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Uitstekende modeshow
Visser Mode

Donderdag gaf Visser Mode weer een viertal modeshows. Onder leiding van ladyspeaker Nel
lieten de mannequins Jeanet, Reina, Francien, Lien, Justa en dressman Johan zien wat dit
voorjaar ons qua modebeeld zal brengen.
Opvallend is zeker dat er veel kan!.
Bijvoorbeeld de roklengte van kort
tot enkellang, men kan dit dragen
waar men zich prettig in voelt. Verder
zagen we in de damesmode als nieuw
element het gilet (mouwloze blazer).
Visser Mode brengt heel veel setpro-
gramma's van o.a. Ara, Weber, Scar-
latti, Choise by Danwear en in de wat
jongere mode o.a. Choise by Steilman
en Taifun. Hierbij is het huismerk
Punto Verde ook heel belangrijk. In
de jonge mode vinden we leuke
setprogramma's met prima prijzen
van o.a. Ann Christine, Sandwich en
Another You. Een uitgebreide collec-
tie regenmantels en vooral coats en
jacks voor alle leeftijden is zeker aan-
wezig bij Visser Mode, in vele mo-

dellen en stoffen. Ook de wat oudere
dames worden niet vergeten, getuige
de prima collecties japonnen en pak-
jes van o.a. Frankenwalder en Mark-
wald. In de pantalons blijkt de band-
plooi wat minder duidelijk aanwezig.
Visser Mode heeft o.a. de merken
Gardeur en Zerres, die borg staan
voor een uitstekende pasvorm. Ook
de bermuda (in verschillende lengtes)
zien we dit voorjaar zeker weer. De
pullovers en t-shirts zagen we van
Roberto Sarto, Lecomte, Advance en
Punto Verde. Dressman Johan toonde
prima jacks van o.a. Melka. Verder
liet hij een leuk beeld uit de collecties
van Cottonfield, Love en 4 You zien.
Natuurlijk werd ook het huismerk
Pierre Monnee met mooie colberts,

pantalons, pullovers en jacks volop
getoond. Ook bij de heren vele goede
pullove^fci heel mooie vesten van
Roberto^rarto. Visser Mode heeft
voor de heren een ruime collectie
overhemden van Melka en Le Dub.
Ook werd een leuk beeld van de
Jeansafdeling (met de merken Lee,
Big JohjHlois, Love met daarbij de
truien van Naf-Naf, Dito-Dito, La Pa-
gayo en 4 You) getoond. Al met al
een zeer geslaagde dag waarbij veel
mensen (ook heren) zich lieten infor-
meren over de nieuwe voorjaarsmo-
de.
De volgende activiteit van Visser
Mode is de kindermodeshow, die
vrijdagavond 2 april in de zaak ge-
houden wordt.

Succes voor
V ordenaren bij
voorleeswedstrijd
Mevr. A. Leerink uit Haarlo bleek za-
terdag het beste te kunnen voorlezen
in het dialect. Zij behaalde de meeste
punten tijdens de dialectvoorlees-
wedstrijd, zaterdagmiddag in De Lui-
fel in Ruurlo, georganiseerd door de
Vrienden van de Streektaal veur
Lochem en Umgeving en de Schrie-
verskring Achterhoek en Liemers. In
de categorie verhalen telde de wed-
strijd zes deelnemers en bij de ge-
dichten slechts één. In tegenstelling
tot voorgaande jaren hadden de orga-
nisatoren nu gekozen voor 'voorlezen
uit andermans werk', terwijl in het
verleden uitsluitend werd voorgele-
zen uit eigen werk. De reden voor
deze andere opzet was het argument
van de jury, bestaande uit mevr. M.
Greutink en dhren. H. Lettink en H.
Krosenbrink, dat het beoordelen op
en presentatie en inhoud te moeilijk
is. De jury beoordeelde zaterdagmid-
dag het voorlezen op presentatie, uit-
spraak, intonatie en timing. De voor-
leeswedstrijd werd gewonnen door
mevr. A. Leerink uit Haarlo. Uitsla-
gen verhalen: l. mevr. A. Leerink uit
Haarlo (29,3 punten) met een verhaal
van Jo Brens. 2. Dhr. H. Graaskamp
uit Vorden (28 punten) met een ver-
haal van J.C.A. Tijdink. 3. Dhr. Ket-
telerij uit Vorden (27 punten) met een
verhaal van H. Lansink.

K.P.O. Vord
Afgelopen dinsdag was W'weer een
bijeenkomst in zaal Eijkelkamp.
Deze avond werd er gezellig geknut-
seld. Men leerde onder leiding van de
dames Walgemoet een doosje te ma-
ken en van binnen en buj^Éte bekle-
den. Dit bleek niet voor ierereen even
makkelijk, maar aan het eind van de
avond gingen allen met een leuk
doosje (al dan niet af) naar huis. On-
der een woord van dank ontvingen
moeder en dochter Walgemoet een
bloemetje en na de mededelingen
sloot de voorzitster de avond. Vol-
gende bijeenkomst is op 20 april;
deze avond staat in het teken van
woordblindheid.

Benzine service-station
Burgemeester E.J.G. Kamerling zal woensdag 24 maart offi-
cieel het nieuwe benzine service-station van Autobedrijf
Groot Jebbink op feestelijke wijze openen. Een modern sta-
tion dat volledig is aangepast aan de strenge milieu-eisen die
op dit moment gesteld worden. Tevens wordt die dag het 30-
jarig bestaan van garagebedrijf Groot Jebbink herdacht.

In Commissie Welzijn:

Wethouder mevr. M. Aartsen-den Harder deelde woensdag-
avond in de commissie Milieu/Welzijn mede dat zij onlangs
een gesprek heeft gevoerd met het bestuur van het bad- en
zweminrichting 'In de Dennen'. In dat gesprek hebben de
badbestuurders de situatie rondom het bad nog eens uit de
doeken gedaan.

'Het gesprek heeft ertoe geleid dat het
college in de raad van april met een
voorstel zal komen', aldus wethouder
Aartsen.

Zoals reeds door het badbestuur ken-
baar gemaakt is, is er een kleine mil-
joen gulden nodig voor allerhand in-
vesteringen zoals een nieuwe betege-
ling, nieuwe filters, aansluiting op de
riolering, etc. Volgens het bestuur
noodzakelijk om in de toekomst te
kunnen voortbestaan.

Daarnaast wil het badbestuur een uit-
spraak van de raad over de positie van
'In de Dennen' op langere termijn.
Tot dusver heeft de raad van Vorden
zich altijd positief uitgelaten over het
plaatselijk zwembad, temeer daar-
door het zgn. 'bungalowproject' van
een aantal jaren, vrijwel geen geld in

het zwembad is geïnvesteerd. Toen
het bungalowproject werd afgebla-
zen, erkende ook de raad dat investe-
ringen voor het bad nodig zijn. Het
zwembad werd door de raad zelfs als
'basisaccomodatie' aangemerkt.

Wethouder Aartsen heeft ook onlangs
een gesprek gehad met het bestuur
van het Ludgerusgebouw in Wich-
mond. Tijdens de begrotingsbehan-
deling eind vorig jaar spraken de
fracties hun bezorgdheid uit over de
toestand waarin het gebouw verkeert.

Wethouder Aartsen kon de commis-
sie woensdagavond alleen mededelen
dat het onderzoek naar geluidsisole-
rende maatregelen momenteel in vol-
le gang is. Zij hoopte de commissie
z.s.m. nader te kunnen informeren.

In Memoriam:

Gerrit Remmers overleden
Dinsdagmiddag is Gerrit Remmers begraven. Hij werd
83 jaar. Gerrit Remmers heeft in zijn aktieve leven veel
werk verricht voor de plaatselijke ondernemersvereni-
ging. In totaal was Remmers 18 jaar bestuurslid van wat
toendertijd nog de winkeliersvereniging heette.

In april 1970 nam hij afscheid. Van de 18 bestuursjaren bekleedde Gerrit
Remmers 12'/2 jaar de funktie van voorzitter. Hij deed dat werk met
buitengewoon veel enthousiasme, of zoals de huidige voorzitter Wim
Polman dinsdagmiddag bij de ter aardebestelling zo treffend zei: 'Gerrit
Remmers was een man die altijd klaar stond voor een ander en die zich-
zelf altijd wegcijferde'.
Tijdens zijn voorzitterschap van de winkeliersvereniging heeft hij altijd
geijverd om de relatie tussen de vereniging en gemeentebestuur te verste-
vigen. Door zijn optreden bij diverse gelegenheden kweekte Remmers bij
de plaatselijke bevolking veel goodwill.
Ook maakte Remmers zich altijd sterk voor een goede samenwerking
tussen de winkeliersvereniging en de plaatselijke VVV. Met deze laatste
vereniging onderhield Gerrit Remmers ook nauwe banden. Heel wat ke-
ren begeleidde hij vakantiegangers wanneer deze op de woensdagmiddag
de befaamde Achtkastelentoch fietsten.
Gerrit Remmers zorgde er dan wel voor dat zijn Vorden goed aan de
fietsers werd 'verkocht'.
Bij zijn afscheid destijds als voorzitter van de winkeliersvereniging werd
hij door de vergadering benoemd tot ere-voorzitter. Een titel waar Gerrit
Remmers best verguld mee was.
Hij ruste in vrede.

Huldiging leden Bouw- en
Houtbond
Afgelopen week huldigde de Bouw- en Houtbond FNV enkele
van haar leden met een langdurig lidmaatschap. Voorzitter
dhr. G.M. Eggink kon een groot aantal leden welkom heten op
deze avond en in' het bijzonder districtsbestuurder dhr. Loek
Melissen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 28 maart Zesde Zondag 40-dagentijd
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. koor Ex-
celsior. Er is zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 28 maart os. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 28 maart 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 27 maart 18.30 uur Woord- en Com-
munieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 28 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 maart Pastor
G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 27-28 maartdr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
Iaan18.

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 huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts van zaterdag 27 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 27-25 maart G. Wolsink, Laren, tel.
05738-2124.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

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

11.00-12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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.

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m do.:
10.00-13.00 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 maart 10.00 uur ds. E. van Kooien,
Zelhem.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 28 maart 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 28-29 maart Pas-
tor Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau 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 iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- 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.

Na de opening door de voor/itter
heeft de districtsbestuurder woorden

van dank gericht aan de jubilarissen,
t.w. dhr. J. Besselink, 40-jarig jubi-

leum en dhr. L. Bleumink, 25-jarig
jubileum. Tevens ging Loek Melissen
in op de CAO onderhandelingen die
momenteel gaande zijn in de bouw en
waar men moeite heeft met het dich-
ten van gat in de WAO. Hierna werd
de traditionele gouden en zilveren
speld uitgereikt.
Tevens werd die avond afscheid ge-
nomen van de secretaris dhr. J. Kam-
perman. Hij kreeg een horloge met
inscriptie en woorden van. dank van
de districtsbestuurder voor het vele
werk dat hij al die jaren heeft verzet.

Hierna werd de avond voortgezet met
kegelen en bingo. Na uren van gezel-
lig samenzijn sloot dhr. Eggink deze
avond af en kon ieder op een zeer ge-
slaagde avond terugzien.

STEUN DE 7F60VAANVAL
OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000
KINDEREN MET EPILEPSIE.

GIRO 222111.
* Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.

f- Al 100 jaar actief.
.' Postbus 9587. 3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 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.

• Door Toneelgroep Linde
wordt opgevoerd: Het meisje
met het Leeuwenjong, 27
maart a.s. om 19.45 uur in het
Dorpscentrum. Entree f 5,-. Ie-
dereen is van harte welkom!

• TE KOOP: spoorbiels, 2
m, f 15,- p.st.; grindtegels,
waal- en dik formaat; klinkers,
koppelstones. Inruil oude be-
strating mogelijk. Tuinplan-
ken, geïmpr. v.a. f 2,25 per m.
AANBIEDING: gietijzeren lan-
taarnpalen f 550,- p.st.; balk-
hout, div. afm. v.a. f 4,- p.m.
Tevens vervaardiging van ge-
smede inrijpoorten, schoor-
steen-kappen en div. staalcon-
structiewerk. Oortgiesen, Bui-
tenvelderweg 1, Ruurlo. Tel.
05736-1577.

• TE KOOP GEVRAAGD:
woning in Vorden. Tel. 05750-
23137.

• WONINGRUIL: aangeb.
huurwoning in Lochem, 3
si.k., gr. zolder; gevr. huurwo-
ning in Vorden of Hengelo,
idem of wat kleiner. Tel.
05730-56140.

• TE KOOP: jonge konijnen,
Vlaamse reus vlinders. Tel.
05752-3557.

• TE KOOP: Opel B. Kadett,
1973. Tel. 05752-3562 (na
18.00 uur).

• TE KOOP: massief donker-
eiken salontafel, f150,-;
zalmkleurige toilettafel, f 40,-.
Tel. 05752-3308.

• VERMIST: sinds do. 18-3
poes Gina, grote dikke poes
met hangbuik, egaal grijs met
wit vlekje onder de kin en op
haar buik. Heeft U haar ge-
zien, belt U ons dan. Anneke
en Hans, Rest. de Rotonde,
tel. 1519.

• TE KOOP: klnderfietsen.
Tel. 05752-1667.

• WEGGELOPEN: omg.
Hekkelerdijk rode kater, 4 è 5
weken geleden, zwarte hals-
band met 2 rode belletjes. Tel.
05752-2412.

• VERMIST: 'lapjeskat',
bruin-gevlekt, luistert naar de
naam Micky. Rouwenhorst,
Het Stroo 13, Vorden. Tel.
05752-2444.

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Gebr.
Kettelerij b.v.
Vorden

Het bekende bedrijf voor:

- tuinadvies
- aanleg
- onderhoud
- beplanting

Adviesdagen vrijdags
en zaterdags
ADDINKHOF16.
Bereikbaar vanaf
deZutphenseweg.

Belnr. 05752-2054/3778

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

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.

