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Dhr. Ant. Wissink vijftig jaar organist in de R.K.Kerk
Vorden-Kranenburg
Het was de laatste woensdag in maart
1938. Antoon Boerkamp, 'orgelpomper' zette me op het orgelbankje. Ik
speelde een lied voor dat waarschijnlijk zo'n indruk maakte dat ik al een
paar dagen later het sluitingslof van
de St. Josef-maand moest begeleiden.
Ik was toen 13 jaar en begon mijn muziekstudie eerst in Ruurlo en later in
Lochem. De lessen had je op zondagavond van zeven tot acht. 's Morgens
speelde je eerst de hoogmis, 's middags het lof en je liep dan naar Lochem. Als je 's avonds weer thuis
kwam, dook je meteen in bed want je
had er dan een flinke mars opzitten.
Dit heb ik zo'n vijfjaar met tussenpozen vanw'ege de tweede wereldoorlog
volgehouden, aldus dhr. Wissink.
Na de lagere school, acht klassen, ging
het naar de technische school in Zutphen voor de opleiding timmeren.
Het gebeurde vaak dat ik daar 's morgens het eerste uur miste. Er moest
dan weer gespeeld worden in een
dienst.
Na drie jaren Indonesië, militaire

NIEUWS IN T KORT

• Stoelen tekort by uitvoering
"Krato" in zaal Schoenaker
Er moesten zaterdagavond in zaal
Schoenaker op de Kranenburg flink
wat stoelen bijgesleept worden teneinde iedereen tijdens de uitvoering
van "Krato" van een plaatsje te kunnen voorzien.
Het was dezer dagen overigens wel
het weekend van schrijver D J. Eggengoor. Terwijl hemelsbreed drie kilometer verderop in het buurtschap
Wildenborch het publiek zich vermaakte met een blijspel van Eggengoor, gaf "Krato" in zaal Schoenaker
ook een prima uitvoering van een
door deze schrijver geschreven
klucht. "Krato", onder regie van Hanneke Kok, bracht "Zo hef meu Gerre
het gewild" voor het voetlicht. Een
stuk in het dialekt gespeeld.
Toen de 92-jarige Meu overleed,
maakten de neven en nichten (Joke
Wullink, Harry Sueters, Bertus WaarIe, Marion Zweverink) zich op om de
buit te gaan verdelen. Dit feest ging
niet door want vanuit Canada kwam
er een erfgename (Annie Rutgers.) opdagen die via de notaris (Bert Wunderink), waar ze verliefd op werd, liet weten dat de trouwe knecht (Bertus Pellenberg) en de huishoudster (Annie

dienst, pakte hij zijn baan als organist
weer op. In de beginjaren zestig was
hij een aantal jaren dirigent van het
Vordens Mannenkoor en sinds de
oprichting van het parochiële gemengde koor Cantemus Domino is
hij organist-dirigent. Samen met Vorden, dat eerst een rectoraat was en
Kranenburg zijn er zo'n elf a twaalf
pastoors geweest in die vijftig jaren organist zijn. Alle orgels in de buurtparochies zijn op een of andere manier
door de heer Ant. Wissink bespeeld.

Avondmaalsvieringen
De viering van Kruis en Opstanding
begint met twee diensten waarin het
Avondmaal wordt gevierd. Dat is op
donderdagavond (de gedachtenis van
de instelling van het avondmaal) en
op Goede Vrijdag 's morgens. In beide
diensten wordt gelezen uit Marcus
14:26-52 en 22-26.

In Hengelo (Gld.) is hij geregeld te
gast en de begeleiding van zijn zes
zingende zwagers doet hij ook al een
vijfentwintig jaar.

Gedachtenis
van het Ujden en sterven
Aansluitend en behorend bij de avondmaalsviehngen wordt vrijdagavond
het evangelie van het lijden en sterven
van de Here Jezus gelezen. Dat is dan
Marcus 15:16-47. De laatste kaars
wordt uitgeblazen, en na het Onze Vader verlaten we in stilte de kerk.

Zondag 10 april is er om 10.30 uur een
eucharistieviering in de St. Antonius
van Paduakerk te Kranenburg, waarna receptie in zaal Schoenaker. De parochie wil er een feestelijk tintje aan
geven. U kunt ook meedoen. RABO
36.64.12.61.57 cadeau A. Wissink.

Bosch) een flink deel van de erfenis
konden gaan opstrijken. Kortom vele
verwikkelingen.
Er kwam ook nog een voormalige
vriendin (Astrid Sueters) van de bedrijfsleider voor het voetlicht, waarbij
het publiek zich uitstekend amuseerde. Uiteraard trouwden de knecht en
de meid, alsmede de notaris en zijn
Canadese erfgename!
Decors en kleding werden door "Krato" zelf verzorgd - grime: Anneke
Roelvink en Ineke Wunderink - kledingadviseuse: Bertha Mombarg licht: Fré Kok - souffleuse: Geert Wasseveld.

• Afscheid
mevr. J ME. Rouwenhorst
Ter gelegenheid van het afscheid van
mevr. J.M JE. Rouwenhorst als directrice
van het bejaardencentrum "de Wehme"
wordt haar door het bestuur een afscheidsreceptie aangeboden, welke op
vrijdagmiddag 15 april in "de Wehme"
zal worden gehouden.

• Vervoer ouderen
naar het Dorpscentrum
Op de maandag- en woensdagmiddag
zijn sinds jaren elke week in het
Dorpscentrum een aantal ouderen —
zowel mannen als vrouwen — bij elkaar om een kaartje te leggen, bingo
te spelen of om op een andere manier
gezellig bij elkaar te zijn. Er kan bijv.

Paasviering
ook nog gebiljart worden. Verschillende van deze ouderen in de kom van
het dorp moeten van huis worden opgehaald en weer teruggebracht. Dat is
een hele opgaaf en tot dusver beperkt
mogelijk. Het is nu mogelijk meer
personen van dit gezellig samenzijn in
het Dorp^btrum te laten profiteren
omdat in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen in Vorden het
vervoer van en naar huis — althans in
de dorpskom — is geregeld.

men het beste vlees kan klaarmaken
zonder kwaliteit te verliezen.
De eerstvolgende bijeenkomst van de
dames is niet op 13 april, maar op 20
april. Deze avond wordt verzorgd
door autorijschool "Hilferink". De bedoeling is om de verkeersl^^iis weer
eens wat op te frissen.

BURGERLIJKE STAND

Tegen he^fcjttele bedrag van f 2,25
wordt men^an huis gehaald en weer
Gehuwd: M.T.H, van Londen en
terug gebracht.
J.G.M. Berentsen.
Is hiervoor belangstelling en is er behoefte aan wat gezelligheid, pak dan
meteen de telefoon en overleg met de
NIEUWS v/d KERKEN
beheerder van het Dorpscentrum, de
heer L. Bos. Hij zal u exact kunnen
inlichten. Telefoon 2722.
Denkt U aan de bazar die vanaf vrijdagmiddag 8 april in de zalen achter
de Gereformeerde kerk gehouden
• Plattelandsvrouwen
wordt?
De afdeling Vorden van deNed. Bond Er is van alles te koop. Ook slaatjes en
van Plattelandsvrouwen kreeg dit soep. Verder het "Rad van Avontuur"!
keer bezoek van de plaatselijke slager
Rodenburg. Deze verzorgde de avond
De aanvang van de Dienst op
in samenwerking met het produktWitte Donderdag van de Herschap van vlees. Er werden diverse
vormde Gemeente is verplaatst
soorten vlees met allerlei sausjes klaar
naar 20.15 uur.
gemaakt. De kans om te proeven lieten de dames zich vanzelfsprekend
niet ontnemen.
Op een humoristische wijze werd alles
gedemonstreerd en uitgelegd hoe

De stilte waarmee we Vrijdag de kerk
verlaten wordt teruggeroepen door de
Paasdienst in stilte te beginnen. Maar
dan: trompetgeschal! Christus, onze
Heer, verrees!
In deze dienst staat centraal: niet dat
H ij opstond als een soort vanzelfsprekend feit, maar dat God Hem heeft laten opstaan.
Wij zijn niet onsterflijk en Pasen is
geen lentefeest van vernieuwing voor
de mens zoals in de natuur. Alleen
God kan ons het levpn srhenken.
We lezen Marcus 16:1-8.

Paasontbjjt
Op Paasmorgen wordt de gezinsdienst voorafgegaan door een Paasontbijt voor de kinderen van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk.
ook anderen zijn van harte welkom
om 9.00 uur in de Voorde!

Welkom
U die dit leest: we nodigen u van harte
uit deze diensten mee te vieren. Als u
lang niet meer in de kerk geweest
bent, als u wel zou willen maar het
komt er meestal niet van: kom toch.
Ook voor u is de Heiland gestorven,
ook ü wil Hij leven schenken!

nieuws van 't gemeentehuis

1. Verloting
Burgemeester en wethouders hebben
aan de biljartvereniging een vergunning verleend voor het houden van
een verloting. De loten mogen worden verkocht in de periode van 5 tot
en met 9 april a.s.
2. Bouwvergunningen
Op 22 maart jl. hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de maatschap Wagenvoort, Riethuisweg 2, voor het bouwen van
een mestkelder op het perceel Riethuisweg 2;
— de heer L.J. R"ietman, Baakseweg
12, voor het bouwen van een mestkelder op het perceel Baakseweg 12;
— de heer A. Eggink, Zutphenseweg
93, voor het verkleinen van een berging en het vernieuwen van een garage/carport op het perceel Zutphenseweg 93;
— de heer H. Loman, Overweg 12,
voor het bouwen van een woning

8.30 tot 12.30 uur op woensdag ook van
13.3 O tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.
Wethouder Mr. M.A. V.
Slingenberg: donderdagmorgen op afspraak.

met garage op het perceel Overweg
15A;
— de gemeente Vorden, de Horsterkamp 8, voor het veranderen en vergroten van een kantoorruimte op
het perceel de Horsterkamp 12;
— de heer H.J.A. Mombarg, Ruurloseweg 25, voor het verbouwen van
een woon/winkelpand tot woning
op het perceel Ruurloseweg 68.
Op grond van de Wet Arob kunt u binnen dertig dagen na verlening van de
vergunning bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
3. Militaire oefening
Op 6 april 1988 zal er onder meer in
Vorden een militaire oefening worden gehouden. Particulieren hebben
toestemming verleend tot het betreden van hun terreinen. Er zal geen gebruik worden gemaakt van losse munitie.

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

4. Verleende kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer H.P.M. Michielsen, het
Jebbink 47, een kapvergunning verleend voor het kappen van een blauwspar op het perceel het Jebbink 47.
Op grond van de Wet Arob kan binnen 30 dagen na verlening van de vergunning bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
5. Afsluiting Schuttestraat
In verband met de reconstructie van
de Schuttestraat zal deze weg vanaf
de Ruurloseweg tot aan de Bleuminkmaatweg afgesloten zijn voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Belanghebbenden zijn
door de ' ruilverkavelingscommissie
op de hoogte gesteld. De verkeersmaatregelen gelden van 5 april 1988
tot l juni 1988 of zoveel korter of langer als noodzakelijk is.

R .K. Kerk Kranenburg
Witte Donderdag, 31 maart, 20.30 uur Eucharistieviering.
Goede Vrijdag, l april, 15.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 2 april 20.30 uur Paaswake.
Zondag 3 april, Ie Paasdag, 9.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 4 april, 2e Paasdag, 10.00 uur Eucharistieviering.

R .K. kerk V orden
Witte Donderdag, 31 maart, 18.00 uur Eucharistieviering.
Goede Vrijdag, l april, 19.30 uur Boeteviering.
Zondag 3 april, Ie Paasdag, 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Donderdag 31 maart, Witte Donderdag, 20.15 uur ds. K.H .W. Klaassens, Dienst
van Schrift en Tafel.
Vrijdag l april, Goede Vrijdag, 10.00 uur ds. H. Westerink, Dienst van Schrift en
Tafel - 19.30 uur ds. H. Westerink, Dienst van gedachtenis van Jezus' sterven.
Zondag 3 april, Ie Paasdag, 9.00 uur Paasontbijt voor de kinderen in de Voorde
10.00 uur Gezinspaasviering m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens, de Cantorij, DerkJan Wesselink, trompet en jongere en oudere gemeenteleden.

Gereformeerde Kerk Vorden
Goede Vrijdag, l april, 19.30 uur ds. A.C. Scherpenisse van Ede, H.A.
Zondag 3 april, Ie Paasdag, 10.00 uur ds. A J. Kornet van Nijverdal - 19.00 uur
ds. A J. Kornet van Nijverdal.

Weekenddienst tandarts
l, 2, 3 en 4 april G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-1870. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 2 april 12.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.
2e Paasdag dr. Noordkamp, tel. 1566.
Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.
Poliüe
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.
De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.
Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek
Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.
Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 057521494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.
Tafelde Dekje
Mw. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

KERKDIENSTEN RONDOM PASEN
• Telefoon gemeentehuis en gemeentewerken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
met vrijdag van

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

Weekenddienst huisarts
2-3-4 april dr. Sterringa, tel. 1255. 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 voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 057532345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, telefoon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulpverlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzorging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.309.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Hengelo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem, mevr. Altena, kantoor Vorden, telefoon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.
Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 0575029666.
Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.
OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.
Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.
Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.
Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.
Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.3021.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.
Stichting Wel/yn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.

Vrolijk Pasen
met Paasbrood,
Krenten- of Rozijnen brood
van de bakker die zelf bakt!
Bestels.v.p. vroegtijdig!

Maak het tijdens de Paasdagen
eens extra gezellig
met bloemetjes van Artifleur
AANBIEDINGEN GELDIG: DO., VRIJ., ZAT. 31 MRT., 1 EN 2 APRIL

Dan bezorgen wij
1 en 2 april in heel
gemeente Vorden
gratis aan de deur!

Merder bakken wij voor U
Paasgebak, Taarten, enz.,enz.
AANBIEDING:

Zeeuwse cake van 3,50 V00r 3,-

Want wij halen zelf op Aalsmeer,
Daarom is de keuze des te meer.

BolllSSen

V an4,50voor

4,—

Alle soorten
diepgekoeld gebak

Bloem 9f er kun et
Grote verse

50 et korting!

Ananas
J.W.ELBRINK
Telefoon 05752-1436

WARME BAKKER

keur aan primeurs
DINSDAG
5 APRIL:
panklare

Hutspot

o.a.
Holl. Bloemkool
- Kiwi's -V.u
\\
L. ...
...
•ir'i
Holl. Aardbeien - Meloenen - ••/!,ƒ
Holl. Kassnijbonen - Avokado's,f / .ƒ
enz.

) j]

Een groot assortiment y

\WOENSDAG
A /ncMcr>A/~
Q APRIL

BAKT HET VOOR U!

Tel. 1373

panklare

Koolraap

Rauwkost

Wij zijn gesloten van 3 t/m 9 april

wfc//

ViWa /A

Maandag 11 april wordt er weer gebakken.

Met de billen bloot!
Een uitdrukking die ik rustig mag zeggen, omdat ik zeker weet
dat ze garant staan voor extra kwaliteit vlees, de basis
voor uw geslaagde Paasdiner.
U heeft een gratis Rollade in zicht
als U raadt mijn geslachte gewicht.
Meer informatie in de winkel.

