deze
avond apart en samen met hun nieuwe
leerlingen eveneens een aantal nummers. Deze band staat o.l.v. P. Papperse. Hans Kraxner, tevens dirigent van
het harmonie-orkest, liet met zijn leerlingenorkest zien en horen dat de opvolgers voor het harmonie-orkest bij
wijze van spreken al klaar staan voor
'het grote werk'. Het harmonie-orkest
van 'Concordia' begon haar optreden
na de pauze met de 'Washington Grays
Mars'. Tijdens het nummer 'Ungarische Fantasie N i . l' kon het publiek
genieten van een klarinetsolo van Esselien Heuvelink. Bij 'Pavane in blue'
brachten Ethel Lauckhart en Natasja
Roerdinkveldboom resp. een trompet
en saxofoonsolo. Het orkest o.l.v.
Hanx Kraxner ging met het nummer
'Dancing Party' op de populaire toer.
Een nummer dat goed bij de aanwezigen in de zaal aansloeg. De avond werd
besloten met een gezamenlijke slotmars 'Fesche Jugend' waarbij het harmonie-orkest steun kreeg van de drumband en de majorettes.

In de praktijk van fysiotherapeut Jansen v.d. Berg wordt woensdagmorgen 4
april een patientenlift in gebruik genomen. Deze lift wordt gebruikt om de
gehandicapte medemens bij het baden
in en uit het water te hijsen. Vooral
bijv. voor reumapatienten een ware
uitkomst want tot dusver werden deze
mensen gewoon in en uit het water gebeurd, wat op zich nogal wat pijn kon
veroorzaken omdat ze nogal moeilijk
zijn vast te pakken. In het kader 'Meer
bewegen voor Ouderen' krijgt de heer
Jansen van de Berg deze patientenlift
in bruikleen van de SWOV (Stichting
Welzijn Ouderen). De SWOV op haar
beurt heeft de lift geschonken gekregen van de Pasman-stichting.

Achtkastelen
mini-marathon
De \rW organiseert zondagmiddag 8
april de zgn. 'Achtkastelen mini-marathon'. Een parcours van 30 kilometer
langs de kastelen in Vorden. Men kan
zich die dag bij de sporthal 't Jebbink
aanmelden. Voor deze mini-marathon
kan men zich tot 30 maart a.s. inschrijven bij het VW-kantoor te Vorden,
postbus 99, 7250 AB Vorden of tel.
3222.

• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester KJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

I» VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Op 27 februari 1990 hebben burgemeester en wethouders besloten om
kapvergunning te verleneen aan:
— mevrouw Derksen — Polak, het Vogelbosje 6, voor het kappen van een
berk, onder oplegging van een herplantplicht voor een tulpenboom
op het perceel het Vogelbosje 6 te
Vorden;
— de heer M.G. Wolsink, het Wiemelink 35 te Vorden, voor het kappen
van 3 fïjnsparren op het perceel het
Wiemelink 55 te Vorden.

VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 1 april 10.00 uur Gezinsdienst, ds. H.
Westerink; 19.00 uur Vorden zingt, zangdienst
In de N.H. Kerk. M.m.v. ds. K.H.W. Klaassens
en muziek-combo uit Warnsveld.
Geref. kerk Vorden
Zondag 1 april 9.30 uur evang. N. Esmeijer,
Hoenderloo; 19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Zondagavondzang in de N.H. Kerk.

Zaterdag 7 april brengt het Warnsvelds Operette Gezelschap in
het Dorpscentrum de premiere van de bekende operette: lm weissen rossl. Deze operette is in 1930 gecomponeerd door Ralph
Benatzky en werd één der grootste successen van de moderne
operettes.
De geschiedenis speelt zich af in het
Oostenrijkse Sankt Wolfgang aan de
wonderschone Wolfgangsee.

Collecte
reumafonds

zoals 'lm weissen Rossl am Wolfgangsee, Es muss was wunderbares sien en
lm Salzkammergut da ka'mer gut lustig sein'. De regie wordt gevoerd door
Ans van der Ham en de muzikale leiding is in handen van dirigent Arne
Nusselder.
Kaartverkoop vanaf heden bij Sigaren
Speciaalzaak Braam — Bu^Müalleestraat l()a te Vorden, tel. 0^^2-3260
en bij Café-Restaurant (Wapen van
Medler) — Ruurloseweg 114 te Vorden, tel. 05752-6634.

ANBO

ULLETINORDEN
y

l O jaar Amnesty

VERGUNNINGEN
Op 20 maart 1990 hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning
verleend aan:
— de N.V. Samenwerkende electiiciteitsproduktiebedrijven te Arnhem,
voor het bouwen van 3 hoogspanningsmasten langs de Heerlerweg
en de Broekweg;
— de heer W. Regelink, Koekoekstraat
7 te Vierakker, voor het bouwen van
een mestsilokap op het perceel
Koekoekstraat 7 te Vierakker;
— de heer G. Schuerink, Enzerinckweg 10 te Vorden, voor het bouwen
van een tuinkas op het perceel Enzerinckweg 8 te Vorden;
— de heer W.M. Suter, Mulderskamp
15 te Vorden, voor het bouwen van
een bijkeuken op het perceel Mulderskamp 15 te Vorden;
— de heer j.H. Derksen, Schoolstraat
l O te Warnsveld, voor het veranderen van een woning op het perceel
Kapelweg l OA te Vierakker.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN

De vocale hoofdrollen worden vertolkt
door: Margo Hujleman (sopraan) als
Josepha Vogelhuber, de waardin van
het hotel 'lm Weissen Rossl' en Antoon
Eykelkamp^fcpnor) als Leopold, de
oberkelner^ffe wanhopig verliefd is op
De actie voor het Nationaal Reuma- zijn bazin.
fonds in het kader van de landelijke in- /ij vormen de basis van vele kostelijke,
zameling in de week van 12 tot 18 amoureuze verwikkelingen van dit
maart jl. heeft in Vorden een bedrag luchtige zang- en kijkspel. Aan deze
van f1751,— opgebracht. Dit bedrag is opvoering^Ée gehel Nederlandstalig
opgehaald door 9 collectanten. Wij ho- is, werken l^^>ersonen mede, waarvan
pen dat we het volgend jaar met nog naast Anton Eykelkamp nog een aantal
meer collectanten op pad kunnen Vordense ingezetenen belangrijke sogaan. Mocht u door omstandigheden listische zang- en speelrollen vervullen. De ANBO hield onder voorzittersde collectant gemist hebben, dan kunt Het geheel wordt omlijst door sfeervol- schap van de heer H. de Graag een
u alsnog uw bijdrage storten op postgi- le decors en fraaie costuums, waarin goed bezochte jaarvergadering. Uit het
ro 324 of banknummer 7070848 t.n.v. door solisten en koor vele bekende me- jaarverslag van secretaris J. BrandenNationaal Reumafonds te Den Haag.
lodieën ten gehore worden gebracht, burg bleek dat de afd. stevig is gegroeid. Het ledental bedraagt thans
237 (vorig jaar 179). De wekelijkse
soosbijeenkomsten alsmede de sporten speldagen mochten zich in een goede belangstelling verheugen. Penningmeester D. Krol maakte bekend dat de
boeken met een batig saldo werden afgesloten. Bij de bestuursverkiezing
werden mevr. J. van de Peyl-Wundei in k
en de heer D. Krol herkozen. In de vakature W.A. Hendriks zal nog nader
worden voorzien. De dames D. SchotMenger en T. Besselink-Kunst werden
in de soc. culturele commissie herkoIngevolge het bepaalde in de Wet Ad- ministratieve rechtspraak overheidsbezen. De dames G. Kriek-Jacobs en W.
ministratieve rechtspraak overheidsbe- sdukkingen kan binnen dertig dagen
Horstink-Bertam alsmede de heer B.
na het verlenen van de vergunning bij
schikkingen kan binnen dertig dagen
van Tilburg nemen names de ANBO
na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeester en wetzitting in de COSBO. Mevr. Horstinkhet college van burgemeester en wet- houders een bezwaarschrift worden inBetram is tevens de afgevaardigde voor
houders een bezwaarschrift worden in- gediend.
de SWOV. Na afloop van de vergadegediend.
ring werd gesproken over de praktische
invulling inzake de belangenbehartiging van ouderen op korte en langere
termijn.

EMEENTE Jf
• Telefoon gemeente: 05752-2323.

Warnsvelds Operette
Gezelschap

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Tot 12 jaar kunnen kinderen worden
bijgeschreven in paspoorten. Indien
kinderen bijgeschreven zijn, dan vervalt de bijschrijving van rechtswege onmiddellijk indien de kinderen 12 jaar
worden. Vanaf dat moment, heeft het
kind een eigen paspoort of toeristenkaart nodig indien u naar het buitenland wilt.
Indien een kind voor l april 1988 in uw
paspoort is bijgeschreven geldt het bovenstaande niet.
Indien u een of meer kinderen op uw
paspoort hebt staan die bijgeschreven
zijn na l april 1988 en die ouder zijn
dan 12 jaar en u wilt met hen de grens
over dan kunt u daar worden tegengehouden.
Ter voorkoming van deze problemen is
het derhalve van belang dal u zo spoedig mogelijk contact opneemt met bureau bevolking ter secretarie indien u
kinderen in uw paspoort hebt bijgeschreven die op het moment dat u de
grens over wilt 12 jaar of ouder zij n.

In verband met het tienjarig bestaan
van de werkgroep van Amnesty International wordt er een concert georganiseerd. Dit concert wordt gehouden
op vrijdagavond 6 april in zaal De Herberg. Het optreden wordt verzorgd
door de 9-mans sterke reggae formatie
'Mahlangu' uit Winterswijk. Het handelsmerk van de band is de blazersselectie, beter bekend als Mahlangu
Homs Secü'on.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 31 maart 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 1 april 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 1 april 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 april Past. Van
Zeelst, tel. 05752-1735.
Huisarts 31 maart-1 april dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje vanaf 1 april mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen vóór half 9.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.

Taxidienst
1256.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.

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.

Dierenartsen van zaterdag 31 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 31 maart-1 april N.J. Edens, Vorden,
tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
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 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 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 1 april 10.00 uur ds. C. Fortgens,
em. pred. Warnsveld.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 31 maart 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 1 april 10.00. uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 1-2 april
Van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Past.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks 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. Hartbewaking 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 iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden 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; donderdag 10.45-11.45 uur.

RTV-nieuws
Schrijfavond
A.s. maandag 2 april is er gelegenheid
voor 'schrijven voor gevangenen' op
on/e maandelijkse schrijfavond. Deze
avond staat in het teken van de Zuid
Korea aktie. Massa arrestaties, executies, martelingen zijn aan de orde van
elke dag. Van de 800 politieke en gewetensgevangenen zijn hier enkele namen waarvoor geschreven kan worden.
In Su Kyong een 22-jarige student;
Hong Song Dan een 34-jarige kunstenaar; Moon Ik Hwan Dominee. Thuisschrijven kan ook, bel voor informatie:
3391.

Overwinning voor Anne Loonen in
een trainingswedstrijd in het kader van
de voorjaarscompetitie bij de junioren.
Plaats van handeling dit weekeinde het
parcours van de ETP op het industrieterrein in Zutphen. Het zal heus niet
aan de mensen van de ETP gelegen
hebben maar eerder aan gemeentewerken Zutphen die er bestratingswerk/aamheden hadden uitgevoerd en
niet geveegd hadden. Want het regende lekke banden dit weekeinde, zodat
je wel kon spreken van koersvervalsing.
Neemt dit weg dat je wel de afstand
moet fietsen. Bij de Nieuwelingen werd
Rembrand Damen 2e. Rudi Peters wist

het tot een derde plaats te brengen. De
andere RTV-ers konden banden plakken. Wim Bosman reed afgelopen zondag in Tilburg en wist in een sterk bezet
veld een 13e plaats voor zich op te
eisen. Hij zat in een grote kopgroep
van 18 renners. Bij de liefhebbers veteranen kon Mark Holtslag ook nog een
plat prijse meepikken, hij kwam als 19e
over de streep. De broers Lars en Ralf
Vos trokken de grens over en gingen
van start in de openingsklassieker Köln
Schuld Frechen, tezamen met ruim
300 deelnemers uit België, Nederland
en Duitsland. Beiden reden de wedstrijd uit ondanks de barre kou in de
Eifel.

SPAARHYPOTHEEK
Voor de bezorging van ons ochtendblad
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette 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 betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

DE GELDERLANDER
aktieve bezorg(st)er

• Laat uw meubelen opnieuw
bekleden. Tel. na 18.00 uur
05753-3110

Video- en
tv-reparatie
DE KLERK

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp, leeftijd
ca. 35-40 jaar, voor 1 ochtend
per week.
Plan Boonk. Brieven onder nr.
52-1. Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.

Schouderkarbonades 1 kilo 7,95
UIT EIGEN WORSTMAKERU

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi

Ham

Gebraden Gehakt

per stuk 0,50

100 gram 0,98

SPECIALITEITEN

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Slavinken
of Cordon Bleu

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

£ ff

250 gram 0,1 D

4 betalen

ARIA

.AL0

(ongerookt)

100 gram 1,89

Pizza

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Priklapjes
1 kiio 17,90

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

Kalkoenrollade

RunïeTehakt
44

500 gram O,*ID

CA

1 kilo 1 1 ,50

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste
dinsdag t / m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

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

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

PRAKTIJK DR. DAGEVOS
VERHUIST

groenten en fruil
kaas en noten

Q)

(eindelijk)

Vanaf MAANDAG 2 APRIL open op nieuwe adres

e

HETVAARWERK l

10

(vanaf oude praktijk richting Zutphen lopend:
lestraat rechts, Ie links, hoekhuis)

REPARATIE
en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

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

Q)

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 29, 30 en 31 maart 1990

CDIXJ

was-

O
PO

TELEFOONNUMMER ongewijzigd: 2432
(alle andere in de gids vermelde nummers vervallen!)

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410
DINSDAG 3 APRIL
INFORMATIE-AVOND
I.V.N. NATUURCURSUS

HOH gehakt 1 uio 7,95
Rundergehakt i KNO 1 1 ,50

Fijne verse worst 1 MO 7,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90
Borstlapjes 1 kiio 13,90

5 halen

• TE KOOP:
electr. gazonmaaimachine
(schotelmaaier) en een electr.
grastrimmer. Beide z.g.a.n.
Tel. 05752-3465.
• Wat kan ik er zelf
aandoen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 2 april van
"iy.'00-20.ÓÓ uur in de koffieruimte van het Dorpscentrum
met u van gedachten wisselen
over:
milieuvriendelijke was- en
schoonmaakmiddelen
watergebruik
Hartelijk welkom.

WOENSDAG GEHAKTDAG

1 kilo 6,75

De Gelderlander
opent je ogen.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

een klasse apart
eerste kwaliteit
vers uit eigen slachterij
MAANDAG + DINSDAG

REPARATIEBEDRIJF

Reacties tijdens kantooruren:
De Gelderlander Doetinchem, tel. 08340-25541

• TE KOOP:
driejarige walnotenstekken.
Tel. 05752-1439.
• Te koop: Citroen 2CV6 club
(eend), grijs, bouwjaar '88. Tel.
05735-1915

Natuurlijk bij
Wenzel Spellbrink
Winterswijk:
05430-18585
Ruurlo:
05735-2136

te Vorden
vragen wij een

Minimum leeftijd 15 jaar.
Bezorging vóór 07.00 uur.

Ons
RUNDVLEES

De voordeligste is een
optelsom van rente en te
betalen premie.
Vraag een gratis offerte.

Vanwege de verhuizing v1we
donderdag 29 en vrijdag 30 maart gesloten.
Waarneming door Dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 1678.

Aanvang 20.15 uur
in 'de Garve'
te Lochem

Q)
O

Q

VERS VAN HET MES:

Goudse
Oude Stolwijker Kaas

LM.B. VORDEN B.V,
INDUSTRIEWEG13 —7251 JT VORDEN
TELEFOON 05752-3163 — FAX 05752-2869

500 gram

6,98

beter completer

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Maandag, dinsdag, woensdag aanbieding op de borden bij de winkel.

Muesli-Kruidkoek

Officieel ÉAAAtfHIH -DEALER

royaal gevuld met noten en rozijnen
Wij hebben voor U te koop:
DIT WEEKEND:
van 4.45voor O.OU

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 057 52-187 7

— Gebr. trakteren: o.a. International 745 XL, bouwj. '85, ca.
2000 dr.uren; 644 met Sirocco; 453 Case 1294 cabb.,
1800 dr.uren; 1394 Caldo 1300, dr.uren; DBR 880 en 990;
Same Centurion, 75 pk; MF 35; Zetor 2011; Ford 3000.
— Gebr. snijwagen: Hagedorn 332 op tandem, 1985;
Strautmann, type LBF 312 L.
— Diverse gebr. schudders, harken, maaiers.
— Nieuwe DEUTZ-FAHR-machines tegen scherpe prijzen.
— Gebr. mestverspreider, Schuitemaker, 3 ton; idem
Kemper, opknapper.
— Gebr. 2 schaarploegen.
— Nieuwe KVERNELAND-ploegen tegen scherpe prijzen.
— Gebr. Vogelsang mestpomp, z.g.a.n.; overjarige Eckart
1000 mestpompen.

TEL. vertegenwoordiger
B. Nijenhuis
08362-23060

AANBIEDING

Slagroom-, Mokka of Sachersnit
NU_
-5,75

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand.
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink
Te). 05430-18585
Ruurlo: 05735-2136

250 gram KOOKJGS voor de prijs van 2 OflS

met
Televisie
reparaties
direct
Ll
naar

3 bos BLOEMEN 9,95

van 4,20 voor

: VIOLEN

NIEUW!

ook voor uw
nieuwe T. V.
HIFI

TELEVISIE

VIDEO

BREDEVELD

1 AZALEA 4,75

Tropical Bol NU

3,40

VOOR DE TUIN:

WARME BAKKER

3 vaste PLANTEN
, naar keuze

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

Gember- of Victoriapenseetaart
4,50
Krente- of Rozijnenbrood
3,75

van 5,- voor

24
uw vakman
van vertrouwen

Wist U dat wij biologisch brood bakken
met het EKO-keurmerk?
En brood met haverzemelen,
gezond en cholesterolverlagend.
Haal dat brood bij de bakker, die zelf bakt.
U proeft wel waarom!

"™

7 voor

l Uj

TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
onze

Wij hebben 1 '/*? jaar samengewoond, dat
-*wordt met een huwelijk bekroond.

Maartje
Arend Jan Bosma
Hermien Bosmater Mate
Bram
Anneleen
23 maart 1990
Het Vaarwerk 7
7251 DDVorden

* JEROEN JANSEN
ï ANNETTESTROET

•#-

$

Op 30 maart 1990 zal de bruidswagen verschijnen en wij in het huwelijksleven verdwijnen.

-#-

Om 10.00 uur staan wij in Hengelo Gld.
hand in hand voor de ambtenaar van de burgelijke stand.

Groot is het wonder,
jij bent zo klein
Dankbaar zijn wij dat jij
ons kindje mag zijn.

