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Tijdens bijeenkomst standsorganisaties:

'Boeren niet zomaar schuld
van milieuvervuiling geven'
"Neem het afsterven van de bossen. De narigheid in de bossen is weten-
schappelijk een moeilijke ingrijpbare zaak. Het wisselende klimaat heeft
een grote invloed op de bomen. Ook zijn er in het verleden verkeerde
keuzes gemaakt. Boomsoorten die op gronden /ijn geplant die daar niet
geschikt voor zijn. Toen ik nog student was heb ik meegeholpen met het
planten van Corsicaanse dennen in de Peel. Achteraf helemaal verkeerd.
Corsicaanse dennen kunnen in ons klimaat en op onze gronden helemaal
niet gedyen".

Feestelijke heropening van
Service Super Wilfried
Besselink te Wichmond
Woensdag l maart was er open huis waar de klanten onder het genot van
een drankje en een hapje de verbouwde zaak konden bezichtigen. De
winkel is zeer overzichtelijk geworden. Het assortiment aan artikelen
was verder uitgebreid.

Deze woorden sprak J. Kwak uit Doetin-
chem.
De heer Kwak hield maandagavond
in Vorden een spreekbeurt op uitnodi-
ging van de plaatselijke afdelingen van
de GmvL, CBTB en ABTB. Hij was het
duidelijk oneens met de mening van di-
verse Nederlanders dat de boeren de gro-
te boosdoeners zijn wanneer het gaat om
schuldigen aan te wijzen voor de milieu-
vervuiling. "Je kunt de boeren niet zo-
maar de schuld geven", zo stelde de heer
Kwak met nadruk.
Terugkomend op het afsterven van de
bomen merkte hij op datje niet bij analy-
se van de boom kunt vaststellen waarom
hij zo slechts is. "Het is gewoon moeilijk
in het milieu om een goed toekomst-
beeld op te zetten. Er is te weinig bekend
van de achtergronden.

Ook is bijvoorbeeld het meten van amo-
niak in de atmosfeer een groot probleem.
Er zijn weinig cijfers van bekend. Wat is
er aan de hand? Waaraan kun je het zien?
Hoe moeten we het meten? In elk geval
niet zeggen de boeren mogen niet meer
mesten", aldus de heer Kwak. De eerste
keer dat de landbouw in Nederland te
maken kreeg met het milieu was bij de
oprichting van de "Vereniging tot be-
houd van de Waddenzee". Daar was ab-
soluut niet mee te werken, zo stelde de
heer Kwak. Ook bij het inpolderen stak
het milieu (natuurgebieden) de kop op.
Alles overziend ging het de heer Kwak
duidelijk te ver om de landbouw inzake
de milieuvervuiling de Zware Piet toe te
spelen. De Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning is in zijn ogen een wet die voor de
boeren weinig positiefs inhoudt.

De afdeling brood en banket had door
bakker Besselink een bijzondere plaats
gekregen. Het is een zaak geworden waar
de bewoners van Vierakker-Wichmond
en omgeving op al hun wensen kunnen
worden bediend. De belangstelling voor

deze avond was dan ook overweldigend
groot. Donderdagmorgen werd de zaak
onder grote belangstelling geopend.
Voor de klanten waren er de week door
verschillende aantrekkelijke aanbiedin-
gen en leuke verrassingen.

Bejaardensoos
Vierakker-Wichmond
In de maand maart wordt onze bejaar-
densoosmiddag niet zo als gebruikelijk
op de laatste woensdag van de maand ge-
houden. Het is nu een week eerder op
woensdagmiddag 22 maart in het Ludge-
rusgebouw. Na de koffie en de opening
zal het hoofd van de RK school de heer J.
Marijnissen met de leerlingen de middag
voor de bejaarden vullen met:

• Telefoon gemeente: 05752-2323,
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

litï>tüo ouw-
VERGUNNINGEN

Op dinsdag 28 februari jongstleden heb-
ben burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:
- de heer M. Nooy, het Jebbink 7, voor

het bouwen van een berging op het
perceel het Jebbink 7 te Vorden;

— de heer A. Meijerink, het Jebbink 52,
voor het bouwen van een fietsenber-
ging op het perceel het Jebbink 52 te

t Vorden;
- de heer H. Meijerink, Rommelder-

dijk l, voor het uitbreiden van een
berging/reparatieruimte op het per-
ceel Rommelderdijk l te Vorden;

- de heer H. Nijenhuis, Mosselseweg 6,
voor het vernieuwen van een schuur
en het bouwen van een machineber-
ging ter vervanging van twee bergin-
gen op het perceel Mosselseweg 6 te
Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Admi-
nistratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na
het verlenen van de vergunning bij het
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

ILIEU-
EXPERIMENTEN
IN DE GELDERSE
LANDBOUW

Subsidie voor experimenten
Een groot deel van Gelderland is agra-
risch gebied. Veel van deze cultuurgron-
den hebben een grote landschappelijke
en natuurwetenschappelijke waarde. De
instandhouding ervan is erg belangrijk.

De zorg voor deze gebieden ligt vaak in
handen van boeren die hier hun brood
verdienen. Boeren nemen beslissingen
en werken volgens methoden die het
meeste rendement opleveren. Soms is
dit in strijd met de belangen van natuur
en milieu, maar dat is lang niet altijd no-
dig. De provincie Gelderland wil boeren
stimuleren om bij hun bedrijfsvoering
meer rekening te houden met natuur en
milieu. Met subsidie wil de provincie be-
vorderen dat boeren gaan expirimente-
ren met nieuwe werkmethoden en na-
gaan of deze zakelijk en technisch inpas-
baar zijn in het bedrijf. De subsidierege-
ling "landbouw met verbrede doelstel-
ling" is, in overleg met landbouworgani-
saties, opgezet om agrarische onderne-
mers te ondersteunen bij investeringen
in natuur- en milieuvriendelijke oplos-
singen en technieken.

Mogelijkheden voor subsidie
De subsidie kan op veel zaken betrek-
king hebben. Het is mogelijk dat voor de
ontwikkeling van een apparaat of machi-
ne subsidie wordt verleend, bijvoorbeeld
voor het mechanisch bestrijden van on-
kruid of het beschermen van weidevo-
gels of nesten. Ook voor andere werkme-
thodes kan subsidie worden gekregen
(gescheiden mestopslag, ander staltype).
Als een boer zijn bedrijfsvoering ter wil-
le van het milieu wijzigt, kan dat leiden
tot een (tijdelijke) inkomstenderving.
De provincie neemt in zo'n geval een
deel van dit bedrijfsrisico voor haar reke-
ning.
De hoogte van de subsidie wordt van ge-
val tot geval bekeken en bedraagt maxi-
maal 100 procent van de meerkosten. In
principe is volledige vergoeding van de
investeringskosten en de aanloopkosten
en inkomens- of opbrengstenderving
mogelijk.

Voorwaarden voor subsidie
Als u een subsidieaanvraag indient be-
kijkt de provincie of uw experiment vol-
doet aan de voorwaarden die hiervoor
gelden, nl:
- het experiment moet gunstig zijn

voor natuur en/of landschap en/of
milieu;

- het bedrijfsresultaat moet vergelijk-
baar zijn;

- het experiment moet ook toegepast
kunnen worden op andere bedrijven
in de provincie Gelderland;

- er moet sprake zijn van aanvaardbare
werktijden en omstandigheden;

- het idee moet nieuw zijn.

De provincie denkt aan subsidie aan
proeven met de duur van een of enkele
jaren. U bent na deze periode niet ver-
plicht om het experiment voort te zetten.

Het gaat in de eerste plaats om het vin-
den van nieuwe werkmethoden en het
testen van de haalbaarheid ervan. Van
het experiment wordt in overleg met u
een ver^Bgemaakt.

Hulp hij het uitwerken van ideeën
Er zijn heel wat mogelijkheden voor een
natuur- en milieuvriendelijke bedrijfs-
voering. In het kort komen ze neer op:
- andere systemen van gewasbescher-

ming en onkruidbestrijding;
- aanpassen en beheren van sloten,

houtwallen, heiningen, rasters, e.d.;
- aangepaste hulpmiddelen, machines

en gebouwen;
- andere produkten en gewassen.

Voor het opzetten en uitwerken van een
experiment kunt u uw bedrijfsvoorlich-
ter inschakelen. Hij kan met u meeden-
ken, contacten leggen met specialisten of
op een andere manier voor begeleiding
zorgen. U kunt met uw vragen ook te-
recht bij de heer J.B. Ruiter van de dienst
Landinrichting en Landbouw van de
provincie Gelderland, tel. 080-262510.

Bij hem kunt u ook informatiemateriaal
opvragen over lopende of al uitgevoerde
experimenten. Elk idee is welkom, ook
als u er niet zeker van bent of het wel uit-
voerbaar is.

Aanvragen voor subsidie kunt u richten
aan het provinciaal bestuur van Gelder-
land, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Raadsels rond
'Het Ruime Sop'
Als het cruise-schip "Het Ruime Sop" de
haven uitvaart is iedereen opgewonden
over de aanstaande reis. Aan boord be-
vinden zich de bemanning onder leiding
van een charmante kapitette en de passa-
giers, waaronder de dames Steen en
Been (tweelingzussen), Toki en Joki (ex-
perts in zelfverdediging), Kitty Keetman
(een ex-onderwijzeres, maar nu succes-
vol zakenvrouw), een nieuwsgierige
journaliste en het gezin de Boer met hun
betweterige dochter Constance. Al spoe-
dig blijkt dar er raadselachtige dingen
aan boord gebeuren. Er is een dief, die
zich interesseert voor zeep(?) en een ver-
stekeling ontpopt zich als rechercheur
Jos de Jager. Op de feestavond, die
plaatsvindt als het schip c^Mlenaar pas-
seert en waar Neptunes e^n rol speelt,
komt de ontknoping: Jos de Jager arres-
teert de ceremoniemeester (Jan Plezier)
en Neptunes (een verklede eilandbewo-
ner) wegens diamantsmokkel in.„zeep!!

Een stuk zeep met diamanten (aanwezig
in het pretpakket dat elke passagier kreeg
toen hij aan boord kwam) werd door Jan
Plezier omgeruild voor zeep zonder dia-
manten. Hij gaf de "diamantenzeep"
door aan zijn handlanger Neptunes, die
er vervolgens mee van boord zou verd-
wijnen. Het bewuste stuk wordt in het
bijzijn van iedereen geopend, maar.... er
zit niets in!!! Waar zijn de diamanten ge-
bleven? Aan het eind van de reis weten
we alles over de smokkelwaar, de zelfver-
dedigingslessen van de dames, de ver-
liefdheid van Penny Plomp, de badjuf-
frouw, en nog een heleboel andere dol-
komische en spannende situaties.

Men hoopt dat alle bejaarden op deze
middag ook weer aanwezig zijn om dit
spel van de kinderen te zien wat zeker de
moeite waard is. Dus komt allen en tot
ziens.

Jong Gelre
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Jonge Gelre zal zaterdag 11 maart met
enkele teams deelnemen aan de binnen-
sportdag welke in de Hanzehal te Zut-
phen wordt gehouden. De provinciale
sportkommissie van Jong Gelre organi-
seert daar die dag volleybalwedstrijden
voor dames en heren. De winnaars gaan
naar de landelijke sportdag.

Amnesty Interna-
tional voor vrouwen
in gevangenschap
In het kader van de Internationale Vrou-
wendag (8 maart) vraagt Amnesty Inter-
national die jaar aandacht voor 7 vrou-
wen in gevangenschap. Enkele vrouwen
zitten samen met hun dochters vast. In
een speciale campagne eist Amnesty
hun vrijlating of opheldering over hun
verblijfplaats. Vorig jaar zijn naar aanlei-
ding van de Internationale Vrouwendag
een aantal vrouwen vrijgelaten. De elf
vrouwen die nu centraal staan komen uit
Tsjaard, Colombia, DDR, Sri Lanka,
Singapore, Somali en Zuid-Afrika. Aan
de gevangenschap van vrouwen kunnen
speciale aspecten zitten. Ze worden o.a.
als gijzelaar vastgehouden. Eenmaal in
gevangenschap hebben de wreedheden
die vrouwen ondergaan veelal een sek-
sueel karakter. Ook Amnesty vorden
doet mee aan deze aktie. De diverse
vrouwenverenigingen zijn hiervoor be-
naderd. Ook op de schrijfavond in april
zal er aandacht aan besteed worden.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 11 maart
19.00 uur eucharistieviering; zondag 12 maart
9.00 uur eucharistieviering

RK kerk Vorden zondag 12 maart W. 30 uur
eucharistieviering

Hervormde gemeente zondag 12 maart
10.00 uur ds. H. Westerink; 19.00 uur Herv./
Geref. Jeugddienst in de Geref. Kerk. Voorg.
ds. l. de Jong uit Bathmen m.m.v. Interchrist

Kapel de Wildenborch zondag 12 maart
10.00 uur ds. P.W. Dekker, kanselruil met de
Geref. Kerk. Gezinsdienst i.s.m. de Juliana-
school

Gereformeerde kerk zondag 12 maart
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens (kanselruil);
19.00 uur ds. Ivo de Jong, Bathmen. Gez.
Jeugddienst in de Geref. Kerk

Huisarts 11 en 12 maart dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel moge-
lijk tussen 9.30 en 10.00 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur op zaterdag van
9.15-10.00 uur en 17.45-18.15 uur

Dierenartsen van zaterdag 11 maart 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 11 en 12 maart W.A. Houtman,
Vorden, tel. 05752-2253. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en sutwjdies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag

11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van
19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor' Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat 40,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en
weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofd-
wijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tij-
dens kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan, Bee-
klaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje-dek-je hele maand maart mevr.
Gille, tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 uur.

