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Buurtvereniging "de Haar"
vierde tweede lustrum

De buurtvereniging "de Haar" heeft het tweede lustrum op ludieke wy/e gevierd. Namelijk middels een
styivolle boerenbruiloft. Voor deze gelegenheid was het echtpaar Bos tot bruidspaar "gebombardeerd".
By hun voordeur was een boog gemaakt, tenvyl de gehele straat "de Haar" op feesteujke wijze was versierd. Het bruidspaar werd zaterdagavond met paard en wagen opgehaald. Gekleed in gepaste kledij, liep
de komplete buurt in de stoet mee.
Nadat in de feestzaal de bruiloftsgasten een borreltje hadden genuttigd,
volgden er enkele toespraken (met
een "duik in het verleden"). Hierna
volgde een gezamenlijke boerenkoolmaaltijd.

Toen later op de avond de bruiloft in
volle gang was kwam Gerritjan Brummelstruuk het paar ook nog feliciteren.
Het duo Bokkinga zorgde deze avond
voor de muziek.

we briefschrijvers, ook nieuwe begroeten. Inlichtingen over de mensen
waarvoor geschreven wordt liggen ter
inzage.
- Amnesty nieuws
Ook voor algemene inlichtingen over
De maandelijkse schrijfavond van Amnesty International kunt u op de
Amnesty International valt deze keer maandelijkse schrijfavond in het
op maandag 11 april. Dus een week la- Dorpscentrum terecht. Contactadres:
ter dan gewoonlijk. De brieven gaan Jeanne Remmers, B. v. Hackfortweg
deze keer naar:
11, tel. 2478.
- Malawi, waar Jack Mapanje, Malawi's beroemdste dichter, zonder be- • ANBO
rechting in volledig isolement gevangen zit wegens de meningen, die hij in De afdeling Vorden van de ANBO
houdt op vrijdagmiddag 8 april a.s. in
zijn poëzie uitte.
- Turkije, waar Hasan Fikret Ulusoy- samenwerking met de Rijkspolitie
dan "slechts" 36 jaar van de 75 hem Vorden en Veilig Verkeer Nederland
opgelegde jaren gevangenisstraf boe ft een voorlichtingsmiddag in het
uit te zitten wegens artikelen in het, Dorpscentrum over Veilig Verkeer en
vóór de staatsgreep legale, tijdschrift misdaad preventie. Toegang vrij.
waarvan hij hoofdredakteur was.
- Volksrepubliek China, waar Liu • Opbrengst Collecte Nationaal
Fonds Kinderbescherming
Shanqingdle in Hong Kong woont, in
dec. '81 een uitstapje maakte naar fa- De in een groot deel van de gemeente
milie in de Volksrepubliek. Hij werd Vorden gehouden lijstcollecte voor
daar gearresteerd en 'Verdween" aan- het Nationaal Fonds Kinderbeschervankelijk geheel.
ming in de week van 21 tot 27 maart j.l.
heeft het mooie bedrag opgeleverd
De Werkgroep Amnesty Internatio- van f 3.669,65.
nal Vorden zal graag, buiten haar trou- Alle 40 collectanten en alle goede ge-

NIEUWS IN 'T KORT

De buurlj^fcniging "de Haar" is een
zeer aktk^: vereniging.
Zo organieert zij onder meer een familiedag, puzzeltochten, kaartavonden, ke^lavonden en klootschiet-

vers worden langs deze weg alsnog
van harte bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

• Eierzoeken Ie Paasdag
"Kranenburgs Belang"
Het jaarlijkse Paaseieren zoeken was
wederom een succes voor de buurtvereniging. Er waren een veertigtal
kinderen ijverig bezig een zo groot
mogelijk aantal te verzamelen. De
uitslagen zijn als volgt:
Groep J: Ron Huitink, Hengelo
(G ld.) - Roald Nijenhuis, Vorden Mark Wolbrink, Hengelo (Gld.);
Groep 2: Randy Leferink, Vorden Antwan Peters, Kranenburg - Monique Bleumink, Kranenburg;
Groep 3: Carline Hartman, Rachel
Besselink, Ingmar Wolbert, Roald
Wolbert, Barbara Huitink, Mario
Roelvink, allen uit Kranenburg.
De gelukkige winnaars mochten
(soms door loting vanwege 't zelfde
aantal gevonden eieren) een prijsje
kiezen. Ieder kind ging met een lekkere sinaasappel in de hand naar huis terug.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeentehuis en gemeentewerken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

1. Collecte

De Nederlandse Hartstichting heeft
een vergunning voor het houden van
een collecte van 11 t/m 17 april a.s.

2. Inzamelen landbouwplastic
Dit jaar wordt er wederom een inzamelingsaktie voor landbouwplastic
gehouden. Wanneer dit zal gebeuren
is nog niet precies te zeggen, wel dat
dit in de laatste twee weken van april
/al gebeuren. Van tevoren zult u hierover nog op de hoogte gesteld worden
Dit jaar wordt de aktie opgezet door
het Gewest Midden IJssel. De firma
Maatman zal het plastic ophalen.

8.30 tot 12.30 uur op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
loco-burgemeester/

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

Omdat bij verbranding van landbouwplastic veel schadelijke stoffen vrijkomen is het van het grootste belang dat
dit niet gebeurt. Wij verzoeken u dan
ook dringend om het plastic met de
firma Maatman mee te geven. Nadere
mededelingen volgen hierover op zo
kort mogelijke termijn.
3. Bouwvergunningen
Op 29 maart j.l. hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning verleend aan:
- de heer H. Wagenvoort, Dennendijk 12 te Warnsveld, voor het verbouwen van de woning op het perceel Almenseweg 35;
- de heer J.R. Jansen, Almenseweg te

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

Vorden, voor het verbouwen van de
woning Almenseweg 32;
de heer A. Turfboer, Insulindelaan
18 te Vorden, voor het ommuren
van de bijkeuken en het bouwen van
twee hobbykasjes op het perceel Insulindelaan 18;
de heer F. Ebbink, Wildenborchseweg 32, voor het bouwen van een
mestopslagsilo op het perceel Wildenborchseweg 32.
Binnen het kader van de Wet Arob
kan binnen dertig dagen na verlening
van deze vergunningen bij het college
van burgemeester en wethouders een
bezwaarschrift worden ingediend.

• Vrouwenclub Medler

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Op de bijeenkomst van 28 maart werden er bloemstukjes gemaakt onder
leiding van Harry Kettelerij. De voorzitster heette dhr. Kettelerij en ook
mevr. Miep Kettelerij van harte welkom. Onder het genot van een kopje
koffie gaf hij eerst uitleg hoe je een
stukje op moest zetten.
Na de pauze gingen de dames aan de
slag. Dhr. Kettelerij had prachtige
bloemen en ruim voldoende materiaal meegebracht en met Pasen in
zicht werden er leuke stukjes in elkaar schap" tevens een clubwedstrijd.
De uitslagen waren als volgt:
gezet.
De volgende bijeenkomst is op 11 april Ponies (beginners) 1. Suzanne Harten wordt verzorgd door slager Roden- man met Alferdy, 2. Michiel Schreve
met Silvia, 3. Evelien Hummelink
burg.
met Tascha - Ponies (gevorderden)
• Tijdens concours "de Graafschap"
1. Saskia Vreeman met Hamed,
2. Jeanet Zomer met Kelly, 3. Martine
Norde-wisselbeker voor
Rutting met Mona - Paarden (beginSaskia Vreeman
ners) 1. Heleen Klein Breteler met
Voor de ere-leden D. Norde en B. Bliksem, 2. Elisabeth Groot Enzerink
Wunderink van de rijvereniging "de met August, 3. Henk Groot Roessink
Graafschap" was het Paaszaterdag met Sascha - Paarden (gevorderden)
een feestelijke dag. Hen viel de eer te l . H e n n y Lenselink met Rione,
beurt om het nieuwe clubgebouw van 2. Erik Pardijs met Willem, 3. Lilian
de vereniging aan de Hamelandweg Cuppers met Valentina.
officieel te openen. Het gebouw
kreegt de toepasselijke naam "het Ha- De "Norde-wisselbokaal" voor de beste
meland".
combinatie van deze dag wed gewonnen
Deze dag organiseerde "de G raaf- door Saskia Vreeman.

Frank Letterie
schepper van het Staringbeeld
ontvangt 'Tarel van Vorden 1987"
De Werkgroep LeefbaHReid
™ Vorden zal de beeldhouwer Frank Let-

terie de 'Tarel van Vorden 1987" overhandigen. Dit gebeurt woensdagavond 6 april ten huize van de kunstenaar aan de Hamminkweg te
Vorden.
Deze Parel wordt elk ja&uitgereikt aan een persoon of instantie die
op enigerlei w\jze aan re verfraaiing van ht dorp Vorden heeft meegewerkt.
Frank Letterie is deze eer te beurt gevallen voor de wijze waarop hij het
Staringbeeld heeft ontworpen en gevormd. Het beeld heeft vorig jaar een
plaatsje gekregen in de kom van het
dorp schuin tegenover de NH kerk.
Woordvoerder Jan Schaafsma over de
motivatie van de werkgroep:
"We hebben in eerste instantie zitten
dubben of we de Parel aan de opdrachtgever van het Staringbeeld (het
gemeentebestuur van Vorden) of aan
de vormgever moesten toekennen.
De keus viel tenslotte op de beeldhouwer Frank Letterie. Zoals gezegd
deels op basis van de vormgeving en
bovendien voor de wijze waarop het
beeld gestalte geeft aan de dorpsverfraaiing. Dat neemt niet weg dat wij
als Werkgroep het gemeentebestuur
ook buitengewoon erkentelijk zijn
voor het initiatief en voor het beschikbaar stellen van gelden", aldus
Schaafsma.

