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Vordense Night of the Proms:

Vordens Mannenkoor viert
jubileum met Promconcert

WEEKENDDIENSTEN

Op zaterdag 16 maart wordt in het ka-
der van het 60-jarig bestaan van het
Vordens Mannenkoor een Rabo Prom
Concert gehouden. De 'Night of the
Proms' dat plaats heeft in sporthal 't
Jebbink in Vorden is een geheel nieu-
we happening aan het Vordense muzi-
kale firmament. De opbrengst van het
concert is bestemd voor een kinder-
ziekenhuis in Bethlehem. Naast het
Vordens Mannenkoor zullen ook mu-
ziekvereniging Concordia en Salonor-
kest Rouge hun opwachting maken
tijdens het Rabo Prom Concert.

Toen het bestuur van het Vordens Man-
nenkoor rondliep met het idee een Prom
Concert te organiseren en rotaryclub 't
Kwartier van Zutphen daar lucht van
kreeg, klopten ze bij het koor aan met de
vraag of ze mee wilden werken aan een
inzamelingsactie voor een kinderzieken-
huis in Bethlehem. De Rabobank Vor-
den-Hengelo-Steenderen vatte direct
sympathie op voor dit project en zal als
hoofdsponsor optreden van dit concert.
Vandaar dus de naam Rabo Prom Con-
cert.
De Vordense Night of the Proms is een
geheel nieuwe happening aan het Ach-
terhoekse muzikale firmament. Het Vor-

dens Mannenkoor laat zich zaterdag
van en totaal andere kant zien dan dat
het publiek tot nu toe gewend is. Het
koor sluit hierbij meer aan op de moder-
ne ontwikkelingen waarbij de klassie-
ken op een populairdere manier worden
gebracht en warbij ook moderner reper-
toire zoals 'When you walk', 'Land of
hope and Glory', 'Yesterday' en 'Spa-
rüsh Eyes' aan bod- komen. Concordia
doet met muziek uit 'My fair lady' en de
bekende 'Second Walz' een duit in het
zakje. Ook het salonorkest rouge zal een
ongekend element in het totaal inbren-
gen. Gedurende de avond zal tijdens het
non-stopprogramma ook de zangkunst
van het publiek op de proef worden ge-
steld. Het belooft een fantastische hap-
pening te worden. De sporthal zal wor-
den omgebouwd tot een ware feestzaal
met lange tafels waar de obers vrije
doorgang hebben, zodat de kelen ges-
meerd kunnen worden en het meezin-
gen optimaal kan plaatsvinden. Uiter-
aard zal de parel van het Vordens Man-
nenkoor - Ludo Eykelkamp - het nodige
solo werk j^r zijn rekening nemen.
Kaarten zij^verkrijgbaar bij de Rabo-
bank in Vorden, Wichmond, Baak, Hen-
gelo en Steenderen. Ook bij de WV's in
Hengelo en Vorden zijn kaarten te koop.

Oranjevereniging
bereidt zich voor
op koninginnedag
De Oranjevereniging is druk bezig met
de voorbereidingen van het Koningin-
nefeest in Vorden. Er zal op deze dag
voor jong en oud van alles te doen zijn.
In de week na pasen zal het dorp al in
Oranjesfeer worden gebracht. In die
week worden namelijk de twee grote to-
rens aan het begin van de oprijlaan van
kasteel Vorden geplaatst. Deze twee to-
rens worden gesponsord door de Rabo-
bank Vorden, transportbedrijf Woltering
en schildersbedrijf Van der Wal.
Het Oranjefeest in Vorden wordt tradi-
tioneel geopend met een Oranjeavond.
Deze heeft plaats zaterdag 27 april in
het Dorpscentrum. Toneelvereniging
TAO uit de Wildenborch zal op deze
avond een toneelstuk opvoeren. Ook
Hanneke Hiddink en Ben Schreurs zul-
len op deze Oranjeavond enkele nostal-
gische liedjes ten gehore brengen.
Op dinsdag 30 april zal het middagpro-
gramma bestaan uit een touwtrektoer-
nooi voor kinderen en de verkiezing
van de sterkste man van Vorden. Deze
twee sportieve activiteiten in het cen-
trum van het dorp zullen worden afge-
wisseld met het optreden van drie
bands. Evenals de voorgaande twee jaar
zullen er op een podiumwagen voor de
Tuunte drie band uit deze regio hun op-
wachting maken. Dit popfestival wordt
mogelijk gemaakt door de ABN Amro
Bank. Het Oranjefeest wordt afgesloten
met een groot vuurwerk dat wordt aan-
geboden door Garage Groot Jebbink.
Op dinsdag 23 april verschijnt de Oran-
jekrant waarin alle activiteiten uitge-
breid aan bod komen. Deelnemers voor
de Sterkste man van Vorden kunnen
zich aanmelden bij Henry Barendsen (55
12 61). Verder is de Oranjevereniging op
zoek naar nieuwe leden. Op dit moment

heeft de Oranjevereniging ruim 700 le-
den. 'Maar dat zijn er veel te weinig',
zegt voorzitter Johan Norde. 'Eigenlijk
zal gewoon iedereen in Vorden lid moe-
ten zijn. Op die manier kunnen we nog
meer activiteiten op Koninginnedag or-
ganiseren. Al het geld dat bij ons bin-
nenkomt via de donateurs komt recht-
streeks ten goede aan de bevolking van
Vorden.' Nieuwe donateurs kunnen
zich opgeven bij de ABN Amro Bank.

De Raad van Kerken is van plan orri we-
kelijks een uur te gaan uitzenden via
Achterhoek FM. Het programma zal het
karakter hebben van verkondiging en
evangelisatie. Ook zal het programma
infomatie verstrekken over kerk en sa-
menleving. Verder zal muziek een be-
langrijk onderdeel vormen van het pro-
gramma.

Massaal protest
De leden van de auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' hebben massaal ge-
reageerd op een oproep van hun be-
stuur om protest aan te tekenen tegen
de inhoud van de beleidsnota 'Recreatie
in Natuur- en Stiltegebieden. De club
voelt zich duidelijk 'gepakt' door het
college en vindt bijvoorbeeld dat orien-
tatieritten voor Vorden behouden moe-
ten blijven.
Sekretaris Wouter Memelink: 'We heb-
ben in totaal meer dan twee honderd
protestbrieven van de leden binnenge-
kregen. Deze zullen wij dinsdagavond
12 maart voor de aanvang van de open-
bare commissievergadering Ruimtelijke
Ordening indienen en tevens van de ge-
legenheid gebruik maken om ons stand-
punt mondeling aan de commissie toe te
lichten.

Hervormde Gemeente
Woensdag 13 maart Biddag voor Gewas en Arbeid 19.30
uur ds. H. Westerink.
Zondag 17 maart Heilig Avondmaal 10.00 uur ds. H.
Westerink. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 13 maart Bidstond voor Gewas en Arbeid 19.30
uur ds. A. Walpot-Hagoort.
Zondag 17 maart 10.00 uur ds. B. Seelemeyer,
Steenderen.

Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 13 maart 19.30 uur gezamenlijke dienst in
de Hervormde kerk.
Zondag 17 maart 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00
uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 17 maart 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v.
30+ koor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 16 maart 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang. .

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 maart 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 17 maart 10.00 uur Gebedsviering, herenkoor.

Weekendwacht pastores 17-18 maart pastoor E.
Lammers, tel. (0575) 46 12 75

Huisarts 16-17 maart dr. Dagevos, Het Vaarwerk l,
tel. 55 24 32
Alleen voor dringende gev^fci is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.̂ JP.OO uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen óf een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 16-17 maart W./
(0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor sp
zondag 11.30-12.00 uur.

ijhnan, Vorden, tel.

ügevallen zaterdag en

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16-30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks 15.00-
1530 en 19.00-1930 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bern hard weg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden, maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is
er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij
verzoeken u dringend om op deze rijden uw recept
aan te bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje maart: Mevr. Kamerling, tel. 1940
b.g.g. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag 13.30-16.00 uur, dinsdag t/m donderdag 10.00-
12.30 uur, vrijdag 9.30-17.30 uur, zaterdag 10.30-
13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.30 en
16.00-18.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg. Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel.
(0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.



Een goed toege-
rust centrum
met boeken,
nieuwsbladen, tijd-
schriften en CD's
die het hele jaar
door beschikbaar
zijn. Vindt u dat
ook een waardevol

element in onze
gemeente? Steun
dan het werk van
de Openbare
Bibliotheek en geef
u op als donateur
van de Stichting
VOB. Bij de balie
van de bibliotheek

is een folder be-
schikbaar en kunt
u zich opgeven als
donateur.

Illlll

lifl/n Jrlfl|||p/4|:f
Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

Deze advertentie is aangeboden door Plattel Management en Communicatie

BADKAMER VERBOUWEN?

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.
Voor modern design...

F. Jansen Installatie-

bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC Vorden.
Tel.(0575)552637

Vanaf 5 maart

iedere dinsdagmiddag
vanaf 14.00 tot ca. 17.00 uur.

Gezellige middag voor iedereen
yan 55+ met o.a. biljarten, poolen,
sjoelen, kaarten enz. U mag ook
spellen meebrengen. Prijzen van
drank zijn: bier, jonge jenever,
citroen brandewijn f 1,50 per stuk.

Iedereen is van harte welkom
Tel. (0575) 55 69 57
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Echte Bakker
YAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• The Grandma of Rock 'n
Roll Tina Turner, breakes
every rule in een 8 x uitver-
kocht Ahoy en 2 openlucht-
concerten. Ben jij de geluk-
kige bezitter van een entree-
kaart op 16 mei in Ahoy? Ga
dan mee met de Steamy win-
dows bus vanuit Vorden.
Bel zo spoedig mogelijk met
(0575) 55 64 14 (na 19.00 uur)
voor meer informatie.

• Homo? Nou en! Doe er
iets mee. Je kunt pas gelukkig
worden als je jezelf kunt zijn.
Kom bij onze praatgroep:
(0573) 45 23 75

• 't Rompertje voor: tweede-
hands kinderkleding en
speelgoed, kinderfeestjes,
kadootjes. Dorpsstraat 5,
Vorden, tel. (0575) 55 40 59

• TE KOOP GEVRAAGD: ged.
van voordroogkuil.
TE KOOP: zelfdragende zin-
ken golfplaten. Th. Zents, tel.
(0575) 55 19 24

• Speelgoed- en kinderkle-
dingbeurs Ot en Sien, Het

13, Vorden. Zaterdag
9.30-11.30 uur. In-

leveren: 13 en 15 maart van
19.00-21.00 uur. Voor info: tel.
55 35 79

• GEVRAAGD: oppas voor

Xiddagen per week met
jishoudelijk werk. Tel.

55 32 59

• Oecumenische samen-
zangavond Raad van Ker-
ken in de Gereformeerde kerk
Zutphenseweg 13, Vorden
aanvang 20.00 uur.

• Amnesty International.
Staat u ook even stil bij onze
kraam op de markt a.s. vrij-
dag? Dan kunt u de petitielijst
voor Jamia Tullah Jalal uit
Pakistan tekenen. Er liggen
tevens T-shirts, kaarten, kaar-
sen etc.

• TE HUUR in Vorden (Linde):
loods 7 x 4 m f 1500,- per
jaar, loods 5 x 3,5 m f 1000,-
per jaar. Geschikt voor ber-
ging, stalling, opslag, atelier
o.i.d. Voor inlichtingen en
afspraken tel./antw.app./fax
(0575) 55 64 23

• TE KOOP: Foxhond, reu 1
jaar, liefst op boerderij. Tel. na
18.00 uur (0575) 55 44 43

• HBO chemiestudent biedt
aan: bijles In wiskunde en
scheikunde voor leerlingen
MAVO/HAVO/VWO. Tijden in
overleg, ook zaterdag moge-
lijk. Kosten f 17,50 per uur.
Robert-Jan Stuut, Borculose-
weg 45, Ruurlo, telefoon
(0573) 45 35 49

• HBO chemiestudent biedt
aan: bijles In wiskunde en
scheikunde voor leerlingen
MAVO/HAVO/VWO. Tijden in
overleg, ook zaterdag moge-
lijk. Kosten f 17,50 per uur.
Robert-Jan Stuut, Borculose-
weg 45, Ruurlo, telefoon
(0573) 45 35 49

Lekker makkelijk, lekker fris.
Als extraatje bij de boterham of

frisse afwisseling bij de warme maaltijd

ons PARTY-SLAATJE

LEKKER MAKKELIJK

BOOM-
STAM M ETJ ES

5 halen

4 betalen

EIGEN WORSTMAKERIJ

JACHTWORST

Geldig van 13 t/m 19 maart

EXTRA VOORDELIG

HOLLANDSE
RIBLAPPEN

1 kilo f 12,95

SALADE SPECIALITEIT

PARTY-SLAATJE
per stuk f 4,95

Lef op onze dagaanbiedingen In de winkel
WOENSDAG GEHAKTDAG

Ook uw adres voor al uw hulsslachtingen

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

/

Alleen hetbeste is goed genoeg
•f MEINDL schoenen
+ breed assortiment
•f voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht
+ sta op MEINDL

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Tel. (0575)55 1272

CONTACT

een goed en
graag gelezen

blad

"Ook wij
willen lezen

en schrijven!"
Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen
geen onderwijs, waardoor zij weinig
toekomst hebben Het UNESCO Centrum
Nederland steunt jaarlijks vele onderwijs-
projecten in ontwikkelingslanden en vraagt
hiervoor uw financiële hulp

In 1996 bestaat de
UNESCO 50 jaar

Wij verstrekken u graag meer inlichtingen.

Werkt u mee aan een
betere toekomst?

UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam

Met blijdschap geven wij...