Matthijs
Zoon en broertje van:
Gerrit en
Anja BogchelmanLangeveld
René en Linda
22 maart 1990
Hoetinkhof110
7251 WE Vorden
Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Bas
Geboren op 23 maart
Josen
Ria Schröer
De Boonk 29
7251 BT Vorden
ledereen die ons kaarten en
cadeautjes stuurde t.g.v. de
geboorte van onze Willemijn,
hartelijk bedankt!
Het gaat haar goed.
L1

' ' familie Dagevos
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

$
-#*

Uit aller naam:
G.M.Jansen
7251 XC Vorden, maart 1990
B. v. Hackfortweg 20

In de week van 2 t/m 6 april
kunnen alle patiënten zich
wenden tot dokter Dagevos,
Het Vaarwerk 1, tel. 2432.
In de week van 9 t/m 14 april
kunnen patiënten wier
achternaam begint met de
letter A t/m K zich wenden tot
dokter Dagevos,
Vaarwerk i, tel. 2432.
En patiënten wier achternaam
begint met de letter L t/m Z tot
dokter Sterringa, Schoolstraat
9, tel. 1255.
a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

Beekbergen Vorden
Supportersbus vertrekt
12.45 uur vanaf't Pantoffeltje.
Kosten f 2,50 p.p.
Terugreis uiterlijk 16.45 uur.
Wie gaat er mee naar
Beekbergen?
Opgave tel. 2444.

Bij de IJsselhoeve, Eekstraat 15 te Doesburg, wordt het feest voortgezet. Daar is
ook voor u een stoel klaargezet.
Daar kunt u tussen 15.00 en 16.30 uur met
ons een glaasje drinken en op een goede
toekomst klinken.

*
l
-*-*#-

Ons adres is:
'De Nopjeskamp', Toverstraat 8, 7223 LP Baak

^^
-#-.
#

Wegens enorm succes
nu weer verkrijgbaar
de

t
§
A*

fc->ïBtr*-&^^^
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$-#l Jan Lenselink

Maandag 2 april 1990 zijn wij

-'ij-

*
i
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en

Reina Lenselink-Brummelman
25 jaar getrouwd.
Dankbaar en blij hopen wij dit met onze
kinderen te vieren op vrijdag 6 april.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in restaurant 'den Elter', Emmerikseweg 1, Zutphen.
Westerstraat 34,7255 BP Hengelo Gld.

Bioregulator

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij U mede dat, na een liefdevolle verpleging in 'Huize Debora', rustig van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze vader,' grootvader
en overgrootvader

Garrit Ligtenbarg
Drager van de ere-medaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau
op de leeftijd van 92 jaar.

Haal bij ons de informatiefolder

DEMI-Byou
Dorpsstraat 17 - VORDEN
Tel. 05752-3785

-X-X-
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G.H. Meenink-Ligtenbarg
A. Meenink
H.J. Ligtenbarg
J.W.E. LigtenbargLangenkamp
G.J. Groot Jebbink-ügtenbarg
J. Groot Jebbink
klein- en achterkleinkinderen
Lochem, 27 maart 1990
Correspondentie-adres:
G.J. Ligtenbarg-Harmelink
'De Wehme', Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen vrijdag 30 maart van 19.30-20.00 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 31
maart om 12.00 uur in genoemd uitvaartcentrum,
waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.
Na de teraardebestelling is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in het uitvaartcentrum.

Wij kunnen nog enkele teams plaatsen
voor de zeskamp.
Opgave uiterlijk 30 maart.
LG. Weevers, tel. 1010 of 1404

PARIJSE
POTPOURRI

voordelig:

Hamburgers
4 halen

een kant-en-klaar
gerecht van kipfilet
100 GRAM

100 GRAM 1,69

GEBRADEN
ROSBIEF
100 GRAM

3 betalen

2,75

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Doet uw vereniging ook mee
met de ZESKAMP?
(30 april/5 mei)
TONEELVERENIGING

TAO. Wildenborch

Wij spelen het blijspel

Pasop
voor de buren
in drie bedrijven door Hans van Wijngaarden

in de Wildenborchse Kapel.

GEZOCHT:
Een praktijkruimte op de begane
grond met eigen ingang.
Ind. wachtruimte 10 m2;
2 behandelingsruimten a 25 m2.
Plusminus 60 m2.
Zo mogelijk in het centrum van het
dorp.
Brieven onder nummer 52-2.
Buro Contact, Postbus 22, 7250 AA Vorden.

VORDEN ZINGT

UrTVAARJVERZEKERJNG

Schoenaker
Café - Restaurant

ORANJEVERENIGING VORDEN
30 april en 5 mei wordt er weer een zeskamp georganiseerd op het feestterrein bij
Kasteel Vorden.

30 april voorronde zeskamp 12 teams
5 mei finale zeskamp 6 teams

o.l.v. ds. K.H.W. Klaassens
m.m.v.

Combo Glas
19.00 uur in de N.H. Kerk

UITV^AKF
VERZORGING

FAPyT INHUIS

Tot ziens in de Wildenborch op 6 of 7 april.

1 april 1990

zonder meer 'n zorg minder

De teams moeten bestaan uit:
2 dames en 1 reserve, 8 heren en 1 reserve.
Totaal: 10 leden en 2 reserves.
Opgave vóór 30 maart bij:
Drukkerij Weevers, Nieuwstad SOA, Vorden. Tel. 05752-1010.

DEZE WEEK:
HEERLIJKE

TOMPOUCEN

Teams van bedrijven, verenigingen, buurten, scholen etc. zijn mogelijk. Wij maken
er weer een grandioos feest van. Kosten
noch moeite worden gespaard.

6 halen

5 betalen

Ruurloseweg 64
Vorden - Tel. 05752-6614

« 19 april
Aanvang 20.00 uur

SNIJWORST

KEURSLAGER

vrijgekomen

KLAVERJASSEN
op donderdag

Tip voor de boterham:

Aanvang beide avonden 20.00 uur

Vorden : G.J. Ligtenbarg-Harmelink

Kegel-/
Bowlingzaal

Tel. 05751-1296

Voor het Weekendrecept

houdt op vrijdag 6 en zaterdag 7 april
haar jaarlijkse toneeluitvoering.

20 APRIL'S AVONDS

Almen

Spaarkaarten van de vleeswarenactie voor gratis ham
uiterlijk 7 april a.s. inleveren!

geheel vrijblijvend

7*

*i»

MAHLANGU
Zuid-Afrikaanse reggae-groep
vrijdag 6 april 20.30 uur
'De Herberg' Vorden
i.v.m. 10-jarig bestaan
Amnesty International
Werkgroep Vorden

Wordt dan lid van het
CDA, inl. tel. 1787.

KEURSLAGER.
TRAKTATIES
VAN DEZE
WEEK ATTENTIE!

Varkenslever

ECHTGENOOT VAN G.J. HARMELINK

Dokter Haas is
afwezig van
2 t/m 16 april

Wilt U ons ook verder
steunen?

Daarna zullen we naar de St. Martinuskerk
te Baak gaan en hopen daar om 11.00 uur
voor het altaar te staan.
t

Anneke JansenGrotenhuijs
betuigen wij u onze oprechte
dank.

Vorden dankt haar
kiezers voor de
ondervonden steun
bij de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen.

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

BIJ

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

De leiding is in handen van Harm Welle
weerd en Marja Niezink.
De organisatie berust bij de Oranjevereni
ging.

MAART:
'29 licjaardcnkiingin Dorpsccntrum,
Vorden.
29 l'COHindcWclime.
30 Open Tafel in de Wclunc.
APRIL:
2 ANBOJcu de boulc en
klootschieten, Camping 'De
Goklbcrg'.
3 Plattelandsvrouwen Vorden,
dociniddag.
3 Open Tafel, de Wclimc Vorden.
4 HVGWichniond, dia's.
4 HVG Linde, Paasvicring.
6 Open Tafel, de Wehmc Vorden.
9 ANBOJcu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goklbcrg'.
10 ANBO Inleiding over gezinshulp
en alpha-hulp.
10 Open Tafel, de Wchme Vorden.
10 Soos Kranenburg, Passicmiddag.
10 NCVB Vorden, Paasavond.
11 HVG dorp Vorden, maandelijkse
avond.
l l Plattelandsvrouwen Vorden,
verrassingsavond.
l l HVG Wildenborch, Paasviering.
12 Bcjaardenkring Vorden,
Paasmiddag Dorpscenlrum.
13 Ojjen Tafel, de Wehmc Vorden.
l fi ANBO Jeu de boulc en
klootschieten, Camping 'De
Goklbcrg'.
17 Open Tafel, de Wehnie Vorden.
17 Frans Hoek kccperspromotiedag
bij de W-Vorden.
18 HVG Wichmond,
bcj aarden m iddag.
20 Open Tafel, de Wehmc Vorden.
21 Solistcnfcsüval, Sursuin Corda
Vorden.
23 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Goklbcrg'.
24 Soos Kranenburg.
24 Open Tafel, de Wehmc Vorden.
24 KPO Vierakker.
25 ANBO bustocht door Achterhoek,
Gooi, Veluwe, Twentc.
25 HVG Wichmond, Paasliturgie.
20 Bcjaardenkring Vorden in het
Dorpscentrum.
27 Open Tafel, de Wehmc Vorden.
30 ANBOJcu de boulc en
klootschieten, Camping 'De
Goklbcrg'.

COUPONNEN
Wij hebben voor u een grote partij tapijtcouponnen op 400 en 500 cm breed en
van 2 tot 14 meter lang

DOE NU
UW VOORDEEL
Alle couponnen zijn slechts eenmalig
en zijn niet na te bestellen
(reservering voor latere levering is ook
mogelijk)

DIT VOORJAAR
IS ONZE MODE BETAALBAAR

HELMINK

meubelen

J.W. Hagemanstraat 3 - EIBERGEN - Tel. 05454-74190
Zutphenseweg 24 - VORDEN - Tel. 05752-1514

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

DAMES EN HEREN TRUIEN

T-SHIRTS

in uni en jacquard

voor groot en klein
een zeer uitgebreid assortiment

39,95

thans reeds vanaf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

MODISCHE
SPIJKERBROEKEN

DAMES PANTALONS
in vele stofsoorten
o.a. viscose - katoen - corduroy

nieuw — renovatie — onderhoud

29,95

thans reeds vanaf

VORDEN — ZUTPHENSEWEG 8 — TEL. 2122

KOOPAVOIMD

Trouwkaarten

Drukkerij
WEEVERS

7,50

thans reeds vanaf

unisex modellen
in black en denim bleu
in lichte en donkere wassing
thans reeds vanaf

39,95

SPIJKERJACKS

UNGERIE SETJES

voor groot en klein
in basic of luxe uitvoering
kindermaten
thans reeds vanaf 69,95
grote maten

op alle 2-delige ondergoed setjes voor groot en
klein geven wij tegen inlevering
van deze advertentie

75-

5,- KORTING

Loop even bij ons binnen,
want het loont de moeite!

FIJDENS DE FRENDSHOW

donderdag 29 maart

0 Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 31 maart

f)
N

t- -o
.22
O
o* o»
o

o) -a

= ^3
03

mode

Co

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

BURG. GALLEESTRAAT 9, VORDEN, 05752-1381

Is uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

DRUKKERIJ

^
^k \

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Discotheek Invention-Concordia

Raadhuisstraat 36 HENGELO (Gld.) Telefoon 05753-1461

ZATERDAG 31 MAART

Prince

met showorkest
ZAAL OPEN:21.00 UUR

ZATERDAG
7 APRIL
THE BEST

DISCO
IN TOWN

Plattelandsvrouwen
De Ned. Bond van PI. heeft een bezoek
gebracht aan de Grolschfabriek in Enschede. Hier kregen de dames een
rondleiding en kon van een drankje
worden genoten. In Diepenheim werd
de watermolen bezichtigd en werd in
den Halier de lunch gebruikt. Ook
werd een bezoek gebracht aan het
Zoutmuseum in Hengelo. Op de terugweg werd bij 'De Dennen' in Diepenheim een theestop gemaakt.

WWNA-Ratti 1-6
SV Ratti heeft afgelopen zaterdag in
Apeldoorn een eenvoudige 6-1 overwinning behaald op hekkesluiter
WVVNA. Indien de Kranenburgers het
laatste halfuur van de wedstrijd energieker hadden gespeeld, dan zou een
zege met dubbele cijfers zeker tot de
mogelijkheden hebben behoord. Al
vrij snel was het duidelijk dat Ratti deze
middag van WWNA niet veel te vrezen
zou hebben. Met vlotte combinaties
werd de Apeldoornse verdediging regelmatig het bos in gestuurd. In de
tweede minuut scoorde Dinant Hendriksen met een fraai schot uit een
voorzet van Pascal Klootwijk dan ook
verdiend het eerste doelpunt. Enkele
minuten later was het opnieuw Dinant
Hendriksen die goed voorbereidend

werd van Piet Immink van dichtbij afrondde (2-0). Halverwege de eerste
helft wist Dick Smit met een 'beauty'
het derde doelpunt te laten aantekenen door de bal uit een voorzet van
Mark Sueters vanaf 2 meter ineens
langs de Apeldoornse doelman te knallen. Voor de rust voerden de Kranenburgers de stand nog tot 4-0 op door
een benutte strafschop van Mark Sueters, toegekend nadat een kopbal van
H arm Welleweerd door een WWNAverdediger uit het doel was geslagen.
In de eerste helft kon de thuisclub hier
nauwelijks iets tegenover stellen. Na de
rust wisten de Groen-Witten binnen
tien minuten nog twee keer te scoren.
Eerst scoorde Piet Immink uit een kopbal de vijfde treffer terwijl Mark Sueters
het halve dozijn wist vol te maken.
Hierna namen de Kranenburgers duidelijk gas terug. De thuisclub wist zelfs
tegen te scoren door het benutten van
een strafschop die was toegekend nadat invaller Henk Olthaar een WWNAaanvaller zou hebben geduwd. Het
laatste halfuur van de wedstrijd was het
aazien nauwelijks nog waard. Het enige vermeldenswaardiger is het schot
van Dinant Hendriksen dat op de paal
belandde. A.s. zaterdag speelt SV Ratti
thuis tegen Alexandria uit Apeldoorn.

'Vorden4 kansloos
tegen Zelhem
Wanneer Vorden l zondagmiddag de
uitwedstrijd tegen Beekbergen verliest
dan is promotie naar de vierde klas
KNVB nogwel mogelijk maar dan zal
Vrouwe Fortuna de geelzwarten in de
resterende vier wedstrijden nog wel de
helpende hand moeten toesteken. Zou
promotie niet lukken dan kan rustig
gesteld worden dat Vorden op alle
fronten heeft gefaald. Van een ploeg
die het vorige seizoen uit de 4e klas is
gedegradeerd mag je het daarop volgendejaar (dit seizoen dus) toch minimaal verwachten dat ze zich bij de bovenste zes kan scharen. Wanneer doet
zich nu de mogelijkheid voor dat zes
ploegen kunnen promoveren?
Tussen twee haakjes het bestuur 'Vorden' heeft het kontrakt met trainer Ben
Kolenbrander onlangs met één jaar
verlengd! M aar dat terzijde.
Vorden verloor zondagmiddag kansloos met 4-2 van het onderaan bungelende Zelhem. Een nederlaag die hard
aankwam en waar sommige spelers het
na afloop in de kleedkamer nogal
moeilijk mee hadden! De geelzwarten
missen node Wim Harms. Harms
moest vanwege een blessure opnieuw

aan de kant blijven. Zijn vervanger Edwin Becker speelde zondag nu niet bepaald een gelukkige wedstrijd en ging
bij een paar goals niet geheel vrijuit.
Om de nederlaag echter helemaal in
de schoenen van Becker te schuiven
zou tever voeren. Na een kwartier spelen profiteerde Zelhem-speler Henk
Bloemen van een misverstand in de
Vorden-defensie 1-0. Tien minuten later passeerde Waker van de Belt doelman Becker opnieuw 2-0. Mark van de
Linden zorgde voor de rust voor aansluiting 2-1. In de tweede helft kon
Vorden ook aanvallend geen potten
breken. Zelhem-speler Herman Bussink deed het wat dat betreft beter en
scoorde 2x, waarna Mark van de Linden de eindstand op 4-2 bepaalde.

LRen
PC De Graafschap
Tijdens de indoorwedstrijden die op
zaterdag 24 maart in Kesteren werden
gehouden heeft Saskia Vreman in de
dressuur klasse Z met haar pony Hamed de Ie plaats behaald met 183 punten.

Weekend
recept
slagery
Vlogman

Gebakken lever met appel
Kalfslever is één van de fijnste leversoorten. Varkenslever is wat vetter.
Beide leversoorten zijn geschikt om te bakken, te roosteren of om te verwerken in paté's.
Voor de bereiding van dit gerecht kunt u kiezen voor kalfs- of varkenslever. Reken voor 4 personen op 500 gram lever (in vier plakken gesneden).
Wentel de plakken lever door wat bloem waaraan u wat zout en peper
heeft toegevoegd. Schud de overtollige bloem eraf. Verhit 75 gram boter
in de koekepan en wacht tot het schuim op de boter begint weg te trekken. Leg de plakken lever in de hete boter. Temper de warmtebron en
bak de plakken aan weerszijden goudbruin (6 é 8 minuten).
Schil 2 goudneinetten, boor de klokhuizen eruit en snijd de appelen in
niet al te dunnen plakken. Leg de lever op een voorverwarmde schaal en
bak de plakken appel in de resterende bakboter aan weerszijden lichtbruin. Stui f er wat kaneel over en leg de appel op de lever.
Tip: geef er spruitjes en kleine gebakken of gefrittuurde aardappeltjes
bij. Gebakken lever smaakt overigens ook erg lekker op de boterham.
Bereidingstijd: 15 minuten.

TWEEDE BLAD
Donderdag ?C naart 1990
51e jaargang nr. 52

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

CDA verwerft
absolute meerderheid

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van
Weevers uit Vorden

Nederland kent na de verkiezingen van vorige week woensdag 32 gemeentes waar één partij de
absolute meerderheid heeft. Sinds 21 maart 1990 behoort ook het CDA te Vorden tot dit rijtje.
Door zeven van de dertien raadszetels uit het vuur te slepen is het voor het eerst dat in de gemeente
Vorden één partij de meerderheid heeft. In feite kan het CDA daarmee de beide wethoudersposten
claimen! Dat ligt zoals u elders in dit blad kunt lezen geenszins in de bedoeling van de christen
democraten.
Met een 'we hebben hem, we hebben
hem', stak lijsttrekker en huidige CDAwethouder Ria Aartsen haar uitbundigde vreugde woensdagavond niet onder stoelen of banken.
Het CDA was verheugd. Dat was duidelijk zichtbaar. Wanneer je als partij
49.5 procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen behaalt, kun je inderdaad verheugd zijn.
Het CDA verwierf 2424 stemmen, de
beide andere partijen samen 2473. Onderverdeeld WD-1241 en PvdA-1232.
'Zijn we in elk geval de tweede partij
van Vorden geworden', zo grapte WDlijsttrekker Bert Brandenbarg.

Duidelijkheid gewaardeerd
Ria Aartsen heeft wel een verklaring
voor de voor haar partij gunstig uitgevallen uitslagen. 'We hebben op de
Kranenburg dankzij de aktie voor Trudy Tolkamp flink gescoord, terwijl we
ook in Wichmond/Vierakker veel kiezers hebben getrokken. Ook hebben,
zo is mij gebleken veel jongeren in Vorden CDA gestemd', zo zegt zij.
Over haar eigen inbreng binnen het
politieke gebeuren heeft Ria Aartsen,
zij het schoorvoetend ook wel een mening. 'Ik denk dat de kiezer 'het duidelijk zijn', heeft gewaarderd. We hebben
altijd open en bloot gezegd waar het op
staat. Over bepaalde zaken is verschil
van mening geweest (denk bijv. aan het
SWOV). Toch is de goeie relatie altijd
in takt gebleven.
Jaarlijks zitten we zo'n vier keer met de
SWOV om tafel. Ik moet eerlijk bekennen dat het mij de afgelopen dagen
goed deed dat de voorzitter van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden tegen me zei 'U blijft toch wel hé?'