Aangenaam verrast
Reaktie van de prijswinnaar Frank
Letterie: "Fantastisch, erg leuk. Het
doet je altijd goed wanneer blijkt datje
werk gewaardeerd wordt."
Gebrek aan werk heeft Frank Letterie
tot dusver niet. De op 11 oktober 1931
in Den Haag geboren kunstenaar
geeft één dag in de week les aan de
beeldheuwafdeling van de Koninklijke Academie in Den Haag. Op deze
Academie ontving hij zelf in vroeger
jaren zijn opleiding, alsmede aan de
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Tekenlessen ontving hij in Eindhoven aan de Nijverheidsschool.
H ij heeft zojuist in opdracht van de gemeente Breda een beeld vervaardigd.
Ter gelegenheid van de internationale
tentoonstelling "Filacepth" (postzegels) kreeg Frank Letterie de opdracht
een penning te maken. Want naast het
beeldhouwen en tekenen wordt veel
van Frank Letterie's tijd opgeslokt
door het maken van penningen. De
laatste tijd modelleert hij de penning
vaak niet meer uit was, maar wordt de
vorm rechtstreeks uit het materiaal
gestoken.
Frank Letterie heeft de afgelopen jaren diverse prijzen gewonnen, waardoor hij niet over opdrachten te klagen heeft gehad. Om een paar prijzen

te noemen: 1961 Prix de Rome (gouden erepenning), 1961 Jacob Hartogh
prijs, 1963 Subsidie Stichting Kunstenaars verzet, 1964 materiaal prijs Jacob Maris Stichting, 1977 Hofwijckprijs.
Voor hem en zijn collega's op dit gebied heeft het opheffen van de B.K.R.
(Beeldende Kunst Regeling) geen nadelige gevolgen gehad. Frank Letterie: 'Integendeel zelfs. Hierdoor zijn
er bij de provincie meergelden vrij gekomen, waardoor zoals bijvoorbeeld
in dit geval bij de opdracht om een
Staringbeeld te maken, de gemeente
Vorden gelden uit het provincie potje
ontvangt. Een goede zaak!", aldus
Frank Letterie.

BURGERLIJKE STAND
Ondertrouwd:
G J. Uenk en C.T.M. Schroer;
A. van Laar en M.W. Bredeveld.

WEEKENDDIENSTEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 10JO uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.
Hervormde Gemeente
Zondag lOapril lO.OOuurds.H.Westerink.
Kapel de Wildenborch
Zondag 10 april 10.00 uur ds. K.H .W.
Klaassens. Thema: "Voor wie ben je een
naaste?"
Geref. Kerk Vorden
Zondag 10 april 10.00 uur ds. J.H .W. Peddemors; 19.00 uur drs. J.H. Westerveld.
Weekenddienst huisarts
9 en 10 april Praktijk dr. Vaneker, tel. 2432.
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.
Weekenddienst tandarts
9-10 april J.A. Boom, Ruurlo, tel. 057352400. Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

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 uur en 17.45 tot 18.15uur
Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 9 april 12.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.
Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.
Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.
De Wegwüzer
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. G alleestraat 58, Vorden, tel. 057521494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpsccntrum 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.
Stichting voor maatschappeiyke
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. H r. 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 zatardag: 10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.

H.H. Landbouwer

Vers c

Nu injecteren van grasland.
Geeft een betere stikstofwerking,
tevens door te natte tijd
geeft ook nog een goede beluchting.

Waar service en kwaliteit
zo gewoon is!

Zeer scherpe prijs

RifcNtt^^

Loonbedrijf

rto-g«t -ia****

H. Enzerink - Hengelo Gld
Tel. 05753-7474

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 7, 8 en 9 april
Hagelwitte
champigno
per doosje

Fam. J. Huitink. Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

MAANDAG
11 april
500 gram

DINSDAG
12 april
500 gram

WOENSDAG
13 april
500 gram

Andijvie

Raapstelen

Spitskool

panklaar 195

panklaar 195

panklaar 195

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana
sinaasappelen
15 voor

Handperen
Conference

4,95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

tapijt

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst

Bief stuk
ongewoon lekker
250 gram 6,25

grove 1 k.io 9,90
S pek lappen
1 kiio 6,85

WEEKEND SPECIALITEITEN

WOENSDAG GEHAKTDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL. 1470

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

interieuradviseur
•

tapyt

9,25

1 kilo
100 gram 0,69

Bami <
Nasi

gemarineerd of ongemarineerd

1 küo 6,25

9,50

a

*

Hackforterweg 19, Wichmond.
Tel. 05754-517

Contactjes
Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
bJrf

1 kilo

6,95

MARKTAANBIEDING

Hamlappen

1,25

Zure Zult

mension
gegarandeerde
kwaliteit
van slaapkamer
tot suite

Boterham worst
150 gram

1 kilo

Rib of Haas
karbonades

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
is niet overal te koop.Toch kan de één niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegd is.
Onderscheid is er en zal er altijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent!

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
Rundergehakt
1 küo 9,90
Magere
varkenslapjes

^^

Richtkijkers, Sport- en Wedstrijdbogen.

Martens

Nu CD plaatjes

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2.50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

vanaf 19.95

Voedingsbond FNV
afd. Vorden
Gelegenheid tot inleveren van
Vakantiebonnen van de Landbouw en
Vakantie cheque's ASF
in de week van 11 -16 april 1988
bij H.W. Esselink, P. Bernhardweg 26,
Vorden, tel. 05752-2324.

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

v

RESTAURANT
Speciaal aanbevolen

Gevulde karbonade

Door de aankoop van een
bonenzaaimachine
zijn wij in staat uw bonen te zaaien,
tevens adres voor erwten zaaien.
Te huur gevraagd:
landbouwgrond voor bonen of erwten,
tevens goede vruchtwisseling.

gevuld met ham en kaas of
champignons, spek, paprika
en een schaal
Eigen gemaakte Rollade
uiteraard geserveerd met
2 soorten aardappelen,
3 soorten jjrpentes, rauwkpst ,
de prijs:

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

23,50
Als menu:
- Tomatensoep vooraf
- Pudding van de dag
als dessert

30,Dinsdag" s gesloten

M

l n L: Loonbedrijf

H. Enzerink - Hengelo Gld,
Tel. 05753-7474

de Timmerieë
KKSI \ I H \ M
\rii- Maaldrrink

Lochemseweg 16
Warnsveld
tel. 05751-1336

VALEWEIDE

24Violen9.75

1 bos Tros anjers 5,75
Alle soorten groente planten.

Vaste planten
3 voor 5,7 voor 10,-

Nog bijna niets, zo klein
en helemaal onwetend,
maar toch zo groots en fijn,
wat jij voor ons betekent.
Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
onze zoon

Michel
Hans Decanije
l na Decanije-Lubbers
29-3-1988.
Het Karspel 68
7255 CT Hengelo (Gld.)

Bennie
Peppelman

• GRATIS AF TE HALEN:
mooi jong hondje, fam. Klein
Haneveld, Kapelweg 2, Vierakker, tel. 05754-594.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• TE KOOP:
Vierdels van een Belaische
blauwe pink. B. Wunderink,
Ruurloseweg 85, Vorden, tel.
6735.
• TE KOOP:
Droog openhaardhout
Eetaardappelen.
H.W.Wesselink, Eikenlaan 23,
tel. 05752-6774.
brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

OÊ> juwelier

siemennk

oo- opticien

en

hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op donderdag 14 april 1988
om 10.45 uur in het Gemeentehuis
te Gorssel.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur
in de Hervormde Kerk te Gorssel
door ds. P. Hendriks,
Herv. predikant te Hengelo (Gld.).

/na en Michel rusten van 1-3 u.

• TE KOOP:
i.v.m. vertrek buitenland, van
eerste eigenaar Citroen Visa
TRS 14, bouwjaar 1986, de
Waal, tel. 05752-6895.

Riet
Demkes

Ons adres:
Nijverheidsstraat 27, 7213 DA Gorssel

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

Ons

Tarwe
brood
wordt gemaakt van
volkoren meel, dus
eet er veel van want
dat is goed en lekker
brood!
Vers van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWfG 18 VORDEN IFl 1384

„De macht
der gewoonte "

^

maar
telefoonnummer

1010

t Vorden 3 april 1988

Uit aller naam,
Vorden, T. van der Laag-Hemelman.
3 april 1988.
"De Weideborch",
Wildenborchseweg 25, 7251 KE Vorden.

1988

siemerink

<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

met
Televisie
reparaties
direct
naar

De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag 8
april a.s. om 1 5.00 uur in het crematorium "Kranenburg", Kranenburgweg 9 te Zwolle-N oord.

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw

nieuwe T. V.

met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest.

Om 14.00 uur is er
in de St. Willibrorduskerk te Vierakker
een Eucharistieviering uit dankbaarheid.

Weg naar Ldren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000
Dankbaar voor zijn unieke persoonlijkheid en vooral
wat hij voor ons en velen heeft betekend, is het ons een
droeve plicht u mee te delen dat in alle rust is overleden
mijn man, onze papa, zoon, schoonzoon, broer, zwager
en oom

Paul Vaneker

'de Wehme"

gebakken door:

huisarts te Vorden, 39 jaar oud.
Gea Vaneker-Pahlplatz
Michiel, Frank en Paul
fam. Vaneker
fam. Pahlplatz

Echte Bakker
/UTPHINSfWK, 18 VORPHN

T f l 1384

Voor uw rijopleiding naar

Alberdina Chrlstina RuiterkampPellenberg
de dag te herdenken
dat zij 50 jaar geleden zijn getrouwd.

De avondwake zal worden gehouden op vrijdag 8 april
om 19.00 uur in deChristusKoning Kerk, Het Jebbink 8
te Vorden, waarna gelegenheid bestaat tot condoleren
en afscheid nemen in het uitvaartcentrum "Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden.
De uitvaart zal plaatshebben op zaterdag 9 april om
10.30 uur in bovengenoemde kerk, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om ca. 12.00 uur op het RK
gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Vorden.

April 1988
4031 JZ Ingen, Komehof 17.

