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Herman Olthof 40 jaar
jachtopzichter op landgoed
'Den BrameP
'Wanneer je in de krant leest dat er overdag een ree door een auto is overreden, dan is er
duidelijk iets mis. Dat gebeurt niet zomaar. Mensen die in de bossen wandelen en de hond niet
aangelijnd hebben beseffen niet wat voor kwaad ze daarmee voor het wild aanrichten.'
plaats kun je de dieren gadeslaan.
Wat wij dan b.v. slechte exemplaren
noemen, of dieren die te oud zijn, die
moeten dus afgeschoten worden. Het
is dan echt niet zo, pang, ik heb je.
Beslist niet. Er gaat soms wel twee
jaar overheen voor je het bewuste dier
te pakken hebt.' (Men mag nl. maar
in bepaalde tijden afschieten, vrouwelijk wild tussen l januari en 15
maart, mannelijk wild tussen l
mei-15 september).
'Je moet in dit vak soms uren en dagen geduld opbrengen. Je hebt het
wild nu eenmaal niet aan een touwtje.
Ik heb weieens van zonsopgang tot
zonsondergang op de uitkijk gestaan',
zo zegt Herman Olthof.
Op deze wijze wordt ook het klein
wild op peil gehouden. Dat mag in de
periode tussen 15 oktober en 31 december geschoten worden. 'Ook hier
is het voeren voor ons een belangrijk
gebeuren. Zo rond augustus wordt
wat betreft de hazen en fazanten de
balans opgemaakt en weet ik vrijwel
nauwkeurig wat er straks geschoten
mag en kankerden', zo zegt Herman.

Stropers

'Door die loslopende honden wordt
het reewild onrustig en verplaatst het
zich. De dieren 'steken' daardoor
maar al te vaak voor hun onbekende
weggetjes over met alle gevolgen van
dien.
Een van de taken van jachtopzichter
is dan ook erop te letten dat de natuur
wordt ontzien. Wanneer je de mensen
dan uitlegt waarom de hond aan de
lijn moet worden gehouden, dan hebben ze daar best begrip voor. Maar of
ze zich er ook aan houden is weer een
ander verhaal!'
Aan het woord is de bijna 62-jarige
Herman Olthof die dezer dagen 40
jaar als jachtopzichter in dienst is op
het landgoed 'Den Bramel'. Zijn
'baas' is de 84-jarige oud-burgemeester van Gorssel, de heer J.O.
Thate.
Je moet trouwens met Herman Olthof
niet praten over jachtopziener. Aan
dat woord ergert hij zich enorm.
'Zelfs colleges noemen zich soms
jachtopziener. Ik begrijp dat niet. Een
volkomen verkeerde benaming. Het
is jachtopzichter. Zicht houden op de
jacht en op het hele gebeuren', zo
zegt h ij.

Paplepel
Het beroep van jachtopzichter is Herman Olthof als het ware met de paplepel ingegoten. Zijn vader bekleedde
deze funktie ruim 30 jaren eveneens
op het landgoed 'Den Bramel' en bij
baron van de Borch. Het stond voor
Herman zo vast als een huis dat hij in
de voetsporen van zijn vader zou treden.
'Nee, er is nooit druk op mij uitgeoe-

fend om dit werk te gaan doen. Ik wilde het zelf graag.'
Zijn loopbaan begon in 1953, na
beëindiging van zijn militaire diensttijd.

Veel omvattende taak
De taak is veelomvattend. Herman
Olthof hierover: 'Zo moet je onder
meer in het jachtveld het wild verzorgen, reewild, hazen, fazanten e.d. Het
reewild moet gevoerd worden. Daai
moet je b.v. niet in de winter mee beginnen. Al vroegtijdig, zo begin december. De dieren weten dan waar
het voer ligt. Begint het dan te sneeuwen, dan weten ze de voederplaats altijd weer te vinden. Deze winter is
voor het wild een uitermate goede
tijd. Veel eikels', aldus Olthof die tevens zorgt voor het verbouwen van
b.v. bladkool op de wildakkers.
In het jachtgebied waarin Herman
Olthof opereert zijn zes voederplaatsen. 'Hoeveel dieren daar komen?
Daar laat ik mij liever niet over uit.
Een buitenstaander hoeft dat niet te
weten. Dit ter bescherming van de
dieren. Uiteraard zijn de cijfers wel
bekend. Een paar maal in het seizoen
tellen de jachtopzichters in hun gebied het reewild. Daaruit wordt het
gemiddelde getrokken.' Volgens Herman Olthof is er in de gemeente Vorden nog behoorlijk wat reewild aanwezig.
Overigens heeft de voederplaats van
het reewild voor de jachtopzichter
nog een andere funktie. Herman Olthof: 'Om de wildstand zo gezond mogelijk te houden moeten er dieren
worden afgeschoten. Bij zo'n voeder-

Kompiete TROUWREPORTAGE
Muziekexamen
Donderdag jl. werd door 2 leden van
de Chr. Muziekvereniging 'Sursum
Corda' met succes een muziekexamen afgelegd. Voor het B-diploma
slaagden met ruime voldoendes Marjolein Hilferink en Marlies Pelgrum.
Beide leden deden examen met het
instrument dwarsfluit.

In de loop der jaren is de jachtopzichter zijn taak wat anders gaan uitoefenen. 'Vro^i^ ging je te voet of met
de fiets. T^JIkon je nog gewoon een
geschoten ree op de fiets mee naar
huis nemen. Zou je in deze tijd eens
moeten doen. Wat zouden de mensen
wel niet zeggen of beter gezegd wat
zouden ze protesteren!'
Achter stropers aanzitten vergde
vooral vroeger ook nogal wat tijd van
de jachtopzichter. 'Niet zo moeilijk
om ze te pakken. Je moet zelf eerst
een beetje gestroopt hebben, dan leer
je de kneepjes van het vak wel. Gelukkig is het wat de stropers betreft in
deze omgeving vrij rustig. Daar ben
ik blij om', aldus Herman.
De variatie in het werk. Dat is wat
Herman Olthof nog steeds boeit.
'Elke dag wat anders. Op vrijdagavond kun je niet zeggen, ziezo, ik
gooi het bijltje erbij neer, maandag
zien we wel verder. Zo werkt dat niet.
De dieren hebben kontinu verzorging
nodig. Heb je vakantie dan neemt een
collega waar. Jachtopzichter is een
erg vrij beroep, dat weliswaar van jezelf een ijzeren discipline vergt', zo
zegt Herman Olthof.
Behalve jachtopzichter doet Olthof er
ook 20 jaar de bosverzorging op het
landgoed bij. Aanplanten, dunning,
kappen, allemaal facetten die daarin
thuis horen.
Verder is hij beheerder van het militair oefenterrein in het Groote Veld.
Dat houdt o.m. in het opvangen van
de colonnes, het afspreken van de oefeningen. Nadien het kontroleren van
de terreinen e.d.
In dit gebied is Herman Olthof tevens
distriktskommandant van de bosbrandweer
Achterhoek/Liemers.
'Heerlijk, het werken in de natuur',
zo zegt hij.
Vrijdag 12 maart biedt de fam. Thate
Herman Olthof in hotel Bakker een
receptie aan.

in kleur, inkl. album voor...
Stel zelf uw reportage samen.

De opleiding heeft grotendeels door
eigen docenten plaatsgevonden. De
laatste maanden is dit verzorgd door
Stichting Muziekschool regio Zutphen.
MOV
Wat doen wij?
De MOV groepen van het Dekanaat
willen voor driejaar tijdens de Vaste-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezinsdienst
'Eindelijk thuis' is het thema van de
gezinsdienst die op zondag 7 maart
gehouden wordt, naar aanleiding van
de gelijkenis van 'de verloren zoon'
(Lucacl5:ll-32).
Voorgangers zijn Ds. P.W. Dekker in
de Gereformeerde Kerk en Ds. H.
Westerink in de Dorpskerk. De beide
diensten worden opgeluisterd met
koorzang; in de Geref. Kerk het R.K.
Kinderkoor, in de N.H. Kerk het koor
van Groot Schuylenburg. Dit laatste
koor, gevormd door verstandelijk gehandicapten, komt speciaal met een
bus uit Apeldoorn. Fijn dat ze mee
willen werken!
Ook gemeenteleden leveren hun bijdrage in beide diensten. U wordt van
harte uitgenodigd!

Optredens
Interchrist in de
tijd voor Pasen
Het Vordense koor Interchrist heeft
zich de afgelopen periode voorbereid
op een aantal optredens in de tijd voor
Pasen. Zondagavond 7 maart a.s.
zingt Interchrist in de Vordense Gereformeerde Kerk in een interkerkelijke
dienst aan het begin van de lijdenstijd. Daarbij worden enkele passieliederen ten gehore gebracht en onder
Andere een berijming van het loflied
op de liefde uit l Corinthe 13^
Op Palmzondag is het ko^^Biet als
vorig jaar, uitgenodigd om in Halle
de feestelijke belijdenisdienst muzikaal te komen opluisteren.
Vervolgens zal op Eerste Paasdag het
koor 's morgens optreden inde Gereformeerde Kerk te Vorden^Bervoor
wordt momenteel een geheel nieuw
koorstuk ingestudeerd.
Het koor Interchrist, onder leiding
van Lucian Venderink-Smeenk, werd
dit seizoen met enkele enthousiaste
nieuwe leden uitgebreid. Voor nieuwe leden is altijd nog plaats. Inlichtingen: 05752-3462.

Wereldgebedsdag
Op de eerste vrijdag in de maand
maart wordt ieder jaar, over de hele
wereld, een dag van gebed gehouden.
Door mensen verbonden in woord en
lied, één in dienst van de Heer.
Dit jaar is de liturgie samengesteld
door vrouwen uit Guatemala met als
thema: Helend werken door Gods inspiratie. Bezig zijn met een latijns/
amerikaans land is iets wat misschien
nieuw voor u is. Des te dringender is
de uitnodiging om op vrijdagavond 5
maart naar de gereformeerde kerk te
komen om samen bezig te zijn als
mensen van verschillende rassen, culturen en tradities in onderlinge verbondenheid met elkaar. Nogmaals: 5
maart in de gereformeerde kerk!

Oecumenische
dienst
in 40-dagentijd
A.s. zondagavond 7 maart is er in de
Gereformeerde Kerk een oecumenische dienst uitgaande van de Raad
van Kerken Vorden/Kranenburg. Dit
in het kader van de 40-dagentijd.
Voorganger is ds. K.H.W. Klaassens
en het koor Interchrist o.l.v. Lucian
Venderink-Smeenk zal muzikale medewerking verlenen. Iedereen is van
harte welkom.
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naktie aan het werk gaan voor Gamo
Gofa in Ethiopië. In de parochie
werkt men weer met de bekende Vas
tenaktiezakjes.
Zondag 28 maart: Midvastenaktie.
Plaats: Sint Jorisschool. Verkoop
van: paasdecoraties, handwerkartikelen (KVG), lotenverkoop (met prijzenhoek voor kinderen en volwassenen), werkstukjes kinderen Joris-

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. H. Westerink, gezinsdienst m.m.v. Jongenskoor Groot Schuylenburg; 19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, oecumenische dienst in de gereformeerde kerk m.m.v.
Interchrist.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
19.00 uur dienst R.v.K., ds. K.H.W. Klaassens.
Woensdag 10 maart Biddag 19.30 uur gez.
dienst in N.H. Kerk.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 7 maart 10.00 uur Eucharistieviering;
19.00 uur Raad van Kerken, dienst in Geref.
Kerk m.m.v. ds. Klaassens en Interchrist.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 6 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 maart 19.00 uur Raad van Kerken,
dienst in Geref. Kerk.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 maart Pastor C.
van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.
Huisarts 6-7 maart dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
belief voor overleg: tel. 1678. Adres: Christinalaan '>8.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Hogestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.
Slachtofferhulp tel. 05750-41222.
Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

Tragter, tel.

05752-

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro
thuisverpleging
24
uur per
dag,
05750-16463.

voor
tel.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenarts van zaterdag 6 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 7 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 6-7 maart P.J. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
WV Openingstijden kantoor: 4/3: 10.0015.00 uur; 5/3: 9.30-15.00 uur; vanaf 8/3 ma. t/m
do.: 10.00-13.00 uur; vr. 9.30-12.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.
Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 maan 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 6 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 7 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 7-8 maart Pastor
Van Zanten, tel. 05753-1314.

gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 057521230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da

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

wereld op deze vrijdag bijeen. Dit
keer is de liturgie en de gedachten
daaromheen onder woorden gebracht
door vrouwen uit Guatamala.

en verdienen weinig. Het analfabetisme en de kindersterfte is in dit land
erg hoog. Christenvrouwen proberen
georganiseerd te werken aan verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg en het sociaal en economisch welzijn.
Het thema van de dienst: Helend
werken door Godsinspiratie.
De dienst wordt gehouden in de R.K.
Kerk te Vierakker. U bent van harte
welkom!

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

RUURLO
'S 05735-1775

school, werkstukken door jeugd van
de Jongerengroep, koffie met cake, limonade,
Ethiopische-warme-hap,
snuffelhoekspulletjes.

Wereldgebedsdag
Vrijdag 5 maart
Evenals andere jaren komen mannen
en vrouwen en kinderen over de hele

Guatamala ligt in Midden-Amerika
en is een mooi land met een rijke geschiedenis, de Mayacultuur. Met de
komst van de Europeanen werd dit
verdrongen en kreeg de man een
overheersende rol.
De vrouwen moesten er hard werken

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

Contactjes

accountants & belastingadviseurs

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

BOOMSTAMMETJES
lekker gekruid gehakt
met ham en kaas

Als de fiscus u teveel wordt

NU PER STUK

Voor het verzorgen van uw

1,50

BELASTINGAANGIFTE 1992

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

nodigen wij u ook dit jaar weer uit

• Vordens Toneel brengt voor
U: 3 klepels in het hoenderhok (klucht in 3 bedrijven) op
zaterdag 13 maart a.s. In het
Dorpscentrum.
Zaal
open
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Entree f 5,-• TE KOOP: verschillende
soorten fruitbomen, appels,
peren, perzik enz. Tuincentrum Vorden, tel. 05752-3671.
• TE KOOP: MBT geteelde
aardappelen en witlof. Tuinderij Bannink, Hulshofweg 8,
Ruurlo.
Tel.
05736-1311.
Aardappelen eventueel bezorgd.

