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Nieuw vaandel aangeboden tijdens uitvoeringen

Sursum Corda sluit succesvol seizoen af

Vrijdag en zaterdag 13 en 14 maart jl. hield Chr. muziekvereniging 'Sursum Corda' een tweetal
uitvoeringsavonden. Deze avonden waren de afsluiting van een seizoen vol hoogtepunten: drie
onderdelen van de muziekvereniging behaalden tijdens concoursen een eerste prijs. Op vrijdaga-
vond kreeg de vereniging een nieuw vaandel aangevoden en werd het 40-jardfcubileum van trom-
pettist Dimmendaal gevierd.
,,!•.! is hel afgelopen jaar veel ge-
beurd binnen on/c vereniging",
sprak voorzitter Dirk Boerstoel aan
liet begin van de uitvoeringen. ,,Kén
le i t heelt ons aangegrepen: wij heb-
ben afscheid moeten nemen van
on/e oud-voorzitter A. Schouten .
Wat hij voor Sursum Corda heelt be-
tekend, /u i len we nie t gauw verge-
ten."
Vervolgens ging Dick Boerstoel in op
enkele hoogtepunten van het afgelo-
pen sei/ien. ..F.nkele daarvan waren
toch wel de concoursdeelnames door
de gehele vereniging." De majorettc-
vereniging in l ' u y f l i j k c n hel harmo-
nieorkesl in Doetinc hem behaalde
elk een eerste prijs. ,,l)e Mallelband
wilde van het concours in Winscho-
ten een leuk dagje uil maken", vertel-
de de voor/ilter, „maar toch kwamen
ook / i j mei een eerste pr i j s terug.
X.oiets bereik je als vereniging alleen
maar als alle leden /ie h in/el len voor
hun mu/ iek en show. Kn ook /ui je
goede leiding moeten hebben; en die
hebben we gelukkig."

Nieuw vaandel
Sursum Corda bestaat inmiddels (>'_!
jaar en het vaandel van deze mu/ iek-
vereniging bleekdoor die leef t i jd aan
'pensioen' loe Ie / i j n . De supporters-
vereniging bood daarom op vrijdag-

avond een n ieuw verenigingsvaandel
aan. l Iel is een groen vaandel met
een d u i d e l i j k moderner u i t e r l i j k en
een opdruk in een kleiner lettertype.

Jubileum
Tijdens de uitvoeringsavonden kon
ook nog een bij/onder jub i l eum wor-
den gevierd. Dhr. Ccrard Dimmen-
daal vierde / i j n - 1 0 - j a r i g j u b i l e u m als
trompettist
„Veertig jaar mu/ iek beoefenen en
dat gemiddeld 10 procent van de lijd
die men per week heef t , betekent dal
dhr. Dimmendaal in / i j n k-ven vier
jaar volledig met mu/iek bezig is ge-
weest," merkte dhr. P u t m a n , alde-
lingssec retai is van de KNK, daarbi j
op. „Dal is een reden om hem en /.ijn
vrouwGerrie vanavond eens letterlijk
en f i g u u r l i j k in de schijnwerpers te
/ellen."
De jub i l a r i s kreeg vervolgens uit / i j n
handen een oorkonde en een KIST-
speldje uitgereikt.

Afwisseling
In het druk bezochte Dorpscentrum,
waarbij ook burgemeester K.J.C. Ka-
merling en enkele ere-ledcn aanwe-
/ig waren, l ie ten de diverse onderde-
len van Sursum Corda /ien en horen
op welk hoog niveau / i j /ie h momen-

teel bevinden, l let harmonieorkest
bracht o.l.v. Cerald Roerdinkholdei
een ach t t a l muzieks tukken ten geho-
re, l lel eerl^vas hel koraal 'An Irish
h y m n lune^ffi ons land beter bekend
als het lied 'Vaste rots'. Venolgens
kwam onder andere de Pastorale- van
componist Jan de Haan (op een'
We Is h volkslied, met een t r iomfante -
l i jk . s lo t ) aan de beur t . Tevens speelde
men enkele onderdelen van het con-
cours te Doet i iu hem, /oals 'A l i t l l e
concert sui te ' van A H'red Reed, een
s t u k met veel afwisseling, waarbij tus-
sen het geweld van de bla/ers plotse-
ling de l ichte klanken van de f l u i t e n
naai voren konden komen.

De Mal le tband , o. l .v. Harry Klaassen,
kwam na de pau/e een v i j f t a l s tukken
ten gehore brengen. Mei name 'The
enter ta iner ' van Scott Jopl in werd
door /owel band als dirigent bij/on-
der enthousiast en overtuigend ge-
bracht. Ook / i j speelden enkele con-
coursonderdelen, /oals 'Lat in dan-
ces' (met 6 verschillende dansritmes
die ononderbroken gespeeld wer-
den) en 'Mallet balled'. Dit laats te
s tuk van Kees Nijsse werd op meer
uitgebreide manier gebracht dan op
hel concours. Op geluidsband speel-
de ec-ii eigen mu/iekproduktie van
strijkers en basgitaar mee.

In hel Dorpscentrum was bovendien
Ie zien en horen hoeveel jong ta len t
de vereniging wel in haar midden
heef t , /owel hel leerlingenorkest als
de mini-minirettes en de minirettes
leiden een bloeiend bestaan. Hel
leerlingenorkest, o.l.v. Cerald Roer-
dinkholder, speelde het vrolijke
'Danseiye', een Middeleeuws aan-
doend mu/iekstuk voor bla/ers en
een trom. Daarna volgde 'Variaties
op een Krans volksliedje'; een thema
op 'Au clair de la lune' met (i va r i a t i e s
en een finale.
De mini-miniret tes brachten, o.l.v.
Riet Lenselink, op speelse manier
twee maal een optreden, op mu/iek
van 'Ikkeltje en Pikkeltje' en op 'Hits
on classics'. Met name dit tweede op-
treden was een knap s tuk je werk van
de jongsten.

Speels en uitbundig
Ook de majorettes kwamen o.l.v.
Ki na Wolsink tweemaal naar het po-
dium. Voor de pau/e traden /.e op,
begeleid door een medley van f i lm-
en tv-mu/.iek: een show op melo-
dieën als 'Batman' en 'Dirty dan-
c ing ' . Het was een /eer afwisselende
show, soms oosters aandoend, soms
romantisch en dan weer speels en
ui tbundig . Na de pau/e brachten de
majorettes een show op liedjes uit de
'k inder t i jd ' . De/e werd gcJ^imerkt
dooi' de grappige, originel^^leding
(Pipi I.angkous, etc.) die daarbij ge-
diagen werd.
De minirettes, o.l.v. Krna Wolsink,
brachten na de- pau/e een bij/onder
vrolijk optreden op de kl^Épn van
'Waan/innig gedroomd'. ^^

De avonden werden besloten met
een gezamenlijk optreden van alle
orkest- en majoretteonderdelen, res-
pectievelijk op en voor het podium,
waarb i j het bekende 'Jubil issimo' ten
gehore werd gebracht.

BABY-,
KINDERKLEDING
EN SPEELGOED-
BEURS
Om de peuterspeelzaal 'Ot en Sien'
in Vorden aan geld te helpen om
nieuw speelgoed aan te schaffen voor
de- peuters, zal erop zaterdagmorgen
4 april 1992 een baby-, kinderkJe-
ding en speelgoedbeurs plaatsvin-
den in de peuterspeelzaal aan het
Jebbink 13A te Vorden.
Ook andere artikelen, /oals laar/en,
pantoffels en boeken /ijn van harte
welkom. De organisatoren hopen dat
er f l i n k wat geschonken wordt! In-
dien men dit wenst deelt men de op-
brengst van de ingebrachte artikelen.

Kleding en andere artikelen die over-
blijven krijgt u terug, ten/ij we ze aan
een ander goed doel mogen schen-
ken.
Kr zijn 2 inleveravonden: woensdag l
april en vrijdag 3 april, vanzelfspre-
kend in de peuterspeelzaal aan het
Jebbink 13A te Vorden, nabij de
sporthal.

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
De Bejaardensoosmiddag is weer op
woensdagmiddag 25 maart in het
Kudgei usgebomv. Na de koffie en
opening met mededelingen zal de
hele middag verzorgd worden door
Henk Graaskamp uit Vorden, boer
en schrijver van boeken van boeren
in Oost- en West-Duitsland. Het be-
looft een interessante middag. Dus
iedereen vanaf 60 jaar uit Vierakker
en Wichmond is v a n harte welkom
op de Bejaardenmiddag, dus tot
ziens op 25 maart.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel De Wildenborch
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. R. Hassefras, Barchem.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 22 maart 10.00 uur Eucharistieviering
Familieviering, herdenking consecratie 125 jaar
Kerk Kranenburg.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 21 maart 18.30 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 maart pastor
W. Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 21-22 maart dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1255. Adres:
Schoolstraat 9, Vorden.

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 apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 21 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 21-22 maart P. Scheepmaker, Ruur-
lo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 maart 10.00 uur Oecumenische
dienst met scholen.

R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 21 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 22 maart 10.00 uur Eucharistievie-
ring.

Weekend-Wacht-Pastores: 22-23 maart Pas-
tor Grondhuis, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Tentoonstelling
In het Grafisch Historisch Cent rum
Ie /u tphen wordt een tentoonstel-
ling gehouden van de Best Verzorgde
Boeken 1971 t/m 1985: „De Verlo-
renjaren". De opening werd verricht
door de wethouder van Cul tuur van
/utphen, mevr. A.J. Derksen-Jansen
op K) maart jl. De tentoonstelling is
voor publiek geopend van l l maart
t/m 2 mei 1992. Het museum is te
v i n d e n aan Kerkhof 16 te Zutphen
Ook het C. ra H se h Museum is op zich
zeker de moeite waard om te be/oe-

ken. Het museum is geopend op de
woensdag-, donderdag, v r i j dagen za-
terdagmiddag.

Kleurwedstrijd
Bakkerij Oplaat
De prijswinnaars van de Olympische
Kleurwedstrijd van Bakker Oplaat
zi jn: |acobine Rodenburg, 8 jaar; }o-
ris Fransen, 2 jaar; Karin Harmsen, 7
jaar. De prijswinnaars kunnen a.s. za-
terdag een lekkere taart ophalen bij
Warme Bakker Oplaat.



Problemen met
belastingaangiftes.

Voorkom
teleurstelling*!!.

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een deskundige!

Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf,

alsmede de agrarische sector.

Dij ons bent u aan het juiste adres voor:
• administratieverzorging
• loonadministratie
• jaarrekeningen
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen
• computerverwerking

t venals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen
van Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden

op woensdag 25 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en Belastingadvïeskantoor

KLEINLEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16,

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

Appel-Spijstaartjes
natuurlijk zuiver roomboter en
gevuld met verse appels en

100% amandelspijs

Natuurlijk vers van de Warme Bakker!

BIJNA LENTEPRIJS:

4,95
't winkeltje in vers brood en banket

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

Schoon water
broodnodig.

HELPSIMAVI

Door uw gift kan er een
kraan open in India.

Collecteweek: 22 t/m 28 maart.

M«*X, » Jf"*~*+ ~*l "*~V >">">»-S

P GARD

2 bos Bloemen
naar keuze 8.95

1 bak Violen 9,95

2 bos Narcissen
slechts 3,95

Volop slaplanten, spitskool- en
bloemkoolplanten

10 POTEN 10,- + r GRATIS

HAANTJES per kilo 5,85

KALKOENDIJEN per kilo 8,75

POELIER HOFFMAN

IE5EH
SCHOENMODE

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VORDEN
Dorpsstraat 4
7251 BB Vorden
tel.: 05752-3006

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

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

TE KOOP:

N.A.K. gekeurde

pootaardappelen

Diverse rassen, o.a.:

Eersteling-Doré
Lekkerlander-Parel

Eigenheimer- Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

Nu ook...

ELEKTRO
Installatiebedrijf

Het Hoge 20 - VORDEN - Telefoon 1656

Afra Jansen van den Berg-Mens
diëtist/voedingskundige

CHRISTINALAAN 16 - 7251 AX VORDEN - TEL 05752-1507

Op donderdag 26 maart a.s. om 14.00 uur start ik
in samenwerking met een acupuncturist een cur-
sus

'VERMAGEREN IN
GROEPSVERBAND'

Deze cursus is bedoeld voor:
mensen die te zwaar zijn of zich te dik voelen.

De cursus duurt 12 weken en zal ondersteund
worden door 2 a 3 consulten acupunctuur.

De kosten zijn f 190,-.
Graag van tevoren aanmelden i.v.m. beperkt aan-
tal plaatsen.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

GEVRAAGD:

PART-TIMERS
pompbediende en andere werkzaamheden

Weulen Kranenbarg & Zn.
BV

Tel. 05752-1217 of 1811

Salade van de Week:

EI-SALADE
100 gram 1 ,65

uit eigen saladekeuken

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 y0 7,95
Grove verse worst 1 k.io 9,90
Schouderkarbonade 1 uio 8,95

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Slavinken
per stuk 1,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 KMO 7,95
Rundergehakt ikno11,50
Gekruid Gehakt 1 k,i0 8,45

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Ossebraad
100 gram 2,25

n, *.....v. Gebraden Gehakt
rïJKt 100^1,25

SPECIALITEITEN

Pampaschijven
5 halen

4 betalen

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

RUNDERGEHAKT t«, 9,90
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GR&ENT

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 19-20-21 maart

UIT DE NOTENBAR:

FRANSE
NOTENMIX

b e t e r c o m p l e l t r
250 gram 2,50

maandag 23 - dinsdag 24
en woensdag 25 maart: STOOFSCHOTEL 500 gram 2,95

Maar U eet toch ook brood van de bakker, die zelf bakt,
want dat proeft U i

AANBIEDINGEN

Vordense Mik (de echte) NU
Slagroom- of Mokkasnit
van 6,75 voor

(uit eigen bakkerij)
van 2, 25 voor

(met honing)
van 3,75 voor

(met noten en vruchten)
van 3,50 voor

5,75

6,25

2,00

3,40

3,25
Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

WARME BAKKER^ WMnmc DMrvrvcn y^-^^i

OPLAAT^
De bakker die alles nog zelf bakt en dat proeft U!