Hengsten Houderij
STAL NIEUWMOED

op 28 MAART a.s. om 14.00 uur

houden wij onze jaarlijkse

HENGSTEN SHOW
getoond worden rij- en tuig- + basis hengsten

Anglo Arab x Westfaler - N.R.P.S. rijp
Arabisch Volbloeds - New Forest

Welsh, Haflinger en Shetland hengsten
met afstammelingen

U bent van harte welkom

Beleefd aanbevelend

fam. JURRIUS
Ruurloseweg 98 - Vorden

Telefoon 05752-6766

Café 't HOEKJE
Spalstraat 1 — Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 27 maart a.s. ontwaken
wij weer uit onze winterslaap met een
spetterend optreden van de 10-mans
formatie:

NOT BEETHOVEN
Zij brengen soul- rhythm en blues
covers van o.a. de Bluesbrothers, Joe
Cocker en B.B. King.

Aanvang optreden 21.30 uur.
Toegang gratis.
Vol is vol.

VOORJAARSAANBIEDING

OUDERWETS LEKKERE

MOORKOPPEN
DIT WEEKEND:

LENTEPRIJSJEa l ,

* * * * * * * * * *

MUESLI-KRUIDKOEK
gevuld met noten en rozijnen

a 4,50

* * * * * * * * * *
SMULLEN MAAR !

KIP-
KERRIEBROODJES

1,65

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

Onze specialiteit:

HAM-/PREISALADE
NU EXTRA VOORDELIG!

100 gram l • IO

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 m 9,95
Ha m burgers per stuk 1,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt ik, io 12,50

Magere Varkenslapjes i k,io 7,95
MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Babi Pangang
500 gram

6,25

SPECIALITEITEN

Saté-
schijven

4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

Boerensnijworst
100 gram 1,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker l

100 gram 2,85

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

Gepaneerde Schnitzels
500 gram 6,95

Magere Hamlappen
1 kilo 9,95

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

WILINK
7 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Manege
PEPPELENBOSCH

#r\ Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
'fé Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

EVANGELISCHE
GEMEENTE ZUTPHEN

Graag nodigen wij U uit voor onze zangavond
op zaterdag 27 maart 1993

van 19.30 tot 20.30 uur

m.m.v. het Gospelkoor

R E J O I C E
uit Holten + Combo

IEDEREEN DIE GRAAG ZINGT
HARTELIJK WELKOM

Schoolgebouw v/h de Graafschap
Wijnhofstraat 1 (bij de Voorsterallee)

TOEGANG GRATIS

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Het is weer VOORJAAR bij
UW GROENSPECIALIST

* Rijkbloeiende heesters vanaf 2,50
* Haagconiferen vanaf 3,75

Verder zeer veel keus in TUINBEPLANTING.
Ook voor: tuinturf (los en in zakken),

boomschors (los en in zakken), vijveraarde,
compost, gedroogde koemest, natuursteen van

5 tot 60 cm 0, enz.

AANBIEDING TOT PASEN 1993 :
* Bemeste Tuinaarde

3 zakken a 40 liter 9,00

* Potgrond
grote zak (80 l.) van 11,55 nu 9,00

U WORDT GEADVISEERD DOOR
VAKBEKWAME HOVENIERS

Aanleg en onderhoud
van tuinen en groenvoorzieningen;
vraagt u eens vrijblijvend informatie!

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak.

GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - 7255 BE HENGELO (Gld.)

Tel.: (05735) 2619-Fax: (05753) 2693

van besouw kunststof dakfolie 400/D
met de nieuwe

"+ garantie"
Maar het zou ons zeer
verbazen als u er een
beroep op moest doen!

• 10 + 5 = 15 jaar garantie
• onderhoudsarm
• kan zowel losliggend als

mechanisch worden aangebracht
• bij renovatie is verwijderen van

oude dakbedekking onnodig
• uitstekende UV-bestendigheid
• in diverse kleuren verkrijgbaar

PARDIJS Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel. 05754-1842
Fax 05754-1697

erkend dealer H van besouw dakfolie 400/D

Vorden Rondweg
Tankstation

Doetinchem

STEUN DE r£££A/AANVAL OP HET ONVERWACHTE.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE EN GEEF.
GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine. Al 100 jaar actief.
Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Groenspecialist
G.J. BOSMAN

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HEBSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

1 bos ANJERS en 1 bos
CHRYSANTEN 8,95

Stel kijkcomfort niet langer uit..
neem

V
| R)

roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril
of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

p glazen van Essilor zijn dan voor u de beste
oplossing. Daarmee heeft u met één bril een

goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
veraf zonder hinderlijke overgangen.

ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.W

0SSILOR Uw VARILUX SPECIALIST

06 juwelier
siemerink
<x> opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

"8
ZUTPHENSEWEG - VORDEN



Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Carlijn
Marie Anna

Jan Willemsen
Anny Eskes
Daan

14 maart 1993
Ardinckhoek 4
7021 EZ Zelhem

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Nicky Bernardus
Gerardus

We noemen hem

Nick

Gerard, Monique en
llse Jansen

21 maart 1993
Koekoekstraat 4
7233 PB Vierakker

Allen, in het bijzonder de fam.
Mr. J.O. Thate, willen wij heel
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties in welke vorm
dan ook bij mijn 40-jarig jubi-
leum.

Fam. H. Olthof

Vorden, maart 1993

Hierbij wil ik de fam. Kuypers
en de fam. Bleumink hartelijk
danken voor de receptie ter
gelegenheid van mijn 40-jarig
dienstverband, waarbij ik de
eremedaille in zilver verbon-
den aan de Orde van Oranje
Nassau mocht ontvangen.
Daarnaast wil ik een ieder be-
danken die in welke vorm dan
ook heeft bijgedragen aan
deze voor mij en mijn familie
onvergetelijke dag.

Theo Eykelkamp

Pr. Bernhardweg 12
7251 EH Vorden

Voor uw bewijs van deelne-
ming ontvangen na het overlij-
den van onze lieve vader,
grootvader en levensgezel

A.H. Dolphijn

betuigen wij u onze hartelijke
dank.
Het medeleven, persoonlijk of
schriftelijk of in de vorm van
bloemen tot uiting gebracht,
was ons een grote troost en
zal steeds een dankbare her-
innering blijven.

Kinderen, kleinkinderen en
Mevr. R.G. Eggink-Krijt.

Vorden, maart 1993

dr. Sterringa
29 maart t/m 2 april
GEEN PRAKTIJK

Voor patiënten wier
achternaam begint met:

A t/m K neemt waar
Dr. J.M. DAGEVOS

Vaarwerkl -tel. 2432

L t/m Z neemt waar
Dr. W.J.C. HAAS

Christinalaan 18 - tel. 1678

GEVRAAGD:

Weekendhu l p
Eens in de veertien dagen

en vakantiemaanden.

Brieven onder nr. 43-1.
Buro Contact, Postbus 22,

7250 AA Vorden.

Door een kleine
inventarisatie
nu nog meer

panty's, panty-
kniekousjes,

kousen, steun- en
massagepanty's.

NU OOK SOKKEN

DEM/-BYOU
Zutphenseweg 8

VORDEN
Tel. 3785
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Zondag 28 maart zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Dit hopen wij vrijdag 2 april met onze
kinderen, familie en vrienden te vieren.

Wim en
Gerrie Wilgenhof-Veltkamp

U bent welkom op de receptie van
16.00-17.30 uur in Bodega
" Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te
Vorden.

De Haar 22
7251CG Vorden

,, Mijn tijden zijn in Uw hand."

Op Gods tijd werd van ons weggenomen mijn
lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader

Johan Willem Weijs

in de gezegende leeftijd van 87 jaar.

Vorden : J.Weijs-Miggels
St. Jansklooster: Vrouwk

Vorden : Berend en Willy
Oss : Gerritenlteke

Vollenhove : Janny en Piet
Klein-en
achterkleinkinderen

Vorden, 18 maart 1993
DeBoonk31
7251 BT Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad maan-
dag 22 maart op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Op zondag 21 maart 1993 overleed mijn lieve
moeder

Jannie Wansink-Bolderink
WEDUWE VAN HERMAN WANSINK

op de leeftijd van 74 jaar.

J.A.Wansink

Pr. Bernhardweg18
7251 EH Vorden

Overeenkomstig haar wens zal de crematie-
plechtigheid in besloten kring plaatsvinden.

Na een slechts korte, zware ziekte is, getroost
door het Sacrament der stervenden, gestorven
mijn lieve man, onze zorgzame vader en mijn
blijde opa

Nol Woltering

Geboren:
16 augustus 1922

Overleden:
23 maart 1993

Ondanks ons verdriet om zijn vroege, snelle
dood zijn we dankbaar dat verder lijden hem
bespaard is gebleven.
De goede gedachtenis blijft.

Vorden : Annie Woltering-Eykelkamp
Terborg : Johanna Groenewegen-Woltering

Leo Groenewegen
Lochem : Edwin Woltering

Christien Krajenbrink
Anne

Burg. Galleestraat 18
7251 EB Vorden

De Avondwake vindt plaats vrijdag 26 maart om
19.00 uur in de St. Antoniuskerk, Ruurloseweg
101 te Kranenburg-Vorden. Daarna is er gele-
genheid tot condoleren en afscheidnemen in ge-
noemde kerk.
De uitvaartdienst wordt gehouden zaterdag 27
maart om 10.30 uur in de St. Antoniuskerk, aan-
sluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het
parochiële kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

,, Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en
mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw."
(Psalm 91)

Na een kortstondige ziekte is van ons heenge-
gaan mijn lieve, zorgzame man, onze vader en
opa

GERRIT REMMERS

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden : G. Remmers-Huiskes
Geldrop : GerritenJoke

Karen, Chris, Corine
Vorden : HenkenJeanne

Susanne, Marken Marinske
Bathmen : Wim en Gerrie

Marit, Bart
Vorden : Engelien

Willem, Margriet

Vorden, 18 maart 1993
Correspondentie-adres:
B. v. Hackfortweg 11,7251 XB Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad dinsdag
23 maart op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze zeer gewaardeerde ere-
voorzitter

GERRIT REMMERS

Wij zijn hem erg dankbaar voor wat hij voor onze
vereniging heeft betekend.

Bestuur en leden
Vordense Ondernemersvereniging

VRIJDAG 2 APRIL A.S.:
GEZELLIGE AKTIVITEITENDAG

IN DORPSCENTRUM!
Samen met anderen een dag gezellig dingen doen

waar je normaal niet aan toe komt.
Dat is wat het Dorpscentrum van plan is te organise-

ren en waarbij speciaal de ouderen van harte welkom zijn.

Er is "voor elck wat wils". Zoals wedstrijdjes badmin-
ton, volleybal en koersbal. Of misschien wilt u liever een
potje sjoelen of biljarten. Of een kaartje leggen. Zelfs kunst-
schilderen en volksdansen staan op het programma!

Deelname is gratis. Consumpties en (eventueel te
bestellen) lunches zijn voor eigen rekening.

De dag duurt van tien uur 's morgens tot ong. half
vier 's middags.

WIE EEN DAGJE GEZELLIGHEID NIET WIL LATEN
SCHIETEN KOMT OP 2 APRIL NAAR HET DORPSCENTRUM!

Alle informatie bij de
beheerder van het Dorps-
centrum.

nicHTine
y DORP/CEflTRUm

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

SEEGERS

Zomerweg 21
DREMPT, 08334-72722

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Schildersbedrijf >^

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

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoclen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren, /
aanrechtdeurtjes etc. ./

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

LENTEFEEST
voor jong en oud

8en9meiindeV.B.O.-
school, Nieuwstad 49,

Vorden.

Hebt U nog bruikbare spullen,
bel: te/. 6694.

f^^mmmmmm

B Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

DE ECHTE GROENTEMAN

Magere
Runderstoof lappen

500 gram i j %7O

Schouderham * _Q
100 gram l j99

Slavinken
5 haien 4 betalen

SPECIAL:

Kruiden
Biefstuk

100 gram

2,95

VLEESWAREN
SPECIAL:

Gebraden
Tuinkruiden

Rollade
100 gram

2,95

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

SPAANSE
AARDBEIEN

PER DOOS

1,95

RAUWKOST

'SLANK-EN-FiT'
250 GRAM

1,95

JONGE
BOSPEEN

PER BOS

2,95
MAANDAG
29 MAART:

PANKLARE
WITTE
KOOL

500 GRAM

125

DINSDAG
30 MAART:

PANKLARE
WORTEL-

TJES

500 GRAM

125

WOENSDAG

31 MAART:

PANKLARE
RAAPSTE-

LEN

500 GRAM

195

Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

Voor de slanke lijn hebben wij
diverse soorten

volkorenbrood, zoals:

GRANERY, GELDERS
TARWE en GROF

VOLKOREN

VOLKOREN-
BROODJES

NU 6VOOR 2,70

Voor de niet-lijners:

APPELFLAPPEN
5 halen 4 betalen

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



Jeugdleiders Socii nieuwe outfit

Op eigen initiatief hebben de jeugdleiders van de afd. Jeugd bij s.v. Socii zichzelf op een
nieuwe outfit getrakteerd. Door mede sponsoring van SPORTHUIS KAREL'S SPORT uit
BORCULO is het mogelijk geworden. Zondag 14 maart was het dan zover dat men zich kon
presenteren voor de camera. Foto M. Nengerman.

W Vorden
Uitslagen: Vorden Dl-Eibergen Dl
0-4, Warnsv. boys D4-Vorden D2
0-8, A2C E2-Vorden El 8-1, Dieren-
se Boys E3-Vorden E2 l -2, Brummen
F2-Vorden Fl 0-1, Vorden Al-Co-
lumbia Al 2-2, Vorden Cl-SKVW
Cl !-2,VordenB2-Erica76Bl 1-10,
Viod 3-Vorden 2 0-4, Vorden 4-Loch-
em 6 3-1, Vorden 5-Noordijk 32-1,
Vorden 6-Oeken l 11-1, Vorden
7-Brummen 6 1-5. Programma: Erica
Dl -Vorden Dl, Gaz Nwland D2-Vor-
den D2, Vorden El-Zutphen El, Eri-
ca E2-Vorden El, Vorden Fl-Oeken
Fl, Brummen l-Vorden l (beker),
Vorden 2-Kotten 2, Vorden 4-Socii 4,
Vorden 6-Zutphen 5, Vorden
7-Voorst 7, Lochem 8-Vorden 8.