Paastip:

Gourmet of
fondue schotels
voor u op maat gemaakt.
Namens medewerkers en kinderen
wensen wij U

Prettige Paasdagen
Jan en Nel.
WEEKEND SPECIALITEIT

Zigeunersnitzels
of
Runder rollen
5 halen

4 betalen

DINSDAG

WOENSDAG

BOERENPATE

VERSE WORST

Gehakt

100 gram l,O U

fijne 1 kiio 6,95
grove 1 kiio 9,90

h.o.h. 1 kiio 6,95
Runder 1 kiio 9,90

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Gebraden gehakt
100 gram

1,25

2e ons gratis!

Speklapjes
zonder zwoerd
1 kilo 6,85

Hamburgers
per stuk l,~

Magere
Varkenslapjes 1 k,io 6,95

Dorpsstraat 32 -Vorden -Telefoon 1470

Voor uw blijken van medeleven, ontvangen na het overlijden van onze vader, groot- en
overgrootvader

31 maart
1988

De Openbare Bibliotheek
is op
Goede Vrijdag
gesloten.

Gerrit Jan
Meijerink
daarvoor onze oprechte dank.
Uit aller naam
fam. Berenpas
Vorden, maart 1988.
Strodijk 17.
Hartelijk dank voor vervoer
(vervoersaanbod) en meeleven
in de laatste maanden en allen
goede Paasdagen gewenst,
ook namens mijn man.

A. Bakker-Jansen
Vorden, maart 1988,
Zutphenseweg 54.

Openbare Bibliotheek Vorden.

Op 31 maart 1988 is het 50 jaar geleden
dat dhr. A. Wissink organist werd in onze parochie.
Al die jaren heeft hij zich in onze gemeenschap en in
verschillende parochies in de omtrek ingezet voor de
muziek in de liturgie.
Dat willen wij gedenken in een Eucharistieviering uit
dankbaarheid op zondag 10 april 1988 om 10.30 uur
in de St. Antonius van Padua kerk op de Kranenburg.
Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren in zaal
Schoenaker.
Kerkbestuur en Parochieraad
Koor Cantemus Domino
St. Antonius van Padua - Christus Koning
Kranenburg - Vorden

Dr. Haas

WONINGBOUWVERENIGING

Ruime keuze uit diverse soorten

Varkensrollade | Rollade's
und-, varkens-, half om half

THUIS

BEST

Op Tweede Paasdag (4-4-1988)
is er geen spreekuur voor
woningzoekenden.

is afwezig vanaf 3 april
t/m 8 april.

Tip voor de boterham:
uit eigen worstmakerij

Voor de Pasen verzorgen wij graag uw

Achterham

fondue- of
gourmet schaal

Dit spreekuur is verplaatst naar

maandag 11-4-1988
van 19.00 tot 20.00 uur

Gevulde
Varkensbuik

Vakantie

KEJRSUGER

12 t/m 23 april

Kon. Ned. Ver. voor EHBO,
afd. Hengelo (Gld.)

Kapsalon

• ATTENTIE:
Voor de aanst. feestdagen verse haantjes, kip en eieren
enz. Poeliersbedrijf Rossel, tel.
1283. Nieuwstad 43.
• TE KOOP GEVRAAGD:
Caviahok. tel. 3233.
• TE KOOP:
Elektr. orgel (Siel) met Ritme
boxen, 3 jr. oud. Tel. 057533518.
• TE KOOP:
ATAG electr. fornuis met infra turbo oven, nog 3 jaar garantie - ATAG afzuigkap ETNA
keukengaskachel.
Prijs n.o.t.k. tel. 05754-422.

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

Dit jubileum willen we op feestelijke
wijze gedenken.

'de Wehme"
Stichting tot huisvesting voor Bejaarden

Wij willen u allen hartelijk dank
zeggen voor de onvergetelijke
openingsweek van onze
vernieuwbouwde Wehme.
De officiële opening, de gezellige
avonden voor bewoners,
medewerkers en buurt, alsmede de
geweldige belangstelling voor het
Open Huis, heeft een fijne indruk
gemaakt.
Ook willen wij de kado-commissief
Jeugdsoos en Ham-party bedanken,
die namens de Vordense bevolking
een geweldig kado hebben
aangeboden.

Wij nodigen U, mede de donateurs van
harte uit voor de receptie op zaterdag 9
april a.s. van 14.30-16.30 uur in zaal
i
Michels,
Spalstraat 45 te Hengelo (Gld.)

h

oo opticien
LEGO
HUISHOUD EN KADOSHO?

SUETERS
VORDEN

Goede vrijdag 1 april
gesloten zullen zijn.
De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 31 maart.

Op z'n Paasbest

De gezamenlijke banken
van Vorden.

met Paasbrood met spijs
Krenten- en Rozijnenbrood
Paasgebak
en vele soorten brood en broodjes,
waaronder veel nieuwe soorten.

Wij wensen U gezellige Paasdagen
't winkeltje in vers brood en banket

Koopavond op
donderdag 31 maart
van 18.00-20.00 uur

Bestuur "de Wehme"
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 05752-1877

Op de foto
met je nieuwe kleren??

In verband met Goede Vrijdag
is de koopavond verplaatst naar de
donderdagavond 31 maart.
Openingstijden 18.00-20.00 uur

Vordense Ondernemers Vereniging

Dat kan bij ons!!

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Als je in de Paasvakantie (t/m 9 april)
bij ons nieuwe kleding koopt
op de kinderafdeling,
maken wij een leuke foto van je

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

die je gratis krijgt!
P .S.: Ook de kinderen die dit voorjaar al eerder
wat nieuws kochten bij Visser Mode
mogen komen, hoor!

.Zutphenseweg 7 - vorden

SPEELGOED

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Het Bestuur

Oö juwelier

siemerink

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Op 10 april a.s.
bestaat onze vereniging
35 jaar

fam. Gotink,
Hoekendaalseweg 1
Vorden.

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

VLOGMAN

secretariaat: 't Karspel 27, Hengelo Gld.

Strodijk 2
7251 RR Vorden
Tel. 2971

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

Volop keuze uit:
biefstuk, rosbief,
bieflap, kalfsvlees,
lamsvlees en varkens
vlees zoals filet,
schnitzels, haasjes,
oesters.

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Dorpsstraat 1 -Tel. 1984

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 contact
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

100 gram

in het Dorpscentrum te Vorden.

Vanaf 1 april
is ons adres:

Contactjes

Vlaamse
stoverij

150 gram

Patiënten wier achternaam begint met de letter A t/m K
kunnen zich wenden tot de
praktijk van dokter Vaneker,
Zutphenseweg 62, tel. 2432.
Patiënten wier achternaam begint met de letter L t/m Z
kunnen zich wenden tot
dr. Sterringa, Schoolstraat 9,
tel. 1255.

Kwaliteit
van de Keurslager
op z'n Paasbest
Dat spreekt!

Eerste Paasdag
3 april

grote Bingo
bij
Café cf Olde Kriet

Trek dan wel
die nieuwe
kleding
even aan.

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

met prachtige prijzen
waaronder:
Luxe Tuinmeubelset
en extra grote Vleesprijzen
Dorpsstraat 25 - Wichmond

Tel. 05754-285

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.
Bij een sterfgeval k u n t u tlaii en nacht
tekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver/ortien \vi_j op stijlvolle wij/ede u i t v a a r t .

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

lïtvaartcenlrum: Vorden. H i t .k-bhirik 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:
A.d. Her cruisen. Stroilrik (). Vorden. «5752-1844

Firststep:

Voor de Pasen
al zo'n heerlijke
koude schotel
besteld?

LANDINRICHTINGSWET
Ruilverkaveling „RUURLO"

Piedro'svoorde
eerste stapjes.

Kennisgeving ingevolge artikel 199, lid 3

Piedro voor de kleinsten. Kindervoeten verdienen het beste, want ze
moeten een leven lang mee. •
Piedro's vanaf maat 18 van smal tot
breed. Met Piedro kan de kleine er
eigenwijs bijlopen.
Voor iets meer dan f 100.-*
* ( prijs, afhankelijk van maat en
uitvoering)

De Landinrichtingscommissie inzake de ruilverkaveling
van het gebied genaamd „Ruurlo" deelt u mede dat van
12 april 1988 tot en met 11 mei 1988 in de kantoorruimte van „VOCA" B.V., Venterkamp 1 te Ruurlo op
werkdagen (behalve zaterdagen) des voormiddags van
9.00 uur tot 12.00 uur, des namiddags van 13.30 uur
tot 16.00 uur en bovendien op de maandagen 18 april
en 2 mei 1988 van 17.00 uur tot 19.00 uur voor een
ieder kosteloos ter inzage zullen liggen de stukken bedoeld in artikel 196, lid 2 (plan van toedeling).

PAAS
VOORDEEL!

Binnen veertien dagen na de laatste dag waarop de
stukken als bedoeld in artikel 196, lid 2 ter inzage hebben gelegen (dus vóór 26 mei 1988), kan iedere belanghebbende schriftelijk zijn bezwaren indienen bij
de Landinrichtingscommissie (adres: Secretaris Landinrichtingscommissie voorde ruilverkaveling „Ruurlo",
Postbus 59, 7140 AB Groenlo).

(éénmalig)

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

KOMPLEET PAK
MODIEUZE BLAZER
+ BANDPLOOIBROEK

't Voorjaar komt eraan!
Even wat kilo'tjes eraf
met

Rest. - Grill

de Rotonde
tel. 1519 -Vorden

TOELICHTING
Ter inzage worden gelegd:
1. De kavelkaart 1:5.000 in 10 bladen met de kavelindeling en de kavelnummers.
2. Het register van toedeling aangevende:
a. de rechthebbenden met vermelding van de hun
toegedeelde kavels, de grootte en waarde daarvan
en de over- en onderbedeling;
b. de op de kavels betrekking hebbende pachtverhoudingen;
c. de op de kavels rustende hypotheken, beslagen,
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten.
3. Het register van zakelijke rechten.
4. De goedkeuring van de Centrale Landinrichtingscommissie.
5. De voor het plan van toedeling geldende algemene
bepalingen.

Malsovit, excl. verkrijgbaar bij

Verkrijgbaar
in de kleuren
sand, l.green,
safari of kiezel.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Onze koks maken er
iets lekkers van.

De Landinrichtingscommissie,
G.C. Klein Bluemink, voorzitter,
Mw. J.M.E.T. Bussemaker, secretaris.

Een vlot zomerpak voor
de modern geklede man
En uiterst laag geprijsd.

Malsovit.

Zoals het hoort:
met puur rundvlees en echte
mayonaise.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

ja.

want een
maakt nog geen

PASEN
bloemist - hoveniersbedrijf

Oö juwelier

Bij DE BEER
slaagt u in uw
aankoop van:

siemerink

oo opticien

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1508

Zutphenseweg 7 - Vorden

Boormachines - B oorhamers
Accu boormachines
Haakse slijpers - Cirkelzagen
Kettingzagen -^ecoupeerzagen
Schuurmachines - Verfstrippers
H andmaaiers - Elektro maaiers
Motormaaiers - Tuinartikelen
Tuinmeubelen ^"uintafels
Kussens - Parasols

's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

aguAsport

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

GEREEDSCHAP
EN IJZERHANDEL

regenpakken

DE BEER

Wij kunnen nu ook
voor U verzorgen:

Spittaalstraat 22
Zutphen, tel. 18040

Veldbonen zaaien
op rijenafstand van 50 cm.

Gras doorzaaien

Specialiteiten:

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele e x t r a s In vi|t modische kleuren

* Zwanehalzen
* Leonida's bonbons
* M oven piek ijs

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martera

J. Wiekart
Tel. 1750

ZUTPHENSEWEG - VOHDEN

Voorjaar!
Grote schoonmaak!
Laat Uw wanden, plafonds en
buitengevel onze zorg zijn.
Wij zijn gespecialiseerd in
sierpleisters en sauswerk

op rijenafstand van 7,5 cm.

Banketbakkerij

Wij verhuren
Beleefd aanbevolen:

voor uw gazon een

vertikuteer
machine

Loonbedrijf B J.H.
SeeSJPR
Het Hoge 7, Vorden, tel. 1572

Loonbedrijf HJ. Groot Enzerink
Deldenseweg 13, Vorden, tel. 1571

voor het zagen van uw openhaard
hout een
Uw official Rockport dealer.

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

motorzaag

barendsen

de goedkoopste «p

Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261
D. Zelle
tel. 05752-3128 of
05752-3330

colourplast

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg belangrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Afwerkbedrijf
Burg. G alleestraat 23 - Vorden

Bij inlevering van deze bon
'n echt lekker

Suikerbroodje

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste service..

voor maar

1,85

't winkeltje in vers brood en banket

©SAAB
UW DEALER

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

ROCKPORT BUILDS
A BETTER SHOE.

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

f

m

fons Jansen

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

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

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Donderdag 31 maart 1988
49e jaargang nr. 52

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Toezegging wethouder mr. Slingenberg:

Visser Mode toont frisse en
vrolijke voorjaarscollectie

Overblijvende gelden rekonstruktie Schuttestraat
blyven voor verbetering wegen bestemd
De Gemeenteraad besloot dinsdagavond om 450.000 gulden uit te trekken voor de rekonstruktie van de
Schuttestraat. Destijds werd voor deze rekonstruktie op de meerjarenbegroting een bedrag opgenomen
van f 750.000,-.
"Een raming die niet erg nauwkeurig is geweest en hopelyk blijven dergelyke grote verschillen in de toekomst achterwege. Nu is er eigenujk ten onrechte beslag gelegd op gelden die niet op dat moment voor andere doeleinden gebruikt konden worden", aldus sprak mevr. Aartsen, fraktievoorzitster van het CDA.
Zij wees in dit verband nog op een
voorstel dat het CDA destijds had ingediend om van de post van 750.000
gulden in totaal 15.000 gulden af te
trekken en deze gelden aan te wenden
voor kunstbeleid. "Dat kon niet, zo
werd gezegd, want die 750.000 gulden
hebben we echt voor de Schuttestraat
nodig", aldus mevr. Aartsen.
Dhr, H. Tjoonk (WD) deed een dringend beroep om de "overgebleven"
gelden (300.000 gulden) te storten in
het fonds voor Verharding van zandwegen. Hij noemde in dit verband de
deplorabele toestand van een aantal
zandwegen in Vorden, waar brandweer en ambulance nauwelijks bij de
woningen kunnen komen. Niet alleen
de zandwegen, ook de verbetering
van de Deldensebroekweg en Riethuisweg werden warm door dhr.
Tjoonk aanbevolen.
Wethouder Slingenberg'(WD) vond
het geweldig dat er drie ton "gevonden" is. "Wij zijn druk bezig met de
meerjarenbegroting. Daarin zitten
nog enkele flinke gaten. Ik zet mij er
persoonlijk voor in dat een deel van
deze 300.000 gulden daadwerkelijk
aangewend zal worden voor wegverbetering in zijn algemeenheid."
Met name noemde dhr. Slingenberg
de Deldensebroekweg. Deze mededeling verkreeg de instemming van de
voltallige raad.
Dhr. Voortman (PvdA) liet zich door
wethouder Slingenberg overtuigen
dat het beter is om de Schuttestraat in
zijn geheel te asfalteren en niet een
gedeelte, zoals de PvdA voorstelde,
van nieuwe klinkers te voorzien.