De Onderlinge Verzekerings Maatschappij Barchem-Ruurlo
en de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij "Laren" zijn
per l januari 1996 gefuseerd.

We gaan samen verder onder de nieuwe naam:

Univé Gelre

Alle verzekeringen kunnen we voor u verzorgen.

Bel even voor het maken van een afspraak voor een bezoek bij
u aan huis of kom eens langs op één van onze kantoren te Laren
of Ruurlo. U bent van harte welkom.

'VERZBKERINGF.N

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!

Onderlinge Verzekerings Maatschappij
Univé Gelre W.A.

Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
tel. 0573-451635

Deventerweg 56
7245 PK Laren (Gld.)
tel. 0573-402225



Wie dit kleine mensje ziet.
gelooft zijn eigen ogen niet.
En zal moeten beamen:
wonderen maak je nog altijd samen.

Wij zijn dolblij met de ge-
boorte van onze dochter

Vera

Zij is op 10 maart 1996 om
07.00 uur geboren, weegt
3500 gram en is 51 cm lang.

Ab en Annie
Velhorst-Harmsen

Het Stroo 16
7251 VB Vorden
Tel. (0575) 55 19 16

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
kado's, bloemen, felicitaties
enz. die wij mochten ontvan-
gen op onze trouwdag.

ANDRE EN ANS
PETERS-HULSHOF

Maart 1996

Alle familie, vrienden en
bekenden, buren en de

kerk in Vorden,
wil ik hartelijk bedanken
voor de belangstelling

en medeleven
tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis.

A. Heerink-Pitstra

VERHUISD

DE HEER

J.W. RUITERKAMP

Vordenseweg 13
Barchem

per 11 maart 1996
naar

DE DELLE 35

7251 AJ VORDEN

TEL. (0575) 55 43 35

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Hou de kou en de
dokter van uw lijf!

Draag
THERMOFIT

halfwollen ONDERGOED

Verkrijgbaar bij:

Zutphenseweg - Vorden

TE KOOP:

landbouwbuis
opgetrompd

NERGENS GOEDKOPER

0110 buis 3,2 mm per m 6.25
0 125 buis 3,2 mm per m 7.5O

Bij grote partijen
prijs op aanvraag.

Ook andere maten voorradig
tegen scherpe prijzen.

Bijbehorende hulpstukken
verkrijgbaar.

OP DAKGOTEN NU
20% KORTING

Prijzen inklusief BTW

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 30

Van het concert des levens
krijgt niemand een program.'

Moegestreden is van ons heengegaan onze lieve
zorgzame moeder en oma

BERENDINA GERRITDINA
NIJENHUIS-KOOPMAN

SINDS 9 SEPTEMBER 1995 WEDUWE VAN GARRIT NUENHUIS

* 31 december 1915 f 7 maart 1996

Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel,
afd. 3 west van het Nieuwe Spittaal te Zutphen,
voor de liefdevolle verzorging.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Galgengoorweg 12
7251 J D Vorden

-De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 12
maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

'Met mijn God
spring ik over een muur.'

Psalm 18 : 30

Verdrietig berichten wij dat is overleden mijn lieve
man, onze vader, vriend en opa

NIEK VAN DER HEIDE

Uit aller naam,
Reina van der Heide-Smeenk

7 maart 1996

Pieter van Vollenhovenlaan 12
7251 AR Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zo wsinia!
FUJI
MAGNETICSP
2-pak
SHG E TSO
van 25,95
voor «•

Geldig t/m 23 maart '96
PLUS GRATIS 3 MAANDEN

[MAGAZINE VIDEO UIT&THUISl

FANTASTISCH IN FOTO EN VIDEO

Combi Willemien, Dorpsstraat 20, Vorden.

JONG BELEGEN KAAS
1kilo

MOSTERDKAAS
500 qram

NIEUW!!!

ZWEEDSE CHEDDAR COGNAC
100 qram

GRATIS KAAS EN KOOS ZEGEL

RAMBOL NOOTMIX
100 qram

JAPANSE RIJSTCRACKERS

SAMOERAI MIX
zak a 200 qram

PAASBOOM PIEPER EITJES
100 qram

I0.95

7.25

2»

2,

3.85

KAAS-/NOTEN-/WIJN WINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Deze week: uw Keurslager
extra voordelig en makkelijk

Mag. runderlappen Q95
500 eram ^Jgram
met gratis ruiiduleeskruiden

EXTRA VOORDELIG

Geponeerde speklapjes
98

500 gram 3

Keurkoopje

500 gram shoarmavlees
+ 5 broodjes
+ 150 gram SOUS

995
samen

Tip voor de boterham

Kipfilet
100 gram

KEURSLAGER
235±j_

Zutphenseweg 16-7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21

P.S. Op elke plaats van je levensweg moest je zijn, om nu hier te zijn.

GEEF OM HET KIND VAN NU
GEEF AAN

Voor leef- en speelruimte
in elke wijk in het hele land

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht - Telefoon (030) 24.47.000

2 bos bloemen naar keuze f 8,95

1 kist violen

f9,95

2 azalea's
f 10 -

Paastak f 2,95

DE VALEWEIDE-bloemen
AANBIEDING DEZE WEEK

al weer
6 weken de

notenspecialist
uit Rijswijk

op de Vordense
markt

25O gram warme pinda's
bij aankoop van 25O gram

warme castiewnoten
Aanbieding geldig 15 maart

TOT ZIENS OP DE MARKT



ORDEN
iVmwfï^

MTelefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
MTe Ie fax gemeente: (0575) 55 74 44.
MHetgemeentehuis is open van maandag
toten metvrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
UOpeningstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13..30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

:*1OEKENNING
HUISNUMMERS AAN

ZELFSTANDIGE
HUISHOUDENS

Burgemeester en wethouders hebben het
beleid voor het toekennen van huisnum-
mers gewijzigd. Ieder zelfstandig huis-
houden kan thans voor een huisnummer
in aanmerking komen. Met name voor
huishoudens die in één gebouw wonen,
bijvoorbeeld een boerderij, is dit van be-
lang. Aan deze huishoudens kan nu, in-
dien men dat wenst en daarom verzoekt,
een eigen huisnummer (veelal in de
vorm van een A-nummer) worden toe-
gekend.

Tot voor kort hanteerden burgemeester
een andere grondslag voor de toeken-
ning van huisnummers. Er moest daad-
werkelijk sprake zijn van een woning in
de zin van de Woningwet.

Door het toekennen van een huisnum-
mer is het niet zo dat er (en dit geldt met
name voor agrarische bedrijven) sprake
is van een tweede bedrijfswoning, waar-
aan bepaalde rechten kunnen worden
ontleend, zoals het bouwen van bijge-
bouwen en schuren.

!• OMGEVINGSPEANNEN
PROVINCIE

GELDEREAND
Het college van gedeputeerde staten van
Gelderland heeft een aantal plannen (in
ontwerp) vastgesteld die betrekking
hebben om de omgeving. Het gaat daar-
bij om:

- het Streekplan;
- het Waterhuishoudingsplan;
- het Milieuplan;
- en de derde tranche (deel) van de Pro-

vinciale Milieuverordening.

Gedeputeerde Staten hebben hierover
een informatiekrant gemaakt die op elk
gemeentehuis in de provincie verkrijg-
baar is. In Vorden kunt u een exemplaar
van deze krant afhalen bij de sector
Grondgebied in het koetshuis bij het kas-
teel.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

Naam Bouwadres

F.A.J.M. van Hassel Dorpsstraat 5
Vorden

G.T. Terpstra

BJ. Sloot

H.G. Vrielink

Galgengoorweg ll
Vorden
Hengeloseweg 6
Vorden

het Vogelbosje 8

Datum
ontv.

22-02-96

23-02-96

23-02-96

05-03-96

Omschrijving

vergroten van een
woning
vernieuwen van een
schuur
bouwen van een
garage/dierenver-
blijf
vergroten van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u inzien bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij
kasteel Vorden.

'•Z.WERFVUIEDAG VORDEN OP ZATERDAG 16 MAART 1996
De werkgroep Zwerfvuildag organiseert op 16 maart de jaarlijkse dag voor het oprui-
men van zwerfvuil.
Het buitengebied zal dan door een zevental groepen doorkruist worden om zoveel
mogelijk rommel op te ruimen. Komt men bouw- of chemisch afval of ander grof vuil
tegen dat niet eenvoudig op te ruimen is, dan zal de gemeente dit vuil verwijderen.
Ook stelt de gemeente containers beschikbaar.
Iedereen kan zich in principe nog opgeven om deel te nemen aan de zwerfvuildag bij:
- de heer J. van de Broek, tel 551375
- mevrou W. Voerman,tel 552133
- mevrouw R. van Vleuten tel 553357

ERGUNNINGENf
Op 5 maart 1996 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
de heer G.H. Bloemendaal voor het
plaatsen van een silo op het perceel Zel-
Iedijk3teVorden.

de heer T.H.M, ten Have voor het vellen
van l eik en l wilcle kers op het perceel
Kostedeweg 3 te Vorden.

de heer A. Knoef voor het vellen van l
blauwe ceder op het perceel Margriet-
laan 4 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

Paasmimmer
Contact
In week 14, 1-5 april, komt het Paasnummer van Weekblad Cont
verschijnt in a^^vier edities. Berichten en advertenties gaarne i
1 ^ TV* "-» »-* »• l- ^̂ ^̂15 maart.

uit. Deze
ren voor

De redactie.

'ERORDENING
DESKUNDIGHEIDS-

BEVORDERING
VRIJWILLIGERS

De gemeenteraad van Vorden heeft in
zijn vergadering van 27 februari 1996 de
Verordening deskundigheidsbevorde-
ring vrijwilligers 1996 vastgesteld. Op
grond van deze Verordening kunnen
burgemeester en wethouders een subsi-
die verlenen in de kosten van de deskun-
digheidsbevordering van vrijwilligers
van in deze gemeente gevestigde niet-
commerciële instellingen of verenigin-
gen.
Voor meer informatie over deze Verorde-
ning en het indienen van aanvragen kunt
u kontakt opnemen met de afdeling wel-
zijn van het gemeentehuis.

BINNEN DE KOM

'•ONTHEFFINGEN
WEGENVERKEERS WET

1994
Burgemeester en wethouders hebben de
bevoegdheid gekregen van de gemeen-
teraad om te beslissen op verzoeken om
ontheffingen op grond van de Wegen-
verkeerswet. Dit betekent dat burge-
meester en wethouders nu onder andere
mogen beslissen over verzoeken om:
- ontheffingen van diverse verbodsbe-

palingen die in de Wegenverkeerswet
1994 staan en

- ontheffingen voor bijzondere trans-
porten.

Het besluit van de gemeenteraad kunt u
gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis inzien bij de sector Samenle-
ving, afdeling bestuur, in de boerderij bij
het kasteel.

BINNENKORT TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:

Perceel bouwland
met klein bosperceel

Gelegen aan de Bekmansdijk te
Vorden

OUD PAPIER
APART

Regio Stedendriehoek
Woensdag 20 maart:
Inzameling snoei- en tuinafval
in Vorden

Twee keer per jaar wordt het snoei- en tuinafval aan huis opgehaald.
Eén keer in het voorjaar en een keer in het najaar. In de gemeente
Vorden vindt de voorjaarsinzameling plaats op woensdag 20 maart.
Bij de inzameling wordt een onderscheid gemaakt tussen de bebouw-
de kom en het buitengebied. U woont in de bebouwde kom indien uw
woning binnen de 50 kilometer snelheids-zone gelegen is.

In de bebouwde kom van Vorden, Kranenburg en Wichmond wordt op
woensdag 20 maart het snoei- en tuinafval huis-aan-huis opgehaald.
U hoeft hiervoor geen telefonische afspraak te maken.

Bewoners van het buitengebied dienen wel een afspraak te maken via
de afvalinformatielijn van de Regio Stedendriehoek: 0570 - 637755
van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur. Een afspraak kunt u maken tot
uiterlijk maandag 18 maart.

Aanbiedingsregels:
- Takken mogen niet dikker zijn dan 15 cm en niet langer dan 1,5 m.
- Takken moeten gebundeld worden aangeleverd.
- De bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.
- Het snoei- en tuinafval moet aan de openbare weg worden

geplaatst.
- Het totale volume mag maximaal 2 m3 bedragen.
Als u zich niet aan deze regels houdt, wordt uw tuin- en snoeiafval
niet meegenomen.

Snoei- en tuinafval zelf gratis wegbrengen naar:
- Stortplaats Armhoede te Lochem, Hagendijk 1.
- Afvalscheidingsdepot op het industrieterrein te Zutphen aan de

Letlandsestraat 8.

Beide zijn geopend:
op werkdagen van 8.00 -12.00 en 12.30 -16.00 uur
op zaterdag van 9.00 - 13.00 uur.



Actie 'De Wereld in verantwoordelijk'

Handtekeningenactie van
Amnesty voor Afghanistan

Aantal aanvragen
groeit bij Bezoek
en Oppas Service

Onder het motto T)e wereld is verant-
woordelijk' voert Amnesty Internatio-
nal tot 15 maart actie voor verbetering
van de mensenrechtensituatie in Af-
ghanistan. Vrijdagochtend 15 maart
staat Amnesty International op de
Vordense weekmarkt. Hier kan men
een petitie ondertekenen gericht aan
president Clinton van de Verenigde
Staten en president Jeltsin van de
Russische Federatie. De petitie roept
beide wereldleiders op hun invloed
aan te wenden om te verzekeren dat
resoluties van de Verenigde Naties
voor de mensenrechten in Afghanis-
tan worden uitgevoerd.