Uitslagen Dash
D5 Voorw. 6-Dash 7 3-0, D rekr. A
Dash A-WSV E 2-1, Hl WSV1-
Dash2 1-3, H3B SVS4-Dash4 3-0,
DP SVS2-Dash2 0-3, D2A WSV1-
Dash4 2-1, IB SVS2-Dashl 0-3, MC
DVO2-Dashl 1-2, HPDashl-Devol-
co3 0-3, H2A Dash3-Olympia2 2-1,
D2B Dash3-Harfsen2 2-1, D4A
Dash6-Socii2 3-0, D4B Dash5-DSE4
3-0, JA Dashl-Overal 3-0, MA
Dashl-Devolco2 3-0, MB Dash l-
Boem.l 2-1.

Programma
H2A Lettele2-Dash3, D2B Lettelel-
Dash3, D4A Salvo3-Dash6,JA
Voorw. l-Dash l, Rekr. A Wilh.-Dash
A, H. rekr. B Heeten7-Dash B, D3e
div. B Apple l DAC-Dash/Sorbo, HP
DVO2-Dashl, D4B DVO6-Dash5,
HB Heetenl-Dashl, Hl Dash2-Han-
sa2, H3B Dash4-Wilp2, DP Dash2-
SVS3, D2A Dash4-SVS5, D5 Dash7-
Wilh. 5, JB Dashl-WSVl, MC
Dash l-WS VI.

R.T.V.
Jan Wullink, amateur A, kon terug-
zien op een geslaagd weekend. Zater-
dag tijdens runbike runwedstrijd in
Leeuwarden werd hij 15e. Zondag
won hij de voorjaarswedstrijd voor
amateurs a. Jan Weevers werd in
Nieuwkuijk 4e tijdens een A.T.B,
wedstrijd. Na een zeer goed gereden
wedstrijd met veel afstoppend werk,
zodat zijn ploegmaat Marcel Arntz
kon winnen. Rudy Peters won zowel
zaterdag als zondag zijn voorjaars-
wedstrijd. Eddy Heuvelink werd za-
terdag na goed gereden te hebben 6e.

wicht tussen het goede voetbal van de
gasten en de inzet van de Kranenbur-
gers. De rust kwam met een 0-0
stand. Na de thee opende Ratti de
tweede helft sterk. Tot twee keer toe
kreeg Mark Sueters de kans noncha-
lant verdedigen in de defensie van de
gasten af te straffen, maar ook dit le-
verde geen doelpunt op. Halverwege
de tweede helft werd slecht uitverde-
digen de Kranenburgers noodlottig.
Via het been van een aanvaller kwam
er een EZC-speler alleen voor Robert
Bos en wist in tweede instantie te sco-
ren. Dit was het teken voor Ratti om
aan een alles of niets offensief te be-
ginnen. Met Raymond Lichtenberg
en Dinand Hendriksen als nieuwe
krachten wist Ratti de lijstaanvoerder
terug te dringen op eigen helft. Toch
wist de fysiek sterke ploeg uit Epe het
doel schoon te houden. Ratti had pech
toen de scheidsrechter geen voordeel
gaf toen Mark Sueters alleen op de
keeper af kon gaan. Een ongelukkige
nederlaag voor Ratti, dat de komende
2 thuiswedstrijden het eerste klasse-
schap veilig moet gaan stellen tegen
Haarloen Avanti.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Bij de op zaterdag 20 maart in Bath-
men gehouden indoorwedstrijd voor
viertallen wist het Ie viertal, bestaan-
de uit Annie Kornegoor, Mariëlle
Kamphorst, Wim Lenselink en Jonen
Heuvelink, beslag te leggen op de Ie
plaats met 129 punten. Het 2e viertal,
bestaande uit Monique Groot Roes-
sink, Irene Regelink, August Koster
en Heleen Klein Breteler, behaalde
met 124 punten de 4e plaats. Bij de
individuele onderdelen werd Annie
Kornegoor met haar paard Fanta 3e
bij het B-springen en behaalde Moni-
que Groot Roessink met Chameur de
Ie prijs in de klasse B-dressuur met
128 punten. Aankomende zondag 28
maart organiseert de vereniging haar
jaarlijkse onderlinge wedstrijd op het
clubterrein aan de Hamelandweg.

Socii
Programma: Socii F - - Hercules,
Socii E - - Voorst E, Socii C -
DZSV. 28/3 Docii — EGVV, Vorden
4 — Socii 4, Socii 5 — Ruurlo 10.

Uitslagen: Oeken F l — Socii Fl 3-1,
AZC E — Socii E 11-2, Kotten C -
Socii C 1-7, Socii A — Eibergen A2
8-0. 21/3 Wolversveen — Socii 0-0,
AZC3 ^- Socii 2 l -O, Be Quick 5 -
Socii 34-1, Socii 4 — Pat 9 0-0, Socii
5 — Rat t i33- l .

Bridgeclub
Ratti—E2C'84 'B.Z.R.'
Tegen de koploper uit Epe moest de
ongeslagen thuisstatus gehandhaafd
worden. Dat bleek in het begin een
moeilijke opgave, want de gasten be-
paalden het spel. Een van richting
veranderd schot kon door keeper Ro-
bert Bos nog net gekeerd worden.
Aan de andere kant raakte Harm Wel-
leweerd de bal niet goed bij een goe-
de mogelijkheid. Naarmate de eerste
helft vorderde kwam er meer even-

Uitslagen van woensdag 17 maart
Groep A: l. Mevr. Gilles/Hr. Mach-
iels 60.1 %, 2. Hr. den Elzen/Hr. His-
sink 53.6 %, 3. Hr. Groot Bramel/Hr.
Wolters 52.4 %. Groep B: 1. Mevr.
Krukziener/Mevr. Machiels 58.3 %,
2. Mevr. Speulman/Hr. Speulman
56.8 %, 3. Mevr. van Manen/Mevr.
Rombouts 52.1 %. ledere woensdag-
middag in het Dorpscentrum 't Stam-
pertje; inl. tel. 2830.

Recreanten-
toernooi
Zondag 28 maart vindt in de sporthal
'Het Jebbink' het 8e recreanten vol-
leybaltoernooi plaats. De organisatie
is in handen van K. Kamperman en E.
Plomp, leden van de afd. recreanten
van de volleybalvereniging DASH.
De RABOBANK is weer bereid ge-
vonden als hoofdsponsor op te tre-
den, terwijl de organisatie tevens
sponsors heeft gevonden, welke be-
trekking hebben op de inwendige
mens: Bakker Schurink, Wijnhuis/
Traiterie en Vezo. Er hadden zich 27
teams in^^chreven, de organisatie
heeft er ̂ lams bijgezocht, zodat er
weer 30 teams konden worden inge-
deeld in 6 poules van 5 teams (3 heren
en 3 dames poules). Zij zullen strij-
den om de bekers die beschikbaar zijn
gesteld A VISSER MODE en DE
HERBE^R De wedstrijden worden
geleid door scheidsrechters van de
volleybalvereniging DASH (vrijwil-
ligers). De organisatie hoopt op een
sportieve en gezellige dag, waarbij
een ieder welkom is om de verrichtin-
gen van de recreatievolleyballers uit
de buurt gade te slaan. Deelnemende
ploegen: Dash — Vorden, Piet Zoo-
mers Dynamo — Apeldoorn, Devol-
co '88 — Deventer, Avanti — Loch-
em, Overa — Almen, D. V.O. — Hen-
gelo, Grol -- Groenlo, Wilhelmina

— Zutphen, Hansa — Zutphen, Lon-
ga '59 - - Lichtenvoorde, Wik -
Steenderen, S.V. Schalkhaar
Schalkhaar, Rabobank — Vorden.

Int. Norddeutsche
ADAC -2- dagen
Enduro
Aan deze internationale Enduro in
Kaltenkirchen (Dld.) - verreden
over 2 dagen — leverden een zestal
rijders van de V.A.M.C. 'De Graaf-
schaprijders' uitstekende prestaties.
Jonge talentvolle endurorijders als
Stephan Braakhekke uit Vorden en
Peter Lenselink wisten zich in een
goed bezet internationaal rijdersveld
uitstekend te handhaven. De totaal te
rijden afstand bedroeg ca. 350 knr. en
er werden acht crossproeven met tij-
dopname verreden. De uitslagen zijn:
Klasse 125 cc inters; 5e plaats Ste-
phan Braakhekke H V A, 22e plaats
Lubert Lenselink HVA. Klasse 250
cc inters; 6e plaats Peter Lenselink
KAWA. Klasse senioren; 3e plaats
Jan Klein Brinke KTM, 18e plaats
Jan van de Ende KTM. Klasse vier-
takt intens boven 500 cc; 8e plaats
Bert van Keulen KTM.

Badminton op
s.g. 't Beeckland
Afgelopen zaterdag hebben 22 leer-
lingen van s.g. 't Beeckland een re-
gionaal badminton-toernooi bezocht
in Meppel. Met wisselend succes,
maar met veel plezier werd door alle
leerlingen deelgenomen aan dit initia-
tief van de Nederlandse Badminton
Bond. Dit toernooi vormt een onder-
deel van een promotieplan. Een ander
onderdeel is het bezoeken van scho-

len om deze sport bij de leerlingen te
promoten. Maandag 22 maart be-
zochten 2 top-badmintonners de Vor-
dense scholengemeenschap. Aan de
klassen l c en 2d werden in de sport-
hal een zogenaamde 'badminton-cli-
nic' aangeboden. Onder leiding van
de twee badmintonners werd de ken-
nis van het spel verbeterd. In samen-
werking met de plaatselijke badmin-
ton-vereniging 'Flash' konden de
leerlingen op een prettige manier
kennismaken met de mogelijkheden
om te badmintonnen in onze regio.
Ook werd aan s.g. 't Beeckland een
pakket rackets en shuttles aangebo-
den, wat uiteraard zeer gewaardeerd
werd. Een volgende stap van de afde-
ling gymnastiek is een eigen toernooi,
dat gepland is op donderdag 29 april.
Door deze samenwerking hoopt de
badminton-bond en de Vordense
scholengemeenschap meer jeugd
voor deze sport te kunnen interesse-
ren.

Damesvoetbal:
Dierense boys l -
Ratti l
De dames van Ratti gingen zondag
naar Dieren. Ratti kwam al snel op
l -O voorsprong door een run van Lin-
da Terwel, van middellijn tot 16-me-
tergebied, zij speelde netjes af naar
Petra Visschers en deze scoorde. Een
vrije trap van Linda Terwel over de
muur belandde rechtstreeks in de
kruising; 0-2. Een vrije trap van Die-
rense Boys ging erin; 1-2. Ratti kreeg
een hoekschop vanaf de rechterkant
en hieruit kon Monique Geurts sco-
ren; 1-3. Na de rust speelde Ratti
meer van eigen goal af. Monique
Geurts ging alleen op de keepster af
en maakte beheerst af; l -4. De eerste
penalty die Ratti kreeg werd overge-
schoten. Daarna scoorde Dierense
Boys nog één keer tegen; 2-4. Moni-
que Geurts zorgde voor 2-5. En de 2e
penalty die Ratti kreeg toegewezen
werd prima ingeschoten door Linda
Terwel; 2-6. A.s. zondag gaan de da-
mes van Ratti naar Grol.

HVG-dorp
Op woensdag 17 maart kwam HVG-
dorp bijeen in 'De Voorde' voor een
Paasbijeenkomst. De paasliturgie
werd gevolgd vanuit de Fakkel en
mevr. Hendriksen uit DM«p5t droeg
enkele gedichten voor dJBltrekking
hadden op het paasgebeuren.
Naderhand vertelde zij een verhaal in
dialect dat eindigde met de bekende
woorden: 'Zie, ik maak alle dingen
nieuw'.

S.V.Ratti
Afd. jeugd
Uitslagen: Grol A2 — Ratti Al 4-1;
GrolC2 —Ratt iC12-l .
Programma: Ratti Al -- Rietmolen
Al; Ratti Cl—Kotten Cl.

DCV
Zaterdag 27 maart vindt in het Dorps-
centrum te Vorden de halve finale
dammen plaats voor schoolviertallen
van het basisonderwijs.
Door het kampioenschap van Gelder-
land te behalen heeft ook de school
Het Hoge zich voor deze halve finale
geplaatst.
Verder nemen deel de 'Pallas Athene-
school' uit Amersfoort; de Willem
Alexanderschool uit Kampen; de

Mauritsschool uit Enschede; de An-
dreasschool uit Velden en de 'Gou-
den Emmerschool' uit Heino.
De tocrnooileiding is in handen van
Bennic Hiddink, daarbij geassisteerd
door Gerco Brummelman en Henk
Lenselink.

Volleybal

achterstand in een 11-15 voorsprong
om.
In de derde set een soortgelijke situa-
tie. Dash nam een 12-9 en even later
13-10 voorsprong, maar moest ook
nu het hoofd buigen: 13-15. De
tweede set daarentegen was met 5-15
duidelijk voor Pollux. De bal waar-
mee werd gespeeld werd aangeboden
door de plaatselijke Rabobank.

De uiteindelijke 0-3 nederlaag die de
dames van Dash/Sorbo zaterdagmid-
dag thuis leden tegen Saliter Pollux 2
staat niet in verhouding tot het ver-
toonde spel. De Vordense dames
speelden een goede wedstrijd en had-
den uitstekende mogelijkheden tot
winst te komen.
Zo werd b.v. in de eerste set een 11 -7
voorsprong prijs gegeven. In de slot-
fase begon de Oldenzaalse dames de

Waterpolo
De dames van Vorden hebben tegen
Triton 2 een 1-4 nederlaag geleden.
Een stand die al na de derde speelpe-
riode op het scorebord stond. In de
eerste periode nam Triton een 0-3
voorsprong. In de tweede periode
werd het 0-4 waarna Henriet Heuve-
link de eindstand in de derde periode
op l-4 bepaalde.

D AS H in het nieuw!