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228



VERHUISD:
M. i. v. 21 maart

van Pastorieweg 2A naar:

PASTORIEWEG 13

Fam. Kamphuis-Bloemkolk
Tel. 1570

VOETBAL-
VERENIGING

VORDEN

organiseert

KLAVERJAS-
en JOKER-
AVONDEN

DONDERDAG 19 MAART
DONDERDAG 16 APRIL

Aanvang 20.30 uur

Clubgebouw 'De Ark'

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

(tot 4 april 1992)

PERMANENT KMS
hierbij

KADO
(geldig tot 2 mei 1992)

WATERGOLFofFÖHN-
kadobon

t.w.v.

31,50

J l MH E E R S l N K
H A A R M O D E

Zutphenseweg 21, Vorden
Tel. p5752-1215

GEBOREN: Jack Victor
Thomas en
Elsebeth Gatacre-Tholstrup

Londen 6 maart
10 Luxemburg Gardens
W67EA

de Wiersse
7251 LH Vorden
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Peter ten Have
en

Ellis Eykelkamp

gaan trouwen op vrijdag 27 maart a.s.
om 10.00 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Antonius van
Paduakerkte Kranenburg-Vorden.

Wij houden receptie van 14.30 tot
16.00 uur bij ons thuis.

Ons adres:
't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, 7251 LZ Vorden
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IN PLAATS VAN KAARTEN:

Op 28 maart 1992 zijn wij
40 jaar getrouwd

Antoon Beeftink
en

Gerrie Beeftink-Schouten

Gelegenheid tot feliciteren op zondag
29 maart vanaf 20.00 uur in Bodega

't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

maart 1992

Joostinkweg12,7251 HK Vorden
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Op vrijdag 20 maart a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen

H. J. W. Ellenkamp
H.J. Ellenkamp-Janssen

de dag te herdenken dat wij 50 jaar ge-
trouwd zijn.

Wij willen dit feestelijk vieren op zon-
dag 22 maart a.s.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30
uur in zaal Nijhof, Dorpsstraat 13 te
Halle.

maart 1992
KremersdijkS, 7255 KM Hengelo Gld.
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LEEFLANG ARCHITECTUUR
7251 AA Vorden Tel. 05752-2737

LEEFLANG ARCHITECTUUR is een klein maar succesvol architectenbureau.
Binnen het bureau met haar 6 medewerkers wordt met groot enthousiasme ge-
werkt aan projecten in de woningbouw (vrije sector/bungalowbouw) en in de
utiliteitsbouw (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en hotels). Er worden projec-
ten uitgevoerd in Nederland en Duitsland. Wegens het steeds groter wordende
opdrachtenpakket zoeken wij met spoed een:

BOUWKUNDIG TEKENAAR m/v
die gevarieerd werk ambieert.

Uw taak zal niet strak worden begrensd. U werkt namelijk zowel werktekeningen,
bestektekeningen en details uit, waarbij uw werk aan hoge kwalitatieve normen
zal moeten voldoen en een grote mate van zelfstandigheid wordt gevraagd. Ge-
zien de grootte van het bureau zal het werk veel variatie met zich meebrengen.

Ons lijkt dit bij uitstek een geschikte funktie voor een ambitieuze M.T.S.-er, die
zich heeft voorgenomen zich breed op het bouwkundige tekënkamergebeuren te
oriënteren en te willen samenwerken in een enthousiast team.

Heeft u belangstelling? Schrijf dan aan:

LEEFLANG ARCHITECTUUR bv Raadhuisstraat 1a 7251 AA Vorden

Ter attentie van: A.H. Leeflang die voor telefonisch vooroverleg bereikbaar is op
kantoor 05752-2737 en privé 05752-1122.
Uiteraard wordt uw reaktie strikt vertrouwelijk behandeld.

Met droefheid delen wij U mede dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

JOHANNA FRANCISCA HEUS

op de leeftijd van 81 jaar.

Ruurlo : J. Rauws-Heus

Vorden : F. Hesselink-Heus
C.W. Hesselink
Neven en nichten

Rotterdam, 16 maart 1992
Corr.adres: Molenweg 15, 7251 ED Vorden

De overledene is overgebracht naar het Uit-
vaartcentrum aan 't Jebbink 4 te Vorden, alwaar
geen bezoek.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 20 maart om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot persoonlijk condoleren na af-
loop van de plechtigheid in het Uitvaartcentrum
aan 't Jebbink 4 te Vorden.

Even noteren:
6 APRIL:

Actuele Politiek in Vorden
m.m.v. 2e Kamerlid mevr. Bijleveld

ledereen is van harte welkom,
CDA-bestuur Vorden

BOUW- EN HOUTBOND FNV

Paasverzilvering
op dinsdag 24 maart

van 19.00 tot 21.00 uur

Voor R.B.S. laatste tegoed staat en
voor de schilders VTU-formulier

meebrengen.

De P. V. Het Hoge 16,

INSTUIF
v.v. DASH

zaterdag 28 maart a.s.
9.30 uur in sportzaal 't Jebbink

voor jeugd van 7 tot 17 jaar

A.C. v.v. DASH

J&tf&rfcfr^^
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Wegens familiefeest zijn wij vrijdag 27 maart
de gehele dag

GESLOTEN #

*#

Café-Restaurant

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

BiBiB;H:Hî

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• 'Zwijgen uit angst': 21
maart in het Dorpscentrum.

• TE KOOP: slachtrijpe
Schot, vleesras, ook in ge-
deeltes. Visschers, tel. 1 767.

• AANGEBODEN: 1 gezins-
woning Holten: grote voor- en
achtertuin. Huur f 630,-.
GEVRAAGD: ditowoning
Vorden of omg. Tel. 05483-
64834.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 1 morgen per
week. Mevr. Garssen, Mispel-
kampdijk16, tel. 21 49.

• HELP! HELP!
VERMIST: onze zilvergrijze
kater Pluis. Wie heeft hem
gevonden of gezien? Fam. Be-
rentsen, Het Stroo 3, tel.
05752-1 738 Of 1511.

• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor één mor-
gen per week. Tel. 05752-
2250.

• Wereldwinkel Vorden: a.s. vrij-
dag staan we weer op de
markt met o.a. kruiden uit Sri
Lanka. Gratis recepten en in-
formatie.

• 21 maart: Toneel in het
Dorpscentrum.

• TE KOOP: biels v.a. f 13,-
op maat; creosootpalen, tuin-
hout; grindtegels v.a. f 3,95,
waaltjës; gegoten lantaarnpa-
len; eiken regentonnen
f 85,-; schoorsteenkappen;
rozenpoorten; siersmeed-
werk; hoekijzer, buis enz. Te-
vens voor al uw constructie-
werk. Oortgiesen, Buitenvel-
derweg 1, Ruurlo. Tel.
05736-1577.

• TE KOOP: Golf GTI 1800,
bj. '86, 56.000 km, antraciet-
grijs. Tel. 05750-27284. Na
18. 00 uur.

• Gezin met 3 kinderen zoekt
woonboerderij of woonhuis
met bijgebouw(en) en weiland
in een straal van ca. 1 5 km om
Zutphen. Wij zijn bereid uw
reactie geheim te houden als u
dit op prijs stelt. Tel. 05750-
16229.

• TE HUUR: tourcaravans
met voortent (ook weekends).
Tel. 08352-43350 (na 18.00
uur).

• TE KOOP: Toyota Corolla
HB 1.8 XL diesel, 11 -'87,
78.000 km, grijs kenteken,
groen metallic, prima staat, 1 e
eig., f 10.900,-. Tel. 05752-
2123.

• 21 maart: Houdt hem vrij,
toneel in het Dorpscentrum.

Wie eenmaal WALDKORN
heeft gekend, eet niet
anders, is verwend.

WALDKORN
voor een gezonde

variatie

t winkeltje in vers brood en banket

P,

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

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

I N R U I L -
ACTIE

Bij aankoop van een Hollandse

nierktïets nu minimaal

ƒ 100,- terug
voor uw oude fiets*

Z W E V E R I N K
U\\' fietsspecuilist

lekink 8

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2SSS

1 Actie alleen geldig in de maand maart.

Inruil fii'l.\ inoi'l rijileinl ;ijn en
l.'i'iVI klllilrr ut ™r<7«7v

KEURSLACER

Smullen
vaneensappige

karbonade

Met het WK-schaatsen voor de boeg, gaat
een karbonade er altijd in. De Keurslager
heeft volop keus. Erg lekker op de boterham
is ons Munster spek, de Elzasser vleeswa-

renspecial. Proet 'm!

KARBONADEN
5 halen

4 betalen
WIJN-
CERVELAAT

100 gram 2.25

vleeswarensoecial

MUNSTER
SPEK

225
•

Gebraden spek met
een vulling van ham en
kaas

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

STRASS-
BOURGER
VINKEN

100 gram

65
Fijn gekruide run-
dervinken met in

het midden een pit-
tig knakworstje. In
20 minuten klaar.

RUNDER-
GEHAKT

(max. 2 kg per klant)
Volgende week:
Shoarmavlees

Aanbiedingen geldig 19/3 t/m 21/3

Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14-Ruurlo-Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

9212

Wij zijn verhuisd van

ZUTPHENSEWEG
naar

SUETERS
DORPSSTRAAT 15

Wij blijven de zaak waar muziek in zit.

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
JJ JJ J3 MUZIEK BOETIEK J3 J3 J2

Olll~Tr"r>O DORPSSTRAAT 15
^ l l" F* K ̂  72S1 BA VORDEN
\J\J t l L. Il O TEL. 05752-3566

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

ehang plaklafe! en Moomap/xirtKil

aanwezig. Verf voor de vakman.
Verf voor ile doe-he!-:el\-ei.

Allabasiine. kwasten, afplakband,
verdunning, rollers, en;.

Ruurloseweg 54
7251 LR Kranenburg
Vorden
Tel. 05752-6565



VORDENS
TONEEL

brengt voor U het toneelspel

„ZWIJGEN
UITANGST"

van Dré Camper

op zaterdag 21 maart a.s,
in het Dorpscentrum

Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

Entree ƒ 5,-

Net even anders...

Vanaf l maart elke maand:

'Boeket van
de maand'

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - Tel. 1508

Een eigentijds bedrijf met
moderne bloemrijke ideeën.

nr|eerl

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

[eerlijk: thuis je eigen sfeer bepalen
met de allermooiste vloerbedekking,
decorstoffen en zonwering. Een goed advies
van de vakman is daarbij
nooit weg. Want die
vertaalt jouw ideeën in
pasklare oplossingen.

Kom je bijvoorbeeld eens
verbazen over de grandioze
variëteit Esfera zonweringen.
Horizontale en verticale lamellen. Stof,
metaal of kunststof.
Dus: kom snel langs. En ontdek wat
Esfera's zonnige kijk op zonwering
kan betekenen voor de sfeer bij |
jou thuis.

HELMINK
meubelen

>i
' ' 154 '.

) W HA" .t MANMK'AAI .t

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S THUIS IN SFEER

TCafé - Restaurant (f

Dorpsstraat 11
7261 AT RUURLO
Tel.05735- 1312

ZATERDAG 25 APRIL

ALLEEN OP RESEKVEJRIJVG

DANSAVOND
met orkest

Sound
Selection

Entree f 55,-, incl. koffie, bittergarnituur,
saladebuffet en varken aan het spit.

,,De Luifel", voor uw gezelligste avonden
buiten de deur. Aanvang 20.00 uur.

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Martens
\tteds Joeltnfftiull

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

Steenslagschade?
Bespaar f 300,- eigen risico

Steenslagschade kan meestal worden
hersteld. Eerst NOVUS bellen. Wellicht
houdt U zo f 300,- eigen risico op zak.

~i

NOVUS repareert gratis uw voorruit bij u
voor de deur, indien u WA + of All-Risk
verzekerd bent.

Niet voor niets staan ALLE
verzekeringsmaatschappijen achter de
NOVUS-methode.

Bel nu de NOVUS-servicecentrale in uw
rayon of vraag uw verzekeringsadviseur.

novus
•s 05750-42287

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

BANDEN-ACCU-UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!

RUURLO BV

«05735-1661

Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

DKA
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

We hebben veel
hypotheekvarianten,

Eventueel bouwen we voor u 'n nieuwe.

Hypotheken te kust en te keur bij

de SNS bank. Noem maar op: Spaar-

hypotheek, Rekening Courant-

hypotheek, hypotheken met Ideaal-

rente of Rentebedenktijd...

Hypotheken voor bestaande

woningen en nieuwe. Voor twee-

verdieners en voor zelfstandigen.

Voor jonge gezinnen en senioren.

Met of zonder gemeentegarantie.

En natuurlijk tegen gunstige voor-

waarden.

Ook als u bijzondere eisen

stelt (en wie doet dat niet als het

om zoiets belangrijks gaat), weten

we daar gewoonlijk wel een mouw

aan te passen.

Samen met u nemen we rustig

de tijd om tot de variant te komen

die precies in uw straatje past. Bij-

voorbeeld door twee hypotheek-

vormen te combineren. Want uw

hypotheek is bij ons een hoogst

persoonlijke zaak.

Meer informatie? Gebruik de

bon. Of loop even binnen bij het

kantoor bij u in de buurt.

G Ja, neem contact met mij op om een af-

spraak te maken voor een gesprek over

mijn persoonlijke hypotheekvariant.

Naam: . m v namA., i,

Postcode: Plaats

D Ik wil eerst schriftelijke informatie. Stuur

mij de brochure hypotheken.

In envelop /muln postzegel / rmlrn aan:
SNS bank,

Antwoordnummer 1130,
7 300 V B Apeldoorn.