H.o.h. Gehakt 1 «HO 8,95
Rundergehakti küo 12,50
Slavinken per stuk 1,00

Fijne verse worst 1 RHO 7,95
Grove verse worst 1 RHO 9,95
Schouderkarbonade 1 yo 7,95

op één van de volgende avonden:

Woensdagavond l O maart
Woensdagavond 11 maart
Maandagavond 22 maart

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

MAALTIJD VAN DE WEEK

Gebraden Varkensrollade

Babi Pangang

van half? tot hal f 9

100 gram

500 gram
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vonden

Telefoon: 05752-1485

Telefax: 05752-1689

Boterhamworst

6,25

100 gram 1,15
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

IESELKAPEL

100 gram

Gewoon Geweldig Lekker!

zaterdag 6 maart a.s.

*

100 gram

1,49

Hacheevlees
500 gram

1 kilo 10,45

* * * * * * * *
'N HONGAARSE LEKKERNIJ:

*

2,85

GELDIG DO. - VR. - ZA.

Haas-/Ribkarbonade

DIT WEEKEND:

'DE BRINK' TE ZELHEM

ongewoon lekker!

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

royaal gevuld met noten en rozijnen

in Cultureel Centrum

GEWONE Biefstuk

VLEES

Müsli-Kruidkoek

Beierse
Spatschopavond

• GEZELLIGE AVOND: De
Knupduukskes organiseren op
zaterdag 6 maart een folklore-avond. De avond begint om
20.00 uur bij 't Pantoffeltje. De
entreekaartjes kunt U gratis afhalen bij het WV-kantoor of bij
de Pantoffel.

SHOARMA-

WEEKENDAANBIEDING

1,85

6,95

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

lekker gekruide
• VERKOOP AAN HUIS:
verse haantjes, kip, eieren
enz. T. Rossel, Nieuwstad 45,
tel. 1283.

Aanvang 20.00 uur
met medewerking van
'Huus Kats Manus' uit Lichtenvoorde

• TE KOOP: electrisch fornuis, Atag. B. Oosterink, Almenseweg 45, Vorden.

Entree f 5,-

• P.V. Vorden vraagt 2e
hands spulletjes voor de
rommelmarkt. U belt, wij komen het halen. Tel. 1871 of
2068.
• TE HUUR: paardenstalling met weidegang en dressuurbak. Tel. 05752-1416.

DIT WEEKEND: è

Voorverkoop bij
Restaurant 'De Brink'.

Gedistingeerd

• Vordens Toneel brengt voor
U: 3 klepels in het hoenderhok (klucht in 3 bedrijven) op
zaterdag 13 maart a.s. In het
Dorpscentrum. Zaal open
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Entree f 5,-.

Veelzeggend

Prachtig

r-^.

Schoonmaakartikelen voor grootverbruik? handel,
industrie en Horeca-benodigdheden.

• GEVRAAGD: (semi)bungalow, liefst 3 slaapkamers,
berging
garage.
Tel.
02518-54504.

WAT IS EEN LENTE ZONDER
GOUDENREGEN?

HANDELSONDERNEMING

• Reparatie van alle merken
naaimachines. Willy's Boetiek,
Burg. Galleestraat 38.

• TE KOOP: caravan, merk
'Kip', 1968 (ca. 3 meter), incl.
royale voortent. Prijs f 750,-.
Tel. 05752-2492.

Zie ook onze dagaanbiedingen!

Een gouden sieraad maakt het pas compleet

WELGRAVEN VORDEN

• Biljartver. K.O.T. organiseert a.s. zondag 7 maart grote bingo met maximum
f 2.000,- aan geldprijzen. Aanvang 19.30 uur. Café-restaurant
d'Olde
Kriet,
tel.
05754-1285 (Wichmond).

1,65

DE HELE DAG VERS UIT DE OVEN
P. S.

• Vordens Toneel brengt voor
U: 3 klepels in het hoenderhok (klucht in 3 bedrijven) op
zaterdag 13 maart a.s. In het
Dorpscentrum. Zaal
open
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Entree f 5,-.

• De nieuwe voorjaars- en
zomerstoffen zijn binnen. Willy's Boetiek, Burg. Galleestraat 38.

Pusta Broodjes

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

ledere werkdag magazijnverkoop van
14.00-18.00 uur.

l

VORDENS TONEEL
brengt voor U

Calgon
produkten

Sponzen e
zemen

Schorten,
sloven etc.

Werkwagens

neinigjngsvloeistoffen

Aanbieding:
Inloopmatten
90 x 120 cm

Vraag onze prijscourant of bel voor een afspraak,
wij komen dan gaarne vrijblijvend bij u langs.
Handelsonderneming WELGRAVEN
Schoolstraat 6 - 7251 XR Vorden
Tel. 05752-2154-Fax 3871

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR U
BONAPARTE "CHINZ"
ZEER ZWAAR SHAGTAPIJT
400 BREED. KLEUR GROEN
LEGGEN GR A TIS
VAN 345. - NU

229.-

WOL TAPIJT "IZMIR"
400 BREED OP JUTE RUG
4-STERREN WOLOP= OP!
LEGGEN GR A TIS
VAN 239. - NU

169.-

WOONKAMER TAPIJT "PANAMA'
400 BREED OP JUTE RUG

OP= OP!
LEGGEN GRA TIS

VAN 109. - NU

BIJ ONS UIT VOORRAAD:
* 70 rollen kamerbreed
* meer dan 250 tapijtcouponnen

3 Klepels
in het
Hoenderhok

Alle sieraden zijn gemaakt van 14-karaats goud!
uw waarborg

GOUDEN SIERADEN VINDT U BIJ DE JUWELIER

06
juwelier
•
• f

Zutphenseweg 5

siemennk
VORDEN
. • • ••

<X> OptlCien Telefoon 1505

(KLUCHT IN 3 BEDRIJVEN)

op zaterdag 13 maart a.s.
in het Dorpscentrum
Zaal open 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Entree f 5,-

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

ESFERA LAMINAAT
8 MM LAMINAAT OP
ZWARE MDF-PLAAT
NU PER M^

699°

GORDIJN "FLEUR"
EEN MODERN GETINT
BLOEMETJE
NU PER METER

HELMINK

meubelen

VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

2 bossen BLOEMEN naar keuze

8,95
1 Hortensia
8,95

GEVRAAGD:
HULP voor de
vrijdagmorgen

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

VORDEN

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

REULING
TELEFOON 05752-3618/1511

SLAGMAN
BGG

08347-81366

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

10 Blanke Grapefruits (jaffa)

5,95

20 Moro's
Bloedsinaasappelen

6,00

KOLDENHOF's Versmarkt

&
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Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Nicole
Jan en Ingrid Hulshof
24 februari 1993
Waarleskamp 7
7255 WE Hengelo (Gld.)
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Mare van der Linden
Kitty Kruip

*

I
I

è

i

Loes

*m'

25 februari 1993
Mulderskamp21
7251 EX Vorden
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus, die wij
mochten ontvangen op ons
40-jarig huwelijksfeest
Fam. LG. BekkerKummeling

v

Maart 1993
Hoetinkhof 7, 7251 XM Vorden
-

H. Bogchelman
G.H. BogchelmanAbbink

t
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40 jaar jachtopziener
Na destijds zijn vader als jachtopziener
van 'Den Bramel' te Vorden te zijn
opgevolgd, is de heer Herman Olthof
op 12 maart 1993 40 jaren
onafgebroken in dienst van onze
familie geweest.
Wij vieren dit heuglijke feit die dag bij
hotel Bakker te Vorden van 16.00 uur
tot 18.00 uur.

#
#

Vrienden en bekenden zijn van harte
welkom.

*

Namens de familie: Mr. J.O. Thate.

&k&&&^^

betuigen wij onze oprechte
dank.
Uit aller naam:
A. Disbergen-Besselink

#

W.M.M.Siemerinkvan Spronsen
de Maat 32
7271 CS Borculo

Wie zoekt 'n
medebouwer voor

2-onder-eenkap woning?
Brieven onder nr. 5-1
Buro Contact
Postbus 22
7250 AA Vorden

In de achterliggende 40 jaar hebben de inzet en
kennis van zaken van
*

de heer THEO

EIJKELKAMP

belangrijk bijgedragen aan de voorspoedige groei
van ons tweewielerbedrijf.

*

Wij nodigen u dan ook uit voor een receptie ter
gelegenheid van dit 40-jarig jubileum van onze
medewerker.
De receptie wordt gehouden op dinsdag 9 maart
1993 van 17.00 uur tot 18.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
Fam. J.H. KUYPERS / Fam. F.B. W. BLEUMINK
I.v.m. het jubileum van dhr. Eykelkamp
is onze zaak dinsdag 9 maart
vanaf 15.00 uur GESLOTEN.

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE
Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. 05752-1393
{BTHrBTKiHTHTBrBTB^

t

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

• Voetreflexologie
• Slickbadbehandeling
• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsentherapie
• Spataderbehandeling
• Zonnebank
• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 24'februari 1993
Correspondentie-adres:
H. Bouwmeester, Schuttestraat 26, 7251 MZ Vorden

De begrafenis heeft maandag 1 maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

•'t'"

Uit onze familiekring is heengegaan onze geliefde schoonzuster en tante

*
*
*

GARRITJE PARDIJS

$

Doorlopende modeshows van
Beijer Besselink van
12.00 tot 17.30 uur.
Iedere bezoeker wordt getrakteerd
op koffie en gebak, aangeboden
door Oplaat en "t Pantoffeltje'

WEDUWE VAN H. BOUWMEESTER

en...

de toegang is gratis!

op de leeftijd van 85 jaar.
bode

Vorden : M. Weenk-Bouwmeester
Vorden : G. Nijendijk-Bouwmeester
Vorden : J.W. Weenk

1
Frank en Mirjam Meulenbroek
Dorpsstraat34-Tel. 1770-Vorden

Ps. 121:1

Na een arbeidzaam leven en zorg voor ons allen, is in alle rust van ons heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader en fijne groot- en
overgrootvader

Hendrik Jan Willem Steege
ECHTGENOOT VAN HERMINA EVERDINA LEUNK

op de leeftijd van 81 jaar.

Noom

Zutphen : H.E. Steege-Leunk
Tilburg : Gerda Hulshoff-Steege
Hans Hulshoff

Topkwaliteit leren bankstellen en
fauteuils met EXTRA HOGE KORTING!

Mariët - Joan
Laura
Ingrid - Hans

5 jaar garantie
Onderhoudsmiddel gratis
Zitting met interieurvering
Opslag voor latere levering
mogelijk

Zutphen : Willy Brummelman-Steege
Henk Brummelman
Paul

Arthur
Ursula

7207 DB Zutphen, 27 februari 1993
"tGanzenslag', Hekkelerdijk 10

2.990,-

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Rijksstraatweg 75 te Warnsveld, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren
woensdag 3 maart a.s. van 19.30-20.00 uur.
De afscheidsdienst zal worden gehouden donderdag 4 maart a.s. om 13.30 uur in de N.H.
Martinus-kerk te Warnsveld.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.10
uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.

Bankstel Elba
i%: en 2 ztis
Kleur blauw
Van 5.295,-voor

3.970,-*

Aansluitend zal de begrafenis om ca. 14.30 uur
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats,
Vordenseweg te Warnsveld.
Bankstel Scala
3 en 2 zits
Kleur aubergine
Van 4,49Ö,« voor

Schildersbedrijf

\

PETERS

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

1e kwaliteit rundieder
Beukenhouten romp
Direkt leverbaar
Volop aanbiedingen in
de winkel

Bankstel Arona
3en2zits
Kleur zaim/rose
Van 4.155,- voor

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
B- 05750-22816

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

Vorden : H.J. Bosch-Bouwmeester
D. Bosch

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen ?

*$

Albert
ons hebben bijgestaan met
warme belangstelling en medeleven.

Beijcr Besselink - bruids-cocktail en herenmode
Ted Buter - vakfotografie en video-producties
Jan Dijkerman - bruidsboeketten en corsagcs
Rabobank - verzekeringen (huwelijks)reizen
Oplaat - brood- en banketbakkerij
Correct - Oldtimer
Slotboom - juwelier Bodega 't Pantoffeltje Vorden

Vorden, 24 februari 1993

Vorden, maart 1993
Mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen wil ik allen
danken die tijdens de ziekte en
na het overlijden van

m.m.v.:

kf-

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve tante
GRIETJE
MAALDERINKOBBINK

op de leeftijd van 85 jaar.

Nichten en neven

Arnold en Gerry Helmink
Het Hoge 55
7251 XV Vorden

#

I'

-**

Ruurloseweg 121, Vorden
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus, die
wij hebben ontvangen t.g.v.
ons 25-jarig huwelijk.
Het was in één woord fantastisch.

V

H. OLTHOF

*

GROTE
BRUIDSSHOW

WEDUWE VAN HERMAN BOUWMEESTER

Delden (Ov.) : J.E. Wesselink-Bouwmeester
H. W. Wesselink

^

f
#

Zondag 14 maart van 12.00 tot 17.30 uur

Garritje Bouwmeester-Pardijs

Vorden : H. Bouwmeester
E. Bouwmeester-Harmsen t

i
V

Na een liefdevolle verzorging in Verpleeghuis
'Leeuwerikweide' te Zutphen is van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

-*
*-
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Almenseweg 24
7251 HR Vorden
Hierbij willen wij allen hartelijk
bedanken, die, op welke wijze
dan ook, ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

.

Om ons hiermee te feliciteren geven
• wij u hiervoor gelegenheid tijdens een
receptie tussen 17.00 en 18.30 uur in
bodega "t Pantoffeltje', aafi de
Dorpsstraat 34 te Vorden.

*

-J
#

ï

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de Christus
Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden.

12.00 tot 15.00 uur.