De ABN-AMRO heeft het eerste herenteam van DASH in het
nieuw gestoken. De volleyballers ontvingen van de ABN-
AMRO vorig seizoen nieuwe shirts en daaropvolgend in het
huidige seizoen ook nog prachtige nieuwe trainingspakken.
De ABN-AMRO is al enkele jaren de sponsor en zal dat ook
nog enkele jaren blijven. Dit DASH-team, dat het nu nog
steeds zonder trainer/coach moet stellen, zal er hard voor
moeten vechten om niet te degraderen. DASH waardeert deze
sponsoring zeer en zal proberen dat door middel van tegen-
prestaties duidelijke maken, al zal dat (zonder goede begelei-
ding) niet eenvoudig worden.
Op de foto staan van links naar rechts:
ABN-AMRO directeur Hans Romeijnders, Hans Leunk (1),
Gerwin Wiegman (7), Mark Droppers (5), Richard Bijenhof
(3), Rolf Lieverdink (4), Ronald te Mebel (2), Teun van der
Lee (6) en Johan Bakker (10). Niet op de foto wegens ziekte
staat de nieuwe aanwinst Andy van Batavia.

Dash Heren 2 in het nieuw
'De Herberg' heeft Dash Heren 2 voorzien van nieuwe shirts.
De oude shirts, eveneens afkomstig van 'De Herberg' waren
tot op de draad versleten.

Mede dankzij deze shirts presteert dit
team van Dash bijzonder goed. De
'32' op het telbord staat niet voor de
gemiddelde leeftijd, maar voor het
aantal op rij gewonnen wedstrijden.
Inmiddels is dit aantal opgelopen tot
38! Aangezien ook de teams van DSC
en Terwolde uitmuntend presteren,
zal de beslissing over het kampioen-
schap en promotie/degradatie naar de
hoogste districtsklasse, pas in de laat-
ste wedstrijden van het seizoen val-
len. Op zaterdag 17 april spelen de
heren tegen de huidige nr. 3 van de
ranglijst, Terwolde (thans op 3 pun-
ten achterstand). Waarschijnlijk zal

de beslissing over het kampioenschap
in de laatste wedstrijd van de compe-
titie vallen, op zaterdag 24 april in
Diepenveen, waar de heren van Dash
tegen DSC de huidige nr. 2 van de
ranglijst spelen.
Op de foto: Staand van links naar
rechts: Gerard Wullink, Hanny Hen-
driksen, Rinus Brandwacht, Bert Nij-
broek, Fokke Voerman, Ronald te
Mcbel (trainer, coach). Zittend van
links naar rechts: Gerrit-Jan Kroese,
Gerrit Limpers, Wietske ten Kate,
Edwin Bruinsma. Helaas ontbreekt
op de foto Herman Vlogman.

,, Foto: Dash"
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• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
n Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. 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.

ERGUNNINGEN

In de week van 15 tot en met 19
maart hebben burgemeester en wet-
houders vergunning verleend aan:

— burgemeester en wethouders
voor het rooien en verplan ten van
l kastanje van de Raadhuisstraat
naar de burgemeester Vunderink-
hof.

Door de herinrichting van het cen-
trum kan deze boom niet aan de
Raadhuisstraat blijven staan. Vorig
jaar zijn al werkzaamheden gestart
om de verplanting mogelijk te ma-
ken, de kluit is afgestoken en inge-
pakt. De Nationale Bomen ban k voert
de werkzaamheden uit.

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

ONDWATERWET

De vergunningaanvraag van N.V.
Nederlandse Gasunie voor het ont-
trekken van maximaal 2.253.000 m3

grondwater gedurende een periode
van 3 maanden (juli tot en met sep-
tember 1993) ten behoeve van de
aanleg een aardgastransportleiding
in de gemeenten Vorden, Lochem,
Ruurlo, Borculo en Eibergen, ligt op
de sektor Grondgebied (koetshuis)
van 26 maart 1993 tot en met 26 april
1993 ter inzage.
Het gaat daarbij om de volgende
stukken:

— de aanvraag om vergunning voor
het onttrekken van maximaal
2.253.000 m3 grondwater gedu-
rende een periode van 3 maan-
den;

— het daarop betrekking hebbende
rapport van de provinciale dienst
Milieu en Water waarin de gevol-
gen van de voorgenomen winning
zijn aangegeven;

— een ontwerp-beschikking waaruit
blijkt dat Gedeputeerde Staten
voornemens zijn positief te be-
schikken op de aanvraag.

ledere belanghebbende kan bezwaar
maken tegen het verlenen van de ge-
vraaagde vergunning.
Dit kan op twee manieren:

— schriftelijk: uw bezwaarschrift
moet dan uiterlijk 26 april 1993
bij de gemeente zijn ingediend;

— mondeling: dit kan tijdens de
openbare zitting die gehouden
wordt over de aanvraag; als u hier-
van gebruik wenst te maken moet
u dit van te voren melden.

De openbare zitting vindt plaats in
het gemeentehuis van Lochem op 27
april 1993 om 14.00 uur. Tijdens
deze zitting kunt u de bezwaren toe-
lichten.
Voor het inwinnen van nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met
de provincie, Mevrouw A. Hager, te-
lefoon 085-598819.

^HERINRICHTING CENTRUM VORDEN START OP
29 MAART 1993

De werkzaamheden voor de herinrichting van het centrum van het dorp star-
ten maandag 29 maart 1993. Van gevel tot gevel neemt de aannemer, de firma
Dostal, de bestrating op. Er komen nieuwe materialen voor terug. Het asfalt in
de Burgemeester Galleestraat blijft gehandhaafd. Al eerder bent u hier uitvoe-
rig over geïnformeerd.
Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?

— 29 maart t/m 21 mei: Zutphenseweg vanaf Schoolstraat tot Kerkstraat;
- 17 mei t/m 18 juni: Raadhuisstraat vanaf Zutphenseweg tot de Vordense

Beek;
- 14 juni t/m l juli: Kerkstraat voor de NH-kerk (tussen Dorpsstraat en de

Burgemeester Galleestraat;
— 30 juni t/m 15 juli: Burgemeester Galleestraat vanaf Zutphenseweg tot de

Molenweg.

Bouwvakantie 16juli t/m 9 augustus;

- 10 aug. t/m 9 sept: Dorpsstraat vanaf Kerkstraat tot de Horsterkamp;
— 8 sept. t/m 17 sept: Parkeerplaats 'hotel Bakker';
- 16 sept t/m 30 sept: Insulindelaan en Kerkstraat;
- 27 sept t/m 15 okt: Marktplein inclusief parkeerplaats voor de NH-kerk;
- 11 okt. t/m 18 okt.: Parkeerplaats 'Tuunte'.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden staat er een bouwkeet op de
parkeerplaats bij de Tuunte.

De omleiding van het verkeer gebeurt door middel van borden. De bussen van
de GSM worden tot aan bouwvakantie omgeleid via de Boonk en het Wieme-
link. De haltes in het centrum bij de drogisterij en de Tuunte komen geduren-
de die periode te vervallen. Tijdelijke haltes worden geplaatst aan het Wieme-
link ter hoogte van de Burgemeester Galleestraat. De winkels en de woningen
blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

- 'A_

f* DE BELASTINGAANSLAG VALT INDE BUS

Eind maart krijgt u de belastingaanslagen 1993. ^_

De aanslag betreft een combinatie van de volgentre vier gemeentelijke belas-
tingen:
1. hondenbelasting
2. afvalstoffenheffing
3. rioolrechten Jfe
4. onroerende-zaakbelastingen

1. HONDENBELASTING
Van degene van wie bekend is dat hij/zij houder is van één of meer honden
wordt belasting geheven. De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van
het aantal honden dat u houdt. Treedt er verandering op in het aantal hon-
den, dan moet u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Op de sektor
middelen zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar.
Bedrijfshonden
De gemeente mag geen vrijstelling verlenen of minder belasting heffen voor
bedrijf shonden die u houdt voor bv. de landbouw of die dienen ter bewaking
van gebouwen.
Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor honden:

— beneden de leeftijd van 3 maanden;
— die u uitsluitend gebruikt om blinde personen te geleiden;
— die de politie gebruikt
Tarieven
We berekenen de hondenbelasting per maand.
Het tarief bedraagt f 60,- 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 per jaar f 30,-, met
een maximum per kennel van f 150,- per jaar. U moet dit kunnen aantonen
door middel van een kennel-registratie.
Honden die staan ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek bij de
raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland komen niet voor dit
gereduceerde tarief in aanmerking.

2. AFVALSTOFFENHEFFING
De afvalstoffenheffing is een belasting die geheven wordt ter bestrijding van
de kosten die gemaakt worden voor het ophalen en verwerken van huishoude-
lijke afvalstoffen en chemisch afval. De gemeente is verplicht bij ieder perceel
wekelijks het huishoudelijk afval op te halen. Als u feitelijk gebruik maakt van
een perceel, moet u de belasting betalen. Het is niet van belang of u wel of niet
gebruik maakt van de ophaaldienst en hoeveel u meegeeft.

De gemeente kent verschillende inzamelingsvormen o.a.:
— groente-, fruit- en tuinafval ook wel genoemd gft-afval (groene container);
— overig afval (grijze container);
— grofvuil;
- landbouwplastic;

— klein chemisch afval het zgn. kca-afval;
- glas;
- koelkasten en diepvriezers.

Tariefdifferentiatie
Met ingang van 1993 is er in Vorden een onderscheid in de afvalstoffenheffing
aangebracht voor één- en meerpersoonshuishoudens. De eenpersoonshuis-
houdens betalen een lager tarief dan de meerpersoonshuishoudens. Aan de
hand van het bevolkingsregister bepalen burgemeester en wethouders wie
voor het tarief van eenpersoonshuishoudens in aanmerking komen.
Tarieven per perceel, in gebruik bij:

— één persoon (alleenwonende/eenpersoonshuishouden) f 300,- perjaar;
— meer dan één persoon (tweeofmeerpersoonshuishouden)

f 400,- perjaar.

3. RIOOLRECHTEN
Het rioolrecht betaalt u omdat u bent aangesloten op de gemeentelijke riole-
ring. U betaalt geen rioolrecht indien u geen rioolaansluiting heeft.

In het rioolrecht wordt een tariefdifferentiatie naar waterverbruik gehan-
teerd.
Het tarief voor 1993 bedraagt voor elke eenheid of gedeelte daarvan per 500
kubieke meters afvalwater f 136,-.

4. ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
De gemeente heeft twee onroerende-zaakbelastingen, te weten:

— een eigenaren-belasting;
— een gebruikers-belasting.

Indien u op l januari feitelijk gebruiker of eigenaar bent, betaalt u belasting
voor dat gehele jaar. Als u verhuist of het object verkoopt worden de onroe-
rende-zaakbelastingen niet door de gemeente verrekend. (De notaris kan bij
verkoop wel de eigenaren-belasting verrekenen). De waarde-peildatum voor
de onroerende-zaakbelastingen 1993 is vastgesteld naar de economische
waarde per 1-1-1990. De raad van Vorden heeft besloten de tarieven voor de
onroerende-zaakbelastingen 1993 niet te verhogen. Het tarief bedraagt per
volle f 3.000,- economische waarde voor:
de eigenaren-belasting f 2,68 en de gebruikers-belasting f 2,16.

HET AANSLAGBILJET
Op de aanslag staan de voor u van toepassing zijnde belastingen. Als u geen
hond heeft dan staat deze belasting ook niet op de aanslag.
Ruim 3300 belastingplichtigen krijgen een aanslag. Gemiddeld komt de aan-
slag voor de belastingplichtige in Vorden uit op een bedrag van f 730,-. De
totale opbrengst voor de gemeente is ruim 2,4 miljoen.
De stijging van het totaalbedrag van de aanslag t.o.v. 1992 komt door de
verhoging van de tarieven van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.
Belastingbedrag
De hondenbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolrechten worden per
maand berekend. Bij wijziging, bv. bij verhuizing naar een andere gemeente,
vindt een verrekening plaats over het aantal maanden dat u in Vorden heeft
gewoond.
Dit geldt niet voor de onroerende-zaakbelastingen, deze betaalt u ineens voor
het gehele j aar. De toestand op l januari 1993 is hiervoor bepalend.
Spreiding van betaling
De aanslag kunt u betalen in drie termijnen. Iedere termijn bestaat uit twee
maanden. U krijgt daardoor de mogelijkheid de betaling te spreiden over zes
maanden. Betaling moet plaats vinden voor of op de vervaldag.
De eerste vervaldag is: 31-05-1993
De tweede vervaldag is: 31-07-1993
De derde vervaldag tevens de laatste is: 30-09-1993

Na betaling van de verschuldigde termijn voor of op de vervaldag krijgt u voor
de nog openstaande belastingschuld een vervolg-acceptgiro.
Heeft u niets voor de vervaldatum betaald dan krijgt u ook geen vervolg-acceptgi-
ro!
Het blijft ook mogelijk om de belastingschuld in één keer te voldoen. Het
totaal verschuldigde bedrag moet dan wel op de laatste vervaldag 30-09-1993
zijn voldaan.
Bezwaar
Bezwaar tegen de aanslaeJauit u binnen twee maanden na dagtekening van de
aanslag schriftelijk indie^^i bij het hoofd van de sektor middelen, Postbus
9001, 72 50 H A Vorden.
Het indienen van een bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op!
Kwijtschelding/ minimabeleid
Voor een aanvraag voor kwijtschelding of een verzoek om een bijdrage/tege-
moetkoming in het kad^Ban het gemeentelijk minimabeleid moet u zich
wenden tot de sektor samenleving van de gemeente Vorden.

NADERE INFORMATIE
Voor vragen over de aanslag, bezwaren, uitstel van betaling en betalingsrege-
lingen kunt u contact opnemen met de sektor middelen, telefonisch bereik-
baar tijdens kantooruren onder nummer 05752-7429 (doorkiesnummer).

HERINRICHTING
GEDEELTE VAN DE

HACKEORTERWEG
IN WICHMOND

In de loop van 1993 vindt een her-
inrichting plaats van de Hackforter-
weg tussen de Beeklaan en de Baron
van der Hey den laan. Deze werkzaam-
heden zullen indien mogelij k voor de
zomerfeesten plaatsvinden. Als dit
niet lukt dan .gebeurt dit na de zo-
merfeesten.

De werkzaamheden bestaan uit:
— het verbreden en vernieuwen van

het bestaande trottoir aan de west-
zijde;

— het verplaatsen en opnieuw aan-
brengen van de rijweg met ge-
bruikmaking van nieuwe materia-
len;

— het aanleggen van 1 1 parkeer-
plaatsen, aan de oostzijde;

— het aanleggen van een trottoir
aan de oostzijde;

— het rooien van 3 eiken en l popu-
lier en

— enige bij komende werken.