SNS» bank
We doen 't graag beter dan goed.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
Openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
20-03-92 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op
de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsme-
de op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een verzoek
met bijlagen van:

Nedac Sorbo Groep B.V., Nieuwstad 28a,
7251 AH Vorden, voor een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende vergunning voor een in-
richting voor de produktie van huishoudelijke
artikelen, alsmede opslag, verpakking, admini-
stratie, verzending, wagenpark- en technische
dienst aan de Nieuwstad 28a te Vorden.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisie-legging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BE-
ZWAREN inbrengen, enwel op een openbare zitting
waar gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling, te houden op donderdag 9 april 1992 om
13.30 uur in het Gemeentehuis Vorden (Commissie-
kamer).
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Datum: 13 maart 1992

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

American Stock

Voor ons filiaal te

VORDEN
Vragen wij een:

VLOTTE VERKOOPSTER
-Leeftijd 18-40 jaar

-Plusm. 20 uur per week

Uw schriftelijke sollicitatie
kunt U richten aan :

American Stock, Postbus 38,
6658 ZG Beneden-Leeuwen.

t.a.v. H. van Dijk

Het werkgebied van de SNS bank beslaat vrijwel geheel noord, midden, ,/nsl en 2uul Nederland. Wij 2ijn daar aanwezig met ruim 300 vestigingen in 105 gemeenten.

Paarden-
sportcentrum

"BAAK"
Gediplomeerd instructrice Deurne - WA. Bamstijn.

Het adres voor:

Africhten, corrigeren, keuringsklaar maken etc.
van uw paard/pony.
Pensionstalling, eventueel met weidegang.
Paard- en ponyrijden voor jong en oud.

Accommodatie: binnen- en buitenmanege.

Langendijk 3, Baak, tel. 05754-1803.



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 19 maart 1992
53e jaargang nr. 50

QEMEENTEftULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

VRIJSTELLING^
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend voornemens
te zijn, om met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld
in artikel 18 A van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, juncto artikel
2 l sub d van het Besluit op de Ruim-
telijke Ordening, medewerking te
verlenen aan het volgende bouw-
plan:

— het bouwen van een carport op
het perceel kadastraal bekend, ge-
meente Vorden, sektie K, n r.
3773, plaatselijk bekend Insulin-
delaan 25 door J.A.H. Schotman.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen t/m 3 april
1 9(.)2 voor een ieder ter inzage ter ge-
meente-secretarie.

Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schriftelijk aan hun
college worden kenbaar gemaakt.

^BOUW-
VERGUNNINGEN

Op 10 maart jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:

— B.V. Landbouwmechanisatiebe-
drijf H. Arends, Dorpsstraat 5 te
Wichmond, voor het bouwen van
een opslagruimte vor olie en verf,
op het perceel Dorpsstraat 5 te
Wichmond.

— de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten te 's-Grave-
land, voor het vernieuwen van een
garage op het perceel Rondweg 4
te Vorden;

— Stichting Burgerweeshuis, IJssel-
kade 1 9 te Zutphen, voor het bou-
wen van een machineloods aan de
Schuttestraat 7 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
n ing bij het college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

T7VRRIJSTELLING VAN
MILITAIRE DIENST

TEN BEHOEVE VAN
ALTERNATIEVE

SAMENLEVING^
VORMEN

De Dienstplichtwet kent een nieuwe
regel voor het verkrijgen van vrijstel-
l ing van de dienstplicht. Ongehuwd
samenwonende dienstplichtigen
kunnen onder bepaalde voorwaar-
den in aanmerking komen voor vrij-
stelling. Hiervoor gelden de volgen-
de voonvaarden:

— beide partners dienen minstens
vanaf 6 maanden voor opkomst
voor eerste oefening op het/elfde
adres feitelijk samen te wonen en
aldaar een gezamenlijke huishou-
ding te voeren;

— er dient een notarieel samenle-
vingscontract te zijn tussen beide
partners, eveneens opgemaakt
minstens 6 maanden voor de da-
tum van opkomst voor eerste oe-
fening;

— de hoogte van het (eventuele) in-
komen van de partner is aan een
maximum gebonden.

Informatie over deze regeling is te
krijgen bij de afdeling Burgerzaken,
iedere dag geopend van 08.00 uur
tot 12.30 en ook op woensdagmid-
dagvan 13.30 tot 17.00 uur.

£• LET OP OF uw RIJ-
BEWIJS NIET

VERLOOPT!!
Op l oktober 1992 verliezen twee rij-
bewijmodellen hun geldigheid. Als u
zo'n rijbewijs niet op tijd vernieuwt,
moet u opnieuw examen doen! De
volgende twee modellen verliezen
hun geldigheid:

- Model 8a, rijbewijs volgens oud
groot model op linnen, afgegeven

ONTROLE HONDENBELASTINGr
De gemeente is de hondenbelasting aan het controleren,
In Vierakker en Wichmond is in februari/maart 1992 huis-aan-huis gecontro-
leerd. Verder worden alle adressen in de hele gemeente gecontroleerd waar
geen houder van een hond is geregistreerd, op aanwezigheid van honden. Als
u uw hond niet heeft opgegeven voor de hondenbelasting, loopt u het risico
dat de aanslag met 100 % wordt verhoogd.

Gelegenheid tot het doen van aangifte.
Indien u houder bent van (een) hond(en) waarvoor u geen aangifte heeft
gedaan, stellen wij u in de gelegenheid om alsnog aangifte te doen.

Wie moet aangifte voor de hondenbelasting doen ?
Aanvang belastingplicht
Ieder, die in de gemeente Vorden één of meer honden houdt, een hond bezit,
ter verzorging of onder toezicht heeft, is op grond van de 'Verordening hon-
denbelasting' belastingplichtig voor de hondenbelasting.
Dit betekent dat, als men voor het eerst houder wordt van een hond of bij
verandering van het aantal honden, verplicht is binnen 14 dagen hiervan
aangifte te doen bij de gemeente.

Hoe kunt u aangifte doen.
1. Door onderstaand inlichtingenformulier in te vullen en te ondertekenen.

Retouradres: Gemeente Vorden, Postbus 9001^50 HA VORDEN.
2. Door mondelinge aangifte op het gemeentehin^^ideling Financiën.
3. Per telefoon via nummer: 05752-7429 (doorkiesnummer).

Verzoeken om een inlichtingen-formulier, dat na invulling moet worden
teruggezonden naar bovenstaand adres.

Wanneer eindigt de belastingplicht ?
Bij verhuizing naar een andere gemeente, als de hond overgaat in andere
handen of komt te overlijden, eindigt de belastingplicht. U moet dit zo spoe-
dig mogelijk meedelen, anders gaan we van een ongewijzigde situatie uit en
ontvangt u een aanslag. Afmelding kan op dezelfde wijze gebeuren als de
aanmelding van honden.

Tarieven 1992
Het tarief bedraagt f 60,- voor de eerste hond en neemt per hond met f 30,-
toe.

Zo bedraagt het tarief:
f 60,-voor l hond;
f 150,'-voor 2 honden (f 60- + f 90,-);
f 270-voor 3 honden (f 60- + f 90 - + f 120,- ) etc.

Voor honden in een kennel, geregistreerd bij de raad van beheer op kynolo-
gisch gebied in Nederland, bedraagt de belasting per hond perjaar f 30,-, met
een maximum per kennel van f 150,- per jaar.

Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor honden:
— jonger dan 3 maanden, voor zover zij gelijktijdig met de moederhond door

dezelfde persoon worden gehouden;
— die uitsluitend worden gebruikt om blinde personen te geleiden;
— die worden gebruikt door de politie;
— waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente Vorden is, en de

hond niet langer dan 90 dagen in het belastingjaar in de gemeente
Vorden verblijft .

INLICHTINGEN
T.B.V. DE HONDENBELASTING
BELASTINGJAAR 1992

O n de r ge te ke n de

Straat

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001

7250 HA VORDEN

Postcode en Woonplaats

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is van

hond (en) ouder dan 3 maanden en van hond (en) jonger dan 3 maan-
den.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het registratienummer en de kennel-
naam vermelden.

Registratienummer Kennelnaam

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen' in.

Aldus naar waarheid en /.onder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

tot l januari 1986. De foto van de
houder van dit rijbewijs zit vast
met twee ringnietogen;

— Model 8b, een kleiner formaat r i j -
bewijs volgens Europees model,
eveneens op linnen, afgegeven
tussen l januari 1984 tot l okto-
ber 1986. De foto hiervan /it even-
eens vast met twee ringnietogen.

j* R EIZEN OP
VERLOPEN

PASPOORT NIET
MEER MOGELIJK!!

Vanaf l april aanstaande kunt u met
een verlopen paspoort niet meer de
grens over!! Een verlopen paspoort is
eveneens geen geldig legitimatiebe-
wijs meer, zodat u geen geld meer
kunt opnemen als u zich met uw pas-
poort wilt legitimeren.

In principe maken we uw paspoort
direct klaar, u kunt erop wachten.
Het is hierdoor wel noodzakelijk dat
degene voor wie het paspoort is be-
stemd, zelf komt.

IN VERBAND MET DE KOMENDE
VAKANTIEDRUKTE IS HET VAN
HET GROOTSTE BELANG DAT U
TIJDIG EEN NIEUW PASPOORT
AANVRAAGT!!

EGE SPUITBUSSEN
EN KLEIN

CHEMISCH AFVAL
Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM) heeft meegedeeld dat lege
spuitbussen geen chemische afval-
stoffen zijn in de zin van de Wet che-
mische afvalstoffen. Een lege spuit-
bus wordt beschouwd als verpak-
kingsmateriaal. De bus j^teeg wan-
neer het op de daartoe^^ëigende
zorgvuldige wijze /odanig is gele-
digd, dat er geen inhoud meer uit
kan komen. Afhankelijk van de aard
van de chemische stoffendient men
dan te spreken van schud^Ahrap- of
se h raap leeg.

De inhoud van een niet lege spuitbus
en de niet lege spuitbus kunnen che-
misch afval zijn in de zin van de Wet
chemische afvalstoffen. Een spuitbus
mag dus pas in de grijze container als
hij geheel leeg is, zodat er op geen
enkele wijze inhoud meer uit kan ko-
men.

ï« KOSTEN DWANG-
INVORDERING

GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN STERK

GESTEGEN
Met ingang van l januari 1992 zijn
de kosten van aanmaningen en
dwangbevelen drastisch verhoogd.
Dit als gevolg van wijziging van de
Kostenwet invordering rijksbelastin-
gen. Hierin staan de tarieven die de
gemeente in rekening moet brengen
voor vervolgingskosten bij invorde-
ringvan gemeentelijke belastingen.

Aanmaning
Voor het verzenden van een aanma-
ning is verschuldigd f 10,- bij een
aanslag tot f 1.000,-. Bij een bedrag
van f 1.000,— of meer is een bedrag
verschuldigd van f 20,-.

Dwangbevel
De kosten voor het betekenen van
een dwangbevel bedraagt in alle ge-
vallen minimaal f 50,-.
Voor elk geheel bedrag van f 100,-
waarmee de gevorderde som f 100,-
te boven gaat wordt deze f 50,- ver-
hoogd met f 5,- tot een maximum
van f 15.000,-.

Voorbeeld

Aanslagbedrag

f 150-
f 200-
f450-
f 500,

Dwang-
bevelkosten
l 50,-
f 55-
f 65-
f 70,-

Vorden, 19

(handtekening)

Door tijdige betaling van de belas-
tingschuld voorkomt u hoge vervol-
gingskosten.
Voor nadere inlichtingen kunt u te-
recht bij de afdeling Financiën, tele-
foon 05752-7429 (doorkiesnum-
mer).

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: In één van uw stukjes had u het over forfai-
taire aftrek. Wat is dat?
De fiscus heeft ter voorkoming van allerlei geschillen bepaalde
bedragen forfaitair vastgesteld. Dat betekent dat over de hoogte van
deze bedragen niet geprocedeerd kan worden.
Zo /ijn bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden ter verkrijging van
inkomsten uit huidige arbeid vastgesteld op 5 % van die inkomsten,
meteen maximum van f 1.518,00 (cijfers 1992). Aldus wil men voorko-
men dat de één bijv. een pen van f l.,0() aanvoert als kosten en de ander
zegt dat hij met een pen van f 100,00 schrijft en daarom die kosten van
zijn inkomen wil aftrekken. Werkelijke kostenaftrek boven f 1.518,00 is
mogelijk, mits dit reëel aantoonbaar is.

Ook de reiskosten woning — werk zijn forfaitair bepaald: het bekende
reiskostenforfait. Of je nu met de fiets gaat of je elke dag weg laat
brengen, de kosten staan vast. Daarvoor bestaan verschillende tabellen
die aangeven welke bedragen belastingvrij vergoedbaar /.ijn voorwerk-
nemers (of genieters van andere inkomsten uit arbeid) en tabellen die
aangeven welke bedragen aftrekbaar zijn als u geen vergoeding ont-
vangt.
Binnen deze 2 tabellen moet dan weer onderscheid gemaakt worden
tussen werknemers die per eigen vervoer reizen en zij die per openbaar
vervoer reizen. Voor eigen vervoer houden de tabellen in feite op bij
afstanden boven 20 km. Voor wie meer dan 20 km van zijn werk woont,
geldt een vast vergoedingsbedrag van f 2.510,00 per jaar, resp. een
aftrekbedrag van hoogstens f l .610,00 per jaar. Voor wie per openbaar
vervoer reist gelden volgens het forfait —zowel voor de belastingvrije
vergoedingen, als voor de aftrekbedragen — hogere bedragen, die ook
boven 20 km toenemen.
Als de eigen auto gebruikt wordt voor zakelijke kilometers (in het alge-
meen géén woon-werk verkeer), dan kan uw werk- of opdrachtgever u
de kosten daarvan belastingvrij vergoeden. Krijgt u geen vergoeding,
dan kunt u die kosten aftrekken. Voor die gevallen geldt een vast be-
drag per km dat belastingvrij vergoedbaar of aftrekbaar is. Daarnaast
komen geen andere kosten in aanmerking. Dat kilometerbedrag is voor
1992 forfaitair vastgesteld op 49 cent per km (1991: 44 cent) inclusief
13% b. t. w.