De meeste mensen kennen Afghanistan
als het land dat werd binnengevallen
door troepen van de Sovjetunie, waar
vervolgens jarenlang werd gevochten
en het gewapende verzet werd ge-
steund door de Verenigde Staten. Aan
de koude oorlog kwam een eind, aan de
burgeroorlog in Afghanistan na 16 jaar
nog steeds niet. Wie tegen wie vecht is
voor een buitenstaander soms moeilijk
te volgen. Op dit moment is de macht in
Afghanistan verdeeld over drie coalities
van gewapende groepen: Jamiate Islami
van president Rabbani, de Shurae Ha-
mahangi en de Taliban.

Alle strijdende partijen hebben bombar-
dementen en raketaanvallen uitgevoerd
op woongebieden, waarbij tienduizen-
den ongewapende burgers zijn gedood
en velen meer gewond raakten. Mensen
stierven terwijl ze over straat liepen, in
hun huis zaten of schuilden in scholen
of moskeeën.

Alle strijdende partijen rechtvaardigen
de bombardementen op woongebieden
door te stellen dat de mensen daar een
rivaliserende partij zouden steunen. De
mensenrechtencrisis in Afghanistan is
verergerd door de ongecontroleerde
verspreiding van wapens in het land.
De Verenigde Staten, de Russische Fede-
ratie, Pakistan, Saoedi Arabie en Iran be-
horen tot de landen die hiervoor verant-
woordelijkheid dragen. Zij hebben wa-
pens geleverd aan Afghanistan in het af-
gelopen decennnium zonder maatrege-
len te treffen om te verzekeren dat de
wapens niet werden gebruikt om men-
senrechtenschendingen te begaan.

De regeringen van deze landen hebben
de plicht, de invloed en de gelegenheid
om ervoor te zorgen dat positieve maat-
regelen worden genomen om de rechten
van de mens in Afghanistan te bevorde-
ren en te beschermen.

Duizendste lid van
Huurdersvereniging
Hans Hulleman, voorzitter van de
'Huurdersvereniging Hengelo-Vorden'
heeft vorige week woensdagavond het
duizendste lid van de vereniging in het
zonnetje gezet. Deze eer viel de fam.
J.Korenblik te beurt, die woonachtig is
in een van de aanleunwoningen bij het
bejaardencentrum 'De Wehme'. Hulle-
man overhandigde de familie een

bloemstuk. De 'Huurdersvereniging
Hengelo- Vorden' is in 1993 opgericht.
In dat jaar werd de woningbouwvereni-
ging 'Thuis Best' een Stichting. Vanuit
de ledenraad van 'Thuis Best' werd toen
een werkgroep in het leven geroepen
die er voor Mgde dat er een participa-
tieovereenkJKt tot stand kwam. De
opgerichte huurdersvereniging houdt
zich met name bezig met de rechten van
de huurders. Zo worden er momenteel
onderhandelingen met 'Thuis Best' ge-
voerd over ̂ a op handen zijnde huurs-
verhoging <^PIp l juli 1996 in zal gaan.

Biej ons
in d'n Achterhoek
Soms vraog iej ow wel 's af: wat is t'r met Voddn an de hand. 't Liekt wel of
alles in 't honderd löp en d'r niks meer van de grond kan kommen.
Zoas met de Wientjesvoort. Wiej zaggen ons daor al loopn op 'n mooien zom-
mernaomeddag tussen mooie olde riejtuugen. Langs netjes angelegde gazons
met 'n terras wao'j op ow gemak un köpken koffie Kont koopn (met 'n kuuks-
ken d'r biej) ow veurezet deur 'n aardugge serveerster.
Maor de luu in 't hoge Noorden, die de hele kraom vanuut Leek hier nao too
woln brengen, bunt zo eschrokken van alle soeza die d'r biej kwam kiekn, dat
ze d'r maor veur bedankt heb. En de centen veur de uutbreiding now daor uut-
egeven wöd en wiej op 'n höltjen kont bietn.

Biej ;t WV-kantoor staot ze in de zommerdag, at de vakanties an de gange
bunt, buutn in de riege. Neet umdat ze neet vlot genog warkt daorbinnen.
Maor daor kont t'r maor twee veur en twee achter de balie staon. Daor mot
dus meer ruumte kommen. Waorumme dat neet gebeurt? Umdat t'r weer 's
met alles en iederene rekkening mot wodn eholn en zodoende alles biej 't olde
blif.

Een schouwburg ha'w hier in Voddn neet, anders zo'w daor mooi 't drama
'brandweergarage' op können voern. Dan kwam d'r heel volle volk kiekn die
'n aovund heel volle wille zoln hemmen. Want laow eerluk wean, 'n drama is
't wel. Eers de grond biej de bestaonde brandweergarage vekoopn. Dan d'r
achter kommen dat de garage eigenluk te klein is. En dan zeggen: an 't andere
ende van 't darp zette wiej 'n niejen neer. Zonder te vraogen ofde luu de grond
t'r wel veur kwiet wilt. Of te oaverleggen met de luu waor e in de buurte
kump. Dan vraog iej toch um heibelderieje.
En moj meschien toch de olde garage maor verbouwen of helemaols afbrek-
ken en op dezelfde plaatse 'n niejen neerzetn. At de buurte, waoj de grond an
vekoch heb en d'r 'n aadug huusken op heb ebouwd, teminste neet dwars geet
liggen want dan hi'j 't schaop helemaols an 't drieten.

A'k goed bun inelicht, geet Jan Timmer uut Eindhoven binnenkot met de VUT.
At ze den 's hier hen haaln. Dan waarn d'r oaver 'n jaor meschien wel heel wat
minder probleemn biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Het aantal mensen dat in 1995 een be-
roep heeft gedaan op de Bezoek en Op-
passervice voor verwarde en demente-
rende bejaarden is gestegen ten opzichte
van 1994. In 1995 waren er in totaal 28
hulpaanv'ragen. In het jaar daarvoor wa-
ren dit er nog maar 11. Deze cijfers zijn
afkomstig uit het jaarverslag 1995 van
de Projectgroep Bezoek en Oppas Servi-
ce.
De Bezoek en Oppas Service is een pro-
ject dat bedoeld is voor verwarde en de-
menterende ouderen in Gorssel, Lo-
chem, Vorden, Warnsveld en Zutphen.
In deze regio zijn er 30 opgeleide vrijwil-
ligers beschikbaar voor dit project. In de
praktijk blijkt dat veel verzorgers de
BOS te laat inschakelen met het argu-
ment dat men zelf de verzorging nog
wel aankan. Het is is volgens de Bezoek
en Oppas Service geen schande dat eni-
ge steun wordt verkregen in deze zware
taak. De projectgroep zou graag zien dat
het contact met de vrijwilliger al in een
vroeg stadium wordt opgebouwd. Vrij-
willigers kunnen zo een goede omgang
met de dementerende creëren en de
mantelzrog van partners en familie kan
de verzorging langer volhouden. Opna-
me in een verpleeghuis kan zo uitge-
steld worden of is in het geheel niet no-
dig.
De projectgroep ontwikkelde in 1995
nieuw presentatiemateriaal. Dit kon ze
realiseren dankzij een financiële bijdra-
ge van het Fonds Zomerpostzegels.
Door middel van het verspreiden van
posters en bijbehorende folders hoopt
de projectgroep in 1996 een bijdrage te
leveren aan de bekendheid van de Re-
gionale Bezoek- en Oppas Service. Voor
meer informatie kan men in Vorden con-
tact opnemen met de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden (55 34 05).

CONTACT
een goed en graaa gelezen blad

Speld met Gouden
Hart voor
Nedac Sorbo
Eind vorig jaar benoemde de Aktivitei-
ten Stichting 'Vorden' mevrouw De Jong
van de Nedac Sorbo Groep bij het derde
lustrum van de Stichting tot ere-lid. Tij-
dens een vorige week gehouden bijeen-
komst van de Stichting werd mevrouw
De Jong in het bijzijn van enkele geno-
digden, het bestuur en de commissie het
bij het ere-lidmaatschap behorende gou-
den hart opgespeld. Dit gebeurde door
voorzitter Jan van Ark. De motitvatie
voor dit ere-lidmaatschap is de positieve
en adviserende bijdrage die wijlen de
heer Jac.H. de Jong heeft gehad en die
de Stichting nog steeds nastreeft. Tevens
is de stimulerende bijdrage van de Sor-
bo en de warme belangstelling van me-
vrouw De Jong voor de Stichting een
aanleiding geweest om deze onder-
scheiding uit te reiken. Mevrouw De
Jong zei in haar dankwoord deze geste
van de Aktiviteiten Stichting 'Vorden'
zeer op prijs te stellen.

Jong Gelre voert
revue 'Loat
ze de Ruumte' op
De afdeling Warnsveld van Jong Gelre
voert op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart
de revue 'Laot ze de Ruumte' op in zaal
De Boggelaar. Naast de twee avond-
voorstellingen is er op zaterdagmiddag
een uitvoering die bedoeld is voor de
ouderen in deze regio. Na afloop van de
avondvoorstellingen is er gelegenheid
een dansje te maken onder leiding van
dansorkest 'Assorti'. In de pauze is er
een verloting.

MAART

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

13 ANBO Klootschieten bij 't Olde
Lettink

14 Bejaardenkring Dorpscentrum
15 Leon de Winter in de Bibliotheek
18 Vrouwenclub Medler, Leger des Heils
18 NBvP en Ja v Dorpscentrum
19 Samenzangavond RvK in de Geref.

Kerk
19 NCVB Vorden dhr. H. Berendsen
19 Soos Kranenburg
20 HVG Dorp viering 50-jarig jubileum
20 ANBO Klootschieten bij' t Olde

Lettink
20 Welfare voorjaarsconcertmiddag

Wehme
20 NBvP D. Hiddink in de Herberg
20 HVG Wichmond, Ringsamenkomst
21 PCOB Oude Volksgebruiken
21 HVGWildenborchPaasliturgie
23 Concert Jubal Vierakker
25 NBvP 'Doe morgen'
27 Bejaardensoos Vierakker
27 ANBO Klootschieten bij't Olde

Lettink
28 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag

APRIL

ledere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

1 Vrouwenclub 'Medler', eigen leden
2 Bejaardensoos Kranenburg, Passie-

middag —
3 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
3 HVG Linde, Paasviering
3 HVG Wichmond, Paasstukjes maken
3 Welfare Hand werken Wehme
7 PaasvuurCCK Kranenburg

10 ANBO klootschieten vanaf ' t Olde
Lettink

11 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 HVG dorp Ringavond in de Herberg,

Wilde Ganzen
11 HVG Linde Ringa vond in de

Herberg, Wilde Ganzen
15 Vrouwenclub Medler, Boerinnekes
16 Soos Kranenburg, soosmiddag
16 NCVB Mevr. T. van Buren
17 HVG dorp, Lezing Buitenleven in de

Achterhoek
17 HVG Wichmond, Kraam- en

bakerpraatjes
17 Welfare handwerken, Wehme
17 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
18 PCOB Kamerplanten
18 HVGWildenborch, Kunst en Kitsch
21 Voorjaarstocht VRTC de

Achtkastelenrijders
21 HSV de Snoekbaars,

Seniorwedstrijden
23 HVG Linde, Ledenvergadering in

Utrecht
23 HVG dorp, jaarvergadering in

Utrecht
24 ANBO Klootschieten vanaf't Olde

Lettink
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum
29 Vrouwenclub Medler, Baars

Joke te Velthuis
opent expositie
Zicht op Hackfort
Als beheerder van het cultureel gedeelte
van kasteel Hackfort opende Joke te
Velthuis vorige week dinsdagavond de
expositie 'Zicht op Hackfort'. Tot en met
zaterdag 30 maart tonen deelnemers aan
de cursus landschapstekenen en schil-
deren op kasteel Hackfort van de sei-
zoenen 1994 en 1995 hun werk. Een rijke
schakering van toegepaste technieken
en materialen levert een kleurrijk beeld
op van 'Hackfort en omgeving'.



Met uw hulp
redt hij het!
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y• Save the Children.

ADVERTEREN KOST GELD^

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

GAAT U MEE
NAAR DE HUIS-

HOUDBEURS
op 13-15-16-17-19-20

21 -23 maart
(bij voldoende deelname)

Vertrek Ruurlo om 8.00 uur
daarna Vorden, Zutphen,

Brummen, Eerbeek en Loenen

f 42,- p.p. (entree + bus)

HAVI Reizen J.L. Harren
Klarénbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
26 feb. t/m zondag 3 mrt. 1996.

Bij een hoort een en een
jaar- sfreefver- totaal
verbruik bruikvoor streefver-
van: de afgelo- bruik sinds

pen week 29-10-'95
van: van:

800 m3 28 m3 562 m3

1000 m3 35 m3 704 m3

1200 m3 42 m3 846 m3

1400 m3 49 m3 985 m3

1600 m3 57 m3 1128 m3

1800 m3 64 m3 1267 m3

2000 m3 71 m3 1408 m3

2200 m3 78 m3 1550 m3

2400 m3 85 m3 1689 m3

2600 m3 92 m3 1831 m3

2800 m3 99 m3 1971 m3

3000 m3 106 m3 21 12 m3

3300 m3 117 m3 2323 m3

3600 m3 127 m3 2535 m3

3900 m3 138 m3 2746 m3

4200 m3 148 m3 2955 m3

4500 m3 159 m3 3168 m3

5000 m3 177 m3 3518 m3

5500 m3 194 m3 3872 m3

6000 m3 212 m3 4226 m3

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMOG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 03 1 4 • 32 65 5 1

WINTERSWIJK : 0543 - 5 1 2 212

ZEVENAAR : 0316 - 52 39 47

ZUTPHEN : 0575 - 5 4 24 24

1 THEO TERWEL 1
« AUTOSCHADESPECIALIST 11

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

CQCËASJI NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

G L K A I T I E J O Ï Ï
B O E K E N ™ ,

VERKRIJGBAAR BIJ:

DE VONK EVANGELISCHE BOEKHANDEL
Warnsveldseweg 98, Zutphen, telefoon (0575) 51 45 69

Bel vrijblijvend voor informatie over:
• Thuiszorg
m Kraamzorg
m Persoonsgebonden budget
m Thuisbchnndeling

Neem dan contact op met NTN Thuiszorg.