Dit plan ligt tot 9 april ter inzage in
het koetshuis. Tot deze datum kunt u
op dit plan reageren.

•
m

j> VRIJSTELLING VAN
GEBRUIKS-

VOORSCHRIFTEN
BESTEMMINGSPLAN
VOOR BEAUTY-

CENTRUM

Burgemeester en wethouders zijn
van plan om vrijstelling te verlenen
van het gebruiksvoorschrift in het
geldende bestemmingsplan 'Vorden
Kom 1980' om de sportschool aan de
Molenweg 43 te kunnen gebruiken
als zonnestudio/beauty-centrum.

Belanghebbenden kunnen eventuele
reacties tot en met 8 april a.s. schrif-
telijk kenbaar maken. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, tst. 481.

•

f GEBRUIK
VERZAMELr

CONTAINERS
Op diverse punten staan verzamel-
containers voor groen en grijs afval.
Uit de praktijk blijkt dat anderen
deze containers gebruiken dan voor

Een CV onderhoudscontract bij
Emsbroek: da's betaalbare zekerheid!

Uw CV-installatie moet 't altijd doen, 24 uur per dag! Steeds meer
mensen kiezen daarom tegenwoordig voor een GAMOG/GGF-
contract bij EMSBROEK in Vorden. Voor een bescheiden bedrag
per maand bent u zeker van 24-uurs service waar u van op aan
kunt. Wilt u meer weten? Vraag dan onze gratis folder aan. Bel nu
met Kikky ten Barge: 05752 - 1546

Is
een warm gevoel van zekerheid

wie ze zijn bestemd. Hierdoor komt
het voor dat de containers al ruim
voor leging vol zitten en dat degenen
voor wie deze containers zijn be-
stemd met hun afval blijven zitten.
Dit is niet de bedoeling van deze con-
tainers.

Wij verzoeken iedereen die een eigen
grijze en groene container heeft deze
te gebruiken en niet de verzamelcon-
tainers.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAAG

De heer E.R. Hirschfeld, Hoetinkhof
22 te Vorden, heeft een vergunning
gevraagd voor het oprichten van een
schuurtje op het perceel Hoetinkhof
22 te Vorden.

daeboelü,
^-^ Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Cultuur van Vorden

Een bibliotheek is geen dorpscentrum
waar mensen elkaar ontmoeten. Maar
ook niet uitsluitend een plaats waar je
boeken kunt lenen of tijdschriften
kunt lezen. Als het goed is, zou een
openbare bibliotheek ook een plek
moeten zijn waar je in kontakt komt
met de cultuur van een stad of dorp.
Dat klinkt wat vaag en heeft daarom
een toelichting nodig.

Onze bibliotheek is zo'n ontmoe-
tingsplaats. Een goed voorbeeld is de
afdeling 'algemene informatie' over
Vorden. Die ontdek je al bij het bin-
nenkomen in de hal. Daar hangt een
prikbord met nieuwsberichten over
Vorden, geknipt uit de kranten. Infor-
matie vind je ook in het rek met bro-
chures over cursussen die in Vorden
en omgeving worden gehouden en de
agenda's van schouwburgen in de re-
gio. Ook de tafel met de verslagen
van de gemeenteraad en de belang-
rijkste gemeentelijke en provinciale
besluiten is zo'n trefpunt. 'De gale-
rie' is zo'n trefpunt waar je kennis
kunt maken met de cultuur van onze
woongemeenschap. Kunstenaars uit
Vorden of de regio krijgen daar de
gelegenheid hun werk te laten zien.

Over dat laatste onderwerp is nog iets
meer te zeggen. Want de 'galerie' is
er niet alleen voor cultuur met een
hoofdletter. Het begrip 'cultuur' kun
je ook een ruimere inhoud geven.
Neem bijv. het jaar 1993 dat is uitge-
roepen tot 'het jaar van de ouderen'.
Het zou mogelijk zijn een speciale
tentoonstelling over dit onderwerp in
'de galerie' in te richten (er is tussen
twee haakjes op dit punt al iets ge-
daan). Of een hobby-vereniging viert
een jubileum en wil graag een exposi-
tie inrichten die aan deze hobby is ge-
wijd. Of een groepje enthousiaste be-
oefenaren van een handwerk wil
graag laten zien wat er in Vorden op
dit terrein wordt gemaakt.

Zo kunnen minder bekende facetten
van het culturele leven in ons dorp
aandacht krijgen en ontdek je onver-
wachte mogelijkheden en talenten.
Alleen is één ding bij dit alles wel
belangrijk: overleg als u iets zou wil-
len organiseren wel tijdig met de di-
rectrice van de bibliotheek. De agen-
da van tentoonstellingen is namelijk
al vele maanden van te voren volge-
pland.

Boe kanier

Toneelgroep
Linde
Dit jaar geeft de toneelgroep Linde
uitvoering op 27 maart in het Dorps-
centrum. De lindese spelers hebben
de laatste weken druk gerepeteerd om
de tekst onder de knie te krijgen.
Zaterdagavond zal het toneelstuk
'Het meisje met het leeuwenjong',
door Hans Nesna worden opgevoerd.
Het stuk speelt zich af in een boeren-
kamer en er zal in het dialect gespro-
ken worden. Evenals voorgaande ja-
ren is de regie van het stuk weer in
handen van Rinus Pelgrum.



De groei van onze KETTELERIJ-TAK
gaat door!! ,/rr
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l ^SL><cX»t
Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden - » 05752-1508 - Fax 3070

Deze is uitgebreid met een jonge
voorjaarsscheut: de originele,
exclusieve, Engelse tuinmeubelen!!!

Deze collectie is te bezichtigen tijdens onze

\ Jf\f\D T A A D C vrijdag 26
VUvyi\dr\r\I\O" zaterdag 27

SHOW
maart 10.00-21.00 uur
maart 10.00-17.00 uur

Graag tot ziens!

Screens

Rolluiken

Ook kunnen wij bestaande
zonneschermen van een
nieuw doek voorzien, zowel
in effen als in diverse
streepdessins.

HOLTSLAG - RUURLO
BOUWMATERIALEN B.V.

Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000*

Paardesportcentrum

"BAAK"
gedipt, instr. Deurne:
W.A. Barnstijn

Het adres voor:
* Pensionstalling, evt. met weidegang;
* Af richten, corrigeren, trainen,

keuringsklaar maken etc. van uw
paard/pony;

* Paard- en ponyrijlessen voor jong en
oud;

* Verhuur binnenmanege.

Kom eens kijken naar onze buiten- en
binnenmanege met gezellige kantine,
ook zondags open.

UVNGENDIJK 3 - BAAK^fc

****

*HALLE*
liiiiiiiiiBiiHl

M AT E RÖAG 3 A PRIL

P.P.M, BAND & FLAMINGO'S
I E D E R E ZATERDAG

VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

AANBIEDINGEN
Voor de vijver:
Vijverfolie, per m2 4,95
Vijverpomp, 800 liter per uur 99,00

Kunstreiger 49,95

Voor de tuin:
Klimrekje, bamboe 22,50
Buitenpotten, 3-delig blauw 19,95
Regenmeter 8,95
Violen, volle bak 8,95

5 Bloeiende vaste planten 5,95

10 Heideplanten 12,50
Azalia's, verschillende kleuren 6,95

Bemeste tuinaarde, 5 zakken 10,00

Voor Pasen:
Paastak, 2,25
ook vele soorten paasartikelen

Voor de haag:
Beuken, 70 cm hoog, 10 voor 22,50

Buxus, l O voor 22,50
Groene coniferen,
1.70 mtr. hoog, l O voor 125,00

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00- 1 8.00 uur

vrijdag 9.00-2 1 .00 uur (koopavond)
zaterdag 9.00- 1 7.00 uur

Zonne-energie: een bijzonder zuinige .en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

fc/J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

TURN-OVER

LEVI'S
GAPSTAR

EDWIN

DONOVAN

NEWS
VANILIA

SCOOZI
enz. enz.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
10

\iattaanse
Botten

NU

Zwaar gevu/d
Paasbrood

700%

GOEDE SP/JS

NU

5,00

Alie

AKTIE VAN 24 T/M 30 MAART

twee woningen onder één kap
vrijstaande woningen
bedrijfshallen^
verbouw
renovatie
kleinschalige
projectontwikkeling

Berkenlaan 73
7255 XE Hengelo(Gld)
Tel. 05753-1914

BLOEM-
SCHIKKEN

Pasen
Buxus, eieren en gele

bloemen zijn dé
materialen voor een leuk

Paas-arrangement.
In één les maken we er

iets moois van!

Óók voor Beginners!

Inlichtingen en opgave
(vóór 30 maart):

bloem en schik 9
^?*t kursussen J ̂

Willemien Steenblik
Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld
05752-2810

Gevraagd:
WEIDE of

WEIDEGELEGENHEID
voor 1 jr. rijpony's
en rijp. hengsten

JURRIÜS^Vórden
Tel. 05752-6766

Tevens vragen wij een
STALHULP, en

berijden van paarden

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AAVorden
Tck.-foon 05752-101 O

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

NaardeHUISHOUDBEURS
14,15,17,19,21 en 24 april
Vertrek Ruurlo: 8.00 uur
Vertrek Vorden: 8.15 uur

Vertrek Zutphen: 8.30 uur

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Wullink
bouuu & beheer b.v.

Vraag vrijblijvend informatie
en een offerte voor het totaalpakket

of uw eigen ontwerp bij ons aan.

RESTANTEN VERKOOP
SLECHTS 1 DAG

Wegens bedrijfsbeëindigin^van Bistro
'de Jaeger', Stationsstraat 20 te Ruurlo en
liquidatie van meubelbedrijf houden wij nog

éénmaal verkoop op zaterd£j 27 maart
a.s. van 10.00 tot 17.00 uur, o.a.:

bedden - tafels - stoelen - kleinmeubelen -
glaswerk - jukebox en nog veel meer.

ALLES MOET WEG - DUS HEEL GOEDKOOP

BEZORGING IN OVERLEG

De Auping Auronde uniek
in comfort. Royaal in keuze.

De bekende Auping Auronde
geeft een maximum aan comfort,
want de verstelbare spiraal en
matras zorgen voor comfor-
tabel lezen, relaxen en slapen.
Het Auronde bed, uit solide
beukehout, bestaat uit
drie typen: éénpersoons,
tweepersoons en
lits-jumeaux.
Zo kan iedereen
genieten van
de bijzondere
sfeer van de elegante
vorm. Er is royale keuze
uit 13 kleuren en luxueuze
accessoires.

éénpersoons

tweepersoons

aupng
De comfortabele voorsprong

L U B B E R S W O O N W I N K E L
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN
Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

DONDERDAG 1 APRIL

GROTE MUZIKALE OPTOCHT
VANAF MUZIEKKOEPEL OP DE MARKT IN ZELHEM

NORMAAL viert samen met een muziekkorps en
prominenten dat Alva zijn bril verloor en
NORMAAL zijn eigen bier terugvond.

Tevere presenteert NORMAAL het nieuwe boek
"De H0küiebel", de "H0kworst" en vieren zij dat de LP/
CD "De klok op rock" de gouden status heeft bereikt.

NORMA|̂ _ speelt live op een dieplader dwars door het
centrum van Zelhem.
Aanvang: 18.00 uur.

KOM D'R B l-J
Als u denkt dat dit een 1 april grap is loopt u een mooie

h0koptocht mis.

LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS

u ' / '

NORMAAL op in Lengel ('s-Heerenberg)
LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS - LAATSTE NIEUWS

Wie schrijft...
die BLIJFT!

Dat kan op verschillende wijzen zowel met
kroontjespen, vulpen, rollerpen, ballpoint enz.
maar ook met machineschrift.

Al enige tijd hebben wij in ons kantoorvak-
assortiment

PELIKAN Inktlinten
voor schrijfmachines en printers, een speciaal rek
vol linten.
Het is maar, dat U het weet...

Centraal
in Hengelo (G.)
en
Achterhoek

WOUTERS BOEKHANDEL
KERKSTRAAT 17, 7255 CB HENGELO GLD.

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

* Springcursus:
6 lessen van ca. 11A? uur, in 6 weken
achtereen, waarvan bij sommigen
lessen ca. een half uur theorieles
gegeven zal worden.
Data:
15, 22, 29 april, 6,13, 20 mei.

* Dressuurcursus: idem.
Data:
27 mei, 3,10, 17, 24 juni, 1 juli.

Bel voor meer informatie:
WA. Bamstijn, 05754-1803.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753- I2S6



ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De Vriendenkring Bargkapel
gelegenheid zijn om dit op één
elkaar gezet.

Tsjechische avond

Op 20 maart jl. was de eerste avond.
19 Juni a.s. zal de tweede avond wor-
den gehouden. Voor deze gelegen-
heid zal uit Tabor Tsjechië overko-
men de blaaskapel Keramicka, o.l.v.
Frantiseck Tuma. Deze kapel heeft
vorig jaar ook een Tsjechische avond
verzorgd, met zo'n groot succes dat
een groot aantal leden naar hun terug-
komst heeft gevraagd.

bestaat dit jaar 8 mei officieel 20 jaar. Omdat zij niet in de
avond te houden, hebben zij er een feestjaarprogramma voor in

Muzikaal weekend

Als slot van het 20-jarig bestaan zal
er een groot muzikaal weekend wor-
den gehouden, op zaterdagavond 16
oktober en zondagmiddag 17 oktober
a.s.

Dit programma ziet er als volgt uit:
zaterdagavond — de Bargkapel o.l.v.
Willem Jan Jolink, met zang van Mir-
jam, de Grolse Hofzangers en de

Stephans Kapelle uit Hongarije. Het
zondagmiddagprogramma ziet er als
volgt uit:

de Stephans Kapelle uit Hongarije en
daarnaast de Glanerbrugger Muzi-
kanten uit Glanerbrug o.l.v. Geert
Sprick.

Geert Sprick met zijn kapel is door
ons uitgenodigd als erekapelmeester
op ons 20-jarig bestaan.

AGENDA
MAART:
24 Welfare, voorjaarscontactmiddag
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in de Herberg
25 ANBO Voorjaarsvergadering in

het Stampertje
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Toneelgroep Linde, uitvoering

Dorpscentrum
28 Onderlinge wedstrijd L.R. en P.C.