Taxidienst Taxibedrijf
05752-1256.

Tragter, tel.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

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

VIERAKKER-WICHMOND
R K Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
11 maart 17.00 uur Eucharistieviering; zondag
12 maart 10.00 uur Woord- en communie-
dienst

Hervormde Kerk Wichmond zondag 12
maart 10.00 uur ds. J. Weemekers, Varsseveld

Alarmnummers:

Ambulance- Brandweer- Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 — Brandweer
tel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Kerknieuws
Interchrist in
avondjeugddienst
Zondagavond 12 maart a.s. wordt in de
Gereformeerde kerk een interkerkelijke
Jeugddienst gehouden. Muzikale mede-
werking verleent het koor Interchrist.
Voorganger is ds. I. de Jong, een enthou-
siaste jonge predikant, die in zijn ge-
meente Bathmen veel met jongeren
werkt. Het thema is "Open en gesloten".

(Durf je je gevoelens te uiten tegenover
anderen? En hoe deed Jezus dat?) Na
afloop van de dienst is er koffie in 't Ach-
terhuus.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoeksweg 8, tel. 05750-92911. Afspra-
ken tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafde-
ling 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 10.30-11.20, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag-
en zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden Wich-
mond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
stand
Geboren: Ellen Besseling; Els Dora
Christien van de Pavert.
Ondertrouwd: H. Hansma en M.D.W.
ten Hoopen.
Overleden: C.A.A. van Keulen-Müller,
oud 81 jaar.
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universele zijdeglanzende verf
die zowel grond-, tussen-
als eindlaag is.

voor al uw verf, glas, behang

OOK VAN LEVIS:

Milieuvriendelijker verven:

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

metaal

winkel aan de achterzijde
met voldoende parkeerruimte

U
schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden, tel. 05752-1523 j

NIEUW
Müsliroggebrood
nu voor 2, l O

bij uw

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

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemeiink
<x> opticien
.zutphenseweg 7 - vorden
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Nog maar 7 dagen
dan pakken we uit
op Kerkstraat 1 in Vorden

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Zutpheriseweg 15 Vorden Telefoon 05752-1261

nationale hartweek
3 t 'm 9 april

GEMEENTE
VORDEN

De gemeenteraad van Vorden heeft in zijn vergadering
van 28 februari 1989 besloten om de volgende ver-
ordeningen van de gemeente Warnsveld voor het van
die gemeente bij de gemeentelijke herindeling overge-
komen gebied vervallen te verklaren:
— Verordening rioolrechten;
— Legesverordening 1988;
— Verordening hondenbelasting;
— Verordening Afvalstoffenheffing 1988;
— Verordening Geldelijke Steun Ouderen bij verhui-

zing.

Gelijktijdig met het vervallenverklaren van deze ver-
ordeningen van de gemeente Warnsveld heeft de ge-
meenteraad besloten om de volgende reeds bestaande
verordeningen van de gemeente Vorden voor het over-
gekomen gebied van toepassing te verklaren:
- Legesverordeningen 1988 en 1989;

— Verordening Hondenbelasting 1989;
— Verordening Afvalstoffenheffing 1989.

Deze verordeningen liggen gedurende een termijn van
drie maanden voor een ieder ter gemeentesecretarie
ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten alge-
meen verkrijgbaar.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 9, 10 en 11 maart

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious
(klasse l)

2 kilo 2,95

MAANDAG
13 maart
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
14 maart
500 gram

Holl. Andijvie
panklaar 1.95

WOENSDAG
15 maart
500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in
Maar dan natuurlijk brood
van de bakker, die zelf bakt.
Want dat verschil proef je wel degelijk!

NNIN KERS

AANBIEDING:

Slagroom of Mokkasnit van 6,25 voor 5,75
nuvoor 1,50 per stuk

Gev. Boterkoek 50 et korting
Krentebollen 6 halen 5 betalen
Krenten- of Rozijnenmik e Piak nu 3,-
P.S. Heeft u ons Knackebrood al geproefd ?

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

6,25

Ons vlees en uw pan
maken er iets Bijzonders van!!!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runderrolletjes of
Slavinken
5 halen

4 betalen

gekookte
Runderlever

100 gram 0,85

Pekelvlees
100 gram 1,75

MAANDAG + DINSDAG

1 kilo fijne

Verse worst

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

1 kilo

Schouder-
ka rbonades
SAMEN 13,50

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG GEHAKTDAG

Magere
priklapjes 1 k,io 17,95

MARKTAANBIEDINGEN

7 kippepoten
voor 1 tientje

Bami of Nasi 1 K,IO 6,25
Babi pangang 500 gram 6,25

Rundergehakt 1 k.io 11,50
H.o.h. gehakt 1 kiio 7,95

Magere speklapjes
1 kiio 6,95

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta . Met respect voor
ieders l evensover tu ig ing regelen en vcr-
/orgen wij op stijlvolle wijze de uit vaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar. l 1 1 VAAK l A l K/i m

FOTO'S ONTWIKKELEN

Uw film
voor 12.00 uur

gebracht

's middags
na 5 uur klaar

AKTIE:
maanden

maart, april en mei.
Bij inlevering van

uw volle film.
Gratis 12 opnames

Konica film.
Indien ander merk

gewenst, dan tegen
meerprijs.

Door-
lopende

aktie
Posteraktie
formaat 30 x. 45 cm

nu 9,95

OOK VAN UW DIA

- .̂If,.

Uw kleurenfoto's
worden door ons zelf

afgedrukt.
Bent u desondanks

niet tevreden, laat dan
uw foto's overmaken.

Technisch
niet-geslaagde foto's
kunt u binnen 1 week

retourneren.

Heeft u vragen
over uw foto's,
stel ze gerust.

-latiSF'Spalstraat 10 AlfP**jJr^ Dorpsstraat 20
7255 AC Hengelo Gld. . l/liK/*^^^ 7251 BB Vorden
Telefoon 05753-2386 *4^\^^ Telefoon 05752-2812

T1 X^VAKFOTOGRAFIE

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Noor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.(i. Kerendsen. Stiodnk 9. Volden. 05752-1844

LR en PC de Graafschap

nodigt u uit voor de

FEESTAVOND
op zaterdag 11 maart
om 19.30 uur in 'de Herberg'

DE VALEWEIDE
Tulpen ibo

**» violen

10 stuks, vele kleuren 13,50
Volop sla, spits- en

Tros Anjers / *» 5,95 bloemkoolplanten



Dankbaar en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon

Mathijs
Alain en José Raap

2 maart 1989
Mulderskamp 25,
7251 EX Vorden

Wij zijn ontzettend blij en
dankbaar met de geboorte van
onze zoon

Nick
De gelukkige ouders:
Jan en Joke Eulink-Hilge

7 maart 1989
De Hanekamp 24,
7251 CJ Vorden

Dankbetuiging

Ter gelegenheid van mijn 80e
verjaardag, mocht ik ook vele
gelukwensen van plaatsgeno-
ten ontvangen, waarvoor ik erg
dankbaar ben. Mede hierdoor
is die dag voor mij een onver-
getelijke geworden.
Daar ik niet een ieder persoon-
lijk voor deze felicitaties kan
bedanken, doe ik het maar via
deze advertentie.

A. E. van Arkel

ELKE DAG
VERSE
SCHARREL-
EIEREN
KLUVERS
Zutphenseweg 41, Vorden

NIEUW!
Weense Appelstukjes,
met banketbakkersroom,
verse appels en kaneel.
Gewoon Geweldig Lekker!

winkeltje in vers brood en banket

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

Sierpleister
(granol)

Vorden
Burg. Galleestraat 23 .

inl.:D. Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-

BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRUS.

Campagne 1989

Epilepsie
en Sport?
Zet jezelf niet

buitensvel

NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS/DE MACHT VAN

HET KLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht
giro 34781

Op donderdag 16 maart is het 12V2 jaar geleden
dat pappa en mamma in het huwelijksbootje zijn
gestapt.

's Avonds geven we een feestje van 20.00
tot 23.00 uur in 'de Boggelaar", Vordense-
weg 32, Wamsveld.

Vrienden, buren, bekenden en clientèle zijn
van harte welkom om dit mee te vieren.

Peter en

René Worte/boer

Hanen
verkoopaktie
t. b. v. Vordens Mannenkoor

11 maart 1989

Om 9.30 uur starten we met de huis-aan-huis verkoop-
aktie. U kunt onze leden vanaf dit tijdstip verwachten.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van
ons geacht lid,

Mevr. Ch. A. A. van Keulen-
M ulier

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden, 27 febr. 1989

Bestuur en leden,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
afd. Vorden

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Flaneer-pump vol verfijnde details en met een
uitstekende pasvorm. Nederlands fabrikaat]^
Echt leder.

120,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

Vanwege het toenemende aantal
diners, buffetten en partijen
zoeken wij part-time

all-round koks
bodei

in Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

MODESHOW
Op woensdag
15 maart
kunt u naar
de voorjaarsmode-
show in onze zaak
komen kijken.

U zult verbaasd zijn
over de vele combi-
natiemogelijkheden.

Wij hebben een
stoel en een kopje
koffie voor u klaar
staan.

Na afloop van de
show staat ons ver-
koopteam klaar om
u te adviseren.

U bent van harte
welkom.

Showtijden:
's morgens: 9.30 en
10.45 uur
's middags: 14.00 en
15.30 uur
's avonds: 19.15 uur

Plaats reserveren is
mogelijk.

mode
burg. galleestraat 3 — vorden

tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

Elke week

5 luxe Krokusschotels
te winnen!

Voor de 4e keer liggen er nieuwe wedstrijd-
formulieren gereed. U weet vast antwoord op de

gestelde vraag. Doe mee en maak kans op de luxe
krokusschotel t.w.v. f 25,—!

Onze aanbiedingen van deze week
VOOR HET WEEKENDRECEPT:

Sla vin ken
nu 99

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Doorregen
runder- 500 gram

lapjes 698

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Schouder-
ham 100g 185

Tonge-
worst 10K

100 g l ZO

SPECIAL:

Katen

Varkens-

haasjes
100 g

2,55

MAANDAG:

Speklappen 1 kiio 698
DINSDAG:

Verse
WOrSt 500 gram 498
Runder-
WOrSt 500 gram 598
WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 gram 498

Rundergehakt
500 gram 598

En natuurlijk onze nieuwe Krokusburger
Het nieuwe Keurslagerprodukt van dit voorjaar.
Een verrassend gekruide burger, heerlijk zacht van binnen,
feestelijk bekroond met een sierlijk kruiden-rozet.

Ter introduktie: 4 halen, 3 betalen! rw -j î

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

rzr^ Tel. 05752-1321
JHL

Appelvruchtenbrood en
Victoria vruchten brood

Extra gevuld
Een feest op tafel
De ambachtelijke bakker heeft niet alleen extra zorg besteed aan
de ingrediënten. De luxe vruchtenbroden zien er ook nog eens
prachtig uit! Zo is het Victoriavruchtenbrood afgewerkt met een
krokant beslag en poedersuiker en het Appelvruchtenbrood met

^fc^ appelpartjes, kersen en afdekgelei.
.> Zodat u niet alleen een smakelijke,

^ maar ook een feestelijke
verrassing op tafel heeft.

Probeer eens zo'n
smakelijk vruchtenbrood

en verras uzelf en uw huis-
genoten met een feest op tafel!

't winkeltje in vers brood en banket

Natuurlijk vers van de

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

Over een week verhuist Geschenkenhuis Barendsen naar Kerk-

straat nr. 1. Op dat moment start in onze zaak aan de Zutphenseweg de

voorbereiding van de KNAPTOP-afdeling met alles voor de doe-het-zelver

(hout op maat, verf, behang, e.d.). Dit voorjaar zal deze nieuwe service-
afdeling worden geopend.

ZUTPHENSEWEG 15
VORDEN

ZATERDAG 25 MAART
weer zo'n gezellige

DANSAVOND
met toporkest.

HAMMOND FOUR

ZONDAG 2 APRIL
van 12.00-18.00 uur

GROTE

BRUIDSBEURS

Bodega
't Pantoffeltje

Vorden

Gevulde
croissant

met kaas, ham-kaas, worst of
vleesragout
nu van 145 voor

Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384



mooi leer kan zijn
de Vermogensrekeningen. De basisrente van 2,3% geldt als het saldo

Maximale vrijheid, maximale rente.
beneden de f 25.000,- komt. Daarboven

Speciaal voor de grotere spaarder
is er een toeslagrente van 3,1%. Er wordt

heeft de Bondsspaarbank de beide A /wl £* 1Y"11 Tl l TY"I £1 £11
UClCll elk Wartaal rente bijgeschreven,

*-*-***> f 10.000,- of f 25.000,-
i e„ 2. Die koppeie„ ec„ hoge spaareld heefL
opnamevrijheid aan een maximale

staat voor goed zitten

Op deze van een verstelbare rugleuning voorziene 3-2 zits-
kombinatie, zit u altijd goed. De zitkussens hebben een binnenveringl
De rug en zitting hebben een kwalitatief hoogwaardige vulling.
Het leer van deze kombinatie is van een zware kwaliteit. Leverbaar |||
in diverse kleuren. Long-live-
leer is tegen meerprijs leverbaar.