Wickmond/ Vierakker
In Wichmond/Vierakker scoorden alle
partijen hoog. In totaal werden vergeleken bij de raadsverkiezing van 1988,
306 stemmen meer uitgebracht. Dat is
evenwel een vertekend beeld aangezien
een deel van het buurtschap Delden dit
keer in Wichmond naar de stembus
trok.

Het CDA behaalde in Wichmond/Vierakker niet minder dan 548 stemmen.
Hierbij opvallend de hoge score (161)
van Wim Regelink de nr. 6 op de lijst
van het CDA. In totaal trok Regelink
245 kiezers. (Ter illustratie Ria Aartsen
behaalde 1285stemmen).
Wim Regelink over dit voor hem persoonlijke succes: Tk heb me er zelf
enorm over verbaasd en ik denk dat
deze stemmen uit de agrarische sektor
afkomstig zijn. Ik ben ik het verleden
acht jaar in Warnsveld voorzitter van de
Geldersche geweest en dat zal wel mee
hebben gespeeld', zo zegt hij. Jo Bouwmeister nummer 4 op de CDA-lijst
deed het met 88 persoonlijke stemmen
eveneens in Wichmond niet slecht.
'We hebben hier altijd wat je noemt
een 'CDA-bolwerk' gehad. Toen Rietman (de vader van de huidige WDman Henk Rietman) lijsttrekker was
van Wamsvelds Belang liep het CDA
wat terug. Nu zie je weer duidelijk de
voorkeur voor onze partij', aldus
Bouwmeister.
Jo Bouwmeister en Wim Regelink zijn
overigens beiden van mening dat de
bewoners uit Wichmond/Vierakker
zich meeren meer Vordenaar gaat voelen.
'Vooral de lagere OG-belasting spreekt
de mensen aan. Ook wordt het buitengebied qua onderhoud goed verzorgd.
De gehele herindeling is hier achteraf
goed meegevallen', zo zegt Jo Bouwmeister.
'Het 'Warnsveld-minded' ebt geleidelijk weg. Och en de mensen gaan toch
al lang naar de winkels en de dokter in
Vorden', zo voegt Wim Regelink eraan
toe.

Trudy Tolkamp
Tmdy Tolkamp, moeder van de 10
maanden oude dochter Else is de derde
vrouw die volgende maand haar intre-

de doet in de gemeenteraad van Vorden. Zij mag zich op de Kranenburg in
een grote populariteit verheugen. Niet
voor niets stonden daar verkiezingsborden opgesteld met de leuze 'Er staat
een kandidaat uit Oost-Vorden op de
lijst'.
Het leverde Trudy Tolkamp in het kiesdistrikt Kranenburg 127 persoonlijke
stemmen op. In totaal stemden 189
kiezers op haar. Ongeveer hetzelfde
aantal voorkeursstemmen als in 1988
zodat je hier als het ware van echte supporters zou kunnen spreken. Trudy
Tolkamp geboren en getogen Vordense, is geen onbekende op plaatselijk
politiek — en dan met name CDA-terrein. Tk ben al zes jaar binnen het CDA
aktief. Vanaf het begin heb ik in de
schaduwfraktie meegedraaid en gedurende vijfjaar ben ik secretaresse van
de afdeling Vorden', aldus de van huisuit diëtiste.
Welke taken ze binnen de fraktie in de
raad zal vervullen moet nog besproken
worden. Haar speciale belangstelling
gaat uit naar de welzijnssector en de
gezondheidszorg.
'Toch zou ik ook graag andere dingen
willen gaan doen. In alles wat nieuw
voor mij is ben in geïnteresseerd', zo
merkt zij op. Behalve een eigen praktijk aan huis is Trudy Tolkamp ook als
diëtiste werkzaam in het Verpleeghuis
Zutphen.
Behalve interesse in de politiek mag zij
graag sporten, is zij een liefhebster van
dieren, maakt zij graag kleren voor het
gehele gezin en brengt ze vele uren
door in haar bloementuin.

Rinus Pelgrum
De fraktie van de WD kent de komende raadsperiode twee nieuwe gezichten
(De heren Tjoonk en Slingenberg
stopten er mee red.). Eén daarvan is de
43-jarige landbouwer Rinus Pelgrum
uit het buurtschap Delden. De wethouderskandidaat zonder raadservaring.
'Daar heb ik de laatste tijd in de pers
genoeg over gelezen', zo zegt Rinus
lachend. Het deert hem evenwel niet.
'De plaatselijke politiek is mij niet onbekend en bestuurlijk heb ik al die jaren toch ook wel flink wat ervaring opgedaan. Ik sta er dus niet vreemd tegenover', zo zegt hij.
Rinus Pelgrum heeft de afgelopen jaren op de WD-kandidatenlijst zo'n
beetje als eerste reserve gefungeerd.
'Toen bekend werd dat Slingenberg
zou stoppen werd ik benaderd om mij
kandidaat te stellen. Tevens voor de
funktie van wethouder. Ik was hier niet
zo verbaasd over want ik 1988 hebben
de standsorganisaties reeds een pleidooi gehouden voor een agrarische
wethouder. Ik heb even geaarzeld of ik
mij ook inderdaad voor wethouder beschikbaar zou stellen. De WD heeft al
jarenlang een wethouder geleverd. En
waarom ik dan niet?'
Rinus Pelgrum is in landbouw- en kulturele kingen geen onbekende. Hij is
vice-voorzitter van de afdeling Vorden
van de GmvL en bestuurslid namens de
afdeling Vorden bij de Mengvoer Coop
ABC Gelderland.
Op kultureel terrein is hij regisseur van
de toneelvereniging Linde. 'Weet je,
zegt Rinus, ik heb jarenlang op amateurtoneel gestaan en -nu wil ik mij ook
wel eens op het politieke toneel begeven'.
'En als je nu daadwerkelijk tot wethouder wordt gekozen, naar welke portefeuilles gaan dan je voorkeur?' 'Ha, ha
daar Iaat ik mij niet over uit. Ik ga de
huid niet verkopen voordat de beer geschoten is', zo zegt hij heel diplomatiek. Tussen twee haakjes Rinus Pelgrum vergaarde 246 voorkeursstemmen. Een niet onaanzienlijk aan tal.

hij: Tk kom uit een politiek nest. M'n
vader Hendrik Rietman heeft tijdens
zijn leven zo'n 27 jaar in de raad van
Warnsveld gezeten. Eerst namens de
WD en later voor Warnsvelds Belang.
Ik ben toen ook wel eens gevraagd.
Ik heb de boot altijd afgehouden omdat ik niet met mijn vader vergeleken
wilden worden. Mijn vader deed het
goed en dat vond ik prima zo', aldus
Hank Rietman.
Bij de herindeling van Warnsveld/Vorden kreeg hij van de WD in Vorden
het verzoek om zich kandidaat te stellen. Tk vond het toen nog te vroeg, en
wilde ik eerst Vorden wat beter leren
kennen. Die kennismaking is mij goed
bevallen. Ik heb de WD leren kennen
als een leuke club', zo zegt Rietman. In
de kernen Wichmond/Vierakker is
Rietman geen onbekende. Tweede
voorziter van de Oranjevereniging, bestuurslid van de OWM. Ook heeft hij
een poos zitting gehad in het bestuur
van Socii in welke vereniging hij jarenlang gevoetbald heeft. Binnen de WDfraktie hoopt hij zich verdienstelijk te
kunnen maken op het gebied van
sport, bedrijfsleven, financiën e.d.
Zoals omschreven behaalde de WD in
Vorden 1241 stemmen (51 meer dan
bij de vorige verkiezing). Lijsttrekker
Bert Brandenbarg was deels tevreden,
deels ontevreden. 'Tevreden omdat wij
ons geh^Biaafd hebben (gezien de
landelijketendens). Teleurgesteld omdat wij toch op een vierde zetel hadden
gehoopt.
Het terugtrekken van Hendrik Tjoonk
heeft ons beslist geen voordeel opgeleverd. Vo^fc^s mij hebben nu een aantal kiezenHie een persoonlijke voorkeur voor Tjoonk hadden, thans voor
het CDA gekozen. En dat betekent nu
net de zetelwinst voor het CDA', aldus
Brandenbarg.

Treurig
Het verlies van de ene zetel (van 4 naar
3) kwam bij PvdA-fraktievoorzitter Willem Voortman hard aan. Vergeleken
bij 1988 bleef de PvdA op vrijwel hetzelfde stemmen totaal. Thans 1232,
toen 1219.
'De uitslag heeft mij echt treurig gestemd. Het is nu éénmaal een gegeven
dat met name het CDA het in de buitengebieden goed doet. Voor ons altijd
al een beetje problematisch', zo zegt
Willem Voortman. Mocht de missie
van Willem Voortman om wethouder
te worden niet slagen dan gaat hij zijn
laatste periode als fraktievoorzitter in.
'Die funktie ambieer ik dan niet meer.
Dat zou ik niet meer kunnen opbrengen', aldus Voortman.
Overigens is Peter Hoogland het meest
teleurgesteld. Door het zetelverlies van
de PvdA keert hij niet meer in de raad
terug. In Wichmond waar hij 33 voorkeurstemmen kreeg likt hij zijn wonden. Tk had dit beslist niet verwacht. In
z'n totaliteit was de opkomst vooral
hier in Wichmond goed, 81 procent.
Ons probleem is de lage opkomst in
het dorp zelf. Daar moeten onze kiezers namelijk vandaan komen', aldus
Peter Hoogland die de komende jaren,
zij het achter de schermen, gewoon
voor zijn partij aktief blijft.
Vergeleken bij de landelijke opkomst is
Vorden tijdens deze verkiezing met een
score van 74.55 procent niet slecht uit
de bus gekomen. Bij de tussentijdse
raadsverkiezing in 1988 bedroeg het
opkomstpercentage 70,79 procent.
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Wat wordt het in Vorden
college CDA/WD of CDA/PvdA?
In de loop van deze week zullen de drie plaatselijke partijen CDA, WD en PvdA om de tafel gaan
zitten en een oriënterend gesprek gaan voeren met het oog op een nieuw te vormen college. Het
gesprek zal een louter informatief karakter dragen.
Volgens Ab Boers, de huidige fraktievoorzitter van het CDA, die door /.ij n
partij naar voren is geschoven om de
onderhandelingen met de andere partijen te voeren, gaat het er dinsdag in
eerste instantie om een route uit de zetten.
'We gaan gewoon bekijken hoe we de
onderhandelingen gaan aanpakken en
zullen dan in een volgende gespreksronde de programma's naast elkaar
leggen en de zaak dan verder afronden', zo zegt Ab Boers. Zo^b bekend is
Ria Aartsen, de huidige w^Auder van
Welzijn opnieuw in de marRt voor het
wethoudersschap. In feite kan het CDA
met zeven van de dertien zetels /el f s
twee wethouders claimen.

Frisheid
Brandenbarg: 'Met name dient aan het
economische beleid frisheid gegeven
worden. Daar bedoel ik mee flinke aandacht betreffende het aan- en verkoopbeleid industrieterrein, alsmede aandacht voor het winkelgebeuren e.d.
Onder meer moeten we dat soort zaken
duidelijk in het program kunnen terugvinden. Zo niet dan doet de WD in
de nieuwe coalitie niet mee', aldus Bert
Brandenbarg.
Volgens hem is PvdA-kandidaat Willem Voortman niet de juiste man voor
de wethoudersfunktie. 'Voortman weet
veel te weinig van Vorden af. Hij staat
er te ver vandaan en dat vind ik een
groot nadeel. Verder wachten wij maar
gewoon af, zo formuleert Brandenbarg.

Ab Boers: 'Absoluut niet ^fcedoeling
van het CDA. We hebbeni^D dit moment ook geen enkele voorkeur voor
PvdA of WD. We zullen gewoon moeten bekijken welke coalitie uiteindelijk
het meest geschikt is'.
Wat betreft Ria Aartsen is Boers van
mening dat zij zich straks in het nieuwe
college elke materie eigen kan maken.
'Op milieu en gezondheid voelt zij zich
natuurlijk als een vis in het water', zo
stelt Boers.

Hoogste tijd
Willem Voortman die de komende weken in de onderhandelingen zijn eigen
kandidatuur zal promoten is onomwonden van mening dat de PvdA een
wethouder gaat leveren. Het verlies van
een raadszetel (PvdA is teruggegaan
van 4 naar 3) vindt hij niet belangrijk.
'Het zetelaantal is niet de maat voor
een collegevorming. De afgelopen jaren is het tussen PvdA en VVD wat dat
betreft wel vaker stuivertjes wisselen geweest. Het is al ruim 20 jaren geleden
dat de PvdA in het college vertegenwoordigd was. Ik het volkomen onjuist
dat een partij zo lang buitenspel wordt
gezet', zo zegt Willem Voortman.

Prioriteiten
Ria Aartsen zelf beaamt dat haar persoonlijke voorkeur blijft uitgaan naar
Welzijn en Milieu. 'Ik ben er nu een
poos mee bezig en dan raak je vertrouwd met de materie', zo zegt zijn.
Wat betreft de aanstaande coalitievorming wil het CDA duidelijk een aantal
elementen voortzetten.
Ria Aartsen: 'Een aantal zaken heeft in
onze gedachtengang de hoogste prioriteit. Dat is nadrukkelijk het gehele
milieugebeuren. Het ouderenbeleid
moet verder voortgang vinden, terwijl
ook de riolering buitengebied gerealiseerd dient te worden. Vanzelfsprekend moet er ruimte overgelaten worden voor de andere partij. Naar eikaars
standpunten luisteren en vooral niet
overhaast te werk gaan. Ik denk dat we
er zo rond de Pasen wel uit zijn', aldus
de huidige wethouder Welzijn.
Bert Brandenbarg, de aanstaande fraktievoorzitter van de WD, zal tijdens de
onderhandelingen namens zijn partij
trachten om Rinus Pelgrum op een
wethouderszetel te laten plaatsnemen.
Wel stelt hij nadrukkelijk dat, wil de
WD in het college vertegenwoordigd
zijn, een aantal essentiële dingen in het
collegeprogram opgenomen dienen te
worden.
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Wat betreft de WD-kandidatuur van
Rinus Pelgrum merkt hij op: 'Niet verstandig om zonder raadservaring direkt wethouder te willen worden'.
Hoe denkt Rinus Pelgrum daar zelf
over? 'Veural rustig blieven. Ik heb al
jaren meegelopen in de schaduwfraktie van de WD. Daar heb ik vragen
kunnen stellen en m'n gedachten over
de politiek kunnen toetsen. Alles overwegende zou ik niet weten waarom ik
geen wethouder zou kunnen worden.
Bovendien heeft de WD hier in Vorden enkele goede coaches', aldus kandidaat-wethouder Rinus Pelgrum.

Samenstelling raadsjracties
CDA; M. Aartsen-den Harder, W.A.J.
Lichtenbarg, A.C. van Voskuilen; J.D.
Bouwmeister, A.H. Boers, J.W. Regelink, GJ.G. Tolkamp.
PvdA: W.M. Voortman, H.A. HorstingSpee, O. Wempe.
WD: E. Brandenbarg, J.M. Pelgrum,
G.J. Rietman.

Voorkeurstemmen
Hierbij het overzicht zoals de Vordense
bevolking gestemd heeft:
CDA
M. Aartsen-den Harder 1285 stemmen
W.A.J. Lichtenberg 203 stemmen
A.C. van Voskuilen 74 stemmen
J.D. Bouwmeister 107 stemmen
A.H. Boers 108 stemmen
J.W. Regelink 245 stemmen
G.J.G. Tolkamp 189 stemmen
A. Bink-Noordland 21 stemmen
W. Chr. Wichers 13 stemmen
Mr. F. Voerman 36 stemmen
W. Paas 18 stemmen
H.H. Kettelerij 33 stemmen
A.J.A. Hartelman 25 stemmen
M.E. Vaags-Oltvoort 11 stemmen
J. Klein Lenderink 7 stemmen
H.L.H. Havekes 10 stemmen
J.B. Kruisselbrink-Debbink 2 stemmen
G. Schuerink 11 stemmen
G.W.J. Tolkamp 11 stemmen
H. Weenk 6 stemmen
S. van der Meulen 5 stemmen
E. Thalen 4 stemmen

Wordt hij daadwerkelijk gekozen, dan
neemt Voortman voor zichzelf met het
oog op de toekomst een groot risico.
Voortman: 'Als beleidsmedewerker bij
de gemeente Apeldoorn moet ik daar
dan minder gaan werken. Dat zal geen
beletsel opwerpen. Ik ga er vanuit dat
het wethoudersschap voor een langere
periode zal zijn. Zekerheid heb je daar
natuurlijk nooit over. Caat het in de
politiek mis dan kan ik wel weer volledig bij de gemeente Apeldoorn in
dienst komen, waarbij ik dan wel af
moet wachten welke baan ik dan kan PvdA
gaan vervullen. Dat is evenwel van late- W.M. Voortman 842 stemmen
H.A. Horsting-Spee 108 stemmen
re zorg', zo zegt hij.
Een college samen met Ria Aartsen ziet O. Wempe 69 stemmen
Willem Voortman duidelijk zitten. 'Ik P J.M. Hoogland 42 stemmen
denk dat we het best goed met elkaar A.H.W. Dokter 18 stemmen
zullen kunnen vinden. Bovendien bo- C.B. Spiegelenberg-Gijsen 84 stemmen
terde het de afgelopen jaren tussen
CDA en WD in het college ook niet J. Westerveld-Veerman 30 stemmen
G.M. Eggink 10 stemmen
altijd even goed', aldus Voortman.
A.R. Sikkens 5 stemmen
B. van Tilburg 5 stemmen
D. Krol 8 stemmen
G.J. Wolters 11 stemmen

UITSLAG PER DISTRICT

Hank Rietman
De 44-jarige Hank Rietman, veehouder in Vierakker, vader van drie zonen
Paul (15); Gerjan (18) en Henkjan
(20) wordt het tweede nieuwe WD-gezicht in de gemeenteraad van Vorden.
Hank Rietman is al jarenlang in de politiek geïnteresseerd maar wenst nu pas
daadwerkelijk aktief mee te doen. Zegt

DRUKKERIJ

WD
E. Brandenbarg 620 stemmen
J.M. Pelgrum 246 stemmen
G.J. Rietman 63 stemmen
Mr. C.D. de Kruif-Langeraar 102 stemmen
DJ. Mulderije-Meulenbroek 36 stemmen
Drs. G.T.M. Seesing 35 stemmen
M. Klein Lebbink-Vruggink 35 stemmen
Ing. F.J. de Zee 17 stemmen
H. Bouwmeester 11 stemmen
G. te Veldhuis 26 stemmen
Ing. G.J. Pelgrum 50 stemmen

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Grote verkoop van schoenen, laarzen, werkkleding,
jacks, nieuwe en gebruikte legerkleding, enz. Let op...

met vele geldprijzen

Café
de Olde Kriet
Tel. 05754-285-Wichmond

.CO

Marktplein Vorden

AANSTAANDE
MAANDAG
2 APRIL

(tegenover café-bar „De Herberg")

c
.£,
'R

15.00 tot 17.00 uur bij café

Legerjack» nieuw of gebruikt, met of
zonder voering.
Bodywarmer*: 25,00 - 49,00
blauw, groen en zwart.
Parka's: alle maten,
Skl-jacks: grote sortering.
Regenpakken en cape'».
Kinderoveralls: alle maten, groen en
Wauw.