De Graafschap, het Hameland
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Klootschieten ANBO bij de Gold-

berg
30 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in het Dorpscentrum
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffiemorgen in de Herberg
31 Bejaardensoos Vierakker

APRIL:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
1 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag
2 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 Kleding inzamelingsmorgen, St.

Ludgerusgebouw Vierakker
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 Plattelandsvrouwen, plantenruil-

middag bij NH Kerk
5 Vrouwenclub Medler
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
5 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
6 Soos Kranenburg, gymnastiek en

passiemiddag
6 Plattelandsvrouwen, middag over

wol

6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 Welfare Handwerken 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 HVG Wildenborch, Paasviering
9 SWOV Open Tafel, de Wehme

10 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 HVG Wichmond, Paasviering
14 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
15 PCOB in de Wehme 'Pro Rege'
15 De Vogelvriend, Ledenvergade-

ring
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
19-20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

soos
20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale

voorjaarsvergadering, Arnhem
20 KPO Vierakker
21 Welfare Handwerken 'de Wehme'
21 HVG dorp, Thuisverpleging
21 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 HVG Wildenborch, slagerij Ro-

denburg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 Oranje-avond, zaal Dorpscentrum
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Klootschiettoernooi Kapel Wil-

denborch
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excur-

sie

Woningtoewijzing
WBV Thuis Best heeft als eerste taak het zorgdragen voor de
huisvesting van die mensen die niet of onvoldoende in staat
zijn op eigen kracht in een passende woning te voorzien. De
corporatie moet dan ook haar bestuurlijke en financiële in-
spanningen in de eerste plaats naar vermogen richten op het
bouwen, in stand houden en beheren van woningen, die pas-
send zijn voor deze primaire doelgroep.
Tot de aandachtsgroepen van beleid
behoren onder meer lichamelijk ge-
handicapten, ouderen, allochtonen en
asielzoekers. Bovendien moet Thuis
Best bij het verhuren van goedkope
huurwoningen zoveel mogelijk voor-
rang geven aan huishoudens met la-
gere inkomens. Met goedkope huur-
woningen worden bedoeld woningen
met een kale huurprijs van f510,- per
maand.
Bij het verhuren van deze woningen
wordt zoveel mogelijk voorrang ge-
geven aan woningzoekenden: alleen-
staanden tot 65 jaar met een belast-
baar inkomen tot f 32.000,-; alleen-
staanden vanaf 65 jaar met een belast-
baar inkomen tot f 27.000,-; meerper-
soonshuishoudens tot 65 jaar met een
inkomen tot f 43.000,- en meerper-
soonshuishoudens vanaf 65 jaar met

een inkomen tot f 36.000,-. Deze be-
dragen worden jaarlijks door de Mi-
nister van Volkshuisvesting aange-
past.
Bij meerpersoonshuishoudens wordt
het tweede en/of meerdere inkomen
meegeteld. Negatieve inkomens en
inkomens van kinderen of kleinkin-
deren jonger dan 27 jaar blijven bui-
ten beschouwing. Het inkomen zal
moeten worden aangetoond via een
zogenaamd IB-54 formulier, dat bij
de belastingdienst verkrijgbaar is.
Tevens zal er naar worden gestreefd,
dat er bij woningtoewijzing op een zo
min mogelijke mate een beroep wordt
gedaan op de individuele huursubsi-
die. Dit laatste vooral omdat het niet
denkbeeldig is, dat de komende jaren
aanzienlijk in de subsidies zal worden
gesneden.

29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Bejaardenkring Dorpscentrum

30 Oranjefeest

30 SWOV Open Tafel, de Wehme

MEI:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 SWOV Open Tafel, de Wehme
4 Soos Kranenburg, gymnastiek en

soosmiddag
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
5 Welfare Handwerken, de Wehme
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme

10 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

fietstocht
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 HVG Wichmond, slotavond
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen,

blijspel
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Bejaardenkring, reisje
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 Open Tafel, SWOV, de Wehme
18 NCVB, Th. v.d. Broek, dia's van

Vorden
18 Soos Kranenburg, gymnastiek
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 HVG Dorp, Oud-Vorden en soos-

middag
19 HVG Wildenborch, Oud-Boeren-

leven
19 Welfare Handwerken, de Wehme
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Bejaardenkring, Dorpscentrum
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 SWOV Open Tafel, de Wehme

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
klaoÉAen hebben, dan kan men met hen contacf^pne-
meiWüteraard kan men ons ook berichten, tel. (ro752)
1010.

De redactie

ram. Wansink, HoetinkhofBS, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

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

ram. Koren, Elsho/15, tel. 2466

De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Strodijk l t/m 15 en 2

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. deWeerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

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

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

Fam.Alofs, Mispelkampdijk 50, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. Bargeman, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Hulshof, De Stmet 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenbiick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Parkeerplaats 'De Woage'
vergroot
Dancing discotheek 'De Woage' heeft met ingang van 13
maart een grotere parkeeraccomodatie gekregen, waar vele
automobilisten gretig gebruik van kunnen maken. Door de
toenemende drukte van zowel personenauto's als de discobus-
sen werd het noodzakelijk om de parkeerplaats uit te breiden.
Dankzij de aankoop van een naastge-
legen woning met een royale achter-
tuin werd dit mogelijk. Óp zaterdag
13 maart a.s. wordt de nieuwe par-
keerplaats van Discotheek 'De Woa-
ge' voor het eerst officieel in gebruik
genomen.
Deze uitbreiding is voorlopig weer
een oplossing om de parkeeroverlast
tegen te gaan. Echter, er wordt nog
steeds uitgekeken naar meerdere mo-
gelijkheden, zodat overlast zoveel
mogelijk beperkt wordt.
Door uitbreiding van het discover-
voer is het aantal personenauto's

drastisch verminderd. Spelregel is
hier 'gemak dient de mens'. Er rijden
op dit moment negen disco-bussen
naar De Woage in Halle, en heel aan-
nemelijk is, dat dit nog niet de limiet
is.

De disco-bussen rijden iedere zater-
dag. Voor informatie betreffende het
discovervoer, kan men ten allen tijde
de infolijn van 'De Woage' bellen,
tel. 08343-1232.
De nieuwste rit wordt momenteel ge-
reden op Didam, Wehl & de Huet in
Doetinchem.

Sauna en bruin worden.
Het grootste compliment dat veel mensen kunnen krijgen als
ze na hun vakantie weer thuis komen is de opmerking: Goh,
wat ben jij bruin zeg. Een bruine kleur wordt veelal gezien als
een bewijs van gezondheid, van welbevinden. Twee begrippen
die ook steeds gecombineerd worden met sauna. Het is dan
ook niet zo verwonderlijk dat vrijwel iedere sauna ook een
zonnebank (of solarium, of zonnekanon) heeft. Het lijkt zo'n
logische combinatie.
Laten we duidelijk zijn: Sauna en
bruin worden hebben niets met elkaar
te maken. Sauna is het spel van op-
warmen en afkoelen; daar heb je de
hete lucht in de saunakabine voor no-
dig, het water uit de kraan en frisse
lucht en verder niets. Dat die brui-
ningsapparatuur toch in de meeste
sauna's aanwezig is, is alleen een ex-
tra stukje service. Net als bijvoor-
beeld de aanwezigheid van een mas-
seur of masseuse. Het is wel een goe-
de- en gemakkelijke — combinatie.
Je bent in de sauna toch al bloot, dus
een kuurtje onder de kunstzon is mak-
kelijk meegenomen. Maar net als
voor het saunabad geldt ook voor het
zonnebad: Doe het goed of doe het
niet! Drie zaken zijn in ieder geval
heel belangrijk:
1. Wat voor type huid hebt u (dat kan

variëren van lelieblank tot donker-
bruin).

2. Wat voor soort bruiningsapparaat
gebruikt u.

3. Hoe vaak (en hoe lang) ligt u onder
de kunstzon.

Ongelimiteerd in de zon gaan liggen
bakken is ongezond en slecht voor de

huid. De zon heeft ook schadelijke
stralen. De huid kan sterk uitdrogen
en men kan lelijk verbranden. Een
waarschuwing voor verhoogde kans
op huidkanker bij overmatig zonne-
baden is geen overdreven bangmake-
rij. En wat voor de echte zon geldt,
geldt ook voor de namaakzon. Geniet
van de voordelen, maar hoedt u
voor de nadelen.
Gelukkig wordt er door de fabrikan-
ten van de diverse soorten bruinings-
apparatuur met u meegedacht en wor-
den de apparaten niet alleen steeds in-
genieuzer, maar ook steeds veiliger.
Er is een hele ontwikkeling die begon
met de hoogtezon, en via solarium
met lampen, het solarium met buizen,
naar zonnebanken en zonnehemels
gaat tot zonnekanonnen of snelbrui-
ners, waarbij steeds de gebruiker-
svriendelijkheid en de veiligheid toe-
neemt. U kunt uw saunabezoek dus
gerust afwisselen (of besluiten) met
een zonnebad. De apparaten zijn vei-
lig. Maar overdrijf niet en houdt u aan
de gebruiksaanwijzingen. Voor nade-
re informatie kunt u zich wenden tot
Sauna Ter Beek, Beatrixlaan 20, tel.:
05752—1807.

Voordat de omwenteling plaatsvond in het enige duizenden
kilometers verwijderde Roemenië hoorde of zag men in de
wandelgangen toch maar weinig van dit voormalige onderdeel
van het By/antijnse rijk. Een land met Latijnse invloeden was
een gesloten boek, mede door de overheersing van de clan,
welke daar meer dan 40 jaar met de knoet regeerde.
Eind 1989 ging het doek open, nadat
het volk zich massaal afkeerde en de
regering haar eigen 'lijder' keihard
liet vallen, en de gedragingen daarvan
duidelijk aan de kaak stelde. Met enig
zicht daarop mocht geconstateerd
worden, dat structureel het land bijna
geruïneerd is.
Een waanzinnig idee was de afbraak
van de historische binnenstad van
Boekarest. Als men het beziet is dat
treurig, met alleen maar soms halfaf-
gebouwde pompeuze gebouwen, en
een namaak—Are de Triomphe.

Door die achterstand zijn er grote ver-
schillen. Soms komt men op hetzelf-
de moment een moderne truck tegen,
welke een boerenkar passeert, voort-
getrokken door een os. Een kleine il-
lustratie van een levensgroot verschil
tussen heden en verleden.

Toch wordt er in dit land veel gestu-
deerd, en is er een grote mate van in-
telligentie aanwezig. Sinds 1989, met
daarvoor een handvol moedige men-
sen, welke onder het communistische
regime het land bezochten, wordt
Roemenië kris-kras overspoeld met
hulpgoederen.

Juist in een land, waar een zware tijd
voorbij is, en men naarstig op zoek is
naar z'n eigen politieke identiteit,
maar vooral stabiliteit, blijft het meer
dan nodig om voortdurend hulp te
bieden, en de mensen daarmede gees-
telijk te ondersteunen. Een goede
raad hoeft niet altijd duur te zijn. Ook

de simpelste dingen of een bezoek
kunnen als verhelderend werken. •
In Roemenië, een land met minstens
zo hoge bergen als Oostenrijk, o.a.
Karpaten, heeft een fraaie natuur, en
zelfs ook vakantieplaatsen, zoals Pal-
tinis, en Brasow (met wintersport-
voorzieningen), Sinaia. De steden
Brasow en Sibiu hebben nog prachti-
ge bouwwerken in het centrum waar
een Duitse bouwstijl van vroeger nog
duidelijk herkenbaar is. Er staan bo-
vendien prachtige kerken bijeen,
zoals de orthodoxe kathedraal, de
grote katholieke domkerk en een gro-
te evangelische kerk.

In de Zwarte Kerk in Brasow, een
evangelische kerk, staat een groot ro-
mantisch orgel, waarop in de zomer-
maanden regelmatig concerten gege-
ven worden. Roemenië, of in de
volksmond ook bekend als Romania,
dient dus voortdurend in gedachten te
blijven.
Inlichtingen over o.m. hulpprogram-
ma's bij de commissie 'Wereldwijd',
A. Lubbers, Hengelo (G.), tel.
05753-1253. Zeer aktief voor dit land
is ook de commissie Oost-Europa,
waarvoor men omtrent inlichtingen
terecht kan bij de heren B. Koers en
S. Disbergen uit Hengelo (G.), resp.
telefoonnummers: 05753-3738 en
1425.
De Stichting 'Helpt Roemenië' uit
Zutphen is voornamelijk aktief in de
stad Satu Mare. Voor inlichtingen kan
men daar o.a. terecht bij Joh. Altena
uit Zutphen, tel. 05750-10824.
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Autobedrijf Groot lebbink:
klaar voor de toekomst
In 1963, nu precies dertig jaar geleden, begon Driekus Groot
Jebbink in een klein schuurtje in Vorden een bescheiden gara-
gebedrijf. Dat bedrijf groeide voorspoedig, want de auto werd
een belangrijk element in ons leven en Driekus was een vak-
man die zich al snel in wijde omtrek een goede naam verwierf.
In 1971 verrees aan de rand van het dorp een nieuwe garage
die na een drietal verbouwingen nu is uitgegroeid tot een ui-
terst modern bedrijf. Zoon Jan kwam intussen van de Auto-
vakschool en heeft al een groot stuk van de dagelijkse leiding
overgenomen. Bij het dertigjarig jubileum dat deze maand
wordt gevierd, wordt ook de feestelijke opening verricht van
het nieuwe, zeer moderne benzine-servicestation dat de afge-
lopen maanden aan de Rondweg is gebouwd. Burgemeester
Kamerling heeft zich bereid verklaard deze opening te ver-
richten.
Het jubileum en de opening van het
nieuwe benzinestation zijn de aanlei-
ding voor een feestelijke Voorjaars-
show, waar iedereen welkom is. Drie
dagen lang is er 'open huis' en kunt u
kennismaken met dit moderne bedrijf
dat met de inzet van vakkundig perso-
neel en met toepassing van zeer mo-
derne hulpmiddelen het auto-onder-
houd verzorgt voor een grote klan-
tenkring. De kracht van het bedrijf
ligt vooral in de manier waarop zaken
wordt gedaan: auto's leveren en het
onderhoud er van zó vakkundig ver-
zorgen dat er een jarenlange relatie
ontstaat. Daarbij worden de modern-
ste methoden toegepast: er is een
computer die helpt de juiste diagnose
te stellen en eventuele schade wordt
via het Audatex-systeem supersnel en
precies getaxeerd, waardoor het
vaststellen yan het precieze schade-

bedrag en de afwikkeling van de ver-
zekering wordt versneld. Autobedrijf
Groot Jebbink beschikt bovendien
over drie gediplomeerde keurmees-
ters die volledig op de hoogte zijn van
de APK-normen, een garantie voor
een correcte afwikkeling van de keu-
ringen.