3-2 zitsbank voor een mooie introduktieprijs: _ _ f

rente tot maar liefst 5,5% (effec-

tieve rente) per jaar. U bepaalt

zelf het exacte rendement.

Vermogensrekening 1.

De minimum eerste inleg is

f 10.000-. U krijgt 5,3% rente zolang

het saldo minimaal f 10.000-

bedraagt; daar beneden 2,3%-

Rente wordt jaarlijks per

l januari vergoed. Per maand is

f 10.000- vrij opneembaar, daar-

boven geldt l maand opzegtermijn.

Vermogensrekening 2.

ment jaarlijks 5,5% is.

(Effi

Verstandige spaarders

worden beloond.

De Vermogensrekenin-

gen zijn met name interessant

voor spaarders die verstandig met

hun spaargeld omgaan. Die er zelf een bij-

drage aan willen leveren om het rende-

ment optimaal te houden. Die wél

vrijheid eisen, maar daar zo

min mogelijk gebruik van

willen maken.

Meer informatie?

Wie over voldoende spaargeld beschikt

Xl.J.v^l U.v^ doet er verstandig aan de mogelijk-

6250,-1

De minimuminleg

bedraagt f 25.000,-. U kunt vrij CU.

heden met één van onze

CXIFB. medewerkers te bespreken. Neem

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten

vrijdagavond koopavond

opnemen tot f 25.000- per maand V d 1 1 1 Oii t^Ilvl» daartoe contact op met het dichtstbij-

(daarboven geldt l maand opzegtermijn). zijnde kantoor van de Bondsspaarbank.

De Bondsspaarbank doet meer.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

De nieuwe
voorjaar/zomer '89

kollektie
is binnen

u W0rdt óók schoon

Winnaars
Keurslager

Krokus-schotel!

1
2
3
4
5

AktieweekS
Jolande Gerritsen, Het Stroo 4, Vorden

G. Lindenschot, Enkweg 18, Vorden

Cruijsen, Hoetinkhof 80, Vorden

H.W. Bulten, Hoetinkhof 20, Vorden

Bannink, Nieuwstad 51, Vorden

Staat uw naam hierbij? Meld u bij ons en de prijs is
voor u. Alle winnaars van harte gefeliciteerd en alle
overige deelnemers bedankt!

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
+ . 7251fons Jansenee
erkend gas- en watertechnisch
installateur • Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

,AI>Q
Hoe is de conditie van uw huid na de winter?

Verwen uzelf en geef uw huid eens een goede reiniging,

of vraag het cadeau!

Voorjaarsaanbieding:

Speciale dieptereiniging, kruidenstoombad, verwijdering huidoneffen-
heden, masker, dagcrème: norm. prijs f50,-, nu in de maand maart voor

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en

schoonheidsverzorging en doef haar verkwikkende massages.

m Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties

aan alle merken onder garantie -

autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld

005750-22816

T E G E N I N L E V E R I N G VAN DEZE BON

Muesli-kruidkoek
met noten en rozijnen, dus Geweldig Lekker!

Dit weekend voor 3,50
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 Jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

HEB NOG
EVEN GEDULD II!

\
\

Vanaf ca. half maart is onze collectie tuinmeubelen weer compleet.

Zoals bekend, hebben wij ook dit jaar weer die alom bekende

merken in onze voorraad opgenomen o.a. Hartman, Jardin, Deco

enz., enz.

Wij geven u de keuze uit:
ca. 15 verschillende modellen en kleuren en ca. 70 verschillende

kleuren kussens met bijbehorende parasols kleedjes en hokkers.

Verder in onze collectie:

tuinbanken, bloembakken,
tuinverlichting, vloerbedekking
voor in uw voortent enz., enz.

Natuurlijk geven wij ook dit jaar weer de bekende kortingen, Uw

meubelen worden indien gewenst gratis thuisbezorgd.

Doetinchem

Zelhem

Hengelo Q
• Verkeerslichten

Vorden

Dit alles bij:

ATOMICA
Steenderenseweg 11

Hengelo Gld.

Tel. 05753-2139



CONTACT
Donderdag 9 maart 1989

50e jaargang nr. 49

Huldiging leden houtbond

De afdeling Vorden van de Bouw- en Houtbond FNV hield dit weekend in "De Boggelaar" een feestavond. Voorzitter G.M. Egginkkon
een flink aantal leden verwelkomen. Tevens was distriktsbestuurder Chr. Bosseart aanwezig. Deze wees in zijn toespraak nog even op
de gehouden CA O-onderhandelingen en het daarbij behaalde succes. "Dus voor 1989 weer een goeie CA O ", zo sprak hij. A ansluitend
huldigde hij een viertal leden die langdurig nd zijn van de bond. Dit waren H. Steenbreker, J. van Dijk en B. Steenbreker (allen 40jaar
lid) en de secretaris van de afdeling Vorden A J. Kamperman (25 jaar lid). De avond werd verder doorgebracht met kegelen en bingo.

Sursum Corda 'allround'
In het verleden hield de Chr. muziekvereniging "Sursum Corda" tradi-
tiegetrouw na afloop van de uitvoering altijd nog een toneelstuk. Voor dit
jaar werd besloten dit achterwege te laten aangezien de tijd daarvoor ont-
breekt.
Een verstandige beslissing want "Sur-
sum Corda" liet zowel vrijdag als zater-
dagavond in een volle zaal van het
Dorpscentrum zien en horen op muzi-
kaal gebied van alle markten thuis te zijn,
waarmee bedoeld wordt dat de verschil-
lende afdelingen die de vereniging rijk is,
voor een onderhoudend stukje amuse-
ment kunnen zorgen.
Voorzitter Ab Schouten maakte tijdens
zijn openingswoord van de gelegenheid
gebruik om de diverse leidinggevende
personen bij "Sursum Corda" aan het pu-
bliek voor te stellen. Dat zijn Gerald
Roerdinkholder (dirigent muziekkorps);
Leo van Zantvoort (leerlingenorkest);
Harry Klaassen (drumband en lyra-
korps); Erna Reinders (majorettes en mi-
nirettes); Bernard Wunderink (tamboer-
maitre) en Berdie Lenselink (hoofdma-
jorette).

Het programma begon met een optreden
van de leerlingengroep (leeftijd vanaf 9
jaar). De jongelui in keurige kledij gesto-
ken speelden onder meer een aantal lied-
jes afkomstig uit Schotland, Spanje en
Turkije. Met het nummer "The wunder-
full rockmachine" bewezen de jongelui
dat ze met de opleding al een heel eind
zijn gevorderd. Het muziekkorps van
"Sursum Corda" speelde achtereenvol-
gens een koraal getiteld "Groot is Uw
trouw". In het nummer "Royal proces-
sional" met veel trompetmuziek hoorde
je als het ware de Koninklijke stoet voor-
bijtrekken. Dit nummer is ooit gekom-
poneerd voor de Koningin van Enge-
land. Een puszts (Hongaarse en Joegos-
lavische muziek) en "Treble concerto"
met daarin een solo-optreden van Amely
Overmars met klarinet besloot het optre-
den van het korps voor de pauze.

Later op de avond ging het korps op de
populaire toer met nummers als "The
young Amadeus", een selectie van Elvis
Presley-liedjes en het overbekende "My
way".

De mini-QMairettes gaven een alleraar-
digst optr^pi met het nummer "Schüt-
zelissel".
De minirettes zochten het in een mars
terwijl de majorettes een perfekte uit-
voering gaven van dansen uit de musical
"Cats" on^^ de titel "Jubikelbal". Ook
trad de m^pbttegroep deze avond geza-
melijk op waarbij opnieuw de musical
"Cats" centraal stond. Een leuke aanblik
deze "katjes"!
De lyra's, de marimba's en de xylofoons
zijn de instrumenten die de muzikanten
van het lyrakorps bespelen. Samen met
het tamboerkorps vormen zij Mallet
Band. Marsen, tango's was het repertoir
dat zij brachten. Al met al een goeie uit-
voering van "Sursum Corda".

Onder de bezoekers onder meer het vol-
tallige kollege van B&W van Vorden.

Oranjevereniging verleent
medewerking aan polio-aktie
Voorzitter H. Wullink van de Oranjevereniging maakte donderdagavond
in "De Herberg" tijdens de jaarvergadering van zyn vereniging bekend
dat de Oranjevereniging medewerking zal verlenen aan de aktie "Polio
de wereld uit".

Tijdens het Oranjefeest op zaterdag 29
april zal een sponsorloop worden geor-
ganiseerd waaraan alle kinderen van de
plaatselijke basisscholen zal worden
meegedaan. Zo'n 400 tot 500 kinderen
zullen een geldbedrag bijeen lopen. In de
kom van het dorp zal een parcours wor-
den uitgezet.

Bestuursleden uitgedaagd
Het heeft er alle schijn van dat deze aktie
flink wat geld zal opleveren, want tijdens
deze jaarvergadering boden zich diverse
sponsoren aan. Zo kunnen bijvoorbeeld
de bestuursleden van de Oranjevereni-
ging een flinke duit in het zakje doen,
want van uit de vergadering kwamen er
bijvoorbeeld sponsors die aanboden vijf
gulden te zullen betalen voor elk rondje
dat de bestuursleden in 45 minuten zul-
len lopen! (rondes van 400 meter).

Coca Cola acrobatenshow
In deze vergadering uitgebreid aan-
dacht voor de festiviteiten voor het ko-
mende Oranjefeest. Een geheel nieuw
element is de Coca Cola acrobatenshow.
De grootste trampolineshow van Euro-
pa. Voorts is er het traditionele vogel-
schieten, ringsteken per dogkar. Oriënte-
ringsritten, touwtrekwedstrijden.

Playbackshow georganiseerd
door 'De Deurdraejers'
Er is een playbackshow voor de jeugd,
een goochelaar voor de allerkleinsten,

optredens van de beide muziekvereni-
gingen "Concordia" en "Sursum Corda",
etc.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal
de aubade dit keer een kwartier later be-
ginnen bij het kasteel Vorden (gemeen-
tehuis). Jeugdsoos 't Stampertje is deze
dag ook geopend.

Achterhoekse avond
In feite begint het Oranjefeest in Vorden
reeds op zaterdag 22 april.

Dan wordt er een achterhoekse avond
gehouden in het Dorpscentrum waaraan
medewerking verleend zal worden door
de toneelvereniging Krato. Tevens is er
een optreden van een zanggroep uit de
Keyenborg en omgeving. Circa 50 jonge-
lui zullen een gevarieerd programma
brengen. Ook staan nummers uit de Top
40 op hun repertoir. Het doel is om de
jeugd betrokken te houden bij de gehele
"Oranjegebeuren".
Voorzitter Wullink bracht deze avond
dank aan de heer G. te Velthuis die gedu-
rende elf jaar deel van het bestuur heeft
uitgemaakt. Hem viel een fraai wand-
bord ten deel. Voor Eef Wentink was er
een geschenk onder couvert voor zijn
aandeel bij de organisatie van oriënte-
ringsritten.
In de plaats van de heer te Vehhuis werd
de heer W. Gudde gekozen. De aftreden-
de bestuursleden B.J. Bloemendaal, G.
Wolsing en M.J. Bruggeman werden bij
akklamatie herkozen. Het bestuur van
de Oranjevereniging zal binnenkort een
ledenwerfaktie op touw zetten.

Straattouw-
trekken op
Koningin-
nedag
De Touwtrekvereniging Vorden gaat
op Koninginnedag een stratentoer-
nooi organiseren in de Dorpstraat. In
de Dorpsstraat wordt een rubberen
mat gelegd van 40 meter lang en l me-
ter breed, waar de spelers in sport-
schoenen trekken. Hierbij gaan de
spelers ver achterover hangen en wor-
den de voeten schuivend verplaatst.
Deze wedstrijden duren vooral voor
ongetrainde ploegen korter dan op
grasvelden en daardoor minder
zwaar. Binnen de Nederlandse Touw-
trekbond wordt op deze matten in
sporthallen getrokken in de winter.
Heeft u interesse met uw buurt-straat-
vereniging-familie-vrienden of bedrijf
geef u op bij M. Engel, Julianalaan
23, tel. 2836. Een ploeg bestaat uit 6
personen + l reserve en een coach. Er
mogen geen NTB-leden meedoen, de
coach uitgezonderd.

HVG Wichmond
De heer Hazelaar van de Keuringsdienst
van Waren uit Zutphen heeft op deze
avond ons verteld wat hun werk inhield.
Er wordt zeer nauwkeurig gelet op: hy-
giëne en reinheid. Bij levensmiddelen
worden er monsters genomen voor on-
derzoek in het laboratorium, er wordt ge-
keken naar de samenstelling, versheid en
gewicht. Het geheel werd afgesloten met
video-beelden. Het was een zeer leerza-
me avond.

KPO-avond
De voorzitster opende de avond met een
gedicht. Na de mededelingen verzorg-
den Anny Besseling en Tonny Wiggers
de avond verder. Er werd geleerd textiel
in te kleuren; dat lijkt simpel maar er
komt toch echt wel wat bij kijken. Ook
werden er stukjes zeep versierd, als het
ware met plakplaatjes, zo dun dat vereist
geduld! Het was een leuke avond.