Hendrik Kreunen

"Met heel mijn hart en mijn lichaam jubel ik voor God
die leeft. Een mus heeft een huis; een zwaluw heeft een
nest waar zij haar jongen bergt, zo mag ik geborgen zijn
bij U, mijn Koning, mijn God."
Psalm 84.

In vast vertrouwen haar Heiland te ontmoeten is na een
lang ziekbed overleden mijn lieve dappere vrouw, onze
fijne moeder en oma

3 april 1988.
"U sselflat" Zutphen.
Correspondentie-adres: W.H. Kreunen,
de Moesmate 175, 7206 AM Zutphen.

Onze vaderen opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum
"Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag
7 april van 19.00-19.30 uur gelegenheid is tot condoleren en afscheidnemen.
De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 8 april a.s.
om 11.00 uur in het Uitvaartcentrum "Monuta", waarna om 12.00 uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
H ierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de gehele
begrafenisplechtigheid en tevens aan de Koffietafel
daarna, welke gegeven zal worden in bovengenoemd
Uitvaartcentrum

De Eendracht 3
Vorden
tel. 05752-1012

Steeds vlug klaar

ULLINK VORDEN

N.A.K. gekeurde
pootaardappelen

Kinderdansgroep
"de Achtkastelen
dansertjes"
Tijd: 19.00-21.00 uur
Plaats: Grote Zaal Dorpscentrum. Toegang gratis.
Iedereen is van harte welkom,
kom eens met uw kinderen kijken.

afscheidsreceptie
op vrijdag 15 april 1988
in "de Wehme", Nieuwstad 32
te Vorden.

In al haar jaren van intens leven had zij een uitstraling
van liefde, was altijd vol aandacht naar allen die om haar
heen waren.
Zo bemoedigt zij ook ons om door te gaan.
Vorden:
Alphen f Rijn:
Soest:
Muiden:
Voorthuizen:
Hawkesville:
(Canada)

W.M. Haring
Anneke en Bert Kooi-Haring
Diet en Herman Huijgen-Haring
Ina Bruins-Haring
Marion en Jan Lambooy-Haring
Myra en Peter VanKatwijk-Haring
en alle kleinkinderen.
Familie Koetsier
Familie Haring

Vorden, 6 april 1988.
Margrietlaan 31, 7251 AV Vorden.
Op zaterdag 9 april om 14.00 uur is er een dienst van
Woord en Gebed in de Gereformeerde kerk te Vorden,
waarin voorgaat ds. Joh. Langstraat.

Eersteling
Doré
Lekkerlander
Parel
Eigenheimer
Surprise

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

Heeft u nog
spulletjes voor de'
Rommelmarkt van
de Deldense
buurtvereniging?
Even bellen naar:
05753-2381

Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in het
Achterhuis, achter de kerk.

Als het om autorijlessen gaat

De teraardebestelling heeft inmiddels in besloten familiekring plaats gevonden.

"J.H. Hilferink"

Geen bloemen en liever geen bezoek.

Bij een sterfgeval kunt u tlaii en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en vcr/oruen wij op stijlvolle wijze de uit vaart.

W MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vordcn. Het .lebbink 4. 05752-2749
Noor informatie OUT uitvaartverzekeringen:
A.C.. Berendsen. Strodiik 9. Vorden. 05752-1844

Het is ons een genoegen u hiervoor uit te nodigen van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Bestuur Wehme.

GEMEENTE
VORDEN
De loco-burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29
maart 1988 heeft besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Vorden 1988, no. 1" (plan voor de
bouw van 1 woning aan de,Overweg).
Genoemd plan ligt vanaf vrijdag 8 april 1988 voor een
ieder, gedurende één maand, ter inzage ter gemeentesecretarie.
Aangezien tegen het ontwerp-bestemmingsplan geen
bezwaren zijn ingediend bij de gemeenteraad en het
plan ongewijzigd is vastgesteld is niemand bevoegd om
tegen dit plan bezwaren in te dienen bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland.
7 april 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Autorijschool
de Boonk 39, Vorden,
telefoon 1619
Autorijschool

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Tevens kunt u dhr. W.F. v.d. Vuurst
die per 1 april j.l. benoemd is
als direkteur van "de Wehme"
begroeten.

diverse rassen, o.a.

"H J. Hilferink"
Vrijdag 15 april 1988 Gezellige Avond

Ter gelegenheid hiervan is een

Te koop:

in de leeftijd van 76 jaar.

op de leeftijd van 74 jaar.
Uit aller naam,
Willy Kreunen.

Horstman

Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Martina Haring-Koetsier
Heden overleed na een kortstondige ziekte nog geheel
onverwacht onze lieve vader en opa

autorijschool

Op 1 april 1988 heeft mevr. J.M.E. Rouwenhorst na ruim 40 jaar in de gezondheidszorg
werkzaam te zijn geweest, waarvan de laatste 23 jaar als directrice van "de Wehme",
haar funktie neergelegd.
Dit in het kader van de regeling vervroegde
uittreding.

Schoenreparatie
Zij, die de overledene de laatste eer wensen te bewijzen,
worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De kinderen en
kleinkinderen
U wordt in de gelegenheid gesteld
hen hiermede te feliciteren op
zaterdag 23 april a.s.
van 20.00-22.00 uur in
het Verenigingsgebouw aan de Rijnstraat
teIngen.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Leuke voorjaarsmode?
Een maatje kleiner staat veel
leuker! Even wat eraf met

7251 DL Vorden, 6 april 1988
Zutphenseweg 62.

en

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Stichting tot huisvesting voor Bejaarden

April 1988.
Rondweg 4, 7251 RV Vorden.

Willem Hendrik Ruiterkamp

VLOGMAN

Malsovit,

Receptie van 20.00 uur tot 22.00 uur
in Café-Rest. „den Elter" aan de ZE-weg te Vierakker.

Op 22 april 1988 D.V.
hopen onze ouders en grootouders

Wij zijn gesloten van
maandag 11 april t/m
woensdag 20 april

VIDEO

BREDEVELD

MA. Helmink
G.M. Helmink-Straatman

lEHVISIi-

Bij besteding van
f 25,-3% korting
f 50,- 5% korting
f 75,- 7% korting
f 100,- en meer 10% korting

Vertrek vanaf het huisadres om 13.15 uur.

Op donderdag 14 april a.s.
vieren wij

en

Profiteer nu nog van onze
VERBOUWINGSAANBIEDING:

Oö juwelier

HIH

Liever geen toespraken.

Weekblad
„Contact"
Drukkerij Weevers
geen 1404

• Amsterdam 28 februari 1919

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
van de familie in de ontvangkamer van het crematorium.

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

Jaap (Jacob Casparis)
van der Laag

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

Jaap is opgebaard in het Uitvaartcentrum "Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 7 april van
20.00-20.30 uur gelegenheid is tot afscheidnemen en
tekenen van het condoleance-register.

De receptie
zal zijn van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal "de Uitrusting",
Kapperallee 89, Eefde.

1948

Heden overleed onverwacht mijn innig geliefde man,
onze zorgzame vader en opa

Insulindelaan 38, Vorden,
telefoon 1098

Reislustige mocassin.
Overal ter wereld
zit hij lekker en staat hij
geweldig!

B.M.W. en Mazda automaat

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1 342

SPORTIEF
AVONTUUR
Sportieve stapper met verende zool, watertong en
actuele zoolrand. Gemaakt van soepel leder.
Perfecte "zit" en "snit".

SPAARRENTE ELK JAAR
EEN STAPJE HOGER?
Lang 2.50, hoog 4015,50
Lang 2.50, hoog 6017,95
Halfrondregels 250 cm 4,75
Schaaldelen larix per m 3,Schaaldelen eiken per m 4,-

Wullink
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Tropische hardhouten tuinplanken
en palen 60x60 "Bangkirai"
Niet kapot te krijgen! per m 5,25
Hardhouten vlechtscherm meranti
180x208 62,50 - 150x208 55,Levenslang een juweel.
Tuingaas in de aanbieding
BOUWMARKT

Auto's blijven
langer mooi
met
Valma, Turtle Wax
en Commandant
poetsmiddelen

TOLDIJK - DOESBURG
TEL.

TEL.

05755-1655

08334-17209

Lakstiften, lakspuitbussen
voor elk merk auto.

vergrotingsaktie

Verder vindt U in onze shop
veel nuttige, betaalbare
geschenken.

FotoReesinck

fa. J.H. Kuypers
Dorpsstraat 12 - Tel.

1393

Voorjaar!
Grote schoonmaak!

VOOR 4,50 WORDT JE KLEINE
ANTON 'N ECHTE JUDOREUS
Vergrotingsaktie
bij foto Reesinck
tot 14 mei 1988.
Van negatief een
kleurvergroting van

20x28 cm
voor

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

Van dia voor
f4,95.

D. Zette
tel. 05752-3128 of
05752-3330

-Rccs»fnckNieuwstad 37 Zutphen,S05750.12129

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

bondsspaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.
RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Afwerkbedrijf
Burg. G alleestraat 23 - Vorden

Terrasschermen
Zonneschermen
Rolluiken
Rolgordijnen

Je hoort regelmatig:
'Vaar maken we geen punt van."
Wij hebben er wel
een punt van gemaakt,
en wat voor punt!

u wordt

óók schoon
in een oude teil

Een pracht punt,
een punt om mee thuis te komen:

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten
vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

de Vorden punt
is mooi, is lekker,
is zoals Vorden •

naar
"*__

zonder kosten. Bijde maximale looptijd van vijfjaar profiteert u van een
gemiddelde rente van 6%.
Al met al de meest winstgevende
en ideale spaarvorm voor mensen
die een bedrag ineens kunnen missen. En daar al snel veel profijt van
willen trekken. Vraag om meer informatie bij de bank met de S.