Diabetes Mellitus
(suikerziekte)
Suikerziete (Diabetes Mellitus) is
een stofwisselingsziekte, waarbij
het hormoon insuline niet of in onvoldoende mate wordt aangemaakt in de alvleesklier (pancreas). Zonder insuline kunnen de
cellen van het lichaam geen glucose (voeding) opnemen. Insuline
is als het ware de sleutel die de
celdeur opent.

I

N iet te genezen,
wel goed te behandelen

Dit betekent dat een kind, waarbij de
ziekte zich op jonge leeftijdopenbaart, zijn of haar hele leven insuline
nodig zal hebben. Hierbij is sprake
van type I. Ingrijpend en lang niet altijd eenvoudig om mee te leven.
Maar ook de oudere patiënt die bijvoorbeeld op zijn zestigste hoort
"dat hij suiker heeft" (type diabetes
II) zal moeite hebben zich te schikken in zijn lot. Je moet wennen aan
een dieet en een wat strak geregeld
leven.

I

Diabetes
op jongere leeftijd

Op jonge leeftijd openbaart de ziekte
zich meestal als een soort vicieuze
cirkel: veel plassen, veel dorst, meerplassen, nog meer dorst.
Omdat de glucose niet door de cellen
wordt opgenomen zal het lichaam dit
op een andere manier afvoeren. Dit
gebeurt met behulp van veel extra
vocht, via de nieren naar de blaas. D it
extra vocht wordt daarvoor uit alle
hoeken en gaten van het lichaam gehaald. Daar moet het dan vervolgens
weer aangevuld worden. Als de patiënt om deze dorst te lessen een
(zoete) frisdrank neemt, zal het lichaam weer op dezelfde wijze reageren: de cirkel is rond.
De patiënt vermagert vaak sterk,
enerzijds doordat de cellen geen
"voeding" (glucose) kunnen opnemen, anderzijds door het vochtverlies. Is de diagnose eenmaal gesteld,
dan volgt, soms. na een korte zieken-

Dhr. Slingenberg achtte het beter de
wegen gelijk te behandelen. Hij wees
in dit verband op de Baakseweg, toen
de raad ook besloot om vanwege het
kostenaspekt de voorkeur te geven
aan asfalteren.

Toekomstvisie
functioneren brandweer
Voorde berging van oefenmaterialen,
autowrakken, olietanks e.d. stelde de
raad f 13.500,- beschikbaar. Dhr.
Tjoonk (WD) vroeg zich af of afrasteren niet goedkoper is. Volgens locoburgemeester J.F. Geerken is bijv. met
het oog op de veiligheid van spelende
kinderen het beter een berging te
plaatsen.
Naar aanleiding van vragen van mevr.
Aartsen (CDA) deelde dhr. Geerken
mede dat het college een visie zal ontwikkelen hoe in haar ogen de brandweer in Vorden in de toekomst moet
gaan funktioneren.
Bij de vaststelling van de nieuwe algemene plaatselijke verordening vroeg
zowel mevr. Aartsen als dhr. Lichtenberg (CDA) extra aandacht te schenken aan gevaarlijke honden. Dhr.
Lichtenberg (zelf erkend hondenfokker), wees in dit verband op de pitbullterrier. 'Dat is beslist geen gevaarlijke
hond, mits hij goed wordt gefokt. We
hebben in Nederland 6000 van dergelijke honden, maar geen 6000 mensen
die er mee om kunnen gaan. Ze worden gekruist met Rotweilers en dan

huisopname, de behandeling. De patiënt knapt dan vrijwel altijd zienderogen op.

Diabetes
op oudere leeftijd
B ij ouderdomsdiabetes werkt de alvvleesklier nog wel maar in onvoldoende mate. De symptomen zijn
daardoor minder spectaculair. Men
klaagt wel over vermoeidheid, wazig
zien of jeuk; verschijnselen die ook
voorkomen bij "gewoon" ouder worden (behalve de jeuk, maar daarvoor
ga je niet zo snel naar de dokter).
Probleem hierbij is dus dat diabetes
bij ouderdom vaak niet of bij toeval
wordt ontdekt. Toch moet ook deze
vorm van diabetes zorgvuldig worden behandeld om complicaties te
voorkomen.
De behandelwijze is eenvoudiger
dan bij type l. Een dieet, al of niet aangevuld met tabletten. Bij een te zware patiënt is soms alleen vermageren
al voldoende, mits hij of zij op gewicht blijft.

wordt het gevaarlijk. In het buitengebied mogen deze honden vrij rondlopen. Doe hier wat aan, anders kost het
mensenlevens", zo hield dhr. Lichtenberg het college voor.

Verhoogde perrons
De Nederlandse Spoorwegen heeft
plannen om in Ruurlo een experiment te houden met de perrons, zodat
invaliden gemakkelijker kunnen inen uitstappen. Dhr. E. Brandenbarg
(WD) die in het verleden diverse keren bij het college heeft aangedrongen
om de NS te bewegen ook in Vorden
zgn. "verhoogde" perrons te maken,
kreeg van loco-burgemeester Geerken te horen dat, nadat in augustus de
uitslag van het experiment in Ruurlo
bekend is, de Spoorwegen zal bekijken of in Vorden verhoogde perrons
ook haalbaar zijn. Tot dusver heeft de
NS verzoeken daartoe om financiële
redenen steeds naast zich neergelegd.

Beterschap

Onder grote belangstelling heeft Visser Mode vorige week woensdag een aantal malen de nieuwe voorjaarscollectie getoond.
Bloemetjes en ruiten zal men dit voorjaar, dat nog maar enkele weken jong is, volop aantreffen by
Visser. Het modehuis omschrijft haar collectie, die onder meer het huismerk Nicole Ferrat bevat, als
fris en vrolyk.

Dhr. M. Groen (WD) die onlangs in
het ziekenhuis te Deventer een operatie heeft ondergaan en inmiddels weer
thuis is, heeft namens raad en college
door dhr. Geerken een attentie aangeboden gekregen. De loco-burgemeester sprak J^hoop uit dat dhr. Groen
weer spo^^ gezond en wel de raadsvergadering zal kunnen bijwonen. Vorige week, in de commissie Financiën/Openbare Werken hoopte wethouder Slingenberg eveneens op een
spoedig rdfeel van zijn partijgenoot.

Veel lichte kleuren, contrasterende
voeringen, applicatiewerk, kraagloze
blouses en blazers die zowel lang als
kort mogen zijn. De dames kunnen
zich sjiek kleden in zakelijke 'business
class'-pakken, of sportief ^^veedelige pakjes die men naar eigen smaak
kan combineren met luchtige truien,
t-shirts (dit jaar vooral met tricot boorden), of vrolijk bedrukte bloesjes. De
al wat oudere dame gaat modieus gekleed in de zogenaamde^fcp-pièce;

Geld nodig?
EFFEKTIEVE
RENTE

BEDRAG
3.000.5.000.10.000,-

.
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15.000.-

%

11 %
9.5%
9.5%

Leen goedkoop en
vertrouwd
bij de bank met de 5

een eendelige japon die uit twee delen
lijkt te bestaan, of in een rok met bijpassende blouson. Voor de jonge
vrouw heeft Visser 't Lieverdje in
huis; een merk dat onder andere korte, strakke rokken voert, korte blazers, minirokjes en de nog steeds 'in'
zijnde brede schouders.
Het klassieke herenkostuum is weer
terug van weggeweest en mag deze
zomer weer gedragen worden. De
heer die iets nonchalanter gekleed wil

gaan, kan kiezen voor een sportieve
combinatie in lichte kleuren en deze
accentueren door bijvoorbeeld een
vrolijk gekleurde stropdas.
Tot slot de regenmantel; die mag
lang, kort en wijd zijn. De kleuren
waarin de regen dit voorjaar getrotseerd gaat worden zijn voornamelijk
helrood, groen, beige en marine. En
wie geen paraplu heeft, draagt natuurlijk een hoofddeksel, want 1988 wordt
het jaar van de hoed.

leen vanwege het vrijblijvende karakter van de gratis expositie, maar ook
door de aantrekkelijke prijzen die
voorde schilderijen worden gevraagd.

CONTACT

Men vraagt zich natuurlijk af hoe het
mogelijk is deze schilderijen zo goedkoop te verkopen. Het winstpercentage is erg laag gehouden, maar door de
schilderijen bij grote hoeveelheden te
verkopen, probeert men er nog wat
aan te verdienen. Verder is dit ook
mogelijk omdat de tussenhandel buitengesloten is en de tentoonstellingen
zelf erg eenvoudig van opzet zijn.
De verkopers hebben al enige jaren
ervaring en hebben daarbij de smaak
,van het Hollandse publiek leren kennen. Ze hebben zich door die smaak
laten leiden bij het samenstellen van
hun kollektie.

een goed
en graag gelezen
blad
lijk voorzien van een wit kartonnen
passe-partout. Slechts enkele werken
zijn reeds voorzien van een lijst; bij
andere kan het publiek zelf bepalen
welke lijst men wil hebben om het
schilderij van hun keuze. Er worden
op deze exposities namelijk ook lijsten aangeboden, waaruit men een
keuze kan maken.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Een normaal leven
is mogelijk
Iemand met diabetes zal, of hij nu
wel of geen insuline moet injecteren,
in alle gevallen bewust met het eigen
lichaam moeten omgaan.
Diabetes is echter door deuitstekende controlemiddelen van dit moment
een aandoening, waarbij men het
welbevinden voor een deel in eigen
hand heeft.
Dat maakt een diabeet toch een zelfstandige, mondige patiënt, die demogelijkheid heeft een normaal leven te leiden. Dat is precies wat de
Diabetes Vereniging Nederland, de
grootste patiëntenvereniging van
ons land, nastreeft.

Meer informatie over de
Diabetes Vereniging
Wilt u meer weten over deze vereniging, dan kunt u in kantooruren bellen met de Diabetes Vereniging Nederland in Amersfoort, tel. 033630566. Een briefje schrijven kan
ook. Het adres is: Postbus 933,
3800 AX Amersfoort.

Van alles wat, voor iedereen

Schilderijenverkoop in
Hotel Bakker
Niet alle kanten van het kunstenaarsbestaan zy n zo romantisch als ze
soms voorgespiegeld worden. Materialen, scholing en het normale
onderhoud in de dagelijkse behoeften zyn duur en vaak zullen de verdiensten die kosten lang niet dekken. Een groep buitenlandse kunstenaars heeft daar wat op gevonden. Zy hebben zich aangesloten by
een internationaal kollektief om zo meer afzet van en aandacht voor
hun werk te krygen.
En het blijkt te werken. Hun werk
wordt nu veel beter verkocht dan
voorheen. Hoe gaat dat nu preoies in
zijn werk?
Deze kunstwerken worden bij grote
hoeveelheden, zo'n 200 exemplaren
per expositie, voor een erg lage prijs
aangeboden aan het publiek. Het Ne-

derlands publiek blijkt namelijk erg
graag een plaats vrij te maken in huis
voor een mooi olieverschilderij, als
deze betaalbaar is.
Deze ervaring hebben de organisatoren doordat de reeds in talloze andere
plaatsen gehouden tentoonstellingen
steeds erg succesvol waren. Niet al-

De meest voorkomende taferelen zyn
nostalgische schilderyen, die zeker niet
pretentieloos zjjn, maar door de kunstenaar als warm menseUJk zyn aangevoeld en weergegeven. Zo zjjn er veel
landschappen, zeegezichten, stillevens
en bloemen in warme, aansprekende
kleuren. Enkele werken in moderne
styl ontbreken eveneens niet.
De schilderijen zijn allemaal geschilderd op schilderslinnen en zijn tijde-

De lijst moet niet alleen bij het schilderij passen, maar ook bij de meubels
thuis. Mocht men een lijst vinden, dat
bij het schilderij past en ook bij de
meubels thuis, dan wordt het schilderij keurig opgespannen, ongeveer een
week later op een afgesproken tijd geleverd in de zaal.
Deze expositie is zaterdag 2 april in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, en de toegang is gratis.

Dames IV kampioen!

doorgekomen. DCV l speelde 4-4 tegen Lent, evenals DCV 2 tegen DAC
Apeldoorn 1. Het derde team speelde
in Arnhem 6-2 tegen DWS.
In de volgende ronde speelt DCV l
thuis tegen DEZ Laren, DCV 2 uit tegen DVD Doetinchem en DCV 3
thuis tegen DVD Doetinchem 2.
DEV Oosterbeek-DCV Vorden 210-10

Bovenste rij, v.l.n.r.: Willem Oldenhave, Anita van Houte, Karin Boers, Annet
Sloetjes, Diny Kettelerij, Rineke Broekman.
Onderste rij: Karin Boers, Carien Vruggink, Heidi Brinkerink, Mieke Voskamp.

In de eerste ronde van de promotiekompetitie om 2 plaatsen in de Gelderse hoofdklasse heeft DCV 24
maart jl. te Oosterbeek gelijkspel gespeeld tegen DEV. Slechts 2 remises
waren er te noteren: van Saskia Buist
en Gert ter Beest. Winst was er voor
Wim Wassink, Bernard Breuker, Jurgen Slutter en Bertus Nijenhuis. De
volgende wedstrijd is 8 april in en tegen DC Groesbeek.
J. Reiffers-B. Nijenhuis 0-2, P.G. Davidse-T. Slutter 2-0, J. Willemsen-S.
Buist 1-1, J.C.H. de Groot-H. Klein
Kranenbarg 2-0, S.P. Schuurman-W.
Wassink 0-2, H.FJ. Zomerhuis-G, ter
Beest 1-1, W. Aalderink-G. Hulshof 20, P.F. Gerrits-G. Dimmendaal 2-0, F.
Peters-B. Breuker 0-2, J. Aalderink-J.
Slutter 0-2.
Ditriktskampioenschap

Henk Groenendal bij afscheid als voorzitter Dash:

Club zit nog niet aan het plafond
Na vjjf jaar de voorzittershamer bij de Vordense volleybalvereniging
Dash gehanteerd te hebben, vindt Henk Groenendal het welletjes.
Niet alleen vanwege zyn maatschappelijke carrière (de functie van
staf docent aan de Recherche school slokt meer en meer tyd op), maar
Henk Groenendal vindt het voor een vereniging sowieso goed dat er
na een periode van vijfjaar een ander persoon de leiding gaat overnemen. Hij kijkt met plezier op zyn voor/itterstaak terug en heeft hij
kunnen constateren dat de populaire Vordense sportvereniging nog
niet aan het eind van haar kunnen zit.

In de derde ronde van het distriktskampioenschap heeft Gerrit Wassink
zijn goede klassering weer ingeleverd.
Hij verloor door een doorbraakkombinatie van HanSeinhorst. Henk Ruesink en Bertus Nijenhuis remiseerden, evenals Henk Hoekman en Gerhard van Kampen.
Henk Lenselink en Gerco Brummelman wonnen allebei in de tweed klasse.
Onderlinge kompetitie

M. B oersbroek-B. Breuker 2-0, S.
Buist-H. Wansink 1-1, M. BoerkampJ. Slutter 1-1, G. Hulshof-B. Wentink
2-0, M. Voskamp-H. Ordelman 2-0.
Jeugd: R. Bleumink-A. Berenpas 0-2,
B. Berenpas-A. Harmsen 0-2, B. StarR. Booltink 2-0, K. Koren-M. Lubbers
2-0, K. Koren-R. Bleumink 0-2, B.
Klein Kranenbarg-A. Berenpas 2-0, B.
Star-M. Lubbers 2-0, M. Lubbers-K.
Koren 0-2, N. te Linde-B. Star 0-2, F.
Meyerman-A. Berenpas 2-0, T. Temmink-B. Berenpas 0-2, T. Temmink-B.
Klein Kranenbarg 0-2, R. BleuminkA. Harmsen 1-1, T. Temmink-B. Star
0-2, B. Sta^Berenpas 2-0, A. Harmsen-A. BeWroas 2-0.