Informatie-
bijeenkomst
Automatisering
Op maandag 6 maart jl. hield de Rabo-
bank "Vorden" een informatiebijeen-
komst voor ondernemers in het Midden-
en Kleinbedrijf onder de titel "De auto-
matisering van het MKO". Aanwezig
waren ca. 30 ondernemers. De heer Post-
ma, direkteur van het RIMK in Leeuwar-
den hield een inleiding voer dit onder-
werp. Hij ging in op de vraag wanneer
een ondernemer dient te automatiseren,
hoe hij hier mee moet omgaan, en welke
problemen hij hierbij tegenkomt. Hij
legde de nadruk op een goede volgorde
van handelen en niet overhaast te werk te
gaan. Branche-organisaties hebben in
veel gevallen voorwerk gedaan en heb-
ben de te maken keuzes al voorbereid.
Daarna ging de heer v.d Woude, bedrijfs-
adviseur van Rabobank Nederland, in op
het betalingsverkeer in Nederland. Hij
gaf een duidelijk beeld van de situatie op
dit ogenblik en ging ook in op toekomsti-
ge ontwikkelingen zoals Telebankieren,
Nationaal Betalingscircuit, Betaalauto-
maten enz. Bij het beantwoorden van de
discussievragen werd met name inge-
gaan op het fenomeen Betaalautomaten
en de keuze tussen standaardpakketten
en opmaat geleverde software. In de pau-
zes en na afloop was er gelegenheid om
toepassingsmogelijkheden te bekijken.
Hiertoe stonden 3 personal computers
opgesteld met daarin het Rabobank PC
Betalings-en incassoprogramma en een
financieel programma waarmee faktu-
ren met een Optisch Leesb^^^cceptgi-
reo gemaakt kon worden.

Vordens
Mannenkoor w
Evenals voorgaande jaren is er zaterdag
a.s. een hanenverkoopaktie ven bate van
het Vordens Mannenkoor. Deze dag zul-
len leden van het koor een huis-aan-huis-
verkoopaktie houden, waarvan de op-
brengst bedoeld is ter financiering van
de, waarschijnlijk in mei '89, op te ne-
men LP. Gezien de resultaten wordt de
aktie vol vertrouwen tegemoet gezien en
van harte aanbevolen, (zie advertentie
elders in dit blad).

Bibliotheeknieuws
Keuze uit de aanwinsten van
de Openbare Bibliotheek
Pollock, J.C.-Codenaam Trojaans paard;
Thijs Sing-Boer, Henny-Verzwegen ver-
leden; Lanoye, Tom-Alles moet weg;
Rien-Het boek van Klaas Vaak; An-
drews, Virginia-De duistere engel; Eif-
finger, Arthus-Het vredespaleis; Kón-
rad, Gyorgy-Tuinfeest; Roemenie-Ver-
halen van deze tijd; Mulisch, Harry-De
elementen; Barker, Pat-Dochter van de
eeuw; Dekkers, J.M.-Het gedeeltelijk
basisinkomen: de hervorming van de ja-
ren negentig; Vermeend, Willem-Auto
en fiscus; Hahner-Wordperfect; Jong, L.-
Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog dl. 13; Allende,
Isabel-Eva Luna.

Kijkdozenwedstrijd
De bibliotheek organiseert binnenkort
een kijkdozenwedstrijd voor de jeugd
van 5 tot en 15 jaar. De aanleiding hiertoe
is de Landelijke Bibliotheekdag, die dit
jaar wordt gehouden op zaterdag 22 april.
Iedereen kan aan deze kijkdozenwed-
strijd meedoen (je hoeft dus geen lid van
de bibliotheek te zijn). De kijkdoos moet
wel iets met de bibliotheek te maken
hebben, de voorstellingen in de doos
moet gaan over een boek, film of plaat.
Aan de kijkdozenwedstrijd zijn prijzen
verbonden, die zullen worden uitgereikt
op zaterdag 22 april in de bibliotheek.

Boekenweek "Boek en Film"
Gedurende de boekenweek van 8-18
maart zijn er in de openbare bibliotheek
een aantal video-speelfilms te leen. Deze
films zijn gebaseerd op boeken. De films
liggen in de bibliotheek bij elkaar en zijn
voor korte tijd te leen. Overigens zijn er
te allen tijde video-documantaires via de
bibliotheek te verkrijgen. Deze kunnen
via een in de bibliotheek aanwezige cata-
logus uitgezocht worden. De uitleenter-
mijn hiervan is l week.

KPO-avond
Vierakker
De voorzitster opende de avond met een
gedicht. Zij heette iedereen welkom en
in het bijzonder Anita Hermsen die ons
kwam vertellen over het leven en werken
in Peru.

Antia heeft lange tijd in Peru project-
proeven gedaan in het kader van ontwik-
kelingswerk. Zij liet ons dia's zien hoe de
mensen daar leven. Het is een arm land
en is 38 x zo groot als Nederland. Er zijn
daar veel alcappa's, dat is een kameelach-
tig dier, die worden daar voor de wol ge-
fokt. De vrouwen doen veelal het meeste
werk op het land. Zij hoeden het vee,
spinnen en weven en breien hun kleding.
De gemiddelde levensduur is 56jaar. Dat
is voor onze begrippen er jong. Er wer-
den veel vragen gesteld. De voorzitster
bedankte haar met een bloemetje en een

attentie en sloot de avond af met een toe-
passelijk gedicht.

Vrouwenclub Medler
Op 24 februari gingen de dames samen
met de heren kegelen bij de Boggelaar.
Het was een gezellige avond. Prijswin-
naar was bij de dames Tonny Gr. Jeb-
bink, de poedelprijs ging naar Gerrie
Lenderink. Bij de heren Gerhard Dim-
mendaal en was de poedelprijs voor
Henk Weenk. Op dinsdag 28 februari
ging de groep een middag op stap en wel
naar de Grolsch Bierbrouwerij in En-
schede. Men werd welkom geheten on-
der het genot van een kopje koffie, en er
werd een diaserie getoond. Daarna ging
men de brouwerij in en werd het hele
proces van bierbrouwen uit de doeken
gedaan, wat erg interessant was. Tot slot
werd nog een drankje en een hapje aan-
geboden en gingen de dames voldaan
weer op het Medler aan.

aankoop
welke broek
ook...

Politievaria GROEP VORDEN

Op woensdag l maart werd er aangifte ge-
daan van diefstal van een damesfiets.
De fiets werd gestolen op dinsdag 28 fe-
bruari tussen 20.00 uur en 22.00 uur toen
deze gestald stond bij de sporthal.

Op zaterdag 4 maart vond er op de Zut-
phenseweg te Vorden een vernieling
plaats van een zijruit van een personen-
auto. De bestuurder van de personen-
auto, merk Nissan, was in Warnsveld
vanaf de Kapperallee en de Rijksstraat-
weg op gereden in de richting Lochem.
Vanuit de richting Zutphen kwam op dat
moment een personenauto aangereden,
de bestuurder van de Nissan onderschat-
te de snelheid van deze personenauto,
zodat de van uit de richting Zutphen na-
derende personenauto sterk af moest
remmen. Vervolgens reden de beide be-
stuuders achter elkaar richting Vorden.
Daar werd de bestuurder van de Nissan
tot stoppen gedwongen door de andere
bestuurder. De bestuurder van de Nissan
wachtte echter niet maar reed door. De
bestuurder van de andere auto sprong
vervolgens uit zijn auto en sloeg met een
knuppel het achterraam van de Nissan
aan diggelen. Een ergerlijke vorm van
wegpiraterij. Getuigen worden dan ook
verzocht om contact op te nemen met de
politie te Vorden.

Op maandag 6 maart werd er door de ei-
genaar van een vakantiehuisje aan de
Beunkstege aangifte gedaan van poging
tot diefstal-d.m.v. braak. Men had name-
lijk ingebroken in een, bij de vakantiewo-
ning staande schuur. Uit de schuur werd
echter niets vermist.
De politie trof in de parochie een als ge-
stolen staafide personenauto aan. De da-
der van de diefstal werd aangehouden in
een nabijheid van de auto staande wo-
ning.

Maandagavond wilde de bestuurder van

een vrachtauto keren op de Rondweg
t.h.v. de Eldersmaat. Hierbij kwam de
combinatie muurvast te zitten in de
berm van de Rondweg. Het verkeer op
de Rondweg werd hierdoor volledig ge-
stremd. Een collega vrachtautochauf-
feur trok de combinatie weer op de ver-
harde weg. De schade bleef beperkt tot
de bermkanten.

Gevonden voorwerpen: l paar zwarte
handschoenen; werkhandschoen (linker
model) en touw; Duitse herdershond,
teef; zilveren dameshorloge, merk "Citi-
zen"; grijs gestreepte gecastreerde kat;
blauw gebreide handschoen; bril; auto-
sleutels VW; linker grijze handschoen;
dop van benzinetank (verchroomd);
bankbiljet van f 25,-; 2 bruine dames-
handschoenen; goudkleurige oorknop;
witte gymschoen, rechts; plastic tas, inh.
paar rijlaarzen, vingerhandschoen en
zwarte broek; rood/zwarte/blauwe
shawl; huissleutel met ring en plaatje.

Verloren voorwerpen: herenhorloge,
merk "Clipper"; Cyperse poes (grijs en
aan l oog blind); wieldop van Mercedes
(blauw); zwarte nylonportomonnee met
klitterband; bruine portemonnee met
rits, inh. geld; zwarte portemonnee,
f60,-; groene damesfiets met terugtrap-
rem; groene brievenbus; bankbiljet van
f 10,-; "O' Neill" portemonnee inh. geld;
licht bruine lederen portemonnee; zwar-
te portemonnee inh. f255,-; chequeboe-
kje en l cheque; bos sleutels met postgi-
ro label; achterdeursleutel nr. 37; zak-
horloge (oud model); grijze portemon-
nee met bibliotheekpas en danskaart;
bos sleutels in bruin etui; Dobberman
Pincher(aan l oog blind en vermoedelijk
gewond geraakt door aanrijding); bruine
portemonnee f 770,- en Rabobankpas;
huissleutel lips met hangertje; bruine
Chow Chow, reu; lederen dameshand-
schoenen; sleutelbos met 2 sleutels.
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De Tuunte
staan op stelten

Op donderdag 9 maart om half 10 is het zover. //
Op die dag gaan de deuren van modecentrum „De Tuunte" voor het eerst gastvrij open na een ingrijpende verbouwing.
De prettig op elkaar afgestemde afdelingen garanderen u een aangename sfeer. In deze overzichtelijke omgeving biedt
modecentrum „De Tuunte" u een ruime keuze van de beste merkartikelen en kwaliteiten aan voor de scherpste prijzen.
Een grandioze voorjaarscollectie dames-, heren- en kindermode hangt voor u klaar. Winkelen bij modecentrum „De Tuunte"
betekent: een prettige bediening en een uitstekende service met ons devies „Niet goed, geld terug".

W/j nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan ons modecentrum aan de Raadhuisstraat en om onze uitgebreide collectie
te bekijken.

GRATIS
OPENINGSAANBIEDINGEN
SWEATERS
een modieuze sweater
met dubbele boord
van het bekende merk PARA
de Tuunteprijs is 45,-
Openingsprijs slechts 29,95

VOORJAARS
DAMES TRUI
een moderne trui met
jacquard patronen in
vele mooie kleuren
de Tuunteprijs is 49,95
Openingsprijs 35,—

UNI T-SHIRTS
in vele moderne kleuren
Amerikaans model
de Tuunteprijs is 9,95
Openingsprijs 2 stuks 15,

KATOENEN
HEREN PANTALON
merk Chiori
bandplooi met achterzak
de Tuunteprijs is 49,95
Openingsprijs

HEREN OVERHEMDEN
100% katoen en met korte mouw
een zeer sportief model
de Tuunteprijs is 24,95
Openingsprijs 17,50

MEISJES PANTALON
zeer modem
met opdruk op de pijpen
de Tuunteprijs is 25,-
Openingsprijs slechts 17,50

KINDER JOGGINGPAK
met prachtige opdruk
zeer sportief maten 116/164
50% katoen 50% acryl
de Tuunteprijs is 37,50
Openingsprijs 29,95

KURJTER PYAMA[IMU
i c o jtricorpyama met opdruk

100% katoen
de Tuunteprijs is 9,95
Openingsprijs 6,95

Als openingsattentie ontvangt
iedere klant op 9-10-11 maart

bij minimale aankoop van 10,-
een badstofvaatdoek
uit eigen weverij

bij minimale aankoop van 25,-
een theedoek
die direkt droogt

bij minimale aankoop van 50,-
een royale zware baddoek

bij minimale aankoop van 100,-
een royaal zwaar badlaken

KOM BESLIST EVEN KIJKEN WANT HET LOONT DE MOEITE ofindien^enstdehelftvan
de waarde in contanten.

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Denim jack
en gratis rok
samen voor

Bielzen, sierbestrating,
o.a. kinderkopjes
natuursteen, zwerf-
keien, openhaard-hout

Schrader
Industrieterrein de Huet, Doe-
tinchem, tel. 08340-34602

v RESTAURANT

za. 11 en zo. 12 maart

Spiezen-
weekend

3 goed gevulde
spiezen met

resp. vlees, vis
en gevogelte

Uiteraard
met diverse groentes,

rauwkost, aardappelen,
frites, sauzen en

gamituren

inclusief
een heerlijke

rode wijn

De prijs f25,- p.p.