Een ander forfait is het huurwaarde-forfait, dat de huiseigenaar/bewo-
ner bij zijn inkomen krijgt opgeteld. Deze bijtelling bedraagt bijv. voor
een gewone woning met een verkoopwaarde tussen de f 100.000,00 en
f 150.000,00, f 1.500,00. Van de verkoopwaarde wordt 60% genomen
als 'waarde bewoond' en vervolgens in de tabel vergeleken met het bij te
tellen huurwaardeforf ait.
Deze bijtelling veroorzaakt dat weer veel mensen een aangiftebiljet
hebben ontvangen, omdat zij in zo'n huis wonen. Wanneer ze dan geen
lening/hypotheek meer op hun huis hebben, moet aldus in zo'n geval
f l .500,00 bij het inkomen worden geteld.
In een aantal gevallen is daar wel wat aan te doen. Hierover een volgen-
de keer.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck/A-4
Groep: Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.

Vrouwenclub
Medler
Deze avond, maandag 24 februari,
was mevrouw van Henten uit Doetin-
chem uitgenodigd. Zij kwam wat ver-
tellen over het onderweVp: 'Als vrou-
wen alleen gaan'. De grootste proble-
men die mede daardoor kunnen ont-
staan /ijn o.a. sociale- en emotionele
problemen. Hierna was er de gele-
genheid om vragen te stellen.
Op maandag 9 maart heeft de heer
Smeitink een uitleg gegeven over het
onderwerp: Dialect. Er /.ij n on t /et -
tend veel dialecten in Nederland. Dit
kan /elf s per plaats in een streek ver-
schillen. Tenslotte heeft de heer
Smeitink verscheidene gedichten/
verhaaltjes uit eigen werk, maar ook
van andere schrijvers in het dialect
voorgele/en.

Actuele politiek
Maandag 6 april zal er in Vorden een
interessante politieke bijeenkomst
plaatsvinden. Het bestuur van CDA
Vorden heeft mevr. A. Bijleveld uit
Enschede voor de/e avond als
spreekster uitgenodigd.

Zij is het jongste- vrouwelijke 'Je- Ka-
merlid van de/e pa r t i j en draagt de
Achterhoek een warm hart toe-. Zij
heeft als actuele pol i t iek in haar por-
tefeuille vluchtelingenbeleid.

Tevens /al er aandacht aan het socia-
le zekerheidsstelsel worden geschon-
ken. Onderwerpen welke- momenteel
de nodige aandacht wel verdienen.

Het bestuur wijst erop dat het een
openbare bijeenkomst betreft waar
dus allen van harte welkom /ijn.

T> TTtv. L
N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
4 varkenskoteletten van ca. 150 gram
80 gram boter
4 grote aardappelen
100 gram gerookt
ontbijtspek
1 doosje champignons
(250 gram)
2 grote uien
peper
zout

De koteletten met zout en
peper bestrooien. Eventueel iets
nootmuskaat over het vlees strooien. In
braadboter zachtjes en vooral niet te hard (op
te hoog vuur) in 10-15 minuten, a f h a n k e l i j k
van de dikte van het vlees, rosé bakken. Uit
de pan nemen en op schaal warmhouden. In
de braadboter blokjes ui en spek fruiten. De
champignons in vieren snijden en blancheren
en de in blokjes gesneden aardappel,
eveneens geblancheerd, toevoegen. Dit alles

V L O G M A N

even aanbakken en naast de koteletten
serveren. Aanbevolen groenten zijn

tirolienne (mengsel van
••MMMMHMHM wortel en doperwtjes)

gegarneerd met gehakte
peterselie en een klontje
echte boter.

Let vooral op dat de
kotelet niet te gaar wordt.
Mager varkensvlees
wordt bij te lang bereiden
snel droog en stug. Het

vlees mag rose van binnen zijn.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2295 kj (550 kcal)
Eiwit: 37 gram
Vet: 38 gram
Koolhydraten: 15 gram

Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
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Bruin
NU

Luxe
Bokkepoten
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Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

Indoor Sport Vorden
Burg. Galleestraat 67
7251 EA Vorden
Telefoon: 05752-3433

ïndoor sport vorden
Fitness-, apparatuur- en vrije training.

Drie trainingsvormen op fitnessgebied bij Indoor Sport garden. In de ene
les wordt er op conditie getraind met wat lichtere hulp^pielen, zoals
haltertjes en stokken, terwijl er in de andere les wat zwaarder wordt
getraind met apparatuur. Jong of oud, door de unieke manier van les-
geven kan iedereen onze lessen volgen.

Low- of high-tmpact aerobics en body heat.

Vooral voor de buik, billen en bovenbenen komen aan bod in deze swing-
ende lessen. Zeer geschikt ter ondersteuning van het afslanken dus.
In de low-impact aerobicslessen wordt niet gesprongen, waardoor deze
aerobicsvorm ideaal is voor mensen met een zwakke rug. Voor wie geen
danspasjes wil leren en toch lekker wil springen zijn er de bodyheatlessen.

/u do en karate.
Elkaar leren respekteren en met anderen leren omgaan, coördinatie,

valbreken, op een sportieve manier kijken wie de sterkste is en als
het er op straat op aan komt jezelf nog kunnen verdedigen ook.

Dit alles en nog veel meer leer je met judo en karate. En
met judo kun je op je vijfde al beginnen.

/e krijgt er een kleur van!

Gezond bruin worden onder de meest moderne zonneappa-
ratuur die er bestaat. Maar liefst drie gezichtsbruiners,
een ergonomisch gevormde acrylplaat, zodat je ontspannen
ligt, super gekoeld en een muziekje erbij. Een halfuurtje
Mallorca, dat is zonnen bij Indoor Sport Vorden.

Bij Indoor Sport Vorden worden uw sportieve wensen vervuld.

>• Callanetics.
Deze oefeningen zitten in onze aerobics- en bodyheatlessen verweven.

>• De /essen variëren elke week, zodat ze niet vervelen en het lichaam telkens een nieuwe trainings-
prikkel krijgt.

>• Al onze lessen worden in groepsverband gegeven met een warming-up en een cooling-down.

>• Ervaren instrukteurs zorgen voor de begeleiding en zijn continu aanwezig.

>• Elke avond kunt u kiezen uit minimaal vier verschillende lessen.

> U bepaald zelf welke avond u traint en welke les u wilt volgen ( kunt u bv. op maandag niet dan
komt u op donderdag).

>• Gedurende de schoolvakanties zijn wij gewoon geopend.

> Voor de zonnebank kunt u 's morgens, 's middags en 's avonds terecht.

>• Ruim / 000 m2 akkomodatie onderverdeeld in diverse ruimtes.

XBus- en tre/nstot/on liggen op 200 meter afstand.

Voor verantwoord, gezellig en voordelig sporten is
Indoor Sport Vorden het aangewezen adres !

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion

DAMES TRUIEN
2-DELIC

BABVPAKJE
In diverse modellen, kleuren
en dessins.

Normale Tuunteprijs 79.95
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS Een snoezig pakje

met bijpassend broekje
Maten 74 t/m 86

Normale Tuunteprijs 39.95

DAMES BLOUSES 500Ook in diverse modellen, kleuren

Normale Tuunteprijs 79,95
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN
WANT HET LOONT WEER DE MOEITE

Fa. Stapel broek & Jansen

Constructie- en serielaswerk
prefab wapening - stalen mallen
Gevraagd voor onze CONSTRUCTIE-AFDELING:

zelfstandig werkende
constructie-bankwerkers/
CO2-lassers
Leeftijd tussen 20 en 25 jaar

Voor onze afdeling PREFAB-WAPENING:

zelfstandig
werkende ijzervlechters
Leeftijd tussen 20 en 30 jaar

(Produktie)-lassers
voor het hechtlassen van prefab-wapen ing

Leeftijd tussen 18 en 25 jaar

Zager
voor het afkorten van profielstaai

Leeftijd tussen 18 en 23 jaar

Wij kunnen u bieden:
* een interessante full-time job
ir goede secundaire arbeidsvoorwaarden
* een prima werksfeer in een modern en

snelgroeiend bedrijf

Sollicitaties te richten aan ons bedrijf.

Voor meer informatie over deze functies kunt u
contact opnemen met de heer T. Stapelbroek,
telefoon 05753-1815.

Fa. Stapel broek & Jansen
Molenenk 4, 7255 AX HENGELO (Gld.)

DEMONSTRATIE
MESTAANWENDING

OP BOUWLAND
Op woensdag 25 maart a.s. wordt op het

bedrijf van de familie H.L.H. Havekes,
Lindeseweg 17 te Vorden,

gedemonstreerd met verschillende
machines, vooral z.g.n. 'boerenmachines'

Aanvang 13.30 uur.

De Voorbereidingscommissie
Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Gorssel.

Paarden-
sportcentrum

"BAAK"
organiseert

PONYKAMPEN
Geef uw kind een gezellige en leerzame
ponyweek.
Pony's aanwezig, eigen pony is ook welkom.
In de maanden juli en augustus.

Be/ voor informatie: WA Barnstijn
Langendijk 3, Baak
Tel. 05754- 1803



MOEZELVAKANTIE
Te huur in Duitsland:

MOOIE CARAVANS
volledig huishoudelijk ingericht

met grote voortent op
Camping Pommern/Mosel
in het prachtige Moezeldal

(8 km van Cochem)
Zeer gunstige All-lnn prijzen.

Voor- en naseizoen
hoge kortingen.

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AX Zelhem
Tel. 08342-1548

Wij bezoeken de

HUISHOUD-
BEURS

op 25,26,28 en 30 maart en
1 en 3 april

Bus en entree f 35,- p.p.
Vertrek Ruurlo: 8.00 uur

Vorden: 8.15 uur
Zutphen: 8.30 uur

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Wij kochten van 'n bekend merk
zijn laatste Jeans-salopettes
Kleur: Blue en Black
Wassing : Stone en Stonebleached
Maten : S t/m XL
Prijs : 79.- en 89.- A ,

Hartman
Masterclub

4 stoelen + l tafel
Hartman o 100

setprijs l J J r j™

5 jaar garantie

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld.

Tel.05753-2139

Barendsen
*190 jaar*

Hartman-
kuipjes
4 stuk + tafel

nu f l 39,-
2 jaar garantie

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1 - Hengelo Gld.

Tel.05753-2139

Gratis thuisbezorgen.

KWALITEIT

\napril
veel extra

feest-
voordeel

Zutphenseweg 15 en
Kerkstraat 1 - Vorden

P.S. de laatste uitlopende
series Spijkerbroeken
Geen American Stock

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Alleen deze week

AANBIEDING

SPIJKER.
TUINBROEKEN
stone-washed

maat 68 t/m 86
van 25,95 voor 19,95

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginricbting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

DOE MEE MET KRUIS + MUNT.
SPEEL MEE MET

JE FAVlfhlETE NEDERLANDER!

•EL 06-300400. •
Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

+

m
IH? II

250 m2

KAMER-
PLANTENKAS

FORSYTHIA

5,50

10 HEIDE-
PLANTJES

12,50

ORDEN
RuurloMvmg 65o. Vorden

T«l. 05752-3671

Stal
NIEUWMOED

nodigt U uit

ZONDAG 22 MAART 14.00 UUR houden wij

Grote Hengstenshow
Van rijtuig - Basis - Angelo arab. - Arabisch vol-
bloed - Halfbloed - NRPS - New Forest - Haflingers -
Friessen - Welsh K -f B en Merens Hengsten en
voor zover het weer het toelaat willen wij U ook van
verschillende hengsten afstammelingen tonen en
scanner-demonstratie.

Natuurlijke dekking en aan huis KI + SWSKI
mogelijk. Beleefd aanbevelend.

Fam. JURRIUS
Ruurloseweg 96-98 Kranenburg-Vorden
Tel. 05752-6766

2/3 DEURS
Nissan Micra '87 10.650,-
Nissan Micra '89 14.950,-
Nissan Micra March .... '89 14.250,-
Nissan Micra 1.2
Trend '91 18.950,-
Nissan Sunny 2-drs. ... '85 9.500,-
Nissan Sunny 2-drs. ...'86 10.500,-
Nissan Cherry 1.3 GL .. '86 10.250,-
Nissan Cherry 1.3 GL .. '86 10.950,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'86 11.750,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'87 13.950,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'88 15.950,-
Nissan Sunny 1.4 L ....'89 16.850,-
Nissan Sunny 1.6 SLX '89 20.500,-
Nissan Sunny 1.4 SLX '90 22.950,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'90 20.650,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'90 21.450,-
Nissan Sunny 1.6 LX .. '90 22.650,-
Fiat Panda 750 L '86 7.500,-
Ford Escort XR 3i '89 22.950,-
HondaCivic 1.2 '88 14.950,-
Honda Prelude 2.0 EX . '88 23.950,-
Peugeot 309 XR '88 16.950,-
Opel Kadett 1.6i '89 19.500,-
Opel Kadett 1.6i '89 18.950,-

NISSAN
192.32
293.47
276.35

384.19
162.35
187.33
182.33
199.81
219.30
269.02
315.48
339.94
422.85
483.26
427.68
447.01
473.59
117.13
483.26
293.47
502.09
339.94
398.69
386.61

JosHerwers
HENGELO Gld.

Betrouwbare occasions koopt u bij de
dealer met de beste service:

NISSAN JOS HERWERS.

Kom kijken naar ons volledige aanbod
in Hengelo Gld. met volledige garantie

zoals u dat van ons gewend bent.
Maandbedragen zijn gebaseerd op
een aanbetaling of inruilwaarde van

f 3.000,- met een looptijd van 60
maanden. Vraag ook eens naar ons

profijt-plan op gebruikte wagens.