(0575) 5164 63
Regioburcau Midden-IJssel, Rustoordlaan 45F, 7211 AW Eefde
Steunpunt Winterswijk, tel. (0543) 5310 53

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

Maandag 11 t/m zondag 17 maart

• Alle* wat u moet weten over verantwoord slapen
• Persoonlijk advies voor individuele wensen • Diverse aanbiedingen

LATTOFLEX BEDSYSTEEM

Kom proef liggen
op het unieke
computerge-
stuurde meetbed

PULLLMAN BOXSPRINGS

Ontdek het comfort van
het slapen op een box-
spring-combinatie

PULLMAN

SOFTSIDE WATERBEDDEN

CASCADE

De laatste ontwikkelingen op het gebied
van slapen op water.

VERSTELBARE LATTENBODEMS

Demonstratie van de vele mogelijkheden
van een verstelbaar bed.

bttc.fl

SENIOREN BEDDEN AUPING AURONDE

Comfort, kwaliteit en tijdloos design.

MA 11 T/M DO 14 MAART VAN 9.00 TOT 18.00 UUR • VRIJDAG 15 MAART VAN 9.00 TOT 21.00 UUR
ZATERDAG 16 MAART VAN 9.00 TOT 16.30 UUR • ZONDAG 17 MAART VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

OOK OP
ZONDAG

o n e n B l apen
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Uitnodiging
Op 18 maart (vanaf 13.30) t/m
23 maart a.s. presenteren wij u de nieu-
we voorjaarsmode '96. Dit alles onder het
genot van een drankje. Omdat u als vaste
klant voor ons onmisbaar bent en uw
mening op prijs wordt gesteld, zouden
wij het een eer vinden u te mogen
begroeten.

Korting...
Het filiaal van Lammers Damesmode
in Winterswijk viert dit jaar haar 10-
jarige jubileum. Om dit jubileum met u
te vieren kunt u tijdens de mode-intro-
ductieweek in alle filialen van Lam-
mers Damesmode op nog eens 10%
korting rekenen!

P.S.
Denkt u aan uw stempelkaart?

introductieweek
Van maandag ISrtiacirt (vtttiaf 13.30

Vorden Zutp.bMs^l|||||| 575-55 197!
39 80 : . .

> Duetirtcbem Dr Hte^



Willum van Loon opvolger van Frans Smit bij Wijnhuis Vorden

'Het was gelijk liefde op het eerste gezicht'
Frans Smit stopt ermee. De 61-jarige
eigenaar van Wijnhuis Vorden draagt
woensdag 13 maart oficieel zijn slijte-
rij aan de Burgemeester Galleestraat
in Vorden over aan Willum van Loon.
Samen met zijn vrouw Mini gaat hij
dan genieten van een welverdiende
rust zonder de dagelijkse beslomme-
ringen van het zakenleven. Op
woensdag 13 maart houdt Wijnhuis
Vorden Open Huis voor alle vrienden
en relaties van Frans en Miny Smit.
Tevens is er voor hen dan de moge-
lijkheid om kennis te maken met de
nieuwe eigenaar van de Vordense slij-
terij.

Frans Smit liep al enkele jaren rond met
het idee om zijn zaak te verkopen. 'Maar
het was niet eenvoudig om een goede
opvolger te vinden. Er waren in eerste
instantie wel een aantal gegadigden die
heel enthousiast waren, maar die kregen
het financiële plaatje bij de bank niet
rond. Alles bij elkaar heeft het daarom
best wel lang geduurd voordat de op-
volging een feit was. Want wat ik per se
niet wilde was een overname door een
keten. Ik heb niets tegen een Gall & Gall
maar ik denk dat een dergelijke zaak
een hele andere sfeer uitstraalt dan ons
Wijnhuis. Veel minder persoonlijk. Ter-
wijl dat juist altijd ons visitekaartje is ge-
weest', aldus Frans Smit.

Geschiedenis
Veel ouderen in Vorden hebben het over
'Het wapen van Vorden' als ze 'Wijn-
huis Vorden' bedoelen. Deze naam
stamt uit het verleden toen de familie
Smit nog een café runde aan de Dorps-
straat. De overgrootvader van Frans
Smit - de heer Brandenbarg - startte in
1860 met een café op de plek waar nu
cafe-restaurant De Herberg staat. Vol-
gens Frans Smit heette dit café oor-
spronkelijk 'De Zwaan'. Later is deze
naam vervangen door 'Het wapen van
Vorden'. Op het etiket van het beroemde
'Brandenbarg's Citroentje' prijkt nog
steeds een afbeelding van Opoe Bran-
denbarg. Het café is in de loop van de
jaren altijd in familiehanden gebleven.
In 1959 werd Frans Smit de eigenaar
van het etablissement. Als Frans Smit te-
rugdenkt aan die tijd gaat hij plotseling
van het Algemeen Beschaafd Neder-
lands over in het dialect. 'Dat waren na-
tuurlijk hele andere tijden. Dat kun je
niet vergelijken met tegenwoordig. Nu
zul je het niet meer meemaken dat een
bouwvakker op maandagmiddag met
een fles het café binnenloopt om voor
zichzelf en zijn collega's een borrel te
halen. Drinken tijdens het werk was
toen heel normaal. Ze hadden dan met
z'n allen geld gelapt om een warme bor-
rel te kunnen drinken tijdens de schaft-
pauze', lacht Frans Smit.
Een echte slijterij zoals wij dat nu ken-
nen, was 'Het Wapen van Vorden' eind
jaren vijftig nog niet. 'Nee, de mensen
kwamen toen nog binnen stappen met
Grolschflesjes en daar ging dan de li-
keur in. Zo is het allemaal begonnen.
Dat gebeurde allemaal achter de bar,
maar in de loop van de tijd hebben we
toch een aparte ruimte ingericht voor de
slijterij. Ook ben ik me toen meer gaan
verdiepen in wijnen en heb ik daarin

Willum van Loon (links) volgt Frans Smit op bij Wijnhuis Vorden.

een speciale opleiding gevolgd', aldus
Frans Smit. Begin jaren tachtig zette
Frans Smit^fc gezondheidsredenen een
punt achtoWet café en richtte hij zich
volledig op de slijterij. Hij verhuisde met
zijn zaak naar de Burgemeester Gallee-
straat en Corrie en Hannie ten Barge
werden de nieuwe eigenaren van het
café. i^t
'In het be^lRieb ik het er heel moeilijk
mee gehad dat ik geen café meer had,
want je komt van de ene op de andere
dag in een hele andere situatie terecht. Je
werktijden zijn plotseling van 9 tot 6. En
dat benauwde me wel, want is was al-
tijd een vrije jongen geweest. Daarom
was ik ook zo blij dat ik op een gegeven
moment mijn winkel kon combineren
met een docentschap aan de KMBO. Ik
zat daar in het horecaonderwijs en was
onder andere verantwoordelijk voor de
stages. Op die manier kwam ik weer
wekelijks in aanraking met de horeca.
En dat beviel me wel', aldus Frans Smit.

Toekomst
Frans en Miny Smit zullen in het pand
naast de winkel aan de Burgemeester
Galleestraat blijven wonen. 'Op die ma-
nier houden tenminste contact', lacht
Willum van Loon. 'En ik hoop dat Frans
af en toe binnen komt lopen om samen
met mij een nieuwe wijn te proeven',
voegt de nieuwe eigenaar van Wijnhuis
Vorden daaraan toe. Willum van Loon
maakte in zijn leven een aantal verras-
sende wendingen. Zo was hij jarenlang
geschiedenisleraar en stapte hij acht jaar

geleden in de automatiseringshandel.
'Op een gegeven moment had ik het wel
gezien in de automajj^ring. Het nadeel
van dat werk vondl^iat het allemaal
zo onpersoonlijk was. Ik miste het con-
tact met de mensen. Daarom ben ik ook
zo blij met deze winkel. Vooral de per-
soonlijke contacten met de mensen spre-
ken mij bijzonder a^^aldus de 46-jari-
ge Willum van Loc-^^

Toen Willum van Loon kennis maakte
met Wijnhuis Vorden was het gelijk lief-
de op het eerste gezicht. 'Het contact

met Frans is via een gezamenlijke ken-
nis gelegd. Die kennis vertelde mij op de
hockeyclub dat Frans ermee wilde op-
houden en zo is het balletje gaan rollen',
vertelt wijnkenner Van Loon die woon-
achtig is in Gorssel. Samen met zijn
vrouw Astrid, zoon Merlijn en dochter
Mijntje gaat hij de slijterij aan de Burge-
meester Galleestraat runnen. 'Wat me bij
deze zaak bijzonder aanspreekt is de
sfeer die de winkel uitstraalt. Dat moet
behouden blijven. En datzelfde geldt
voor de kwaliteit van de produkten die
wij hier verkopen.'

De oude slijterij van Frans Smit aan de Dorpsstraat.

Tja het kan iedereen overkomen....
Vandaag lacht de toekomst u toe, maar hoe is dat morgen?

Bijna 85% van de gehandicapte Nederlanders wordt "dat" tijdens het leven.

Door ernstige ziekte of een onverwacht ongeluk. Op alle leeftijden. In uitzonder-

lijke gevallen dreigt dan zelfs een catastrofe. Wat dan?

AVO helpt waar de regelgeving niet toereikend is en hulp écht moet. Dankzij de

nationale collecte en vele donateurs. Ons werk neemt toe, helpt u ook?

AVO HELPT, ALS NIETS MEER ZEKER IS

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN



ECH* MOTORFREAKS C AAW NAAR
HAR' .MAIM MOTORI-N

...voor een bezoek aan
onze Voorjaarsshow
op 15, 16 en 17 maart.

Met o.a.
demonstraties van

mini motor club Slick '96

Het "gezicht" van uw

bedrijf wordt mede

bepaald door uw

drukwerk. Het is uw

visitekaartje dat er

onberispelijk behoort uit

te zien, zowel in ontwerp.

Goed drukwerk valt op...

sterker, het verhoogt de

herkenbaarheid van uw

onderm

Wij zijn daarin uw partner.

WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010. FAX 561086, BBS 664O40
NIEUWSTAD 30 - 7261 AH - POSTBUS 22 - 7260 AA

WlN DIT UNIEKE
ROLGORDIJN!

Bij aankoop van bécé-raamdecoratie
kunt u meedoen aan de wedstrijd.
Gratis poster voor de
eerste 25 kopers.
Actie loopt t/m 30 maart 1996.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000

'DECO HOME ZO. *T ERVOOR DAT IK MOOIER WOON'

Paasrufmmer
Contact
In week 14, 1-5 april, komt het Paasnummer van Weekblad Contact uit. Deze
verschijnt in alle vier edities. Berichten en advertenties gaarne inleveren voor
15 maart.

De redactie.

NIEUW!
Een goede slaap is
de basis van een
gezond leven. Kies
daarom voor een
Akva-Soft water-
bed, u slaapt dieper
en beter ontspan-
nen. Een AKVA
watermatras is
vervaardigd van de
beste vinylsoort en
heeft een afneem-
bare en afwasbare
toplaag.

TOT 50% BESPARING OP ENERGIE KOSTEN

Akva-Soft waterbedden:
• voldoen ruimschoots

aan de strengste
kwaliteitsnormen.

• goede garantie
• altijd goed op

temperatuur
• probleemloos te

reinigen
• ook toepasbaar in uw

eigen ledikant!
Kom naar Helmink en
ervaar zelf het
ligcomfort van een
AKVA waterbed.

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen
IKT HET MOOIER BH U THUIS

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O

Administratie- en belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar
invullen van al uw aangiften.

Tevens het adres voor een totaalpakket
administratieve dienstverlening

Speciaal voor het invullen van uw

belastingaangiften
houden wij

extra zittingsavonden
op woensdag 13, 20 en 27 maart

van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij
Federatie Adviserende Beroepen
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W'Servo Drive zorgt voor
supersnel spoelen. 39
Jf°°

r "f"enders- Inkl.
standsbediening. NU

t / f

deze prijzen
•\

goed op!
PHILIPS 25 PT 4501
CROOTBEELD-TV
63 cm (eff. 59 cm) Flatsquare beeldbuis.
Stereo, Teletekst en
afstandsbediening.

WHIRLPOOL KOMBIK AST
Schitterend design. Koelgedeelte 156 liter. Vr ies-
gedeelte 60 liter. Afgeronde deuren, l inks- of
rechtsdraaiend te monteren. ~

Voor Expert
gaat niets te ver
(f=\ Extra lage prijzen door gezamenlijke
^V7 inkoop van 3000 Experts in Europa.

(fiï\ Gratis een jaar lang Expert All-Risks-
\V7 Garantie (bij aankopen boven 490,-).

(f=\ Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten
VL/ van al uw apparatuur.

(f^\ Gratis Geluidsgarantie voor een
^& optimaal geluid in uw huiskamer.

(f^\ Gratis Onderhoudsbeurt bij iedere
vV/ videocamera of -recorder.

(f=\ Gratis Omruilgarantie
KÜVy bij al uw aankopen.

(•fm] Betaalgemakmetde
VïZ/ Expert Creditcard.

E X P E

BAUKNECHT ELEKTRONISCHE
KONDENSDROGER
Geen afvoer nodig. Elektronische vocht-
meting. Met 10 programma's
enafkoel faseter
voorkoming van kreuk.
ADV.JLS99,-

DRAADLOZE
TELEFOON
Goedgekeurde
draadloze
telefoon voor
in en rond
het huis.
Met 12 kanalen.
Aan te sluiten
op bestaande
aansluiting.