Hans en
Ineke Rikkers-Grooters
Ruben en Karin

i
#

gaan trouwen op ^ 1 maart 1993 om
10.30 uur in het gemeentehuis Kasteel
Vorden.

*
$

Ingrid en Nicole rusten van
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

*
#
*

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang etc.
In onze Spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende
,
spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
/
N.
aanrechtdeurtjes etc.
^/

Bankstel Ruesca
3 en 2 zits
Kleur beige
Van 6.Q95,- voor

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar
GELD/G 3 MAART T/M 13 MAART

SPOKT-nieuws
Voetbal
Uitslagen
Vorden BI -- Colmschate BI 0-0;
Hercules BI — Vorden B2 3-0.
Programma
Longa Al — Vorden Al; Vorden BI
- Roda BI; Pa? B2 — Vorden B2;
Grolse Boys Cl — Vorden Cl.
Vorden l — AZC 1; Longa 4 — Vorden 2; Vorden 4 — Warnsveldse
Boys 4; Vorden 6 - Beekbergen 6;
Vorden 7 — SCS 2; Klein Dochteren
4 —Vorden 8.

Sociï
Programma
6 maart: Sociï C — AZSV C2; Diepenheim A — Sociï A; Erica '76 El
— Sociï El.
7 maart: Veldhoek — Sociï; Sociï 2
— Witkampers 5; De Hoven 2 — Sociï 3; Sociï 4 — Steenderen 4; Erica
'766 —Sociï 5.
Uitslagen
Sociï Cl — AD '69 Cl 4-4; Sociï A
-Sp. MeddoA14-l.

Badminton-Flash
Flash 2 heeft dit jaar nog maar een
wedstrijd gewonnen en staat redelijk
onderaan in de 2e klasse.
Spees Sjuttle dacht dan ook dat ze een
gemakkelijke avond tegemoet gingen. Flash speelde echter eindelijk op
het normale niveau en beide herenenkels werden met speels gemak gewonnen. Spees Sjuttle schrok wakker
en maakten met de damesenkels gelijk. De dubbels werden ook eerlijk
verdeeld, waardoor de mixed dubbels
de beslissing moesten brengen. Beide
eindigden in een derde set, waarin
Flash tweemaal de sterkste bleek. De
laatste thuiswedstrijd van het seizoen
werd door Flash 2 gewonnen met 5-3.

Marcel Brunsveld
wint regio trial

Lochem E3 1-1; Ratti E2-Lochem E5
0-9; Ratti Fl-Ruurlo Fl 1-3; Eibergen A2-Ratti Al 2-2.

De auto- en motorclub 'De Graafschaprijders' was zaterdagmiddag de
organisator van de KNMV regio-trial
die op het militaire oefenterrein in het
Groote Veld werd gehouden. De in
totaal 55 deelnemers moesten vier
ronden afleggen, met daarin 8 nonstops opgenomen. De wedstrijd vergde heel wat van de rijders. Niet voor
niets wordt de trial in motorsportkringen ook wel de 'Hoge school van de
motorsport' genoemd.
De uitslagen waren als volgt:
A-klasse: 1. Marcel Brunsveld, Lochem 27 str.pt.; 2. Henk Rebel, Nunspeet 28 str.pt.
B-klasse: 1. Peter v.d. Sluis, Arnhem
31 str.pt.; 2. Simon Koote, Apeldoorn
31 str.pt.; 3. Gerhard Bogchelman,
Zelhem 44 str.pt.
C-klasse: 1. Marcel Scheffer, Doetinchem 11 str.pt.; 2. Werner Tippke,
Stadlohn (Duitsland) 11 str.pt.; 3.
Erik Bosvelt, Didam 13 str.pt.
Kabouters: 1. Ferdinand Bosvelt, Didam 28 str.pt.; 2. Nienke Scheffer,
Toldijk55str.pt.
Klasse jeugd: 1. Sven Koote, Apeldoorn 66 str.pt.

Programma 6-3

Tegelijkertijd
organiseerde
'De
Graafschaprijders' voor de eigen leden een clubtrial. Hiervan waren de
uitslagen als volgt:
Jeugd 80/125 cc: 1. Erwin Plekkenpol, Hengelo 84 str.pt.; 2. Arno Linnenbank, Vorden 127 str.pt.; 3. Joeri
Smit, Vorden 132 str.pt.
Bromfietsen: 1. Rien Mombarg, Vorden; 2. Jan Gr. Enzerink, Vorden; 3.
Ingmar Wolbert, Vorden.
Super klasse: 1. Johan Braakhekke,
Barchem 46 str.pt.; 2. Marcel Bulten,
Vorden 46 str.pt.; 3. Winand Hoenink, Vorden 58 str.pt.; 5. Stephan
Braakhekke, Vorden 68 str.pt. De
snelste tijd in de crossproef werd gemaakt door Stephan Braakhekke.

Dammen

ADG Amersfoort — DCV Vorden
10-10
DCV l noteerde het eerste puntenverlies van deze kompetitie in Amersfoort. Niettemin blijft DCV een punt
voor op konkurrent IJmuiden, zodat
de beslissing in het kampioenschap in
de laatste ronde valt, op zaterdag 13
maart.
DCV l heeft aan een gelijkspel genoeg om de kampioensvlag te hijsen,
maar dit zal nog heel wat voeten in de
aarde hebben.
De wedstrijd tegen Amersfoort was
met wisselende kansen. Henk Ruesink en Gerrit Wassink, beide geposteerd aan de onderste borden, kenden
hun opdracht en kwamen tot winst,
zij het met medewerking van de teUitslagen
genstander. Ook Bertus Bosch kwam
D5 Dash 7 - - Heeten 5 0-3; MA tot winst na een damkombinatie.
Gorssel — Dash l 0-3; D5 Harfsen 5 Daartegenover stonden een drietal
- Dash 7 3-0; DP Dash 2 — Devolco nederlagen. Dat Mike Voskamp tegen
43-1; D2A Dash 4 — Deventer 2 0-3; ex-wereldkampioen Ton Sijbrands de
H3B Dash 4 — DVO 4 0-3; MB Dash vlag moest strijken was ingekalkul — Devolco l 2-1; H rekr.B Dash B leerd, maar de nederlagen van Nina
-Dash A l-2.
Jankovskaja en Jan Masselink waren
onnodig. Nina Jankovskaja speelde te
Programma
lang op winst en kreeg het deksel op
DP Voorw. l — Dash 2; D2A Devol- de neus.
co 7 — Dash 4; Hl Olympia l Jan Masselink overspeelde zijn teDash 2; H3B Devolco 8 — Dash 4; genstander geheel, maar koos twee
IB SC Deventer l - - Dash 1; D verkeerde wachtzetten. Hierna bleek
rekr.A Dash A — Overa; H rekr.B de tegenstander nog over een uiterst
Dash B — ABS; HC Heeten l verraderlijke en winnende kombinaDash 1; D3 div.B Dash/Sorbo tie te beschikken.
Kangeroe; D2B Dash 3 — Wilh. 2; De remises van Chris Grevers, Johan
HP Dash l — Wilh. 1; H2A Dash 3 Haijtink, Henk Hoekman en Henk
- Wik 2; IA Dash l — Vios 1; MB Grotenhuis ten Harkel waren min of
Dash l — A B S l.
meer gelijkwaardig.
A. Bollebakker — H. Grotenhuis t.H.
1-1; C. Strooper — H. Hoekman 1-1;
T. Sijbrands — M. Voskamp 2-0; B.
Zwart - - N. Jankovskaja 2-0; W.
Bremmer — C. Grevers 1-1; R. KoetUitslagen van
sier — J. Masselink 2-0; A. Kalverwoensdag 24 februari 1993
boer — J. Haijtink 1-1; K.R. SchaafsGroep A: 1. mv. Schigt/dhr. Schigt ma — A.A. Bosch 0-2; W. Martin 62.5%; 2. mv. Gilles/dhr. Hissink H. Ruesink 0-2; S. Verbeek -- G.
62.0%; 3. mv. Den Enting/dhr. Ma- Wassink 0-2.
chiels54.4%.
Groep B: 1. mv. Gasseling/mv. Warnaar 65.6%; 2. mv. Van Gastel/dhr.
Van Gastel 59.9%; 3. mv. De Bruin/
dhr. De Bruin 55.7%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inlichtingen Zaterdag 6 maart houdt sv Ratti weer
tel. 2830.
haar jaarlijkse feestavond in zaal 'de
Herberg' te Vorden.
Naast de gebruikelijke programmapunten - zoals de verkiezing sportman, -vrouw, jeugdlid en -ploeg van
het jaar - is er weer een verloting met
Bij de op 27 en 28 februari in Bar- leuke prijzen die beschikbaar zijn gechem gehouden indoordressuurwed- steld door de Vordense middenstand.
strijd voor ponies werden de volgen- De muziek zal deze avond verzorgd
de prijzen behaald: Heidi Vruggink worden door de formatie ASSORTI.
met Danny 2e prijs M l-dressuur met Het motto is dan ook: 'Kom op tijd,
125 punten; Evelien Groot Roessink want vol is vol!'
met Charmeur 3e prijs B-dressuur
met 127 punten en Inge Regelink met Uitslagen 27-2
Lady 6e prijs B-dressuur met 125
punten.
Ratti Dl-Markclo Dl 0-0; Ratti ElFlash 3 draait goed mee boven in de
4e klasse. Er zit nog een kleine kans
op een tweede plaats en dus een promotie in. Tegen Seepaerd uit 's Heerenbergh begon het goed. Echter in de
2e damesenkel ging het iets minder.
De dame van Flash speelde een goede
wedstrijd, maar in de derde set ging
ze door haar enkel en kon de partijen
niet afspelen.
De overige wedstrijden werden door
Flash gemakkelijk gewonnen, en omdat de damesdubbel en de eerste mix
niet werden gespeeld, 5-1.

'Dash'

Bridgeclub
B.Z.R.

Feestavond
svRatti

L.R.enP.C.
'De Graafschap'

WC V V/l///>V/l/7/
UfJUIH

Programma 8 tl m 13 maart
Prestatie 7 7 -3: w Lettele l-Dames
2, Devolco 7-Dames l, Salvo 3-Da-

Rekken Al-Ratti Al.

WAT WIL JIJ
LATER WORVEN?
NET ZO GROOT
ALSJIJ. '(

mes 3, Olympia l-Heren l / 13-3:
Heeten Sportief B2-Meisjes B2, Lettele 2-Heren 2, DVO 5-Heren 3, Jongens C2-SC Gorssel Cl, Meisjes COSV Voorwaarts C2, Jongens B l-SC
Gorssel BI, VIOS BI-Meisjes BI,
Devolco C l-Jongens Cl.
Recreanten 8-3: Epse-Heren B / 9-3:
Wilhelmina-Dames F / 10-3: Harfsen-Dames F, WIK-Dames A, WIKDames B / 77-3: Voorst-Dames C /
72-3: Overa-Dames E.

Uitslagen 22 t/m 26 februari
Dames A-Harfsen 1-2, Dames
D-Epse 3-0, Dames F-Dash 3-0.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

Medewerkers
avond
Zonnebloem
Afdeling Wichmond/Vierakker
De afdeling Wichmond/Vierakker
houdt op 11 maart a.s. een informatieavond voor de medewerksters. Hierbij zal het werk binnen de afdeling
worden uitgelegd, zoals: het bezoeken van aan huis gebonden zieken en
bejaarden. Deze groep krijgt dan het
Zonnebloemblad dat eens in de twee
maanden verschijnt.
Vooral het contact dat hierdoor ontstaat is erg belangrijk, waardoor vaak
een heel hechte vriendschap ontstaat.
Ook worden de overige werkzaamheden nader behandeld, met daarbij een
kort financieel verslag.
De afdeling zou het erg prettig vinden
als er mensen zijn die als vrijwilliger
willen helpen met dit werk. Heeft u
hiervoor interesse dan kunt u voor informatie bellen met Henny Krijt, tel.
05754-1992.
U bent van harte welkom op 11
maart, 's avonds in de kantine van
camping 'Kleine Steege'.

Vervolg artikel WBV Thuis Best:

Huursombenadering
Aangezien het huurbeleidsplan, waarin de uitgangspunten
voor de toekomstige huurverhogingen aan de hand van kwaliteit en marktwaarde van de woning alsmede de financiële positie van de woningbouwvereniging Thuis Best nader worden
uitgewerkt, eerst eind 1993 gereed zal zijn, is er een besluit
genomen, hoe de huuraanpassingen per l juli a.s. zullen verlopen.

Nu het voorjaar weer aanbreekt denkt men weer aan fietsen,
buitenontspanning. Party-Restaurant de Smid in de Keyenborg organiseert vanaf heden puzzeltochten op een tandem.
De tandems staan weer klaar, de puzzelrit is uitgezet, het
plezier is aan u. Zeer geschikt voor verenigingen, clubs of
personeelsavonden vanaf 25 personen. Voor inlichtingen tel.
05753-1293.