Werkschoenen
hoog en laag, met of zonder stalen
neus, ook In oliebestendig. 44,95,
49,95, 59,95, 64,95 enz. enz.
Gebruikte iegerechoenen.
Rubberlaarzen: 10 modellen.
Klompen; met leren kap. Vanaf
29.95,39,95 enz. enz.
Gevoerde leren laarzen: 40 t/m 48

Havep werkkleding, overalls, werkbroeken, kieltjes, spijkerbroeken, stofjassen, tulnoveralls

Met dank aan de stemmers op de WD.

• Blauwe werkoveralls met versterkte kniestukken

2 stuks voor 79,50

NU 44,95

Commandotruien in wol en acryl blauw-groen-zwart
Schipperstruien raf-zwart en blauw
Werkhemden in katoen en in flanel extra lang (ook grote maten).
Manchesterbroeken 48 t/m 66. Legerbroeken S t/m XXL.

Grote Bingo

•fa*

10.00 tot 14.00 uur op het

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

A.s. zondag
1 APRIL

i

Fiets- en bromfietshandschoenen
Qrolsche wanten, gebreide wanten
Glacé's - Werkhandschoenen
Elastische steungordels
Hoeden en petten
Cofduroy en jagershoeden
RuHpetten 19,95. AJpino's
Koppels en leren riemen.

v.a. 49,00
v.a. 28,05

Legersokken, beige en zwart
Noorse sokken (t/m maat 49)
Jagersaokken met badstof
Bamasokken
teren klompsokken
Waxjassen.,,........;
.129,00
Wax bodywarmers ,......,...... 89,00

• Verrekijkers • Bankschroeven • Pukkels

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

Fa. W. Veenstra en Zn.
Varsseveld tei. 03352-41451

ce juwelier

siemerink

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

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

Autoschade

Theo T^p/vel
Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk
Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

BROOD
Vijf sterke punten:
• bereid met meel en bloem
gemalen van onbehandeld graan,
uit gecontroleerde teelt met
gegarandeerde herkomst
• luchtig en op ambachtelijke
wijze gebakken
• zuiver natuurlijk, zonder enige
toevoeging
• lang mals en licht verteerbaar
• bijzonder smakelijk
EKO-brood, luchtig brood
EKO hoofdsoorten worden verkocht
onder het EKO-produktmerk. Dit is de
garantie dat de tarwe ook werkelijk
verbouwd, vermalen en gebakken is volgens
de strenge normen van de Stichting Ekologische Controle SEC te Zwolle. Aan het
EKO-mccl mag dan ook niets, behalve water,
gist en wat bakkerszout worden toegevoegd.
Dankzij het gebruik van eersteklas tarwcrasscn in combinatie met een speciaal
ontwikkeld rijs- en bakproces ontstaat een
luchtig licht verteerbaar EKO-brood. Mits
goed bewaard, blijft EKO-brood bovendien
twee tot cli ie dagen mals.

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

|:

®

Schoenaker
Café - restaurant

ce juwelier

Direct gelegen aan de weg Vorden - Ruurlo in het plaatsje
Kranenburg (t.o. de kerk) in een bosrijke omgeving te midden
van het 8 kastelen gebied.

oo opticien

Lentemenu 22,50

Zutphenseweg 7 — Vorden

champignonsoep

siemerink
TE KOOP:

met spekjes en uien

N.A.K. gekeurde

pootaardappelen
Diverse rassen, o.a.:
Eersteling-Doré
Lekkerlander-Parel
Eigenheimer - Surprise

H. Rossel

coupe ijs
Tel. 05752-6614 - Ruurloseweg 64
7251 LV VORDEN (Kranenburg)
"HIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIlllll

Holtmaatweg 3
Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600
Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

Dat wordt lachen, gieren, brullen,
sportief bezig zijn.
(zeskamp: 30 april/5 mei)

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
p

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Tot 30 maart kunt u zich nog
opgeven voor de zeskamp
30 april en 5 mei
Drukkerij Weevers
tel. 1010 of 1404

Bloembinderij

Kwekerij Vorden
tel. 05752-1508

TRENDLOPER
in aktuele zaken
- milieuvriendelijke produkten
- kado-artikelen
- voorjaarstrekkers
- paasideeën
NET EVEN ANDERS l

BROOD
OPEL SERVICE
't winkeltje m vers brood en banket

W.J. v/d Kooi

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

Verkoop en Reparatie

Weekendaanbieding
woensdag 28 maart
donderdag 29 maart
vrijdag 30 maart
zaterdag 31 maart

REND

1250

de beste kwaliteit
voor slechts

Woensdag, donderdag en vrijdag tot
21.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur

(continu 200 soorten op voorraad)

2 ZAKKEN
POTGROND 401

Wij presenteren dan

DE NIEUWSTE
ZOMERCOLLECTIE

voor

&ï SHOW

1250

*a

Tot ziens bij Tuincentrum Vorden
Onze openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag
doorlopend van 9-6 uur 's-middag. Zaterdag van
9-5 uur.

Modellen van katoen, draion enz.
Ook borduur-stramiens.

r\inonrairi

Dus dames, kom gerust een kijkje nemen

Wolshop
Regelink

mode presenteert:

10 BLOEIENDE
VASTE PLANTEN

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

Raadhuisstraat
Hengelo Gld.

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel.

VOORJAAR:
SCHOONMAAKTUD

donderdag 29 maart
om 19.30 uur

Nieuw tapijt
nodig?

en
vrijdag 30 maart
om 19.15 en 20.15 uur
bij:

Wij hebben voor u

110 rol kamerbreed tapijt

1656

op voorraad, van alle bekende merken.
Gratis gemeten, vakkundig gelegd.
Reeds vanaf

"

\

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

mode

2Ï.95

per meter, 400 cm breed.

Burg. Galleestraat 9, Vorden

Graag tot ziens in de zaak met service, de

10 verschillende soorten
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

PHNftEVDEELl
MEUIEL- EN TAPUTENHUIS.
hengelo(gld)

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

De schoonmaak kan beginnen!
rannm

2 WEKEN LANG EEN STOFZUIGERAKTIE
WAAR NIEMAND VAN TERUG HEEFT
^^ EXCELSIOR -STOFZUIGERS

Hftll

anan

Ex 133 1100 Watt

2e jubileum occasionshow
Openingstijden:

te Lochem

Vrijdag 30 maart
van 09.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 31 maart
van 09.00 tot 17.00 uur
Zondag 1 april, kijkdag van
10.00 tot 16.00 uur
(geen grapje)

*

Ex 134 1100 Watt
Ex 135 1100 Watt
regelbaar

5 Kfe

jaar gevestigd in Lochem

iaar Fi**t-doalor in Lochem
r

3 verschillende modellen

O j Kfe

jaar Fiat-dealer in Ruurlo

3 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR
en 2 pak stof zakken GRATIS
f—>

d
VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8 -7251 BB Vorden
Telefoon 05752- 1000

Autobedrijf TEGER BV
Zwiepseweg 25 - LOCHEM
Tel. 05730-51480

Stationsstraat 18 - RUURLO
Tel. 05735-1426

l Gebruikte wagens plus systeem

Eigen technische dienst

Witgoed of bruingoed,
bij Oldenhave zit u altijd goed!
INSTALLATIEBEDRIJF

Bij ons te zien en te rijden:
o.a. Fiat X 1/9, 124 Spider, 500, 750, Panda's, Uno's, 127,
Ritmo's, Regata Quarzo, Regata Weekend. Croma, e.a.

Q.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

STROOPWAFELS

o en

WAARDEBON!!

100% Roomboter normaal 3,- NU ^j\J\J

Red
öeze

10 APPELKOEKEN

Markt Vorden

5,00

Tegen inlevering van deze
Waardebon op 30 maart

WITTE- of BRUINE BOLLEN 1,25

Ar/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

ALLE SOORTEN BROOD
SPECIALITEITEN-.

1,85

Harde Duitse Broodjes, Italiaanse Bollen,
Vissers Volkoren, Tarvo Mout, Gevulde Keekjes,
Ouderwets Dubbel Gevuld Krentenbrood.

10 Super
Krentenbollen
van5,r
voor
s

\

3.00

Alles voor de schietsport

in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sporten wedstrijdbogen.

Wartens
Mttdt

dotllrtfftndl

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

MADE BY RENATA

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Voor uw rij- en theorie-opleiding

AUTORIJSCHOOL ^
HORSTMAN
De Eendracht 3 - 7251 GA Vorden

Telefoon 05752-1012

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbedekking moet vaker vernieuwd worden. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Geld lenen lijkt vaak heel eenvoudig. Eén telefoontje is al voldoende om snel een grote som geld in
handen te krijgen. Maar eenvoudig betekent niet altijd goed, laat staan goedkoop. Want tegenover een
snelle afwikkeling staat vaak een hoge rente. En dan
DOORLOPEND KREDIET
Bondsspaarbank
Wettelijk maximum
wordt lenen al snel een last.
(2% Rente* Theorlooptinl** Rente* Theor.loopti|d**
Wie wil lenen zonder kromliggen, kan niet om de Kredietlimiet Maandbdng
v.d. kredietlimiet)
Spaarbank heen. Wij hebben verschillende vormen, f. 5.000,f. 1 00,13,2%
71 mnd.
20,73%
100 mnd.
f. 1 0.000,f. 200,13,2%
71 mnd.
89 mnd.
18,58%
allemaal met een verrassend lage rente.
71 mnd.
f. 20.000,f. 400,13,2%
16,70%
82 mnd.
Zo kennen wij het Doorlopend Krediet, een
lening waarbij u steeds weer kunt opnemen wat u hebt
PERSOONLIJKE LENING
Bondsspaarbank
Wettelijk maximum
(looptijd 48 mnd.)
afgelost. U hebt dan altijd een financiële reserve achter
Rente*
Maandbedrag
Leenbedrag
Rente*
Maandbedrag
de hand.
f. 135,67 20,73% f. 149,46
f. 5.000,14,5%
We hebben ook een Persoonlijke Lening, een
12,8%
f. 263,85
f. 10.000,18,58% f. 289,38
eenmalig bedrag dat u in vaste maandelijkse termijnen
f. 527,71
f. 20.000,12,8%
16,70% f. 562,10
terugbetaalt.
entl l tvtlt
.
.
.
Als U precies Wilt Weten hoe

i i
i
i
VOOrdelig lenen bij

Rente*

Theoi looptijd**

Andere instelling
Rente*

Maandbedrag

* ^ ' '^ '' »P laarbasis; tarieven per l-3-90 (rentewij/.igingen voorbehouden).
** Looptijd, hij uitblijven van tussentijds opnemen, extra aflossing en rentewijziging.

de Spaarbank is, vult u dan het staatje hiernaast eens in.
Dan ziet u zelf dat u met een lening bij ons beter uit bent. Op ieder kantoor van de Spaarbank vertellen
wij u er graag meer over.

De Bondsspaarbank doet meer als u wat ruimer wilt zitten.
.

Andere instelling

spaarbank

Burg Gallcestraat 60
7251
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

fons Jansen -

erkend gas- en watertechnisch
installateur
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
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Kastanj ebomen

Bakker Schurink introduceert
ekologisch brood
De consument van vandaag is begaan met het lot van de natuur en
het milieu. De klanten willen ook weten wat ze precies eten. Bakker Schurink wil met het EKO Volkoren tarwebrood aan deze
wensen tegemoet komen. Desgevraagd vertelde deze vooruitstrevende ondernemer ons waarom dit nieuwe brood zo bijzonder is.

Een Vordenaar me het volgende briefje: De twee monumentale
kastanjes bepalen samen met het oude kerkje voor een belangrijk
deel het 'gezicht' van Vorden. Bijna iedereen in Vorden en nabije
omgeving kent dit karakteristieke pleintje dat voor toeristen ons
dorp nog een heel klein beetje pittoresk maakt. Want verder is het
hard op weg om sfeerloos en 'vlak' te worden. Net als veel omliggende dorpen trouwens.

De heer Schurink maakt ons duidelijk
dat de ekologische landbouw haar verantwoordelijkhied kent t.o.v. milieu en
samenleving en daar naar wil handelen
zodat ook in de toekomst de aarde bewoonbaar en vruchtbaar blijft. In het
algemeen wordt dit bereikt door de bodem en de gewassen vrij te houden van
chemische of synthetische kunstmesten en bestrijdingsmiddelen. Er wordt
gewerkt met kuituur maatregelen,
vruchtwisselingen, gewas- en raskeuze
als preventieve gewasbescherming.
Onkruid wordt mechanisch verwijderd.
De consequentie is dat de opbrengt per
ha. aanzienlijk lager ligt en ook het telen arbeidsintensief is. Dit alles resulteert in een hogere prijs van ekologische landbouwprodukten.
De nieuwe volkoren broodsoort van
Bakkerij Schurink wordt verkocht onder het EKO produkt keurmerk. Voor
insiders is dit de garantie dat de tarwe
ook werkelijk verbouwd, vermalen en
gebakken is volgens de strenge normen
van de Stichting EKO merk Controle,
SEC te Zwolle. Op het EKO Volkoren

tarwebrood mag dan ook niets, behalve
water, gist, en wat bakkerszout worden
toegevoegd.
v
Met dit als gegeven zou het brood laag
blijven, vast en snel oudbakken zijn,
zoals bij alle reform of biologische
broodsoorten die reeds hier en daar
verkocht worden, het geval is.
Bakker Schurink heeft echter een speciale kwaliteit EKO Volkorenmeel weten te vinden die in combinatie met
een speciaal ontwikkeld rijs- en bakproces zonder andere toevoegingen,
een luchtig en zeer smakelijk brood
geeft. Het EKO Volkorenbrood blijft
zeker drie dagen goed eetbaar. Dit
brood met een geheel eigen karakter
wordt als halfbrood verkocht.
Met de introduktie van dit voor de Nederlandse Bakkerije unieke brood, wil
dhr. Schurink nogmaals onderstrepen
dat hij de specialist is op het gebied van
dit brood. Brood kan niet gemist worden. Elk brood bevat een aantal voor de
mens onmisbare 'ijzersterke' bestanddelen. Brood is elke dag weer nodig,
besluit bakker Schurink ons interview.

Expositie ' 't Oosterei' in Hengelo (O)

Eierversierders tonen
hun mooiste kollektie

Het kappen van l of beide kastanjes
betekend weer een stukje onomkeerbare vernietiging van een plaatsje dat
eens zo mooi in de omgeving paste. Ik
kon helaas niet anders dan bovenstaande maar beamen maar helaas de
feiten liggen anders. Ik heb de afzender opgebeld en uitgelegd wat er allemaal rond de bomen speelt en dat het
College domweg heeft besloten om de
minst gezonde boom te vellen, zonder
steekhoudende argumenten en zonder
fatsoenlijk onderzoek.
Moor ut bunt toch monument'n net as de
kerke moor dan leavend en die onderholle
wie toch oh.
Ik zei: 'U heeft gelijk mij hoeft u niet te
overtuigen'.
Kan den andere gezonde boom den d'r
noast steet t dan nog wel redd 'n ?
Dat hangt er vanaf zei ik, de wortel-

verandering zal hier een belangrijke
schakel zijn, aannemelijk is echter dat
aan de straatzijde de minste wortels zitten en het risico van omwaaien is dan
ree Ier dan nu.
Dan holle wiele niks meer oaver in ut darp
as ik ut goet begriepe.
Ik vrees dat u alweer gelijk heeft tenzij
de Gemeente bereid is om op haar beslissing terug te komen en dan ook de
technische mogelijkheden wil onderzoeken.
Wodt ut geen hoge tied at ze op ut Gemeentehuus disse geweldige böme as leavende
monument 'n (veur woar holt) erken 'n.
Ja natuurlijk, zei ik, dat wordt zeer
hoog tijd maar waarom zegt u dat ze
zelf niet op de hoorzitting morgenavond om 20.00 uur in het Gemeentehuis. Hans van Laake, Bur. Galleestraat
l,tel.-3458

Split-Image en
Prince in Concordia
Eindelijk is het dan zover, de bekende
Europese Prince zal op zaterdag 31
maart een grandioos concert geven, tesamen met één zeker niet onbekend
showorkest Split-Image. Veel imitators
hebben al eens in de direkte omgeving
opgetreden maar nog nooit deze enige
en echte Europese Prince. Ook willen
wij het bekende showorkest Split-Image even noemen, omdat het een band
is die muzikaal perfekt in elkaar zit.
Split-Image is een zesmans formatie,
incl. leadzanger en zangeres, terwijl de
overige bezetting bestaat uit musici
meteen conservatoriumopleiding. Het
aparte aan deze groep is dat zij op
voortreffelijke wijze sets spelen van bekende formaties. Deze sets worden uitgevoerd in aangepaste kledij en de
sound is bijna gelijk aan die van de oorspronkelijke uitvoering. Tevens worden in deze sets gebruik gemaakt van
benodigde licht- en effectenapparatuur. Dus allen graag tot ziens op zater-

Enveloppen

Drukkerij
WEEVERS

Nieuwe video bij
apotheek 'Vrouwen
en botontkalking'

De vijfde grote Kunstmarkt, georganiseerd door de VW zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 28 juli 1990. Zoals gebruikelijk, zullen de kramen worden opgesteld in het centrum van Vorden, op het marktplein bij
de Hervormde kerk. De VW streeft ernaar, zoveel mogelijk 'echte kunst' te
tonen, zoals schilderijen, etsen, aquarellen, tekeningen, fotowerk, weefwerk, keramiek, en nog veel meer. De kunstenaar, die zelf zijn (of haar)
produkten heeft gemaakt, zal zelf ook de marktkraam bemannen om zijn
produkten te verkopen.
Fabrieksmatig vervaardigde artikelen zullen niet worden getoond. De markt
is geen braderie; er zullen geen stands zijn met etenswaren e.d. Bezoekers
die trek hebben in een kopje koffie, kunnen ruimschoots bij de Horeca in
Vorden terecht.
Kunstenaars, die belangstelling hebben voor deelname aan deze kunstmarkt, kunnen zich melden aan het adres van de VW Vorden, postbus 99,
7251) AB Vorden.

Op a.s. zondag l april is er weer een
gezinsdienst in de dorpskerk. Het thema luidt: Verstaan we de tekens?
Mozes en Aaron vertellen de Egyptische Farao namens God hun volk te laten gaan. Maar voordat de Farao dit
ook doet moet er heel wat gebeuren.
Hij wil zijn isrealitische slaven niet
kwijt. Uiteindelijk geschiedt gerechtigheid.
Ds. Westerink, organist Rudi van Straten en vele gemeenteleden werken
mee. Kom u ook??

Opbrengst collecte
Reumafonds
De actie voor het Nat. Reumafonds in
het kader van de landelijke inzameling
in de week van 12-18 maart heeft in de
kerkdorpen Vierakker en Wichmond
f 1609,50 opgebracht. Mocht men
door omstandigheden de collectant
gemist hebben dan kunt u alsnog uw
bijdragen storten op giro 842 t.n.v. het
Nat. Reumafonds Den Haag.