MUZIEK BOETIEK VORDEN: DAAR ZIT MUZIEK IN

Dit klinkt u
als muziek In

j de oren.M CD-singles
Mu7irk cassettes

Singles
O p b ' ; • j . i m e n

Ook voor uw N.itionjk' Platen-XCD bon naai

AUTOMAAT
Nissan 10^ NX 1.6
SLX plus 3-'91 33.500,-
Mazda 323 1.3 LX '87 15.950,-
Opel Kadett '87 15.950,-

727.95
317.39
317.39

SPECIALE AANBIEDING

WONX
Nissan 100 NX automaat
3-'91,16.000 km, nieuwprijs 40.750,-

NU 33.500,-

4/5 DEURS
Nissan Sunny 1.3 LX ..'86 12.650,-
Nissan Sunny 1.4 SLX '89 18.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'89 19.500,-
Nissan Sunny 1.6 SL ..'90 22.950,-
Nfssan Sunny 1.4 LX ..'89 19.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX

3-'91 26.350,-
Nissan Bluebird 1.6 LX
5-drs '89 18.950,-
Nissan Bluebird 2.0 SLX
5-drs '87 15.500,-
Nissan Bluebird 2.0 SLX
5-drs '88 17.950,-
Nissan Bluebird 2.0 LX
5-drs '89 20.950,-
Ford Orion 1.6 CC '90 22.650,-
Mitsubishi Colt 1.5
5-drs '86 10.950,-
Renault25TX '88 19.750,-
Renaült 1.9 GTR '90 21.250,-
Subaru 1.6 DL
stuurbekr '88 16.950,-
VWPassatGL1.8 '90 29.750,-

DIESEL
Nissan Sunny 1.7 LX diesel
3-drs '87 13.750,-
Nissan Bluebird 2.0 diesel
4-drs '88 16.950,-
Nissan Bluebird 2.0 diesel
4-drs '89 18.950,-
Mazda 626 diesel
4-drs '86 11.650,-
Peugeot 405 1.9 diesel
4-drs. . '90 25.750,-

242.28
374.52
398.69
483.26
398.69

562.15

384.19

305.70

366.84

434.93
473.59

199.81
405.94
442.18

342.38

264.12

342.38

386.61

217.30

547.73

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO GLD. - TEL 05753-2244

SERVICE OP Z'N HERWERS



SPORT-nieuws

Wereldtoppers
beheersen de
Run Bike Run
Afgelopen zondag wond rond de vel-
den van de W Vorden de finale
plaats van het Oostelijke Run Bike
Run-circuit. Dit was een wedstrijd-
reeks over 4 etappeplaatsen. Tevens
gold deze wedstrijd als plaatsings-
wedstrijd voor het Nederlands kam-
pioenschap Run Bike Run op 12
april a.s. in Drunen (NBr.) De orga-
nisatie was in handen van de VRTC
De Achtkastelenrijders en stond on-
der auspiciën van de Nederlandse
TriathlonBond.
Het loopparcours dat als eerste on-
derdeel werd afgewerkt, was 7 km
lang. En direct waren het de toppers
uit de Nederlandse Triathlon-wereld
die het gehele veld van 100 wedstrijd-
atleten hun wil oplegden. Vooral
Rob Barel, de full-prof uit Veenen-
daal, had duidelijk zijn zinnen gezet
op deze wedstrijd. Barel geldt over de
gehele wereld op de korte triathlon
als een top-atleet. Winnaar in o.a.
Nice en van enkele wedstrijden in
Amerika.
Datzelfde geldt voor Drieshen uit
Deurne en Jos Everts uit Vught. Dit
drietal liep weg en fietste weg, want

.daarna moesten ze 30 km fietsen, op
eerbiedige afstand gevolgd door het
aankomend talent Remco Grasman
uit Lelystad en Jos Aalberts uit Nij-
megen.
De Europese Jeugdkampioen Frank
Grafdijk uit Berkhout, die goed volg-
de, moest door krampverschijnselen
met lede ogen aanzien dat de con-
currentie steeds verder wegliep. Ge-
middelde snelheid met het fietsen
van Drieshen en Barel ruim 45 km
per uur!

Dat Harry Ruumpol uit Ruurlo en
Gosselink en Besselink (beiden uit
Hengelo-G) met dit geweld niet mee
konden, moge duidelijk zijn. Toch
deden zij het niet slecht. Het laatste
onderdeel, 3 km lopen, daar sloeg
Barel zijn slag en hij finishte in een
ti jd van l uur, 16 minuten en 18 se-
conden, voor Henri Drieshen, die
met een tijd van l. 16,59 als tweede de
finish passeerde. Jos Evers werd 3e
met een tijd van 1.17,30. Harry
Ruumpol werd 17e in 1.21,21 en
Henny Theyssen, ook uit Ruurlo,
werd winnaar bij de veteranen in
1.24,36. Beide atleten zijn lid van de
VRTC]. Henrie Kiens uit Eibergen,
ook een full-prof, werd 27e in
1.23,59, maar hij testte nieuw mate-
riaal uit.
Dat deed ook de oud-wereldkam-
pioen bij de dames Thea Sybesma uit
Almelo. Ook deze full-prof uit het-
zelfde team als Kiens, benutte deze
wedstrijd als test-wedstrijd, maar zij
won wel in l .28,45 bij de dames.

Het Gelderse klassement werd ge-
wonnen door Guido Gosselink, voor
Ronald Besselink. De VRTC kan te-
rugzien op een geslaagd evenement
met vele toppers, die graag volgend
jaar terugkomen.

Badminton
Het was geen geweldige, succesvolle
week voor de «mipetitieteams van
Flash.
Flash l speelde in Doetinchem en
begon behoorlijk goed. De beide he-
renenkels werden gewonnen en dat
was een leuke opsteker. Ook een da-
mesenkel begon goed, maar deze
werd in de derde set in het voordeel
van Doetinchem beslist. Daarna
kreeg Flash niet meer met de moge-
lijkheid partijen te winnen, omdat
Doetinchem toch behoorlijk goed
speelde. Doetinchem won deze wed-
strijd met 6-2.
Flash 2 kreeg de taak kampioen en
koploper Pluumke te trakteren op de
eerste nederlaag van het seizoen.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Flash kon goed meekomen met het
spelniveau en had zelfs nog kans op
een verdienstelijk gelijkspel. Toch
lukte dat net niet, de 5-3 nederlaaga
is zeker geen slechte prestatie.

Flash 4 verloor tegen Poon a de wed-
strijd. De thuisploeg kon nog twee
enkels in het voordeel beslissen,
maar in de dubbels en mixen was
Poon a gewoon te sterk, zodat Flash
met 6-2 al strijdend ten onder ging.

Dammen
Doetinchem-DCV13- 7
DCV l heeft de kompetitie afgeslo-
ten met een dikke 13-7 nederlaag in
Doetinchem. Niettemin sluit DCV de
kompetitie af op de 4e plaats, met 13
punten uit 11 wedstrijden.
De wedstrijd tegen Doetinchem leek
voorspoedig te starten met een vlotte
overwinning van Mike Voskamp. Al
na een uur had zijn tegenstander al
een grote blunder gemaakt. Daarna
ging het echter fout. Bennie Hiddink
werkte zijn hekstellingpartij niet
goed af, en na een foutzet kombi-
neerde zijn tegenstander naar dam.
Gerrit Wassink werd na een mislukte
aanvalspartij evenzeer het slachtoffer
van een afwikkeling. Henk Ruesink
kreeg na een misrekening de vijande-
lijke rechtervleugel om zich heen en
liet de achterstand oplopen tot 6-2.
Daarna volgden twee voordelige re-
mises van Henk Hoekman en Jan
Masselink (winst gemist) en een leu-
ke winst van Johan Haijtink. Harry
Vos kwam na klassiek spel in een na-
delig overmachtseindpel terecht en
verloor kansloos. Chris Grevers
moest lijdzaam toezien dat er in zijn
goede stand nog net een redding
aanwezig was, waardoor hij remise
moest toestaan. Tenslotte vergreep
Henk Grotenhuis ten Harkel zich in
tijdnood, waarmee hij zich in een
kansloos eindspel manoeuvreerde.
F. Fennema-H. Hoekman 1-1, G. van
Kempen-H. Grotenhuis t.H. 2-0, D.
Spieker-H. Ruesink 2-0, O. Mol-G.
Wassink 2-0, D. Bosch-J. Haijtink0-2,
M. Knipper-}. Masselink 1-1, B.
Woolschot-M. Voskamp 0-2, J Knip-
per-C. Grevers 1-1, W. Buesink-H.
Vos 2-0, E. Agelink-B. Hiddink 2-0.

Volleybal
Wilp-Dash
In een zeer matige wedstrijd heeft
Dash getoond dat het een maatje te
groot is voor degradatie-kandidaat
Wilp. Wilp dat wel hard vocht, kwam
niet tot aansprekende prestaties.

De gehele
Hartman-collectie

voorradig. '
Haal de folder bij

Uw Hartman-dealer.

Ook ca. 70 verschillende
dessins, kussens met

speciale prijzen.
2 jaar garantie

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1 - Hengelo Gld.

Tel. 05753-2139

Dash hoefde zelfs niet voluit te gaan
om de winst veilig te stellen. In de
eerste set namen de Vordenaren met-
een al een 0-5 voorsprong, die niet
meer uit handen werd gegeven. Wilp
werkte had, maar was tegen de Vor-
clense degelijkheid niet bestand.
Dash speelde rustig en geconcen-
treerd de set uit: 6-15.
Concentratiegebrek was er de oor-
zaak van dat Dash het zichzelf in de
verdere wedstrijd moeilijk maakte.
Zo werd in de tweede set een 7-12
voorsprong weggeven. Wilp kwam te-
rug op 12-12. Pas na een time-out
hervonden de Vordense mannen de
concentratie en wonnen de set met
12-15.
Doordat de voorgaande sets eigenlijk
betrekkelijk makkelijk gewonnen
werden, leefde bij Dash het idee dat
dat in de derde set ook wel /.o zou
gaan. Helaas kwamen ze bedrogen
uit , want Wilp startte ineens veel fel-
ler en Dash kwam op een 10-2 ach-
terstand terecht. In deze fase van de
strijd kwam het niveauverschil tussen
de ploegen pas echt naar voren, want
ondanks de enorme achterstand was
het toch Dash dat (na een 'pittige'
time-out) het spel bepaalde en zelfs
de set nog won met 13-15.
Door deze 0-3 zege is Dash het
Brummense Bruvoc op de lijst gepas-
seercK Het toeval wil dat de volgende
wedstrijd een uitwedstrijd is tegen
Bruvoc.

Uitslagen
HP Wilp l-Dash l 0-3, D3A ABS
2-Dash r^>, D4A Wik 5-Dash 7 1-2,
MB AB.W-Dash l 1-2, JC Hansa
l-Dash l 0-3, MC HEeten l-Dash l
3-0, D3B Dash 6-ülympia l 0-3, H2A
Dash 3-Bruvoc 3 1-2, H2B Dash
2-Devokx^ 3-0, MA Dash 1-Devolco
2 1-3. A

Programma
Dl Harfsen 1-Dash 3, D-rek.A Wilh.-
Dash l, H-rek.B Heeten 7-Dash 8,
D3-div.B ATC 2-Dash/Sorbo, D3B
Boemerang 4-Dash 6, HP Bruvoc
1-Dash l, H2B Harfsen 2-Dash 2,
H3A Heeten 2-Dash 4, MA Wik
1-Dash l, DP Dash 2-Wilp l, D2A
Dash 4-Lettele l, D3A Dash 5-Harf-
sen 2, H2A Dash 3-Epse l, JA Dash
1-Devolco l, MB Dash l-Boemerang
2, JC Dash l-Wik l.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 11 maart:
Groep A: Mv. van Burk/Hr. Machiels
59.8%, 2. Mv. Bornkamp/Mv. Hen-
drik 58.9%, 3. Mv. Schigt/Hr. Schigt
57.6%. , ,
Groep B:\. Mv. van Gastel/Hr. van
Gastel 61.9%, 2. Mv. Bokkinga/Hr.
Bokkinga 59.4%, 3. Mv. Bergman/
Hr.de Bic 58.3%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje: inlichtingen
tel. 2830.

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

i een milieu- maatregel nemen die u
geld oplevert. Stap eens bij ons

• ^binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

TAPIJT kopen is een zaak
van vertrouwen.

U, als klant, kent niet de eigenschappen
en kwaliteiten van de garens.

Wij streven er steeds naar, U een eerlijk
advies te geven en U erop te wijzen, wat.
de voor- en nadelen zijn, betreffende de
kwaliteiten.

Wij hebben een grote keus uit 110 rol
kamerbreed tapijt, aan de rol geshowd, en
alle stalen van de bekende
tapijtfabrikanten.

Vakbekwame stoffeerders zorgen voor
echt woongenot, dus TAPIJT nodig,
informeer dan bij de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

DEZE WEEK

Heerlijke

ROOMBOTERCAKE

NU van 6,95 voor 6,50
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
2UTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

l ZATERDAG 21 MAART

OMEGA SHOWBAND
LASER KARAOKE

ZONDAG 22 MAAR1
l_Jt_JF*

17.00 UUR LIDO DISCOl

HOUSE PARTY
120.30 UUR GROTE Z/VXXI

Wij zoeken met spoed

AANKOMEND HOVENIER

Liefst m^jbewijs BE.

Sollicitatie schriftelijk.

Gebr. b.v.
Addinkhof 16a

7251 VG Vorden

BUS 9
21.40-VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN

| GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR|
GLAZENOPHALERS (M)

CITY • LIDO -TEL: 05440 • 61308

TOT 13.00 UUR HALF GELD
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

WULLINK
bouw en beheer

heeft in haar team plaats
voor een

T I M M E R M A N

Inlichtingen:
Wullink Bouw en Beheer b.v.
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1914

STICHTING MENSEN IN NOOD
Mensen in Nood/Caritas Neerlandica

KLEDINGINZAMELING
voor mensen in nood

ZATERDAGMORGEN 21 MAART A.S.
van 9.00-12.00 uur

in St. Antoniuskerk Kranenburg en
Christus Koningkerk Vorden

HELP DE DERDE WERELD EN
SPAAR HET MILIEU.

Uw pensioen ????

NORDE
FAffizekeringen
kan u vrijblijvend adviseren

Burg. Galleestraat 10
Tel. 05752-1967

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Bij Sportschool Smit - Molenweg 43:

vanaf maandag 23 maart

11 YOGA-LESSEN
Inlichtingen en opgave:

M, van Biljouw-Smit
Vorden

Tel. 05752-2074

Ubica doet wat voor je conditie
Een goede matras kan
rugklachten voorkomen!
Ubica heeft daarom samen

met chiropractoren een matras
ontwikkeld die uw lichaam op de juiste
wijze ondersteunt. In de heupsector is
een unieke versterking aangebracht die
zorgt dat de wervelkolom volkomen
horizontaal ligt.