Hf)EZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Een paar jaar geleden ben ik failliet
gegaan en nog altijd word ik geconfronteerd met
oude schuldeisers. Nu zou voor zo'n situatie een
nieuwe regeling bestaan. Is dat waar en hoe werkt dat
dan?
Als iemand schulden maakt kan hij daar in principe de rest van zijn
leven door worden achtervolgd en dat geldt inderdaad ook als hij failliet is verklaard. Aan die situatie wil een wetsontwerp van Justitie in veel
gevallen een einde maken. Dat ontwerp voorziet in een
'schuldsaneringsregeling' die maximaal 5 jaar kan duren.
Zo'n schuldsaneringsregeling betekent, dat de schuldenaar niet meer
vrij over zijn bezittingen kan beschikken. Er wordt een bewindvoerder
benoemd, die de goederen van de schuldenaar kan verkopen. Uit de
opbrengst daarvan worden dan de schulden (gedeeltelijk) voldaan,
volgens een bepaalde verdeelsleutel. De schuldenaar mag dan wel een
minimumbedrag van zijn inkomen of uitkering zelf houden om in zijn
levensonderhoud te voorzien.
Zolang de schuldsaneringsregeling van toepassing is, mogen de meeste schuldeisers hun rechten niet meer uitoefenen. Zij moeten dan dus
maar afwachten wat er voor hen overblijft. Maar dat geldt niet voor
vorderingen die zijn gedekt door pand of hypotheek, zoals (de meeste)
bankvorderingen. Pand- en hypotheekhouders mogen dus wel degelijk
stappen ondernemen om hun vorderingen betaald te krijgen. De andere schuldeisers (waaronder ook de fiscus) mogen dat niet.
Boedelschulden die zijn ontstaan tijdens de saneringsperiode, zoals
huishuur, moeten wél gewoon helemaal worden voldaan. Een rechtercommissaris oefent toezicht uit op het verloop van de saneringsregeling.
De schuldenaar kan zelf een schuldsaneringsregeling aanvragen bij de
rechter. Deze kan het verzoek afwijzen als de schuldenaar bijvoorbeeld
niet te goeder trouw is geweest bij het ontstaan of niet betalen van zijn
schulden. En voor wie opzettelijk zijn schulden laat oplopen blijft dus
wel degelijk een faillissement dreigen!
Bij toewijzing van het verzoek stelt cle rechter vervolgens een plan op,
waaraan de schuldenaar moet voldoen. Tijdens de looptijd van de
saneringsregeling moet de schuldenaar zoveel mogelijk sparen en aan
zijn verplichtingen voldoen. Doet hij dat niet, dan kan de regeling
tussentijds worden beëindigd en volgt alsnog faillissement.
Maar als cle schuldenaar wel aan zijn verplichtingen voldoet, kunnen
de schuldeisers na afloop van de regeling, zoals gezegd dus na maximaal 5 jaar, hun vorderingen of het restant daarvan niet meer opeisen.
De schulden vervallen overigens niet zonder meer. Ze worden omgezet
in zogenaamde 'natuurlijke verbintenissen'. Dat betekent, dat de aflossing niet meer kan worden geëist, maar dat eventuele betaling uit vrije
vil door de schuldenaar wel mogelijk is; hij kan op zo'n betaling dan
niet meer terugkomen.
Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Illoemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 7251 IA Vorden.

Voor de periode l juli 1993 — 30 juni
1994 zullen de huren in doorsnee met
gemiddeld 5,5% worden verhoogd.
Voor de woningen, die nog niet aan
de minimaal redelijke huur voldoen,
zal dat percentage worden gesteld op
6% (deze woningen kregen de laatste
jaren een extra verhoging en betekent
dus nu een verlaging).
Daarbij zullen de huren van gelijksoortige woningen, gebouwd onder
een verschillende subsidieregeling
naar elkaar gaan groeien. Ook de huren van complexen met gelijksoortige
voorzieningen zullen naar elkaar
groeien, zodat zij op termijn op hetzelfde bedrag komen te liggen. (Bedoeld worden woningen met bijv. een
verschillend tijdstip van aanleg van
centrale verwarming e.d.).

De bewoners zullen de komende periode uiteraard nog individueel precies op de hoogte worden gesteld, wat
dit nu precies voor hen gaat inhouden.

L edenraadsvergadering
Op dinsdag 9 maart zal er een extra
vergadering van de ledenraad van
WBV Thuis Best worden gehouden.
Op de agenda staan slechts twee onderwerpen: de toekomstige organisatiestructuur van de woningbouwcorporatie en de wijze waarop bewoners
bij het beleid en het beheer kunnen
worden betrokken. Dit houdt verband
met de verzelfstandiging van Thuis
Best.

Bij zwem- en rekreatiebad
'In de Dennen' ook
mogelijkheid om snorkelbrevet
te halen
De zwem- en badinrichting 'In de Dennen' biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om het komende seizoen een opleiding te volgen voor het behalen van een snorkelbrevet. Dit
geldt zowel voor jeugd als volwassenen.
Naast het zwemmen in schoolverband zullen er het komende seizoen
opleidingen plaatsvinden voor de
verschillende zwemdiploma's, onder
meer het peuter- en kleuterzwemmen.
De opleidingen richten zich op het
zwemdiploma A en B waarbij vooral
het leren zwemmen centraal staat.
Daarnaast zijn er de vervolg-opleidingen t.w. het basiszwemdiploma en
de zwemvaardigheidsdiploma's. Aan
het opleidingspakket zullen ook aktiviteiten als aqua-aerobic en aqua-jogging worden toegevoegd. Voorts zal
er een speciale opleiding verzorgd
worden voor verstandelijk gehandicapten.

Opening zwembad l mei
Zaterdag l mei zal het zwembad 'In
de Dennen' feestelijk worden geopend. Voor donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) staat er 's morgens
vroeg 'dauwzwemmen' op het programma. Woensdag 9 juni wordt er
een jeugdrekreathlon gehouden. Vrijdag 11 juni staat er een rekreathlon
voor volwassenen op het programma.
De zwem vierdaagse vindt dit jaar
plaats op maandag 21 juni t/m vrijdag
25 juni. Zaterdagavond 26 juni is er
'midzomeravondzwemmen'. Dit onderdeel is ook voor zaterdag 31 juli
gepland, terwijl dan 's middags in
bad jeugdrekreatiespelen worden gehouden.
Vrijdag 3 september vinden de seizoenafsluitingen plaats voor de vaste
zwemgroepen en voor de lesgroepen
voor de volwassenen. Zaterdag 4 september is er 's middags prestatie-

zwemmen voor afstandbrevetten.
Zondagmiddag 5 september wordt
het zwemseizoen feestelijk afgesloten.
Naast zojuist genoemde aktiviteiten
kan er weer gezwommen worden in
het kader van het Swim-jogging. Een
vaste seizoenaktiviteit voor zowel de
jeugd als de oudere zwemmers(sters). Het bestuur van 'In de Dennen'
heeft nog plannen in voorbereiding
voor de organisatie van een waterpolotoernooi,
midgetgolfkampioenschappen, een zeskamp en brunchzwemmen. Tevens zal aandacht
worden geschonken aan de randaktiviteiten rondom de 19e Vordense
zwemvierdaagse. Tevens zullen er
diverse aktiviteiten worden ontwikkeld vanuit de kantine van het zwembad.
Het komende seizoen zal er ook een
wijziging plaatsvinden in het systeem
van de abonnementenverkoop. Volgens het bestuur is het bestaande systeem door de gewijzigde gezinssituaties achterhaald. Dit houdt in dat het
gezinsabonnement wordt vervangen
door een combinatieabonnement dat
meer mogelijkheden biedt. Zo zal bv.
een combinatieabonnement voor de
eerste en tweede ouder in de voorverkoop 100 gulden gaan kosten.
Bovendien is men afgestapt van de
gelijkstelling van jeugdabonnement
en 65-plus abonnement. Deze gelijkstelling is volgens het badbestuur ook
niet meer van deze tijd. In de voorverkoop gaat een abonnement voor de
jeugd 35 gulden kosten; voor volwassenen vanaf 18 jaar 60 gulden en voor
65-plussers 40 gulden in de voorverkoop.

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 4 maart 1993
54e jaargang nr. 49

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
f

QEMEENTEJf
• Telefoon gemeente: 057527474.
• Telefax gemeente: 057527444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur. .
Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsenden Harder: donderdagmorgen
van 9-10 uur en volgens
afspraak.
Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

ERGUNNINGEN
In de week van 22 tot en met 25 februari jongstleden hebben burgemeester en wethouders de volgende
vergunnningen verleend aan:
- L.R. en P.C. de Graafschap, voor
het houden van een verkoopaktie
met perkplanten in de week van 22
tot en met 27 maart 1993;

ULLETIN^ORDEN

— de heer D.W. Groot Wassink, Industrieweg 7 te Vorden, voor het
kappen van l berk op het perceel
Industrieweg 7 te Vorden;
— de heer H.H.M. Hartman, voor
een standplaats voor de verkoop
van oliebollen en slagroomwafels
in de maand december 1993 op het
marktplein;
— de heer J.A. Berenpas, Mosselseweg 3 te Vorden, voor het veranderen van een varkensstal op het
perceel Mosselseweg 3 te Vorden;
— de gemeente Vorden, voor het veranderen van een kantoorruimte
aan de Horsterkamp 1.2 te Vorden;
— de gemeente Vorden, voor het
plaatsen van een abri aan de
Nieuwstad voor nr. 33 te Vorden;
— de heer J.G. Dimmendaal, Beeklaan 5 te Wichmond, voor het
plaatsen van een tuinhuisje op het
perceel Beeklaan 5 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen na het verlenen van de vergunning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

vraagd voor het oprichten van een bedrijfshal en -bedrijfswoning op het
perceel Ambachtsweg l te Vorden.

'ERGADERING
ALGEMEEN BESTUUR
GEWEST MIDDEN
IJSSEL
Het Algemeen Bestuur van het Gewest Midden IJssel vergadert op
woensdag 17 maart 1993 om 19.30
uur in het gebouw IJsseluwe, Schurenstraat 8a te Deventer. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- aanpassing taakverdeling dagelijks bestuur/benoeming leden
commissie;
- bestuurlijke ontwikkelingen;
— overname inzameldienst gemeente Holten;
— inzameling klein chemisch afval;
- personele invulling coördinatieen informatiepunt handhaving milieuwetten;
- verdeelbesluit budgetten woninggebonden subsidies 1993;
- vervanging
hulpverleningsvoertuig;
— overeenkomst betalingsverkeer.
De stukken voor deze vergadering
kunt u gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis inzien op de afdeling Bestuur in de boerderij bij het
kasteel.

OUWAANVRAAG
De heer J.C. Teeuwen, Hofweg 4 te
Warnsveld, heeft een vergunning ge-

EERJARENPLAN STADS- EN DORPSVERNIEUWING

1993-1(

De gemeenteraad neemt op 30 maart aanstaande een beslissing over het meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing
1993-1997. Dit plan kunt u tot en met 16 maart aanstaande inzien in het koetshuis. Tot 16 maart aanstaande kunt u
schriftelijk reageren op het meerjarenplan. In de commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening kunt u over het plan
inspreken en er met de commissieleden over van gedachten wisselen. Als u hiervan gebruik wilt maken moet u dit van te
voren even telefonisch doorgeven (tst. 463 of 471).
^^
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1997

15000
65000
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65000

50000
65000

50000
65000

50000
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115000

115000
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•ClLAS IN DE GLASBAK:
VOORTAAN IN DRIE
KLEUREN APART!
In de laatste week van februari komen in het Gewest Midden IJssel
nieuwe glasbakken te staan, dus ook
in Vorden.
In deze glasbakken zitten drie openingen waar u het glas in kunt werpen.
Eén voor wit glas, één voor groen
glas en één voor bruin en ander donkergekleurde soorten glas.

DRIEKLEUREN
GESCHEIDEN
GLASINZAMELING
BETER
Door het op kleur inzamelen van glas
kunnen de verwerkers van wit glas
weer wit glas maken, van groen weer
groen en van bruin weer bruin. Door
de grote vraag naar deze kleuren glas,
en met name naar wit glas, kan men
het ingezamelde glas weer makkelijker verwerken en afzetten. Van het
glas uit de oude bakken, waar alle
kleuren glas bij elkaar in kwamen,
kon men uitsluitend bontgekleurd
glas maken.

AFVOEREN VAN HET
GLAS GEBEURT
VANZELFSPREKEND OOK
GESCHEIDEN
Het afvoeren van het glas gWeurt met
vrachtauto's die speciale containers
hebben die in drie vakken zijn verdeeld. Het glas blijft dus bij het afvoeren keurig gescheiden, hoewel
één vrachtwagen alle soorj^Klas gecrhpiHpn kan
kan nnhalpn
^^^
scheiden
ophalen.

l. Wonen:
l. l HVAT/Insulindelaan (afgerond (v.m.jeugdcentrum))
1.2 Herinvulling GEMS-terrein (afgerojid (financieel))
l .3 Woningverbetering (part.)
1.4 Monumenten/Rietendaken
1.5 Lokatiebijdrage terrein
van Snellenberg (afg.)
Totaal Wonen

2.1
2.2
2.3
2.4

GEMS (afgerond)
Woltering transport
Zuivelterrein (afgerond)
Bedrijfsverplaatsingen Wichmond
Totaal Werken

Op dit moment komt gemiddeld 60
procent van het glas in de glasbak. 40
procent komt dus in de grijze container en daarmee op de stort. We kunnen dus de afvalberg nog verder verkleinen door de resterende 40 procent
glas ook naar de glasbak te brengen.
U kunt een plekje vrijmaken voor het
bewaren van het glas, bijvoorbeeld in
een kratje, zodat u als u boodschappen gaat doen het glas makkelijk mee
kunt nemen.

900000
pm

900000

pm

pm

3. Welzijn:

Totaal Welzijn
4.

AFVAL VOORKOMEN

Openbare Ruimte/Infrastructuur:

4. l Doorgaande weg
4. l. l Reconstructie Rijksweg
4.1.2 Omleidingsroute
4. l .3 Herinrichting (verfraaiing) centrum
4.2 Vervallen (zie 4.1.3)
4.3 Bevoorradingsweg
4.4 Vervallen
4.5 Parkeerplan(zie4.1.3)
4.6 Bomenherstel (zie 4. l .3)
4.7 Ruurloseweg(leged.)