CDAledenvergadering

Maandagavond 26 maart jl. hield de
CDA-afdeling Vorden haar gebruike'Breekbaar' — 'vrouwen en botontkallijke voorjaarsvergadering. Na de notuking' heet de nieuwste IRIS-video die
len van de voorgaande vergadering en
in samenwerking met Het Nederlands de jaarverslagen van secretaresse en
Zuivelbureau tot stand is gekomen. penningmeester, vond de verkiezing
"t Oosterei, een unieke tentoonstelling van versierde eieren, Vanaf 15 maart kan iedereen die meer van bestuursleden plaats.
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 31 maart en zondag l april in over botontkalking wil weten deze vi- De heren AJ.A. Hartelman en H.
bij de apotheker lenen.
Weenk werden herkozen, evenals
het VeqÉÉigingsgebouvv in Hengelo O. Ruim dertig eiei^kversier- deo
De Stichting IRIS brengt via de apothe- mevr. G.J.G. Tolkamp, voor wie na l
ders uir ict hele land zullen op beide dagen hun fraaieTcollektie ken informatieve video's over veel mei een nieuw bestuurslid gekozen
tonen.
voorkomende ziektes in omloop om
moet worden i.v.m. haar verkiezing tot
patiënten en niet-patiënten voor te raadslid. In de vakature van de heer E.
De bezoekers zullen verrast staan van
tuur, biedt tal van mogelijkheden om lichten. In deze mini-documentaires
Thalen werd gekozen de heer H. Kettede vele tecJanieken die mogelijk zijn en er een waar kunstwerk vaj^e maken.
wordt, vaak aan de hand van persoon- lerij. De avond stond verder heel bevan de bi^Bider hoge kwaliteit van het Of het nu eieren zijn var^B struisvo- lijke ervaringen uitgelegd wat de ziekte
grijpelijk in het teken van de vorige
gebodene^De tentoonstelling die vorig gel, zwaan, gans, kip of duif Het aarinhoudt en hoe ermee te leven valt. In
jaar een primeur voor Twente was, digste van de expositie is dat bezoekers 'Breekbaar' — 'vrouwen en botontkal- week gehouden gemeenteraadsverkiewerd door ruim anderhalfduizend be- ook materialen en onbewerkte, uitge- king' de nieuwste video in deze reeks, zingen. Na een terugblik op de verkielangstellenden bezocht. Voor de initia- blazen eieren kunnen kopen om zelf wordt verteld wat botontkalking pre- zingscampagne en de voor het CDA zo
tiefnemers, de dames Suzy van de Sar thuis aan de slag te kunnen. Er zijn ook cies is en hoe je het kunt voorkomen. goed verlopen verkiezingen, l zetel
en Flore Siebelink, was dit reden om
boeken te koop waarin de technieken Botontkalking of osteoporose, komt winst, waarbij het CDA op 7 zetels
ook dit jaar met enthousiasme een ex- uitgebreid aan de orde komen. Pas ver- steeds meer voor. De term botontkal- kwam, gaf de fraktie aan hoe zij denkt
positie te organiseren. Er zal een grote schenen en ook op de expositie ver- king duidt op een proces waarbij de de komende onderhandelingen te
verscheidenheid aan versierde eieren
krijgbaar is een boekje geschreven botten door kalkverlies brozer worden. gaan voeren.
Op uitnodiging van het CDA vond op
te zien zijn. Eieren bewerkt met olie- door Flore Siebelink zelf, dat als titel
Vooral vrouwen lopen een grote kans 27 maart een eerste gespreksronde
verf, plakkaatverf, acryl en aquarelverf, heeft meegekregen 'Hoe versier ik een
er latere leeftijd last van te krijgen; l op
kleurpotlood en stiften. Maar ook eie- ei'. Een leuk en handig naslagwerkje de 4 vrouwen boven de 65 krijgt bo- plaats met een vertegenwoordiger van
ren versierd met de krastechniek, met voor iedereen die belangstelling heeft tontkalking. Maar ook mannen krijgen alle 3 partijen om de procedure van de
kraaltjes, papierfïligrain, papierknip- voor het versieren van eieren. De expo- botontkalking, zij het dat die cijfers onderhandelingen op te stellen. Hierkunst, zandcollage en patchwork. Heel sitie "t Oosterei' is alleszins een bezoek veel lager liggen; l op de 10 in dezelfde na zullen naar de mening van de CDAfraktie bilaterale gesprekken tussen de
fraai zijn ook de gemarmerde eieren, waard. Het Verenigingsgebouw ligt leeftijdsgroep.
de opengewerkte exemplaren en de aan de Berfloweg in Hengelo, achter Gelukkig is er op jonge leeftijd al iets partijen plaats moeten vinden, in aanporselein beschilderde. Naast al deze hat station, "t Oosterei is tevens ver- aan te doen. Om het botontkalking- wezigheid van de kandidaat wethouders, waarbij het CDA-verkiezingsprofraai bewerkte eieren in diverse groot- koopexpositie, zodat liefhebbers een
sproces zo lang mogelijk uit te stellen is gramma basis voor de gesprekken zal
ten, zult u ook kleine kunstwerkjes zien versierd ei mee naar huis kunnen ne- het vooral voor jonge mensen belanggemaakt van eieren en papier. Er is ook men. Het gebouw is tevens toeganke- rijk dat ze een zo hoog mogelijk cal- zijn. Het CDA gaat eerst uit van een
traditioneel werk te zien in de vorm van
lijk voor rolstoelgebruikers. Drie inwo- cium of kalkgehalte in de botten op- programma voor de komende periode
ners uit Ruurlo nemen aan de exposi- bouwen. Veel calciumrijk voedsel, en daaruitvolgende met welke partij saikooneieren en Hongaarse paaseieren.
mengewerkt zal gaan worden. Om tot
Het ei, de meest gave vorm van de na- tie deel.
zoals zuivel en zuivelprodukten, en vol- een goed overwegen beslissing te kodoende beweging zijn hiervoor belang- men, zullen mogelijk meerdere gerijke bouwstenen. Uw apotheker leent spreksronden nodig zijn en zal de onde video's graag uit. Hij kan hiervoor derhandelingsperiode enige weken
een borgsom vragen. De borgsom
kunnen gaan duren. Tot slot van de
krijgt u vanzelfsprekend terug als u de avond werd nog van gedachten gewisvideo weer inlevert. Bij elke video zit seld tussen fraktie en leden over een
een folder die u mag houden, waarin
aantal onderwerpen.
de hoofdpunten van de video en verCROFP VORDF.N
wijsadviezen worden gegeven.

rolitievaria

Kunstmarkt

Gezinsdienst

Op donderdag 22 maart is bij een
speelgoedwinkel aan de Dorpsstraat
een speelgoedtrekker ontvreemd. De
diefstal van de voor de winkel staande
rode trekker moet gebeurd zijn tussen
ongeveer drie uur en kwart over vijf.
Iedereen die iets verdachts heeft gezien
wordt verzocht zich te melden.

kruising Wildenborchseweg/Ruurloseweg. De auto's werden beide licht beschadigd. Niemand raakte gewond.
Hetzelfde gebeurde 's middags op de
kruising Lankhorsterstraat/Baakseweg
in Wichmond. De schade aan de
autos's was aanzienlijk. Ook hier raakte niemand gewond.

Op vrijdag 23 maart kwam op de
Ruurlosewegeen vrachtauto in botsing
met een personenauto. De bestuurder
van die auto, een 56-jarige Vordenaar,
reed vanuit parkeerstand de weg op
maar lette niet op een richting Ruurlo
rijdende vrachtauto die de personenauto niet meer kon ontwijken. De personenauto werd totaal vernield. De
twee inzittenden kwamen wonder boven wonder met de schrik vrij.
Het ongeval gebeurde ter hoogte van
Café Eykelkamp in het Medler.

Minder goed liep het af op maandag
26 maart toen een trekkerbestuurder
de Ruurloseweg opreed terwijl vanuit
de richting Ruurlo een automobilist
naderde. Beide voertuigen botsten tegen elkaar waarbij zware schade ontstond. De automobilist is naar het ziekenhuis overgebracht vanwege een
hoofdwond.
In de afgelopen week zijn diverse keren
snelheidscontroles gehouden, vooral
op de doorgaande wegen. In totaal
werden 181 bestuurders betrapt op te
snel rijden. De hoogst gemeten snelheid deze week was buiten de bebouwde kom 134 km/u. en binnen de bebouwde kom 101 km/u. Voor de duidelijkheid nog even de 'tarieven':
l t/m 15 km. f 50 —
16 t/m 20 km f80 —
21 t/m 25 km f120 —
26 t/m 30 km f 140 —
31 t/m — km f6,— per km.

Op zaterdag 24 maart werd aangifte
gedaan van diefstal van een aantal basaltkeien vanaf een erf in Wichmond.
Op zondag 25 maart botsten twee personenauto's tegen elkaar toen een van
de bestuurders de andere, die op een
voorrangsweg reed, geen voorrang verleende. Het ongeval gebeurde op de

Informatie MS

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 26 maart was mevr. de
Lange uit Apeldoorn uitgenodigd. Na
een welkomstwoord van mevr. Hummelink, was het woord aan mevr. de
Lange. Ze hield een lezing over spanningen in het gezin. Hoe een gezin verschillende fasen doormaakt. Je begint
samen, het gezin wordt uitgebreid,
daarna blijft het een tijd stabiel, de kinderen gaan het huis uit, het lege nest
en tenslotte het overlijden van de ene
partner. Spanningen konden ontstaan
wanneer een gezin van de ene fase naar
de andere fase gaat, soms komt het
voor dat een gezin gelijktijdig in twee
of drie fasen komt. Mevr. vertelde, wanneer er een gezin in problemen komt
er meestal een gesprektherapie gegeven wordt waar het hele gezin bij betrokken is. Aan het eind van de avond
moesten de dames een rollenspel spelen en werd duidelijk dat het soms
moeilijk is te begrijpen wat de ander
bedoeld. Tot slot bedankte de voorzitster haar en bood een attentie aan.

In het rayon Groenlo van de Nederlandse Multiple Sclerose Stichting
wordt op donderdag 5 april a.s. een informatie-avond gehouden. De heer J.
Wan nee zal er iets vertellen over natuurlijke behandelingswijzen van MS,
o.a. diverse diëten. Patiënten en belangstellenden zijn welkom. De avond
wordt gehouden in het ENO-gebouw
aan de Woerdseweg (achter de bierbrouwerij) in Groenlo.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Jaar lang bloemen
Vorige week plaatsten we een berichtje
over 'Jaar lang bloemen voor bruidspaar'. Helaas was toen de foto nog niet
binnen, zodat wij die nu alsnog plaatsen. Op de foto overhandigt de heer H.
Kettelerij het bloemstuk.

zetwerk
niet alleen tekst verwerken
maar tekst en beeld (foto's, logo's)
vormgeven tot een goed
en 'mooi' geheel
dat gezien mag worden.

drukwerk

SPORT-nietaus
Orbi-Dash/Sorbo
3-0
De dames van Dash/Sorbo hebben het
zaterdagmiddag in Leeuwarden tegen
Orbi niet kunnen redden. Het werd
een 3-0 zege voor de Friezinnen. Het
was duidelijk te merken dat Orbi, nummer twee op de ranglijst, de wedstrijd
tegen Dash uitermate serieus opvatte.
Blijkbaar waren de Friese dames geschrokken van de onverwachte 3-0 zege
die Dash/Sorbo vorige week thuis tegen Stentor behaalden! Ondanks de
nederlaag heeft Dash/Sorbo vooral de
beide eerste sets behoorlijk gespeeld.
Het gelukte de ploeg van Jaap Sanders
om verschillende keren de opslag van
Orbi terug te pakken. Helaas behaalden de Vordense dames uit hun eigen
opslag niet voldoende profijt. Bij de
aanvang van de eerste set had Dash
nogal last van het rumoer in de Leeuwarder sporthal. Dat resulteerde in een
9-4 achterstand. Voor de thuisclub voldoende om deze eerste set uiteindelijk
met 15-6 winnend af te sluiten. In de
tweede set hield Dash tot 5-5 gelijke
tred met de Friezinnen die daarna van
tactiek veranderen waardoor de Vordense dames moeite hadden met enkele 'tactische ballen'. Voeg daarbij het
lengtevoordeel van Orbi aan het net en
de 15-7 stand is verklaard. Ook in de
derde set zette het harde werken van
Dash/Sorbo geen zoden aan de dijk.
Orbi bleef de betere ploeg en won met
15-4. Dash/Sorbo kan degradatie nog
steeds ontlopen maar dan dienen de
laatste drie wedstrijden vrijwel het maximale aantal punten op te leveren.
Dat zal een zeer moeilijke klus worden,
te meer te bedenken dat Dash/Sorbo
zaterdag thuis tegen de gedoodverfde
kampioen Olympia moet aantreden.

W Vorden
5e Rabo-Dash
recreanten toernooi Uitslagen
Grol A l-Vorden Al 1-1; Vorden A2Op zondag l april vindt in de sporthal
't Jebbink het 5e Recranten volleybaltoernooi plaats. Ook dit jaar is de organisatie in handen van G. ter Beest, G.
Ellenkamp, G. Boers, K. Kamperman
en E. Plomp. Tevens is voor dit Ie lustrum de Rabobank Vorden weer bereid
als hoofdsponsor te fungeren, er zijn
12 heren en 12 dames teams ingeschreven, die zullen gaan strijden om
de bekers die beschikbaar zijn gesteld
door Visser Mode en De Herberg. Verder zijn er enkele sponsors gevonden
welke betrekking hebben op de inwendige mens; Bakker Schurink, Wijnhuis
Vorden, VS Markt en MARS. De organisatie hoopt op een sportieve en gezellige dag, waarbij de R van recreatie
hoog in het vaandel zal staan. Ook is
natuurlijk een ieder van harte welkom
om een blik te werpen op de verrichtingen van de recreanten volleyballers uit
deze buurt.

Deelnemende teams
Poule A heren: Buikschuivers Zutphen; DVO Hengelo; Hansa Zutphen;
Dash Vorden; Longa Lichtenvoorde;
Actief 81 Westervoort.
Poule B heren: Wolbrink Hengelo; VC
Almen Almen; Wivoc Winterswijk; Dynamo Apeldoorn; Tornax Ruurlo; Wik
Steenderen.
Poule C dames: Hansa Zutphen; Longa Lichtenvoorde; Actief 81 Westervoort; Dash Vorden; VC Almen Almen.
Poule D dames: Harfsen Harfsen; Dynamo l Apeldoorn; DVO Hengelo;
Wik Steenderen; Hercules Zutphen;
Avanti Lochem.

Volleybalver. Dash

Uitslagen: DP Deveko 3-Dash 2 3-0;
D2B Sp. Dev. 3-Dash 4 0-3; D3B Harfsen 4-Dash 72-1; DSC Teuge 1-Dash 6
1-2; D2A Harfsen 2-Dash 3 0-3; D3A
Harfsen 3-Dash 5 2-1; H3C DVO
5-Dash 4 1-2; JC1 DSC Cl-Dash Cl
3-0; Hl Dash l-Wik l 3-1; Hl Dash
Flash 2 is met enorme voorsprong 2-Harfsen 13-1; H2B Dash 3-Wilp 2
kampioen geworden in de 4e klasse. 2-1; D4B Dash 8-Vios 52-1; D4E Dash
Concurrent Lochem bleek na de ne- 9-Harfsen52-l.
derlaag tegen Flash geen enkel punt Programma: D4B Olympia 3-Dash 8;
meer behaald te hebben. Flash inte- D4C Wilh. 6-Dash 9; MA2 Wilp Algendeel werkte de resterende wedstrij- Dash Al; Hl Harfsen 1-Dash 1; Hl
den geroutineerd af. In de laatste wed- Terwolde 1-Dash 2; H2B Hansa 3-Dash
strijd was Doesburg de tegenstander. 3; DP Dash 2-Voorwaarts 1; D2A Dash
Het niveau van Doesburg was dusdanig 3-Voorwaarts 3; D2B Dash 4-Boemedat het niet zo verwonderlijk was dat ze rang 2; D3A Dash 5-Voorwaarts 4; D3B
onderaan staan. Flash was op alle fron- Dash 7-Almen 2; DSC Dash 6-Voorten sterker al moesten er wel twee drie- waarts 5; H3C Dash 4-Epse 1; MCI
setters gespeeld worden. Een damesen- Dash Cl-Sp. Dev. Cl; JC1 Dash C l kel en de damesdubbel werden pas na ABS Cl; D. 2 Div. A. Dash/Sork>ode derde beslist. Flash 2 speelt volgend Olympia.
seizoen in de 3e klasse. Flash l was al
uit de Ie klasse gedegradeerd, maar
toch speelden ze tegen Grol een goede
wedstrijd. De motivatie was wel volledig Zondag kwamen de dames van sp. Eiweg, maar daar mag Grol blij mee zijn, bergen in de Kranenburg op bezoek.
want de uitslag was anders ruim in het De Ratti-dames wisten dat ze door
voordeel van Flash geëindigd. Nu kon- winst, de sp. Eibergen-dames op l punt
den van de enkels alleen een herenen- achterstand zetten. In Eibergen was het
kel gewonnen worden in drie sets. een doelpuntloze wedstrijd geweest
Daarna werd ook nog de herendubbel met vele kansen voor Ratti.
en daarna de eerste mix nog gewon- Het Ratti-elftal was weer kompleet, en
nen. De einduitslag was 3-5 en daar en ieder was zich er goed van bewust
mag Grol zeer tevreden mee zijn. Flash vanaf het begin met volle inzet te spe3 weet nog steeds niet of ze zich in de len. Vanaf het begin was Ratti in de
4e klasse gehandhaafd hebben. De aanval waardoor zij dan ook met 1-0 de
laatste wedstrijd tegen Doesburg was leiding namen door een doelpunt van
geen spannende wedstrijd, maar wel Carla Addink. Met een uitval van Sp.
leuk. Dat team staat bijna bovenaan en Eibergen kwam de stand op 1-1. Voor
zijn eigenlijk veel te sterk voor Flash 3. rust werd het ook nog 1-2 voor EiberDe uitslag van 0-8 was dus ook niet gen, meer kansen hebben ze ook niet
meer dan terecht. Het hangt van de re- gehad. Na de rust namen de Ratti-dasultaten van de degradatieconcurren- mes weer het initiatief en de druk op de
ten af of Flash 3 volgend jaar nog in de helft van Sp. Eibergen was groot. Sp.
4e klasse /.al spelen. Flash 4 solliciteert Kibergen had enkele uitvallen, maar
zeer duidelijk naar de 4e klasse. In de werden geen doelpunten. Carla Adlaatste wedstrijden behaalden /e opval- dink scoorde 2-2. Toen de tijd begon te
lend veel punten. Op vrijdag 23 maart dringen, werden de hoekschoppen erg
werd zelfs met 0-8 van het sterke Vars- belangrijk om geconcentreerd te neseveld gewonnen. Aankomend talent men. Linda Terwel gaf zo'n goede
Esther werd als invalster meegenomen voorzet vanaf de cornervlag en Carla
en dat bleek niet slecht uit te vallen. Addink trof doel, d.m.v. een omhaal
Een prima prestatie waar tot voor kor., 3-2. A.s. zondag komen de dames van
alleen Flash 2 toe in staat werd geacht.
Raturn 2 in de Kranenburg op bezoek.