PHILIPS HS 825 3-KOPS

OPLAADBARE SHAVER
Dubbele scheertechniek
voor gladder resultaat.
Mettrimmer/tondeuse.
8 Uur opladen is genoeg
voor weken snoerloos
scheren!

TELETEKST

51CMKLEUREN-TV
51 cm (eff. 48 cm) beeldbuis, Teletekst en
afstandsbediening. NU

•\ cm

BOSCH 1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
11 Basisprogramma's voor alle soorten was-
goed. Laag water- en energieverbruik. Met
Eco-toets.

ADV.1S49T-
VANJL2W,-

JVCMXS200MIMISET
2x 55 Watt versterker, tuner, dubbel auto-
reverse cassettedeck en CD-speler. Diverse
equalizer-instellingen.
Inkl. luidsprekers en
afstandsbediening. NU

eicpert ARENDSEN
RAADHUISSTRAAT 14, HENGELO (GLD.), TELEFOON (0575) 46 25 11

A A R W O JE W I J Z E V A M

VOOR DE AANLEG
VAN UW TUIN

VIJVERFOLIE
0,5 mm dik, per m2

4,75

ORNAMENTEN
vele modellen

TUINVERLICHTING
zowel in hout als

gietaluminium

SIERSTENEN enz.

TUINMEUBELEN
volkunststof, hout, rotan
enz. U heeft al een kom-

plete set:
4 volkunststof verstel-
bare stoelen + tafel wit

vanaf

2 jaar garantie
Ook in andere kleuren

verkrijgbaar per set vanaf

prijzen inklusief BTW.
Kom vrijblijvend eens

kijken bij

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo

Telefoon (0575) 46 21 39

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

VOERING-
STOFFEN

diverse fournituren

NU

HALVE PRIJS

Zutphenseweg - Vorden

'Dankzij uw steun kan ik doorgaan'
•̂ ••••B kunnen tien mensen in India ^ -̂r—-» -̂*—

Inge Koppelaar, arts m Zimbabwe: worden geholpen aan goed /^S^Tv^X
'Wanneer ie als Nederland arts in Zimbabwe Bfl •• drinkwater / /A _? tL. \ vw\
Inge Koppelaar, arts in Zimbabwe:
Wanneer je als Nederland arts in Zimbabwe
woont en werkt, dan weetje maar al te goed hoe
belangrijk het is datje, indien nodig, kunt
terugvallen op een organisatie als SIMAVI.' Voor /50 , -

kunnen tien mensen in India
worden geholpen aan goed
drinkwater

kan het werk van platte- .
lands-ziekenhuizen worden
uitgebreid en verbeterd

SIMAVI steunt vele projecten. In tientallen ontwik-
kelingslanden, uitsluitend waar het écht nodig is.
Uw Nederlandse gulden besteden wij aan:
moeder-kindzorg, drinkwaterprojecten, vluchtelingenhulp en blindheidbestrijding.

SIMAVI Spruitenbosstraat 6,
2012 LK Haarlem

kan iemand zijn gezichts-
vermogen weer terug-
krijgen GIRO 300100
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Voetbal

W Vorden
Vorden speeelde afgelopen zondag te-
gen IJsselstreek 2. Het eerste kwartier
schiep Vorden zich enkele kansen. Ron-
nie de Beus kreeg twee unieke mogelijk-
heden om Vorden op voorsprong te
brengen. Het lukte hem echter niet om
te scoren. IJsselstreek deed vervolgens
wat terug, maar de sterk keepende Ma-
rinho Besselink greep telkens goed in. In
de 25e minuut was het echter wel raak
en schoot Freddy Wolf van IJsselstreek
hard in de linkerbovenhoek. Marinho
Besselink wist dit schot niet te keren
(0-1). Vlak voor rust wist Vorden bijna te
scoren. Helaas belandde een schot van
Rob Enzerinck tegen de paal.
Na de pauze trok Vorden massaal ten
aanval. Maar zoals in de meeste wed-
strijden van Vorden viel het doelpunt
aan de verkeerde zijde. Freddy Wolf
strafte in de 55e minuut een verdedi-
gingsfout van Vorden af (0-2). Een mi-
nuut later kopte Ronny de Beus Vorden
naar 1-2.
In de slotfase kreeg Vorden nog legio
kansen, maar de verdiende gelijkmaker
bleef uit. Zondag speelt Vorden een uit-
wedstrijd tegen Zutphen.

Uitslagen
Vorden Al-Lettele Al 4-1, Vorden BI-
Reunie BI 5-2, Ruurlo B2-Vorden B2 2-3,
AZSV C5-Vorden Cl 0-2, Zurphania Dl-
Vorden Dl 0-3, Vorden El-Warnsveld El
1-4, AZC E3-Vorden E2 8-5, Vorden Fl-
Gazelle Fl 3-4, Oeken F2-Vorden F2 3-0,
Vorden l-IJsselstreek l 1-2, VVG 2-Vor-
den 2 1-4, DCS 6-Vorden 3 0-5, Witkam-
pers 4-Vorden 4 5-2, Vorden 5-Deo 2 2-5,
Vorden 6-Neede 8 2-7.

Programma
Davo Al-Vorden Al, Deventria B2-Vor-
den BI, Vorden B2-RKZVC BI, Vorden
Cl-WVC Cl, Zutphen 1-Vorden l, Vor-
den 2-RKZVC 2, Vorden 3-Doesburg 3,
Vorden 4-Eibergen 4, Hercules 2-Vorden
5, Witkampers 9-Vorden 6.

Ratti
Het eerste elftal van de afdeling Zondag
van Ratti speelde afgelopen zondag in
Laren tegen de Witkampers 5 en behaal-
de een verdiende 5-1 overwinning. Na
een lange winterstop was het voor de
Kranenburgers wel weer even wennen.
Het combinatiespel wilde in de eerste
helft nog niet bijzonder vlotten. Dit
werd mede veroorzaakt door de strakke
wind.
Nadat doelman Marcel Dekkers een
harde inzet uitstekend tot hoekschop
had verwerkt, moest hij even later toch
de bal uit het net halen toen de linker-
spits van de Witkampers een handig ge-
nomen vrije schop fraai inkopte. Anton
Peters kreeg hierna een goede kans voor
Ratti om de score gelijk te maken, maar
zijn stiftbal raakte slechts de lat.
Na de rust speelde Ratti slimmer. De
combinaties waren beter. Op aangeven
van Jos Schroer wist Gerrit Uenk al na
vijf minuten te scoren. Een paar minu-
ten later was het zelfs al 2-1 voor Ratti.
Alexander Kappert zette hoog voor en
Patrick van Londen kopte snoeihard in.
In de 70e minuut schoot Rob Heuvelink
Ratti zelfs naar 3-1, gevolgd door een
tweede doelpunt van Patrick van Lon-
den (4-1). Rob Heuvelink bepaalde ten-
slotte de eindstand op 5-1. Zondag
speelt Ratti thuis tegen Socii 4.

Jeugd
Het C-team van Ratti bracht vorige

week woensdag een bezoek aan de ere-
divisie club Go Ahead Eagles uit Deven-
ter. De contacten met deze vereniging
waren gelegd door jeugdtrainer Henk
Bulten. Onder het genot van een drankje
werd het gezelschap welkom geheten in
de kantine van de Adelaarshorst. Daar-
na volgde er een uitgebreide rondlei-
ding door het stadion en werd er een
training van de selectie bijgewoond. De
spelers namen na de training volop de
tijd om handtekeningen uit te delen en
een praatje te maken met de jeugd van
Ratti. Voerzien van een mooie poster en
onder de indruk van hetgeen ze hadden
meegemaakt, keerden de Kranenburgse
voetballers terug naar huis.
Niet alleen de C-jeugd mocht even rui-
ken aan de eredevisie. De D-pupillen
zijn namelijk het Team van de maand'
bij de Graafschap in Doetinchem en ere-
gasten bij de thuiswedstrijd tegen Feye-
noord op 17 maart. Enkele weken gele-
den waren de pupillen met hun leiders
reeds te gast bij een avondtraining van
De Graafschap. Bij de gelegenheid zijn
er foto's gemaakt die in het programma-
boekje zullen verschijnen op 17 maart.
Verder is Ruud Mullink van Ratti uitge-
roepen tot pupil van de maand. Hij mag
de bal tijdens De Graafschap-Feyenoord
leterlijk op de stip leggen.
Het afgelopen weekend speelde de
jeugd van Ratti Cl tegen Brummen C2.
De Kranenburgers verloren de wed-
strijd met 7-1. Aankomend weekend
speelt Ratti Al tegen Reunie Al.

Socii
Uitslagen: Socii F-Wilhelmina SSS F 2-9,
Socii E-Warnsveldse Boys E 4-4, Warns-
veldse Boys C-Socii C 7-0, Socii B-Pees-
ke B 7-1, Socii Wez^^2-l, Gorssel 2-So-
cii 2 1-4, Socii 4-^^>hen 5 4-1, Socii
5-Baakse Boys 41-1, Erix 6-Socii 6 4-1.
Programma: Warnsveldse Boys F-Socii
F, Socii E-Almen E, Socii C-Sabor C,
Dinxperlo B-Socii C, WWV-Socii, Socii
2-Zutphania 2, Socii 3-Wolfersveen 3,
Ratti l-Socii 4, Eerbeekse Boys 8-Socii 5,
Socii 6-Lochuizen 5.

V o 11 e y b (i l

De dames van Dash Sorbo speelden af-
gelopen weekend een uitwedstrijd te-
gen Dynamo Tubbergen. Doordat de
Vordense dames nogal moesten wennen
aan de zaal en het licht van de sporthal
in Tubbergen kwamen ze al snel op een
achterstand van 6-0. Een time-out aan
de kant van Dash Sorbo bracht de da-
mes weer in het gareel en al gauw was
de achterstand van 6-Q omgebogen in
een voorsprong van 12-6. Dynamo
kwam hierna weer op gelijk hoogte
(13-13) door veel geklungel aan de Vor-
dense kant. Uiteindeijk won Dash Sorbo
met 15-13.
In de tweede set hadden de Vordense
dames de smaak goed te pakken en
mede door de goede opslagbeurt van
Evelien Averdijk wisten ze deze set bin-
nen te halen met 15-5. Ook de derde set
werd door Dash Sorbo gewonnen. Za-
terdag spelen de dames tegen koploper
Vovem uit Emmeloord»

Uitslagen
HP Devolco 3-Dash l 3-1, DP Heeten
1-Dash 2 3-1, D3A DVO 6-Dash 6 2-1,
HP Dash l-Heeten l 3-0, H2A Dash
2-Boemerang 2 3-0, Dl Dash 3-Harfsen l
3-1, D3A Dash 4-Heeten 2 1-2, D3B
Dash 5-Wilp 2 1-2, MCI Dash 1-Gorssel
12-l,JB2Dashl-WSVl-2.

Programma
H2A Socii 1-Dash 2, D Rekreanten Dash
1-Vios 2, D Rekreanten Dash 2-WSW 3,

H Rekreanten Dash 2-Terwolde, HP
DVO 1-Dash l, Dl Epse 1-Dash 3, D3A
Epse 2-Dash 4, D3B Devolco 8-Dash 5,
MCI Gorssel-Dash l, D3D Dash Sorbo-
Vovem, DP Dash 2-Devolco 4, D4A
Dash 7-Voorwaarts 4, D3A Dash 6-Wik
4, H3A Dash 3-DSC 4, JB2 Dash 1-Side
Out 2.

Socii
Uitslagen: H2A Socii 1-Keizersprong 3
2-1, D2A Socii I-De Kei 0-3, D4A Socii
2-Harfsen 5 0-3.

Squash

Afgelopen week waren negen spelers
van Squash Centrum Vorden in Zuid-
Frankrijk. Er werd deelgenomen aan
een toernooi van Sqush Club Le Neptu-
ne in Gap. De reis van twee keer 1200
kilometer loonde zich. Het toernooi was
goed bezet en er werd squash gespeeld
op een hoog niveua. De deelnemers na-
mens Squash Centrum Vorden waren
André Balvert, Mannes Bekman, Peter
Borger, Marinka Daling, Jan Klomp, Fio-
na Simpson, Jan Werner Sobering, Mat-
hieu Turken en Paul Turken. In het Fran-
se dagblad Le Dauphiné werd uitge-
breid aandacht besteed aan het deelne-
men van de Vordense spelers aan het
toernooi in Gap.

Bridge

Uitslagen groep A Bridgeclub BZR Vor-
den van woensdag 6 maart: 1. mv/hr
Scholten 63.3%, 2. dms Meijer/Smit
57.6%, 3. dms Van Burk/Hendriks
55.0%. Groep B: dms Gej«fcJhausen/
Krukziener 63.8%, 2. hrn KSBr pers/Ja-
burg 55.4%, 3. mv.hr Speulman'58.0%.

PKV

Tijdens de jaarvergadering van de
Pluimvee- en konijnenvereniging Vor-
den in zaal 'De Herberg' werd er af-
scheid genomen van voorzitter H. Be-
renpas. Deze was 16 jaar voorzitter van
de vereniging geweest. Hij wordt opge-
volgd door T. Zevenhoeken die al enke-
le jaren vice-voorzitter was. Hij sprak
woorden van waardering tot de schei-
dende voorzitter en bood namens hem
namens de vereniging een parkerset
met inscriptie aan als aandenken. Verder
werd de heer D. Kuiper benoemd als be-
stuurslid.
De Pluimvee- en Konijenvereniging
heeft op dit moment 90 leden. Tijdens de
jaarvergadering werden er verder wis-
selbekers uitgereikt voor het onderlinge
jaarlijkse kampioenschap. De volgende
personen ontvingen een wisselbeker: J.
Rouwenhorst (grote hoenders), T. Ze-
venhoeken (dwerghoenders), Silvia Jan-
sen (sierduiven), A. Dijkstra (konijnen
grote rassen), H. Verstege (konijnen
middenrassen), Combinatie The Black
Stars (konijnen kleine rassen), H.J. Bier-
hof (konijnen dwergrassen), Fabio van
Olst (sierduiven jeugd) en Gijs Wiskamp
(konijnen jeugd). Aan het eind van de
vergadering dankte de voorzitter de le-
den voor de belangstelling en wenste ie-
dereen een goed seizoen toe.