Centraal en <A,ielijk Nederland
VClrA l\_/lWyi CAI IW

colourplast

Wie een bedrag van één-, vijf-, tienduizend, of een veelvoud of combinatie daarvan kan wegleggen, zou de
spaarcertificaten van de bank met
de S in overweging moeten nemen.
Dat zijn al dan niet op naam gestelde - dus overdraagbare - waardepapieren die elk jaar vanzelf meer
waard worden. In het vijfde en laatste
jaar leveren ze maar liefst 9% rente
op!
Elk jaar een hogere rente, terwijl
uw geld a l t ü v r i j opneembaar blijft,

interieuradviseur

rse
Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

Bij inlevering van deze bon
'n echt lekkere

Muesli kruid koek
van 4,25 voor O

Bij Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

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

Een mooie lijst geeft een stukje waardevermeerdering aan alles wat u op een mooie plekje wilt
ophangen
De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas.
Kom gerust eens langs voor een goed advies
en om een klikje te komen nemen.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Burg Galleestraat 60

.

7251
7251 EC Vorden

fons jansen *

ISPALSTRAAT 17
HENGELO GLD. 05753-1292

Telefoon 05752 2637

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

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

't winkeltje in vers brood en banket

O

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badkamer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badkamer is immers elke dag weer een genot. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aanleg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier. •
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nog meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren

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

Vanaf heden:

Heerlijke croissants

Alle SINGLES NU 4,95

bereidt met Echte Boter *\f\

Hét adres voor al uw
Singles, LP's, MC en CD's

bij uw

PLATENBAR

nu van 1,- voor maar ^J\J CGF1T

+ accessoires

PHNNEVDEEL
*4W*

*

*

hengelo(gfd) ruurloseweg.2.^D7 U84.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Toekomst Gymvereniging Sparta
staat op het spel
De Vordense gymvereniging "Sparta"
maakt moeilijke tijden door. Deze gymvereniging, één van de oudste sportverenigingen in Vorden, heeft de laatste jaren te kampen gehad met een forse terugloop van het ledenbestand. Speciaal
in het jaar 1986 toen het aantal leden
van 300 naar 200 terugliep. Vorig jaar
bleef dit aantal gehandhaafd.
De voorzitster van "Sparta", mevrouw
Conny van Woudenberg, heeft hier
wel een verklaring voor. Zegt zij: "In
de eerste plaats blijkt in het algemeen
de interesse voor de gymsport te verflauwen. In Vorden heeft de plaatselijke sportschool, die op particuliere basis opereert, een flink aantal van onze
leden opgeslokt. Daar komt nog eens
bij dat er in Vorden minder kinderen
geboren worden. Dat alles bij elkaar
heeft ons als bestuur aan het denken
gezet. Wij willen immers de toekomst
van 'Sparta' waarborgen", zo zegt
Conny van Woudenberg.

Atletiek
In "Sparta"-kringen heeft men er zich
toen intern over beraden of er geen
mogelijkheid bestaat om naast de
gymsport een andere tak binnen
"Sparta" te gaan beoefenen. Een soort
"Omni-vereniging" dus.

De keus viel toen op de atletiek.
"B innen het bestuur was men over dit
idee eenstemmig. Helaas stopten in
die tijd een paar bestuursleden met
hun werkzaamheden met als gevolg
dat het idee van de atletiek op een
dood spoor belandde. We hadden in
feite gewoon bestuurlijke "mankracht" tekort om de ideeën verder uit
te werken", zo zegt Conny van Woudenberg.

Zwem- en Poloclub
Dezer dagen heeft de "Sparta"-voorzitster min of meer bij toeval een gesprek gehad met de plaatselijke
zwem-en poloclub 'Vorden '64". Een
bestuurslid van deze vereniging hoorde bij een bezoek aan het gemeentehuis van de problematiek van "Sparta". Omdat ook de zwem- en poloclub
zich momenteel druk bezig houdt
met haar toekomst kwam het tot een
gesprek tussen de bestuursleden van
beide verenigingen. Een louter oriënterend gesprek waarbij werd bekeken
in hoeverre deze clubs in de toekomst
nauw zouden kunnen gaan samenwerken.
Conny van Woudenberg: "Ik bespeurde bij 'Vorden '64' dat er inderdaad

Donderdag 7 april 1988
50e jaargang nr. l

een dergelijke interesse bestond en ik
besloot de leden van 'Sparta' tijdens
de ledenvergadering te vragen of zij
iets voor een dergelijke samenwerking voelden.
Wij hebben deze vergadering juist
achter de rug. Gezien de opkomst een
teleurstellende vergadering. In totaal
waren er acht leden aanwezig! Wanneer het punt omtrent de samenwerking met 'Vorden '64' op de agenda
had gestaan waren er wellicht meer leden aanwezig geweest", zo zegt zij.

Toekomst
Was Conny van Woudenberg er aanvankelijk van overtuigd dat het bestuur in haar totaliteit achter haar
voorstel stond, tijdens de vergadering
waren er twee een andere mening toegedaan. De meerderheid besloot om
"Sparta" "Sparta te laten". Wat nu?
"Een goeie vraag, ja wat nu! In elk geval zal ik mijn uiterste best doen om
'Sparta' draaiende te houden. We hebben zoals gezegd 200 leden en een inkompleet bestuur (vier man). Ik hoop
dat we zo snel mogelijk een aantal bestuursleden vinden zodat de gymvereniging voor Vorden behouden blijft",
aldus Conny van Woudenberg.

ze te hebben uit tenminste 3 breedtematen.
De Stichting raadt het bovenal af om
kinderen voortdurend op trimschoeisel te laten lopen. Goede kinderschoenen ondersteunen en ventileren de
voet. Daarmee worden direkte klachten als schimmels of erger afwijkingen
op latere leeftijd voorkomen. Goede
voorlichting, een juist advies en vooral
het even nemen van tijd zijn pijlers die
een goede aankoop waarborgen.
Dat deze gegevens bij de consument
nog te weinig bekend zijn blijkt uit de
dagelijkse praktijk van dr. Holl. "Zeker
6 van de 10 kinderen lopen op niet passend schoeisel" luidt zijn conclusie.
De Stichting Jeugdschoenen vindt het
dan ook tijd worden om ouders te waarschuwen. Een geheel vrijblyvende controle door een bü de Stichting aangesloten leverancier is daartoe het juiste
middel.
De 3e landelijke jeugdschoenmeetweken worden gehouden van 5 t/m 30
april a.s. en staan onder auspiciën van
de Stichting Jeugdschoenen in samenwerking met Piedro.
Elke deelnemer winkelier is herkenbaar aan de schoenmeetraamstrook.
In deze regio is dat Schoenmagazijn
H.G. Wullink, Dorpsstraat 4, Vorden.