Deze tegenslag kwam in het Dashteam zo hard aan dat de derde set een
waar debacle werd. Met niet minder
dan 15-3 werden de Vordense dames
van het veld gespeeld, waarna de terugreis met een 3-0 nederlaag aanvaard kon worden.
Zoals gezegd in 't begin zag het er aan
Dash-zijde nog wel zonnig uit. Het
werd in de eerste set een gelijkopgaande partij met in de slotfase een tand
van 13-13 en 14-14. In die fase kreeg
Dash tot zesmaal de gelegenheid om
via de service toe te slaan. Wat men
aan Vorden-zijde ook probeerde, de
beslissende smash kwam er niet uit.
"Alterno" deed het wat dat betreft beter en won met 17-15.
In de tweede set leek Dash/Sorbo de
achterstand ongedaan te maken. De
ploeg liep uit tot een 8-14 voorsprong.
Maar toen dat benodigde éne punt.
Het kwam er niet uit. "Alterno" putte
moed uit het falen van de Vordense
aanvalslinie. Via een goed gespreide
opslag, de bal kwam beurtelings in het
achterveld of net over het net terecht,
werd Dash tot "toekijken" gedwongen. De Apeldoornse dames zetten de
grote achterstand in een 16-14 zege
om!
De derde set was aan Dash zijde een
set om gauw te vergeten. Door de toch
wel ongelukkige nederlagen in de eerste twee sets was de motivatie helemaal zoek. De ploeg gaf geen enkel
moment blijk nog voor en goed resultaat te willen of te kunnen knokken.
"Alterno" vernederderde Dash/Sorbo
met 15-3, waarna de 3-0 eindstand een
feit was.
Hoe gek of het ook moge klinken: de
Vordense dames prijken nog steeds op
de derde plaats op de ranglijst, zij het
dat de voorsprong tot één punt is geslonken!
Het komende weekend heeft Dash/
Sorbo rust.

Prestatie gericht

Stapje hoger

Henk Groenendal: 'Toen ik bij Dash
tot voorzitter was gekozen heb ik er
mij voor ingezet dat er prestatiegericht volleybal gespeeld moest worden. Speciaal bij de dames liepen daar
een aantal speelsters rond die er de
pretentie voor hadden. Ik heb het dan
ook als bijzonder jammer ervaren dat
Bertine (Bertine Rouwenhorst, red.)
naar Longa vertrok. Desondanks
bleef er voldoende spelersmateriaal
over om een behoorlijk woordje mee
te spreken", zo zegt hij.

Henk Groenendal is er dan ook heilig
van overtuigd dat de Dash-Sorbo dames nog een stapje (Eerste divisie)
omhoog kunnen. Een gelukkig aspect
voor Dash is dat het tweede damesteam dit seizoen hoogstwaarschijnlijk naar de Promotieklasse zal promoveren, zodat de aansluiting met de dames l niet al te groot wordt.
Het herenvolleybal heeft geen gelijke
tred met het damesvolleybal kunnen
houden. Niet zo verwonderlijk vindt
Henk Groenendal. Hij zegt: "In de
eerste plaats hebben de jongens een
grote concurrentie van de voetbalsport. Daarnaast vertrekken er elk jaar
een aantal naar elders vanwege verdere studie, opleiding of werkkring. De
aanwas houdt hier geen gelijke tred
mee. Je ziet het momenteel bij Dash:
het actieve ledenbestand bestaat uit
ca. tweederde meisjes/dames en eenderde jongens/heren."

De VRTC "de Achtkastelenrijders"
heeft de wintertraining o.l.v. dhr. Visschers inmiddels afgesloten. De fiets
is weer van stal gehaald en hebben 14
moedige fietsers het aangedurfd om
in stromende regen de "Openingstocht" te fietsen. Een tocht via de
Posbank, Westervoort, Doesburg
weer terug naar Vorden. ^É
De wekelijkse training vind^ranaf heden elke dinsdagavond plaats.
Volleybal uitslagen
Vanaf donderdag 7 april is er elke donDames: Isala 4-Dash 2 0-3, WSV 1- derdag een sterrit. De kaart kan voor
Dash3 !-2,Dash4-Bruvoc32-l,Dash in de avond aan het Hoge 57 worden
5-DVO 5 Alsala 5-Dash 6 3-0, Isala afgestempeld.
^É
7-Dash 8 ™VTOS 5-Dash 7 1-2.
Zondag 15 mei wordt er een VoorHeren: Dash 1-Bruvoc l 1-3, Wilhel- jaarstocht georganiseerd. De afstanmina 4-Dash 32-1, Dash 4-Lettele 2 0- den zijn: 40, 80 of 120 kilometer.
De Avondfietsvierdaagse wordt ge3.
houden van 20 t/m 23 juni. De start is
Meisjes: Dash A 1-Bruvoc Al 3-0.
Jongens: Dash Al-Isala Al 0-3, Dash vanaf "de Herberg".
Cl-DSC Cl 1-2.

Zilveren jubileum

• Treffers
dichterbij kampioenschap

In de afgelopen jaren tijdens het "bewind" van Groenendal promoveerden de Dash dames tweemaal. Eerst
van de Promotieklasse naar de Derde
divisie, eenjaar later ongeslagen door
naar de Tweede divisie, waar het team
het momenteel in het eerste jaar in de
Tweede divisie uitstekend doet. De
ploeg van trainer Jaap Sanders neemt
een fraaie derde plaats op de ranglijst
in.
Door de resultaten nam ook het kostenplaatje toe.

Sponsors
H enk Groenendal: 'l k heb mij in deze
jaren erg bezig gehouden met het vinden van sponsors. Dat is ook erg nodig. Bij Dash gaat tweederde van de
kosten op aan zaalhuur en trainingsfaciliteiten. Inkomsten uit wedstrijden
hebben we niet. Vandaar dat sponsors
voor ons onontbeerlijk zijn", aldus
Henk Groenendal.
Intussen hebben alle teams een sponsor achter zich staan. Toen de Sorbo
als hoofdsponsor kon worden aangetrokken, betekende dit voor de dames
dat de ploeg werd omgedoopt tot
Dash-Sorbo. Doordat er op deze wijze
meer armslag kon worden verkregen,
konden er meer uren in de training
worden gestoken.

SPORTNIEUWS
• Dammen
Sneldammen voor teams
Afgelopen week is de 2e en beslissende ronde gespeeld in de diverse klassen voor het teamsneldammen.
Het eerste team speelde weliswaar
een prima toernooi, maar verloor de
beslissende wedstrijd van DVD Doetinchem, de uiteindelijke kampioen.
DCV eindigde als 2e en plaatste zich
voor het Gelders kampioenschap, 29
april in Apeldoorn. Gerrit Wassink
won alle wedstrijden, Henk Ruesink
skoorde 9 punten uit de 5 wedstrijden.
Het tweede achttal had de taak degradatie te voorkomen (na de eerste ronde bezetten zij een 5e plaats met 3
punten), wat hen uitstekend afging.

Behalve dat een aantal organisatorische zaken op een rijtje werden gezet,
kijkt Henk Groenendal ook met bijzonder veel plezier terug op het zilveren jubileum van Dash in 1986, in
welk jaar ook de vereniging de organisatie van de Dames Interland Nederland-Amerika van de bond kreeg toegewezen.

• VRTC de Achtkastelenryders

• Bestuursmutaties Zwem- en
Poloclub Vorden '64
Tijdens de jaarvergadering heeft de
Vordense Zwem- en Poloclub "Vorden
'64" afscheid genomen van de bestuursleden mevr. G. Wilgenhof, mevr.
D. Velhorst en dhr. G. Kamerling.
Zü werden dank gezegd door de voorzitster voor hun jarenlange inzet, wat vergezeld ging van een VVV-bon en een
bloemetje.

Het eerste team van de tafeltennisvereniging 'Treffers" is weer een stapje
dichterbij het kampioenschap gekomen door de uitwedstrijd tegen Reflex 3 met 2-8 te winnen. Sj. Hovenkamp en Fr. Schoenaker bleven ongeslagen. Zwier Heyink won één partij.
Het dubbel eindigde tevens in een
Bij acclamatie werden drie nieuwe beVordense overwinning.
Henk Groenendal keert Dash niet hele- Het tweede team boekte uit een 4-6 stuursleden gekozen, te weten Kier
maal de rug toe. Hu zal voorlopig de overwinning op Grol 4. Rolf Gasper Knol, Marieke Velhorst en Arjan
club binnen de VSF (Vordense Sport won drie partijen, terwijl F. Hoven- Mengerink. Tijdens de vergadering
kamp tweemaal tot winst kwam. Het werden de notulen van het vorig jaar
Federatie) vertegenwoordigen, terwjjl
dubbel werd ook door Vorden gewon- goedgekeurd, alsmede het financiële
ook het clubblad op zjjn medewerking
verslag van de penningmeester. Deze
kan blijven rekenen. "Ik ben nu één- nen.
maal verliefd op de volleybalsport ge- De Treffers 3 verloor mt 1-9 van kon voor het eerst sinds enkele jaren
weer een batig saldo van f 1100,- melRTTV.
worden", zo zegt hij.
Bij de jeugd speelde Treffers 2 met 5-5 den.
Henk Groenendal zal worden opge- gelijk tegen RTTV 2. Chr. Wichers won Ondanks een terugloop in leden heeft
volgd door Erik Oort, een man die bij driemaal terwijl Marco Viser en Arjan 'Vorden '64" een goed sportief jaar
de Borculose volleybalvereniging al Sprukkelhorst éénmaal tot winst kwa- achter de rug. Vele activiteiten, waarde nodige bestuurlijke ervaring heeft men.
onder de Prettymarkt en een Zwemopgedaan.
pathon werden georganieerd en aan
vele activiteiten, o.a. toernooien en
• Voetbalvereniging "Vorden"
wedstrijden, werd met wisselend sucHet wedstrijd programma junioren ces deelgenomen.
voor zaterdag 26 maart was in zijn geLiefst 8 punten werden aan het totaal
heel afgelast door de KNVB afd. Gel- Na de pauze werd er gesproken over
toegevoegd, goed voor een 3e plaats
, de toekomst van de vereniging: wat
derland.
in de eindrangschikking. Aart Walrazijn de verwachtingen en kan de vereven en Jurgen Slutter haalden 8 punniging ook in figuurlijke zin haar
Kompetitieprogramma
junioren,
zaterten.
dag2 april 1988: SKVW (Winteswijk) hoofd de komende jaren boven waterHet derde zestal bleef op de tweede
Al-Vorden Al; Vorden A2, B l, B2 en houden?
plaats staan. DCH Hengelo bleek veel Cl zijn vrij; Pax C2-Vorden C2.
te sterk in deze klasse en haalde in to- Maandagmiddag 4 april (2e Paasdag)
Volgend jaar hoopt de vereniging haar
taal 19 punten. DCV werd tweede met
speelt Vorden BI tegen DEH BI 25-jarig bestaan te vieren. Hiertoe zal
13 punten. Mike Voskamp was top(vriendschappelijk). Deze vereniging een commissie worden gevormd, die
skorer met 7 punten.
komt uit Rotterdam en verblijft die wat festiviteiten zal gaan organiseren.
Het viede team stond een straatlengte
week op Ruighenrode.
voor in de vijfde klasse, maar het ging
in "d' Olde Smidse" zeer moeizaam.
• Biljartuitslagen
Slechts 5 punten werden eraan toege- • Dash/Sorbo dames faalden
in
zicht
van
de
haven
voegd, wat toch nog goed bleek voor
Dinsdag 15 maart:
een eerste plaats en daarmee promo- De dames van Dash/Sorbo hebben za- Olburgen III - Kranenburg I 39-27.
toe naar de vierde klasse. Rik Slutter terdagmiddag in de sporthal Zuid te Maandag 14 maart:
IJsselstrand III
Kranenburg II
en Anja Bouman haalden 6 punten.
Apeldoorn tegen "Alterno" zowel in de
40-30. •
eerste als tweede set verzuimd de volle
Kranenburg III was vrij.
Bekerwedstrijden
winst te pakken. In het zicht van "de haAlle DCV-teams zijn de 2e ronde van ven" strandde de ploeg van Jaap San- Dinsdag 15 maart:
Kranenburg IV - K.O.T. IV 38-33.
de Gelderse bekerkompetitie goed ders tweemaal.

• Rabo-Dash
Stratenvolleybaltoernooi
1988
Voor de zesde keer wordt dit voorjaar
een Stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. Indien de voortekenen niet
bedriegen zal ook dit jaar het aantal
deelnemende teams weer groter zijn
dan in 1987 (70 teams).
Er zijn dan ook een vijftal dinsdagavonden ingeruimd om dit toernooi te
kunnen afwerken.
De speeldata zijn 24,31 mei en 7,14 en
21 juni a.s.
De teams worden ook dit jaar weer
verdeeld over twee verschillende poules. Een meer prestatiegerichte poule
en een puur recreatieve poule.
De inschrijving is opengesteld tot 15
april. Aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar bij mevr. W. Kuit, Hoetinkhof 275.

INGEZONDEN MEDEDELING
Buiten verantwoording van de Redactie

Gebrek aan overleg
Al vele jaren geeft het Warnsvelds
Operettegezelschap (met succes!) een
uitvoering in Vorden. Ook de dit jaar
op het programma staande operette
"Der Zarewitsch" van Franz Lehar,
wordt op 16 april a.s. in het Dorpscentrum opgevoerd.
Bij het vaststellen van de uitvoerings-

data probeert het Warnsvelds Operettegezelschap zoveel mogelijk rekening te houden met andere evenementen, zo ook met de door "Sparta"
al lang geleden voor 9 april geplande
gymuitvoering. Maar de Spartanen
kunnen blijkbaar beter gymmen dan
plannen. Zonder enig overleg verschoven ze de door hun gekozen en al
bekend gemaakte datum van 9 april
naar -jawel! - zaterdag 16 april.
Op een moment dat al lang bekend
was dat er in Vorden een belangrijke
operette-uitvoering zou zijn. Nu staan
veel mensen die een heerlijk avondje
uit willen voor de moeilijke keus:
"Sparta" of 'Der Zarewitsch".
Misschien is het goed dan te bedenken dat "Der Zarewitsch" wel de oudste rechten heeft.
Wim Nijenhuis,
Ganzensteeg 4,
Vorden.
Noot redactie:
Over bovenstaande hebben wy als redactie al zo vaak geschreven. Waarom
in Vorden geen betere regeling via de
gemeente of één adres waar men kan
opgeven voor wanneer men een uitvoering of iets dergelijks wil organiseren?
Afgelopen week rijn er ook weer twee
toneeluitvoeringen geweest op de zaterdagavond, betreurenswaardig, vooral
voor toneelliefhebbers, om over de financiële zijde maar niet te'spreken.
Voor't winterseizoen 1988 nu reeds een
regeling maken, dan zyn wy goed bezig
ui Vorden.