RESTAURANT & CAFÉ JL\
*— Arie en Annelte ^<~HIS^L

Lochemseweg 16-7231 PD Wamsveld
Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

UEERO
RUURLO BV

Tel. 05735-1661

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy-waarborg!

UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Ambachtelijk Eiken

eiken BANKSTEL met prachtige vormschuimkussens 2100,-

SPANNEVOGEL KORTING 10% 210,-

1890.-

INRUIL OUDE BANKSTEL 400,-

Bijpassende massieve

SALONTAFEL 595,-

Eiken

BUFFETKAST 895,- SPANNEVOGELPRIJS 1490,

PHNNEVDCEL
MEUIEL- EN WJTENHUIS

hengelo(gld) ruurloseweg-2.^ y U8



U bent welkom in onze
nieuwe zaak aan de
Kerkstraat nr. l
Als je zoveel handige artikelen hebt voor het
moderne huishouden of die als geschenk gegeven
kunnen worden, dan heb je véél ruimte nodig.
Ruimte om alles goed te kunnen presenteren. Dat is
nu mogelijk want
donderdag 16 maart
openen we onze nieuwe zaak aan de Kerkstraat nr. l
in Vorden. In een royale ruimte van 160 m2 hebt u
nu nog meer keus. De collecties zijn uitgebreid,
nieuwe artikelen zijn toegevoegd. Ook onze collectie
serviezen is nu nog groter. Annet en haar mede-

werksters zullen u graag en deskundig adviseren.
Komt u eens kijken hoe mooi onze nieuwe zaak is
geworden? U bent van harte welkom tijdens een
'open huis' op
donderdag 16 maart van half drie 's middags tot
's avonds 9 uur.
Er is dan geen verkoop; die begint
vrijdag 17 maart om 9 uur 's morgens.
(en voor iedere Open Huis-bezoek(st)er een leuke
attentie)

we pakken flink uit met veel bijzondere aanbiedingen
Dit /ijn enkele toppers:
(we hebben ze royaal ingekocht, maar leveren zolang
de voorraad strekt)

i6 porseleinen kop en
schotels
Een erg mooie prijs voor
zo'n set, waarbij u zelfs
nog kunt kiezen wat u
wilt: effen of gedecoreerd.
Uitpakprijs voor de set
van zes f JQ

24 bloempotten
in vier verschillende
formaten (12,14,16 en
18 cm in doorsnee).
Geen plastic maar wit
aardewerk. Complete set voor f 12,50

3

4

5-deIige theeset
bestaande uit l glazen
kan en 4 theeglazen in
luxe doos. Handige
kleine maat; ook ideaal
als geschenk. Prijs nor-
maal f 15,95, nu als k u i t -
pakkertje' maar

f 5,95

Tefal koffïezet-apparaat
Goed voor maar liefsl
10 koppen. Modern-
witte uitvoering en met
vulmaat-aanduiding.
Normaal f79,-, nu voor

f 55,-
Er is veel nieuws te
vinden in Geschenken-
huis Barendsen. Bij-
voorbeeld de complete collectie bakvormen en
andere handige bakhulpen van het kwaliteitsmerk
Patisse. Als kennismaking ontvangt u bij aanschaf
van
een Patisse springvorm
een bakkwast gratis

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat l -- Vorden - Telefoon 05752-1742
(de zaak aan de Zutphenseweg is donderdag en
vrijdag normaal geopend)

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

Zeer speciale aanbiedingen in:

* * * Rolluiken * * *
Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten
De warmte en privacy blijft bannen.

HOLTSLAG - Ruurlo - Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

LATTEN SCHUTTING
VLECHTSCHERMEN

Hardhouten vlechtscherm
"Meranti" iso x 208 59,95

1 50 x 208 52,50

120 x 208 49,95
levenslang een juweel

Rol border 40 cm lang, lang 2 m
bruin, geïmpregneerd

24,95
Rechtborder 40 cm hoog 29,95

lang 2 m, 68 cm hoog

34,95
bruin, geïmpregneerd

Schaaldelen eiken 4,- p/m
larix 3,— p/m

Ba H g ki ra J (tropisch hardhout)

palen 60 x 60 planken 20 x 150

4,95 p/m 4,95 p/m
niet kapot te krijgen

Bloembakken (geïmpregneerd)

in rond-vierkant en ovaal

Halfronde 2,50 lang, per stuk

tegels 4,75
Tuinpalen en gaas

Impraline Impregneer
de beste per 3 l. 18,50

Voor het betere tuinhout naar

BOUWMARKT

REVUE REVUE

Mi Mag ut iets meer we7n?
£)-11 maart

19.30 uurue Uitrusting' in Eefde

JONG GELRE afd. Warnsveld

na afloop dansen

10 en 11 maart Replay

\
de Regt,
Bloemendaal & Wiegerinck

Om lange wachttijden overdag te voorkomen nodigen wij u op één
van de volgende woensdagavonden uit om

uw belastingaangifte 1988
deskundig door ons te laten verzorgen.

Tussen half 7 en half 9:
— woensdagavond 15 maart
- woensdagavond 22 maart

Wacht niet tot het laatst!

Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - Tel. 05752-1485

MODESHOW

Grandioze

MODE-
SHOW +
VERKOOP
in Hotel
Bakker te Vorden

op maandag
13 maart

van de specialist
in grote maten

dr. Hubernoodtstraat 14
Doetinchem

Zutphenseweg 29
Vorden

Misterstraat 78
Winterswijk

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Optiek Siemerink
Showtijden: 's morgens 10.00 uur

's middags 1 4.00 uur
Toegang gratis met consumptie
Zo mogelijk plaats bespreken.
Tel. 05752-1971.

TOLDUK
TEL.
05755-1655 Off. GM-dealer voor OPEL7ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.gPKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus ren nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van ?en elektrische
bediening d.m.v Somfy moto-
ren. Niet allee^ vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

~ r interieuradviseur
Alt -.

jieterse
Hackforterweg 19,
Wichmond. Te]* 05754-517

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe» juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insullndelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

mei
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

IEUVISII V

BREDEVELD

Weg naar Ldren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Binnenkort wordt gestart met de bouw van 21 luxe appartementen met
garage, gelegen aan de Burg. Galleestraat (nabij centrum en station)
te VORDEN'

Koopsom ƒ 162.550,- vrij op naam (excl. garage en recreatieruimte)

Éénmalige belastingvrije subsidie van ƒ 9.900,-

* voorzien van lift
* intercomsysteem en centrale elektrische

deurvergrendeling
* de opp. van de appartementen varieert

van ca. 95 m2 tot 106 m2

* eigen verwarmingsinstallatie

* verschillende
appartement-typen

* appartementen op begane
grond met tuin

* de garages en
recreatieruimte worden
gerealiseerd na het
gereed zijn en bewonen
van de appartementen

* inwoners/gebondenen
van Vorden hebben
voorrang

* afbouw en kwaliteit
worden gegarandeerd door
G.I.W.-garantie

* gunstige financieringsmogelijkheden

INFORMATIE EN VERKOOP:

MAKELAARDIJ O.G. STEENHUIS B.V. E83
NVM

Groenmarkt 28, Zutphen. Tel. 05750-1.41.24 Realisatie: W.B.C. B.V. Winterswijk

Al l es voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

iMartens
Itttdl JorllrtfftnJI

Wapen- en Sport handel
Zutphenseweg 9, Vorden

Steengoeie nubuck veterschoen met embleem in
laaiend actuele kleuren. Te combineren bij surf-

sportachtige vrijetijdsmode, maar ook bij jeans en
lange soepele rokken, 'n Schoen om daverend veel

plezier van te hebben!

120,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Vandaag

in „A vro 's Servicesalon "
Deze nieuwe kollektie kindermode nu al bij

Modecentrum

Ruurlo
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André Jansen Nederlands kampioen
landbouwmachinemonteur

Het landbouwmechanisatiebedrijf Vor-
den BV is maar wat trots op haar mede-
werker, de 21-jarige André Jansen uit
Aalten. Deze jongeman slaagde erin om
Nederlands kampioen landbouwmachi-
nemonteur te worden. Medio augustus
wordt hij uitgezonden om Nederland te
vertegenwoordigen tijdens de wereld-
kampioenschappen in het Engelse Bir-
mingham. André Jansen heeft de oplei-

ding LAS-MAS-voorgezet primair SOM
landbouwtrekker en machinemonteur
gevolgd. Thans volgt hij gedurende één
dag per week de voorgezette opleiding
hiervoor aan de streekschool te Doetin-
chem. Hij is momenteel 2,5 jaar als trek-
ker- en machinemonteur werkzaam bij
LMB Vorden BV. Om kampioen van Ne-
derland te worden moest André Jansen
zich allereerst via een voorselektie voor

de finale plaatsen. Uiteindelijk kwam hij
na een vier dagen durende finale, welke
in Ede werd gehouden, als de kampioen
van Nederland te voorschijn.

De prijs en oorkonde werd hem tijdens
een feestelijke bijeenkomst in de DAF
showroom te Eindhoven, overhandigd
door de minister van sociale zaken en
werkgelegenheid de heer de Koning.

Derde klassers LHNO Vorden
toekomst-gericht
De derde klassers van de Chr. School voor LHNO "'t Beeckland" te Vor-
den werden deze weken op allerlei manieren geholpen hij het nadenken
over hun toekomst. Op donderdag 2 maart jl. kwamen de leerlingen met
hun ouders 's avonds naar de school om informatie te krijgen over het
kiezen van vakkenpakketten, examenniveaus (de vier mogelijke niveaus
A t/m D) en diverse vervolgopleidingen.

"Al lijkt het moment van kiezen vooreen
bepaalde vervolgopleiding nog erg ver
weg, het is wel degelijk nodig om nu al, in
het derde leerjaar, daarover na te gaan
denken", zegt mevr. L.A. Nijhoff in haar
inleidende toespraakje. Om goede infor-
matie te geven waren twee gastsprekers
naar de Vordense LHNO gekomen. Dhr.
L. Visser van de Chr. MDGO (met diver-
se richtingen), Intas en het Voorberei-
dend Hoger Beroepsonderwijs. Dhr. L.
van der Donk, regionaal consulent van
het leerlingwezen, gaf onder andere in-
formatie over de KMBO-opleidingen.
Er blijkt in de regio een heel scala te zijn
van mogelijke vervolgopleidingen voor
LHNO-leerlingen.

Vormingsweken
De ouderavond was slechts één van de
gelegenheden waarbij de leerlingen kon-
den nadenken over hun toekomst, 's
Morgens was al een vertegenwoordiger
van één van de Vordense banken naar "'t
Beeckland" gekomen om informatie te
geven over geldbesteding, diverse spaar-
vormen en het minimumloon. Een an-
dere belangrijke activiteit is de vor-
mingsweek. Eén van de derde klassen
ging de afgelopen maand naar het vor-
mingscentrum "De Essenburgh" bij

Harderwijk. Daar werd aandacht besteed
aan het onderwerp solliciteren. Ook kon-
den de leerlingen kennis maken met ver-
schillende mogelijke beroepen. Zo kwa-
men bijvoorbeeld de verzorgende beroe-
pen aan bod door een gastles door een
vroedvrouw en door een bezoek aan "'s-
Heerenloo" in Ermelo, waar meer dan
1000 gehandicapten wonen. Ook aan
werken in zgn. "mannenberoepen" zoals
de bouw en aan de aktie "Kies exact"
werd aandacht besteed. Deze week zijn
ook de overige derde klassers van "'t
Beeckland" voor de vormingsweek naar
"De Essenburgh".

Arbeidsproject
In de komende maanden ligt de nadruk
op het Coa-project. Dit houdt een ar-
beidsoriëntatie in, waarbij aandacht
wordt besteed aan de theorie (allerlei
aspekten, zoals arbeidsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden) en aan de prak-
tijk. Die praktijk houdt o.a. een "arbeids-
week" in, een soort stage, waarbij de leer-
ling een bepaalde indruk kan krijgen van
een beroep waarin de leerling geïnteres-
seerd is. De school is onlangs voor dit
unieke project uitgekozen door het Con-
tactcentrum Onderwijs-Arbeid.