|

Uw
Uw Kruisvereniging informeert

~U
Nationale Hartweek

Dit jaar vindt de Nationale Hartweek
plaats van 11 t/m 17 april. In deze week
doet de Nederlandse Hartstichting
Zaterdagavond 9 april vindt in hetNutsgebouw de première plaats van de operette "DerZarewitsch" door door middel van de huis-aan-huis-, de
het Warnsvelds Operette Gezelschap. Overal in Warnsveld en regio kom je al d^enlang de Zarewitsch straatcollecte en de gironiBUing een
beroep op de vrijgevigheid^n de Netegen, op kleurige affiches en groots prijkend op de decorwagen.
derlandse bevolking. De HartstichIn dit meesterwerk van de beroemde operette-componist Franz Lehar nu eens geen happy end, al ont- ting gebruikt de ingezamelde gelden
breekt de vrolijke noot in het verhaal dat zich aan het eind van de vorige eeuw in Napels afspeelt, aller- voor wetenschappelijk onderzoek, alminst.
gemene gezondheidsvoorlichting en
patiëntenzorg.
Sfeervolle decors en kleurrijke costu- Bestuur en enthousiaste leden zijn er Zaterdag
april vervolgt het gezelmering geven dit stuk, waarin de ro- klaar voor haar publiek zaterdag een schap haar reeks regionale optredens Nederlandse Hartstichting
mantiek weer een belangrijke plaats boeiende culturele avond te bezorgen traditioneel in het Dorpscentrum te Al 24 jaar zet de Nederlandse Hartinneemt, ook als kijkspel een bijzon- en te laten zien waartoe een amateur- Vorden.
stichting zich in voor de bestrijding
gezelschap met beperkte middelen,
dere dimensie.
van hart- en vaatziekten, in Nederland
Vocale hoofdrollen worden vertolkt doch met veel geestdrift, in staat is.
Verdere optredens volgen in Brum- volksvijand nummer één. Langzaamdoor Antoon Eykelkamp als de Zaremen, Hummelo en Zelhem.
aan begint dit proces vruchten af te
witsch, Margo Hulleman als Sonja, Na afloop zal het publiek nog een gewerpen: de laatste jaren is er sprake
Kaartverkoop voor Warnsveld: Siga- van een lichte daling van het aantal
Wim Nijenhuis als Iwan en Tiny zellig dansje worden aangeboden.
renmagazijn Pelgrum, Rijksstraatweg hart- en vaatpatiënten. Dank zij de fiKamphorst als Mascha.
Een bijzondere vermelding verdient Voorafgaande aan de première zal 70, tel. 22529.
nanciële steun van de Nederlandse
ook het feit, dat voor het eerst in haar donderdag 7 april onder toeziend oog Voor Vorden: Boekhandel/sigaren- bevolking en de inzet van de duizenbestaan gekozen is voor zang in de van de leden van de UW een genera- magazijnjan Hassink, Raadhuisstraat den Vrienden van de Hartstichting
le repetitie worden gehouden.
14, tel. 1332.
Duitse taal.
kunnen ieder jaar belangrijke projekten voortgezet worden of van start
gaan. Van de gelden besteedt de stichdag (l april) konden inwoners op het ting 53% aan wetenschappelijk onderparkeerterrein van het politieburo na zoek, 30% aan algemene gezondNIEUWS IN T KORT
NIEUWS v/d KERKEN
het afleggen van een proef een gratis heidsvoorlichting en 17% aan patiënrijwielbelastingplaatje in ontvangst tenzorg.
nemen, zo werd in dat bericht verAanstaande zondag in de
• Balonnenwedstryd
meld. Op een later tijdstip konden Met wetenschappelijk
Dorpskerk
Tijdens het in februari gehouden car- de plaatjes alleen tegen betaling wor- onderzoek een stapje vooruit
Op de eerste zondag in de Paastijd le- navalsfeest organiseerde "de Deur- den verkregen. Ook al was het op het
zen de grote mensen in de kerk en de dreajers" te Vorden een ballonnen- politieburo niet druk die dag, toch was De resultaten en conclusies van wekleine mensen op de zondagschool wedstrijd voor de Vordense school- dit bericht in vele winkels het gesprek tenschappelijk speurwerk dragen
steeds een nieuw stukje bij aan de keneen gelijkenis.
jeugd. In totaal werden er 140 ballon- van de dag. Met name oudere mensen
De gelijkenis van de barmhartige Sa- nen opgelaten. Van 21 werd een kaart- namen deze aprilgrap serieus en sta- nis en de ontwikkeling van materialen
die nodig zijn om de ziekte zover momaritaan uit Lukas 10:25-37. Daarin je terugontvangen.
ken hun ergernis niet onder stoelen of gelijk terug te dringen. Zo wordt in de
gaat het over de naaste. Wie is mijn De eerste prijs werd gewonnen door banken. "Want juist wij ouderen, die
naaste? Dat is' degene, zegt Jezus, die Sandra Mooy. Haar ballon kwam in toch al worden gekort op onze uitke- Nederlandse ziekenhuizen dagelijks
barmhartigheid bewijst. Zo isGod on- Vanded terecht, een plaatsje in Dene- ring, zijn veelal aangewezen op de gewerkt met apparatuur die in veel geze Naaste geworden. Hij heeft ons marken. Karin Wullink en Lisette Go- fiets en om dat vervoermiddel nu ook vallen ontwikkeld is met financiële
door Jezus Christus barmhartigheid tink werden resp. tweede en derde. te gaan belasten, is geen stijl", zo luid- steun van de Hartstichting.
bewezen.
Hun ballonnen kwamen in Sleeswijk- den de boze reacties in de richting van Op dit moment steunt de HartstichPasen is, dat wij mogen leven en op- Holstein (Duitsland) terecht.
de overheid.
ting onder andere een onderzoeksstaan, altijd weer! Paasmensen mogen De drie prijswinnaars ontvingen elk
projekt naar twee verschillende bedan ook naasten voor elkander wor- een waardebon.
handelwijzen
na een "bypass-operaden. Dat is: barmhartigheid bewijzen
tie" (een "omleidingsoperatie") van
aan wie op jouw weg komt. Zo wordt • Jong Gelre Vorden doet mee Tijdens Nationale Jeugdvoetde kransslagaderen van het hart. Men
het Pasen in mensen van vandaag.
meetweken:
aan
kulturele
wedstrijd
onderzoekt door middel van dit proVoorganger in de Dorpskerk is ds.
jekt
welke nabehandeling het meeste
De regio West Achterhoek van Jong Gratis maatcontrole
Westerink.
Gelre organiseert vrijdagavond 8 april
kans biedt op het "open blijven" van
een kulturele wedstrijd, welke wordt op jeugdschoenen
de aangebrachte omleiding. Dit is
Preekbespreking in de Kapel
gehouden
in
zaal
"de
Weever"
inHarfvoor patiënten van groot belang.
In de Wildenborchse Kapel aan de
1 n de periode 5 t/m 30 april geven meer Geïnspireerd door informatie uit het
sen.
Het
ligt
in
de
bedoeling
dat
5
afKapelweg wordt zondag een gedan 400 schoenwinkeliers in Nederland
spreksdienst gehouden. Over het the- delingen van Jong Gelre een stukje een gratis maatcontrole op kinder- buitenland stimuleert de Hartstichting ook nieuwe ontwikkelingen op
ma van de barmhartige Samaritaan zullen opvoeren van 15 tot 20 minu- schoenen.
ten.
Dit
kan
ingevuld
worden
met
toverpleegkundig
terrein.
volgt na lezing van de tekst een korte
neel, dans, zang, cabaret, ballet, etc., Het is de derde keer dat een dergelijke
uitleg, omlijst door zang en gebed.
meetperiode wordt gehouden en de De jeugd heeft de toekomst
Een kinderlied van Hanna Lam wordt etc.
noodzaak is er dan ook naar. Sinds
Het
thema
voor
dit
gebeuren
bedoor enkele kinderen van de Juliana1985
ijvert de Stichting Jeugdschoe- Het belangrijkste instrument voor het
draagt dit jaar "het milieu".
school voorgezongen.
nen,
gesteund
door kinderarts dr. R. terugdringen van hart- en vaatziekten
Na de eigenlijke dienst is er onder het Na afloop van het kulturele gedeelte is Holl, voor een grotere oplettendheid blijft preventie, het voorkomen ervan.
Hierbij richt de Hartstichting zich de
genot van koffie of limonade gelegen- er disco, waarbij tevens een dansje ge- bij de aankoop van kinderschoeisel.
heid om met elkaar over het onder- maakt kan worden.
Voeten van kinderen in de leeftijd van laatste jaren vooral op de jeugd: die
heeft de toekomst!
werp te spreken, vragen naar voren te
• De oude rywielbelastingplaajjes 2 tot 12 jaar groeien gemiddeld 2 tot 3 Basisscholen kunnen een speciaal lesbrengen en elkaar te ontmoeten.
maten per jaar. Daarom dienen kinkeren terug
Voorganger is ds. Klaassens, de dienst
derschoenen bij aankoop zeker pakket aanvragen voor kinderen van 4
begint om 10 uur en jong en oud zijn Dit bericht vorige week in Contact 15 mm langer te zijn dan de grootste tot 12 jaar; "Rikketik en ik" maakt hen
van harte welkom.
heeft veel stof doen opwaaien. Op vrij- teen en dient de consument een keu- vertrouwd met een gezonde manier

Stichting Welzijn Ouderen
Kort achter elkaar heeft de Stichting \Velzjjn Ouderen V orden
twee enorme klappen te incasseren gekregen.
Nadat eerst, in februari, dhr. Theo Beek, mede-oprichter, tevens penningmeester van de Stichting, na een kortstondige
ziekte overleed, stierf op Paasmorgen, onverwachts op 69-jarige leefdyd, dhr. Jaap van de Laag.
Dhr. van der Laag was ook mede-oprichter van de Stichting en bekleedde tot voor kort de functie van secretaris.
Tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering op 28 maart
werd hij bij acclamatie tot voorzitter gekozen.
Zowel dhr. Beek als dhr. van der Laag hebben zich vanaf het begin met
hun vakkundigheid, hun levenservaring en hun enthousiasme ingezet
voor de nog jonge Stichting.
Men zegt wel eens dat niemand onvervangbaar is, maar het lijkt er op dat
het toch moeilijk zal zijn de leegte die deze beide mensen in het bestuur
achterlaten, in te vullen.
Namens het Dagelijks Bestuur,
Th.C. Moes, o.f.m.

van leven. Ook voor 12- tot 18-jarigen
is speciaal lesmateriaal in ontwikkeling.
Het jaarthema voor 1988 is "Het Jonge
Hart". In het kader hiervan vinden in
de loop van het jaar verschillende aktiviteiten plaats. De resultaten van een
landelijk onderzoek naar "Het Jonge
Hart" maakt de Hartstichting bekend
tijdens een persconferentie in de week
voorafgaande aan de Nationale Hartweek.

Meer aandacht voor
vaatpatiënten
Patiëntenzorg is het derde belangrijke
aandachtsveld van de Nederlandse
Hartstichting. In 1987 organiseerde zij
onder meer voor de derde maal het
Patiëntencongres, een groots opgezette ontmoetingsdag voor patiënten
en deskundigen. Ruim 2.000 mensen
maakten van de mogelijkheid gebruik
nieuwe kennis op te doen, elkaar te
ontmoeten en persoonlijke gesprekken te voeren met artsen en andere
hulpverleners.
Op het congres kwam ook de problematiek aan de orde van CVA-patiënten. Dit zijn mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad. Het afgelopen jaar heeft de Hartstichting aan deze groep patiënten extra aandacht besteed. Zij heeft bij
voorbeeld hulp geboden bij,het oprichten van de eerste vereniging voor
CVA-gehandicapten, de vereniging
"Samen verder".
In februari van dit jaar is het projekt
"Hoofd en Hart" van start gegaan. Dit
heeft tot doel een landelijk dekkend
netwerk van verenigingen van vooren nazorg voor hart- en CVA-patiënten te realiseren.

Financiële ondersteuning
Al bovengenoemde aktiviteiten van de
Nederlandse Hartstichting worden mede mogehjk gemaakt door de financiële
steun van het Nederlandse volk. De Nederlandse Hartstichting doet daarom
een beroep op u tijdens de Nationale
Hartweek een bijdrage te leveren via de
huis-aan-huis- of straatcollecte.