Aandacht voor het milieu
De milieu-eisen die aan garages wor-
den gesteld, worden steeds strenger.
Ook in dit opzicht is het bedrijf volle-
dig aangepast. Zo is er een milieu-
vriendelijke autowasplaats waarvan
steeds meer klanten gebruik maken.
Bij de bouw van het nieuwe benzine-
station is ook zeer nadrukkelijk reke-
ning gehouden met het milieu. Zo is
er een dampretourleiding aangelegd
en een vloeistofdichte bestrating.

Omdat het bedrijf aan de rand van het
dorp ligt is er ook voor de omwonen-
den geen overlast en is het gehele
complex door een goed doordachte
vormgeving harmonisch in het land-
schap ingepast.

Speciale Voorjaarsshow
Vanaf donderdag 25 maart is het
nieuwe service-station officieel geo-
pend. Op die donderdag, op vrijdag
26 en zaterdag 27 maart is iedereen
welkom om te zien hoe vakkundig de
auto's in dit bedrijf worden onder-
houden. Ook over de aantrekkelijke
inruil en/of aankoop van een auto kan
men tijdens deze dagen alle informa-
tie krijgen. Garage Groot Jebbink
werkt al dertig jaar nauw samen met
Ford en ruim tien jaar met Suzuki.

,Dank zij uitstekende relaties met dea-
lers uit de omgeving worden ook re-
gelmatig andere merken geleverd. En
ook over het aanbod van BOVAG ge-
garandeerde gebruikte auto's kan
men een overzicht krijgen.

Klaar voor de toekomst
Wie een bezoek brengt aan Autobe-
drijf Groot Jebbink zal tot de ontdek-
king komen dat dit gemoderniseerde
bedrijf een aanwinst is voor onze ge-
meente. En dat Driekus Groot Jeb-
bink, dank zij de goede naam die hij
als autovakman bij zijn vele klanten
heeft opgebouwd, er een mooi bedrijf
van heeft gemaakt. Dat is - zegt Drie-
kus - vooral ook te danken aan de gro-
te inzet van zijn medewerk(st)ers en
van de familieleden die er met elkaar
hard aan hebben meegewerkt de zaak
klaar te maken voor de toekomst.

Excursies
Hackfort en
Velhorst
Elk jaar organiseert Vereniging Na-
tuurmonumenten volop excursies in
haar natuurgebieden. In de Graaf-
schap is er maandelijks een excursie
op één va nde landgoederen Hackfort,
de Velhorst, 't Waliën en Dorth (nabij
Vorden of Lochem). Over de wandel-
mogelijkheden zijn informatieve fol-
ders gemaakt, die vanaf heden ver-
krijgbaar zijn bij de plaatselijke
VVV's en enkele horeca gelegenhe-
den in de omgeving van het natuurge-
bied.

Een CV-ketel?
Die huur Je gewoon: bij Emsbroek!

Wie toe is aan 'n nieuwe (en zuinige!) CV-ketel en opziet tegen de
kosten, kan er nu ook een huren: bij EMSBROEK in Vorden. Voor
een bescheiden bedrag per maand bent u dan zeker van onbezorgd
CV-komfort en GAMOG/GGF-service. Wilt u meer weten? Vraag
dan onze gratis folder aan. Bel nu met Kikky ten Barge:

05752 - 7546

M
een warm gevoel van zekerheid

R TT
V A N D W K

S L A G E R IJ
Basisbcrciding stoven:
Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei hè
in bruine boter aan
weerszijden dicht en bak
het b r u i n . Neem liet vlees
uit de pan en blus de
braadboter al met water.
Doe het vlees terug in de
braad pan en stool het
met gesloten deksel
zachtjes gaar.

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram runderlappen
peper uit de molen
1 eetlepel bloem
80 gram boter of margarine
2 tenen knoflook
2 grote uien, gesnipperd
2 cetlepelspaprikapoeder
2 eetlepels toinatenpuree
mespunt suiker
2 deciliter water
l groene en l rode paprika
l eetlepel kummelzaadjes
l theelepel majoraan
zout

Wrijf het vlees in met peper en bebloem het.
Verhi t de boter en bak het vlees aan beide

Hongaarse
runderlappen

v L o G M A N
zijden b r u i n , l laai het vlees uit de pan en
f r u i t vervolgens de ui in de boter glazig. Voeg

dan de uitgeperste tenen
knoflook toe en roer er de
paprikapoeder door. l .aat
de/.e niet langer dan één
minuut fruiten, roer er
dan de toinatenpuree, de
suiker en het water door.
Breng de saus even aan
de kook. Roer alles goed
door elkaar en voeg er de
kummelzaadjes en de

majoraan aan toe. Draai de hittebron nu laag
en leg het vlees in de saus. Het vlees moet net
onder s taan. ('.iel eventueel wal water b i j .
Laat dit met de deksel op de pan tenminste
drie uur heel zachtje&stoven. Voeg er dan de
aan smalle reepjes gesneden paprika's bi j .
Laat het vlees nog 20 minuten sudderen en
breng het op smaak met zout.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1585 kj (380 kcal)
Eiwit: 27 gram
Vet: 27 gram
Koolhydraten: 9 gram

K.P.O. Vierakker
Dinsdag 16 maart is men met 30 da-
mes naar het weerkundig adviesbu-
reau en educatief centrum van weer-
man Jan Versteegt in Tolkamer ge-
weest. Men vertrok 's middags vanaf
het Ludgerusgebouw, want om 2 uur
werd men in Tolkamer verwacht. Na
ontvangst met koffie vertelde dhr.
Versteegt hoe hij er toe gekomen was
om zich met 't weer bezig te houden.
Als klein kind interesseerde hij zich
hier al voor. Hij wees erop dat weers-
verwachting wel wat anders was dan
weersvoorspelling. Men verwacht 't
weer, dat het wel eens anders is, kan
komen door een depressie die onver-
wachts op komt zetten. Jan Versteegt
is als vaste weerjournalist verbonden
aan het Nederlands Dagblad en een
aantal regionale kranten van Gelder-
land, Overijssel en Limburg. Hij is
ook elke dag te horen op de radio bij
Omroep Gelderland en Radio Drent-
he; tevens is hij vaste weerman van
de Tros. Na deze inleiding werd men
in twee groepen verdeeld. De ene
groep kreeg eerst videobeelden van
het K.N.M.I., met de bekende acteur
Peter Faber, te zien. Hier kreeg men
op instructieve wijze een beeld van
het tot stand komen van de weersver-
wachting. Ook was er een expositie

van de verschillende jaargetijden. De
andere groep ging naar de weerkamer
van Jan Versteegt, waar men d.m.v.
satellietopnamen en radarbeelden het
weer kan volgen. Hij is de enige
weerman in Nederland die radarbeel-
den rechtstreeks van het K.N.M.I.
ontvangt. Hier was hij bijzonder trots
op. Hij kon op een erg leuke manier
vertellen over het weer. Het was echt
een man die van zijn hobby zijn be-
roep had gemaakt. Vijf uur waren we
weer terug in Vierakker, waar ieder
een goede indruk had gekregen over
de totstandkoming van het weer.

Bejaardensoos
Vierakkerl
Wichmond
A.s. woensdag 31 maart Bejaarden-
soos in het Ludgerusgebouw. Na de
koffie en opening zal Trudy Tol-
kamp, diëtiste uit Vorden, de middag
verzorgen en vertellen over gezonde
voeding en waar ook vragen over ge-
steld kunnen worden. Dus het wordt
een leerzame middag. We hopen dat
iedereen weer aanwezig zal zijn. Ook
geen soosbezoekers zijn vanaf 60 jaar
uit Vierakker en Wichmond van harte
welkom op deze middagen. Elke laat-
ste woensdag van de maand wordt
deze soosmiddagen gehouden.

Tuinkeuring
Op 3 april a.s. zal dhr. Temming weer
een snoeidemonstratie verzorgen.
Voor opgave en inlichtingen kan men
bellen met mevr. Lenselink, tel. 2670.
Ook is het mogelijk om aan te melden
voor de tuinkeuring. Deelname is
gratis.

NBvPttvr.
De plattelandsvrouwen houden a.s.
donderdag 25 maart de maandelijkse
bijeenkomst. Deze avond staat in het

teken van 'leefbaarheid op het platte-
land'. Mevr. R. Garritsen-Kolkman
uit Laren zal iedereen deze avond be-
zig houden met woon- en woonomge-
ving voor jongeren en ouderen op het
platteland.

Jubileum-uitvoering Sparta
met prachtige lichteffecten

Gymvereniging 'Sparta' kan terugzien op een geslaagde uit-
voering. Voor het talrijke publiek zaterdagavond in sporthal
't Jebbink wel een lange 'zit', want toen de deelnemers zich
aan het eind nog één keer met een afscheidsgroet aan het
publiek presenteerden, wees de klok al na elf uur. De aller-
kleinsten maakten dat niet meer mee, die waren reeds met pa
en ma naar huis vertrokken.

Voorzitster Conny van Woudenberg
memoreerde bij het begin van de uit-
voering nog even het 70-jarig bestaan
van de vereniging. Overigens een al-
leraardigst begin, want bij de op-
komst kwamen een aantal jongens en
meisjes met rugzak en koffers binnen
zodat het publiek goed kon zien dat
het gezelschap op reis ging. Dat was
ook de naam die aan de uitvoering
werd gegeven 'een reis om de we-
reld'. De vlag van het betreffende
land completeerde de uitrusting van
de gymnasten. Tijdens 'deze reis'
werden via talrijke turnoefeningen,
dansjes, de landen uitgebeeld. Om er
een paar uit te lichten. De dames re-
creanten brachten gekleed in een
zwart pakje met witte linten een rit-
misch dansje. De daarbij behorende
vertoonde lichtbeelden gaven een
sfeervol cachet aan het optreden. De
verlichting liep trouwens de gehele
avond als een rode draad door de uit-
voering. Bij vrijwel alle nummers
werd met deze lichteffecten 'ge-

speeld'. Een pluim op de hoed van
Ton Roelofs als 'de man van het
licht' is dan ook zeer zeker op z'n
plaats. Bij de uitbeelding van 'Oos-
tenrijk' waren de kasten/banken tot
een berg omgetoverd. De kleuters be-
klommen de berg met veel enthou-
siasme. Zelfs het jodelen ontbrak
niet. Veel aerobics deze avond zoals
b.v. door de dames en de verschillen-
de groepen in de diverse leeftijdsklas-
sen. De wedstrijdgroep van 'Sparta'
gaf een demonstratie op de balk en
brug ongelijk waarbij 'Rusland' werd
uitgebeeld. 'China' werd gebracht
door de meisjes van groep 7. De wat
oudere meisjes brachten met 'Honga-
rije' wat oefeningen op de lange mat.
De Spaanse dans door de meisjes van
12-16 was eveneens een lust voor het
oog. Deze groep gaf onder het uit-
brengen van oerwoudgeluiden een
'tam tam' ten beste. De verschillende
groepen van deze uitvoering stonden
onder leiding van Gerrie Kappert,
Wilma Koers en Francis Roelofs.

Geslaagde uitvé^ingen:

Samen genieten van muziek met
Sursum Corda
De uitvoeringsavonden van de Chr. muziekvereniging Sursum Corda trokken dit jaar op-
nieuw vele belangstellenden. De aanwezigen konden, samen met de muzikanten zelf, op een
ontspannen wijze volop genieten van zeer uiteenlopende muziekstijlen.

'Instructrice, dirigenten en ruim 90
leden hebben de laatste weken extra
hard gewerkt om een afwisselend
programma te bieden met show en
muziek,' vertelde voorzitter Dick
Boerstoel in zijn welkomswoord.
Daarmee had hij inderdaad niets te-
veel gezegd. De diverse onderdelen
van de vereniging toonden afzonder-
lijk en gezamenlijk de kwaliteit die
zij door de jaren heen hebben opge-
bouwd. Gezien het aantal in het afge-
lopen seizoen bij examens geslaag-
den, waarvan enkele zelfs op D-ni-
veau, is binnen de vereniging ook
zeer veel individueel talent aanwezig.

Orkest

Het orkest begon de avond, onder lei-
ding van Gerald Roerdinkholder, met
de boeiende koraal 'Der Mond ist
aufgegangen'. Daarna kwam direct al
het technisch moeilijkste gedeelte
van de avond aan de beurt, namelijk
'First Suite' van G. Holst. Het orkest
bracht vervolgens twee hoogtepunten
van deze uitvoering ten gehore: een
klarinet concert van Jan van der
Waart en 'La Storia' van Jacob de
Haan. Bij het klarinet concert werd de
belangrijke solopartij gespeeld door
Joanne Wichers. Zij heeft een zeer
mooie toon en zij wist bovendien als
soliste het tempo goed vast te houden.
Voor het cadens-gedeelte van het stuk
had zij op eigen initiatief gekozen
vooreen rustige uitvoering, waardoor
het stuk extra verfrissend overkwam.
'La Storia' werd op een spannings-
volle manier door het orkest ten geho-
re gebracht. Het was door de compo-
nist opgedragen aan de bekende Mo-
ricone, hetgeen ook duidelijk te her-
kennen was: een prachtig stuk 'film-
muziek'. Het werd door Sursum Cor-
da boeiend, gedurfd en met veel flair
gespeeld. Voor velen was dit het
hoogtepunt van de avond.