Ingezonden
(buiten de verantwoording van de redac-
tie)

Waarom laten wij, hondenliefliebbers, zo
over ons lopen?
Deze vraag heb ik mij al veel vaker ge-
steld, maar ook ik sudderde weer in. De-
zer dagen werd ik voor de zoveelste maal
wakker geschud. Op het NOS-journaal
werd veel aandacht besteed aan het feit
dat weer een aantal gemeenten besloten
had om in het centrum van hun gemeen-
te geen honden toe te laten. Weer zo'n
negatieve benadering van onze fijne
vrienden, welke ik ook in het verleden
heb ervaren. Wanneer in een radiopro-
gramma over honden wordt gesproken
gaat het er over het algemeen over dat
"het" herriemakers zijn; "het" ongedier-
teverspreiders zijn etc. eet. Natuurlijk

weet ik ook dat honden zich van tijd tot
tijd laten horen, maar hebt u het gegil
van kinderen wel eens aan "moeten" ho-
ren, wanneer je met goed weer in je eigen
tuin wilt genieten van de weinige zonne-
dagen in ons land? Zeker niet alle hon-
den zijn even aardig. Maar helaas is het
zo, datje hond nergens zijn energie kwijt
kan. In woonwijken is het levensgevaar-
lijk om je hond te laten uitrennen en bo-
vendien verboden. Om je vriend te ple-
zieren wijkje uit naar een bos. Verbaasd
constateer je dan in erg veel gevallen bij
iedere toegangsweg een bordje: "Hon-
den aan de lijn". Is het zo moeilijk denk-
baar dat honden die niet meer bewe-
gingsvrijheid krijgen dan de lengte van
ca. 2,5 meter agressief kunnen worden.
Ook het probleem van de hondepoep is
mij niet vreemd. Het verbod honden niet
te laten poepen is absurd. Op ons toilet
leren zich te ontlasten heeft nog nooit ie-
mand gepresteerd. De natuurwet leert:

"Wie eet sWeidt uit". Verbieden zonder
enig alternatief heeft mijns inziens geen
enkel nut. In veel gemeenten is de hon-
denbelasting afgeschaft. Terecht, omdat
de gemeenten deze inkomsten gebruikt
om de beaming te spekken en geen cent
ten gunsl^ln de honden kwam. Waar-
om geen terreinen creëren, waar honden
behoorlijk kunnen worden uitgelaten,
los, onder een partijtje rennen. Om van
dit terrein gebruik te mogen maken kan
dan een kleine entree geheven worden,
waarmee het terrein kan worden onder-
houden. Wanneer met een dergelijk al-
ternatief boetes worden gegeven bij
overtreding in de bebouwde kom is dit
redelijk. Ik schrijf dit artikel omdat ik
vind dat het tijd wordt dat onze hond ein-
delijk eens uit het verdomhoekje ge-
haald wordt. Veel mensen en kinderen
vernielen en bevuilen meer dan menige
hond. Bij de enkele hond waarop boven-
staande negatieve punten van toepassing
zijn is het zelfs in veel gevallen terug te
brengen bij de mens c.q. baas. Ik hoop
niet ik de indruk wek, anti-kind en pro-
hond te zijn, maar ik ben ervan over-
tuigd, dat het in het leven nu eenmaal ge-
ven en nemen is, ook in het geval mens/
dier.

K. Kamperman,
Hoetinkhof 155, Vorden.

Sportnieuws
Volleybaluitslagen
Dames: Dash 2-Devolco 3 3-0; Devolco
8-Dash 4 0-3; Dash 5-Devolco 9 1-2;
Dash 7-DVO 5 0-3; Dash 9-WIK 4 0-3.
Heren: Devolco 1-Dash l 3-0; Dash 3-
WIK 3 2-1.
Meisjes: Wilp C l-Dash Cl 3-0.
Jongens: Vios Cl-Dash Cl 0-3.

Dash/Sorbo op
randje van afgrond
De dames van Dash/Sorbo balanceer-
den zaterdagmiddag thuis in de slotfase
van de vierde set op het randje van de af-
grond. Bij de stand van 14-14 zou een set-
nederlaag de thuisclub de das hebben
omgedaan, want de Apeldoornse dames
hadden op dat moment een 1-2 voor-
sprong. Dankzij een arbitrale blunder
lachte het geluk de Vordense dames toch
nog toe. Dynamo serveerde en leek op
gegeven moment een punt te scoren.
Om onduidelijke redenen gaf de scheids-
rechter de serve vervolgens aan Dash. Bij
monde van aanvoerder Machella Groe-
nen protesteerde Dynamo heftig. Het

hielp niets. Dash maakte van de konster-
natie bij Dynamo gebruik door de set uit
te maken 16-14. Stand op dat moment 2-
2. De fout die de scheidsrechter maakte
was trouwens deze middag niet de enige.
De man in het witte pak nam een eental
merkwaardige beslissingen die nu niet
bepaald in het voordeel van Dash uitvie-
len. Behalve dan de zojuist genoemde,
maar dat was dan ook wel de belangrijk-
ste! Overigens een merkwaardige set de
vierde. Dash/Sorbo kwam heel gemak-
kelijk op een 7-1 voorsprong maar raakte
daana de kluts volkomen kwijt. Misver-
standen in het achterveld, foutieve Op-
slagen, dat alles leidde ertoe dat het team
van Dynamo tot drie keer toe (11-11; 13-
13 en 14-14) op gelijke hoogte kwam. De
vijfde set volgens het rallypointsysteem
leverde een setzege voorde thuisclub op
met een hoofdrol voor Gerrie Koren. Bij
het wisselen van speelhelft had zij Dyna-
mo met een serie harde smashes op een
8-1 achterstand gezet. De bezoekers
kwamen deze "klappen" niet meer te bo-
ven. Dash won zodoende met 3-2 waar-
mee de smet van de 3-0 nederlaag in
Apeldoorn was uitgewist. De eerste set
tussen beide teams kenmerkte zich door
nerveus spel aan beide zijden. Dash ver-
loor met 13-15. De tweede set kwam met
name de thuisclub beter voor de dag. Be-
halve in de beginfase (3-0 achterstand)
dikteerde de thuisclub de wedstrijd en
was met name de inbreng van Carla Jan-
sen, zij scoorde vele punten, voor de
thuisclub van onschatbare waarde. Dash
won met 15-12. In de derde set verviel de
thuisclub in het spel van de eerste set,
onnauwkeurig spel en teveel fouten.
Toen Dash een 0-3 achterstand had weg-
gewerkt, gaf met name Dynamo aan-
voerder Machella Groenen haar ploeg
impulsen. Aanvallend knap op dreef en
bovendien ijzersterk blokkeren van haar
deed bij Dash het geloof in eigen kunnen
als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het
werd 10-15. Het laatste woord of beter
gezegd daad, was aan de thuisclub. De 3-
2 zege was uiteindelijk wel verdiend.

Dammen ^
UDCUlft2-DCvW-3
In het rechtstreekse duel met koploper
UDC 2 heeft het vierde team het loodje
moeten leggen. De Ulftenaren, die hier-
mee kampioen zijn geworden, bleken
duidelijk beter dan de DC^Ag. De sco-
re werd al vroeg geopend^Rter door
"superinvaller" Henk Lenselink, die na
een damkombinatie een schijf voor-
kwam en dit bekwaam uitbouwde tot
winst. Hierna sloeg UDC echter fors toe.
Jan Hoenink was onderweg al een schijf
kwijt geraakt, en ook Berend Rossel
moest in een scherpe stand offeren, zon-
der tegenkansen te krijgen. Captain
Henk Esselink liet een dodelijke door-
braak toe. Er kwam nog een puntje bij
van Mike Voskamp omdat zijn tegen-
stander onvoldoende profiteerde van
een dubieuze voorpost van Voskamp.

Uitslagent R. Boon-M. Voskamp 1-1; A.
Menting-J. Hoenink 2-0; A. Renting-B.
Rossel 2-0; P. Driever-B. Wentirik 2-0; C.
Keurehtjes-H. Esselink 2-0; F. Hartjes-
H. Lenselink 0-2.

Bekercompetitie
Het tweede en derde team zijn afgelopen
week in aktie geweest voor de bekercom-
petitie. Een viertal van DCV 2toog rich-
ting Aalten voor de wedstrijd tegen ADC
2. Bennie Hiddink en Saskia Buist na-
men de klus wat al te licht op. Hiddink
verloor en met veel kunst en vliegwerk
kwam. Buist nog tot remise. Gelukkig
waren er ook nog Aart Waltaven en Ber-
tus Nijenhuis die allebei tot \vinst kwa-
men. Het derde team, vorig jaar nog ge-
vorderd tot de kwartfinale, is er al in de
ereste ronde uit. Van het sterke VADAC
Varsseveld werd met 6-2 verloren. Mike
Voskmap en Gerard Dimmendaal kwa-
men tot remise, terwijl Gerco Brummel-
man en Jacques Ebben de eer aan de te-
genstanders moesten laten. Het eerste
team was vrijgesteld omdat het aan de
landelijke competitie deelneemt.

Uitslagen zaterdag 4 maart
Junioren alles afgelast.

Programma zaterdag 11 maart junioren
AZSV A l-Vorden Al; Diepenheim Bl-
Vorden BI; Witkampers Bl-Vorden B2;
Markelo B2-Vorden B3; Vorden C l-Eri-
ca 76 Cl; AZSV C4-Vorden C2.

Uitslagen zondag 5 maart senioren
AD 69 3 - Vorden 21-1; Vorden 6 - Zut-
phania 6 1-2; Vorden 7 - KI. Dochteren 5
0-1; Vorden 8 - Baakse Boys 4 5-3.

Programma zondag 12 maart
Sp. Kotten 1-Vorden 1; Vorden 2-
Keyenb. Boys 2; Diepenheim 3-Vorden
3; Vorden 4-AZC 5; Socii 4-Vorden 5;
Vorden 6-De Hoven 6; Zutphen 6-Vor-
den 7; Vorden 8-Erica 9.

Uitslagen pupillen w Vorden veldcompe-
titie 4 maart
Dl Erica l-Vorden l 2-0; El-11 Vorden-
Brummen 2 2-3; El-7 Vorden-Warsnveld
2 8-3; Fl Vorden-Wilhelmina SSS l 1-5;
F2 Vorden-AZC l 0-2.

Programma pupillen w Vorden velcom-
petitie 11 maart
Dl Vorden 1-Wilhelmina SSS l; D2 Vor-
den 2-PAX 3; El-11 Wilhelmina SSS 1-
Vorden 1; El-7 Zuthpania 1-Vorden 1;
F l Spe. Brummen-Vorden 1; F2 Warns-
veldse Boys 1-Vorden 2.

Biljarten
Dinsdag 28 februari: Excelsior I-Kranen-
burg 138-33; Kranenburg 2-Heezen 2 34-
33; KOT 3-Kranenburg 4 35-37.

Woensdag l maart: Kranenburg 3-Den
Elter231-34.

Vrijdag 3 maart: Ons Genoegen 6-Kra-
nenburg 5 35-36.

Waterpolo
Dames Vorden verliezen met 7-1 van
Montferland
De dames van Vorden hebben zaterdag-
avond in 's-Heerenberg tegen koploper

Montferland een 7-1 nederlaag geleden.
De uitslag doet een groot overwicht van
de thuisclub vermoeden. Niet geheel
volgens het wedstrijdbeeld, want de Vor-
dense dames wisten deze avond een aan-
tal goede kansen niet te benutten. En
kansen benutten dat deed Montferland
beter. In de eerste periode scoorde
Montferland 4 x. In de tweede periode
verkleinde Marieke Velhorst tot 4-1. Mo-
gelijkheden om dichterbij te komen liet
Vorden met name in deze periode onbe-
nut. Na een 6-1 stand in de derde periode
werd het in de vierde periode 7-1.

Graafschaprijders
in de prijzen
Leden van de VAMC "De Graafschaprij-
ders" kwamen zaterdag tijdens de Endu-
ro te Holten tot de volgende resultaten.

Senioren 250 CC: Ie plaats Carol Mul-
der; 8e Alfons Hoevers. Senioren 500
CC: 7e Johan Braakhekke. Nationaal 125
CC: 2e Erik van Ark. Nationaal 250 CC:
3e Ferrie Willems; 5e Tonny Harmsen;
7e Frank Arendsen; 10e Benno Schup-
pers. Nationaal 500 CC: 2e plaats Marcel
Bulten.

De Rabobank brengt twee nieuwe obligatiefondsen - het Rabobank Obli-
gatie Dividendfonds en het Rabobank Obligatie Investeringsfonds- op
de markt. Beide nieuwe fondsen werden ontwikkeld voor spaarder en
beleggers die zonder hoge risico's een aantrekkelijke opbrengst en een
optimaal belastingvoordeel willen behalen.

Het huidige Rabobank Obligatiefonds
blijft gewoon bestaan en sluit goed aan
bij de twee nieuwe fondsen. Samen vor-
men zij het Rabo Obligatie Pakket. Het is
niet noodzakelijk dat de cliënt inalle drie
belegginsfondsen deelneemt, al kan met
name de grotere belegger met de combi-
natie wel het maximale fiscale voordeel
behalen. De uiteindelijke opbrengst van
beleggingen wordt namelijk sterk bein-
vloed door belastingregels. Zo is ontvan-
gen rente tot een niet onaanzienlijk be-
drag vrijgesteld van het betalen van in-
komstenbelasting. Voor ontvangen divi-
dend geldt eenzelfde vrijstelling, terwijl
koersstijgingen voor beleggers een be-
lastingvrije groei van het vermogen bete-
kenen. Elk van de drie obligatiefondsen
van de Rabobank speelt in op een van de-
ze fiscale mogelijkheden. Afhankelijk
van de individuele situatie van de beleg-
ger kan worden gekozen voor een of
meer van de drie fondsen.