• STERFTECIJFER PER100 000 INWONERS

GELUKKIG NAM HET
AANTAL STERFGEVALLEN
TEN GEVOLGE VAN HARTEN VAATZIEKTEN IN 1987
WEER VERDERAF
Blijkbaar gaan we
steeds verstandiger om met
onze gezondheid. Het is duidelijk dat preventie terrein
wint. Maar er is nog een lange
weg te gaan.
Want nog steeds worden jaarlijks 40.000 mensen
getroffen door een hartinfarct
en nog eens 20.000 door een
herseninfarct of beroerte.
Alleen door uw steun
kan de Nederlandse Hartstichting haar werk voortzetten.
Als u weer uw hart laat spreken
kan de bestrijding van harten vaatziekten worden voortgezet: steun aan wetenschappelijk
onderzoek, verbetering van
de patiëntenzorg en opvoering
van de voorlichting.
Stort uw bijdrage op
giro 300 of bank 70.70.70.600.
Of geef aan de collectant
/' IWEW 'I>,VH|I/I<A. i IN1W7K5TEED
> HAf?ELI|K ONDERZOEK 13.9 MILJOEN
VOORLICHTING
8,3 MILJOEN
PATIENTENBEGELEIDING
«.7 MILJOEN
,'!,;< nu j! i i r j

LAAT UW HART SPREKEN!
vrienden van de hartstichting

Volop kleur en vrolijkheid in Junior Sportswear

Kinderen kunnen deze zomer
naar hartelust combineren
De fabrikanten van Junior Sportswear rekenen op een warme en
vooral vroüjke zomer. Dat bhjkt uit de meeste koUekties die op dit moment in de winkel hangen.
Ondanks de trend om jeans opzettelijk te voorzien van scheuren en rafels,
zal deze 't toch moeten afleggen tegen
de enorme kracht van de pasteltinten.
Popcorn-geel met lila, cerise met wit
(Barbara Farber) zullen deze zomer
de boventoon voeren bij de meisjes.
De jongens gaan zelfs naar school in
een op de golfsport geïnspireerde outfit (Pointer) in donkergroen, gecombineerd met lila en wit.

derobe zodanig aanvullen, dat ze hun
modisch wijde bandplooibroek kunnen combineren met bijpassende
sweatshirts, T-shirts, katoenen truien
en wind/waterafstotende jackets.
Marine/wit en marine/rood zal, voorzien van grote kleurige prints en etiketten het straatbeeld vullen. De winkeliers helpen de jonge consument
aardig op dreef door de diverse combinatiemogelijkheden attractief te etaleren.

Onderling combineren
De "juniors" treden in de voetsporen Bü Visser Mode is de jonge consument
van hun ouders: ook zij gaan hun gar- dam ook hartelijk welkom.

Vordenaren al 4 jaar
in Papoea Nieuw Guinea

In topvorm:
de nieuwe toplader van Miele
• 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 draairitmen.
• Energiespaarprogramma met
automatische wastijdgarantie.
• „Vè"-toets voor kleine wasjes.
• Keuzetoetsen voor „behoedzaam
wassen", „zonder centrifugeren" en
„zonder voorwas" bij alle programma's.
• Bijschakelmogelijkheid van vierde
extra spoelgang.
• Keuzemogelijkheid voor verhoogd
waterniveau.
• Kogelventiel voor wasmiddelbesparing.
• Automatische trommelpositieregeling. 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).

Kleurboek verschenen om hun werk te ondersteunen
In 1984 vertrokken Johan en Janny Lotterman-Lenselink
vanuit Vorden naar Papoea Nieuw Guinea om daar mee te
werken aan een bijzonder ontwikkelings- en zendingsproject.
Drs. Lotterman had een universitaire
opleiding voor taalkundige gevolgd
en werkte enige tijd als docent in het
voortgezet onderwijs. Hij onderbrak
die loopbaan om met zijn vrouw en
hun twee kinderen Christi (nu 8 jaar)
en Petra (nu 5 jaar) te gaan wonen bij
leden van de Tanggu-stam. Inmiddels werd hun gezin daar uitgebreid
met een derde dochter: Matthea.
Het echtpaar Lotterman besloot mee
te gaan werken aan het zendingswerk van de internationale organisatie "Wycliffe". Deze stelt zich tot
doel zoveel mogelijk talen van volken
en stammen die nog niet op schrift
staan te bestuderen, de bevolking
hun eigen taal te leren lezen en
schrijven en de Bijbel in die talen te
vertalen.
Een uniek alfabetiserings- en bijbelvertaalwerk dus, maar ook een
enorm karwei: 3000 talen zijn nog
niet op schrift gesteld. Door de organisatie "Wycliffe" zijn inmiddels, in
nauwe samenwerking met de diverse
bijbelgenootschappen in de wereld,
al bijbelgedeelten vertaald in meer
dan 700 talen. En ruim 1000 talen
zijn al in studie.
In meer dan 40 landen zijn duizenden "Wycliffe"-medewerkers aktief.
En een van hen is Johan Lotterman.
"Hij heeft enorm veel inzicht in hoe
een taal in elkaar zit en hoe die ontleed moet worden in lagen en onderlagen", weten zijn vrienden te vertellen. Het is dan ook geen wonder dat
deze Vordenaar met zijn kennis van
taalstructuren en zijn interesse in
zending aanklopte bij de "Wycliffe"bijbelvertalers. Deze vonden voor
hem een "plekje" in Papoea Nieuw
Guinea.

Hartelijke ontvangst
De overheid van het land ontvangt
de bijbelvertalers zeer hartelijk, omdat ze dit zien als een belangrijke manier om hun land, met honderden
verschillende talen, tot ontwikkeling
te brengen.
Ook in Kindi zelf, eenTanggu-dorp in
de rimboe, waar de familie Lotterman is gaan wonen, werden zij met
open armen ontvangen. Johan kreeg
een dorpsbewoner als taaihelper
toegewezen. En ze hielpen hen bij de
bouw van een woning: een huis op
palen met wanden van bamboe en
een dak van golfplaten.
Erg comfortabel klinkt dit niet, maar
dat is nog maar een van de problemen waarmee je in de jungle te maken krijgt. Op de meeste dingen waren ze al van te voren door een
jungle-trainirtg voorbereid.

In de afgelopen 4 jaar werden ze
echter toch nog getroffen door malaria, geelzucht (door het slechte
drinkwater), een bosbrand en een
auto-ongeluk (door de soms onbegaanbare wegen).
Ondanks die tegenslagen vlot het
werk van de Vordense taalkundige
zeer zeker.
"Johan is zo geschikt voor dit werk,
dat hij sneller opschiet dan veel anderen", aldus een medewerker van
het comité dat de familie Lotterman
ondersteunt. In 't verleden is het wel
eens gebeurd dat het 30 jaar duurde
voor een vertaling klaar was. Johan
heeft echter in nog geen 4 jaar tijd al
een oefenboekje klaar!
Men hoopt dan ook dat hij na zijn
verlofperiode in Nederland (vanaf juni a.s.) volgend jaar naar zijn werkgebied terug zal kunnen keren.
Dat hangt o.a. af van de financiën,
want "Wycliffe"-medewerkers moeten leven van ondersteuning door
plaatselijke kerken en giften van particulieren.
In 1984 werd het echtpaar Lotterman uitgezonden in een dienst van
de Gereformeerde kerk te Vorden.
Deze kerk en ook de NH kerk in Vorden zorgden de afgelopen 4 jaar voor
een gedeelte van de kosten van hun
verblijf in Tanggu. Particulieren, ook
uit de Achterhoek, probeerden de
rest bij te dragen.

er is geen betere
INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

VOOR 1 GRATIS CERTIFORM - SLIP
Naam:

Woonplaats:

TEL 05754 755 NA WERKTIJD 06752 6439

Geb. datum:
Model heup- of tailleslip:

KOLDER

Revue

Maat:..

Revue

9, 1 5 en 16 april
19.30 uur "De Uitrusting"

Knip de bon uit en lever deze in bij:

Jong Gelre afd. Warnsveld

Kleurboek
Ook in de toekomst zal deze financiële steun nodig zijn. Een van de manieren om het werk meer bekendheid te geven is het uitgeven van een
kleurboek over de familie Lotterman.
Aan kinderen wordt in dit kleurboek
op boeiende manier uitgelegd wat
deze vorm van ontwikkelings- en
zendingswerk inhoudt. De opbrengst
komt ten goede van hun bijbelvertaalwerk.

Na afloop dansen met:

9 april - Toi "V
15 en 16 april - Replay

voor uw gazon een

Het kleurboek, gedrukt bij drukkerij Weevers te Vorden, is verkrijgbaar door f 4,75 (incl. porto) over
te maken op gironr. 862923 van
de Rabobank te Vorden. Vermeld
erbij: t.n.v. rek.nr. 3664.15.204
van Zendingscie. Papoea N w. Guinea speciaal (kleurboek).
Voor grotere aantallen kan men
05752-1964 bellen.

Vertikale
lamellen

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

Tapijttegels 50x50 cm
Wij verhuren

en Gezell

WAARDEBON
Adres:

GJ.OLDEMHAVE BV.
BAAKSEWEG 11 7234 SJ WICHMOND

Deze aanbieding geldt bij inlevering
van de volledig ingevulde bon van
31 maart tot en met 29 april.

vertikuteer
machine
voor het zagen van uw openhaard
hout een

barendsen
Zutphenseweg 15, Vorden
Tel. 05752-1261

projektgeschikt^ J QC
• fc/W W per tegel

vanaf 10 m2 gratis gelegd.

PHNNEVOEEL
MEUIEL- EN TAWENHUI

hengelo(gld)

Wilt u zelfstandig iets ondernemen, met steun van Walra?
Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt? ,.
Wordt dan WALRA-ADVISEUSE (in de avonduren).
Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 100 jaar)
haar zeer gewilde linnengoed. Uw verdienste? Een gezonde provisie. Auto noodzakelijk. Adressen worden
verstrekt. Geen investeringen.
Interesse? Bel nu Walra (ElsGortemuller) 04904-15858.

'9

decoratief d.m.v.
exclusieve lamellen.
"kind-vriendelijk"
door speciaal
klicksysteem
de kwalitatief
hoogwaardige
materialen
garanderen een lange
levensduur.
op maat leverbaar
3 jaar garantie

De best gesorteerde baby speciaalzaak
in Oost-Nederland...
En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

AANBIEDING
HILZON ROLLUIKEN

LUXE BABYKAMER

* met automatische
vergrendeling
* op wens en naar maat
_*_met rechte en schuine kap
* kap en gel. in wit, bruin en groen.
* lamellen in 6 kleuren

Bestaande uit:
• Ledikantje
• Kommode
• Opzetkastje
Zelf monteren.
(Hang/legkast los bij te leveren)
BABY-CENTER PRIJS 795,-

htllOn Zonweringen
Hummeloseweg 7 - Hengelo G ld.
Tel. 05753-1048
Showroom geopend: vr. 19.00-21.00 en za. 09.00-12.00 uur

BABY

CENTER
ZUTPHEN

Schupstoel S, Zutphen, 05750-14394

Geniet van 't
voorjaar
bij Wel koop.