Het voorkomen van afval, ook van
glas, is belangrijk. Dit kan door te
kiezen voor statiegeldglas of voor navulbare flessen of potten. Ook kunt u
voor glazen verpakking kiezen in
plaats van blik. Blik komt nog steeds
op de stort terecht.

t/m 4.6
t.l.v.
1992 en voorgaande jaren

110000

Totaal Openbare Ruimte/Infrastructuur

110000

5. Overige:
5.1 Inspraak en begeleiding'
5.2 Diverse onderzoeken waaronder opstellen en
onderhouden meerjarenplan/advieskosten etc.
Totaal Overige
TOTAAL GENERAAL
Verwachte budgetbedrag (voorlopig)
Op andere wijze te financieren/nog nader in te vullen
(w.o. 1993 knelpuntenpot)

2000

2000

2000

2000

2000

13000

13000

13000

13000

13000

15000

15000

15000

15000

15000

995000
200000

240000
150000

130000
150000

130000
150000

130000
150000

-795000

-90000

+ 20000
(-PM 2.5)

+ 20000

+ 20000

mee. Opgave voor 9 maart a.s. bij het
bestuur. Hierna werd het woord gegeven aan de heer Brinkman uit Vorden
die fantastische dia's liet zien over de
mooie natuur.
In 1912 waren er nog niet veel reeën.
Laat geen dozen of plastic achter bij In 1950 waren er wat in Drenthe,
de glasbak en ruim zelf uw scherven Limburg en Brabant, een paar op de
even op.
Veluwe en de Achterhoek. In 1953
waren er 5000 en in 1993 zijn er
25.000. Het aantal neemt zo toe omdat de ree geen natuurlijke vijand
heeft. In de gemeente Vorden worden
E VERLENEN BOUWer
jaarlijks 50 a 60 doodgereden.
VERGUNNINGEN MET
Jachtopzieners zijn haast niet meer te
GEBRUIKMAKING
zien in de bossen. Oude Jachtopzieners hadden veel verstand van de naVAN DE ALGEMENE
tuur,
jammer dat ze veel dingen uit de
VERKLARING VAN GEEN
natuur niet opgeschreven hebben. Bij
BEZWAAR
reeën en herten kan in 90 dagen tijd
het oude gewei overgaan in een
Burgemeester en wethouders zijn van
nieuw.
plan om mettoepassing van het bepaalde in artikel 50 lid 6 van de Wo- Jonge hazen worden boven de grond
ningwet en met gebruikmaking van geboren, ze zijn behaard en hebben
de ogen open in tegenstelling tot jonde door gedeputeerde staten bij bege konijnen die in een hol, kaal en
sluit van 19 augustus 1986, nr.
met de ogen dicht geboren worden.
RO86.28587-ROV/G5214 afgegeven
Door het milieubeleid komen de roof'algemene verklaring van geen bevogels ook meer terug. Dit is wel eens
zwaar', medewerking te verlenen aan
anders geweest door al het gif wat
de bouwplannen voor:
gespoten werd op rogge, haver en
- het vergroten van een dakkapel
gerst. Echter wilde eenden zijn er niet
aan de Willem Alexanderlaan 12
meer. Dit komt door het resultaat van
te Vorden;
— het veranderen van een woning paren van wilde eend en de eenden uit
de stadsparken en grachten.
aan de Beatrixlaan 14 te Vorden;
- het veranderen/vergroten van een Het doodgereden wild wordt opgegeschoolgebouw aan Het Hoge 41 te ten door meeuwen, kraaien, eksters,
enz.
Vorden.
De vos is de grootste overbrenger van
De op deze plannen betrekking heb- de hondsdolheid. Er zijn veel te veel
bende bouw- en situatietekeningen vossen. In het voorjaar worden veel
liggen vanaf vrijdag 5 maart tot en kievitsnesten en andere nesten van
weidevogels kapot gereden door
met 18 maart 1993 op de gemeentelandbouwwerktuigen. Ook jonge
secretarie, afdeling volkshuisvesting
reekalveren worden vaak doodgeen ruimtelijke Ordening c.a. (koetshuis) ter inzage, met de mogelijkheid maaid. Als een boer gaat maaien doet
om hiertegen in die periode schrifte- hij er verstandig aan om lege kunstmestzakken aan de afrastering te hanlijk bezwaren bij ons in te dienen.
gen, daar heeft een ree een hekel aan.
Het moederree haalt dan het jong
weg, en wordt zo van de dood gered.
Bij alle dia's vertelde de heer BrinkERKZAAMHEDEN
man zijn verhaal. Aan het eind van de
IN HET KOETSHUIS
avond bood de voorzitster hem een
envelop met inhoud aan en bedankte
In het koetshuis vinden gedurende de hem voor de geweldige avond.
maand maart verbouwingswerkzaamheden plaats. Sinds de reorganisatie zit in het koetshuis de sektor
Grondgebied, afdelingen volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, ge- Op 24 februari vond in het Dorpscenmeentewerken en bureau milieu.
trum de voorjaarsbijeenkomst van de
Werkgroep Tuinkeuringen plaats. De
Ondanks deze verbouwing gaan de avond werd geopend door dhr. Bekwerkzaamheden in het koetshuis ge- man. Hij heette de aanwezigen en in
woon door. Enige overlast voor be- het bijzonder burgemeester Kamerzoekers en voor de medewerkers is ling en de spreker, dhr. Beijer, van
echter onvermijdelijk.
harte welkom.
Dhr. Beijer uit Deventer, in het dagelijks leven werkzaam als tuinontwerper, gaf een lezing over het onderhoud en de aanleg van tuinen in het
16 Februari had men weer een avond. algemeen. De lezing werd geïlluNa hut openingsgedicht van de voor- streerd door een aantal dia's. Na de
zitster werd een ieder welkom gehe- lezing werd er van de mogelijkheid
ten op deze avond. Er werd nog aan om vragen te stellen door het talrijke
herinnerd dat de Wereldgebedsdag op publiek dankbaar gebruik gemaakt.
5 maart in de RK kerk zal zijn. Ook Aan het einde van de avond deelde
16 maart kwam nog ter spraken. Men dhr. Bekman mede dat er op 3 en 17
gaat dan 's middags naar weerstation april a.s. een snoeidemonstratie zal
Tiros in Tolkamer.
plaatsvinden. Belangstellenden kunNa terugkomst in Vierakker is men nen zich opgeven bij de Werkgroep
van plan om bij een Grieks restaurant (tel. 2670).
te gaan eten, uiteraard op eigen kos- Al met al werd het een zeer geslaagde
ten. Er kunnen nog een paar dames avond.

Tuinkeuring

KPO Vierakker
MEER GLAS APART

2. Werken:

Als u platglas heeft, neem dan even
contact op met de gemeente. Laat dit
glas in geen geval achter bij de glasbak.
- Houdt de omgeving schoon.

SPELREGELS
Als u zich aan de volgende spelregels
houdt, verloopt de glasinzameling op
kleur goed.
- Doe elke kleur in het goede vak.
Hierdoor voorkomt u dat de kleuren
in de bak door elkaar komen, waardoor de verwerker de partij glas afkeurt. Andere kleuren glas, bijvoorbeeld blauw of zwart, kunt u in het
vak voor bruin glas werpen. Van dit
glas maakt men de donkere soorten.
- Platglas past niet in de bak.

Kruiswerk Oost-Gelderland,
wijkverpleging Vorden/
Warnsveld
Het volgen van de ontwikkeling van peuters is boeiend. Ze
leren steeds beter praten, ze kunnen zich beter bewegen, ze
leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Peuters ontdekken de
dingen om zich heen en hun eigen persoontje. Hun leefwereld
wordt steeds iets groter.
Als ouder komt u steeds voor nieuwe Tijdens de eerste bijeenkomst wordt
vragen te staan, zoals: Moet ik alles gezamenlijk het definitieve programmaar goedvinden? Wat begrijpt mijn ma vastgesteld. Onderwerpen die aan
kind al? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de orde kunnen komen zijn bijv.: slamijn kind beter gaat eten? Hoe zou pen, eten, zindelijk worden, koppigheid, de eigen wil van de peuter.
een andere ouder dit doen?
De wijkverpleging Vorden/Warns- De 6 bijeenkomsten zullen worden
veld organiseert daarom een gesprek- gehouden op de dinsdagavonden 6,
sgroep voor ouders/verzorgers van 13, 20, 27 april en 11, 18 mei 1993.
kinderen van l '/2 tot 4 jaar. Onder lei- Plaats: wijkgebouw Warnsveld, het
ding van een opvoedingsvoorlichtster Kiekebelt 3, 7232 CZ Warnsveld.
komt een groep ouders/verzorgers
van minimaal 8-14 personen 6 avon- Inlichtingen en aanmelding: tijdens
het inloopspreekuur van de wijkverden bijeen.
U krijgt tijdens deze bijeenkomsten pleging, ma. t/m vr. in het wijkgeinformatie over de ontwikkeling van bouw of telefonisch via 06-8806 (24
uw peuter en u kunt ervaring uitwis- uur per dag bereikbaar). Aanmelding
t/m uiterlijk 22 maart a.s.
selen met andere ouders.

Kom nu en sla spijkers met koppen
tijdens onze grote overdekte

OPEL
bij OPELDEALER W. J. gig KOOI in LOCHEM!
5, 6 en 7 maart is het feest in de Tramstraat te Lochem,
want dan houden wij weer een ouderwets gezellige show
met de gehele Opellijn + meer

AUTOFEEST IN LOCHEM

O.K. INRUILAUTO'S

FABRIEKSREIS

Tijdens onze showdagen is onze
werkplaats gesloten, want zoveel
moois kan niet alleen in de showroom, daarom is ons hele bedrijf
omgetoverd in één hele grote
showroom.
Overal staan zitjes en auto's en de
diverse attracties zijn over het gehele bedrijfsterrein verspreid. Vanzelfsprekend staan er ook auto's
klaar voor een proefrit.

O.K. inruilwagens staan
altijd piekfijn bij, zowel technisch
als uiterlijk. En bij het grootste
m^k vindt u ook de grootste k^|ze in alle prijsklassen en merken.
Natuurlijk mag u ook na aankoop
van een O.K. inruilwagen uw slagkracht proberen op onze spijkers
en er uw aankoopbedrag mee verlagen!

Als u niet wilt spijkerslaan, dan
nodigen wij u uit om samen met
ons een 1 -daags bezoek te brengen aan de Opelfabriek te Antwerpen. Deze dag is inclusief Brabantse koffietafel en afscheidsdiner
voor 2 personen.

,

Op deze showdagen mag het u
aan niets ontbreken, daarom bieden wij u altijd een kopje koffie aan
met iets lekkers als u even moet
wachten op onze gastheren.

SPIJKERS MET KOPPEN
Als u onze show bezoekt merkt u
dat er met ons, speciaal op de
showdagen, goed zaken gedaan
kan worden. Zogezegd slaan wij
direct spijkers met koppen.

TEST UW SLAGKRACHT
Als wij het eens zijn geworden
over de auto en de prijs, kunt u zelf
nog ƒ 125,-, ƒ 250,- of ƒ 500,verdienen door 3 spijkers in een
boomstam te slaan met maximaal
10 slagen!

OPEL

DE OPELDEALER
Zekerheid voor alles.

VERSE KOFFIE
OF FRISDRANK

Uw gastheren tijdens de show

OPELFEEST-FAMILIEFEEST
Kom gerust met uw hele familie,
want ook aan de kleintjes is gedacht. Wanneer u op uw gemak
eens wilt rondneuzen kunnen de
kinderen goed terecht in onze kin- OPENINGSTIJDEN
derhoek, waar de gehele dag te- VRIJDAG
5 MAART VAN 9.00-21.00 UUR
kenfilms te zien zijn en een grote ZATERDAG
6 MAART VAN 10.00 17.00 UUR
speeltafel aanwezig is.
ZONDAG
7 MAART VAN 10.00-17.00 UUR

VAN DER KOOI
TRAMSTRAAT 13-31 -

G. Boonk

W. J. v/d Kooi

LOCHEM - TEL. 05730-52555

OFF.
OPEL-GM
DEALER

OPEL

H. Rouhof

Bus bestellen?

Problemen met
belastingaangiftes?
Voorkom
teleurstellingeUL

mode voor
het héle gezin

IGunfc
fashion
m

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

fachinn

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen

We gaan ook weer naar de
Wesffriese Flora.

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een deskundige!

Ook nog kaarten voor de
VIJFUUR SHOW.

HAVI Reizen

*rm

mt^mmtmmm

BROEKEN

KINDERSPIJKERBROEKEN

In verschillende leuke modellen.
Maten 74 t/m 86
Normale Tuunteprijs ƒ 19,95
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

Zware stonewashed denim.
Maten 104 t/m 176.
Normale Tuunteprijs
vanaf ƒ 27,50
ALLEEN DEZE
WEEK VANAF

Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf,
de agrarische sector en particulieren.

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Dij ons bent u aan het juiste adres voor:
•
•
•
•
•
•

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250AAVoide
Telefoon 05752-1010

HERENSPIJKERBROEKEN l
Maten 30 t/m 40 inch.
Een prachtige gewassen denim kwaliteit
Normale Tuunteprijs ƒ 39,95

DAMES
BROEKROKKEN
Een prachtige tricot kwaliteit
in uni en gestreept.
Normale Tuunteprijs ƒ 25,-

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

•• ^J *

^

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

administratieverzorging
loonadministratie
jaarrekeningen
belastingzaken
bedrijfsadviezen
computerverwerking

t venals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen
van Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden
op woensdag 10,17 en 24 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

GEVRAAGD:
Representatieve

Administratie- en Belastingadvieskantoor

COLPORTEUR(TRICES)
omgeving Hengelo, Vorden en
Ruurlo voor verkoop complete
kosmetica- en parfumlijn. In
bezit van auto en telefoon.
Goede verdiensten. Geen eigen
investering. Opbouw eigen
klantenkring mogelijk.
Informatie en afspraak:

KLEIN LEBBINK

Spectra Business Group Holland

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16,
7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Spalstraat 14-7255 AC Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-4I56

Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG
VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG
't Is geen sprookje:

M

M
Installatiebedrijf Oldenhave is een full-service installatiebedrijf. Betrouwbaar installatiewerk is een kwestie van kennis, vakmanschap en ervaring. Mede Jfcr de snelle technische veranderingen is het belangrijker steeds up-to-date
te blijven. We beschikken over een team goed getrainde
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatiewerk.

WEEKMENU:
'Vrouw Holle'
drie-gangen voor 35 gulden

Bemiddeling bij koop of verkoop van
onroerend goed.
Tot 50% lagere tarieven door zgn.
'deeldiensten'.
Tarieflijsten af te halen aan ons kantoor:
Ruurloseweg 70 - Vorden

Dat is leMfr eten!

Lid Vereniging Bemiddeling
Onroerend Goed VBO Den Haag

Natuurlijk bij Hans en Anneke.