Zoals u weet is een gezonde

en verkwikkende nachtrust een bron
van energie voor lichaam en geest.
Test de unieke Ubica/ICA matras zelf!
Een kleine moeite die u jarenlang slaap-
plezier kan bezorgen.

Ubica/ICA matrassen worden
geleverd in binnenvering,
schuimrubber, polyether
en een speciale
Ubica/ICA boxspring.

uw Ubica/ICA dealer:

LUBBERS
WOONWINKEL

Raadhu i s s t r aa t 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286
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Fleurige modellen bij modehuis Lammers Thema-avond
'Balans'
Het afdelingsbestuur van 'Balans' or-
ganiseert donderdagavond 26 maart
a.s. een thema-avond voor leden en
belangstellenden met als thema:
'Dyslexie in het voortgezet onder-
wijs',

Deze zal worden gehouden in de Pe-
dagogische Hogeschool Oost-Gel-
derland, Bachlaan 11 ie Doe tin-
chem.
Op de/e avond zal de videoband over
dyslexie vertoond worden die ge-
maakt is door de Maatschap van Prof.
J. Dumont. De werkgroep heeft deze
film aan leerkrachten in het Voortge-
zet Onderwijs vertoond, ter onder-
steuningvan korte lezingen over dys-
lexie in het Voortgezet Onderwijs.

Annette Swienink zal een kort verslag
geven over de reacties hierop alsme-
de enkele tips om als ouders je kinde-
ren te kunnen helpen zowel op
school als thuis.

Voor meer informatie: M. Thijsen,
tel. 08334-71210; W. v. Zadelhoff, tel.
05735-1198; A. Swienink, tel. 05736-
1221.

Modehuis Lammers heeft maandag in samenwerking met Optiek
Siemerink en bloemenhuis Dijkerman een tweetal modeshows ge-
geven in 'Hotel Bakker' in Vorden. Naast een grote collectie ja-
ponnen liet het modehuis combinatie-mode zien. Aan de 'jongere
oudere'-vrouw heeft Lammers dit voorjaar speciale aandacht be-
steed.
Volgens ladyspeaker Wil van de Vegt
heeft modehuis Lammers bij de in-
koc >p van de nieuwe collectie het roer
enigszins omgegooid en onder meer
een speciale afdeling met korte broe-
ken ( tot op de knie) en rokjes in de
collectie opgenomen. Er waren-een
aantal lange blouses met rokjes in de-
zelfde gedessineerde stof en effen
exemplaren met extra lange pullo-
vers, japonnen en tweedelige exem-
plaren beef t Lammers te kust en te
keur, bij/onder van snit zijn die ja-
ponnen die tonen als een cleux-
pièce, daar er aan de taillenaad een
schootje is bevestigd.
Wat mode-kleinen betreft gooien
zachte auqarelkleuren, felle tropi-
sche t inten en zwart-wit te prints
hoge ogen. Bij veel japonnen werden
blazerjasjes geshowd, of soepel val-
lende zomer-regenmantels in gebro-
ken wit of pastelkleurig. In de combi-
natiemode worden veel gladde rok-
ken gebracht, soms met een paar

plooien, van een materiaal dat als
'cool wool' wordt geduid, een stof die
in de zomer 'koel' aandoet.
Bij een serie feestkleding, geschikt
voor onder meer bruidsmoeders,
werden Biedermeier bruidsboeketjes
geshowd, waai veel rozen in verwerkt
waren. Die kleding was uit veelal
glansstoffen vervaardigd. Heel mooi
was een lavendelkleurig pakje met
een lang kraagloos jasje, voorzien
vaneen appl icat ie . K ronder werd een
cei ise-kleui ig topje met kant gedra-
gen. Een ander v l o t pak bestond uit
een ruime gesplisseerde rok, een top-
je en een zogeheten 'swingcoat' jas je-
van heel dun materiaal.
Voor oudere dames werden enkele,
mooie gedessineerde pakken met ef-
fen biezen langs de hals en mouwen
getoond.

De brilmonturen zijn dit seizoen
weer wat kleiner en daarvan werden
verschillende voorbeelden geshowd.

VW Vorden organiseert
Achtkastelen-mini-marathon
Zondag 22 maart organiseert het VW voor het vijfde achtereen-
volgende jaar de 'Achtkastelen-mini-marathon'. Een marathon
met een lengte van 30 kilometer en die de deelnemers (de naam
zegt het al) langs de Vordense kastelen voert. De lengte is vrijwel
identiek aan de fietstochten die
georganiseerd.
Behalve de/e mini-marathon over 30
kilometer kan zondat ook gestart
worden voor een wedstrijd over
21 km.^Kelnemers kunnen zich
melden t^de sporthal 't Jebbink. De
start vindt zondagmiddag plaats van-
af het parkeerterrein bij Hotel Bak-
ker.

Na de swn lopen de athleten rich-
ting Kasteel Hackfort, Den Bramel,
Wildenborch, Medler, Wiersse, On-
stein, Kiefskamp en Kasteel Vorden.
Komende vanaf de Horsterkamp is
de finish op de oprijlaan naar Kasteel
Vorden.

's zomers door het VW worden

De deelnemers aan de wedstrijd over
21 kilometer 'missen' ondermeer de
kastelen Hackfort en De Wilden-
borch.

Gezien de belangstelling in voor-
gaande jaren, verwacht het VW-be-
stuur ook dit jaar een groot deelne-
rnersveld. De prijsuitreiking vindt na
afloop in de sporthal pll^l. Behalve
wisselbekers en bekers is er voor de
eerste twee aankomenden een be-
scheiden geldprijs. Overigens ont-
vangen alle deelnemers een herinne-
ring aan deze Vordense 'Achtkaste-
len-mini-marathon'.

Dropping
Jong Gelre
Vrijdagavond 20 maart organiseert
Jong Geli r een dropping. Het vertrek
is vanaf het Dorpscentrum. Wanneer
de deelnemers deze speurtocht heb-
ben volbracht, wacht ben op het
eindpunt 'een warme hap'. Water-
dicht schoeisel, een zaklamp en een
pen zijn voor deze deelnemers on-
misbare ' a t t r ibu ten ' .

Mestdemonstratie
De Dienst Landbouw Voor l i ch t ing
(DLV) organiseert op woensdag 25
maart een mestdemonstratie. Deze
heeft betrekking op mestinjektie op
bouwland. Die dag zullen tien ver-
schillende machines hun mogelijk-
heden demonstreren bij de familie
Havekes aan de Lindeseweg te Vor-
den. Met name krijgen de 'boeren-
machines' de aandacht.

Jaarvergadering
ABTB
Tijdens zijn laatste vergadering als
voor/it ter van de ABTB ging dhr. l la-
vekes in zijn openingswoord in op de
ontwikkeling van de landbouw. Ge-
zien bet aantal afnemende agrari-
sche bedrijven (ieder jaar met plm. 3
procent) is bet volgens Havekes on-
vermijdelijk dat er in de toekomst fe-
deratievorming of fusies zullen
plaatsvinden.

Ook voor het familiebedrijf, waar
werk en kapitaal door een gezin wor-
den opgebracht, wordt het-vanwege
de produktierechten zoals melkquo-
ta en mestquota—steeds moeilijker.
Tijdens de/e jaarvergadering van de
AB'l'B werden cle jaarverslagen van
sektrretaris en penningmeester
goedgekeurd. In plaats van de aft re-

dende voorzitter Havekes, komt dhr.
Timmer het bestuur kompleteren.
De aftredende voorzitter werd be-
dankt voor het vele werk dat hij voor
de ABTB heef t gedaan. Hem werd
een cadeaubon overhandigd. Voor
mevr. Havekes was er een boeket
bloemen. Na de pauze werd er onder
het genot van een hapje en een
drankje bingo gespeeld.

InstuifDASH
Op zaterdag 28 maart a.s. houdt W
Dash een instuif voor de jeugd van 7
tot 17 jaar. Een ieder die geïnteres-
seerd is in volleybal is welkom op
deze instuif. Aan deze instuif wordt
medewerking verleend door ons
vlaggeschip DASH SORBO DAMES
l en H EREN 1.
Tijdens deze instuif laat men kennis
maken met de volleybalsport. Tevens
mag men zelf Ook een balletje slaan.
Neem gerust vrienden en vriendin-
nen mee! Graag tot zien op zaterdag
28 maart in de sporthal Het Jebbink.
/.ie ook advertentie.

Barendsen viert

Voorlichtingsavond
werkgroep tuinkeuring
Tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Tuinkeuring Vorden
gaf dhr. Winterman uit Zwolle een uitleg over bemesting van ga-
zon en border.
Volgens dhr. Winterman is een
grondmonster van belang om te we-
ten aan welke meststoffen de grond
behoefte heeft. Ook voldoende hu-
mus in de grond, door toevoeging
van turfmolm en kompost is van
belang, omdat de grond dan het
vocht langer vasthoudt. Er zijn ver-
schillende meststoffen in de handel
die uit de natuur voortkomen. Men
moet er voor zorgen dat men al t i jd
eerst goed de verpakking leest zodat
men weet wat de inhoud bevat.
Mevr. Pelgrum bedankte dhr. Win-
terman in de vorm van een planten-

bort voor zijn bijdrage aan deze
avond. Deze avond werd tevens af-
scheid genomen van dhr. Baars.
Mevr. Pelgrum overhandigde ook
hem een planten bon voor zijn inzet
bij de start van de Tuinkeuring Vor-
den.
Mevr. Huetink, Hoetinkhof 93, zal de
plaats van dhr. Baars innemen.

Op de 4e en lle april is er een snoei-
demonstratie. Men kan zich hiervoor
opgeven onder tel. 05752-2670. Dat-
zelfde geldt voor opgave aan de tuin-
keuring.

De in de hele regio bekende smederij
en winkels van Barendsen in Vorden
vieren de komende' maand een uniek
jubi leum, l'it oude stukken bl i jkt na-
melijk dat dit bedrijf zich aan cle Zut-
phenseweg in Vorden beeft gevestigd
in het jaar 1X02, dus precies 190 jaar
geleden, /o'n jubi leum moet worden
gevierd en dat zal in cle maand apri l
gebeuren met een feestelijke ac t i e .
Omdat de actie zal worden afgeslo-
ten op Koninginnedag zal bijzonde-
re aandacht worden besteed aan de
zes Oranjevorsten, die in deze perio-
de- van 190 jaar ons land hebben ge-
regeerd. Meet in fo rmat ie over deze
originele actie volgt in cle komende
weken.

Parochie-avond RK kerk
Op maandagavond 23 maart aanstaande komt Mgr. drs. J.B.
Niënhaus, hulpbisschop van Utrecht, naar Vorden om met de
RK-parochie van gedachten te wisselen over de toekomst van een
geloofsgemeenschap. De avond wordt gehouden in 'Het Pantof-
feltje' aan de Dorpsstraat 34.

meer, men weet veel meer. Er wordt
een sterker beroep gedaan op de ei-
gen verantwoordelijkheid. Veel op-
va t t ingen z i jn veranderd over de ma-
n ie rvan leven, over de plaats van het
geloof, de Kerk, God, e tc . Voor som-
migen is het heel onduidelijk gewor-
den; voor anderen is het een nieuwe
uitdaging. Hoe gaan we met al deze
vragen om en hoe gaan we met el-
kaar om, mensen met vele vragen.
Over al deze zaken wil Mgr. Niën-
haus met ons nadenken.
Het gebeurt niet zo vaak, dat een bis-
schop naar een parochie komt om
open over de vragen van mensen te
praten. Mogen velen deze gelegen-
heid te baat nemen om te werken aan
c H - i i levende parochie voor nu en de
naaste toekomst.

Men viert de consecratie, de plechti-
ge inwi jd ing van de kerk. op 25 sep-
tember 1S()7, toen al de v i j fde kerk
van Kranenburg (na de kapel van
't Medler en de- 2 scbuilkerken in de
buurt van ' l ie t Onstein' en de- VVa-
teistaatskerk van 18IV-1 op de plaats
van de voormalige pastorie). K.e.a.
wordt dit jaar gevierd i .v .m. het 125-
jai ig bestaan van de RK Kerk Kra-
nenburg.

l 'it het bovenstaande is al duidelijk,
dat een parochie veel ontwikkelingen
meemaakte in het verleden. Sinds
KS(i7 is er ook wel het een en ander
veranderd.
()ver het algemeen li-eefl men het
vooral na J96() veel beter gekregen.
Men kan ook veel'meer, men /iet veel

Commissies verdeeld over de
verplichte hondenpoepzak
Zowel de commissie Financiën alsmede Algemeen Bestuur heb-
ben zich dinsdagavond beziggehouden met het voorstel van het
College om hondebezitters te verplichten om bij het uitlaten van
de hond een speciale poepzak of ander gereedschap bij zich te
hebben om de uitwerpselen op te ruimen.
7.o niet en je wordt betrapt dan volgt
een boete. De Algemene Politiever-
ordening zal wat dat betreft worden
aangepast. Het CDA - bij monde van
dhr. J.W. Regelink - vond van al de
maatregelen die de laatste jaren be-
sproken zijn, de/e de meest reëele.
Wel deed Regelink een beroep op de
hondebezitter zelf. ,,Ze moeten hun
eigen verantwoordelijkheid ken-
nen", zo sprak hij.
In de commissie Financiën vond J.M.
Pelgrum (WD) de voorgestelde
maatregelen ,,te gek om over te pra-
ten". Hij had berekend dat indien
struktureel gekontroleerd gaat wor-
den op naleving van de verplichting,
de kontroleur zo'n twaalf minuten
per dak effektief kan kontroleren.
Wethouder W.M. Voortman ant-
woordde hierop datje het maar moet
zien als een preventieve kontrole.
„Wil je een 'lik-op-stuk'-beleid gaan
voeren, dan hebben je wel vijf con-
troleurs nodig." Hij was het met dhr.
A.C. van Voskuilen (CDA) eens dat
t.z.t. evaluatie noodzakelijk is. In Al-
gemeen Bestuur zei E. Brandenbai g
(WD) begrip te hebben voor het feit
dat het College wat wil doen. „Het is
en blijft een mentaliteitskwestie. Ik
denk dat we er op deze manier niets
mee opschieten." Brandenbarg be-
twijfelde het of je de hondebezitters
inderdaad kunt verplichten aan
ruimmiddel bij zich te hebben. Vol-
gens burgemeester E.C. Kamerling

kan deze verplichting middels de
APV /eet zeker opgelegd worden.