Op 24 maart stak een bestuurster van een bromfiets ter hoogte van de Horsterkamp de Rondweg over en verleende daarbij geen voorrang aan een over die
weg rijdende automobilist. Bij de botsing die volgde kwam de bromfietsbestuurster te vallen maar liep geen verwondingen op.
Op 25 maart werd vanuit de kleedkamer van een sportakkommodatie in Vorden een portemonnee gestolen. De buit bedroeg f50,-. De portemonnee werd
later op de dag leeg teruggevonden.
Op 26 maart werd aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Deze werd gestolen uit de fietsenstalling bij het station.
Op dezelfde dag werd nog een fiets uit de stalling ontvreemd; deze is inmiddels
teruggevonden en door de rechtmatige eigenaar opgehaald.
Door een bestuurder van een personenauto met aanhangwagen werd een poging gedaan om illegaal een partij tuinafval te dumpen. Hij kwam daarbij met
zijn auto vast te zitten in de modder. Nadat de auto was losgetrokken kon hij
onverrichter zake huiswaarts keren.
In de afgelopen week werd verder nog enkele keren aktie ondernomen bij
alarmmeldingen; deze bleken overigens loos; Er werd bemiddeld bij sociale
problemen en geluidsoverlast en werd geassisteerd bij het verwijderen van een
over de weg gevallen boom.

Normaal en BZN op
Barchems Muziekfestival
Voor de zevende maal wordt in Barchem een Muziekfestival georganiseerd! Deze zevende maal belooft wel een klapper te worden! In het
tweede weekend van juli wordt het publiek een grandioos programma
voorgeschoteld. Wel een vrjj kostbare schotel overigens. Alleen een
grote belangstelling zal de organisatie kostendekkend maken.

BZN
De grootste aderlating is wel op zaterdagavond 9 juli wanneer BZN zal optreden. BZN de meest gevraagde muzikale formatie in Nederland. Zoveel
gevraagd zelfs dat BZN het aantal optredens sterk aan banden wil leggen.
Concerten in feesttenten behoren dan
zeker tot het verleden.
In Barchem wil BZN nog wel komen,
aangezien vorig jaar het optreden
door de groep moest worden afgezegd. De reden is alom bekend, gelukkig is de immens populaire Carola
weer volledig terug!
BZN probeert al de vorig jaar doorannulatie teleurgestelden zoveel mogelijk tegemoet te komen, vandaar dat
BZN nu in juli wel aanwezig zal zijn.
En hoe! De donderdag j.l. gestarte
voorverkoop bij Super Oplaat te Barchem loopt voortreffelijk; de grote
tent die weer op de bekende plaats zal
staan aan de Ruurloseweg biedt plaats
aan 1200 zitplaatsen, meer absoluut
niet, en "vol is vol" zeggen de organisatoren.
Wie kaarten wil bemachtigen zal snel
dienen te reageren want optredens van
BZN zijn reeds lang te voren uitverkocht!

Natuurlijk weer Normaal
Jawel, ze komen ook weer en graag
zelfs! Ze zijn de meest populaire jongens uit de Achterhoek,Normaal, nog
immer zeer geliefd en geen wonder.

Steeds weer komt de groep op deproppen met nieuw nummers, meestal
zeer origineel en natuurlijk weer allemaal plat. Zondagavond 10 juli de
Normaalste avond van het jaar en natuurlijk in Barchem.
Een avond waarop de halve Achterhoekse bevolking met trekkers en
boerenwagens langs de Hessenwegen
naar Barchem zal trekken! Hoeveel
toegangskaarten - dit jaar zeer uniek er voor Normaal beschikbaar zijn?
Het zou toch niet normaal zijn als iemand met een kaart niet bij Normaal
naar binnen kan! Vol is niet vol!

Barchpourri
Een Barchems spektakel zal het Barchem Muziekfestival op het goede
spoor moeten zetten! Een uniek gebeuren in Barchem. Ongeveer 150
personen zullen een luchtig programma brengen.
Vanzelfsprekend zal e-r de Bargkapel
aanwezig zijn, maar ook muziekvereniging Crescendo, zangvereniging
Concordia, de Volksdansgroep Barchem, de folkloristische dansgroep
Wie Schotst Verdan, enz. enz.
Barchpourri is op vrijdagavond 8 juli.
Voor Barchemers die denken ook aan
deze avond mede te kunnen werken
hebben de organisatoren altijd een
plaatsje vrij en ... toegang gratis! Bel
voor informatie 05734-475 of 246.
Overigens ook niet-Barchemers zijn van
harte welkom!

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Tegen inlevering van deze
zwaar gevuld

WAARDEBON
krenten - rozijnen - spijs

Markt Vorden
Parkeerplaats Hotel Bakker

Oud Hoegaars
wit bier

s

N

20 Harde
Duitse
Broodjes
voor

3,00

250 gram,van 4,50 voor 4,—
Specialiteiten: Natte Keek, Gevulde Keekjes, Kaneelkrentebrood, Super-Krentebollen, enz.

Jan van Aart van Jan de Bakker

heeft deze week

op vrijdag 1 april

(1,25 per stuk)

Wij maken ook dit jaar weer dankbaar gebruik
van de gastvrijheid van Hotel Bakker.

.
e

3,50

5 Koffiebroodjes 4,-

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

CAFÉ

van 7,- voor

Aktie Verbouwingspakket

Speciale Schilderijenverkoop
Hotel Bakker' Dorpsstraat 24 te Vorden

Wij gaan onze Keurslagerij verbouwen, en
verheugen ons er nu al op, straks in een
splinternieuwe winkel u van dienst te mogen
zijn.

én

Keurslagerij

Krombacher
van het vat.

Helaas betekent dat voor u ook wat overlast.
Om deze ingrijpende verbouwing te kunnen
realiseren moeten we namelijk anderhalve
week onze deur sluiten.

Vlogman

RESTAURANT
Wij beseffen, dat u daardoor onze vertrouwde
Keurslager Kwaliteit zou moeten missen.

Gezellig met familie of
kennissen uw Paasdag
beginnen

Daarom stellen wij u in de gelegenheid deze
anderhalve week te overbruggen met een
diepvriesvoorraad.

Paasbrunch
Brunch is een verlaat
ontbijt met lunch
gerechten dat wij serveren
op beide Paasdagen van
10.30-15.00 uur.
Er worden diverse luxe
broodsoorten geserveerd,
warme gerechten en
natuurlijk Paas-eieren,
Verder vindt U op tafel
een keuze van dranken.

19,50 p p
Kinderen tot 12 jaar 11,—

en zijn gesloten van 11 t/m 20 april

Pracht/ge /andschappen, zeegezichten, stillevens, bloemen
van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars

zaterdag 2 april 10.00-17.00 u
Een bezoek is zeker de moeite waard!!
ZEER LAGE PRIJZEN!

Lochemseweg 16
Warnsveld
tel. 05751-1336

Wilt tl s.v.p.
reserveren?

Uw
meubels
versleten?

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

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

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, Jransporten in binnen- en
buitenland.

Wij stofferen snel
en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een afspraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoff en.
•

interiei'radviseur

A f t -.

jieterse

Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754 517

hilzoni
•••••••••

Nu ook verkrijgbaar
in groene kap + geleiding

ROLLUIKEN

KAP IN WIT OF BRUIN, LAMELLEN IN 6 KLEUREN KWALITEIT HEROAL.
Grote voordelen van rolluiken zijn o.a.
O ISOLEREND. Zomers houden zij
de warmte tegen en in de winter
zijn zij energiebesparend.
O BEVEILIGING o.a. tegen inbraak
omdat 'n Hilzon rolluik
automatisch vergrendeld en van
buiten niet is te openen.
O GLASBREUK bescherming.
O VERDUISTERING.

Auto-Motor rijles?
Rijschool

Het rolluik is altijd in diverse standen
te gebruiken b.v. geheel gesloten,
zodat u optimale isolatie heeft en
's zomers kunt u de lamellen iets
optrekken zodat licht en ventilatie
spleten ontstaan.

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Hilzon heeft voor ieder raam de passende buiten- en binnenzonwering!
Uitval schermen

Koolplanten,
Slaplanten,
Primula's,
viooltjes etc.

Knik/Terras
schermen

Markiezen

Vlakhangend
screen

Om het leed nog wat te verzachten, bieden wij u ook nog een grandioze korting op uw aankopen

f 25,f 50,-

Bij besteding van:
3% korting
f 75,7% korting
5% korting
f 100,- en meer 10% korting
Bestel snel!

de Timmerlui en Metselaars staan al te trappelen om te kunnen beginnen.

Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon 05752-1321

Gevraagd wegens zwangerschap

Meisje
voor de winkel
Buurtsuper v.d. Mond
Hengelo Gld.

Wij zoeken voor onze bekende
kwaliteits-biggenvoeders een aktieve

wederverkoper
Op onze verkoop-ondersteuning kunt u
rekenen.
Brieven onder no. 44-1
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gasen oliehaarden

o.a. Sovital, Jogga (NIEUW!).
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.
Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

baréndsei{

bloemist - hoeven iersbedrij 'f

onwerngen
Zutphenseweg 64 - Vorden
Tel. 05752-1508

Maar dat is nog niet alles!!

Keurslagerij VLOGMAN
OP WENS EN NAAR MAAT, ZOWEL MET RECHTE ALS SCHUINE KAP.

Nu aanwezig:

* Zelf uw vleesaankopen vers uitzoeken.
* Wij verpakken het in door u gewenste portie's
De verpakking is ideaal voor uw diepvries
(foodtainers en ingeseald)
* Uw vleespakketjes voorzien van etiketten,
waarop de inhoud staat aangegeven,
verzoek brengen wij uw bestelling aan huis.

Hummeloseweg 7 - Hengelo G ld.
Tel. 05753-1048

Showroom geopend
vrijdagavond 19.00-21.00 uur
en zaterdag van 09.00-12.00 uur

NIEUW.- Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

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

1 bOS MOnfrea rOZen 4,95

Primula's

staan 14 dagen

3 voor 5,—
6 voor 9,—
10 voor 12,50

Cyneraria's 2 stuks 7,50
Calanghoë's 2 stuks 5,-

DE VALEWEIDE

Volop
Sla- en
Koolplanten

Kaapsviooltjes 3 stuks 5,95
24 Violen voor 9,75
Madeliefjes 10 stuks 7,50

Paasaanbieding:
FLORALIA
BLOEMSCHIKCURSUS
IKEBANA
o.l.v. dhr. J. Dijkerman

13 -20 -27 APRIL

Goede Vrijdag
MARKT
op de
parkeerplaats
van
HOTEL BAKKER

Verse WOrst 500 gram 2,98

Schouderkarbonade c no
1 kilo O f OO

Schouderfiletrollade •per 500 gram üf~
SLAGER

HANS JONKER &5r

1,49

Echte Bakker
VAN ASSELT

Opgave/Info: G. Molendijk
Het Vaarwerk 14
tel. 2270

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Aanbieding geldt voor donderdag, vrijdag en zaterdag.

Zie ook onze aanbiedingen.

Toplader met éénknopsbediening
voor programmakeuze en geïntegreerde vrije temperatuurinstelling.
Mobiel door verrijdbaar onderstel
met vier wielen.
Centrifugetoerental instelbaar op
600, 900 of 1.250 per minuut.
Behoedzame aanloop bij centrifugeren.
Tweetrapsonbalansbeveiliging.
Interval-centrifugeren.
• Elektronisch geregelde motor met
8 verschillende toerentallen en
3 draai ritmen.
Energiespaarprogramma met
automatis^i wastijdgarantie.
J/2 "-toets ^9 kleine wasjes.
Keuzetoetsen voor „behoedzaam
wassen", „zonder centrifugeren" en
„zonder voorwas" bij alle programma's.
Bijschakelmogelijkheid van vierde
extra spoefl^ig.
KeuzemogwÏKheid voor verhoogd
waterniveau.
Kogelventiel voor wasmiddelbesparing.
Automatische trom me l positieregeling. De trommelkleppen staan
altijd in de juiste stand voor
gemakkelijk vullen en weer leegmaken van de wastrommel.
Goed leesbaar, plexiglazen bedieningspaneel in de kleuren lichtwit
en platinagrijs (niet afgebeeld).

met
Televisie
reparaties
direct

' uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
IHhVISIf

DORPSCENTRUM
AANVANG 20.00 UUR
Kosten: f 12,50 (excl. materiaal)

In topvorm:
de nieuwe toplader van Miele

HIM

goed gevuld met slagroom
of Zwitserse room
nu van 1,65 voor maar

VlOfO

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

Speciale aanbieding:
VOETCOMFORT VAN SMITS

Wit aardewerk
bloempotten
nu vanaf 1,95
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 1261

kom vrijblijvend passen bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

jansA & gal
autoschade bed rij f

J/^\l

Autoschadereparaties
|\j
aan alle merken onder garantie autoglasservice - verhoogde daken.

J*

Acné!
Neem een "Purus" acné kuurbehandeling.
HUIDVERZORGING

iM'lf'7'

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

11! l!! i ü
Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

MÉ.GÏ.O er is geen betere
INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

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

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

<5J.OLDEIÏHAVE BV.

'

BAAKSEWEG 11 7234 SJ WICHMOND TEL 05754 755 NA WERKTIJD 05752 6439

HORECA

Hout bestellen

Harmsen

H. Rossel
Holtmaatweg 3
Leesten-Warnsveld
Tel. 05750-21600
W/j hebben ook prima
consumptie aardappelen

BUITENCENTRUM

Beide Paasdagen geopend

Te koop:

Eersteling
D ore
Lekkerlander
Parel
Eigenheimer
Surprise

•

Pleegzorg kan beschouwd worden als
een vorm van hulpverlening aan zowel
De Simavi-kollekte in Vorden heeft jongeren als ouders. Het betreft voordit jaar opgebracht f 6.274,65.
namelijk de opvang van jongeren uit de
Allen die hieraan hebben meege- Achterhoek /elf, waar de werkgroep
werkt onze hartelijke dank.
zich mee bezig houdt.

• Simav i-kollekk' 1988

• KPO-avond: 22 maart 1988

NA.K. gekeurde
pootaardappelen
diverse rassen, o.a.

• NIEUWS IN 'T KORT

bellen
Tel. 05752-1486
Weekblad Contact
goed gelezen
Volop bloeiende
violen en primula's
Kwekerij

Hendriks

Uilenesterstraat 1 5
Keijenborg - Tel. 05753-1395

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Ook is er voor deze leeftijdsgroep een
tekort aan vakantie/weekend-adressen.