Judo

Het jeugd team van Rob's-Sports heeft
afgelopen zaterdag in Biddinghuizen op
het nippertje de eindronde gehaald in
de Judo Teamcompetitie. De finaledag is
op 23 maart in Markelo. Het senioren-
team van Rob's Sports plaatste zich
eveneens voor de eindronde in Markelo.

D a ju m c n

Dostal heeft de competitie in de nationa-
le hoofdklasse afgesloten met en eervol-
le vierde plaats. Het team behaalde
twaalf punten uit 11 wedstrijden. In de
laatste wedsrijd werd met 8-12 verloren
van Hiltex uit Amsterdam. Vorden 3
won haar wedstrijd tegen DOG Almen
met 11-5. Het vierde team van de Dam-
club Vorden verloor haar competitie-
wedstrijd met 4-8 van DCZ Zevenaar.

Paardesport

Op zondag 10 maart werd de 13-jarige
Inge Regelink - lid van de landelijke rij-
vereniging en ponyclub de Graafschap -
in het zonnetje gezet. Een week eerder
had zij met haar pony Lady in Lochem
de Gelderse Kampioenschappen indoor-
springen voor ponies in de Klasse M ge-
wonnen. Op een druk bezochte receptie
die haar door het bestuur werd aange-
boden, waren zeer veel mensen aanwe-
zig. Namens de gemeente Vorden was
wethouder Aartsen aanwezig. Voorzit-
ter Henk Heuvelink memoreerde in zijn
toespraak dat nog nimmer in de ruim
60-jarige geschiedenis van de vereniging
een lid het zo ver geschopt had en dat
dit zeker een felicitatie waard was. Ook
wethouder Aartsen prees de sportieve
inzet van Inge Regelink.

Is Uw drukwerk

vakwerk geworden,

dan komt het van

Weevers uit Vorden!

DRUKKERIJ
WEEVERS

In de nacht van dinsdag 5 op woensdag
6 maart werd er ingebroken in een auto
die geparkeerd stond aan de Boonk. De
dieven kwamen binnen door de linker-
portier te forceren. Uit de wagen werd
een radiocasetterecorder, een versterker
en twee radioboxen weggehaald.
Verder had er vorige week woensdag
een aanrijding plaats op de Zutphense-
weg ter hoogte van de Aldi. Toen een 19
jarige vrouw uit Vorden het uitrit van de
supermarkt kwam uitrijden zag ze een
auto op de Zutpenseweg over het
hoofd. Beide wagens liepen lichte mate-
riele schade op.
Vrijdag 8 maart had er op de Zutphense-
weg een ongeluk met zware materiele
schade plaats. Toen een 43-jarige man
uit Zutphen ter hoogte van de Kruisdijk
linksaf wilde slaan, werd dit over het
hoofd gezien door een 37-jarige Vorde-
naar die achter hem reed. Deze haalde
hem namelijk aan de linkerkant in. Bei-
de wagens moesten worden afgesleept.
Afgelopen weekend brandde er een
hooischuur van de Vijfsprong aan de
Reeoordweg af. De brand onstond na-
dat een 6-jarige jongen vuurtje aan het
stoken was. Deze jongen uit Amsterdam
logeert op dit moment in een huis in de
omgeving van De Vijfsprong. Ondanks
het feit dat de brandweer zeer snel ter
plekke was, brandde hooischuur volle-
dig af.



AVO HELPT,
ALS NIETS

MEER ZEKER IS

INTEGRATIE
GEHANDICAPTEN

625.000
Vraag om info: postbus 850,

3800 AW Amersfoort

ADVERTEREN KOST GELD.,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

mode

SENIOREN
SHOWS
dinsdag 19 maart

om 10.00, 13.45 en 15.30 uur

Onze Seniorenshows, met zowel dames- als
herenmode, trekken steeds meer publiek.

Een publiek dat wel steeds jonger lijkt te worden!
Geen wonder, want deze groep kleedt zich

steeds vlotter.

Maar naast het modische vinden we ook
kwaliteit en comfort belangrijk,

net als u.

Vergeet u niet een zitplaats te reserveren?
(0575) 55 73 81

Burg. Galleestraat 9
Vorden

Konsumptie-aardappelen
BILDTSTAR EN
SURPRISE
Ook voor pootaardappelen
vroege, middenvroege en
late rassen.

G. Wolsink aardappelen
Tolhutterweg 11, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 11
Geopend maandag t/m zaterdag

Rommei-
verkoop
Zaterdag 16 maart 1996 aanvang 10.00 uur,
einde 13.00 uur, wegens renovatie te koop:

Tafels, stoelen, bedden, matrassen, spreien,
dekens, gordijnen, tafellinnen, bestek, servies,
keukengerei, kasten, lampen, diverse dranken
en dergelijke.

Borculoseweg 4
Barchem

VALLE VERZASCA
BRONKHORSTERSTRAAT 9
7256 KE KEUENBORG
TEL (0575)461195

* Vijveraanleg
* Tuinhout
* Sierbestratlng
* Vijverartikelen
* Folie-verwerking

OPENING
VIJVERSEIZOEN 1996

AANBIEDING
POMP
800 liter van f 139,- voor

VIJVERFOLIE
0,5 mm

f89,-

f4,95
Valle Verzasca, het adres voor uw Vijveraanleg

Tevens lassen wij de folie ter plekke. Voor vragen of
een offerte houden wij ons aanbevolen,
ledere zaterdag geopend van 9.00-17.00 uur

drukwerk dat
gezien wordt.
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DRUKKERIJ
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CONTACT
een goed en graag gelezen blad

IN VOORMALIG
JOEGOSLAVIË
WIJ BLIJVEN HELPEN

Ruurloseweg 21
7251 LA Vorden
Tel.(0575)551485
Telefax (0575) 55 16 89

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

accountants en belastingadviseurs

Voor het deskundig verzorgen van uw

belastingaangifte 1995
zal ons kantoor ook dit jaar weer geopend
zijn op de volgende avonden:

woensdagavond 13 maart
woensdagavond 20 maart

van 18.30 tot 20.30 uur

Agrarische ondernemers willen we nog even attenderen
op het volgende:
Mac Sharry-regeling (mais-premie)
Nieuwe kaarten van Vorden en omgeving zijn op ons kantoor aanwezig.
Wilt u een kopie hebben, breng de aanvraag van 1995 mee, dat maakt
het zoeken eenvoudiger.

Paasnummer
Contact
In week 14, 1-5 april, komt het Paasnummer van Weekblad Contad uit. Deze
verschijnt in alle vier edities. Berichten en advertenties gaarne inleveren voor
15 mnart.

De redactie.

Nieuw pand,
nieuwe collectie

Het mooie weer zit eraan te komen.
Bij Lammers Damesmode hangt de nieuwe voorjaars-

en zomercollectie al voor u in de rekken.
Kom dus snel naar het vernieuwde pand in Vorden.

Het is zeker de moeite waard!

D A M E S M O D E
Het Nederlandse Rode Kruis

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-55 19 71
Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 0543-51 39 80
Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 0314-36 04 16



Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang van woensdag 20
maart 1996, gedurende zes weken, voor een ieder ter
gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door
gedeputeerde staten van Gelderland, behoudens
zinsneden van de artikelen 5,6,7,8,9,10,13,14 en 17,
goedgekeurde bestemmingsplan:

- 'Vorden Centrum en Oost 1994' (goedkeuringsbesluit
GS: 12 februari 1996 - nr. RG95.51995).

Het plan is een algehele herziening van de
bestemmingsplannen voor de dorpskom van Vorden,
voorzover gelegen ten oosten van de Boonk en de
Schoolstraat en ten noorden van de Vordense Beek
(exclusief het terrein van de Decanije), inclusief
industrieterrein Werkveld alsmede de lintbebouwing
Inags de Ruurloseweg (tot aan de Hamelandweg) en de
Almenseweg.

Degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten heeft gewend, alsmede een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest zich overenkomstig dat artikel tot
gedeputeerde staten te wenden, kan gedurende de
termijn van ter-inzage-legging beroep instellen.
Tegen de onthouding va/i goedkeuring aan zinsneden
van de genoemde artikelen kan een ieder gedurende de
termijn van ter-inzage-legging beroep instellen.
U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, binnen de
beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te
treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 13 maart 1996

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.
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GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken'

bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27
februari 1996 heeft vastgesteld de 'Verordening tot de 3e
wijziging van de Bouwverordening 1993'.
De verordening ligt vanaf heden voor een ieder ter
inzage en kan tegen betaling van de kosten beschikbaar
worden gesteld. Zij treedt op 14 maart 1996 in werking.

Vorden, 13 maart 1996.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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IKKERIJ
WEEVERS

Familiedrukwerk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10

(ADVERTENTIE)

Weekendrecept
Vlogman
Zwitserse runderlap

Bereidingstijd: 45 minuten

Stoof tij d: 2 uur

Benodigdheden voor 4 personen:
100 gram margarine of boter, l kilogram dikke runderlap, peper, zout, 100
gram panklare worteltjes of winterpeen, Vz bosje selderij, 100 gram prei, 150
gram gesnipperde uien, l kruidnagel, l klein blaadje foelie, 200 gram gepelde
tomaten, Vz vleesbouillontablet, 6-8 dunne plakjes bacon of mager ontbijtspek,
2 theelepels goudgele mosterd, 150 gram Emmenthaler aan een stukje, !1/2
eetlepel slaolie, 2 eetlepels aardappelmeel, l deciliter koffieroom of room, sel-
derijzout, worcestersaus of aroma

Benodigd keukengerei: grote vlees of braadpan, snijplank, mes, kleine koeke-
pan, grote steelpan, zeef of draaizeef, satépen, kommetje

Bereidingswijze:
1. Laat de margarine smelten op een matige warmtebron. Bestrooi het vlees

met peper en zout. Leg het vlees in de pan wanneer het schuim van de mar-
garine begint weg te trekken en deze begint te kleuren. Bak het vlees aan
beide zijden bruin.

2. Voeg zoveel heet water toe dat er 2 centimeter vocht in de pan zit. Sluit de
pan als de inhoud kookt. Temper de warmtebron.

3. Snijd de wortels in dunne plakjes en snijd deze nogmaals door. Was en
kneus de takjes selderij.

4. Verwijder van de prei het wortelgedeelte en alleen de harde groene blade-
ren. Snijd het wit en het lichtere groen van de prei overdwars in smalle
repen.

5. Doe de stukjes wortel, selderij, prei en ui in de vleespan. Voeg de kruidnagel
en de foelie toe.

6. Neem uit de tomaten de harde stukjes onder de kroontjes weg. Snijd de
tomaten klein en doe ze in de pan.

7. Voeg het bouillontablet toe. Schep het groentemengsel rondom het vlees en
controleer of het bouillontablet is opgelost. Schenk, als dat nodig is, weinig
heet water bij het vlees, zodat de bouillon 2 centimeter hoog op de bodem
van de pan staat.

8. Laat het vlees onder af en toe keren lVz-2 uur, afhankelijk van de kwaliteit,
sudderen.

9. Bak intussen de reepjes spek in de kleine koekepan langzaam uit.
10. Controleer na ruim l uur sudderen of het vlees bijna gaar is. Prik daartoe

met de satépen door het vlees dat maar weinig weerstand mag bieden.
11. Neem het vlees even u^le pan en bestrijk de bovenzijde met de helft van de

mosterd. Snijd de kaa^Fzoveel plakken dat daarmee het vlees tot op enige
afstand van de wand bedekt kan worden.

12. Leg de kaas op het vlees, bestrijk de kaas met de rest van de mosterd en leg
de plakjes spek op de kaas.

13. Zet de zeef op de steelpan en giet de jus uit de pan over in de zeef.
14. Verhit de olie in de vl^Mpan, leg daar het vlees in en schep wat van de zeer

warme olie over de kaWmet mosterd en spek. Draai de warmtebron laag en
sluit de pan.

15. Roer het aardappelmeel aan met een deel van de room. Giet de rest van de
room in de steelpan en bind de inhoud met het papje. Laat de saus zacht
koken en maak de saus pikant van smaak met peper, zout of selderijzout en
worcestersaus. Dien de saus apart met het vlees op.

Tip van de kok:
Geef er rosti bij en een rauwkostsalade, bijvoorbeeld komkommersalade. Gar-
neer het vlees met een paprika gevuld met taugé of mais.

slagerij Vlogman

GEEF OM HET KIND VAN NU, GEEF AAN

Voor leef- en speelruimte
in elke wijk in het hele land

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht • Telefoon (030) 24.47.000

Verliefd wandelen
in de lentezon.'

ONZE
HERSENEN
WORDEN
BEDANKT

Bewegen, zien, ruiken en proeven... Ons leven kan zo boeiend zijn.
Toch krijgt één op de vijf Nederlanders een hersenaandoening.
Dan ziet het leven er wel even anders uit, soms van de ene op de
andere dag. Denk eens aan dementie, schizofrenie, beroerte,
depressie, hersenletsel...
De Hersenstichting Nederland bevordert daarom jaar in, jaar uit,
het wetenschappelijk onderzoek, op een zeer breed terrein. Elke
gulden, elke donatie is daarbij bitter noodzakelijk. Ons jaarthema
in 1996 is: HERSENEN IN DE WAR. Steun ons werk.