Maatwerk-advies
Om met het Rabobank Obligatiepakket
een maximaal fiscaal voordeel te beha-
len, is maatwerk-advies nodig. De hoog-
te van de verschillende vrijstellingen is
namelijk sterk afhankelijk van de per-
soonlijke omstandigheden, zoals gezins-
situatie en het al dan niet aanwezig zijn
van leningen. Met een speciaal voor de
Rabobank ontwikkeld rekenmodel geeft

de belegginsadviseur voor elke indivi-
duele cliënt aan wat de beste verdeling
van de beschikbare gelden over de ver-
schillende obligatiefondsen is. De intro-
ductie van de twee nieuwe fondsen, die
vanaf 28 maart aan de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs worden genoteerd, betekent
een verdere uitbreiding van het brede as-
sortiment spaar- en belegginsvormen.
De Rabobank speelt in op de toenemen-
de belangstelling voor beleggingsfond-
sen.
Met dit soort fondsen kan de belegger
profiteren van de finaciele mogelijkhe-
den van de effectenmarkt zonder dat hij
zelf van dat tot dag de ontwikkelingen op
de beurs tot in detail hoeft te volgen. Be-
leggen in dit soort fondsen levert boven-
dien minder risico op dan zelf een effec-
tenportefeuille samenstellen. Aandeel-
houders in het Rabo Obligatie Dividend-
fonds en het Rabo Obligatie Investe-
ringsfonds betalen de bij effectenbezit
gebruikelijke kosten, zoals aan- en ver-
koopprovisies en bewaarloon. Eveneens
gebruikelijk is echter dat bij de inschrij-
ving op nieuwe aandelen geen aankoop-
kosten hoeven te worden betaald.

Belangstellenden voor nieuwe fpndsen
zijn dus voordelig uit als zij uiterlijk 22
maart, wanneer de inscjirijvingstermijn
sluit, een order plaatsen bij een Rabo-
bankkantoor.

GmvL breidt bestuur uit
De Geld. Mij van Landbouw is gedurende het gehele jaar volop in bewe-
ging en mag zich tijdens vergaderingen in één flinke belangstelling ver-
heugen. Zo ook vorige week toen een groot aantal leden de jaarvergade-
ring onder voorzitterschap van B. Abbink in het Dorpscentrum bijwoon-
den.
Door het toenemen van een groot aantal
werkzaamheden achtte het bestuur van
de afdeling Vorden het noodzakelijk dat
de leiding wordt uigebreid. Met de
komst van de heren G. Schueririk en
H.G. Vrielink zal het bestuur voortaan
uit 9 personen bestaan. De heren B. Ab-
bink en H. Bouwmeester werden deze
avond bij akklamatie herkozen. Secreta-
ris H. Bouwmeester ging in zijn jaarver-
slag uitvoerig in op een aantal aktuele za-
ken zoals de mestproblematiek e.d. De
afdeling Vorden heeft in het huidige ve-
renigingsjaar gesprekken gevoerd met
het kollege van B&W waarby onder
meer de verharding van zandwegen; mo-
numentenverordening; vervuiling van
wegen door traktoren; aanleg uitritten
en openbare wegen aan de orde kwamen.
De leerlingen van de hoogste klassen van
de basisscholen in Vorden kunnen mid-
dels dia's kennis maken van wat er zoal
op een boerenbedrijf gebeurt. Daarop
aansluitend hebben de leerlingen een
bezoek aan een boerderij gebracht. "Wij
als bestuur hebben dit als bijzonder posi-
tief ervaren", aldus de heer Bouwmees-
ter in zijn jaaroverzicht. Ook werd nog

even stil gestaan bij de in november ge-
houden gemeenteraadsverkiezingen.
De landbouworganisaties hebben daar-
bij een stemadvies uitgebracht om zo te
trachten meer agrariërs in de raad te krij-
gen. "Helaas is dit niet gelukt. De heer H.
Graaskamp, kandidaat CDA kwam 45
stemmen tekort en de heer J.M. Pelgrum
(WD) slechts 14 stemmen'*, aldus se-
kretaris Bouwmeester. Met betrekking
tot de landbouw merkte hij op dat in bij-
na alle sectoren van de landbouw, met
uitzondering van de melkveehouderij,
slechts tot zeer slechte financiële resulta-
ten zijn verkregen. In het bijzonder geldt
dit voor de graansector alsmede voor de
fokzeugen en legpluimveehouderij. De
heer Bouwmeester tot slot in zijn jaaro-
verzicht: "De beschuldigingen aan het
adres van de landbouw aangaande de
lucht-/bodemverontreiniging wekt on-
der de agrarische bevolking vaak wrevel
en woede op. Zo langzamerhand meent
iedereen zich met de landbouw te moe-
ten gaan bemoeien voordat men zich af-
vraagt of men er kennis van heeft", aldus
de heer Bouwmeester. H. Rouwenhorst
maakte gewag van een klein batig saldo.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

10 Gevulde keekjes f 5,-
Pak witte bollen of
bruine bollen f 1,25
Stroopwafels van f 3.- voor f 2,-

Alle soorten brood f 1,85

Tegen inlevering van de bon

VRIJDAG 10 MAART

1 GROTE APPEL-
KRUIMELTAART

N
S van f 6,50 voor

f3,50
N-
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Voorjaarsshow

donderdag 9 maart van10-22uur
vrijdag 10 maart van 10
zaterdag 1 1 maart van 10
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Naast de complete lijn Massey Ferguson trekker van de 300 - 3000 - 3600
serie tonen wij U de complete Niemeyer hooibouw, en grondbewerkings-
machines.
Dit moet U beslist zien.
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Zaterdag en zondag a.s.

tonen mannequins,

dressmen en kinderen U

de nieuwe mode

voorjaar - zomer 1989.

OPENHUIS

DAGEN

MET SHOW

Zaterdag 11 maart

van 10.30-17.00 uur

Zondag 12 maart

van 13.00-17.00 uur
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Een hapje en h drankje

staan voor U klaar, en

iedere bezoek(st)er

ontvangt een Wike

attentie.
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FA G. PELGROM - HUMMELO

MASSEY-FERGUSON LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Broekstraat 1 6999 DE Hummelo
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's Werelds meest verkochte trekker
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La Boulle, het voor jaor springt U tegemoet, deux-pièces met
een verrassende broekrok. Het topje is los verkrijgbaar in
bijpassende kleur.

Modecentrum

Ruurlo

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23
Wamsveld - tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• 1 jaar garantie op onze occasions.
• Financiering ter plaatse binnen 2 uur.
• Voor al uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw

APK-keuring.

Ons bedrijf is gelegen aan de weg
Wamsve/d- Vorden

• Bovag lid - APK keuringsbedrijf

Problemen met
belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrari-
sche sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
— administratieverzorging
— belastingzaken
— loonadministratie
— bedrijfsadviezen
— computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangifte houden wij
extra zittingsavonden op de woensdagen 15-22-29 maart
van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr.adres:
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16, Keijenborg
Tel. 05753-3274

Verwarming
defect?

Oldenhave laat u
niet in de kou

Als plotseling de verwarming uitvalt,
moet deze zo snel mogelijk weer gerepa-
reerd worden. Het is nu eenmaal niet zo
prettig om in de kou te zitten. Bovendien

moeten eventuele gevaarlijke situaties bij
uw gasinstallatie voorkomen worden.

Installatiebedrijf Oldenhave laat u niet in de kou zitten.
Dankzij onze uniek dag en nacht service kunt u ons ten alle tijde
bellen als uw woning in een ijskast dreigt te veranderen.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
BMksfwig 11 - Wichmond - Ttittwn 06754 - 756.
Liirstnit 61 - Zutpfwn - TtWoon 06750-18383

Officie»/ rtwfer PHILIPS
Tetefooninstullftres tn
PHILIPS Autotohfoon



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• DELDENAREN OPGELET
18 maart kegelen voor jong
en oud. Opgave z.s.m.
Tel. 05752-3254

• Te koop: eiken aanrecht +
gasfornuis.
Tel. 05754-984 na 18 uur

• Te koop: z.g.a.n. hout-
kachel + openhaardhout.
Hackfortselaan 2, 7251 RK
Vorden, tel. 05752-1717.

• Welke goede naaister wil
kleding voor mij maken?
Tel. 05752-2517

• Baby-, Kinderkleding en
Speelgoedbeurs
Zaterdag 11 maart, 9.30-
12.00 uur. Peuterspeelzaal Ot
en Sien, 't Jebbink 13a (sport-
hal).
Nadere inl.: tel. 1894 of 2810.

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

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• PC PRIVÉLES:
Ondernemerscursus PC ge-
bruik voor arts, winkelier, kan-
toorhouder, autobedrijf, etc.
Bekwaam in 3-5 lessen.
Slechts f 25,-/uur.
Brus, tel. 05752-6551.
Ook advisering bij aankoop
Hardware.

• TE KOOP: zeer functionele,
draadloze telefoon, incl. in-
tercom. Voor in en om het
huis. Bereik tot 500 mtr.
Slechts f 195,-. Tel. 05752-
1109.

• Problemen met uw com-
puteradministratie? B.z.a.
voor bijverd. Boekhouder voor
het opzetten en begeleiden
van een compl. comp. adm.
Ook eventueel als tijdelijke in-
valskracht. Brieven onder nr.
41-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: i.z.g.st. motor-
kooimaaier Atco, 45 cm, met
opvangbak. Tel. 05753-3144.

• Te koop: antieke houtko-
lenkachel, zeer geschikt voor
kleinere ruimten, ca. 80 m3.
Tel. 05752-3533

• Te koop: Tuinstoelen, gras-
maaimachine, lange leren
damesjas maat 42, jonge .ko-
nijnen, wastafel + mengkraan
+ planchet, hanglamp antiek.
Tel. 05752-2984

• DELDENAREN OPGELET
18 maart kegelen voor jong
en oud. Opgave z.s.m.
Tel. 05752-3254

ELKE DAG
VERSE
SCHARREL-
EIEREN
KLUVERS
Zutphenseweg 41, Vorden

Uw buurvrouw is al met
Malsovrt-afslank-brood
begonnen, wanneer
begint U?
inlichtingen over
deze afslank-
methode bij
bakkerij:

Echte Bakker
VAN ASSEIT
Zutph«nMW«g 18. Vorden. tel. 1384

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

UITVOERING
Toneelvereniging Linde
18 maart a.s.
zaal Schoenaker
Aanvang 20.00 uur

Discotheek Invention • Concordia
Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld), tel. 14 61

Zondagavond 12 maart a
dansen met topformatie Go Dansaff
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Aanvang: 20.30 uur
GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur, zondags 15.00-1.00 uur.
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De COÖPERATIEVE RABOBANK 'RUURLO' BA

vraagt voor spoedige indiensttreding een

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER (M/V)

Tot de taken van de gevraagde medewerker behoren o.a. het uitvoe-
ren van diverse administratieve werkzaamheden en het bedienen van
de telefooncentrale en andere apparatuur.

Van kandidaten verwachten wij:
— een opleiding op minimaal HAVO/MEAO-niveau
— leeftijd ca. 19 jaar
- goede contactuele eigenschappen en commercieel inzicht
- service-gerichte instelling
— bereidheid tot verdere studie

Bijzonderheden:
Bij het vrijkomen van een commerciële functie behoort bij gebleken
geschiktheid doorstroming tot de mogelijkheden.
Ook schoolverlaters kunnen solliciteren.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 20 maart a.s. richten aan de
directeur van de Rabobank 'Ruurlo', Postbus 9, 7260 AA Ruurlo.

Rabobank Q Ruurlo

Zaterdag 25 maart:
Weer zo'n perfekt verzorgde

dansavond
voor gezellige mensen.
Met geweldige dansmuziek van:

'Hammond f our'
Aanvang: 21.00 uur.
Entree f 10,- incl. koffie en
uitgebreide bittergarnituur.
Reserveringen ook voor
groepen, verenigingen en
bedrijven.

t
D O d G Cl Ortc

i
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiedincr.

Boekenweek 8 t/m 18 maart
bij LOGA

HUGO C L A U S

DE Z W A A R D V I S
Bij aankoop van 19,50 aan Nederlandse

boeken. (Op = Op)

Boekhandel LOGA, Raadhuisstraat 22,
Vorden, 05752-3100

.i

Bij ons zorgen

SERVICf EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

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

Aanstaande
zondag 12 maart

grote
bingo
café d'Olde Kriet,
Wichmond.
Aanvang 19.30 uur.
Tel. 05754-285.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden

UITNODIGING

TONEELAVOND
voor leden, donateurs
en leveranciers van oudpapier

Touwtrekvereniging
Vorden ZATERDAG

11 MAART

in het Dorpscentrum
Aanvang 20.00 uur.

De Toneelvereniging Wildenborch
brengt voor het voetlicht de klucht

Jalvink en Jalvink
ENTREE GRATIS

OTTEN ZET DE BOEL OP DE KOP

ER STAAT WEER WAT
TE GEBEUREN
IN DE HERBERG

VRIJDAG A VOND 24 MAART:
Geweldige optredens van:

formatie DON'T ASK
zangeres/cabaretière

ELKIE DEADMAN
op veler verzoek terug

LIVIN' BLUES
kaarten vanaf zondag 12 maart in voorverkoop

entree f 12,50; aan de zaal f 14,-

VRIJDAGA VOND 31 MAART:
speelt in het café de gitarist

DALE DENNIS
(repertoire Neil Diamond, Cockney Rebel tot

Beatles, Rolling Stones, enz.)
gratis toegang, aanvang 22.00 uur

ZA TERDAGA VOND 8 APRIL:
dans- en showavond met hypnotiseur

MADRAHASJH
enorkestTHE MIDWAYS

(hiervoor zijn nog beperkt kaarten verkrijgbaar)

„Mooie meubels, lage prijzen!"