Badminton-Flash

Ratti-dames

Pax A2 0-1; WWNA B l-Vorden BI 2-0;
Vorden Cl-Colmschate Cl 0-1; Vorden C2-Neede C2 O-1.
Wilh. SSS D4-Vorden D2 4-0; Be Quick
E l-Vorden El 4-2; Vorden E2-Erica 76
E3 2-5; Erica 76 E2-Vorden E3 1-4; Be
Quick Fl-Vorden Fl 0-4; Vorden F2AZCF21-2.
Zelhem l-Vorden l 4-2; Vorden
2-Neede 2 7-0; KSV 2-Vorden 3 5-0;
Eibergen 10-Vorden 4 1-6; DEO 4-Vorden 5 1-0; Eibergen 8-Vorden 6 0-2;
Vorden 7-SCS 4 2-2; Vorden 8-Lochuizen4 0-4.
Programma
Woensdag: Hercules D l-Vorden Dl;
Vorden E l-Voorst El; Vorden E3Gaz.Nieuwland El.
Zaterdag: Vorden D l-Dier. Boys Dl;
Vorden D2-Zutphen D2; Vorden ElBrummen El; Vorden E3-Be Quick E2;
Eefde Fl-Vorden Fl; Vorden A1-VIOD
Al; Ruurlo A2-Vorden A2; Daventria
C l-Vorden Cl; Eibergen C2-Vorden
C2.
Zondag^Bekbergen 1-Vorden 1; Ajax
BreedenBroek 2-Vorden 3; Diepenheim 4-Vorden 4; Markelo 6-Vorden 6;
Witkampers 9-Vorden 7; Vorden
8-Neede 8.

ook wij kunnen copieëren
maar daarnaast hebben wij
drukpersen staat voor hetgeen
kwaliteit moet zijn.
de mogelijkheden in
drukkleuren en papiersoorten
zullen u versteld doen staan.

afwerking
vergaren, lijmen tot bloks,
hechten, vouwen, inbinden.
allemaal mogelijkheden die we
voor u in huis hebben om
het drukwerk 'af te maken.

Acsi campinggids 1990
WEEVERS voor iedere kampeerder en
caravanner

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 21 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 087M-1010 - TELEFAX 05752 1086

meer dan alleen drukker
van geboorte- en trouwkaarten

KENJELIMIET
OP80KM-WEGEN

De vindplaats van een aantal in de gids
vermelde campings is op een deelkaartje aangegeven. Daarnaast zijn landenkaarten opgenomen die corresponderen met de originele Hallwag
Autokaarten. De Hallwag-kaarten kunnen desgewenst direct bij ACSI worden
besteld tegen de normaal geldende
prijs (incl. portokosten). Daarvoor is in
de gids een speciale bestelcoupon op-

Gaz.( Nieuwland F l-Socii F l 6-1; Socii
Dl 7tal-Sp. BrummenDl 12-1; Turkse
Kracht C l-Socii C;i 3-6; Helios A2-So( i i A l 2-3.

Programma 31 maart
Socii Fl-Dierense Boys Fl; Socii ElGaz. Nieuwland E3; Almen Dl 7 talSociiDl 7 tal.
Wilh. SSS A2-Socii Al. Inhaalwed-

Kleurrijke pocket
vol nieuwe uitjes van NS
Ieder jaar gaan honderdduizenden Nederlanders een aantal keren op stap in
eigen huid. Veel van die mensen nemen daarvoor het meest ontspannen
vervoermiddel: de trein. Dat wordt ze ook wel makkeUjk gemaakt, want de
Nederlandse Spoorwegen hebben een bijzonder uitgebreid programma van
ééndagsvakanties. Zoals altijd presenteert NS ook dit voorjaar weer het
nieuwe programma Dagtoerisme in de vorm van de pocket 'Er-op-uit!' die
boordevol nieuwe ideeën staat voor een gezellig dagje uit Dat kleurrijke
boekje ligt vanaf l april weer voor u klaar bjj alle NS-stations, de VVVkantoren, de boekhandel en alle postkantoren. Voor de bescheiden prijs van
f 4,25 bent u dan weer helemaal op de hoogte van het nieuwe NS-programma
Dagtoerisme én krijgt u veel tips over andere uitjes en 600 van de belangrijkste evenementen in Nederland.

Veel nieuwe NS-Dagtochten
Niet alleen de opzet van het boekje
'Er-op-uit!' is veranderd. Ook het
Dagtochtenprogramma van NS is
sterk vernieuwd. Een aantal van de
bestaande dagtochten werd aangepast en er werden nieuwe elementen aan toegevoegd. Maar liefst
acht dagtochten zijn aan het programma toegevoegd. Zo is er een
dagtocht vol verrassingen (nr. 55)
waarvan de bestemming niet bekend wordt gemaakt, maar die in
ieder geval goed is voor een dag vol
afwisselend en exclusief reisplezier.

Via een handig cijfer- en lettersysteem
/ijn de vooi /leningen in de gids opgenomen. Wie meer informatie wenst
over de camping(s) van keuze kan contact opnemen met het teamlid dat de
camping(s) bezocht.
In de gids vindt men ook relevante landeninfoi malie.

Kaart

UitsJ^gen Socii

'Er-op-uit!' 1990 heeft een andere
opzet dan in voorgaande jaren. Natuurlijk vindt u er het complete
programma Dagtoerisme van NS
in, d.w.z. de NS-Dagtochten, wandelingen, fietstochten en stadswandelingen. Daarnaast staan er drie
rubrieken in met een aantal tips
over 'Gezinsuitjes', over 'Het water
op' en over 'Musea...net even anders'. De rubriek Evenementen is
nu in omvang verdubbeld en vermeldt ongeveer 600 van de belangrijkste evenementen in ons land op
het gebied van tentoonstellingen,
beurzen, markten, festivals, sport
e.d.

Selectie van 6000 Europese campings. Completer dan ooit ligt in
Internationale Campinggids 1990 klaar voor elke kampeerder en
caravanner die goed geïnformeerd wil zijn. Acsi (Auto Camper
Service International) selecteerde maar liefst 6000 campings
door heel Europa. Een team van selecteurs en selectrices controleerde de campings persoonlijk op de aanwezigheid en kwaliteit
van een groot aantal voorzieningen.

Er is het in 1989 geopende rekreatiepark 'Land van Ooit', waar u met
NS-Dagtocht nr. 44 een dag lang
kunt doorbrengen in een blije wereld, waar acteurs boeiende en
grappige voorstellingen geven. U
ontmoet er reuzen, ridders, hofdames, ijdele jonkers en jonkvrouwen
te paard. Er zijn theaters, speeltuinen, picknickweiden, restaurants

genomen. Het in 1990 25-jarige ACSI
heeft bovendien de campings met een
speciaal karakter, zoals de naturistencampings, apart vermeld in extra rubrieken.

Reserveren
Bij de gids voor 1990 wordt voor het
eerst een apart couponboekje verstrekt. ACSI, tevens organisator van de
bekende caravanrally's in voor- en naseizoen, stelt de gidsgebruiker daarmee in de gelegenheid tijdig en snel
rechtstreeks een plaats op de camping(s) van keuze te reserveren. De Internationale Campinggids 1990 is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij diverse caravan bedrij ven. Leden van
boekenclubs kunnen de gids daar bestellen.

en tal van andere mogelijkheden
voor ontspannen vertier in dit heel
andere rekreatiepark.
Grootsteeds winkelplezier
Twee andere nieuwe NS-Dagtochten brengen u naar een grote stad
waar u aan alle kanten verwend
wordt. U wordt na een comfortabele treinreis (eerste klas) voorzien
van een uitgebreid informatiepakket over de betreffende stad, en
krijgt daar op vertoon van uw kaartje zonder verdere kosten koffie of
thee met gebak geserveerd en later
op de dag diner of lunch. En natuurlijk brengt u de dag verder
door met genieten van alles wat
zo'n gezellige stad te bieden heeft
aan winkelplezier en andere genoetievelijk naar Den Haag (nr. 76) en
Maastricht (nr. 77). Er is ook een
winkeldagtocht naar Utrecht (nr.
78).
Sportieve trends
Ook nieuw in het programma zijn
de drie sportieve NS-Dagtochten
die speciaal bedoeld zijn voor wie
een dag lang in een mooie omge-

ving actief wil zijn. Dagtocht nr. 58
bijvoorbeeld, de 'Survival Marathon' is een overlevingstocht in het
bosrijke Salland waar u over land
en water 40 kilometer lang uw conditie kunt beproeven. Of wat dacht
u van NS-Dagtocht nr. 69, waarmee
u gaat paardrijden in het schitterende en glooiende landschap rond
het lieflijke Twentse dorp Markelo.
En dan is er nog 'Giethoorn Actief
(nr. 74), een dag op het water in dit
'Venetië van het Noorden' naar
keuze per waterfiets, kano, kayak of
surfplank. Kortom, voor actieve
mensen heeft NS dit jaar heel wat
in petto!
Pocket voor iedereen
'Er-op-uit!' is niet alleen interessant voor wie er met de trein een
dag op uit wil, maar bevat informatie waar iedereen die in eigen land
een dagtocht wil maken veel plezier
van heeft. Treinreizigers, fietsers
en wandelaars, allemaal vinden ze
in deze geheel in kleur uitgevoerde
pocket veel waardevolle informatie.
'Er-op-uit!' is voor z'n bescheiden
prijs van f 4.25 de meest complete
ideeënbron voor een gezellige ééndagsvakantie in eigen land.
'Het Land van Ooit', een van de
nieuwe NS-Dagtochten die in 'Er-opuit!' wordt beschreven.

Blad l

EXTRA BIJLAGE PASEN / VOORJAAR '90
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

Voorjaarskruiswoordpuzzel met spreuk

Paasvuur en paaseieren
HET zoeken van eieren (later: het vragen van eieren bij mensen met
kippen) kwam oorspronkelijk het meest voor in Brabant en Limburg.
De kinderen deden dat op Witte Donderdag of Goede Vrijdag. Omdat
dan de klokken nogal eens werden geluid maakte men er een versje op:

Bim bam beieren
De koster lust geen eieren.
Wat lust hij dan?
Spek in de pan
Met een rogge boterham
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Nadat u het grote diagram hebt opgelost, kunt u de spreuk onder de
puzzel vinden, door de gevraagde letters uit het grote diagram over te
brengen naar het kleine diagram.
HORIZONTAAL: 1 molenas; 6 voorjaarsbloem; 9 fijne waterdruppels; 12
houtzaagmolen; 17 punt; 18 grappenmaker; 21 pers. vnw.; 23 noot; 24 windvanger; 26 rund; 27 soort vaartuig; 29
gemeenteweide; 31 evenzo; 33 kers; 35
dat is; 37 kwaadsprekerij; 41 schrijfgerei; 42 pi. in Duitsland; 44 opstootje; 45
boomstomp; 48 vruchtje; 49 dieregeluid; 51 leiding; 53 uitroep; 54 scheepstouw; 55 weldoorvoed; 56 toiletgerei;
59 kleine fuut; 63 een weinig; 65 oosterlengte; 66 familielid; 67 rijksgrond; 68
vogel; 70 regeringsreglement; 71 verlichting; 73 het Rom. rijk; 74 groente;
75 noot; 76 noot; 78 trek; 80 lentemaand; 82 leesteken; 85 man van adel;
88 strafwerktuig; 90 deel v.h. hoofd; 91
ideaal; 93 groente; 94 fijn maken; 96
lidwoord; 98 geestdrift; 100 reeds; 101
eerstkomend; 102 in het jaar; 103 noot;
104 aan boord; 106 hetzelfde; 108 bijvoorbeeld; 109 tot en met; 110 te koop;
111 bevestiging; 112 ijzer; 113 water in
Friesland; 114 en omstreken; 116 alledaags; 118 muziekgroep; 122 in orde;
124 vaatwerk; 125 boom; 126 pi. o.d.
Veluwe; 128 jong dier; 130 schooltype;
132 loot; 133 plaats; 134 stroompje; 135
kol; 136 dorsvloer; 137 schooltype; 139
alstublieft; 142 proef; 144 sprookjesfig.; 145 vr. dier; 146 hoefdier; 148
grappenmaker; 149 deel v.h. lichaam;
.152 voorjaarsbloem; 155 Fr. lidwoord;
156 neon; 157 water in N-Brabant; 158
tussenwerpsel; 160 Bijb. plaats; 161 de
oudere; 162 voorzetsel; 163 procureurgeneraal; 164 motorrace; 165 inhoudsmaat; 167 pakkage; 169 dwarshout;
170 klaar; 172 deel van Londen; 174
persbureau; 175 stopplaats; 178 bloeiwijze; 183 genezen; 186 kluit planten;
187 heilige paal Indianen; 189 keukenkruid; 191 uier; 193 deel v.e. fiets; 196
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Kff

int. trein; 198 overhoring; 199 spil; 201
sterkedrank; 203 pers. vnw.; 205 namiddag; 206 voorzetsel; 208 deel v.e.
etmaal; 210 noot; 211 maanstand; 212
vr. munt; 213 hoofd v.e. klooster; 215
nachtvogel; 219 pi. in N-Holland; 222
een zekere; 223 overleg; 225 pi. van
tv-opnamen; 230 Indisch bouwwerk;
232 uitroep; 233 groet; 235 vervoermiddel; 236 voor; 238 sinds; 240 de
dato; 241 Grieks eiland; 243 soort
zwart; 244 appeldrank; 246 u; 247 pop;
250 insekt; 251 loco-burgemeester;
253 bijvoorbeeld; 254 loven; 256 gesteente; 258 vleessoort 259 rustig; 260
wapen; 261 zonnescherm.

VERTIKAAL: 1 luxe brood; 2 tegenover; 3 Amsterdams peil; 4 landbouwwer ktuig; 5 sterkedrank; 7 voorzetsel; 8
maanstand; 10 voegwoord; 11 jong
dier; 12 schil; 13 aankomend; 14 godsdienst; 15 militair; 16 deel v.e. bloem;
19 boom; 20 kweek; 22 beroep; 24 hard;
25 mager; 27 schooltype; 28 selenium;
30 de onbekende; 31 pi. in N-Brabant;
32 jong dier; 34 ondernemingsraad; 35
hetzelfde; 36 bar; 38 Bijb. figuur; 39
sportterm; 40 pi. in Z-Amerika; 42 vergissingen voorbehouden; 43 heden; 45
plaaggeest; 46 uitroep; 47 inw. orgaan;
50 wintervoertuig; 51 briefaanhef; 52
eerw. heer; 53 nors; 55 zoogdier; 56
deel v.e. veer; 57 soortelijk gewicht; 58
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rustoord; 60 regel; 61 slede; 62 kei; 64
vogelverblijf; 66 toespijs; 68 Ned. rivier;
69 ongevuld; 72 onderricht; 74 Bijb.
figuur; 75 rekenopgave; 77 boom; 79
deel v.d. voet; 80 maalinrichting; 81
open plek i.h. bos; 82 uitgeteld; 83 familielid; 84 dieregeluid; 86 lidwoord; 87
en andere; 88 mal; 89 jaargetijde; 90
grondsoort; 92 dikhuid; 95 bezorgen;
97 deel v.e. dak; 99 soort slang; 102
Bijb. profeet; 105 meubelstuk; 107
duinvallei; 108 vogel; 109 spinachtige;
115 manl. dier; 116 hoffelijk; 117 vis;
119 kleefmiddel; 120 herhaaldelijk; 121
deel v.e. schip; 123 dik touw; 127 Ind.
dorp; 129 hevig; 131 noodsein; 132
priem; 133 hoofddeksel; 136 boom; 137
bijwoord; 138 bep. veelvoud; 140
nieuwsgierigaard; 141 via; 143 oplosmiddel; 145 kelner; 147 werkelijk; 150
pi. in Friesland; 151 weigering; 152
drinkgerei; 153 een beetje; 154geriefelijk; 159 platvis; 160 op de wijze van;
166 bergpas; 168 verlichting; 169 manl.
dier; 171 hoofddeksel; 173 ontsloten;
175 polderbestuur; 176 tijdelijk; 177
vordering; 178 bladzijde; 179 rivier in
Rusland; 180 vogelprodukt; 181 watervogel; 182 inhoudsmaat; 183 kledingstuk; 184 daar, 185 omstreeks; 188
voorzetsel; 190 papegaai; 192 gegevens; 194 gezet; 195 familielid; 197 jong
mens; 200 leider; 202 vr. munt; 204 getijde; 207 vervoersmij.; 209 toejuiching;
210titel; 212 boomtronk; 214ogenblik;
216 lokspijs; 217 ooievaar; 218 laatstleden; 219 deel v.e. Fr. ontkenning; 220
planeet; 221 kunstuiting; 222 pi. o.d.
Veluwe; 224 wiel; 226 voorzetsel; 227
vaartuig; 228 voorzetsel; 229 titel; 231
pi. o.d. Veluwe; 232 deel v.e. fles; 233
vlaktemaat; 234 elektr. traktie; 236 onmeetbaar getal; 237 voordat; 239 ruiker; 241 flauw keelgeluid; 242 zangstem; 244 gevangenis; 245 opschudding; 248 haast; 249 welaan!; 250 met
name; 252 tweemaal; 253 It. rivier; 255
achter; 256 briefaanhef; 257 en omstreken.

UITERAARD werd dit voor stadsbewoners onbegrijpelijke lied omgebakken tot vers voor de kat: daar wordt
poesje vet van. Dat werd da|^b slotregel.
™
Paasvuren zijn overigens veel interessanter. Goed, het ei was dan een
vruchtbaarheidszinnebeeld en omdat
vroeger de kippen 's winters bijna geen
eieren legden werd het ei tevens symbool van de lente. Maar het Paasvuur is
toch heel wat meer spectaculair. Het
moet eertijds zeer algemeen zijn geweest in Nederland, maar naderhand
trok het zich terug naar het oosten en
zuiden. Daar kan invloed bij zijn geweest van het geloof. In sommige streken zou men het bijvoorbeeld een
schande gevonden hebben om op zondagavond een vuurtje te gaan stoken,
want men deed het op Eerste Paasdag.
Weer wat later stookt men het vuurtje
wél maar verschuift dat dan naar de
avond van de Tweede Paasdag.
Dat Paasvuur is in vele plaatsen zomaar een groot vuur. Maar in het oosten hadden vele dorpen een zogenaamd Paaswei waar men dat vuur
ontstak en daar hield men ook de
Paaskermis. Die Paaswei was overigens wél gewenst. Een groot vuur en
wat wind was in vele streken levensgevaarlijk in verband met de vele rieten
daken én het feit dat vele bossen in het
voorjaar soms kurkdroog zijn. De
Paaswei was dus zó gelegen dat het
vuur geen gevaar opleverde.
Daar kunt u om glimlachen, maar het
grootste Paasvuur dat ooit in Nederland is opgeknetterd was dat van Almelo in 1 927. Daar sleepte men 70 voeren hout bijeen. Een voer hout is een
partij takkebossen die men op een
boerenwagen kan laden, op zijn minst
toch wel 200. De brandstapel werd 15
meter in doorsnee en 12 meter hoog.
Bij windstil weer en goed droog hout
kan zo'n vuur hoog oplaaien. Men geloofde, dat zover de rook ging en het
vuur zichtbaar was, de akkers vruchtbaar zouden worden, al zal dat in 1927
in Almelo wel niet meer het geval zijn
geweest.