Open nu j e eigen
Rabobank Tienerrekening

Gratis
handige opbergbox
Koninginnedag 1988,30 april,

DANSAVOND

Triomf potgrond

met middeleeuwse maaltijd

zak 40 liter
van 6,75 voor

en optreden van troubadour,
aanvang 20.00 u., einde 01.00 u.

/ 65,— p.p., onbeperkt eten en drinken.

Triomf bemeste
tuinaarde

Kaarten nog beperkt verkrijgbaar!
Haast u dus als u erbij wilt zijn!

40 liter, 3 zakken voor 10,-

„De Luifel" is m.i.v. april 1988 7 dagen per week geopend.
Nog even dit: de middeleeuwse avond van 9 april a.s. is volgeboekt!

3,60 per zak

Café - Restaurant

De Cuifel
-u-,.

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

Baco broeibak
aluminium met gfas GF 24

139,-

T-steel 85 cm l L. O C.
van 23,95 voor

16,95

180x180 cm

geld en goede raad

Ufl)

35,50

Almen
Tel. 05751 - 1296

Nepro vlechtscherm
180x180 cm

27,95

van Ruurlo

Op woensdag 13 april a.s.
tonen wij U onze voorjaars- en
zomerkollekties:
met om
10.00 uur show
14.00 uur show

29,95

Nepro overlapscherm

in het

OPEN HUIS

Wolf Multi-star waaierbezem
incl. steel
van 36,45 voor

7261 AT RUURLO

voor U

Rabobank S

tBÈ

Wi II

Q5755
-1512

Mode die bekeken mag worden

Rabobank Tienerrekening:
leren omgaan met je geld.
Hobbyspade

Dorpsstraat 11

HORECA BUITENCENTRUM
Voor uw feesten van klein tot groot

Kerkstraat 11 - 7255 CB Hengelo G ld.

w« *»#***«>

U bent van harte welkom,
uw koffie en stoel staan klaar!

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Alle prijzen zijn incl. BTW
en geldig t/m 21 mei.

wclkooi»
Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500;
Hengelo, (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;
loldijk, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441
WC l ICO OII De Grote Groene VatwiMtel

Tel. 05752-2783
U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?
Dat kan, gratis op onze kosten
dus, als u uw bruiloft
geeft in 't Pantoffeltje.
Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

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

Schoorsteenveger!
Onderhoud van CV, gasen oliehaarden

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486
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.

Off. OPEL-dealer

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

OPEL-CORSA
OPEL-CORSA
OPEL-CORSA

3-drs.
3-drs,
3-drs.

12 S
13 S
13 S

G.L.
L.S. 5-bak
G.L. 5-bak

OPEL-KADETT
OPEL-KADETT CITY
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT
OPEL-KADETT

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

12 N
12 S
16 D
12 S
12 S
13 S
16 S
13 S
16 D
12 S
12 S

Berlina
Spec.
Spec. DIESEL
Spec. LP.G.
G.L.
L.S.
Sport 5-bak
G.T. 5-bak
L.S. DIESEL
L.S. CARAVAN
L.S. CARAVAN

OPEL-REKORD

5-drs.

18 S

L.S. CARAVAN

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

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

41. 000 km
27.000 km
17.000 km

Off. OPEL-dealer
wit
geel
beige

1985
1985
1985

1 1 1 .000 km
1 23.000 km
1 3 1 .000 km
69.000 km
25.000 km
53.000 km
60.000 km
30.000 km
97.000 km
74.000 km
58.000 km

bruin
bruin
groen»
bruin
bruin
grijs
rood
wit
wit
rood
blauw

1981
model '78
1984
1984
1985
1985
1985
,,. 1985
1985
1985
1985

58.000 km

blauw

1985

AUTOMAAT
80.000 km
1400 DL LP.G.
87.000 km
1600 D DIESEL
123.000 km
33 KW SPEC. v. 1e Eig.
9.000 km
1 300 S "Luxe" v. 1 e Eig.
40.000 km
1 700 S L.P.G. + 5-bak enz.
46.000 km

geel
wit
blauw
blauw
blauw
wit

1980
1985
1987
1987
1984
1987

•©•Eü OPEL-Service W. J.dS?KOOI
OPEL

ÜJll

Off. OPEL-dealer

Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

TEL. 05730-2555

•©•Ed
ara fj j H
Off. OPEL

V orden dank/ij 1-0 zege op
Zelhem stapje dichterbij
promotie

• Zaterdagvoetbal
Kostbaar puntverlies SV Ratti

SV Ratti heeft afgelopen zaterdag in de
Twee hardwerkende teams, dat was race naar het kampioenschap van de
hetgeen de toeschouwers zondagmid- tweede klasse GVB een kostbaar punt
dag bü Vorden-Zelhem voorgeschoteld verspeeld aan het laaggeklasseerde
kregen. Qua voetbal stelde het duel EGW. In Gelselaar kwamen de Kravooral in de tweede helft bitter weinig nenburgers niet verder dan 2-2.
voor. De thuisclub scoorde in de tweede In de eerste helft van de bij vlagen bikminuut van de wedstryd de beslissende kelharde wedstrijd bezat Ratti een
groot veldoverwicht. Kansen voor
treffer.
Een vrije schop perfekt door Reindjan Percey Lash en Harm Welleweerd
Westerveld genomen, belandde pre- konden echter niet in doelpunten
cies op het hoofd van Vordens beste worden omgezet.
aanvaller Peter H oevers. D oordatZel- De tweede helft was eerst enkele mihem-doelman Rene Jolink verzuimde nuten oud toen EGW verrassend de
zijn doel uit tekomen was het voor leiding nam. Een voorzet vanaf de linHoevers een koud kunstje om de bal kerzijde werd door een EGW-aanvaller langs Ratti-doelman Johan Verbinnen te knikken: 1-0.
Na dit doelpunt ontstond een vrijwel steegen in het doel gewerkt (1-0).
gelijkopgaande wedstrijd waarbij de Mede dankzij vele grove overtredinbezoekers tweemaal de gelegenheid gen van EGW-spelers, hetgeen een
kregen de achterstand ongedaan te twee-tal spelers een boeking en vele
opleverde, wist
maken. Eerst voorkwam doelman onderbrekingen
Wim Harms de gelijkmaker door de EGW tot halverwege de tweede helft
doorgebroken Freddie Menkhorst de de voorsprong vast te houden. Toen
bal van zijn schoen te plukken, terwijl was het Harm Welleweerd die de vervlak voor rust Zelhem-speler Jan Wes- diende gelijkmaker liet aantekenen.
selink van dichtbij in een goede posi- Enkele minuten later kopte Percey
Lash uit een voorzet van Mannus
tie in het zijnet kogelde.
In de tweede helft viel er voor het pu- Bekman Ratti naar een 2-1 voorbliek weinig meer te genieten. Zel- sprong.
hem was het grootste gedeelte van de- De gelijkmaker van EGW kwam op
ze 45 minuten in de aanval. Veel ge- merkwaardige wijze tot stand. Op het
vaar leverde dat voor doelman Harms moment dat EGW op het punt stond
niet op, aangezien in het centrum van een hoekschop te nemen werd Rattide defensie André v.d. Vlekkert en speler Reinier Gosselink door een teBennie Wentink een puike wedstrijd genstander tegen de grond geslagen.
speelden.
Terwijl velen zich met dit incident beAanvallend brouwde Vorden er ook moeiden werd de hoekschop genoweinig van. Het enige gevaar moest men, die ineens in het Ratti-doel vervan Peter H oevers komen. In zijn een- dween. Ondanks hevige protesten
tje kon H oevers het echter ook niet werd dit doelpunt door de scheidsklaren, aangezien zijn mede-aanval- rechter toegekend.
lers het deze middag volkomen lieten In een tumultueuse slotfase liepen de
afweten. Ook de wissel William de Ratti-spelers Mannus Bekman en
Weerd.voor Gerrit Pardijs zette geen Hans van Kesteren nog tegen een
boeking op en bleef, ondanks enkele
zoden aan de dijk.
In deze tweede helft twee opvallende Kranenburgse kansen, de stand ongedingen. Bij Vorden kreeg Reindjan wijzigd: 2-2.
Westerveld een boeking, terwijl aan
Zelhem-zijde Herman Kemper in het Door dit resultaat en met nog 4 wedboekje van de scheidsrechter ver- strijden te spelen deelt SV Ratti de kopdween. Aan de zijlijn stond de bege- positie met Beekbergen. A.s. zaterdag
leider van Vorden A knarsetandend speelt Ratti in Wilp de belangrijke
de wedstrijd te volgen, 'ledere zondag wedstrijd tegen SV Wilp, dat met twee
moet ik twee A-spelers afstaan voor punten minder dan de Ujstaanvoerders
het eerste. De jongens behoeven de vierde plaats op de ranghjst inneemt.
nooit mee te doen. Zelfs laat de trainer een geblesseerde speler invallen!
Als dat zo moet krijgt hij van mij geen
enkele jeugdspeler meer", aldus Ab
Nijenhuis, terwijl hij morrend richting
uitgang liep. Hoe het ook zij, Vorden
is door deze 1-0 zege een stapje dichterbij promotie gekomen.

Voor kwaliteit en
vakkundige
vlotte service
Fietsen: Gazelle - Peugeot
Bromfietsen: Puch maxi - Vespa
Boomzaagmachines: Husvarna
Motorgazonmaaiers:
Husqvarna - E ring
ook zitmaaiers
1

STERFTECIJFER PER 100.000 INWONERS.