Alweer de laatste avond van het seizoen, dat op een leuke manier is
afgesloten. Er werd een modeshow
gehouden met alleen zelfgemaakte
kleding. Tevens werd er breiwerk,
borduurwerk, haakwerk, schilderwerk en dergelijke 'handwerken' tentoongesteld. Alles gemaakt door de
KPO-leden. De Lady Speaker praatte
deze gezellige avond aan elkaar.
De eregast van deze avond was mevrouw Schoenaker. De zelfmaakmode werd geshowd door zowel
leden als enkele niet-leden. Alles bij
elkaar een fijne, gezellige avond die
zeker voor herhaling vatbaar is!
• Werkgroep
Gezinsopvang Jongeren (GOJ)
Hengelo (Gld.) en omgeving
In Hengelo (Gld.) en omgeving is een
tekort aan mensen die voorkorte of langere tyd een kind of jongere in huis willen opnemen. Er is behoefte aan een
aantal gezinnen in deze omgeving. Dit
hoven niet alleen gezinnen te zjjn, ook
alleenstaanden of eenoudergezinnen
kunnen in aanmerking komen.
Vooral voor tieners (kinderen van 1218 jaar) is het tekort ht grootst. Daarbij
gaat hetom opvang voor enkele weken in krisissituaties, tot soms enkele
maanden of nog langduriger.

Voor meer informatie kan men vrijblijvend contact opnemen met Jeugd
Onder Dak (JOD), Centrale voor
Pleeggezinnen, in Arnhem, tel. 085516363, of met de Werkgroep Gezinsopvang Jongeren, tel. 08344-411.

SPORTNIEUWS
• RTV Vierakker-Wichmond
Met ingang van zaterdagmorgen 6 februari jl. is de jeugdafdeling van de
wielerclub RTV Vierakker-Wichmond weer begonnen te trainen.
Het vertrekpunt is bij garage Zeevalkink.
Getraind wordt er onder deskundige
gediplomeerde jeugdtrainers.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Hermien Waarlo, Hellenkamp 7, Warnsveld, tel. 21278.

UW

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

|j

ul Koninklijk
Verbond v;m
Cratisc-hc
Ondwnumingwi

DRUKKERIJ

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

•ï

DERDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Rijwielbelasting
plaatjes keren terug
Met het oog op de noodzakelijke versterking van de Rijksmiddelen
heeft het Ministerie van Financiën het nodig geoordeeld met ingang
van 16-4-'88 belasting op rijwielen te gaan heften.
De belasting geldt voor iedere ingezetene, die een rywiel bezit of berijdt De kontrole hierop zal zeer scherp /yn.
Een wetsvoorstel hiertoe diendende, is by de Tweede Kamer ingediend.
Artikel 4
Er worden kosteloos Rijwielbelasting
plaatjes verstrekt voor rijwielen die
uitsluitend worden bereden door personen
a. die uit hoofde van hun beroep of
bedrijf een rijwiel nodig hebben;
b. die uitkeringsgerechtigd zijn.
Er gelden dan beperkende bepalingen, o.a. men mag er ook op zondag of
zaterdag mee fietsen, maar niet voor
plezier.

Artikel?
A.
Een rijwielplaatje is niet vereist voor:
a. kinderrijwielen, waarvan de wielomvang niet meer bedraagt dan 15
cm;
b. dienstrijwielen die worden bereden
door functionarissen in uniform of
uitmonstering met ambtelijke onderscheidingstekens;
B.
U dient een proef af te leggen van bekwaamheid voor het besturen van een
rijwiel volgens de huidige verkeerseisen, zoals behoorlijke verlichting,
behoorlijk richting aangeven als u
links of rechts afslaat.

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Opbrengst Vastenaktie
naar Pater Jan Bosman

Prijswinnaars in hun nopjes

Evenals vorig jaar, dit jaar en het komende jaar is de opbrengst van de Vastenaktie bestemd voor het bouwen van
een lagere technische school in kisangara Juu. Deze plaats is gelegen in
Noord Tanzania.

Van de opbrengst van 1987 is eerst een
aanbetaling gedaan waarvoor al diverse bouwmateialen gekocht zijn. Ook is
een tractor met trailer aangschaft voor
het transport van de materialen in de
bergen. Want materialen aan huis
brengen is er niet bij.
De
bouw van de technische school
C.
wordt
door de lokale bevolking elke
Alleen op vrijdag l-4-'88 dient u de
maandag
uitgevoerd; daarom kan het
proef af te leggen en wel van 8.00 uur
goedkoper en zijn de bewoners van
tot 18.00 uur op het parkeerterrein by
Kisangara Juu direct betrokken bij het
het Politiebureau.
project.
Na genoemde datum kunt u de plaat- 's Maandags is nl. in Tanzania de wejes alleen nog verkrijgen tegen beta- kelijkse Opbouwdag. Een ieder in dit
ling, doch U dient ook in dit geval aan land is dan verplicht te werken aan de
te tonen bekwaam te zijn om een rij- (her)opbouw van het land.
wiel te besturen.

Doen

Artikels
Overtreding wordt streng gestraft.
Door middel van verrijdbare elektronische geleidepoortjes, bekend van
warenhuisuitgangen en vliegvelden,
wordt op de openbare weg naleving
gecontroleerd van het in de wet bepaalde.
Bij overtreding worden de volgende
boetebedragen opgelegd, die contant
moeten worden afgerekend:
a. Het fietsen zonder geldig plaatje
kost u f 75,-.
b. Het onbevoegd gebruik maken van
een kosteloos plaatje wordt beboet
met tenminste f 100,-, naar draagkracht oplopend tot f 5.000,-.

U ziet hier een RU w ie lbelasting plaatje afgedrukt
voor het belastingjaar
1988.
U moet het wel nog op
het Politiebureau laten
voorzien van uw,fiscaal
nummer.

Ontleend aan „Proost Prikkels"

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensrollade aan het spit
Varkensrolladen van de lende lenen zich erg goed om aan het spit te
worden geroosterd. Het is een ideaal stuk vlees om boven het gloeiende
houtskool te roosteren, maar ook aan het (draai)spit in de oven levert
het een smakelijk gerecht op.
Reken voor 6 tot 7 personen op een lenderollade van ruim l kilogram.
Laat de rollade vooraf gedurende 6 uur marineren in een mengsel van 3
deciliter gezeefd sinaasappelsap (vers geperst) en 3 eetlepels citroen- of
limoensap. Maak de rollade voordat ze in de marinade wordt gelegd
eerst droog met keukenpapier en wrijf de rollade daarna in met 2 a 3 eetlepels fijne Franse mosterd. Keer de rollade elk uur even om.
Maak het vlees vlak voor het roosteren volkomen droog met keukenpapier en bestrijk het met (zonnebloem)olie. Steek het aan het spit en
rooster het, onder voortdurend keren, gedurende 35 tot 40 minuten
waarbij het vlees nog enkele keren met wat olie dient te worden bestreken. Verpak het vlees na het roosteren in folie en laat het een kwartiertje
liggen. Snijd het daarna in vingerdikke plakken en verwijder het touw
waarmee de rollade werd opgebonden.
Geef bij de rollade een warme saus, die u maakt door het restant van de
marinade samen met 2 deciliter droge witte wijn (of bouillon) en l theelepel rasp van sinaasappelschil aan de kook te brengen en gedurende 5
minuten telaten doorkeken. Zeef het vocht en los er l eetlepel bruine
suiker in op.
Bind de saus met een mengsel van l ]/2 theelepel maïzena en 1 1 / 2 eetlepel
koud water. Laat de saus daarna nog l minuut zachtjes doorkeken. Klop
er vervolgens l klontje ijskoude (ca 30 gram) boter en l eetlepel mosterd
door. Neem direct nadat boter en mosterd in de saus zijn opgenomen het
pannetje van de warmtebron.
Leg het in plakken gesneden vlees, zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model, op een voorverwarmde schaal. Schenk er en deel van de saus
over. Dien de rest apart in een sauskom op.
TIP: geef er drooggekookte rijst en een tomatensalade met zwarte olijven bij.
Bereidingstijd: 50 minuten
Enegie per portie: 1414 kJ (350 kcal)

Donderdag 31 maart 1988
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Wat ze allemaal doen houden wij hier
voor onmogelijk. U moet zich hierbij
voorstellen dat stenen enerzijds gehouwen worden en andere stenen
zelf gebakken worden, de weg begaanbaar maken en houden, het hout
verzorgen voor de veldovens. Bakstenen transporteren naar de bouw.
Keien transporteren. Hout zagen en
transporteren vanuit het bos naar de
bouwplaats. Dan moeten deze mensen nog timmeren en metselen om de
school te bouwen. Het is dan ook begrijpelijk dat Jan Bosman en de zijnen
niet denken in termen van maanden
maar in termen van jaren om dit project gerealiseerd te krijgen. De gevraagde f30.000,- zijn daarom hard
nodig om te voorkomen dat men in
Kisangara Juu in Lusterum moet gaan
denken. ^^

Afgelopen maandag reikte bakker Van Asselt de prijzen uit van de Rebuswedstrijd welke hu ter gelegenheid van de opening had georganiseerd.
De prijswinnaars waren: 1. Rudy en Anja Huetink; 2. Nick Leferink; 3. A. Dales; 4. Mevr. Knoef;
5. Peter Sloetjes. De prijzen bestonden uit taarten en krentenbroden.

oud-Indiëgangers, velen kwamen vergezeld van hun partners. De zaal was
geheel bezet. De avond werd voor het
grootste deel gewijd aan de nazorg
voor de gewezen militairen, thans ca.
59 tot 65 jaar oud. Drs. v.d^tei, Vertrouwensman van de MiHrer van
MOV
Defensie, was hiervoor op deze avond
De MOV groep Vorden-Kranenburg aanwezig, vergezeld van mevr. Kraan,
maakt onderdeel uit van het dekenaat Sociaal Hulpverleenster en drs. van
Zutphen. Zij hebben Pater Ad. Thij- Vreden, Psycholoog.
sen, die tiJÉLijk in Nederland is, in Drs. v.d. Mei omschreef ^É| werkVorden er^Kranenburg uitgenodigd zaamheden en dat van zijn^rdewerom een toelichting te geven over dit kers als volgt: a. Het adviseren van de
project. Hij (Pater Thijsen) kent Jan Minister betreffende gewenste maaBosman persoonlijk en heeft reeds 25 tregelen voor de oud-Indiëgangers en
jaar Tanzania-ervaring achter de rug. b. Het contact tot stand brengen tusWarm menselijk maakte hij ons deel- sen de gewezen militairen die moeigenoot van de ontwikkeling in Kin- lijkheden met hun I ndië-verieden
hebben en de hulpverlenende instansangara Juu.
ties.
Ook de pensioenkwestie heeft
Deze stimulans wil men graag overbrengen middels dit verhaaltje. Mocht zijn belangstelling, o.a. de niet betaalmen meer informatie willen dan kan de rentezegels tijdens de diensttijd.
men contact opnemen met mevr. D. 's Avonds na de bijeenkomst en de
Spithoven te Kranenburg en/of mevr. J. andere morgen hadden een 8-tal personen en gesprek over hun moeilijkSmeenk te Vorden.
heden met drs. v.d. Mei en zijn medewerkers, terwijl een aanzienlijk aantal
Uw gewenste bijdrage kan overgemaakt
schriftelijke verzoeken om hulp binworden aan de Rabobank t.g.v. rek. no.
nen
kwamen.
36 64 07 368.
De avond werd verder gevuld met gezellig samenzijn en, om de kosten te
dekken, werd een verloting gehouden
NIEUWS IN T KORT
met als hoofdprijs een Gazelle damesfiets. De prijzen werden in hoofdzaak
beschikbaar gesteld door de onderne• Leuke aktie voor kinderen bij mers van Vorden en Omstreken en
Visser Mode te Vorden
een fietsenfabriek aan de IJssel. Al
Vanaf donderdag 31 maart t/m zater- met al een nuttige en gezellige avond,
dag 9 april houdt Visser Mode een ori- die voor herhaling vatbaar is. De orgaginele aktie. Indien men in die perio- nisatoren hebben hier reeds in voorde kinderkleding koopt kan het kind
zien. Op dinsdagavond 26 april a.s. is
geheel gratis met de nieuwe kleding er en bijeenkomst te Lengel bij
op de foto. Zie advertentie. Visser 's Heerenberg in "het Wapen van
Mode heeft een leuke kinderafdeling Berg".
en heeft o.a. de merken Barbara Farber en Pointer, die ook dit voorjaar • Operation Friendship
weer een vrolijke collectie heeft.
maakt zich op voor
Zaterdagavond kon men dit nog op de
bezoek
Amerikanen
t.v. zien. Ook de goede kwaliteit van
deze kinderkleding is bekend. Verder De jongerenuitwisselingsorganisatie
heeft men het merk Train, leuke kin- "Operation Friendship" afd. Vorden is
derkleding tegen leuke kleine prijsjes. van start gegaan met de voorbereidinOok voor de peuters (vanaf maat 92) gen voor de komende zomer. Drie wekunt u bij Visser Mode uitstekend ken lang zullen 22 Amerikaanse gasten ondergebracht worden bij 22
terecht.
gastgezinnen
in Vorden en omgeving.
In de paasvakantie is het een goede
gelegenheid om eens te gaan kijken Voor de gasten zal een programma in
met uw kinderen en wie weet komt elkaar gezet worden waarin verschiluw kind ook met zijn of haar nieuwe lende aspecten aan bod komen.
Naast de vriendschap is het de bedoekleding op de foto.
Als u dan toch in de zaak bent kijkt u ling dat de Amerikanen wat van de
dan ook eens op de dames-, heren- en Nederlandse gezinnen leren en ervaringen uitwisselen hoe het leven reilt
jonge mode-afdeling.
en
zeilt in Nederland en in Amerika.
U zult zien Visser Mode brengt mode
De gasten draaien drie weken lang
voor het hele gezin.
mee in het gastgezin, zodat ze volop
de gelegenheid krijgen om de Nederlandse manier van leven te leren ken• De oud-Indiëgangers
nen.
1940-1945 bgeen
Op dinsdagavond 8 maart vond in de
grote zaal van "het Pantoffeltje" een
zeer geslaagde bijeenkomst plaats van

Tijdens het programma zullen bezoeken worden gebracht aaji o.a. Amsterdam, Zutphen en Arnhem. Voor het

eerst zal ook Den Haag bezocht worden. Daarnaast zal er gekampeerd
worden en zal de achtkastelentocht op
de fiets verreden worden.
Het bestuur van Operation Friendship Vorden is druk in de weer om het
programma rond te krijgen en daarnaast ook het benodigde geld om het
programma te kunnen bekostigen bij
elkaar te krijgen.
Als eerste actie heeft O.F. een boerenkoolavond georganiseerd, die inmiddels heeft plaatsgevonden en zeer succesvol is verlopen.
De komende maanden zal er een aantal zaterdagen besteed worden aan
het wassen van auto's. Met de gehele
groep zullen in een soort lopende
band idee zoveel mogelijk auto's gewassen worden. Operation Friendship
hoopt tenminste dat veel mensen hun
auto zullen willen laten wassen.
In de drie weken is er één dat dat de
groepen Amerikanen die in Nederland bij elkaar komen en met elkaar
optrekken. Deze dag wordt D-Day genoemd en zal dit jaar in Vorden plaatsvinden.
O.F. Vorden heeft een speciale commissie voor deze dag in het leven geroepen, die er zorg voor gaat dragen
dat de ongeveer 150 jongelui die dag
bezig worden gehouden. Waarschijnlijk zal er een zeskamp worden georganiseerd met aansluitend gezamenlijk eten en ter afsluiting een discoavond. De Amerikanen zullen op
dinsdag 19 juli arriveren en op maandag 8 augustus weer naar de States terugvliegen.