In Financiën zei wethouder Voort-
man: „Zakjes is^aan te bevelen. Het
mag echter ook een schepje zijn of
bij wijze van spreken mag men de
hondepoep met de blote handen
opruimen". „De hond zal maar diar-
ree hebben", zo sprak Pelgrum gek-
scherend.
Mevr. H.A. Horsting (l*vdA) was van
mening dat het gemeentebestuur
meer gratis zakjes beschikbaar moet
stellen. Het College stelt voor om de
eerste twintig zakjes gratis beschik-
baar te stellen en vervolgens de zak-
ken aan te bieden voor vijf gulden
per pakketje van 20.
„Ik vind dit een lachertje. Wanneer
de hondebezitter zijn hond één maal
per dag uitlaat dan moet hij behalve
de gebruikelijke hondebelasting nog
eens zo'n honderd gulden per jaar
op tafel leggen voorde zakjes", aldus
mevr. Horsting. Uiteindelijk advi-
seerde het CDA om 13.000 gulden
beschikbaar te stellen voor het invoe-
ren van een ruimmiddel. WD en
PvdA gingen niet akkoord. PvdA-er
P.J.M. Hoogland had nog wel een
idee om de mensen voor te lichten.
„Gewoon via een Teleac-cursus de
hondebezitters op hun verantwoor-
delijkheid attent maken". De Raad
doet 31 maart definitief een uit-
spraak.

Geluidsïsolerende
voorzieningen
Met name dhr. A.C. van Voskuilen (CDA) toonde zich bijzonder
verheugd dat de 16 woningen nabij de Horsterkamp en 3 wonin-
gen bij de toekomstige mini-rotonde binnenkort geluidsïsoleren-
de voorzieningen krijgen. Hiervoor wordt een krediet gevraagd
van 269.000 gulden. ,,We hebben de bewoners, toen ze kwamen
inspreken, beloofd druk te zullen uitoefenen. Sneller kan het
niet", aldus van Voskuilen.
WD-er J.M. Pelgrum vroeg zich af
waarom er maar drie aannemers zijn
aangezocht om een inschrijving te
doen. „Dit wekt wrevel. Er zijn aan-
nemers die zich afvragen: Waarom
wij niet? Het zit mij ergens niet lek-
ker", zo sprak Pelgrum. Wethouder
Voortman wees erop dat het gebrui-
kelijk is om met „huisaannemers" te
werken. Wat betreft de criteria wilde
hij erin besloten vergadering best
met Pelgrum over praten. „De be-
leidslijn van de gemeente is namelijk
niet om met openbare aanbestedin-
gen te werken", aldus Voortman.
CDA-er A.H. Boers verzocht het (lol-
lege in Algemeen Bestuur om in

overweging te nemen de behande-
lingvan de begroting in de toekomst
op een andere wijze te laten plaats-
vinden. Hij stelde voor een raadsver-
gadering met (naast de gebruikelijke
agendapunten) de algemene be-
schouwingen van de politieke partij-
en te houden. Daarnaast een aparte
vergadering waarin het College kan
antwoorden, vervolgens een schor-
singvan de Raad en daarna de begro-
ting verder afhandelen. „Dan heb je
als fraktie meer tijd om over de be-
schouwingen van de anderen na te
denken." Burgemeester Kamerling
zegde toe een en ander in het Colle-
ge te zullen bespreken.

GROEP VORDEN

Woensdag 11 maart kwam er een te-
lefonische klacht binnen m.b.t. het
los laten lopen van honden tijdens
het uitlaten. Hierbij wijzen we erop
dat er in de gemeente Vorden een
aanlijnplicht is.

Donderdag 12 maart werd er mel-
ding gemaakt van vernie l ing van K)
jonge beuken die langs de Ruurlose-
weg stonden.
levens werd er op donderdag aangif-
te gedaan van vernieling van een
rechterbuitenspiegel van een perso-
nenauto. De eigenaresse had haar
personenauto omstreeks 14.00 uur
geparkeerd aan de Dorpsstraat te
Volden; toen zij een half uurtje daar-
na terug kwam was cle spiegel ver-
nield, (ietidgen van deze vernielingen
worden verzocht hontakl o}> te nemen niet
(le/>olitie Vonten (tel. OÏ7Ï2-1230).

Vrijdag 13 maart werd er a a n g i f t e
gedaan van diefstal van een f ie ts . De
eigenaar had z i jn fiets 's morgens in
de fietsenstalling van het NS-station
gestald, 's Middags ontdekte hij dat
de fiets gestolen was. Later op de dag
werd ck' (iets elders in het dorp terug-
gevonden.
Verder kwam er vrijdag een telefoni-
sche klacht binnen m.b.t/ geluids-

overlast op de Hoetinkhof. Vermoe-
delijk betreft het een autoalarm die
op de meest vreemde tijden afgaat,
voornamelijk 's nachts. l.v.m. het f e i t
dat het alarm meestal maar kort af-
gaat is de veroorzaker moei l i jk te lo-
kaliseren. Dr eigenaar van de auto
wordt verzocht z i jn auto-alarm na te
laten k i j k c - n .

Zondag 15 maart (één van de mooi-
ste' data in het jaar) vond er een aan-
ri jding met materiële schade plaats
op cle kruising Dorpsstraat/Raad-
huisstraat. Beide voertuigen raakten
l ich t beschadigd.

Maandag werd er aangif te gedaan
van 'vernieling van een buitenlamp
bij een perceel gelegen aan de
Nieuwstad te Vorden.

In de nacht van maandag H> op dins-
dag 17 maart vond CT op de Indu-
strieweg te - Vorden een poging tot
diefstal van een personenauto plaats.
Ken zi jrui t je van de auto werd inge-
slagen, waarna men het stuurslot van
de auto forceerde. Kenneli jk
werd(en) de dader(s) veivolgens ge-
stoord waarna zij de auto verder on-
gemoeid lieten.



Voortzetting Paasvuur in
Vorden onzeker

Paasvuren zijn in het oosten van ons land niet weg te branden. De
traditie stamt uit de tijd van voor de jaartelling. Heidense volke-
ren zoals de Hunebedbouwers in Drenthe staken vreugdevuren
aan als de lente in aantocht was. Tegenwoordig zijn Paasvuren
gewoon handig om het gesnoeide voorjaarshout te verbranden.
Kwamen er vorig jaar ruim 1500 be-
zoekers naar het Paasvuur kijken in
de gemeente Vorden, hel CCK (Cul-
tureel Collectief Kranenburg) ver-
wacht dit jaar het dubbele aantal be-
zoekers. l let CCK wil meer dan al-
leen een hoop houtafval in brand
steken. I larrie Nijenhuis, één van de
animatoren van het herstel van het
Kranenburgs Paasvuur: ,,We willen
vooral een oude traditie herstellen
en zonodig aanpassen aan de cu l tuur
en sfeer van onze tijd."
Dat maakt hel gebeuren ook open
voor toeschouwers en bezoekers bui-
ten onze streek, die behalve de na-
tuur bij ons, ook de vanouds bekende
tradities zoals bekend hogelijk waar-
deren. Als zodanig stond Vorden be-
kend en mag het ook in de toekomst
best bekend blijven.
Het CCK had gehoopt dit jaar ge-
bruik te kunnen maken van de subsi-
diegelden die door de gemeente Vor-
deu beschikbaar gesteld worden voor
cul ture le aktiviteiten. Aangezien de
gemeente Vorden een Paasvuur zoals
dit in Kranenburg wordt georgani-
seerd niet van zodanig belang vindt,
dat het als c u l t u u r is aan te merken,
heeft men besloten geen financiële
medewerking te verlenen.
Het is jammer dat de gemeente Vor-
den dit soort aktiviteiten niet s t imu-
leert.
l Iet ontsteken van een Paasvuur mag
dan wel niet uniek zijn, de sfeer en de
randactivi tei ten gaven j u i s t die de-
mensie aan het Kranenburgsc Paas-
v u u r , waardoor vele honderden toe-
schouwers vorig jaar naar de ge-
meente Vorden kwamen. Dat moet
toch een promotie zi jn voor de ge-
meente Vorden. Vele jongeren uit
Vorden en omgeving hebben vorig
jaar genoten van het schitterende
Paasvuur. Men moet er voor zorgen
dat j u i s t dit soort akt ivi te i ten behou-
den b l i j f t in on/e gemeente, al is het
alleen maar voor de jongeren, een

doelgroep die /.eker Vorden niet uit
het oog mag verliezen.

Het CCK wil proberen via een ande-
re weg nog wat geldmiddelen bij el-
kaar te krijgen, zodat er in ieder geval
dit jaar nog een Paasvuur kan bran-
den.

Diverse bedrijven en instellingen leveren
ook snoeihont, brandbaar afval, etc.
aan; misschien kunnen die ook bijdra-
gen in de kosten. Het bespaart hen toch
ook vuilstortrechten?

De redactie

Afgelopen /aterdag heeft het CCK
op het Paasvuui terrein aan de Berg-
kappeweg de Paasstaak met de Teer-
tonne geplaatst. Deze oude Paastra-
ditie is vorig jaar door het CCK weer
in ere hersteld en met succes! De
Paasstaak met de Teertonne was vo-
rig jaar de spil van het Paasvuur van
Kranenburg. Het is de bedoeling dat
de Teertonnen ook dit jaar weer een
belangrijke rol gaat spelen in Kra-
nenburg. Stoere knapen worden uit-
gedaagd een brandende bezem in de
Teertonne te mikken, zodat de in-
houd gaat branden als een grote fak-
kel die tot ver in de omtrek te zien is.
De enorme hoeveelheid hout die de
laatste maanden naar het Paasvuur-
terrein is gebracht zal op Paaszater-
dag door de firma Beefting ui t Vor-
den op vakkundige wijze opeen wor-
den gestapeld. Volgens Bertus Waar-
Ie — één van de organisatoren - kon
dit jaar het grootste Paasvuurvan Ne-
derland nog wel eens in Kranenburg
zijn.
Het CCK doet een dringend beroep
aan iedereen om geen snoeihout
meer naar het Paasvuurterrein te
brengen.

Ballonwedstrijd
De Deurdreajers
Superballon
De/e o m s c h r i j v i n g is /eker van toe-
passing op de ballon van Mascha van
Langen, / i j presteerde het om haar
ballon te laten zweven tot in de om-
geving van Cüstron, een plaats net
onder Rostock in het voormalige
Oost-Dui ts land. Hemelsbreed een
afstand van ca. 150 km. Met die pres-
t a t i e v a l t /e ui teraard dik in de prij-
zen. Ook prijs hebben Michiel Gud-
de, die antwoord kreeg uit Olden-
burg, Duitsland, ongeveer 175 km en
zijn broer Wouter Cudde, die net
binnen de Nederlandse1 landsgren-
zen bleef. Hij reikte met z i jn ballon
tot Ter Apel in Croningen. Men
schat dit op /.o'n 100 km.

De prijswinnaars
Marscha van Langen, Hoetinkhof
145; Michiel Gudde, Kerkweide 1;
Wouter Gudde, Kerkweide l, allen
uit Vorden. Prijzen kunnen worden af-
gehaald hij l'. Meijerinh, Hoetinkhof 88
te Vorden.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de
Openbare Bibliotheek Vorden

Autovisie jaarboek 1992 - Cottenje,
Mireille, Wisselspoor Diamond,
Harvey, Je hart, je wereld - Fried-
man, Carl, Tralievader - Gawain,
Shakt i , Mijn innerlijke ontdekkings-
reis Goosmann-Legger, A., /öne-
therapie door voetmassage - Graaf,
Hermine de, Alleen de heldere uren

- Heuvel, Aad van den, Stenen tijd-
perk- Hopmans, Anita, Jan Sluyters,
aquarellen en tekeningen - Lemstra,
Pien, Toveren in de magnetron -
MacMurtry, Larry, Een staclje in het
westen - Meiden, Anne van der, Over
spreken gesproken - Millas, Juan
José, Elena's een/aamheid - Miller,
Angelyn, Als je helpen geen hulp is -
Passens, Bernd. WordPerfect 5.1 -
Pleysier, Leo, De kast - Starink, Lau-
ra, Een land van horen zeggen - Sut-
cliff, Rosemary, Het verraad - Tour-
nier, Michale, Het nachtelijk liefdes-
maal-Tryon, Thomas, Broeinest van
het kwaad - Walker, Michele, Eigen-
tijds quilten - Woodiwiss, Kathleen,
Als verlangen liefde wordt.

MAART:
1 8 Ledenvergadering,

Oranjevereniging I lotel Bakker
l , S 1 1 VG Dorp
18 HVCWichmond, Harrie

Kettelerij, lezing
19 Bibliotheek Vorden, Lezing

kinderboeken
1 9 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVGWildenborch,

Brandwondencentra
19 Bejaardenkring, Dorpscentrum
20 ANBO, Jaarvergadering in

Dorpscentrum
20 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
20 Vrouwenclub Medler
23 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
23 Parochieavond RK Kerk 1 25 jaar

KKKin't Pantoffeltje
24 ANBO. fietstocht
24 Open latei SWOV 'de Wehme'
25 ANBO, soosmiddag
25 Bejaardensoos, Vierakker-

Wic hmond
25 Welfare voorjaarcontactrniddag,

de Wehme
2(i PCX )B in 'de Wehme'
27 ( )pen Tafel SW( )V 'de Wehme'
28 Feestavond Kranenburgs Belang,

Gaster ij Schoenaker
28 Ins tu i f v.v. Dash
30 A N B C l o o t s c h i e t e n 'de

:'.() HVG Dorp
30 Vrouwenclub Medler
3 l Open Tafel SW( )V 'de Wehme'
3 l Platte^uulsvrouwen Vorden,

KofFi^B» gen
3 l Soosmiddag Kranenburg

APRIL:
l ANBO, soosmiddag
1 HVG Wichmond, Paasliturgie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
4 Plattelandsvrouwen, planten-

ruilmiddag
(i CDA-bijeenkomst
6 ANBO. klootschieten 'de

Goldberg1

7 Plattelandsvrouwen, doemiddag
7 ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
8 ANBO, soosmiddag
8 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
8 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
9 HVGWildenborch, Paaswijding

l O Open Tafel SWOV 'de Wehme'
l l Paaseierenwedstrijden 'de

Snoekbaars', jeugd en senioren
13 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
14 NCVB Pastor Brenninkmeijer
14 Soos Kranenburg, Passiemiddag
14 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
l 5 ANBO, soosmiddag
1 5 I IVG Dorp, Paasavond in de

Voorde
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
17 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
21 KPO Kranenburg-Vorden
2 l Open Tafel SW( >V 'de Wehme'
22 ANBO, soosmiddag
22 Plattelandsvrouwen.