Telefoon: (05752) 64 30

INSTALLATIEBEDRIJF

G. J.OLDE, iHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

Restaurant „de Rotonde"
Kerkstraat 3 - VORDEN - Tel. (05752) 1519

SPOEDCURSUSSEN
2 zaterdagen

marianum

Hoofdvestiging:
Deken Hooijmansingel 1
7141 EA Groenlo
Nevenvestigingen:
Lichtenvoorde
Borculo

27/3
13 +
13 +
27/3
13 +
27/3

+ 3/4 Novel/ Beg. Gebr. + Beh.
20/3 Tekstverw. WP 5.1 Beg.
20/3 Tekstverw. WP 5./ Gev.
+ 3/4 A/g. Comp. curs. Beg.
20/3 A/g. Comp. curs. Gev.
+ 3/4 Computerboekhouden

Instituut
WALLERBOS

r.k. scholengemeenschap

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

marianum biedt
vele vormen
van voortgezet onderwijs:
• ivbo (individueel voorbereidend
beroepsonderwijs)
• vbo (voorbereidend
beroepsonderwijs)
• mavo
• havo
• vwo (atheneum en gymnasium)

Inlichtingen:
05443-75140

BB
****
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IZATERDAG 6 MAAKT!

KEN IE DIE Z A A L
Tijdens onze open avond bent u welkom
op de volgende lokaties:
Groenlo: Deken Hooijmansingel 1
Lichtenvoorde: De Rode van Heeckerenstraat 2
Borculo: Herenlaan 2

LOST FERROS
UNITY & STORTPLAATS
IEDERE ZATERDAG
DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

En binnenkort zit
Mager Rundergehakt
1 kilo

Zachtzure Elstar
1 kilo .

AH Huiswijn rood wit
1 liter van 5.45 voor.

AH Macaroni
500 gram van 1.25 voor
AH ChlpS naturel en paprika
200 gram van 1.59 voor

AH Keukenrollen
4 rol van 4.19 voor..

8.98
0.98
3.95
0.89
0.99
2.99

Sparen voor prachtige Hartman
zonnestoelen en elke week extra
voordeelaanbiedingen.
Deze zomer heeft het zonnetje grote plannen, maar wij ook. Van 1 maart t/m 17 juli kunt U sparen
voor de sterke stapelbare Hartman zonnestoelen en een bijpassende tafel in de kleuren wit,
champagne, bordeaux en mosgroen.
Bij iedere f 25,00 aan boodschappen krijgt U een stempel op Uw spaarkaart. Met 16 stempels is Uw
kaart vol. Een volle spaarkaart en bijbetaling van f 5,00 en de eerste witte of champagnekleurige
is al van U.
Voor een rode of mosgroene stoel vragen we een bijbetaling van f 10,00. Op dezelfde wijze kunt U
sparen voor de bijpassende tafels. Raadpleeg hiervoor de speciale kleurenfolder.
En met deze aanbiedingen is Uw eerste kaart zo vol.
Aanbiedingen geldig van 1 t/m 6 maart alleen bij:

MOLENHOEK

Albert
Hengelo (G)

IN DE MOLENHOEK
DE „WINKELSHOEK"
VAN HENGELO
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Afscheid juffrouw Rita bij
'Ot en Sien'

Schrieverskring
Achterhook en
Liemers

Na een dienstverband van bijna 10 jaar, heeft Rita HagenDerksen afscheid genomen van de peuterspeelzaal 'Ot en
Sien'. Tijdens een informele bijeenkomst werd 'juffrouw
Rita' uitgeleide gedaan.
Uit de korte toespraken van de voorzitster Cato Dagevos en van collega
peuterleidster Hanny Wielaard-Elenbaas bleek hoezeer Rita bij 'Ot en
Sien' werd gewaardeerd. Jarenlang
heeft zij het gezicht van de peuterspeelzaal bepaald. Het succes van het
speelzaalwerk ging zelfs zover dat
'Ot en Sien' nu met ruimtegebrek
kampt.
Bijna alle kinderen van de maandagen donderdaggroepen waren naar de
peuterspeelzaal gekomen om in een

kort zinnetje hun mening over juf
Rita te geven. Er werd haar een collage van al deze zinnen aangeboden.
Tevens kreeg Rita van ouders en bestuur een tuinligbed en een horloge
met inscriptie aangeboden.
Uit het dankwoord van mevr. Hagen
bleek dat zij met pijn in haar hart afscheid neemt; de kans om in haar
woonplaats Lochem hetzelfde werk
te gaandoen, kon ze niet laten open.
Ouders, peuters en bestuur van 'Ot en
Sien' wensten haar veel succes.

Wereldwinkelnieuws
El Ceibo verwerkt zelf cacao. Cacao is een typisch voorbeeld
van de klassieke arbeidsverdeling tussen Zuid en Noord: daar
de produktie van grondstoffen en hier de verwerking tot eindprodukt. De cacao-poeder die S.O.S. Wereldhandel van de
coöperatie El Ceibo in Bolivia importeert is een uitzondering:
die komt verpakt en al in Nederland.
De inkomsten van cacaoboeren staan
de laatste jaren onder druk. De handelsbeurzen noteren het ene laagterecord van cacaoprijzen na het andere.
De cacaoproducenten proberen hun
levensonderhoud veilig te stellen
door meer cacaobomen te planten.
Op termijn pakt deze strategie echter
averechts uit. De hogere produktie
betekent slechts hogere cacao-overschotten op de wereldmarkt en nóg
lagere prijzen.
El Ceibo, een coöperatie van Indianen in Bolivia, omzeilt de lage cacaoprijzen op de wereldmarkt door zelf
de cacaobonen te verwerken tot cacaopoeder.

ML ^fck.. JBL~—•••
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El Ceibo heeft een kleine verwerkingsfabriek in de hoofdstad La Paz.
Daar werken de cooperatieleden een
aantal maanden per toerbeurt. Naast
de cacaopoeder maken de indianen
ook 'chocolatines' voor de binnenlandse markt.
Bij de El Ceibo-cacao gaan deze extra
inkomsten niet naar Droste, Nestlé of
Verkade, maar naar de cacaoboeren
zelf.
Wereldwinkel Vorden staat elke week
op de markt op vrijdagmorgen. Ook
deze cacao is te koop. Tevens heerlijke chocolade gemaakt van deze cacao.
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Basisbereiding bakken:
Laat in een passende pan boter uitbruisen en
licht bruinen. Het
formant van de p.)n
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verbrandt de
boter, in een te kleine pan
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan
weers/ijden dicht en
temper het vuur. Blijf met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Bak het vervolgens verder tot het
vereiste gaartepunt. Neem het vlees uit de
pan en blus de braadboter eventueel af met
water ol ander vocht.

vervolgens knoflook, kerrie en mosterd toe en
laat dit heel even zachtjes mcebakkcn. Voeg
nu het rundergehakt toe
en bak de/c mei- tot het
rul is en laat het op laag
vuur 2 minuten
doorgaren. Breng het
gehaktmengsel op smaak
met cle gehaktkruiden.
I .aal vervolgens dit
mengsel afkoelen. Snijd
de mueslibollen in de
lengte tot de helft
doormidden /odat er een inkeping ontstaat,
Vul de nu onstane ruimte met het
gehaktmengsel. Bestrooi de gevulde
mueslibollen met de geraspte oude kaas en
grdtineer en warm /.e in de oven.
Lekker met een tomatensalade.

U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram rundergehakt
4 plakjes bacon, in reepjes gesneden
l gesnipperde ui
l stukje prei, in halve ringen gesneden
25 gram boter of margarine
l teentje knoflook, f i j n gehakt
l theclepel kerrie
l theelepel mosterd, grof of f i j n naar keu/e
50 gram geraspte oude kaas
4 mueslibollen
gehaktkruidcn

Tip: U kunt variëren met de vulling van de
mueslibollen door verschillende specerijen te
gebruiken of door bijvoorbeeld
tomatenketchup, iets pindakaas of ketjap en
sambal toe te voegen. N a t u u r l i j k kunt u ook
met het gehakt variëren en bijvoorbeeld
lams- of kalfsgehakt gebruiken.

Gevulde
mueslibol

I „i,U de boter in de koekepan smelten en fruit
hierin de bacon, het uitje en de prei. Voeg

Voedingswaarde per portie:
I-nergie: ± 1835 kj (440 kcal)
Eiwit: 23 gram
Vel: 25 gram
Koolhydraten: 29 gram

Op 20 maart wordt de jaarlijkse dialectvoorleeswedstrijd gehouden, die
georganiseerd wordt door de Schrieverskring 'Achterhook en Liemers'
en de Vrienden van de Streektaal
veur Lochem en Umgeving.
Er wordt voorgelezen in twee categorieën: verhalen en gedichten. Deelnemers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: een deelnemer kan
slechts meedoen in één van de twee
categorieën; een deelnemer in de categorie gedichten mag maximaal drie
gedichten voorlezen; een deelnemer
mag maximaal 8 minuten voorlezen;
het voorgelezen werk moet gepubliceerd zijn in boekvorm, er mag niet
,uit eigen werk worden voorgelezen;
de jury zal voornamelijk letten op
voordracht, intonatie, tempo, contact
met het publiek.
In de jury hebben zitting: Mina Greutink-Bielderman (Laren), Henk Krosenbrink (Winterswijk), Henk Lettink (Hoogeveen).
Opgave bij: M. Greutink-Bielderman, Deventerweg 55, 7245 PJ Laren
(tel. 05738-1745), bij wie ook nadere
informatie te verkrijgen is.
In verband met het maximale aantal
deelnemers van 14 (7 voor iedere categorie), volgt inschrijving in volgorde van opgave. Sluitingstermijn opgave voor deelneming: 15 maart.
De voorleeswedstrijd wordt gehouden bij De Luifel, Ruurlo.

Oliebollenaktie
Jubal
Op zaterdag 6 maart zal Muziekvereniging Jubal haar jaarlijkse oliebollenaktie houden. De leden beginnen
's morge^Énet de verkoop. Men
hoopt dat mk dit jaar deze overheerlijke oliebollen weer gretig aftrek zullen vinden.

Muziekschoolconcert
Op zondag 14 maart vindt in de Hanzehof een koffieconcert plaats dat
wordt verzorgd door leerlingsolisten
van de Muziekschool regio Zutphen.
Mark Heuvelink (bariton) en Pim
Kale (trompet) zijn beide leerlingen
die op die zondag een openbaar
D-examen afleggen, begeleid door
pianisten en ook door hun verenigingen resp. Concordia Vorden en de
Harmonie Gorssel. Een jury beoordeelt beide kandidaten ter verkrijging
van een landelijk erkend D-diploma.

Lezing mr. Van
Zinnicq Bergman
in bibliotheek
Van 10 tot en met 20 maart is het Boekenweek. Dit jaar staat deze week in
het teken van het dagboek, de biografie, het ego-document. In verband
hiermee zal de heer mr. R.J.E.M. van
Zinnicq Bergman — auteur van 'Het
doel bereikt' - op 18 maart 's morgens een lezing houden over zijn
jeugd, zijn studie, zijn ervaringen in
de oorlog en aan het hof.
Kaarten zijn vooraf bij de bibliotheek
te verkrijgen.

De mooiste
plekjes van
Vorden
Op dinsdagmiddag 9 maart a.s. zal
Wim Aartsen op uitnodiging van de
'Bejaarden Soos' Kranenburg in Zaal
Eykelkamp, Ruurloseweg 114, 't
Medler, dia's vertonen over Oud
Vorden.
Het programma omvat o.rn^ beelden
uit Vorden rond 1900 en h«Édaagsé
plaatjes van de omgeving'op zijn
mooist. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

IN KADER OPERA TION FRIENDSHIP:

Mogelijkheid voor nog een
groep jongeren naar
Amerika
De afdeling Vorden van Operation Friendship heeft van het
hoofdbestuur de mededeling ontvangen dat er de komende
zomer nog een tweede groep jongelui uit Vorden drie weken
naar de Verenigde Staten kan.
De reden hiervan is dat een groep
Zweedse jongeren heeft afgehaakt,
waardoor er ruimte vrij kwam voor
nog een Nederlandse afvaardiging.
Operation Friendship Nederland organiseert al jaren uitwisselingsreizen
naar Amerika, het ene jaar komen
Amerikanen naar Nederland, waarna
een jaar later de reis in omgekeerde
volgorde plaats vindt.
Voor de jongeren relatief een goedkope vakantie, Want de jongelui worden
bij gastgezinnen ondergebracht. Ben
je bijvoorbeeld naar Amerika geweest, dan ben je min of meer verplicht om het andere jaar aan een
Amerikaanse jongen of meisje onderdak te verlenen. Dat betekent dat inklusief vliegticket een drieweekse

reis naar Amerika zo'n 1500 gulden
kost.
De groep van ca. 10 Vordense jongeren, waarvan de reis reeds vast staat,
gaat naar New Yersey. Ondermeer
zullen bezoeken gebracht worden aan
New York en Washington. Groep 2
kan bestaat uit 6 personen. Die zullen
een bezoek brengen aande staat Massachusettes met als één van de bekendste steden Boston. Jongelui met
een minimum leeftijd van 15 jaar die
interesse hebben deze reis mee te maken, kunnen zich in verbinding stellen met de fam. Koerselman, Insulindelaan 72 (tel. 05752-2319).
Het vertrek naar Amerika vindt plaats
op 19 juli. Op 9 augustus worden de
jongelui weer in Vorden terug verwacht.