• Eerste Paasdag
traditionele
eierzoekwedstryd
De buurtvereniging 'Kranenburgs Belang' houdt op 1ste Paasdag 's middags haar traditionele eierzoekwedstrijd. Men kan zich in laten schrijven
in café Schoenaker. Er wordt gezocht
in verschillende leeftijdsgroepen en
voor de gelukkige vinder is er een aardig prijsje beschikbaar.

• Het Warnsvelds
operettegezelschap komt naar
Vorden
Het Warnsvelds operettegezelschap
brengt dit jaar de operette Der Zarewitsch van Bela Jenbach en Heinz
Reichert op muziek van Franz Lehar.
De opvoering is te Vorden op 16 april
in het Dorpscentrum Vorden.
Hoofdrolspelers:

Zarewitsch — Anton Eijkelkamp
Sonja — Margo Hulleman
Masscha — Tiny Kamphorst
Iwan — Wim Nijenhuis
Grootvorst — Jo Hulleman (tevens
regie).
Het is een mooie stemmige operette
met bekende melodieën als het Wolga-lied en het Tscherkessen-koor.

• Openbare bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de openbare bibliotheek:

H. Zwijnenburg — Franse middellandse zeekust en Corsica; Dolomieten en
het Gardameer; I.E.S. Edwards — De
piramiden van Egypte; R. Daley — De
man uit Nice; J.R. Saul — De Gouden
driehoek; Fr. de Jonge — Zaansch
Veem; Cl. Schouwenaars — Beminnen; K. van Zomeren — Sterk water;
Tr. van der Roest — Zolang er vensters
zijn; P.-J. Rémy — De onsterfelijke
stad; M. Yourcenar — Onder voorbehoud; V. Andrews — M'n lieve Audrina; J. Huibers — Bloedarmoede; G.L.
Berk — Landschappen in Overijssel;
C. Forbes - Dodelijke Delta; W. Gijsen — Roos van het zand; S. Vermeent
• Kaarten op tafel; J. Tjiam — Mensendieck; een praktisch handboek.

• Floralia
Bloemschikcursus Ikebana
In de loop der jaren is de bloemschikcursus van Floralia een begrip geworden. Aan deze cursus wordt, voorafgaand aan de jaarlijkse tentoonstelling, door vele bloemschikliefhebbers
enthousiast deelgenomen.
Naar aanleiding van meerdere positieve reacties hierop, heeft Floralia besloten dit voorjaar een cursus te organiseren die een heel speciaal karakter
zal dragen. Het gaat om de zg. IKEBANA, d.w.z. bloemschikkunst die
uit Japan afkomstig is.
Het gebeurt vaak dat liefhebbers van
bloemen bij het zien van een modern
opgemaakt stuk zeggen: "Dit is een
Ikebana." Maar dit wordt niet altijd
juist bekeken, want al komt de westerse stijl aardig overeen met de Japanse
vorm, toch kunnen deze beide stijlen
niet op één lijn gesteld worden.
Bij Ikebana heeft men te maken met
een vorm van bloemschikkunst die
zijn oorsprong vindt in de geestelijke
stromingen die sinds eeuwen hun
stempel drukken op het Japanse leven. In het 'westen' worden bloemstukken gemaakt, zuiver en alleen om
er in het dagelijks leven van te genieten. Dhr. J. Dijkerman zal op drie cursusavonden de deelnemers theorie en
praktijk bekend maken met Ikebana.
Aan de orde komen:
1. Herkomst (ontstaan en geschiedenis); 2. Traditionelee klassieke stijlen;
3. Moderne, poëtische en vrije schikking; 4. Oefeningen in vormgeving en
symboliek; 5. Materialen en technieken.
Het is de bedoeling om m.b.v. deze
achtergrondinformatie op deze avonden meteen aan de slag te gaan.
De cursusavonden zijn op 13,20 en 27
april in het Dorpscentrum. Voor deze
cursus kunnen zich maximaal 15 personen opgeven. Bij opgave ontvangt u
een uittreksel over Ikebana en een
lijstje met mee te nemen materialen
voor de eerste les.
Zie ook de advertentie.

2e PAASDAG - GRANDIOZE MEUBELSHOW 10.00-17.00 u.

HELMINK MEUBELEN
VORDEN Zutphenseweg 24 -Tel.

05752-1514

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3-7 -Tel. 74190

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI
STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE
EN SCHERP GEPRIJSD!

Off. OPEL-dealer

OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-ASCONA-B
OPEL-REKORD
OPEL-REKORD

3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
4-drs.
5-drs.
4-drs.

VOLVO 66
VOLVO 340 DL
V.W. GOLF LX
V.W. POLO-C
FORD-ESCORT
RENAULT-R9 GTX

2-drs. AUTOMAAT
3-drs. 1400 DL L.P.G.
3-drs. 1 600 D DIESEL
3-drs. 33 kW. Spec., v. 1 e eig.
5-drs. 1 300 S "Luxe", v. 1 e eig.
4-drs. 1 700 S LPG, 5-bak, etc.

OIBH
OPEL mu

12SG.L.
13 S L.S. 5-bak
13 S G. L. 5-bak
12 N Berlina
16 D Spec. DIESEL
12 S Spec. L.P.G.
13SG.L.
13 S L.S.
16 S Sport 5-bak
13 S G.T. 5-bak
16 D L.S. DIESEL
12 S L.S. CARAVAN
12 S L.S. CARAVAN
12 S City Spec
20 D DIESEL
18 S L.S. CARAVAN
2.0 S Travelier L.P.G.

Off. OPEL-dealer

41 .000 km
27.000 km
1 7.000 km
1 1 1 .000 km
1 31 .000 km
69.000 km
25.000 km
53.000 km
60.000 km
30.000 km
97.000 km
74.000 km
59.000 km
123.000 km
1 30.000 km
58.000 km
7 1.000 km

wit
geel
beige
bruin
groen
bruin
bruin
grijs
rood
wit
wit
rood
rood
bruin
bruin
blauw
blauw

1985
1985
1985
1981
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
model '78
1981
1985
1986

1 4.800,1 5.000,15.350,8.000,12.750,1 3.200,17.250,18.750,18.750,21.000,,1 6.000,1 4.000,19.950.3.500,5.750,21.500,23.750,-

80.000 km
87.000 km
1 23.000 km
9.000 km
40.000 km
46.000 km

geel
wit
blauw
blauw
blauw
wit

1980
1985
1983
1987
1984
1987

4.500,15.750,1 1 .500,16.750,1 4.000,20.750,-

Bij ons bent U
-

aan het juiste adres voor:
administratieverzorging
belastingzaken
loonadministratie
bedrijfsadviezen
computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangifte
houden wij extra zittings-avondop woensdag
30 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

OPEL-Service W.J.£?KOOI •©•Eü
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM
.

KLEIN LEBBINK

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

OPEL ^
|
|
Off. OPEL

TEL. 05730-2555

Off. OPEL-

Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen
door een deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening in het midden-en
kleinbedrijf, alsmede de agrarische sektor.
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DE TUUNTE
HEEFT EEN PRACHTIG
PAASEI VOOR U GELEGD!

vrijetijdskleding

Kijk naar onderstaande aanbiedingen
Heren
overhemden

Tiener
streepbroek

Uni

een merkhemd met
korte mouw en
ingeweven streep
Tuunteprijs 24,95

met rimpelelastiek
in de boord

met turtle hals
in vele kleuren

Tuunteprijs 29,95

Tuunteprijs 45,-

Paaseiprijs

Paaseiprijs l %7,<s

Paaseiprijs

Boxershorts

Kinder
sweatshirts

Sport
badlaken
in een royale maat
en fantastische kwaliteit

Tuunteprijs 7,50

in vele modellen
en uni en bedrukt
met col en polokraag
Tuunteprijs 27,50

Tuunteprijs 15,-

Paaseiprijs 4,*/O

Paaseiprijs 14,«£

Paaseiprijsv

in vele strepen
en kleuren

Grote keus in schoenen.
Vele goede merken
in Dames-, Heren- en Kinderschoenen

adidas ^
G

Pinoccffio

JOCHIES, MEPHISTO, EMMENDO

WIJ
WENSEN U
PRETTIGE
PAASDAGEN

sweatshirts

DAMES HEREN
COL SWEAT SHIRT
Korte mouw
Kleuren: wit, kiezel, khaki, olijfgroen, zwart
NERGENS GOEDKOPER!!

1995
TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

EIBEI E

Ï°ULFT
JÏ

LOCHEM

Onze
paasshpw
heeft een VOORDELIG tintje

Uitnodiging
Nieuwe huisvesting
Uitbreiding machinepark
Goede Vrijdag
Zaterdag
Ie Paasdag
2e Paasdag
Dinsdag

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april

CtrtlllCAATMOUOt»

Meer werk

tot 5 uur
tot 5 uur
kijkdag
tot 5 uur
tot 5 uur

Bent U zo'n vakman

Na de opening
van onze nieuwe drukkerij
is ons orderpakket toegenomen.
Gelukkig uiteraard,
wij zijn er erg blij mee,
doch om onze klanten
tot volle tevredenheid
te bedienen,
hebben wij vakmensen nodig.

Dondertman B.V,

die één of meerkleuren
drukwerk kan maken op onze
Miller 1 en 2 kleuren
offsetpersen of GTO persen?
Neem dan kontakt met ons op
of kom vrijblijvend
een kijkje nemen.

Stoomdijk 13-15, Laren G ld.
Telefoon 05738-1273

DRUKKERIJ

Onbezorgd grasmaaien

WEEVERS

betekent dat uw machine
in topconditie moet zijn.

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

Wij halen hem graag
bij u op voor een

vakkundige
onderhoudsbeurt
Bel nu

2e Paasdag open van 11.00 tot 17.00 uur
BIIMKGO

meubelen

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

fa. Kuypers

Aan de Verzekerden

Tel. 05752-1393
telefoon 05753-1286

ZIEKENFONDS OGZO, Grotestraat 92 - Goor

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

De OGZO Infobus en de
kantoren van het
Ziekenfonds OGZO en
OGZO Assurantie zijn op
Goede Vrijdag voor het
publiek gesloten.

15 verschillende soorten
Café-Restaurant

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

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

Goede Vrijdag
zijn wij
de gehele dag gesloten.
Vanaf heden
kunt u bij ons terecht

voor al uw inlijstwerk
groot of klein
klassiek of modern
Keuze uit ca. 50 soorten,
tegen scherpe prijzen
en

door
vakmensen gemaakt!

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

Damesafdeling

Herenafdeling

Kinderafdeling

KLEIN LEBBINK

medische

sportief

stoere

trench-coat

jack

jack's

khaki en marine
159,-

donker blauw
139,-

bekende
merken

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22 - Postbus 97 - 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 - b.g.g. 05753-3274

Wij hebben graag druk werk
met uw drukwerk

DRUKKERIJ

WEEVERS

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vonten - Tel. 05752-1567

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

Deze akties gelden alleen donderdag, vrijdag en zaterdag.

HEDEN AVOND - KOOPAVOND
ledere bezoeker ontvangt gratis het ROV Paas-chocolaatje.

Grote Paasaktie
Zag U zaterdagavond
de grote modeshow op de t.v.?
Dan zag U o.a. de collecties van
het Lievertje, Clarisse, Barbara Farber,
Pointer, El Mior en Melka.
Visser Mode heeft dit (en nog veel meer)
voor U nu in huis.

Vsscl

—^^^
mode
burg. galleestraat 3 - vorden

bij JEANS '84

""

10 dagen lang bij iedere besteding van f 25,

POLOSHIRT voor vijf gulden!
dus nu als een haas naar.,
Dorpstraat 29

RUURLO

Koos Landeweerd:
"Aanstaande ouders stappen in een "wereld die nieuw voor hen is"

Baby Center heeft regiofunctie

eens op dat hier een belangrijke taak
voor het gemeentebestuur is weggelegd. "We kunnen de mensen niet zomaar hier naar toe halen en ze dan
maar laten zitten", zo sprak hij. Vanuit
de werkgroep Vorden van Amnesty
werd gewezen op de toneelgezelschappen in Nederland die het gehele
vluchtelingenprobleem door middel
van toneelspel nader onder de aandacht van de bevolking brengen.
Dhr. Arends tot de commissie Welzijn: "Wij hopen dat u bij de besluitvorming over het vluchtelingenvraagstuk in gedachten wilt houden dat een
vluchteling geen keus heeft, maar U
wel!"

AGENDA
Vordens Mannenkoor, elke maandag repetitie in het Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmiddag voor ouderen in het Dorpscentrum.
ledere maandagavond oefenavond majorettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.
ledere dinsdagmiddag dansen voor ouderen Zaal de Herberg.
ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker.

Er zyn weinig aankopen in een mensenleven denkbaar die met meer emotie gepaard gaan als de aanschaf
van een babykamer. Logisch, want de geboorte van een kind is nou eenmaal een emotionele gebeurtenis.
Dat vraagt van de industrie en de detailhandel in deze branche veel invoelend vermogen. Spulletjes voor ledere dinsdagavond repetitie muziekkorps en drumband Chr. Muziekver. Surhet aanstaande kind moeten aan veel voorwaarden voldoen.
sum Corda in het Dorpscentrum.
Veligheid uiteraard, maar ook een minder makkehjk te omschrijven factor als sfeer speelt hij de aankoop
een grote rol. Iemand die daar alles vanaf weet is Koos Landeweerd, eigenaar van "Baby Center" in Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De DeurdreaZutphen.
jers" bij "d'Olde Smidse".
"Baby Center" is gevestigd aan de
Schupstoel in Zutphen. Op de dag van
onze komst regent het. Het grote zonnescherm fungeert nu dus als regenscherm en houdt een tiental wandelwagentjes dat buiten staat droog.
Eenmaal binnen zijn we verrast door
de afmetingen van de zaak. Op een
oppervlakte van zo'n driehonderd
vierkante meter staat werkelijk alles
dat aanstaande ouders zich voor hun
kind kunnen wensen.
En dat varieert van een "eenvoudige"
zuigfles tot complete babykamers,
van een bedlampje tot een kinderwagen.
Het zijn in het bijzonder de lichte en
vrolijke kleuren die de sfeer bij "Baby
Center" bepalen. Maar in een babyspeciaalzaak zijn niet alleen de kleuren belangrijk. Koos Landeweerd:
"Zoals je al opmerkte is de sfeer met
name in deze branche van belang.
Maar die sfeer ontstaat niet allen door
een leuke inrichting van je zaak. Het
gaat er veeleer om dat je aanstaande
ouders rustig kennis laat maken met
alles dat er op dit gebied te koop is.
Over het algemeen komen hier mensen die hun eerste kind verwachten,
met alle onzekerheid die dat teweeg
brengt van dien. Mensen komen hier
vaak eerst om zich te oriënteren, ze
stappen tenslotte in een wereld die
nieuw voor hen is. En die ruimte bieden we ze dan ook."

oriëntatiefase van de aanstaand ouders belangrijk is, houdt dat voor ons
in dat de adviesfunctie een grote rol
speelt. En het is nou eenmaal zo dat
een vrouw van tegen de dertig meer
aandacht en enthousiasme op kan
brengen bij het zien van een babykamer als een man van vijfenzestig die
puur op verkoop gericht staat te adviseren.
Andersom werkt dat trouwens idemdito: een aanstaande moeder heeft
veel meer affiniteit met een jonge
vrouw van haar leeftijd dan een ouder
man.
Bij "Baby Center" in Zutphen staat
een enorm aanbod kinder- en wandelwagens, complete babykamers (en zogenaamde "doorgroeikamers"), veiligheidszitjes voor de auto en kleinere
spullen als rammelaars, bijtringen,
speelgoed, flessen, slabbetjes en zelfs
veiligheidsspelden.
Een opsomming gaat altijd mank, omdat je nooit alles kunt vermelden,
maar het is niet verwonderlijk dat de
klanten van "Baby Center" overal
vandaan komen. Koos Landeweerd:
"We hebben duidelijk een regionale
functie op dit gebied. Dat komt enerzijds natuurlijk doordat we een compleet assortiment voeren, anderzijds
heeft dat veel met de adviesfunctie,
waar ik het net over had, te maken.
Maar ook het service-aspect mag je
niet uitvlakken."