Paastaken
IN de dertiger jaren, toen men trachtte
tal van oude gebruiken in leven te
houden of te herstellen, breidden de
Paasvuren zich weer uit. Tevens ontstond daarbij een nieuw gebruik. Het
nagloeiende houtskool moest namelijk
met water worden geblust om veilig te
zijn. Als het zover was hadden ondernemende jongelui een pracht gelegenheid om de meisjes zwart te maken met
roet en houtskool. Daar dit echter nogal eens tot vechtpartijen leidde is het
weer uitgestorven, helaas. Het lijkt ons
een van de onschuldigste manieren
om iemand zwart te maken.
Een overzicht van de Paasgebruiken is
natuurlijk onvolledig zonder vermelding van het vlöggelen in Denekamp,
waarbij men Paasliederen zingend,
hand in hand door het dorp trekt en
door de huizen heen. Minder bekend
is, dat daar ook restanten van een soort
Passiespel bestaan. Ze zijn niet zo uitgebreid als het bekende spel van Oberammergrau maar wel kernen van zo'n
spel. Twee jongens, meestal de brutaalsten van het dorp, werden Judas en
Klariot genoemd, een verbastering van
de verrader Judas Iskariot uit het
Evangelieverhaal. Deze twee werden
op Palmzondag gekozen. Zij moesten
geld ophalen en hout voor het Paasvuur verzamelen. Bij dat laatste werden
ze echter door iedereen geholpen. Een
week lang sprak iedereen ze aan met
hun spotnamen, Judas en Klariot. Vanouds trok men dan op Paaszondag het
bos in om de zogenaamde Paastaken
te halen. Dit is enkelvoud: het is een
boom die gedurende de avonddienst in
de kerk vóór de kerk bleef liggen.
Daarna werd hij onder gezang door de
jongens naar de Erve Elfermans gesleept waar zich de Paaswei bevindt.
De spar werd dan overeind gezet met
een teerton eraan. Vervolgens zet men
een ladder tegen de boom en Judas
klimt erop. Als hij op de bovenste sport
staat mag hij uitverkoop houden. Hij
verkoopt namelijk de Paastaken, de
ton en de hoepels van de ton bij opbod.
Omdat niemand daarbij betaalt lijkt het
ons een kinderachtig spelletje, maar
het herinnert natuurlijk aa'n de 30 zilverlingen waarvoor Judas zijn Meester
indertijd verried. Intussen wordt Judas
geplaagd, uitgescholden en met kluiten gegooid. Het geheel eindigt natuurlijk met het in brand steken van de
teerton.
Ondanks het zingen van christelijke
liederen doet het geheel nog echt een
beetje heidens aan. Een goede tekstschrijver en een dito muzikant zouden
van deze elementen best een goed
passiespel hebben kunnen vormen
met wat meer handeling en meer muzikale inhoud. Het is nooit gebeurd.
Dat komt omdat men het oude gebruik
onverlet heeft willen bewaren. Of het
inderdaad een oud gebruik is dat eeuwenlang in stand is gebleven? Laten
wij er niet over twisten.

Nicole Ferrat
Voorjaar 1990
De kollektie van Nicole Ferrat bestaat
dit seizoen uit twee sferen, te weten een
retro-classic trend en een exotisch
geïnspireerde look.
De exotic trend roept de sfeer op van
tropische landen met haar warme, zonnige kleurwereld, waarin kleuren als
cactus, terra, saffraan en chili de
hoofdrol spelen. Zwart zal hiermee gekornbineerd worden in exotische en
folkloristische dessins. Deze dessins komen voor op zwierige voile rokken en
blouses.
De safari-achtige jasjes in warme tinten
zijn hiermee schitterend kombineerbaar. Voor een wat sportiever beeld
kunt u de jasjes kombineren met de bijpassende city-bermuda's en een mooi
afgewerkt t-shirt.
De retro-trend laat een wat eleganter,
ingetogener beeld zien, waarvoor de
inspiratie in cle 50erjaren is gevonden.
De kleuren zijn zwart, wit, marine en
ecru, waarbij oker en steenrood als
steunkleuren heel belangrijk zijn.
Elke vrouw kan een keuze maken uit
deze uitgebreide kollektie, waarvan de
artikelen zowel op sportieve als op iets
elegantere wijze gekombineerd kunnen worden.
Het sportievere beeld laat witte overhemdblouses zien, te kombineren met
gilets in vele dessins en wijde gestreepte pantalons in mariene Dietrich-stijl.
Blazers met grote matrozenkragen geven met klassieke bandplooibroeken
en rokken een tijdloos elegant beeld,
dat door gilletjes in de kontrastkleuren
gekompleteerd wordt.

Prachtige voile shawls zorgen voor beide
trends voor eenperfekte 'finishing touch'.
Door de harmonieuze kleuren en de
goed op elkaar afgestemde stoffen en
dessins, kunt u zelf ongekend vele en
verrassende kombinaties maken. ledere vrouw kan zo telkens verrassend
nieuw gekleed gaan door de verschillende artikelen anders met elkaar te
kombineren.
Natuurlijk heeft VISSER MODE in
Vorden deze collecties juist nu in huis.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 28 april 1990
met vermelding in de linkerbovenhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

De prijzen die te winnen zijn:

Naam:

1 e prijs

Adres:.

2e prijs

Postcode:

Woonplaats:.

3e prijs

Oplossing:.
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SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Maison Velders
Rijksstraatweg 20 - Warnsveld
Telefoon 05750-23138

voor
de verf prof,

voor al uw verf, glas, behang

OOK VAN LEVIS:
Milieuvriendelijker verven:

Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.
Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.
- maat- en orthopedische
schoenen
- schoenenreparaties
- alle soorten steunzolen naar
maat
- verhogingen en voorzieningen
aan konfektieschoeisel

Met Pasen in zicht naar
*
*
*
*
*

Ka psa l o n Velders
Voor kwaliteit en gezelligheid
Parkeerplaats voor de deur en we werken
op afspraak, dus geen lange wachttijden.

universele zijdeglanzende verf
die zowel grond-.tussenals eindlaag is.

waterverdunbaar
niet vergelend
twee lagen op één dag
reukarm
muren, plafonds, hout en
metaal

winkel aan de achterzijde
met voldoende parkeerruimte

schildersbedrijf en spuitinrichting

Blij met het
voorjaar?

Op z'n paasbest

uiterweerd b.v.

bij de specialist

ruurloseweg 3 5, vorden, tel. 05752-1523 J

m japonnen
mm en grote maten

Ga dan
voor uw

Boekhoudingen
* Belastingzaken
Computerverwerking

autorijles

Doetinchem
Vorden

naar:

Winterswijk
AUTORIJSCHOOL

J.M.L. Riante, Direkteur.
Graaf Ottosingel 189,
Postbus 124, 7200 AC Zutphen. Tel. 05750-14275
Nevenvestiging:

Administratiekantoor Voorst
Parkeren voor de deur

erkend door de BOVAG

Administratiekantoor Zutphen b.v,

Kervelstraat 24, 7383 XP Voorst. Tel. 05758-2347

Insulindelaan 76, Vorden, tel. 05752-1098

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

1342

's maandags gesloten

... van 1990
hoeft U niet f
ver te zoeken
Zo verfrissend als het lentefeest zelf, is
de presentatie van onze
voorjaarskollektie! Kompleet te zien in
een wervelende paasshow. Ontmoet het
wonen van een nieuwe tijd. Ver weg
hoeft u niet te zoeken: uw eigen,
vertrouwde Ginkgo-winkelier heeft het
allemaal in huis. Wij zien u graag.

i

'\

Het Lindese Proathoes
houdt op 9 juni

klootschiettoernooi
en daarom vanaf Pasen
elke zondagmorgen en woensdagavond gelegenheid tot
klootschieten.
En daarna gezellig een kopje
koffie drinken in het Proathoes.
Lindeseweg 23, Vorden. Tel. 05752-6421

GINKGO

"meubelen

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

D

telefoon 05753-1286

DE REGT. BLOEMENDAAL & W I E G E R I N C K

Deskundige administratie &
accountancy-verzorging
Specialistische behartiging
van uw belastingzaken
Ruurloseweg 21 7251 LA Vorden

Tel. 05752-1485 / Telefax 05752-1689

VAN HET VOORJAAR
Wie dit voorjaar modieus voor de dag wil komen, staat een rijke keuze te wachten. Bij de
echte mode-speciaalzaak bent u aan het juiste adres om de laatste collecties eens op hun
best te zien. Dat wil zeggen: met zorg geselecteerde mode voor hem en haar, gepresenteerd
in een sfeervolle en ontspannen omgeving. Wij staan met plezier voor u klaar om u van het
nieuwste advies te dienen.

Waar gastvrijheid
Overtuig uzelf van de grote keus aan bouwmaterialen, keukens, sanitair, hout- en plaatmaterialen in onze showroom.
HCl heeft werkelijk alles voor uw woning van fundame^tot dak.
Voor nieuwbouw, renovatie of ter verfraaiing van uw woning.
En wij staan borg voor absolute kwaliteit.
Kom eens langs, al zou het alleen maar voor het opdoen van nieuwe
frisse ideeën zijn.

en mode één zijn...

mode
BURG. GALLEESTRAAT 9 - VORDEN - 05752-1381

•*• De nieuwste keukens
Unieke keukens ontworpen uit jarenlange ervaring en kennis.
Degelijk, in massief hout, eiken, essen
maar ook gemaakt uit moderne kunststofmaterialen.
Keukens voorzien van moderne komfortabele inbouw snufjes, perfekt op
elkaar afgestemd in stijl en kleur.

deTimmeriee

mam Het nieuwste sanitair
Badkamers en toiletten van o.a.
Sphinx, met conventionele lijnen,
maar ook met gewaagde felle kleuren
en futuristische vormgeving.

Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

mmm Nieuwste kollektie tegels
HCl toont u een enorm assortiment
aan tegels.
Kwaliteitstegels in vele tinten
structuren en dessins.

RESTAURANT & CAFÉ

fam Maaldermk

HUUR EEN TUINKNECHT
MAAK VAN UW
VOOR f25.- PER DAG. GRASVELD EEN ECHT
GAZON —

mmm Sierbestrating — steengoed
Vele materialen staan tot uw
beschikking.
HCl helpt u,
zo u wilt
een keus
te maken!

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.
Zaterdagmorgen 9.00-12.30 uur.

Geef 'm een litertje
loodvrije benzine en hij
doet met gemak het zware
grondwerk.
Moeiteloos wroet ie door
Moeder Aarde. Deze harde werker is tijdelijk bij ons
te huur. Want echt aardewerk is paardewerk.

GRATIS PROEFMAAIEN MET HONDA.

HAAL 'M OP EN LAAT HONDA
HET ZWARE WERK DOEN!
WIJ VERHUREN U GRAAG HONDA'S TWEEWIELIGE TREKKER.

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN
HCl Kruisbergseweg 13. Hengelo (Gld). Tel. 05753-8181
UBI Binnenweg 4, Ulft. Tel. 08356-83141.

JOWÉ
KEIJENBORG
Branderhorstweg 5

Tel. 05753-2026

Het scheppen en onderhouden van een mooi gazon
vraagt om konstante aandacht.
Het genot ervan is een perfekt, pas gemaaid gazon. Onze
Honda maaiers zijn ontworpen, naaat we alles over gras
hebben bestudeerd.
Deze kennis vindt u terug in de maaiers, die u kunt
testen. Een kennismaking met Honda die niet alleen een
perfekt maairesultaat oplevert, maar ook kans maakt op
een hoofdprijs t.w.v. r2.500,- aan tuinmeubelen, merk
Jardin. Kom even bij ons langs
en bedenk: wie het eerst komt,
die het eerst maait!

Altijd 15 Demo-machines
aanwezig.

GROOT in kleine MACHINES

TCAFE - BAR - REST. - ZAAL

Herberg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Maak het u met de komende Paasdagen eens gemakkelijk en bestel zo'n heerlijke

HERBERG SALADE

b.v.

Huzaar, Russisch Ei, Zalmsalade, Bittergarnituur
(Gaarne vroegtijdig bestellen)

Of kom er eens uit met de Paasdagen.
U kunt ook deze dagen bij ons terecht voor een belegd broodje,
eenvoudige lunch, pannekoeken of uitgebreide maaltijd.

WIJ ZIJN BEIDE PAASDAGEN GEOPEND
15 soorten Pannekoeken
(RESERVEREN TEL 05752-2243)

voor je complete
zomer out-fit...

PAASSHOW

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN

TELEFOON 2426

TUINMEUBELEN
MOTORMAAIERS
„WEBER" BARBECUE'S
(14/4 demonstratie)

Vrijdag 13 april van 08.00 t/m 21.00 uur
Zaterdag 14 april van 08.00 t/m 16.00 uur
Maandag 16 april van 10.00 t/m 16.00 uur

VERPLAATSBAAR BETON
SLEUF - SILO • ELEMENT

KLUVERS
SPORT-TOTAAL

100 cm h. 345 cm l.

(2e Paasdag)

Informeer bij:

VOOR ELKE TAK VAN SPORT

HOLTSLAGRUURLO

Tijdens deze dagen diverse AANBIEDINGEN!

mat

/•

TT- 'J- tel. 05735-2000*
ZUTPHENSEWEG 41«VOROEN«Tel.05752-1318

AMBASSADOR CLUB

2 vertrouwde adressen onder 1 dak

TE HAALT M E E R Z O M E R S UIT EEN H A R T M A N
«
^^^ 1Ê
^^^
Zonnige setprijs
4
Ff/! §10 M/f jC^M
terrasstoelen + tafel

• ddSSlOTf en

heer////< gevuld met amandelspijs

Paasbrood
Paasgebak in diverse variaties
van Paasgebakje tot Paastaarten en Chipolata puddingen.

Dit alles is verkrijgbaar bij Uw

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

WEVERS B.V.

ASSURANTIËN

\ OTTEN ZET DE BOEL OP DE KOP

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Voor de Paasdagen hebben wij weer
van die overheerlijke Paasprodukten voor U,
zoals:

WEVERS

Molenlaan 1 a,7261 BS Ruurlo tel. 1410

Zutphenseweg 15 Vorden Tel. 05752-1261 140 x 90 cm ƒ 445,-

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Aannemersbedrijf

Mooie meubels, lage prijzen!"

55'
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Laat u niet op de kast jagen.
OTTEN biedt tijdelijk kasten aan tegen
zeer aantrekkelijke prijzen. Maar....
op is op! Dus wie het eerst k o m t . . . .
Meubels voor uw kamer.
Gezellig, zo'n kamer met nieuwe meubels.
Misschien een nieuw bankstel met mooi leer bekleed,
een prachtige kast en een praktische salontafel.
Of misschien een geheel nieuwe eethoek en een
televisiemeubel. Losse fauteuils misschien, met
prachtige stof bekleed? OTTEN heeft die meubels voor u.
In ruime sortering tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Allemaal heel degelijk en heel mooi!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.
Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke
prijs* voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!
Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Blad 2

EXTRA BIJLAGE PASEN / VOORJAAR '90
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

DAGELIJKS EEN
SCHITTERENDE
WESTERNSHOW IN
PONYPARK SLAGHAREN
Er gaat iets geweldigs gebeuren in het Ponypark Slagharen. Met
ingang van dit seizoen wordt daar dagelijks een echte Westernshow gebracht door een groep cowboys! Yoeppie! Dat is sensatie.
Vanaf de Paasdagen gaat een groep echte cowboys op vurige
paarden dagelijks een schitterende Westernshow brengen. De tekenaar van het Ponypark heeft geprobeerd alvast een klein stukje
Westernsfeer vast te leggen.
Alle kinderen in Nederland worden uitgenodigd de tekening naar
eigen smaak van prachtige kleuren te voorzien. Je mag ook kleurkrijt of verf gebruiken en mocht je nog andere mogelijkheden weten om van de tekening iets moois te maken, dan kun je dat gerust
doen.
WIE MAAKT DE MOOISTE?
Er is een geweldig prijzenpakket samengesteld.
Dit kan worden gewonnen:
Eerste prijs: een weekend-verblijfin het voorseizoen '90 voor het gehele gezin in één van de vakantiehuisjes van het Ponypark. Alle dagen
genieten van de schitterende attrakties.
Tweede prijs: een driedaags verblijf in het voorseizoen '90 in het vakantiepark Collendoorn op een afstand van 5 km van het Ponypark.
Gedurende het verblijf daar kun je niet alleen alle dagen gratis naar
het Ponypark, maar je hebt er ook de beschikking over een pony!
Derde, vierde en vijf de prijs: een Fujicolor Quicksnap-camera.
Dat is een camera
waar de film al in
zit. Fotograferen
is uiterst eenvoudig. Je kijkt door
de zoeker en als je
het onderwerp
goed in beeld

Voor de volgende
opname alleen
even met je duim
aan het wieltje
draaien.
In totaal kun je 24 opnamen maken. De resultaten zullen je verbazen. Zowel in het volle zonlicht als bij bedekte hemel zorgt de
Fujicolor Quicksnap voor perfekte foto's.
Zesde tot en met tiende prijs: Toegangskaartjes die recht geven op een
dagje Ponypark voor vier personen. Ook die winnaars kunnen naar
hartelust genieten van de talloze attracties in het Ponypark.
LET OP: ALLE INZENDINGEN STUREN NAAR DE REDAKTIE VAN
DEZE KRANT.
Je inzending dient uiterlijk l mei in het bezit van de redaktie te zijn.
Vergeet vooral niet je naam, adres en leeftijd op de tekening te
vermelden!
Het adres is:
REDAKTIE CONTACT, POSTBUS 22,7250 AA VORDEN.
\\ ij vrr/ofkc-n dr in/cndris van elf klc urplaal rn |>u//f l voldoe tulf posl/f^f Is
tf plakkrn o|> IHIII in/x'iHlin»fii: hricfkaarl .">."> rl - l>i irl 77) cl ( t o l 20 t>ram)

Nationaal Fietscrossfestijn
KNWU in Ponypark
Slagharen
Tijdens de Paasdagen is er opnieuw een Nationaal Fietscrossfestijn van de KNWU in het Ponypark Slagharen.
Het mooie BMX Stadion, waarin in 1983 de wereldkampioenschappen fietscross werden gehouden, wordt andermaal de arena voor honderden crossers die in een groot aantal klasses de
strijd met elkaar aanbinden.
Een absoluut hoogtepunt worden de
wedstrijden in de Superclass 20 en 24
inch. Daarin komen de allerbesten van
Nederland aan de start. Het gaat in beide klassen om het Nederlands kampioenschap.
Tot de Superclass Top behoren o.a.
Bas de Bever uit Vught, Phil Hoogendoorn uit Nieuwerkerk a/d IJssel,
Nico Does Waalre, Rob Bulten Zelhem, Marcel Mandigers Veldhoven,
Jorg de Louw Oss en Jeffrey Bignell uit
Deurne.

Zaterdag 14 april wordt een compleet wedstrijdprogramma afgewerkt en dan wordt ook de 24
inch klasse geheel verreden.
Op maandag 16 april, Tweede
Paasdag, volgt die van de 20 inchers
Beide wedstrijden tellen mee voor
het Nederlands kampioenschap
1990.