Opening tentoonstelling
"t Beeckland Creatief

VoorzitiÊR. G. Mennink tijdens jaarvergadering GMvL

'Boeren oogsten te weinig
waardering voor de
gepleegde milieuinspanningen'
'In het nationaal milieubeleidsplan is aangegeven hoe het met
de landbouw in Nederland moet. De landbouw zit op de goede
koers, doch door de lawine van plannen en rapporten dreigt
het draagvlak voor het milieubeleid onder de boeren te worden aangetast.'
'Op dit moment is het zelfs zo dat de
regelgeving zoals die thans van toepassing is, voor velen aanleiding is de
stallen zoveel mogelijk te bezetten
omdat anders productiecapaciteit
blijvend dreigt verloren te gaan. Dit
o.a. door de 3 jaar regeling in de hinderwet en de steeds weerkerende
dreiging met inkrimping van de veestapel door de overheid.
Tevens lopen diegenen die minder
mest zijn gaan produceren de kans te
worden 'gepakt' voor milieubewust
gedrag, doordat de mogelijkheid bestaat dat het zogenaamde 'latente
mestquotum' moet worden ingeleverd. Dit wordt als een onverteerbare
zaak gezien. Het moet toch mogelijk
zijn tijdelijk minder te produceren
zonder dat dit gevolgen heeft voor de
toekomstmogelijkheden van het bedrijf!', zo sprak voorzitter R.C. Mennink tijdens de jaarvergadering van
de afd. Vorden van de GMvL.
Ter zake van het 'Proefproject Locaalammoniakbeleid' in de omgeving Hackfort en Suideras het volgende: door samenvoeging van bedrijven kan o.a. door middel van de
zogenaamde 'saldomethode' de landbouwkundige structuur worden verbeterd, terwijl tevens 'milieuwinst'
kan worden geboekt.
Ook voor het overige deel van de gemeente kan een dergelijke werkwijze
mogelijk een goede oplossing zijn.
Een aanpassing van de ecologische
richtüjn uit de hinderwet is dan echter
noodzaak.
Volgens allemaal hebben de bossen
de laatste jaren veel te lijden gehad
van de droogte. Met betrekking hiertoe vindt momenteel in het landgoed

'De Wildenborch' een onderzoek
plaats.
Het blijkt overigens dat bossen die in
eigendom en onderhoud van particulieren zijn, in een aanmerkelijk betere
onderhoudstoestand verkeren dan die
welke in eigendom of beheer van instanties zijn. Wanneer enerzijds projecten worden opgezet om de toestand van de bossen te verbeteren en
anderzijds grote bomen worden ingezaagd zodat ze afsterven, is dat een
uitermate vreemde zaak.
Bij navraag is gebleken dat dit gebeurd omdat deze bomen (zoals b.v.
de Amerikaanse Eik) in ons land van
oorsprong niet thuis horen. Temeer
daar de landbouw vaak ten onrechte
als hoofdschuldige van bossterfte
wordt aangemerkt, komt deze filosofie bij ons vreemd over', aldus de
heer Mennink.
Bij de gehouden bestuursverkiezing
werden de aftredende en herkiesbare
bestuursleden: mevr. A.H. ArfmanHiddink, alsmede de heren H.G.
Vrielink en G. Schuerink herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar was de
heer H. Bouwmeester. Deze maakte
21 jaar deel uit van het afdelingsbestuur. Hiervan was hij gedurende 7
jaar penningmeester en 11 jaar secretaris. De voorzitter prees hem om zijn
grote inzet en verdiensten voor de
GMvL.
Helaas kon de heer Bouwmeester
wegens familieomstandigheden niet
in de vergadering aanwezig zijn.
Hem zal een gegraveerd herinneringsbord worden aangeboden.
In de ontstane vacature werd gekozen: mevr. A.G. Arfman-Evers,
Schuttestraat 13 te Vorden.

Woensdagmiddag 22 februari heette de heer W. Paas, directeur van de Chr. Scholengemeenschap voor VBO 't Beeckland
een groot aantal genodigden welkom in de bibliotheek te Vorden. Reden voor dit welkom was de opening van de tentoonstelling "t Beeckland Creatief in de bibliotheek-galerie.
In deze galerie tonen leerlingen hun
kunnen op het creatieve vlak. Men is
voor deze tentoonstelling uitgegaan
van het thema 'mens'. Een thema dat
door wethouder mevrouw AartsenDen Harder, in haar openingstoespraak uitvoerig werd aangehaald.
'Een mens, zo staat in het woordenboek', zei zij o.a., 'is het meest begaafde schepsel op deze aarde'. Een
uitspraak die een intens luisterende
brugklasser deed opmerken, dat het
in deze tijd ook helaas het meest onbeschaafde schepsel lijkt te zijn. Een
opmerking die ook duidelijk maakte,
dat als er op een relatief kleine scholengemeenschap als 't Beeckland
door de leerlingen no zo wordt nagedacht en gereageerd, het begaafde,
het beschaafde, het gelukkig nog altijd wint van het onbeschaafde.
Na haar toespraak stapte mevrouw
Aartsen door een grote poster de expositieruimte binnen en verklaarde
zij, na het gastenboek getekend te
hebben, de tentoonstelling "t Beeckland Creatief voor geopend.
In de expositieruimte van de biblio-

theek blijkt een grote verscheidenheid aan werkstukken te zijn tentoongesteld. Het geheel, daar waren alle
aanwezigen het over eens, straalt een
bijzonder doorwerkt en doordacht geheel uit.
Een denkwijze die duidelijk laat zien,
dat zelfs in deze tijd het echt niet alleen de exacte vakken zijn die bijdragen aan een volwaardige vorming.
Niet alleen het zgn. weten is genoeg,
van veel meer belang is dat juist dit
vaak zo abstracte weten ook kan worden toegepast. Kennis is nog steeds
macht, maar kennis zonder creativiteit verwordt al gauw tot een 'machteloze' kennis. Een gegeven waar de
leerlingen van de Chr. Scholengemeenschap voor VBO 't Beeckland
beslist niet voor hoeven te vrezen.
De bibliotheekgalerie is geopend tijdens de normale openingstijden van
de bibliotheek. De tentoonstelling "t
Beeckland Creatief' is daar nog te
zien tot en met 13 maart a.s. en een
bezoek aan deze voor Vorden zo bijzondere tentoonstelling is meer dan
de moeite waard.

Op 17 februari werd melding gedaan
dat er in de bosjes van de Hoetinkhof
enige kledingstukken waren gevonden met labels, afkomstig uit een
plaatselijke winkel. Hoe de goederen
verdwenen zijn is onbekend.
Op 17 februari ontstond 's morgens
vroeg een ongeval op de Ruurloseweg te Vorden tussen een personenauto en een overstekende ree. Door
het ongeval overleed de ree ter plekke. Het motorvoertuig liep enige materiele schade op.

Op 24 februari vond er omstreeks
14.50 uur een ongeval plaats aan de
Raadhuisstraat. De bestuurster van
een personenauto was aan het winkelen in het dorp. Bij haar terugkomst
deelde een bouwvakker van nieuwbouw van het Gemsterrein haar

Op 17 februari werd melding gedaan
dat er een woninginbraak had plaatsgevonden in een woning aan de Hoetinkhof te Vorden. De bewoners waren op vakantie. Men kwam binnen
via de achterzijde door verbreking
van een raam. De gehele woning
werd doorzocht. Ontvreemd werd
enige audio-apparatuur. Onderzoek
in deze wordt voortgezet.

mede, dat een automobilist haar auto
had aangereden tijdens het parkeren.
Er was enige lakschade. De bouwvakker had het kenteken van de andere genoteerd. Deze is inmiddels door
de politie benaderd en de zaak is verder geregeld.
Op 25 februari werd op de Eldersmaat een bokkalf aangetroffen, die
overleden was. Het betrof een slachtoffer van enige dagen geleden. Het
dier is inbeslaggenomen.

Op 25 februari omstreeks 05.45 uur
vond op de Almenseweg een ongeval
plaats tussen een reegeit en een personenauto. De auto liep enige schade
op. De reegeit overleed ter plekke.
Via de Provinciale Voedselcommissaris afgevoerd.
Op donderdag 25 februari omstreeks
16.30 uur vond er een overval plaats
bij de plaatselijke D.A. drogisterij
aan de Zutphenseweg. Tijdens de
overval waren er klanten in de winkel
aanwezig. Een manspersoon bedreig-

land lijden aan één of andere
vorm van reuma. 400.000
mensen hebben een ernstige

Nooit geweten dat

ookjonge kinderen. Vlakbij u in

van je moeder

de buurt. Door goede voorlichting kan vaak veel erger worden voorkomen. Ook daaraan

werd verscheurd

levert het Reumafonds
een zeer belangrijke

bijdrage. En ook individuele

door de stille pijn?

hulp, patiëntenverenigingen,

wetenschappelijk onderzoek,
krijgen doorgaans steun. Elke
bijdrages daarom welkom.
Help mee. Wij kunnen uw

haar.

steun niet missen.

REL..IAFONDS

Op 23 februari omstreeks 11.30 uur
werden bij een woning aan de Hilverinkweg inbrekers overlopen. De
mannen hadden een ruit ingeslagen,
waarop de bewoners gealarmeerd
werden. In de kamer werden de mannen betrapt en met harde woorden
ontvangen. De daders vluchten onmiddelijk en verdwenen in een donkerrode personenauto.
Ten behoeve van de carnavalsvereniging De Deurdreajers de trekking verricht. Deze zijn reeds in het Contact
van vorige week opgenomen.
Op -23% februari omstreeks 20.00 uur
vond er een schoorsteenbrand plaats
aan de Wilhelminalaan. De plaatselijke brandweer klaarde deze zaak.
Wederom op deze datum werd bij het
station een herenfiets ontvreemd. Betrof een afgesloten fiets.

aiito en een overstekende reebok. De
reebok verdween gewond het bos in.
Dat het dier gewond moest zijn bleek
wel uit de schade aan de personenauto en enige andere sporen. Het dier
werd echter die avond niet meer ter
plaatse aangetroffen. De volgende
dag op 28 februari met een bereidwillige jachtopzichter het spoor gevolgd
welke het bos inliep. Na enige tijd
werd de reebok aangetroffen. Het dier
was reeds overleden aan de opgelopen verwondingen.
Op 28 februari tussen 17.15 en 19.15
uur vond er een inbraak plaats bij een
plaatselijke bloemisterij aan de Zutphenseweg te Vorden. Men kwam de
woning/winkelpand binnen via de
achterzijde door verbreking van een
keukenraam. De deur was niet gelukt.
Zowel de winkel, kantoortje, keuken
als bovenwoning werden doorzocht.
Er wordt een geldbedrag vermist. De
Technische Recherche heeft een uitvoerig sporenonderzoek ingesteld.
Op l maart deed een inwoner van
Vorden aangifte van vernieling van
een zonnewijzer, die bij hem in de
voortuin stond. De zonnewijzer was
van de sokkel afgerukt, dit moet gebeurt zijn van zondag- op maandagnacht.
In het weekeind zijn twee brievenbussen ontvreemd aan de Steege te
Vorden.
Wederom vond in het afgelopen
weekeind, van zondag 28 februari op
maandag l maart, een inbraak plaats
op het industrieterrein te Vorden. Bij
een plaatselijk stalinrichtingsbedrijf
werd ingebroken. Men heeft uit een
kassa een geldbedrag ontvreemd.
Vele lokalen, bureaus en dergelijke
zijn doorzocht. Toegang werd verkregen door verbreking van een ruit van
een deur. Deze werd uit de sponning
gehaald. De lamp van een waarschuwingslamp werd uit de fitting gehaald. Ook hier heeft de Technische
Recherche een sporenonderzoek ingesteld. Het onderzoek in deze loopt
nog.
Op l maart omstreeks 12.50 uur vond
op de Horsterkamp een ongeval
plaats.
Twee
personenauto's kwamen met elkaar in botsing,
doordat een van de twee achteruit
reed. Gevolg was enkel enige lichte
materiële schade.
Verloren voorwerpen
Rugzak met hockeysportattributen; 4
of 5 sleutels, geen label, wel aan ring;
sleutelbos, meerdere sleutels o.a.
autosleutels; 2 Lips sleutels aan een
ring; portemonnaie, zwart heren, inhoud SNS bankpasje; horloge, rond
model, zwarte band; portemonnaie,
kleur grijs, inhoud f 4,-, Rabobank
pasje; gouden schakelarmband met 5
hangers; portemonnaie, inh. bibliotheekkaart met naam.
Gevonden voorwerpen
Plastic tas opschrift Levi's met
T-shirt erin; kinderwant, lila, links;
sleutels, 2 stuks; sportschoentje, maat
kind; kinder-crossfiets, kleur blauw,
rood zadel.

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128,
2582 GW Den Haag. Giro: 324. Bankrek.: 70.70.70.848

Weggelopen dieren
Grijs/zwart gestreepte poes; hond,
donkerbruin, fors gebouwd, reu.
te Klarenbeek. De betrokkene moet
nog gewaarschuwd worden.
Op 27 februari omstreeks 16.30 uur
vond een ongeval plaats op de Ruurloseweg te Vorden tussen een personenauto en een overstekende reebok.
De reebok raakte ernstig gewond
maar sleepte zich voort het bos in.
Het gewonde dier gevolgd. Tevens is
een bereidwillige jachtopzichter gewaarschuwd. Deze kwam snel ter
plaatse en met een gericht schot uit
een jachtgeweer, verloste hij het dier
uit een vreselijk lijden. De auto liep
enige schade op.
Op 27 februari omstreeks 22.15 uur
vond op de Wildenborchseweg een
ongeval plaats tussen een personen-

Waarom
zo'n haast?
Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.
Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie.
Uitgebreider dan ooit.

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

reuma.

stille pijn. Ouderen, maar

Aan de Enzerinckweg werd tussen 11
februari en 22 februari de folie van
een vijver vernield. De aangever
heeft bij de plaatselijke politie aangifte gedaan van deze onzinnige vernieling.

»f

nische

worden getroffen door de

Op 20 februari omstreeks 09.20 uur
was een brandweermelding binnengekomen van de Decanije. De plaatselijke brandweer en politie waren
zeer snel ter plaatse. Bleek dat een
was aangeslagen en daardoor een signaleringsapparaat had geactiveerd.
Zaak gereset en weer vervolgd.

DA-DROGISTERIJ

vorm van chro-

10% wordt zelfs invalide. Ze

Op 19 februari omstreeks 21.45 uur
werd melding gedaan dat er was ingebroken tussen 17.20 en 19.00 uur in
een vrijstaande woning aan de Zutphenseweg te Vorden. Men was het
pand binnengekomen via inklimming
van een openstaand raam, dat bereikt
kon worden via een carport. De gehele woning is uitvoerig doorzocht.
Voor wat betreft het ontvreemde
wordt nog nader uitgezocht. De
Technische Recherche heeft een sporenonderzoek ingesteld.