Adviezen belangrijk
Het personeel van "Baby Center" bestaat uit jonge vrouwen. Dat is geen
toeval, maar een keuze die bepaald is
door de ervaring die Koos Landeweerd op dit terrein heeft opgedaan.
Koos: "Als je ervan uitgaat dat juist die

NIEUWS IN T KORT
• Buurtschap Wildenborch
genoot van "Bokkesprongen"
toneelstuk van TA.O.
Zowel vrydag- als zaterdagavond was
de Kapel in de Wildenborch volledig
uitverkocht tydens de uitvoering van
het toneelstuk "Bokkesprongen". De
uit de Wildenborch stammende toneelvereniging TA.O. kreeg het publiek
volledig in haar greep.
Regisseur J. Huidink moest het beide
avonden wegens ziekte af laten weten. Desondanks maakte T.A.O. er
een dolle boel van. De zaal vermaakte
zich kostelijk met de vele komische situaties.
Het geheel speelde zich af rond de
boerderij van de 71-jarige Hendrik
Schotkikker (gespeeld door Harry
Dinkelman). De neven en nichten
(rollen gespeeld door Appie Klein
Brinke, Jurrie Klein Brinke, Reinier
Klein Brinke en Dinie Schooien)
hoopten vurig dat oom Hendrik "de
pijp" uit zou gaan, want dan was. er immers een leuke erfenis te verdelen.

Uitgebreide service
"Baby Center" krijgt klanten vanuit
de hele regio en zelfs van daarbuiten.
"Het is merkwaardig om te constateren dat onze klanten soms van heel
ver naar Zutphen komen, terwijl men-

Het tegendeel gebeurde echter. Oom
Hendrik kwam plotsklaps met een oude Duitse jeugdvriendin, Edeltraut
Auguste Gruber (Dinie van Ark), op
de proppen. Begrijpelijk dat oom
Hendrik wel iets anders te doen had
dan aan doodgaan te denken! Op gegeven moment was het dan toch zover, althans die veronderstelling leefde.
Oom Hendrik was nl. per vliegtuig
met zijn Edeltraut naar Californië vertrokken om daar de kinderen van
Edeltraut te bezoeken. Toen de neven
en nichten hoorden dat het vliegtuig
was verongelukt (een melding via het
Journaal) werden de mouwen opgestroopt en werd begonnen met het
huis van Oom Hendrik leeg te halen!
Dan gaat de deur open en stappen
Hendrik en Edeltraut ongedeerd dekamer binnen. De neven en nichten
dropen beschaamd af en de beide
"verliefden" leefden uiteraard nog
lang en gelukkig.
Aan het blijspel werkten verder nog
mee: Frida te Lindert (tante van Hendrik) en de buurlui Frits Pladet en Erica Kornegoor - grime: Willemien
Flierman - souffleuse: Janny Sligman
- Decors en kleding werd door T.A.O.
zelf verzorgd.

sen uit Zutphen zelf wel eens denken
dat spullen die je van ver haalt goedkoper zijn. Dat is een misvatting: we
zijn hier minstens zo kwaliteits- en
prijsbewust bezig. Bovendien vind je
hier alles wat er op babygebied te
koop is in Nederland", aldus Koos
Landeweerd.
Een reden om juist eerst eens in Zutphen te gaan kijken is de uitgebreide
service J^"Baby Center" aan al haar
klanten^redt. De meeste gekochte
spulletjes kunnen in overleg bezorgd
worden, ook op een later tijdstip als
dat beter uitkomt. Maar ook direct
meenemen kan, want met name de
meubel^fcjn de populaire prijsklasse
zijn altijl^oorradig.
Bovendien neemt "Baby Center" in
geval van een teleurstelling alle gekochte spullen zonder uitzondering
terug.
Alles wat u bij "Baby Center" aantreft
zijn eerst op alle veiligheidsaspecten
gekeurd. Dat geldt natuurlijk voor de
autostoeltjes, maar ook voor meubelen bijvoorbeeld. Geen giftige lak,
geen scherpe onderdelen, en de juiste
spijlafstand bij bedjes en boxen.
Koos Landeweerd tenslotte: "Dat is
nou juist dat stukje ervaring en deskundigheid waarop de aanstaande ouders moeten kunnen vertrouwen. En
dat vertrouwen mag je als speciaalzaak noo't schaden."
"Baby Center" kunt u vinden aan de
Schupstoel 5 in de Zutphense binnenstad. Het grote parkeerterrein van de
Miro ligt slechts op honderd meter afstand. Op vrijdagavond is er koopavond.

• Werkgroep Vorden van
Amnesty vraagt commissie
Welzjjn aandacht voor
Vluchtelingenvraagstuk
In de commissie Welzjjn deelde Locoburgemeester J.F. Geerken woensdagavond mede dat het college kontakt
heeft gehad met de woningbouwvereniging 'Thuis Best" met de vraag of er
mogehjkheden zyn om woonruimte beschikbaar te stellen voor vluchtelingen.
'Thuis Best" zal met deze vraag rekening houden en hier nader zowel bij
de gemeente Vorden als Hengelo op
terugkomen. Dhr. Geerken deelde
mede dat er onlangs tussen Amnesty
Vorden en het gemeentebestuur gesprekken zijn geweest over het vluchtelingenprobleem.
Dhr. G.M.W. Arends, die namens de
werkgroep Vorden van Amnesty deze
avond het verzoek om woonruite beschikbaar te willen stellen nader toelichtte, achtte het van groot belang dat
de voorlichting naar de bevolking toe
een gezamenlijke taak is van de vluchtelingenorganisaties en de gemeentebesturen.
Dhr. Wempe (PvdA) wees er even-

ledere dinsdagavond badminton-competitiewedstrijden Flash en iedere donderdagavond badminton speelavond, sporthal.
ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.
Fietsclub VRTC elke dinsdagavond wégtraining.
ledere dinsdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Seniorenspoi±in de Sporthal.
ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymnastiek. Stichting Welzijn Ouderen.
Elke woensdagochtend in^^Dorpscentrum gelegenheid voor bilja^Ri, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag bridgen, klaverjassen en andere kaartspelen.
Woensdagavond oefenavond Knupduukskes in het Pantoffeltje.
Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
woensdagavond majorettes; donderdagavond repetitie drumband en harmonieorkest - leerlingen: woensdag en donderdag.
ledere donderdagmiddag repetitie Kinderdansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.
ledere donderdagavond repetitie harmonie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
V ierakker.
ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.
ledere zaterdagmorgen in het Dorpscentrum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodicaclub.

MAART
31 Bejaardenkring, Pasen
APRIL
2 LRPC de Graafschap, clubwedstrijden, Hamelandweg
8 Jong Gelre, Regio culturele
wedstrijd
12 Soosmiddag Bejaarden Kranenburg
14 Bejaardenkring Vorden
16 LRPC de Graafschap, Concours
Hippique, Het lekkerbekje
16 Operette Warnsveldse Operette
Vereniging
17 LRPC de Graafschap, Concours
Hippique, Het lekkerbekje
19 NCVB afd. Vorden

De mensen zal ik zeker missen
De direktrice van "de Wehme", mevr. J.MJE. Rouwenhorst, gaat
over enkele weken met pensioen. De thans 60-jarige directrice is geboren en getogen Vordenaar.
Haar vader was in vroegere dagen hoofd der school op Het Hoge.
Mevr. Rouwenhorst volgde haar opleiding van 1947 tot 1953 aan het
Diaconessenhuis in Utrecht. Ze behaalde haar A-diploma plus de
kraamopleiding. Al met al is ze zes jaar in Utrecht geweest.
Ze begon met haar opleiding voor
hoofd van een afdeling, op de school
voor maatschappeijk werk in Hengelo
(Ov.). Ze was toen reeds hoofd in het
ziekenhuis op de Coehoornsingel in
Zutphen. Ze heeft daar twaalf jaar gewerkt.
In 1965 volgde mevr. Rouwenhorst op
"de Wehme" mevr. Kromjong op. "De
Wehme" is in 1961 van start gegaan.
De voorloper van "de Wehme" was de
"Rusthoeve", een huis van de Diaconie van de Hervormde Kerk.
In totaal gingen 7 bewoners van de
"Rusthoeve" mee naar "de Wehme".
Mevr. C. Stapper is op "de Wehme"
nog de enige bewoonster die ook de
"Rusthoeve" heeft meegemaakt.
Thans telt "de Wehme" 72 bewoners.
Destijds werd met 53 bewoners gestart. "De Wehme" had toen vooral als
taak de huisvesting van de bejaarden
op te vangen; er was toen veel meer
woningnood dan nu. Ook een bejaardenhulp-aan-huis was niet aanwezig.
De mensen waren toen ook veel jonger met de opname in "de Wehme".
Terugkijkend zegt mevr. Rouwenhorst: 'Tiet hele opnamebeleid is anders geworden; de mensen hebben
veel meer verzorging nodig, deze
staat nu op de voorgrond. Als de verzorgingsbehoefte aanwezig is, dan
kan men pas in aanmerking komen
voor "de Wehme", aldus mevr. Rouwenhorst.
De gemiddelde leeftijd om opgeno-

De belangrijkste is wel de nieuwe anti-aanbak pannengeneratie
ULTRABASE. Met uitwendig een unieke thermo-bodem voor perfekte warmteweergave en inwendig een nieuwe Ultra T-plus antiaanbaklaag: ULTRA hard, ULTRA krasbestendig, ULTRA lange
levensduur.
De ULTRABASE pannenseries zyn verkrijgbaar in de uitvoeringen
Bis Decor (wit), Confort (beige), Luxe (bruin) en Signature (lichtgrijs).
De Menu-Pan ULTRABASE

Kompakt Friteuse
Denieuwe Kompakt Friteuse van Tefal die in een mum van tijd een portie

MEI
7 Landelijke ledenvergadering +
culturele wedstrijd (Dorpscentrum)
10 Soosmiddag bejaarden Kranenburg
13 Alg. Voorjaarsledenvergadering
Jong Gelre
15 fietsclub VRTC de Achtkastelenrijders, Voorjaarstocht 40, 80 en
120 km
17 NCVB Oude gebruiken etc.
18 HVG afd. dorp. Afsluitingsavond
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen. Lezing Yvonne Keuls
19 Reisje Bejaardenkring
24 Bejaardensoos Kranenburg. Dia's
Australië.

75 april: Afscheid mevr. J M E. Rouwenhorst
('zuster Rouwenhorst' in de volksmond) van de Wehme:

Tefal brengt ook dit voorjaar weer
een aantal grootse noviteiten

De Menu-Pan is een hapjespan met
een ideale diameter van slechts 20 cm
voor l en 2 persoons huishoudingen.
Ook ideaal voor kleine porties en tevens een uitstekende pan om naast
een grote gebruikt te worden. Geleverd met roestvrij-stalen deksel en
met handige stoomknop. Open: om te
bakken en te braden; dicht: om te sudderen en te stoven. Dus handig om
diepvriesmaaltijden in op te warmen.
De Menu-Pan is er in de series Bis Decor (gas) en confort (alle warmtebronnen).

20 HVG afd. Dorp, dia-avond
20 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen, Veilig Verkeer
21+22 Musical OLS Dorp
23 Jong Gelre, Prov. Culturele wedstrijd en Ledenvergadering
26 Soosmiddag Bejaarden Kranenburg, Voorlichtingsmiddag subsidie
28 Bejaardenkring Vorden
29 Jong Gelre, Kegelen

men te worden is daarom ook veel hoger. 85 jaar is heel normaal. Er zijn
meermensen van 85 en ouder dan
daar beneden. Het contact tussen de
directrice en de bewoners is heel
hecht. 'Ik zie de mensen dagelijks, ik
ken ze van haver tot gort. Dat geldt natuurlijk ook andersom. De meeste bewoners zijn toch wel Vordenaren en
kennen elkaar. Het huis is dan ook
voor alle gezindten", zo zegt de scheidende directrice.
De taak van de directrice is het om in
nauwe samenwerking met 't pesoneel
(35 in tal, een hele fijne club om mee
te werken, zo zegt ze) de mensen geborgenheid te geven en een open oor
en oog voor ze te hebben.
"Met alle goede bedoelingen vandien,
het blijft natuurlijk een surrogaat voor
de thuissituatie. Maar je probeert met
z'n allen, zeker niet alleen de directrice, gezelligheid met elkaar te krijgen",
aldus mevr. Rouwenhorst.
De bijzondere dagen, zoals Sint,
Kerst, Oud en N ieuw zal ze zeker missen, evenals ze natuurlijk ook de mensen zal missen. Mevr. Rouwenhorst is
zeer gehecht aan Vorden, met het buitenleven. Ze zal dan ook in Vorden
blijven wonen en meer tijd krijgen om
haar hobbies vaker uit te oefenen. Ze
houdt van handwerken, puzzelen,
mooie muziek, met de hond wandelen en fietsen ... Ze zal dan ook met
plezier aan deze nieuwe fase in haar
leven beginnen.

Aziatische Smulpan
ULTRABASE
Een soort wadjan aangepast aan de
Nederlandse gewoontes. Uniek is de
diepe ronde vorm met platte bodem,
waardoor deze pan uitstekend op het
gas heen en weer geschoven kan worden.

Micro Ceramic
Tefal heeft een unieke propositie: keramische ovenschotels en schalen die
zowel geschikt zijn voor de magnetron als voor de traditionele oven. Inwendig bekleed met een anti-aanbaklaag dus zo weer schoon.
De serie bestaat uit 2 lage schotels
(0 16 en 20 cm), 2 hoge schalen en
een bruineerschotel (0 24 cm). Alle
modellen zijn voorzien van een glazen deksel tegen uitdrogen en lichtgrijze anti-aanbaklaag.

"Diet Contror
Keukenweegschaal
frites op tafel tovert. Dit dank zij het
grote vermogen van 1250 Watt en het
feit dat er maar één liter frituurolie in
opgewarmd hoeft te worden. Met anti-reukfilter, traploos regelbare thermostaat, kontrolelampje en receptenboekje. Dubbelwandig.

De "DietControl" weegschaal van Tefal is een ideale weegschaal voor gezonde eters, fanatieke lijners en voor
diabetici. Behalve het gewicht en de
hoeveelheid kalorieën of kilojoules
berekent deze weegschaal ook het gehalte van de belangrijkste voedingswaarden, namelijk eiwitten, koolhydraten en vetten.