LJHERSENSTICHTING NEDERLAND
Korte Houtstraat 10 - 2511 CD 's-Gravenhage

Ik steun het werk van de Hersenstichting

Nederland.
O Ik word donateur
O Zend mij de algemene informatie

Naam:

Adres:

m/v

Postcode:

Plaats:



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

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modem, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies.

IHARMSEN
VAKSCHiLDERS

Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

IS DE WAARDE VAN
UW HUIS GESTEGEN?

Dan kunt u een gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies goed
gebruiken. Want met uw hypotheek kunt u misschien meer

doen. Die droomreis maken of zorgen voor een betere oude-
dagsvoorziening. Een hypotheek heeft een grote invloed op uw

manier van leven. Geld kunt u maar één keer uitgeven. De hoog-
te van de hypotheek bepaalt hoeveel u kunt besteden. Ook de

soort hypotheek is voor uw uitgavenpatroon van belang. Soms is
het beter om te beginnen met een hoge aflossing of juist met

een extra storting. Soms is dat juist een verkeerde keus. Wat voor
u het beste is, ligt aan uw persoonlijke omstandigheden. Want
een hypotheek moet helemaal bij uw manier van leven passen.

Dat geldt voor nu en in de toekomst Een hypotheek is meer dan
een lening. Het Is een persoonlijk geldplan.

NVM.HYPOTHEEKSHOP LOCHEM
is gevestigd aan de Nieuwstad 9 te Lochem

in het kantoor van
Thoma makelaars.

Voor een afspraak met uw persoonlijke
Hypotheekadviseur Gert Smit bel:

0573 - 251 251

NVM HYPOTHEEKSHOP

uw geldplan voor huis én leven

NVM •
HYPOTHEEK
SHOP •

VOOR AL UW

DRUKWERK
DRUKKERIJ
WEEVBIS

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRLK
ZUTTUOI HL • TCUFOON M7I HUM - FAX MMCI
MCUmTAD l* • TM1 HK - fO»T*U» 1* - 71OO AA

WARNSVELD:

The Readshop
Dreiumme 55

7232 CN WARNSVELD

Tel. (0575) 52 75 79

Fax (0575) 52 38 26

DA-DROGISTERU
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 52 32 69

RUURLO:

Boekhandel
Postkantoor

Ruurlo
Borculoseweg 17

Telefoon (0573) 45 12 63

HENGELO:
Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 • Hengelo (Gld.)
Telefoon 46 20 62

STEENDEREN:

Mevr. v. Veldhuizen-
Onstenk

Begoniastraat 3

7221 AL Steenderen

Telefoon 45 23 98

DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuken vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keukens voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo

Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

Briefkaarten

Stickers

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

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

Joostenkamp 41

7261 P] Ruurlo

ACCOUNTANTS

BELASTINGADVISEURS

Telefoon (057:?) 45 36 76

Fax(0573) 15 :M) 76

Uw partner onder andere in/.ake:

samenstellen en controleren van jaarrekeningen

fiscale- en bedrijfseconomische advisering

fiscale aangiften (ook voor particulieren)

advisering inzake ondernemingsvormen

begeleiden van ondernemers

juridische zaken

personeel & organisatie

Meer info?
Bel-vrijblijvend

Luchtige soepele stoffen. Zomerse kleuren als kiwi, wit, geel, brique en
marine. Mode die echt bij dé zomer hoort. Ontdek dit voorproefje op
voorjaar en zomer tijdens onze open huis dagen.

DONDERDAG 14 MAART
VRIJDAG 15 MAART
ZATERDAG 16 MAART

G R O T E M O D E S H O W
15,00 uur

mödèeentrum

Teunissen
ruurlo

iiliiil

dorpsstraat 22 telefoon (0573) 45 14 38



Reurei '96 in aantocht
Voor de derde keer wordt de jaarlijkse
paas-eiermarkt 'Reurei' gehouden.
Dat zal zijn op zondag 31 maart aan-
staande, Palmzondag. Evenals voor-
gaande jaren zullen bezoekers kun-
nen genieten en watertanden van de
fraaie staaltjes van eibewerking. Heel
gewone kippeëieren worden omgeto-
verd tot juweeltjes, in allerlei technie-
ken, zoals schilderen, krassen, batik-
ken, etsen en beplakken. Daarnaast
zijn eieren te zien die zijn openge-
werkt, al dan niet in combinatie met
beschildering, eieren uit hout ge-
draaid en van chocola gemaakt.

Maar niet alleen eieren van de huis-,
tuin- en keukenkip worden er tentoon-
gesteld. Ook die van andere vogelsoor-
ten, zoals ganzen, eenden, nandoe's en
struisvogels zijn door de deelnemende
eikunstenaars onder handen genomen.
Op Reurei kan de bezoeker kennis ne-
men van oude, traditionele (palm)paas-
gebruiken: de palmpaasstok in vele uit-
voeringen, de bouw van een authentiek
paasvuur (waarvan een schaalmodel
aanwezig is) en nog vele andere. Kort-
om, een tentoonstelling van de meest ui-
teenlopende artikelen die met Pasen of
Palmpasen te maken hebben.
Zoals velen misschien bekend zal zijn,
wordt het ei al sinds mensenheugenis
beschouwd als het symbool van het
nieuwe, jonge leven, de terugkeer van
het voorjaar met al zijn ontluikende
kracht. Aan het ei werden overal (en
worden nog in sommige culturen) magi-
sche krachten toegeschreven. Magie
speelt een zeer belangrijke rol bij de ope-
ning van Reurei '96. De organisatoren
van het grootse evenement willen daar-
over nog geen bijzonderheden kwijt, be-
halve dat de openingsceremonie een
heel bijzondere wordt!
Al sinds de eerste keer dat Reurei werd
gehouden, bestaat er belangstelling voor
deelname vanuit het Duitse deel van de
Euregio. Naar aanleiding van vele en
herhaalde verzoeken heeft de organisa-
tie besloten dit jaar aan twee dames uit
het Duitse Bocholt deelname mogelijk te
maken door elk van hen een tafel ter be-
schikking te stellen. Beiden hebben het
aanbod graag aangenomen en zullen
hun eiversierkunst tonen.
Een deel van de geëxposeerde eieren is
voorzien van motieven uit de folklore
van diverse landen. Naast al eerder ge-
toonde Saksische, Japanse, Hongaarse
en Zuidduitse, zullen dit jaar ook eieren
te zien zijn, versierd in de techniek van
en met traditionele motieven uit Silezië.
Folkloristische motieven uit de Oekraï-

ne kunt u bewonderen aan een andere
tafel.
Vele eieren zijn versierd met motieven
van de meest uiteenlopende aard. Eie-
ren met vogels, eieren met bloemen, ge-
boorteëieren, ikooneieren, eieren met
pauweveren, origamiëieren, keramische
eieren zijn enkele van de soorten die te
zien zullen zijn. Geometrische motieven
en ecoline-gekleurde eieren zijn van
zeer aparte allure.
Ook met Pasen kunt u uw interieur ver-
sieren met speciale paasdecoraties.
Prachtige voorbeelden daarvan zijn op
Reurei te zien. Paaskransen van berket-
wijgen, mooi opgemaakt met versierde
eitjes en zijden voorjaarsbloemen zullen
een blikvanger voor uw ramen zijn. Dat-
zelfde geldt voor de corndolly's: paas-
decoraties die van stro zijn gemaakt en
eveneens zijn opgesierd met onder an-
dere eieren. Kaarsen in eivorm, voorzien
van diverse motieven zorgen voor een
sfeervolle paasverlichting.
Een aantal Ruurlose ondernemers
neemt deel met hun speciale paasarrike-
len. Bakker Geutjes, boekhandel Hoij-
tink, bloemist Weustenenk, Hannie
Morssinkhof en boter- en kaasboerderij
'n Ibink zullen hun respectievelijke
paasartikelen uitstallen. Restaurant De
Luifel laat u zien hoe mooi speciale
paastafels kunnen zijn. Bovendien
brengt dit horecabedrijf speciale eige-
rechten tijdens Reurei.
De heer Ben Knippenborg zal, samen
met de heer Jan Bleumink, een folklore-
hoek bemannen, waar u gewaar kunt
worden welke oude, traditionele paas-
gebruiken er zijn geweest in het verle-
den en welke nog steeds in zwang zijn.
Het Staringinstiruut uit Doetinchem
stelt een fotoexpositie ter beschikking,
waarin voor een deel nog niet op Reurei
getoonde zijn opgenomen.
Evenals voorgaande jaren is er ook voor
de scholen weer iets te doen. Voor de
groepen 3 en 4 van de basisscholen is
een wedstrijd uitj^Échreven. Kinderen
van groep drie wordt gevraagd geza-
menlijk een paashaas te maken, terwijl
kinderen van groep vier samen een
paaskip mogen knutselen. Een jury zal
van beide typen l^^nooiste exemplaar
aanwijzen. De v^^Piaars krijgen een
groepsprijsje. De paashazen en -kippen
worden in de zalen van De Luifel ten-
toongesteld.
De paas-eiermarkt is op 31 maart gedu-
rende de eerste anderhalf uur alleen toe-
gankelijk voor mensen die slecht ter
been zijn en voor rolstoelgebruikers.
Aansluitend vindt de opening plaats,
waarna iedereen van harte welkom is.

Regiocontact wandelt in
voetspoor van Staring
Rond het dorp Almen aan de Berkel
in de Gelderse Achterhoek houdt de
Stichting Regiocontact Vecht Veluwe
IJsselstreek een wandeling op tweede
paasdag. De wandeling besteed de
aandacht aan het beroemde gedicht
van de bekende dichter A.C.W. Sta-
ring (1767-1840) over 'De Hoofdige
Boer'. Verder zijn er de landgoederen
TJe Velhorst' en 'Het Waliën' in opge-
nomen. Men kan kiezen uit een route
van 9 of 15 km.

'Elk weet waar 't Almensch kerkje staat
en kent de laan die derwaart gaat'. Zo
begon dichter Staring in 1820 zijn ge-
dicht over 'de hoofdige boer'. Een ge-
dicht dat het dorp Almen bekend heeft
gemaakt, maar ook een gedicht dat ziet
op de behoudenheid van het Gelderse
volk, dat het nieuwe eerst wil toetsen
aan het oude.

Zaken die Staring in zijn gedicht noemt,
zoals de oude pastorie, boerderij en
voorde zijn in de wandeling terug te
vinden. Het Almense kerkje is een oud
bedehuis dat al in 1272 wordt genoemd,
maar het huidige gebouw is opgetrok-
ken in de 14e eeuw.

Niet ver van het dorp Almen bevond
zich vroeger kasteel 'De Ehze', dat in
1400 toebehoorden aan de Van Heecke-
rens. Het gebouw is in 1820 gesloopt en
alleen het gietijzeren toegangshek uit
1730 herinnert ons er thans nog aan. Het
werd geplaatst toen Christiaan Carel
van Lintelo hier woonde. Aan de zuid-
zijde van de Berkel treffen we nog het
fraaie landgoed 'De Velhorst' aan. Het
bestaat uit een typisch kampenland-
schap. Kenmerkend zijn de verspreide
loofbosjes met houtwallen omzoomde
kampen en verspreide boerenerven. In
de 19e eeuw kochten de Van Heecke-
rens .een grote oppervlakte woeste
grond aan op het Warkense Veld. Hier
wordt het Waliën gesticht. Dit kwam la-
ter in bezit van de fam. Van Doorninck,
die in 1915 het huidige landhuis lieten
bouwen. Het tuinontwerp werd ge-
maakt door de bekende architect Sprin-
ger.
U kunt de wandeling beginnen bij Hotel
'De Hoofdige Boer', Dorpsstraat 38, 7248
AH Almen en Camping 'Warnsveld', War-
kenseweg 5, 7231 PT Warnsveld. Nadere
inlichtingen: Stichting Regiocontact Vecht
Veluwe IJsselstreek, tel. 0321-331555 en
0341-557212.

Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drukken wij de lijst af; Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg

Prins Glausiaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Dëldenseweg
Kondwég

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Belle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam.Koren,Elshofl5,tel.55 24 66

De Doeschot
Het Stroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 W 30

S. v.'s-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. variGelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, Julianalaan 12, tel. 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72

B.Galléestraat
Smidsstraat
Muldèrskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivel hof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Rüurloseweg
DéDecaruje

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groene weg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12

Hetjebbink
DeBoönk
HetElshof
De Haar
DeSteege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

HetMolenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

GEEF OM HET KIND VAN NU

Voor leef- en speelruimte
in elke wijk in het hele land

Postbus 85233, 3508 AE Utrecht - Telefoon (030) 24.47.000

Paasnummer
Contact
In weck 14, 1-5 april, komt het Paasnummer van Weekblad Contact uit. Deze
verschijnt in alle vier edities. Berichten en advertenties gaarne inleveren voor
15 maart.

De redactie.



Veel belangstelling tijdens forummiddag over 'Wonen en Zorg'

De heer P. Takken van de afdeling
Vorden van de Algemene Bond voor
Ouderen sloeg halverwege de forum-
middag over 'Wonen en Zorg' de spij-
ker op z'n kop. Volgens hem zijn er op
dit moment teveel instanties actief op
het gebied van ouderen en zorg.
"Daardoor zien de ouderen door de
bomen het bos niet meer. Er moet ge-
woon een centraal meldpunt komen
waar ouderen terecht kunnen met al
hun vragen en problemen op het ter-
rein van wonen en zorg. Op die ma-
nier wordt het voor de ouderen in Vor-
den allemaal een stuk duidelijker', al-
dus de heer P. Takken.