PARFUMERIE - ZONNEBANK

Op 27 februari omstreeks 18.00 uur
vond een landbouwer aan de Baakseweg in Wichmond nabij de begraafplaats een metalen geldkistje met inhoud. De inhoud bestond uit papieren
e.d. Het geldkistje bleek te zijn ontvreemd bij een inbraak in begin 1992

3 miljoen mensen in Neder-

Op 18 februari omstreeks 05.00 uur
werd de politie gestuurd naar een geluidsoverlast melding te Vorden. Ter
plaatse bleek dat de radio te hard
stond.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

de het winkelpersoneel met een mes
en deed een greep in de kassa, waarbij
hij een geldbedrag meenam.
Vervolgens verdween hij lopend uit
de winkel.

Aangetroffen dieren
Duitse Staander.
OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF

KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

En... wij helpen u graag met de tekst.

DRUKKERIJ

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

AGENTSCHAP RUURLO:

AGENTSCHAP HENGELO (G):
Drogisterij • Parfumerie - Schoonheidssalon

m&rlanne
Felix Takkenkamp
Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829
Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230
Het alarmnummer: 06-11

FILIAAL ZUTPHEN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 1 7 - RUURLO
TELEFOON 1263

WEVO-DRLJK
IMIEUWSTAD 29 - 7201 N K ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZENONSTENK
BEGONIASTHAAT3-721 1 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

Het politietelefoonnummer van Vorden is en blijft 1230. Dit nummer
is dag en nacht bereikbaar. Indien op het politiebureau te Vorden niemand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de centrale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wachten tot de bureau-openstellingstijden.

slagerij Rietman & Zn.
(Jac Hermans)

Oefentherapie
CESAR

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

Zomervreugdweg 9
7251 NXVorden
Tel.: 05752-6627

EXTRA RECLAME
MAANDAG 8 MAART

DONDERDAG 4 - VRIJDAG 5
ZATERDAG 6 MAART

Riblappen

Hacheevlees

2.29

100 gram

1.59

DINSDAG 9 MAART

Roomschnitzels

Pepersteak

1.99

100 gram

4.98

500 gram

WOENSDAG 10 MAART

Runder Stoofrollade
500 gram

O • «f O

Grillworst

1.39

100 gram

Cesar overgenomen door
mevrouw l. Neijenhuis.

Tartaar
100 gram

Bief Stuk botermals

is de praktijk oefentherapie

4.98

500 gram

9.98

voor maar...

Met ingang van 1 maart j.l.

Gehakt H.o.H.

7.98

1 kilo

Gekruid Gehakt

Mevrouw F. Haccou-Prins
Lid Vereniging
Bewegingsleer Cesar

blijft nog een deel van de
praktijk uitoefenen.

Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve.

Vrij dag 5 maart:

KLA VERJAS A VOND

L E N Z E N
OGEN GOED & K I J K E N BETER

Aanvang20.00 uur
Uw specialist geeft u een deskundig advies

Café-Restaurant

4.98

500 gram

Groot gemak
zit in een klein
doosje...

't Wapen
van 'tMedler

DOE OOK MEE MET ONZE MOEDERDAG-AKTIE!

Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. (05752) 6634

ce juwelier

sfemerink £57'
OO Opticien Telefoon 150S

Voor complete woninginrichting naar
ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden -

Tel. 05752-3228

Rijksstraatweg 39 - WARNSVELD - 05750-26132
wl|do«n

JJ

wl| naaien

wl) kamen

MfuUtuis

CHR. MUZIEKVERENIGING

J J

Grenzeloos Lekker

„SURSUM CORDA"
VORDEN

Vers van de Warme Bakker.
Dat proeft U!
NIEUW!

houdt op
Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblijvend bij u
langs.

Ook voor alle kleinvakartikelen kunt U bij ons terecht, o.a.:
DMC borduurgaren, knopen, ritsen, band- en naaigaren, handdoeken, theedoeken etc.

5.
Frans
£
£ Suikerbroodje g

VRIJDAG 19 MAART

en

OOK VOOR HUDSON NYLONS EN PANTY'S.

ZATERDAG 20 MAART

Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten. Geen koopavond.

E 'n delicatesse met suiker
en noten

haar jaarlijkse

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

WILINK

l SANITAIR
ELEKTRA
VERWARMING

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galléestraat £?, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

A\

UITVOERING
GRATIS toegangskaarten voor deze avonden
kunnen worden afgehaald op MAANDAG 8 en
DINSDAG 9 MAATC A.S. tussen 19.00 en
21.00 uur in hMoRPSCENTRUM.
Netbestuur.

EUROPESE
SPECIALITEITEN

Gold Korn, Wadden

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

A. HEITKONIG

T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

Abraham weet waar hij de
gezelligheid haalt.

Pootaardappels
bestellen?
Nu Kluvers bellen!
KLUVERS
Voeders
Zutphenseweg 41
VORDEN
Tel. 05752-1318

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

GEVRAAGD:
Per direct
representatieve

VERKOOPSTER
die accuraat en
zelfstandig kan werken.
Leeftijd 17 t/m 19 jaar.
(liefst woonachtig in
Vorden of d i rekte
omgeving)

m DE SMID

Tel. reacties op
05752-3260.
Sigarenmagazijn

Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

2.

BRAAM
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Wee vers BV, Vorden.

ENDA
MAART:
ledere maandag klootschieten op de
Goldberg.
4 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
4 HVG Dorp, bibliotheek
5 KPO Vierakker, Wereldgebedsdag in de RK Kerk
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 Vrouwenclub Medler
9 SWOV Open Tafel, de Wehme
9 Soos Kranenburg, gymnastiek en
dia's
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 Oranjevereniging ledenvergadering in zaal d'Olde Smidse
11 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Feestavond L.R. en P.C. De
Graafschap, De Herberg
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker naar weerstation
Tiros
16 NCVB mevr. de Jong, voetreflextherapie
17 Welfare handwerken, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond, eigen avond
18 Kegelen in de Boggelaar
18 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum

18 PCOP Pater Broekman in de Wehme
18 HVG Wildenborch, kamerplanten
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum Corda
20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Uitvoering gym.ver. Sparta
20 Uitvoering Chr. Muziekver. Sursum Corda
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Vrouwenclub Medler
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
23 Soos Kranenburg, gymnastiek
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, '/2 dagtocht
24 Welfare, voorjaarscontactmiddag
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Jaarvergadering in het Stampertje
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in de Herberg
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Toneelgroep Linde, uitvoering
Dorpscentrum
28 Onderlinge wedstrijd L.R. en P.C.
De Graafschap, het Hameland
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in het Dorpscentrum
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, koffiemorgen in de Herberg
31 Bejaardensoos Vierakker
APRIL:
ledere maandag klootschieten op de
Goldberg.
l SWOV Open Tafel, de Wehme

2 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 Plattelandsvrouwen, plantenruilmiddag bij NH Kerk
5 Vrouwenclub Medler
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
6 Soos Kranenburg, gymnastiek en
passiemiddag
6 Plattelandsvrouwen, middag over
wol
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 Welfare Handwerken 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 HVG Wildenborch, Paasviering
9 SWOV Open Tafel, de Wehme
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
13
14
14
14

SWOV Open Tafel, de Wehme
SWOV Open Tafel, de Wehme
HVG Wichmond, Paasviering
Plattelandsvrouwen, Eendagsbestuur
15 De Vogelvriend, Ledenvergadering
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
19-20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Soos Kranenburg, Gymnastiek en
soos
20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale
voorjaarsvergadering, Arnhem
20 KPO Vierakker
21 Welfare Handwerken 'de Wehme'
21 HVG dorp, Thuisverpleging
21 HVG Wichmond, middag voor
ouderen
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 SWOV Open Tafel, de Wehme

Heijink geeft altijd

10% KORTING
op meubelen, met behoud van jarenlange garantie en de welbekende
service.
Nu nog eens EXTRA

22 HVG Wildenborch, slagerij Rodenburg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 Oranje-avond, zaal Dorpscentrum
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excursie
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Oranjefeest
30 SWOV Open Tafel, de Wehme

Standsorganisaties
ABTB, CBTB en de GMvL organiseren maandag 8 maart een gezamenlijke bijeenkomst in het Dorpscentrum
(in de zaal van het Stampertje) gehouden zal worden. Het onderwerp van
deze avond zal zijn: 'Grond en pachtzaken en verplaatsing produktierechten'. Dhr. Ing. H.A.M. Erinkveld zal
over deze materie een inleiding houden.

Feestavond
svRatti
Zaterdag 6 maart houdt sv Ratti weer
haar jaarlijkse feestavond in zaal 'De
Herberg' te Vorden. Naast de gebruikelijke programmapunten — zoals de
verkiezing sportman, -vrouw, -jeugdlid en -ploeg van het jaar — is er weer
een verloting met leuke prijzen die

Jong Gelre
Afdeling Warnsveld
Lokaal Ammoniakbeleid
Op maandag l maart a.s. organiseert
Jong Gelre Warnsveld i.s.m. AJK
Vorden een informatieavond over 'lokaal ammoniakbeleid'. Dit is een
proefproject dat plaatsvindt in Vierakker/Wichmond. De heer trits
Schippers van het landbouwschap zal
er deze avond meer over vertellen bij
zaal De Boggelaar.
Revue: 'Wat noe dan toch weer'
Deze vindt plaats op vrijdag 19 maart
en zaterdag 20 maart. Dit jaar zal er

Quebbel
Quebbel is een groep enthousiaste
jongeren binnen Jong Gelre. Zij maken elk jaar een avondvullend programma rond een gekozen thema. Dit
jaar hebben zij een thema met de titel
'Tussen kunst en ... Quebbel'. Denk
nu niet meteen aan Kunst met een
grote K; daarvoor zou je naar musea
kunnen gaan. Nee, deze avond houden zij 't dicht bij huis. Het gaat erom
wat jij mooi vindt en wat je allemaal
nog meer als kunst wilt zien. Ligt de
kunst op straat? Wil je wel eens zien
hoe je grapjes uit kunt halen met reclame? Hou je van muziek? Dan is dit
een avond waar je heen moet gaan!!!
En wel op dinsdag 23 maart bij de
Boggelaar.

Topformatie Monte Video in
De Woage
Op zaterdag 6 maart komt de Duitse topformatie Monte Video die live te zien is op het grote podium van De Woage. In
1985 werd de formatie Monte Video opgericht, en werden er
vanaf de eerste optredens gelijk optredens voor Nederland
geboekt.
Al heel snel blijkt de professionele
manier van optreden in de smaak te
vallen van het toch wel wat gewende
uitgaanspubliek. Monte Video groeit
binnen 3 jaar uit tot de populairste
band in het disco- en dancing circuit.
Volle zalen bewijzen het keer op keer.

zullen er weer voor zorgen dat het een
groot feest wordt.
De formatie Lost Ferros bestaat uit:

Uw meubels
versleten?

Lost Ferros
in de Ken-Ie-Die Zaal

Wij stofferen snel en voordelig

In de Ken-Ie-Die Zaal speelt deze
avond de formatie Lost Ferros. Zij

Alle vijf muzikanten dragen hun
steentje bij met de zang.

op onze toch al lage netto-prijzen, hetgeen toch een leuk extraatje is.
Natuurlijk met behoud van service en garantie!

interieuradviseur

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Het is goed winkelen in de

PANNEVOGEL

ook op zaterdagmiddag gespeeld
worden, speciaal voor de ouderen. Je
kunt je opgeven om tijdens deze uitvoeringen loten te verkopen bij Irma
Kapper, tel. 05750-24613.

Marian — trompet, saxofoon, toetsen, zang;
Henk — drums, zang;
Henry — bas, zang;
Ron - - toetsen, saxofoon, gitaar,
zang;
Theo — gitaar, toetsen, zang.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

10% KORTING

beschikbaar zijn gesteld door de Vordense middenstand.
De muziek zal deze avond verzorgd
worden door de formatie Assorti. Het
motto is dan ook: 'Kom op tijd, want
vol is vol!'

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
ï | geld oplevert. Stap eens bij ons
^binnen. We vertellen m^ FEIT
u er graag meer over!

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatSO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

PRIMA VERING &

DE SCHOKBREKERS

't is Oranje,
't blijft Oranje
ORANJE VERENIGING VORDEN
LEDEN-/
COMMISSIEVERGADERING
op donderdag 11 maart a.s.

Wl] HEBBEN MEER
IN HUIS DAN VOER ALLEEN
Wij verkopen voeders van Hendrix. Maar wij
zijn eigen baas. Zelfstandig.
Natuurlijk verzorgen wij niet alleen uw bestellingen. We doen nog veel meer.
We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijtsvoering.
Eventuele problemen bestuderen wij graag.
En we brengen u in contact met de deskundigen
van Hendrix, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinderwetzaken. Of over milieuvriendelijke stallenbouw.
Dat doen we allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

De vergadering wordt gehouden in de zaal van cafetaria 'D' Olde
Smidse' te Vorden. Aanvang 20.00 uur.

FASTEN YOUR
SEATBELTS

VOOR BUS «NFORMATIÊBEL:05440-64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

WIE VERDER KIJKT KIEST VOOR DE DEALERS
VAN HENDRIX' VOEDERS.

Tonny JurrJëns

Officieel dealer:

HERMAN VLOGMAN
Vorden tel. 05752-2959

/
hendrix'voeders

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascontrole-commissie.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Verslag secretaris.
8. Bestuursverkiezing:
- aftredend en niet-herkiesbaar de heren
H. van Woudenberg en H. Bruggeman.
Het bestuur heeft twee kandidaten bereid
gevonden de vacatures te vervullen t.w.
mevr. H. Hissink-Bitter, Wichmond en de heer
H. Romijnders, Vorden.
Tegenkandidaten kunnen tot één uur voor de
vergadering bij het secretariaat gesteld worden.
9. Voorlopig programma 1993.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