GELUKKIG NAM HETMNTAL
STERFGEVALLEN TEN GEVOLGE
VAN HART-EN VAATZIEKTEN
IN 1987WEER VERDERAF
Blijkbaar gaan we steeds verstandiger om
met onze gezondheid. Het is duidelijk dat
preventie terrein wint Maar er is nog een lange
weg te gaan.
Want nog steeds worden jaarlijks 40.000
mensen getroffen door een hartinfarct en nog eens
20.000 door een herseninfarct of beroerte.
Alleen door uw steun kan de Nederlandse
Hartstichting haar werk voortzetten. Als u weer
uw hart laat spreken kan de bestrijding van
hart-en vaatziekten worden voortgezet: steun aan
wetenschappelijk onderzoek, verbetering van de
patiëntenzorg en opvoering van de voorlichting.
Stort uw bijdrage op giro 300 of bank
70.70.70.600.
ZO WERD UW BIJDRAGE IN 1987 BESTEED:
Of geef aan
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 13.9 MILJOEN
VOORLICHTING
8.3 MILJOEN
de collectant.
PATIËNTENBEGELEIDING
4,7 MILJOEN

Kompetitie programma junioren zat. 9
april: RKZVC Al (Zieuwent)-Vorden
Al, Vorden A2-Meddo Al, Vorden
Bl-KCVO BI (Vaassen), Grol B3
(Groenlo)-Vorden B2, Vorden ClZutphen Cl, Vorden C2 is vrij. - dinsdagavond 12 april (ingelast programma): Vorden Al-Ruurlo Al, Vorden
B2-Reünie B2, Wilhelmina SSS ClVorden Cl.
Programma zondag 10 april: Vorden 1Markelo l, Pax 3-Vorden 2, Vorden 3AZC 4, AZC 7-Vorden 4, Vorden 5Brummen 7, Baakse Boys 4-Vorden 6,
Vorden 7-Erica 8.

Dit alles zal zich afspelen op vrijdag 15
en zaterdag 16 april.

hartstichting
\L/ vrienden van de hartstichting

• Treffers nog steeds
ongeslagen
Het eerste team van de tafeltennisvereniging "Treffers" is nog steeds ongeslagen. In de uitwedstrijd tegen Hetac
3 werd een 0-10 zege behaald. Zw.
Heijink, Sj. Hovenkamp en F. Schoenaker wonnen al hun partijen.
Het tweede team van de Treffers
speelde uit met 5-5 gelijk tegen ETTV
l. Rolf Gasper won driemaal en F. Hovenkamp eenmaal, terwijl het vijfde
punt dankzij een zege in het dubbel
werd binnen gehaald.
Treffers 3 won thuis met 6-4 van
Smash 5. G. Krajenbrink en R. Schouten wonnen twee partijen en E. Bergenhenegouwen één keer. Ook het
dubbel werd door Vorden gewonnen.
Het tweede jeugdteam verloor met 73 van Hetac 4. R. Rouwenhorst won
tweemaal en J. Wichers éénmaal.

Bunnies jeugdschoenen munten uit in mode,
pasvorm en hoogwaardige kwaliteit.
Ze zijn er in vijf wijdtematen.
Ons vakkundig advies vergemakkelijkt uw keus
uit de nieuwe collectie.

Mode en pasvorm voet aan voet,
Dealer:

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

Vrijdag 15 april
Op vrijdag treden twee plaatselijke
groepen aan: "Blue Revival" uit Toldijk en "Between the Sheets" uit
Steenderen. "Blue Revival" is een
(piep)jonge band die enthousiast
Blues Brother-achtige muziek brengt
en "Between the Sheets" zal ook na
een herbezetting het publiek boeien
voordat ze "tussen de lakens" gaan.

Zaterdag 16 april

Op zaterdag speelt in de jeugdsoos de
Gendringse formatie "Don't think
Voor het feest zijn een viertal pop- twice", en inderdaad behoefde de orgroepen gecontracteerd. Er wordt ge- ganisatie zich geen twee keer te bewerkt met twee podia, zodat een con- denken om deze groep na hun eerdetinu-programma geboden kan wor- re succes wederom naar het lentefeest
den.
te halen.

In de tuintent speelt dan de klapper van
het feest: "De Gigantjes".
Sinds de oprichting in 1984 is "De Gigantfes" een veel gevraagde live groep
in Nederland, België, Duitsland en
Scandinavië.
Wie herinnert zich niet hun top 40 hit
"Yaki taki oowah", en hun optreden in
de spraakmakende VARA-tv "Nachtshow" als huisband?
Ze zullen garant staan voor aanstekelijke dansmuziek, vertier van uitzonderlijk kaliber.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Jeugdsoos "Flophouse",
café "de Engel" Steenderen,
café "Sesink" Baak,
café "de Herberg" Vorden
en platenshop "Sutterland" Doetinchem.

• Büjartuitslagen
Wo. 23 maart: Kranenburg I-De Keu 3
38-34 - di. 22 maart: Kranenburg 2-De
Keu 6 33-38 - do. 24 maart: Kranenburg 3-De Zwaan 3 36-34 - di. 22
maart: Den Elter 3-Kranenburg 4 4026.

Iedereen loopt
er mee weg!

LAATUWHARTSPREKEN!

In en by de Toldjjkse jongerensoSrTlophouse" wordt voor het tweede jaar een Lentefeest georganiseerd.
Dit jaar is de organisatie mede in handen van Stichting Popbelang Achterhoek (SPA).
Door het grote succes van vorig jaar was een vervolg wel te verwachten. Dit jaar wordt alles nog groter opgezet Er zal een grote weerbestendige tent komen, want al mag de kalender dan gehjk hebben dat het lente is, de weergoden kunnen er anders over denken.
Evenals vorig jaar zal de tuintent weer
met medewerking van enkele plaatselijke bedrijven omgetoverd worden
tot een lente-achtig tafereel, compleet
met bloemperken, dennenaanplant,
vijvers en een heuse fontein. Op de
terrasjes zullen de bezoekers kunnen
vertoeven aan de cocktailbar en de
barbeque.
Voor de goede temperatuur zorgt een
Steenderens bedrijf via hete-lucht kanonnen.

Dorpsstraat 12
Tel. 1393

26,9 MILJOEN

Jeugdsoos Flophouse en

Uitslagen kompetitie en vriendschappelijke wedstrijden zaterdag 2 en
maandag 4 april:
SKVW A l-Vorden A13-6, Vorden A2
was vrij, Vorden Bl-DEH (Rotterdam) 15-1 (vriendsch.), Markelo B2Vorden B2 0-12 (vriendsch.), 'SSSE
Cl-Vorden Cl 1-3 (vriendsch.), Pax
C2-Vorden C2 4-2.
Vorden 1-Zelhem l l-0,Vorden2-Lochem3 l-l,Zutphania4-Vorden40-l,
Sociï3-Vorden 5 !-5,DierenseBoys6Vorden 7 0-6.

fa. J.H. Kuypers

Met de trein naar de Keukenhof!
De Keukenhof is twee maanden per jaar open. In die twee maanden doet
de hele Keukenhof z'n best om er op z'n mooist uit te zien: ruim 28
hectare bloeiende bolgewassen in alle kleuren van de regenboog. Niet
voor niets komen bezoekers van ver over onze grenzen deze bijzondere
bloemententoonstelling bekijken. Wie naar de Keukenhof gaat, doet dat
natuurlijk met de trein. Want dan bent u verzekerd van een comfortabele
reis zonder files en parkeerproblemen. Bovendien wordt de reis extra
voordelig met een gecombineerd Trein + Toegang biljet van de Nederlandse Spoorwegen.
Dit jaar is de Keukenhof open van
tulpen, en veel andere bloeiende
donderdag 31 maart tot en met
bolgewassen en heesters. Bovene
maandag 23 mei (2 Pinksterdag).
dien vinden in de paviljoens
De narcissen bloeien de hele
steeds verschillende exposities en
maand april, de hyacinten van
tentoonstellingen plaats, o.a. een
half april tot eind april. Wilt u de
Amaryllis-Freesia-Hyacinten Patulpen bewonderen, dan kunt u
rade van 31 maart tot en met 12
het best tussen half april en eind
april en een Bijzondere Bolgewasmei komen. Als u weet dat er in
sen Parade van 5 tot en met
de Keukenhof elk jaar 6 tot 7 mil12 mei.
joen bollen geplant worden, kunt
u zich misschien voorstellen wat
Naar de Keukenhof met de trein
voor kleurig bloemenfestijn dat
oplevert.
Met de trein bent u snel in Haarlem of Leiden. Van daaruit is het
Bloemenzee in «de kas
nog maar een klein eindje met de
Ook als het weer niet meewerkt
bussen van de NZH naar Lisse,
valt er binnen van alles te beleven
die bij de ingang van de Keukenin de Keukenhof. In twee grote
hof stoppen. Wie een T+T biljet
kassen kunt u, al direct vanaf de
naar de Keukenhof neemt, is niet
openingsdatum, genieten van
alleen verzekerd van een comformeer dan 500 soorten bloeiende
tabele reis, maar ook van een

extra voordelig dagje uit, want
vooral op de wat langere afstanden scheelt 't aardig. Bovendien is
het biljet ook geldig voor de busreis vice versa en kunt u met zo'n
T+T biljet gewoon doorlopen bij
de ingang van de Keukenhof. U
hoeft dus niet in de rij te staan.
Dat is op drukke dagen een niet te
onderschatten voordeel! Het
Trein + Toegang biljet koopt u bij
de meeste NS-stations. Daar is
ook gratis een speciale folder verkrijgbaar met alle informatie. De
Keukenhof is van 31 maart tot en
met 23 mei elke dag open van acht
uur 's ochtends tot half zeven
's avonds.

Het jonge groen van de lente, de
vele kleuren van de miljoenen bloemen, doorkijkjes en waterpartijen...
in de Keukenhof kunt u er van 31
maart tot en met 23 mei van genieten. De reis er naar toe kunt u
maken per trein met het vooral op
de wat langere afstand voordelige
T+ T biljet dat goed is voor trein- en
bus re is en de toegang tot dit 28 hectare grote park.

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,
o.a. Sovital, Jogga (NIEUW!),
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.
NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

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

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

Weekblad Contact
graag
en goed gelezen

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