Laat u eens lekker terugzakken in zo'n
komfortabele OTTEN-fauteuil, of met z'n
tweeën of drieën in zo'n heerlijk gemakkelijke
bank, ook van OTTEN.

Meubels voor uw kamer.
Gezellig, zo'n kamer met nieuwe meubels.
Misschien een nieuw bankstel met mooi leer bekleed,
een prachtige kast en een praktische salontafel.
Of misschien een geheel nieuwe eethoek en een
televisiemeubel. Losse fauteuils misschien, met
prachtige stof bekleed? OTTEN heeft die meubels voor u.
In ruime sortering tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Allemaal heel degelijk en heel mooi!

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke
prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 2^ .00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

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

Meubelfabriek Otten b.v.



Op 30 maart a.s. belooft het druk te wor-
den in de Wehme, want dan houdt de
Prot. Chr. Ouderen Bond daar nl. een
computerdag. In samenwerking met de
computerclub Zutphen zullen daar nl. 20
computers opgesteld zijn, bemand met
jongelui, die gaarne op vragen zullen ant-
woorden en informatie zullen geven.
Bent u boven de 50 en wilt u wel eens
zien, wat er met computers gedaan kan
worden, komt u dan even kijken! Als uw
kinderen of kleinkinderen het over com-
puters hebben dan kunt u bij de PCOB
zien waar het over gaat.

Jubal
De muziekvereniging Jubal in Vierakker
heeft zaterdag 11 maart een contacta-
vond in het Ludgerusgebouw waaraan
medewerken de muziekverenigingen
Beatrix uit Dinxpêrlo en de muziek- en
tamboers van EMM uit Hengelo.
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Agenda
MAART:

8 HVG Wichmond-Vierakker, Biddag
10 ANBOVorden, jaarvergadering,

Dorpscentrum
10 Open Tafel de Wehme, Vorden
11 LR en PC de Graafschap,

Feestavond
11 Feestavond Kranenbufgs Belang
11 Ot en Sien Peuterspeelzaal Vorden,

baby-/kinderkleding-/speelgoed-
beurs

11 Jubal Contactavond Vierakker
11 Jong Gelre. Prov. Binnensportdag

'HanzehaP Zutphen
12 Open Tafel de Wehme, Vorden
14 Jong Gelre. AJK 'Boeren na 1992',

zaal 'De Keizerskroon' te Ruurio
14 Soos Kranenburg, Passie-middag
14 Open Tafel de Wehme, Vorden
15 HVG dorp Vorden, Paasviering
15 Ned. Bond v. Plattelandsvr. Vorden,

bijeenkomst
15 HVG Vierakker-Wichmond, groente

en fruit avond
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden, Paasmiddag
17 Open Tafel de Wehme, Vorden
17 Jong Gelre. Dropping. Samenkomst:

Dorpscentrum
18 Concordia Vorden, Jubileum-

uitvoering, Dorpscentrum
19 Open Tafel de Wehme, Vorden
20 Jong Gelre. Badminton 'Appie Hap-

pie' te Veldhoek
21 Ned. Bond. v. Plattelandsvr. Vorden,

Dorpscentrm, doe-middag
21 KPO Vierakker, Voordracht
21 KPO Vorden, bijeenkomst
21+24 Open Tafel de Wehme, Vorden
22 Bejaarden Vierakker-Wichmond
26 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs Be-

lang
28 Soos Kranenburg, gym, kaarten,

bingo
28 Open Tafel de Wehme, Vorden
29 HVG Wichmond-Vierakker,

Ringsamenkomst

30 Bejaardenkring, Dorpscentrum
Vorden

31 Open Tafel de Wehme, Vorden
31 Jong Gelre. Reg. Culturele wedstrijd.

Zaal 'de Engel' te Steenderen

APRIL:
2 LR en PC De Graafschap: onderlinge

wedstrijd Hamelandweg
3 De Voorde: kerkegebed
3 ANBO: jeu de boule of klootschieten

bij camping De Goldberg
3 Jong Gelre. Zaalvoetbal 'Appie Hap-

pie' te Veldhoek
5 HVG Wichmond-Vierakker: fobiën
7 Jong Gelre. Avond over acupunctuur.

Dorpscentrum
11 Soos Kranenburg: gym, kaarten, bin-

go in zaal Schoenaker
12 HVG Wichmond-Vierakker: bejaar-

denmiddag
12 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
14 ANBO: Achterhoekse avond in het

Dorpscentrum
16 LR en PC De Graafschap: paarden-

concours Lekkebekje
17 LR en PC De Graafschap: pony con-

cours Lekkebekje
17 Jong Gelre. Badminton 'Appie Hap-

pie' te Veldhoek
18 KPO Kranenburg: zaal Schoenaker
19 HVG Wichmond-Vierakker: decla-

matie-avond
19 HVG dorp Vorden
22 Muziekverein Kranenburg (Dld.):

concert in 't Pantoffeltje
22 Jong Gelre. Prov. ledenvergadering

met culturele wedstrijd en feestavond
25 Soos Kranenburg: dia's kijken in zaal

Schoenaker
27 Bejaardenkring Dorpscentrum
28 Jong Gelre. Bowlingavond 'Ruigen-

rode'

Weckend-
recept
slagerij
Vlogman

SLAVINKEN MET PICCALILLY
Slavinken zijn gehaktrolletjes die "verpakt" zijn in plakjes mager spek. Ze
smaken erg lekker als ze worden opgediend "a la Westmoreland". Dat houdt
in dat er een sausje bij komt waarin piccalilly is verwerkt. Bij bloemkool en
verse peulvruchten is dat een smakelijke combinatie.
Reken voor 4 personen op 4 slavinken. Verder heeft u nodig 4 a 6 eetlepels pic-
calilly, halve eetlepel grove Marnemosterd en eventueel 2 a 3 eetlepels droge
sherry (Manzanilla).
Schep de piccalilly in een kom en hak of snijd de groenten in de piccalilly zo
fijn mogelijk. Roer er daarna de mosterd en 2 deciliter water (of bouillon van
tablet) en eventueel de sherry door. Verhit 50 gram boter in een kleine koeke-
pan en wacht tot het schuim begint weg te trekken. Leg nu de slavinken in de
pan en temper de warmtebron. Bak de slavinken in 8 tot 10 minuten rondom
goudbruin en gaar. Neem ze uit de pan en leg ze op een voorverwarmde
schaal. Voeg het piccalillymengsel bij de resterende bakboter en roer alles
goed door. Breng alles langzaam tot aan het kookpunt en laat de saus hierna 2
tot 3 minuten zachtjes doorkeken. Schenk de saus over de slavinken en strooi
er eventueel wat fijngesneden voorjaarsuitjes (met veel groen eraan) over.

Tip: de piccalillysaus kunt u nog "verfijnen" door er vlak voor het opdienen nog
enkele eetlepels (koffie)room door te roeren.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: 1830 kJ (440 kcal)

Op dit moment maken hart-
en vaatziekten erg£is in
Nederland een slachtoffer.
En over 8 minuten weer.
De Hartstichting vecht voor uw le^k.

Dank zij uw hulp hebben wij in 25 jaar veel bereikt.
Toch krijgen nog steeds 60.000 Nederlanders per jaar
een hartinfarct of een beroerte. Wij moeten daarom
doorgaan en zijn daarbij volstrekt aangewezen op uw
^ hulp. Geef royaler dan ooit in ons jubileumjaar.

^^ (TT) nederlandse hartstichting
25jaar \t/ giro: 300, bank: 70 70.70.600

Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage

nationale hartweek 3 t/m 9 april 1989

van
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W. J.
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemsevyeg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPELCORSA
2-drs. TR LS 1.0 S. wit, 21.000 km, 1e eig.. 1/87
3-drs. „Sport" 1.2 S, wit, 48.000 km, 1 e eig., div. ace., 5/86 R

OPELKADETT
3-drs. Spec. 1.3 S, bruin met., 134.000 km, aut., 7/81
3-drs. Spec. 1.3 N, bruin met., 78.000 km, aut., 8/82
5-drs. Spec. 1.3 S, groen met., 67.000 km, als nieuw, 2/84 R
3-drs. LS 1.2 S, goud met., 60.000 km, trekhaak, 1/84
3-drs. GLS 1.2 S, grijs met., 65.000 km, part., 3/85
5-drs. LS 1.2 S, rood, 76.000 km, 1e eig, LPG, 5/85
3-drs. LS 1.25, fjord bleu, 65.000 km, 3/85
4-drs. LS 1.3 S, rood, 95.000 km, LPG, 6/86
3-drs. LS 1.2 S, zilver met., 30.000 km, 1e eig., 1/86
5-drs. LS 1.3 S, rood, 45.000 km. 1 e eig., 7/86
3-drs. Caravan 1.2 S, groen met., 98.000 km, 11/80
3-drs. LS 1.2 S, blauw, 68.000 km, 1 e eig., LPG, 1/87 R
4-drs. LS E 1.3 N, zilver met., 38.000 km, 1e eig., div. ace., 1/88
5-drs. Caravan 1.6 Diesel, blauw, 145.000 km, 1e eig., 2/85

OPELASCONA
4-drs. Spec. 1.9 N, bruin met., 92.000 km, trekhaak, 3/81
4-drs. LS 1.6 D, henna rood, 200.000 km, diesel, T/83
5-drs. LS 1.6 D, blauw, 123.000 km, diesel, 4/84

OPEL MAIMTA
2-drs. Coupe 2.0 GTE, wit, 97.000 km, div. ace., 6/83

4-drs. LS 2.0 N, groen met., 160.000 km, div: ace., 1980

Vreemde merken:
Subaru Justy S/L 1.2, rood,
15.000 km, 4 w.d., 1e eig., 1/88 R

ford Sierra 1.6 Laser, 3-drs. wit,
110.000 km, LPG, 1 e eig., 6/85

Ford Taunus Combi 2.0 L, groen
met., 125.000 km, trekhaak, 1/82

Renault 11 Broadway 3-drs. 1.2,
rood, 37.000 km, 4/86

Renault 9 GTL 4-drs, bordeaux rood,
106.000 km, 1/82

Mitsubishi Galant 4-drs, Turbo
diesel 2.3 groen met., 155 000 km,
3/84

Toyota Celica 3-drs, 2.0, rood,
114.000 km, div. ace., 1/80 R

Volvo 340 Winner 3-drs, blauw (18),
77.000 km, APK, 10/83 R

Volvo 340 Winner 3-drs, wit,
85.000 km, 10/84

VW Jetta 2-drs. SU wit, 14.000 km,
licht met. velgen, 6/81

VW Polo 3-drs. 1300 cc, blauw,
58.000 km, 1e erg., 3/85 R

/? = Ruurio

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

Simavi kollekteert voor de
bestrijding van blindheid
In Azië, Afrika en Latijns-Amen ka leven ca. 30 miljoen blinden, waarvan
naar schatting 75% onnodig blind is. Hun handicap is ofwel te genezen of
had voorkomen kunnen worden. Door hun grote armoede zijn de meeste
mensen niet in staat zelf een operatie te bekostigen. Voor hen vraagt
Simavi dit jaar extra aandacht. Tijdens de landelijke kollekteweek, die
van 13 tot en met 19 maart wordt gehouden, zullen zo'n 25000 kollektan-
ten het Nederlandse publiek de vraag voorhouden: "(unit u deze mensen
het licht in de ogen?"

Er is weinig reden om jaloers te zijn op
mensen in ontwikkelingslanden. Dus
dan de vraag of wij hen het licht in de
ogen gunnen gerust met "ja" worden
beantwoord. Maar wat doen wij kón-
kreet als het om miljoenen mensen gaat
die door hun armoede (bijna) blind zijn?
Kunnen wij, zonder wonderen te ver-
richten, weer licht in het leven van die
mensen brengen. Voor slechts zeven-en-
zestiggulden en vijftig cent kan een blin-
de in India worden geopereerd aan staat.
Nu niet bepaald een bedrag om ons blind
op te staren. Simavi kan niet iedereen die
steun nodig heeft ook daadwerkelijk hel-
pen. We kunnen er wel gezamelijk voor
zorgen dat zo veel mogelijk oogpatiën-
ten in de Derde Wereld een eenvoudige
staaroperatie kunnen ondergaan. Simavi
is in Nederland de enige algemene vere-
niging die zich al bijna 65 jaar bezig
houdt met medische ontwikkelingssa-

menwerking en zich daarbij niet beperkt
tot een bepaalde ziekte, land, religie of
politieke overtuiging. Simavi ontvangt
geen subsidie van de overheid en is daar-
mee een volledig particuliere organisa-
tie; de hulpverlening is er op gericht zo-
veel mogelijk de mensen te helpen zich-
zelf te helpen.
Met het ingezamelde geld financiert Si-
mavi kleinschalige projekten over de he-
le wereld. De steun gaat rechtstreeks
naar de medische instelling zonder in-
menging van derden, zoals bijvoorbeeld
overheden.
De door Simavi aangeboden steun heeft
een aanvullend karakter.
De gegeven hulp moet er bij voorkeur tot
leiden dat de gezondheidszorg voor lan-
gere termijn wordt verbeterd. Het terug-
brengen van het gezichtsvermogen van
vele blinden is duidelijk een voorbeeld
van zo'n structurele verbetering.
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MENSEN HET LICHT
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