Afgelopen vrijdagmiddag hield de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden een
forummiddag over het thema 'Wonen
en Zorg' in het Dorpscentrum. De be-
langstelling voor deze middag was zeer
groot en ook de hoeveelheid vragen die
werden gesteld aan de forumleden was
buiten verwachting. In de praktijk blijkt
het voor veel ouderen een hele puzzel
voor welke activiteiten ze waar moeten
aankloppen. De opmerking van de heer
Takken van de Algemene Bond voor
Ouderen dat de ouderen in Vorden een
centraal meldpunt missen voor al hun
vragen en problemen was dan ook geen
lose kreet.
Forumlid W. van de Vuurst, direkteur
van verzorgingshuis De Wehme, haakte
in op de opmerking van de heer Takken
en deelde mee dat er op dit moment be-
sprekingen worden gevoerd om te ko-
men tot een centraal meldpunt. Aan
deze besprekingen wordt deelgenomen
door de gemeente Vorden, de Stichting
Welzijn Ouderen Vorden, de Zorggroep
Oost-Gelderland en De Wehme. 'Ik ver-
wacht dat we in december 1998 deze be-
sprekingen kunnen afronden en dat er
dat per l januari 1999 een centraal meld-
punt is', aldus Van de Vuurst. Vanuit de
zaal werd er enigszins lacherig gerea-
geerd op de woorden van de direkteur
van De Wehme. 'Ik hoop dat wij er dan
nog zijn. Waarom moet dat zo lang du-
ren?'.

Verandering
Gedeputeerde C. Voerman (CDA) uit
Vorden was vrijdag de voorzitter van de
forummiddag. In zijn openingswoord
ging hij in op de veranderende samenle-
ving. 'In het verleden werd er door de
overheid bepaald wat goed voor ons
was. In de jaren zestig hebben we een
periode gehad dat we dachten dat ieder-
een die 65 werd naar het bejaardenhuis

moest. Dat is een achterhaalde gedachte.
Tegenwoordig proberen we zoveel mo-
gelijk de zorg af te stemmen op de vraag
van de individuele burger en is het de
bedoeling om ouderen zolang mogelijk
zelfstandig te laten wonen', aldus C.
Voerman.
Dit laatste is een reactie op de verande-
rende samenleving. De mensen worden
gemiddeld steeds ouder. Daarnaast ma-
ken oude^fceen steeds groter deel van
de samenleving uit. Zo zal het aantal in-
woners van Vorden de komende tien
jaar met tien procent afnemen, terwijl
het aantal ouderen in Vorden in die pe-
riode met^^ procent toeneemt. 'Je be-
grijpt dat^P ook een verschuiving te-
weeg brengt als het gaat om wonen. Het
beleid van de overheid is erop gericht
dat ouderen steeds langer zelfstandig
wonen. Alleen de hele 'zware' gevallen
komen in aanmerking voor verzorgings-
huis De Wheme of een verpleeghuis', al-
dus de heer Boswinkel van Verpleeg-
huis Zutphen.
De heer J. van de Broek van werkgroep
'Wonen' van de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden drong er bij de Woningstich-
ting Thuis Best op aan om veel meer
multifunctioneel te bouwen. Dat zou de
ouderen in Vorden ten goede komen.
Gedeputeerde C. Voerman was het hele-

maal eens met de heer Van de Broek.
'Door meer voor ouderen te bouwen in
Vorden, krijg je automatisch een door-
stroming in de huizen. Want als de ou-
deren in Vorden doorschuiven naar se-
niorenwoningen, komen er huizen vrij
voor de jongeren in Vorden. Helaas is de
gemeente Vorden die mening niet toege-
daan. Zich richten ze naar mijn mening
teveel op de jongeren', aldus de heer
Voerman, die het yfceurde dat er nie-
mand van de geme^me Vorden aanwe-
zig was tijdens de forummiddag. Direk-
teur W. van de Vuurst van De Wehme
waarschuwde overigens wel voor een te
verre doorvoering v^i het beleid om ou-
deren zolang moge^P zelfstandig te la-
ten wonen. 'Ik gebruik dit voorbeeld
wel vaker. Wanneer iemand die hele-
maal achterin Linde woont, is aangewe-
zen op 24 uur per dag zorg, dan gaat me
dat te ver. Want daar hangt natuurlijk
wel een prijskaartje aan vast. Mensen
moeten niet koste wat het kost thuis wil-
len blijven wonen. Op een gegeven mo-
ment kan het zo zijn dat het voor deze
mensen beter is om naar De Wheme of
een Verpleeghuis te verhuizen'.

Kritiek
De Zorggroep Oost-Gelderland kreeg

tijdens de forummiddag veel kritiek
vanuit de zaal. De grootste klacht was
dat er in Vorden geen thuiszorgwinkel
is. 'Als ik een po wil hebben, moet ik
met de trein naar Zutphen toe om daar
vervolgens een bus of een taxi te nemen.
Dat is toch veel te omslachtig. En ik zie
met al in de trein zitten met zo'n po', zei
een verontwaardigde spreekster. De
heer Stoks van de Zorggroep Oost-Gel-
derland deelde haar mee dat hij het
liefst in elke gemeente een Thuiszorg-
winkel wil openen. 'Maar onze finan-
ciën laten dat niet toe'. Toch is er hoop
voor de ouderen in Vorden. Op dit mo-
ment worden er gesprekken gevoerd
tussen de Wehme en de Zorggroep om
in dit verzorgingshuis een depot onder
te brengen van de Thuiszorgwinkel.
Tenslotte zei mevrouw Kleijn van de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden dat
ouderen ook altijd bij hen kunnen aan-
kloppen als ze problemen hebben. 'Ei-
genlijk maakt het niet uit met welke vra-
gen de ouderen komen. Op het gebied
van ouderenzorg hebben wij een uitge-
breid netwerk. Dus als wij er zelf niet
uitkomen, dan kunnen wij de mensen
altijd doorverwijzen naar de juiste in-
stantie. Op die manier denk ik dat wij in
Vorden een voorziening zijn die heel
veel voor de ouderen kan betekenen.'

Bibliotheek
Het gaat goed met de Stichting Vrienden
Openbare Bibliotheek in Vorden. Na een
eerste mailing zijn inmiddels al meer
dan vijftig donateurs ingeschreven die
jaarlijks willen bijdragen om de biblio-
theek meer financiële armslag te geven.
Een bemoedigende start en nog dage-
lijks komen er nieuwe opgaven binnen.
Verder kunnen enkele maanden lang
advertenties worden geplaatst in Con-
tact. Advertenties waarin lezers worden
opgewekt om lid te worden van de
Stichting VOB en die worden gespon-
sord door Vordense bedrijven. En toen
onlangs voor een tentoonstelling van de
Vereniging Oud Vorden bleek dat de ga-
lerijruimte in de bibliotheek eigenlijk
nodig moest worden opgeknapt, boden
enkele leden van deze vereniging spon-
taan aan deze klus te willen verzorgen.
Schildersbedrijf Boerstoel liet zien dat je
op vele manieren kunt laten blijken dat
je een vriend van de bibliotheek bent en
stelde gratis materialen, mankracht en
adviezen beschikbaar. Zodat het werk in
korte tijd geklaard was en de galerij er
weer zeer verzorgd uitziet.
Intussen heeft de Stichting VOB zelf ook
niet stilgezeten en konden de eerste
twee akties worden ondersteund. Voor

de Kinderboekenjury, waarvoor veel
Vordense kinderen zich hebben opgege-
ven, worden prijzen beschikbaar gesteld
voor de aardigste jureringen in de diver-
se leeftijdsgroepen. En mede dank zij
een bijdrage van de Stichting VOB voor
de lezing van Leon de Winter in de bi-
bliotheek op vrijdag, kon deze interna-
tionaal bekende schrijver, ter gelegen-
heid van de Boekenweek naar Vorden
worden uitgenodigd. Daarbij moet ech-
ter vooral de royale financiële medewer-
king van Boekhandel Loga genoemd
worden. Zonder deze bijdrage zou het
niet mogelijk zijn geweest deze auteur,
die vorig jaar het Boekenweekgeschenk
heeft geschreven, te vragen om over zijn
werk te komen vertellen. Voor de lezing
van Leon de Winter zijn nog kaarten
verkrijgbaar.

Koffiemorgen
De werkgroep Thema-ochtenden over
bijbel en geloof' houdt op 20 maart een
koffiemorgen in het IJsselpaviljoen in
Zutphen. Tijdens deze bijeenkomst geeft
Tonneke Bijker een inleiding met als on-
derwerp 'Mens, waar leef je voor7. Na
haar inleiding zal de mogelijkheid wor-
den geboden in kleine groepen over het
onderwerp te praten. De koffiemorgen

zal een informeer karakter hebben.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met Nellemieke Lammers (52
65 30) of Marrie Kolenberg (56 24 60).

Geslaagd
Mevrouw J. Slagman en mevrouw J. Pel-
lenberg slaagden voor respectievelijk
het Praktijkdiploma Boekhuouden en
Moderen Bedrijfsadministratie. Zij wer-
den opgeleid door de heer D. Luichies
uit Gorssel.

Vrouwen Medler
De dames van de Vrouwenclub Medler
hadden op maandagavond 4 maart een
creatieve avond. Louise Telman liet de
dames kennis maken met borduren op
papier. Ze had verschillende voorbeel-
den van paaskaarten uitgestald en gaf
daarbij uitleg. Daarna mochten de da-
mes van de Vrouwenclub Medler zelf
aan de slag. Het was een leuke creatieve
avond.

Agarische vrouwen
De Agrarische Groep Vorden houdt op
maandagavond 18 maart samen met de

plattelandsvrouwen een avond die in
net teken zal staan van het thema 'Vrou-
wen en activiteiten op de boerderij'. De
bijeenkomst heeft plaats in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie kan men
contact opnemen met Lijke Tjoonk (55
41 63).

De afdeling Vorden van Jong Gelre or-
ganiseerde dit weekend een dropping
voor haar leden. De deelnemers werd
gedropt op het landgoed het Zand in
Hengelo en moesten zo snel mogelijk
trachten café Langeler te bereiken. Uit-
eindelijk werd de groep van Ingrid
Huurneman eerste en de groep van
Freddy Dijkman tweede.

Samenzang
De Raad van Kerken houdt op dinsda-
gavond 19 maart een samenzang in de
Gereformeerde Kerk aan de Zurphense-
weg 13. Er is weer een gevarieerd pro-
gramma samengesteld. Naast diverse
liederen zal er er ook instrumentale mu-
ziek te horen zijn.



Medima Today helpt uw gezondheid
en konditie te bevorderen op de

mooist mogelijke manier.

Medima Today onderkleding is
vervaardigd uit de allerbeste
angora-wol en beschikt over

warmte-isolerende en voehtregu le-
rende eigenschappen. Het mate-

riaal is zijdezacht en superlicht
en beschermt het lichaam waar

het nodig is en biedt koesterende
gerichte warmte.

Verkrijgbaar bij:
today

DROGISTERIJ

Ten Kate
Zutphenseweg 2
7251 DK Vorden

Telefoon (0575) 55 22 19

"7—. lr*r\ 'eveel zon in huis kan
Z-önni^e vereist dus een goede

Teveel zon in huis kan echter hinderlijk zijn en

tijden

staan

zonwering
Bestel op tijd en maak een keus uit de vele
soorten zoals:
Rolgordijn«n
Horizontal* «n vertikale

weer ROH^R.»
Zonno- en

voor de

deur
Voor degenen die voor 31 maart zonwering
bestellen, hebben wij een
zonnige vooriaarskorUng
van 1O°to (ooit voor latar* tfvmêhtum

Natuurlijk

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS
Ruurtoseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84

BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

Mensen in Nood
Geloof in eigen kracht

Zaterdagmorgen
16 maart van 9-12 uur

bij Christus Konlngkerk Vorden off
bij St. Antonius van PaduakerK te

Kranenburg

MAAK
MET

\
ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

VOOR JONG EN OUD

OPEN DAG

VORDENS TENNIS PARK

ZATERDAG 1 S MAART VAN 1 O.OO TOT 1 4.OO UUR

TENNISRACKETS EN BAI l EN AANWEZIG
NEEM WEL 8PORTKLEDINO EN SPORTSCHOENEN

VTP
OVERWEG 20 VORDEN
INFORMATIE TEL. BS 1 1 SS

Aanmelding nieuwe leden bij:

Truus Brandenbarg,
Christinalaan 3b, tel. 55 20 25
(een juniorlid moet voor 1 okt. 7 jaar zijn)

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

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

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLÉESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

uma
uitgebreide informatie over uw

aartverzekering en verzorging via de

EBO

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

Weekendaanbiedingen

ECHTE LIMBURGSE
VLAAIEN

in wel 30 soorten

DIT WEEKEND

LENTE VLAAI
'n Bavaroise met een heerlijke frisse vulling

nu voor maar l/5OO

Goed voor 12 royale punten

NIEUW!

WEEKEND-TAARTJES
verrassend lekker

speciale prijs 5,95

MUESLI-KRUIDKOEK
goed gevuld met noten, rozijnen

en zuivere honing
lekker hè

nu 4,50

TIP VAN DE WEEK:

HACKFORT VOLKOREN
nieuw In ons assortiment

vers en gezond en puur natuur

zie ook onze dagaanbiedingen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Boekenweek 1996 13-23 maart

Boekenweekgeschenk

Adriaan van Dis schreef Palmwijn, over de zwak-
te én de kracht van een mens, een eiland, een
continent. Gratis bij aankoop van ten minste
19,50 aan boeken, zolang de voorraad strekt.

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. 55 31 00

Winter

op
vrijdag
15 maart
2O.OO uur
bibliotheek
Vorden

Kaarten zijn a f 1O.-
bij de bibliotheek
en boekhandel
Loga verkrijgbaar

Raadhuisstraat 22, tel. 55 31 00

zijn wij wegens verbouwing

gesloten
Vrijdag 29 maart
staan wij weer voor u
klaar

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 55 13 84
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