Eerste Paasdag zijn er geen wedstrijden. Er is echter wel iets bijzonders. De
Nationale Selectie Fietscross van de
KNWU geeft dan samen met enkele
Superclass-renners demonstraties op
de baan. Bovendien is er die dag gelegenheid voor de deelnemers aan het
Fietscrossfestijn mee te doen aan een
aantal proeven zoals slalom, sprint,
vrije oefening, verspringen, wheely,
enz.
De wedstrijddagen worden gevolgd
door een aantal fietscross-trainingsdagen. Van dinsdag 17 tot donderdag 19
april vinden die plaats. Er wordt dan
door KNWU-begeleiders aandacht
besteed aan onder meer conditietraining, starthektraining en aan allerlei
rijtechnieken zoals: springen, het nemen van bochten, enz.
Voor meer info over deze trainingsdagen: bel de KNWU, tel. 03480-11544.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van
Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

i/oorjaarsschöonmaak
bii Oldenhave

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

SONY
KLEURENTELEVISIE
TypeKVX2521TD
Van 1999,voor

H QQQ
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SONY
KLEURENTELEVISIE
TypeKVX2121TD H CQQ
Van 1799, voor
IU\7\/i'

PHILIPS MATCHLINE
KLEURENTELEVISIE

DRUKKERIJ

Type 24CE 7574 30/R
Van 2499.- voor

WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

CERTIFICAATHOUDER

1999.-

SONY CD-SPELER

PIONEER
k_i_i i
MULTI CD-SPELER

TypeCDP-M77
Van 649.-voor

SONYCD-WISSELAAR
TypeCDP-C50
Van799.-voor

PIONEER CD-SPELER

PHILIPS PLATENSPELER

PIONEER MIDI SYSTEEM

PHILIPS CD-SPELER

TypeSl5CDM Met boxen,
zonder platenspeler.
Van 1600.-voor

Type CD 780
Van 499. -voor

PHILIPS VERSTERKER

Type Jet X 900 PF
Van 1299.-voor

Type FA 773
Van699.-voor

TECHNICS MIDISET
Type Jet X 920 PF 4 ÖQQ
Van 1599.-voor
l OwW

f\AQ .
W iWi

TECHNICSMIDISET
Type Jet 930 PF
Van 1999.-voor

SONYMIDISYSTEEM

SONY AUDIO SYSTEEM

TypeDS
Van899.-voor

Session 1000 Met boxen.
Van 1699.- voor
"l A QQ

SONYMIDISYSTEEM

Session 2000. Zonder boxen.
Van 1849.-voor

1599.-

PIONEER MIDISET
Type S100 Met boxen,
zonder platenspeler.
Van 1599.-voor

1299.-

1449.-

PIONEER MIDI SYSTEEM
TypeS15CDT Met boxen,
zonder platenspeler.
Van1450,voor

PHILIPS LUIDSPREKERS NORDMENDE
VIDEORECORDER

Type LSB 387 3-weg systeem
70 watt vermogen
Van 340.-voor

SONYAUDIOSYSTEEM

499.-

TypePD-Z72T
Van 549.-voor

Type FP 772
Van 299.- voor

TECHNICSMIDISET
4 HQQ
l Ux/x/-

629.-

Type PD-Z82 M
Van 699.-voor

275.-

7QQ
I %/%/•""

949.-

Type V 1405
Van 1098.- voor

PHILIPS HIFI
VIDEORECORDER
Type VR 6870
Van 1799.- voor

1499.-

Type D 101
Van 1199.-voor

NORDMENDE HIFI
VIDEORECORDER

SONYMIDISYSTEEM

Type V 3405
Van 1899.-voor

Type D 301
Van 1399.-voor

SONYMIDISYSTEEM
Type D 501
Van 1799.-voor

4 KQQ
l WWWi

1449.SONY VIDEORECORDER
1349.-

Type SLV 301
Van 1499.-voor

PHILIPS CDVPLAYER

PIONEER MIDISET

Type475
Van 1599.-voor

Type S 200 Met boxen,
zonder platenspeler
Van 1899.-voor

Type S11 Zonder platenspeler,
met boxen.
Van 949.-voor

PHILIPS
f i—11
VIDEORECORDER

PIONEER MIDISET

PIONEER MIDISET

Type VR 6185
Van 1299.-voor

Type S 300 Met boxen,
zonder platenspeler
Van 2349.- voor

Type S 22 Zonder platenspeler,
met boxen.
H H OO
Van 1349.-voor

NORDMENDE HIFI
VIDEORECORDER

PIONEER MIDISET

1599.-

PHILIPS CD

949.>ELER

Type CD 782
Van 799.-voor

AMSTRAD I^ISET
Type MX 300
Van 749.-voor

449.-

SONY CD-SPELER
TypeCDP-M27
Van 499.-voor

QQQ
O%/Wi

849

Type V 3505
Van 1999.-voor

PIONEER MIDISET
Type S 33 Zonder platenspeler,
met boxen.
Van 1600.-voor

1449.-

999.1499.-

SABA VIDEORECORDER
Type VR 6440 E
Van 1599.- voor

Type S 33 Zonder platenspeler,

GRUNDIG
fc^
VIDEORECORDER

zonder boxen.
Van 1300.-voor

Type VS 51 0 TXT
Van 1299.- voor

PIONEER MIDISET

• •

1149

so

»•• •

1099.-

•

NORDMENDE

HUPS
ORURDIG

Maak van uw tuin of erf iets bijzonders
met sierbestrating.Met betonstenen zijn prachtige
vormen en (kleur-) patronen te maken. De H.C.I. maakt,
zo u wilt, een gratis ontwerp. Trouwens, sierbestrating
is onderhoudsvrij!! Géén modder en geen schade door
vorst of droogte. Een bezoek aan de H.C.I. loont altijd
de moeite en verplicht u tot niets.

INSTALLATIEBEDRIJF

(5J.OLDEIÏHAVE ZUTPHEM
8383.

Weekblad Contact met frisse voorjaarsaanbiedingen,

, etc.
OP KLASSE KUN JE BOUWEN
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.).Tel. 05753-8181.
Binnenweg 4. Ulft. Tel. 08356-83141.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uuren van 13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

graag en goed gelezen!

\/

* * KEUKENS * *

Gratis boekje:

Europa's beste staan in onze showroom
Komt het vrijblijvend zien en overtuigt u
Openingstijden: dagelijks tot 17.00 uur,
vrijdag koop/kijkavond 19.00-21.00 uur,
zaterdag 9.00-13.00 uur.

Dit mooie Intercard-boekje krijg je bij ons,
wanneer je als a.s. bruidspaar, zo'n mooie
trouwkaart uitzoekt uit de nieuwe
Intercard-kollektie

Wij wensen u prettige paasdagen

boekdruk-off set

J wevo druk

uoKf

nieuwstad 29
7201 nk lutphen - lel 05750 12306

Jullie eigen naam en trouwdatum in
goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten
onderzettertjes enz
Kom eens langs.

HOLTSLAG

Ruurlo,
Spoorstraat 28, tel. 05735-20 00.

Wie zoekt kent Holtslag-Ruurlo niet. Wie Holtslag Ruurlo kent, zoekt niet

VAN 10.00
TOT 17.00 UUR

OPEN HUIS OP AL ONZE AFDELINGEN
* Klassieke en eigentijdse meubelen
o.a. de nieuwe kleur zeegroen of rose eiken, blank patiné, blank en donker eiken, geloogd
grenen, pitriet meubelen, alpine wit, gobelin bankjes etc.

* Uitgebreide slaapkamerafdeling
2e Paasdag tevens waterbeddenshow, zodat u een kompleet overzicht krijgt in de diverse
systemen van waterbedden en watermatrassen (3e etage).

* Woningtextielafdeling
Overzichtelijke presentatie van honderden aktuele dessins in gordijnen en vitrages.
Alles wordt vakkundig gemaakt in ons eigen atelier.

* Tapijtafdeling
Nu ruim 75 rollen merktapijt op voorraad, in vele kleuren. 400 of 500 breed.
Let op de geweldige aanbiedingen (ook in couponnen).

IELMINK

* Tuinmeubel en zonneweringafdeling
Komplete sets in pitriet en volkunststof (o.a. Hartman, Allibert, etc.).

Eigentijdse woon ideeën, waar U van op kijkt.
8000 m2 woonideeën in Vorden en Eibergen.

TICUE
VORDEN

meubelen

ZUTPHENSEWEG 24
TEL. 05752-1514

Ooit kiest u voor mooist,

Bang&Olufsen a

EIBERGEN

J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7
TEL. 05454-74190

Voor in de paastak hebben wij:
houten eitjes
echte, rqAchilderde uitgeblazen eieren
rrrandjes, kuikentjes, enz.

Uw dealer.

Voor tafelversiering:
taf el lakens, servetten
eierkaarsen: door en door gekleurd
steekeieren, kuikens, enz.

B
VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Voor de knutselaars:
ping-pong eieren
watten eieren
tenen ringen

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000
Eigen technische dienst

filigraan
brigami
fimo klei

voor paasversiering

PAASKUIKENS
PAASHAASJES

SPEELGOED

SUETERS

PAASSERVETTEN

HUISHOUDEN

PAASDECORATIES

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA V O R D E N - TEL. 3566

KADOSHOP

EIERSTIFTEN
EIERVERF

EIERWARMERS
KAARSEIEREN

ENZ.

10% KORTING
Grote collectie kussens, parasols, kleedjes,
ligbedkussens enz. Keuze uit ca. 70 verschillende
dessins.

TUINVERLICHTING

Belastingadvieskantoor

(beton met polyester)
in hoogte van ca. 50 cm t/m 2.75 m
KUNSTGRAS voor uw terras of balcon,
2 m breed
Kom nu al kijken, de aanbiedingen gelden nu ook,

Kwekerij Voi

Het adres voor PAAS-IDEËEN

Bij aankoop van 4 stoelen en tafel

Administratie-

Raadhuisstraat 22,7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 b.g.g. 05753-3274

Als u 'eieren'
voor uw geld kiest

Atomica presenteert U de gehele Hartman
Topmeubelen in de kleuren wit, grijs, bruin en
cariba. Een drankje staat voor u klaar.

In ons tuinassortiment brengen wij U

KLEIN LEBBINK
Fax 3070

Grandioze
Tuinmeubelshow

NIEUW

H. Brinkerhof

Tel. 05752-1508

van 10.00 tot 17.00 uur

10% KORTING

PLACEMATS

Bloembinderij

2e PAASDAG

Bij aankoop van 4 kussens, parasols en kleedje
ook

EIERSCHALEN

Dorpsstraat 18, Ruurlo

meubelen

-Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

Dit alles bij:

ATOMICA VERKOOP
STEENDERENSEWEG 11 — HENGELO (GLD.)
TELEFOON 05753-2139
'8 maandags gesloten

ONDERHOUD

Voor de vakantie
een echte jagerskijker
met hardgecoate lenzen.

IN FLEURIGE

Voor grotere lichtdoorlaat
en helder gezichtsveld
indeselectiemerken:

Misschien zijn uw huis en uw
bedrijfspand aan onderhoud toe.
Denk eens aan een
karakteristieke kleurenkeus. We
maken graag een persoonlijk
advies voor u.
En natuurlijk zorgen we voor
kwaliteitswerk.

Tasco,
Hertel & Reuss,
Jagermeister.

Marter
tteeds doeltreffend!

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272
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Acsi campinggids 1990
voor iedere kampeerder en
caravanner

{ HENGELO GLD. TEL. 05753-1292
ZELHEM. TEL. 08342-1998

HOLTSLAG

03

Selectie van 6000 Europese campings. Completer dan ooit ligt in
Internationale Campinggids 1990 klaar voor elke kampeerder en
caravanner die goed geïnformeerd wil zijn. Acsi (Auto Camper
Service International) selecteerde maar liefst 6000 campings
door heel Europa. Een team van selecteurs en selectrices controleerde de campings persoonlijk op de aanwezigheid en kwaliteit
van een groot aantal voorzieningen.

BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
Spoorstraat 28 - Ruurlo - Telefoon 05735-2000

Via een handig cijfer- en lettersysteem
zijn de voorzieningen in de gids opgenomen. Wie meer informatie wenst
over de camping(s) van keuze kan contact opnemen met het teamlid dat de
camping(s) bezocht.
In de gids vindt men ook relevante landeninformatie.

Kaart
De vindplaats van een aantal in de gids
vermelde campings is op een deel-

VIDEOTHEEK

kaartje aangegeven. Daarnaast zijn landenkaarten opgenomen die corresponderen met de originele Hallwag
Autokaarten. De Hallwag-kaarten kunnen desgewenst direct bij ACSI worden
besteld tegen de normaal geldende
prijs (incl. portokosten). Daarvoor is in
de gids een speciale bestelcoupon opgenomen. Het in 1990 25-jarige ACSI
heeft bovendien de campings met een
speciaal karakter, zoals de naturistencampings, apart vermeld in extra rubrieken.

Reserveren
Opgelet, GROTE PAASAKTIE!

1980

In de paasvakantie, van 14 t/m 20 april op vertoon
van deze advertentie (dus uitknippen!),

Jubileum/Paattanbieding

drie films halen TWEE BETALEN!!

een fietstellert.w.v. f42,50 GRATIS

Tevens zijn wij
in de, paasvakantie om 14.00 uur geopend!

t uit

Video-96110

1990

Bij aankoop van een Dames of Herenfiets,
ATB of Racefiets
BATAVUS - M.B.K. - UNION

Nu ook cd-verhuur.
Let op de aanbiedingsactie in de winkel!

Jan en Lieneke Visscher.
pe19*

^J\^T^J

"Slot"

Burg. Galleestraa» 44 7251 EC Vorden Telefoon 05752-3640

AM O jaar uw fiets/bromfietsspecialist

REIND
ZWEVERINK
lekink 8 - tel. 05753-2888 - Centrum Hengelo Gld.

Nu volop keus in onze
VOORJAARS-KOLLEKTIE
DAMES-,
HEREN-en
KINDERSCHOENEN
en
TASSEN

OKIGIÏNAI;

KOCKl'OKT

JOCHIE

(BURLEY)

te igförm'

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

Moederdagactie NOVIB
'Maak van moederdag een wereldfeest' is het motto van een speciale actie die de Nederlandse Organisatie Voor Internationale.
Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB/Gast aan tafel) in de week
van 7 tot 13 mei a.s. voert. In die week wil men aandacht vestigen
op al die vrouwen in de Derde Wereld die zo keihard werken voor
hun ontwikkeling.
Onder de leus '(ieef twee moeders een
geschenk' wil de NOVIB /.oveel mogelijk geld inzamelen voor hun projecten. Als iedereen op moederdag ook
aan een moeder in de Derde Wereld
denkt, wordt moederdag 1990 een echt
wereldfeest. Het ingezamelde geld
komt ten goede aan een viertal projecten. Allereerst gaat het om schoon en
veilig drinkwater. Met name vrouwen
hebben daar grote behoefte aan. /ij
koken het eten en wassen de kleding.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor de
gezondheid van de kinderen. Een goede watervoorziening draagt daar aan
bij. In Lima/Peru is het geld bestemd
voor vrouwen die zelf volkskeukens
hebben opgericht. Door samen te ko-

ken, besparen ze op de energiekosten
en kunnen ze goedkoop gezonde
maaltijden bereiden. Ken derde projeci is de strijd tegen de houtkap in Maleisië. Het traditionele leven van de Penan wordt bedreigd. Tot slot wil men
de Green Belt Moveinent in Kenia verder helpen. Hier kweken vrouwen bomen in de strijd tegen de oprukkende
woestijn.
Novib wil graag dat de actie een nationaal feest wordt. Daarvoor is echter de
hulp nodig van een groot aantal colleclanten. Wie ervoor voelt om voor dit
goede doel te collecteren, kan zich aanmelden bij: Novib/Gast aan tafel Zutphen/Warnsveld, Marcel Stortelder,
tel: 14695.

geldig tot 20 april 1990

mat/m vr: 16.00-20.00 uur
za: 14.00-20.00 uur
zo: 14.30-20.00 uur

Qabor

Bij de gids voor 1990 wordt voor het
eerst een apart couponboekje verstrekt. ACSI, tevens organisator van de
bekende caravanrally's in VOM~- en naseizoen, stelt de gidsgebr^Br daarmee in de gelegenheid tijdig en snel
rechtstreeks een plaats op de camping(s) van keuze te reserveren. De Internationale Campinggids 1990 is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij diverse caravanbedrij ven. Leden van
boekenclubs kunnen de gids daar bestellen.

interieuradviseur

VOOR
MEER KEUS
NAAR

GEVERINK

renata

Schoenen en lederwaren
RUURLO

Met voordelig treinbiljet naar
Lentebeurs
Wie dit voorjaar frisse ideeën wil opdoen op huishoudgebied kan ook nu weer
uitstekend terecht op de Maastrichtse Lentebeurs. Deze wervelende expositie
in het Expositie- en Congrescentrum gaat zeker niet alleen over het thema
'Alles voor Eva'. Er valt nog veel meer te zien en beleven. Zo vindt u er van
alles over onderwerpen als woninginrichting, recreatie, gezondheid, doe-hetzelf etc. Er is zelfs een compleet bouwplein ingericht waar demonstraties
plaatsvinden van de nieuwste bouwtechnieken. Daarnaast is er ook nog een
uitgebreide interieur- en keuken expositie. Met het speciale T+T bUJet van
NS reist u op een comfortabele en voordelige manier naar deze expositie in
het Bourgondisch-gezellige Maastricht met zyn sfeervolle centrum.
De Lentebeurs 1990 in Maastricht
is een uitgekiende combinatie van
boeiende thema's voor het hele gezin. Zo is er weer veel informatie
over alles op huishoudelijk gebied
en over tal van zaken die met voeding te maken hebben. Daarnaast
krijgt het onderwerp 'gezondheid'
veel aandacht en verzorgt Het Academisch Ziekenhuis Maastricht
presentaties over de modernste
technieken op het gebied van de
oogchirurgie en nierdialyse. Bovendien kunt u, als u dat wilt, uw cholesterol-gehalte laten bepalen. Een
heel ander thema, maar niet minder boeiend, is 'Bouwen en wonen'. Op een speciaal ingericht
bouwplein zijn diverse demonstraties waar vooral de 'doe-het-zelver'
veel van kan leren. Hier worden
met behulp van de nieuwste technieken o.a. muren gemetseld en
kozijnen gesteld. Interieur en keuken krijgen veel aandacht in een
grote expositie waar u kennismaakt
met een nieuw verschijnsel:
Voor of na uw bezoek aan de Lentebeurs (van 27 april t/m 6 mei a.s.)
kunt u ook nog genieten van de typisch zuidelijke sfeer en bijpassende
gastvrijheid in het oude centrum van
Maastricht. Dit is de oudste poort
van ons land: de Heipoon.

keukenleasing. Verder zijn er maar
liefst zestig modeshows waar de
nieuwste trends te bewonderen
zijn en er is een afdeling 'Toerisme
en recreatie' waar u zich kunt laten
voorlichten over de vele reis- en vakantiemogelijkheden. Kortom, de

Lentebeurs is voor iedereen een
boeiend dagje uit.
Voordelig met NS
De Trein + Toegang biljetten van
de Nederlandse Spoorwegen maken het u wel heel gemakkelijk om
deze informatieve beurs te bezoeken. Op bijna alle NS-stations
koopt u zo'n biljet, u reist comfortabel per trein naar station Maastricht/Rand wyck, en loopt vervogens in drie minuten naar de Lentebeurs. En daar hoeft u niet te
wachten om een kaartje te kopen,
want dat hebt u al. Vooral op de
wat langere afstanden betaalt u
nauwelijks meer dan de prijs van
een gewoon retourtje! De Lentebeurs is geopend van 27 april t/m 6
mei van 13 tot 22 uur, behalve in
het weekend; dan kunt u er van 11
tot 18 uur terecht.

T