Eendagsbestuur
22 Welfare. Handwerken 'de Wehme'
22 HVG Wichmond, Eigenavond
23 Ledenvergadering, de

Vogelvriend
24 ANBO, ledenbijeenkomst

Dorpscentrum
24 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
25 Oranjeavond, Dorpscentrum
2(> Viswedstrijden 'de Snoekbaars',

onderlinge competitie
27 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
28 KPO Viei akker, Sc hmid t Media

Zutphen
28 Plattelandsvrouwen, Piov.

Voorjaarsvergadering Arnhem
28 Soos Kranenburg
28 Open Tafel SW( )V 'de Wehme'
29 Bejaardensoos Viei akker-

Wichmond
29 ANBO, soosmiddag
29 HVG Wichmond, Bezoek

brei fabriek Lichten voorde
30 Oranjefeest

De Zonnebloem
Iedere 10 jaar heeft Nederland een
Floriade en dit jaar zal deze plaats-
vinden in /oetermeer en een opper-
vlakte beslaan van ongeveer 70 hec-
taren. Na een grondige voorberei-
ding van O jaar is men erin geslaagd
het geheel om te toveren tot een
sprookjeswereld, met vele soorten
tuinen en bijna 40.000 m'-' expositie-
ruimte. Tevens vinden er veel mani-
fes t a t i e s plaats van deelnemende lan-
den, met muziek, dans, sport, enz.
De /onnebloem in Vorden biedt nu
de mogelijkheid aan invaliden, ge-
handicapten en ook hulpbehoeven-
de ouderen om de/e tentoonstelling
te bezoeken. Maandag 15 j u n i a.s.
vertrekt er een speciale bus vanaf het
Marktlein in Vorden naar /oeter-
meer. Er is gezorgd voor voldoende
begeleiding en verpleegkundige
hulp en ook rolstoelen zijn ter plaat-
se voldoende aanwezig. Het gehele
arrangement omvat vervoer naar de
Floriade - entree - plattegrond - ijsje
en een lichte maaltijd in een van de
restauranten op het terrein. De kos-
ten zijn dankzxij de steuvan vele do-
nateurs zeer laag gehouden.

Men kan zich opgeven en inlichtin-
gen verkrijgen bij onderstaande
adressen:
KRANENBURG: mevr.J.G.W. Schot-
man, Hamveldseweg 10, 7251 LR
Vorden, tel. 6737
VORDEN: mevr. J.A.N. Woltering,
Burg. Galleestraat 18, 7251 EB Vor-
den, tel. 174(>.

Virgin live
in De Woage
Topformatie Virgin treedt zaterdag
21 maart live op in de grote zaal van
De Woage te Halle.
Deze formatie kent vele gezichten.
Met de kunst van de charmante zan-
geres komen zij zeer goed over op
het publiek, /ij spelen stevige duet-
ten, die deel uitmaken van de covers
die zij deze avond zullen gaan bren-
gen. Naast dancings, kermissen en
feesten brengen zij behalve goede
muziek van o.a. Dire Straits, Tina
Turner of Brian Adams een prachti-
ge lichtshow met alle denkJrare effek-
ten die een formatie als d^Bgoed tot
z'n recht laat komen.
In de Ken-ie-Die zaal speelt het all-
round orkest 'Second-name'.
I lier hebben de bezoekers al een vas-
te stekkie weten te vindeij^Bbordat er
zoveel gezelligheid vanuiWeze nieu-
we zaal komt. Feest blijft daarom als
centraal punt staan,
/ondag 22 maart de te gekke fonna-
t ie Rowwen Heze; een avondvullend
programma van deze Limburgse
feestvierders.
Kaarten zijn in voorverkoop te krij-
gen voor in het Dorpscafé.

Flophouse:
Big Bam Boom!!!
De Big Bam Boom Band is voor de
vaste Flophouse-gangers geen onbe-
kende meer. Vier keer eerder trad
deze bijzondere band aan in hetTol-
dijkse, waarvan vorig jaar in het voor-
programmavan Normaal. Dat wordt
weer een pittig avondje bij Flophou-
se.
In het geval van de Big Bam Boom
Band mogen we stellen dat de vlag de
lading dekt. Het trio brengt op ener-
gieke en rauwe wijze Rock & Rhythm
ten gehore. Vakmanschap staat ga-
rant voor kwaliteit, waarbij de man-
nen zichzelf niet ontzien.
De leden van de band hebben hun
ervaring opgedaan in o.a. Second
Skin, de Bintangs, Carlsherg en
Frank Kraaijeveld band. In het verle-
den Nederlandse topbands die voor-
al de 'oudere jongeren' zich zullen
herinneren.
Muziek dus uit het rook-, zweet- en
bier-genre die door vele bezoekers
nog op handen gedragen wordt.
Geen wonder: muziek recht uit het
hart, ongekunsteld, eerlijk. Hoofd-
doel: de mensen moeten uit het dak.
/aterdag 21 maart bij Flophouse dus
ook.
Bezetting: Alfred van der Linden, gi-
taar/zang; Fred Jacquet, zang/bas;
Hans Heijster, drums.

SPORT- nieuws

Sociï
Programma
21- 3: Wilh. SSS F2 - Sociï F l ; Sociï L I
- Ga/. Nwl. K2; Sociï C l - /elhem C2;
D/C'M H l -Sociï BI .
22-3: GSV 'CM - Sociï; Sociï 2 - Wol-
versveen 1; Sociï 3 - /utphania 3;
Kerbeekse Boys 7 - Sociï l; / u tphan ia
5 -Sociï 5.

RTV
Rudi Peters
tweemaal in de prijzen
Afgelopen weekend heeft Rucli Pe-
ters /ich tweemaal in (ie prijzen ge-
f ie ts t , /aterdag was er een trainings-
wedstrijd in Elburg. Daar ontstond al
v r i j snel een kopgroep van /.es ren-
ners. Ook Peteis /.at in de/e groep.
De kopgroep bleef weg tot aan de fi-
nish. Met een f e l l e sprint kwam Pe-
ters als tweede over de streep,
/ondag reed Peters in Haarlem.
Daar fietste ' hij op een lood/waarpar-
cours naai 'een 18e plek. Peters had
te kampen met een lang/aam leeglo-
pende voorband, maai wist toch nog
de finish te halen.

s.v. Ratti
Programma jeugd
21-3: Neede B2"- Ra t t i B I ; Rat t i Cl -
Vorden C2.

v. v. Vorden
Programma: Vorden Al - Diepen-
veen Al ; Angerlo A2 - Vorden A2;
Vorden H l - F.ibergen B I ; Vorden Cl
- Loc hem Cl; Rat t i Cl -Vorden C2;
KCVO l -Vorden l ; Vorden 2 - VIOI)
3; de Hoven 2 - Vorden 3; Oeken l -
Vorden 4; Vorden 5 - Longa 9; Vor-
den (i - Runrlo f>; Lo< hem 9 - Vorden
8.

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

L.R. en
P.C. de Graafschap
Op zaterdag 14 maart werd in De
Herberg de jaarlijkse feestavond ge-
houden, waarbij t radit iegetrouw
door de jeugdleden een blijspel in
drie bedrijven met de t i t e l 'De pr i j s
in bloed en ketchup' werd opge-
voerd. Kr werd weer veel gelachen en
de 10 jeugdleden die de diverse rol-
len vertolkten kregen een ruim ap-
plaus van de geheel gevulde /aal.
Veel spanning was erook, wie /.ich de
ruiter of amazone van het afgelopen
jaar mocht noemen. Uiteindelijk
bleek dat Heidi Vruggink met haar
pony Danny de meeste winstpunten
had vergaard, /ij mocht dan ook uit
handen van voor/.itter VVim Lense-
link een fraaie beker, bloemen en de
wissclbeker in ontvangst nemen. Fe-
licitaties waren er ook voor Irene Re-
gelink en Brenda Groenendal die bij
de kringkampioenschappen in het
afgelopen sei/oen kampioene1 bij res-
pectievelijk het B-springen en de
M l-dressuur waren geworden.

Op mu/iek van de Kunmakers kwa-
men vervolgens de dansliefhebbers
aan hun trekken. Het nieuwe sei/oen
kan nu weer van s tar t gaan met de"
onderlinge wedstrijd op het eigen
clubterrein aan de I lamelandweg op
29 maart a.s., terwijl het grote con-
cours dit jaar in het weekeinde van
11/12 april /al worden gehouden op
de terreinen voorliet kasteel Vorden.
Op /aterdag 14 maart ging Irma
Worm goor met haar pony Tosca
naar het indoor-concours in Groen-
lo; / i j behaalde de .'V prijs in de 1,1-
dressuur.

Boh Foi Toch

Op zondagmiddag 22 maart zal de Achterhoekse formatie Boh Foi
Toch een middagconcert geven in het City Centrum te Groenlo.
Boh Foi Toch, zegt een Achterhoeker als hij iets te horen heeft
gekregen, wat hij nooit had verwacht. Dat verklaart de naam voor
een nieuwe Achterhoekse band; deze samenstelling en deze mu-
ziek had niemand verwacht. De band bestaat uit: Hans Keuper,
Willem te Molder, Ferdy Jolij en Jan Manschot.

Jan Manschot op drums. Jan is veer-
tien jaar drummer geweest bij de
groep Normaal. Jan heef t in zi jn
Normaal-periode vele nummers ge-
schreven, waarvan er enkele hi ts / i j n
geworden.
Alle 4 de groepsleden componeren,
schrijven teksten in het Achterhoek-
se dialect en zingen de door henzelf
geschreven teksten. De muziek is een
mooie mengeling van Achterhoekse
folklore met Cajun- en /ydeco-in-
vloeden.
Maar ook de Ierse en Engelse volks-
muziek is van invloed geweest op de
muziek van Boh Foi Toch. De groep
staat garant voor een middagje feest
en plezier voor mensen in alle leef-
tijdscategorieën.
Of de laatste uitspraak op waarheid
berust, daaivan kunt u zich overtui-
gen op zondag 22 maart in het City
Centrum.

Hans Keuper trekt al jaren door Ne-
derland en Duitsland om het dialect
te promoten in woord en mu/iek.
Hans zingt en speelt op de monica.
Het aparte geluid van /.ijn ouderwet-
se 'monica' of boerentrekharmonica
is zeer kenmerkend voor de mu/iek
van de groep. Ferdy Jolij speelt de
(meestal) elektrische gitaar.
Hij heeft in het verleden met name
naam gemaakt als eerste gitarist van
Normaal, en is mede componist van
velschillende grote Normaal-hits.
Ferdy heeft een eigen stijl van spelen
en dat is ook duidelijk te horen in
zijn composities,
Willem te Molder op basgitaar. Wil-
lem heeft in verschillende bandjes
gespeeld, maar het meest bekend is
hij geworden door /.ijn populaire
spel op de vrijdagmorgen bij
Omroep Gelderland 'verblijfplaats
onbekend'.

Help de Derde Wereld en spaar het milieu

Kledinginzameling voor
MENSEN IN NOOD
De gebruikelijke inzameling van gedragen kleding voor de Stich-
ting Mensen in Nood zal plaatsvinden op zaterdagmorgen 21
maart a.s. In beide RK Kerken (Vorden en Kranenburg) zullen
vrijwilligers aanwezig zijn om de kleding in ontvangst te nemen.

Goede kwaliteit en in plastic
zakken
Mensen in Nood vraagt u i tdrukkel i jk
om goede en nog draagbare kleding
en schoeisel, dekens, lakens en gor-
dijnstoffen. Dus geen lompen of ka-
pot te schoenen. Deze kleding kan
het beste in gesloten plastic zakken
aangeleverd worden.

Hulp aan de Derde Wereld
In acute noodsituaties doen hulpver-
leners ter plaatse een beroep op
Mensen in Nood. /o is er winterkle-
ding naar de Koerden gegaan. Ook
naar andere delen van de wereld waar
behoefte is aan kleding, bijv. Angola
en Albanië, gaan transporten van
Mensen in Nood.
Er b l i j f t a l t i j d een deel van de kleding
over dat niet verzonden kan worden.
Die kleding wordt verkoch t aan ge-
specialisderde bedrijven die de kle-
ding uitsorteren en verkopen naar
het bu i ten land . Met dit geld jaar-
lijks ca. anderhalf miljoen gulden -
worden projecten in noodgcbieden
in de l )erde Wereld ondersteund.

Mensen in Nood: de beste
Mensen in Nood is de organisatie die
veruit het hoogste rendement haal t
uit elke kilo inge/.amelde kleding.
Dat blijkt uit een onder/oek van het
Centraal Bureau Fondsenwen ing.

Dit resul taa t is t e - danken aan het f e i t
dat Mensen in Nood s teunt op een
netwerk van vrijwilligers. Naast de
kledingopbrengst wordt het werk di-
rect ondersteund door zo'n 250.000
donateurs. Daardoor kon zij in 1991
70 miljoen gulden besteden aan de
mensen in nood in de Derde Wereld:
aan slachtoffers van rampen en an-
deren die de hulp hard nodig heb-
ben.

Milieu
Kleding in het milieu moet als vui l
verwerkt worden. Dat kost dus geld.
Kleding voor Mensen in Nood geeft
hu lp in de Derde Wereld.
Dat is dus dubbele winst . Milieu ge-
spaarden Derde Wereld gesteund!

(zie ook dr advertentie)
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