Show

Na dit muzikale gebeuren was het de

beurt aan de minirettes, onder leiding
van Erna Wolsink. Zij brachten een
show op de klanken van het lied 'Ha
ha, ho ho' van Kinderen voor kinde-
ren. Het was een vrolijk geheel, waar-
bij zelf aan details (zoals gelijke
make-up) was gedacht. Voor enkele
van de kinderen was dit het eerste op-
treden voor publiek. Het plan bestaat
om dit najaar of begin volgend jaar
met een concours mee te doen.
Een drietal leden van de majorettes
kwamen vervolgens op het toneel om
met verlichte batons een 'lichtshow'
te geven. Na de pauze kwamen de
overige majorettes ook in actie, onder
leiding van Erna Wolsink, Sandra
Stoelhorst en Paulien Lenselink. Zij
brachten een, zowel wat muziek als
wat show betreft, afwisselend pro-
gramma op een mix van verschillen-
de melodieën. Deze bevatten ook en-
kele leuke, komische elementen,
zoals een plotselinge 'klompendans'
en het perfect getimed massaal laten
vallen van de batons onder een 'be-
schaamde' Ooh-uitroep. Het plan be-
staat ook voor de majorettes om dit
najaar met een concours mee te doen.
Een van de majorettes, Delia Beeftink
werd door voorzitter Boerstoel nog
even extra in de bloemetjes gezet,
omdat zij dit jaar 10 jaar lid van de
majorettes is.

Malletband

De malletband onder leiding van Har-
ry Klaassen bracht voor en na de pau-
ze een aantal stukken ten gehore.
Voorde pauze 'Swing mars', de 'sle-
pende' blues 'The Blues Train' en het
bekende 'Island in the Sun'. Na de
pauze volgde het verrassende 'Tune
for All', waarbij zelfs het publiek
werd ingeschakeld. Daarna een med-
ley van Herb Albert nummers en tot
slot een zeer vrolijk Braziliaans 'toet-
je'.
Juist bij de malletband was heel dui-
delijk te merken, bij zowel dirigent
als handleden, dat zij er echt plezier
hebben. Tijdens het optreden stonden
ze daadwerkelijk te genieten van de

muziek; en hun enthousiasme sloeg
gemakkelijk over op het publiek.

Harmonieus

De avond werd afgesloten door een
uitgebreid programma met een lichter
genre dan voor de pauze. Daarbij
stond het orkest in het middelpunt,
maar regelmatig werd dit aangevuld
door de andere onderdelen van de
vereniging. Zo bracht men samen met
de malletband het nummer 'Check
Point' en samen met 2 xylofoons
'Xylo-Ette'. Met name de gespeelde
selectie uit 'Starlight Express' is zeer'
vermeldenswaardig. Het was een per-
fect klinkend, harmonieus geheel,
waarbij diverse instrumenten, zoals
dwarsfluit en trompet elk op hun
beurt de ruimte kregen. De klarinet-
ten konden tussendoor weer voor
tempoversnellingen zorgen.
Een ander hoogtepunt was 'Dixiland
Jam'. Hierbij vormden enkele instru-
menten een swingend dixiland-band-
je, ondersteund door het orkest, waar-
bij het publiek regelmatig spontaan
applaudisseerde. De avond werd be-
sloten door een gezamenlijk optreden
van orkest, malletband en majorettes/
minirettes: 'The Swinging Blues
Mars' van Wilco Bos en als toegift
een herhaling van 'Check Point'.

Outfit

De avond, gepresenteerd door lady
speaker Belinda Eggink, was een
prachtige afsluiting van het wintersei-
zoen van Sursum Corda. Dat was een
bijzonder goed seizoen. Men heeft
het afgelopen jaar onder andere een
geslaagde donateursactie gehouden
en de 'Club van 100' is verdrievou-
digd. Nu kijkt de vereniging met
name uit naar Koninginnedag: dan
zal Sursum Corda voor het eerst op-
treden in de nieuwe verenigingskle-
ding. De oude geel-zwarte outfit heeft
inmiddels 20 jaar dienst gedaan. Op
30 april a.s. zal men in nieuwe kle-
ding te zien zijn.



Terugkeer Jolink l Extra muzikant l Super decor
Veel verrassingen l Begin toernee met invaller

'Is't anders?'
Nieuwe toernee Normaal

De titel van de veldtocht 1993 is meteen de vraag, die de tien-
duizenden fans van Normaal zich ongetwijfeld stellen: 'Is 't
anders?' Het antwoord is te vinden in de 118 (!) zalen en
feesttenten, waar de onverwoestbare achterhoekse boeren-
rockers dit jaar hun opwachting maken. Met deze zeer inten-
sieve toernee viert zanger Bennie Jolink z'n conie-back. Vorig
jaar viel hij aan het begin van de reeks 'Buugen of basten'-
optredens weg door een ongeval.

'Is 't anders' zal, als het aan Normaal
ligt, inderdaad de nodige veranderin-
gen en vooral verrassingen brengen.
Allereerst krijgt het publiek een fon-
kelnieuw decor te zien. Op dit mo-
ment kan verklapt worden, dat er op
het podium een imposante trapcon-
structie verschijnt, en dat nu eens niet
voor geschilderde borden of doeken
is gekozen, maar dat het decor deze
veldtocht bestaat uit een kleurrijk ge-
heel gecomplimenteerd met drie-di-
mensionale opblaasbare objecten.
Niet alleen het decor is nieuw, maar
ook het drumstel is compleet ver-
nieuwd. Na jaren kon drummer Bart-
je het drumstel, opgebouwd uit oude
zeep-tonnen, inruilen voor een echt
paradepaardje. De keuze was snel ge-
maakt en een gigantisch bater-appa-
raat werd aangeschaft. Alleen het in-
spelen van z'n nieuwe speeltje kon
Bartje zelf niet doen. Want net toen
de rest van de band zich in verre va-
kantie-oorden aan het voorbereiden
was voor de nieuwe veldtocht, brak
Bartje zijn knie tijdens een avondje
stappen. Omdat Bartje vond dat de
fans hieronder niet mochten lijden,
ging hij samen met regelmanus Mar-
tin Jansen op zoek naar een waardige
vervanger. Een vervangende drum-
mer werd gevonden in de persoon van
Ivo Elfers. Door in het eerste nummer
van het optreden meteen een daveren-
de drumsolo weg te geven wist hij
vanaf het begin al het publiek voor
zich te winnen. Maar dat de fans Bart-
je niet waren vergeten bewezen ze
wel met de gigantische stapel beter-
schapskaarten.
Met Robert Colenbrander (23) als

vijfde 'bendelid' — op gitaar en trek-
harmonica - - heeft Normaal meer
muzikale armslag. Op de Normaal
LP's en CD's was al altijd een trek-
harmonica te horen, en de droom van
de band was dan ook om dat nu eens
live op het prodium te kunnen bren-
gen. Maar om nou speciaal l man
mee te nemen die alleen dat instru-
ment zou spelen ging hun toch iets te
ver. Nadat Robert zichzelf als een
perfect gitarist en zanger had bewe-
zen, en later ook nog bleek dat hij
trekharmonica kon spelen, was de
keuze snel gemaakt. Bennie Jolink
kan zich nu volop concentreren op
zang en presentatie, al blijft hij ook
gitaar spelen.
Op l april presenteerden de Achter-
hoekse rockers weer hun eigen bier-
merk. Het gerstenat dat nu de naam
Normaal Pilsner mag dragen wordt
gebrouwen bij de Lindeboom bier-
brouwerijen in Neer. Dit bier is door
een goed geolied distributiesysteem
in heel het land verkrijgbaar zijn. Zo
hebben diverse slijters en supermark-
ten het bier al in hun assortiment op-
genomen. Die dag werd tevens de
Hökbiebel geintroduceerd. Dit boek-
werk bevat allerlei interessante we-
tenswaardigheden omtrent de band.
Zo komt de fan alles te weten over de
apparatuur die tijdens de concerten
gebruikt wordt en kan hij of zij ook
een blik werpen in de organisatie van-
af het kantoor. Ook staat er een com-
pleet overzicht van alle CD's, singles
en LP's die de band ooit uitgebracht
heeft. De Hökbiebel is verkrijgbaar
bij de optredens, maar ook bij de pla-
tenhandelaren. (Zie ook advertentie.)

Jrolitievana GROEP VORDEN

Op 14 maart omstreeks 19.30 uur
werd er een thermopane-ruit inge-
gooid bij een woning aan de Burge-
meester Galleestraat. De ruit, afm.
122 x 35 cm. werd met een steen in-
gegooid.
Op 14 maart omstreeks 14.00 uur
hield de politie van Voorst een zeer
jeugdige bestuurder van een auto aan.
In de auto lagen diverse audio-appa-
raten. Na een ingesteld onderzoek
bleken die afkomstig te zijn uit de
school Het Beeckland. Bij de school
werd een onderzoek ingesteld. Bleek
dat er een ruit was ingeslagen en dat
de aangetroffen goederen uit een les-
lokaal ontvreemd waren. Tevens was
een geldpotje en de koffie-automaat
leeggehaald. De bestuurder bekende
de inbraak. Tevens bekende bij dat hij
die ochtend had ingebroken te Voorst,
dat hij een auto had ontvreemd te
Voorst en dat hij een aanrijding had
gehad te Empe, waarna hij was door-
gereden. De goederen zijn inbeslag-
genomen en inmiddels al weer terug-
gegeven aan de leerkrachten van de
desbetreffende school. De processen-
verbaal worden opgemaakt.
Op 16 maart deed een inwoner van
Vorden aangifte van vernieling van

twee lampen welke bij de oprit van
zijn woning staan. De vernieling was
gepleegd op 15 maart tussen 19.00 —
22.00 uur.
Op 16 maart omstreeks 09.00 uur ont-
dekte een overbuurman dat er was in-
gebroken in een perceel aan de Mar-
grietlaan. De inbraak moet hebben
plaatsgevonden tussen 15 en 16
maart. De gehele woning was door-
zocht. Of er wat vermist was is nog
niet bekend, omdat de bewoners op
vakantie zijn. Men is de woning bin-
nengekomen door verbreking van het
slot van de achterdeur.
Een inwoner van Vorden deed mel-
ding van de vondst van een wezel
welke hij op wilde laten zetten. De
nodige informatie en formulieren
verzorgd.
Op 16 maart omstreeks 17.15 uur
vond er een ongeval plaats op de
Ruurloseweg. De bestuurder van een
personenauto die in de richting van
Ruurlo reed, moest afremmen. De
daarachter rijdende bestuurder zag dit
te laat en reed vervolgens tegen de
achterzijde van de voorganger op.
Door de schok schoot de voorste be-
stuurder weer door en kwam met een
klap tegen een boom tot stilstand. Nu

zat ook de voorzijde in elkaar. Beide
voertuigen dienden te moeten worden
afgesleept. Het kentekenbewijs van
de voorste auto diende in verband met
de opgelopen schade te worden inge-
nomen.
18 maart 1993. Dader gewapende
overvallen o.a. te Vorden aangehou-
den. Met de aanhouding van een 26-
jarige inwoner uit Harderwijk zijn
een aantal gewapende overvallen in
het district IJsselstreek opgelost. De
man bedreigde in alle gevallen het
winkelpersoneel met een mes, waar-
na hij een greep in de kassa deed en er
met zijn buit vandoor ging. O.a. had
hij twee maal een Etos-zaak in Zut-
phen overvallen. Ook had hij twee
gewapende overvallen gepleegd te
Vorden, t.w. de D.A. Drogist en het
geschenkenhuis van de firma Barend-
sen.
Op 18 maart is hij door de politie van
Harderwijk van zijn bed gelicht, na-
dat er over hem voldoende informatie
was binnengekomen. De verdachte
werd ingesloten te Zutphen. Over
motief en buit kunnen nog geen me-
dedelingen worden gedaan.
Op 19 maart vond er omstreeks 19.42
uur opde Oude Zutphensewcg een
ongeval plaats tussen een personen-
auto en een overstekende reebok. De
autobestuurder kon de reebok niet
meer ontwijken en reed de bok aan.
De ree overleed ter plekke. De auto
werd linksvoor beschadigd.
Op 20 maart omstreeks 12.10 uur
vond er een aanrijding plaats op de
Oude Zutphenseweg tussen twee per-
sonenauto's. Een bestuurder verleen-
de geen voorrang aan de hem van
rechts komende andere bestuurder.
Eén van de bestuurders raakte licht
gewond. Hij liep enige kneuzingen
op. Beide voertuigen werden zwaar
beschadigd en werden afgesleept.
Op 22 maart vond er omstreeks 08.25
uur een aanrijding plaats tussen twee
personen auto's op de Baakseweg te
Vorden. Een bestuurder stak de Baak-
seweg over en wilde parkeren bij een
plaatselijke middenstander te Wich-
mond. Hierop vond het ongeval
plaats. Een auto diende te worden af-
gesleept.
In het afgelopen weekeind zijn op de
vroege zondagochtend door disco-
gangers die 's nachts met de bus te-
rugkomen en dan door het dorp lopen
wederomÉfcge onzinnige vernielin-
gen gepleegd. Zo werden nu conife-
ren uit een pot getrokken en werden
een aantal bierflessen tegen de muur
kapot gegooid. Vandalisme is zoo

Verloren voorwerpen: bruin klein
portomonneetje, inhoud f 150, — ;
autosleutel van Peugot aan leren
hoesje; schoudertas, kleur bruin met
zwart; huissleutel; aftakas.

Gevonden voorwerpen: l porto-
monnaie en sleutelhanger met op-
schrift; fiets; huissleutel aan paars la-
bel; autosleutel (Opel) en huissleutel
aan ring; huissleutel; veetrekker.

Weggelopen dier: Gina, dikke poes
met een hangbuik.

Leden-
vergadering
P.C.O.B.
Op de ledenvergadering van de Prot.
Chr. Ouderbond afd. Vorden 18 maart
jl. sprak Frater Broekman (lid van de
orde van Fraters van Utrecht) over' 't
kloosterleven vroeger en nu'. Intre-
den in een kloosterorde vroeger of nu
houdt in: Dat men bewust vrijwillig
bereid is religieus te leven. Dat is le-
ven voor de Heer al wat je deed of
doet vroeger of nu moet gedragen

Drukkerij Weevers
met twee teams
in de finale M S T E R D A M

Zaterdag behaalde, na een zeer spannende strijd, het team van Drukkerij Weevers een eervol-
le vijfde plaats bij de GrafiQuiz, gehouden te Utrecht in de Jaarbeurshallen.
Door dit geweldige resultaat mag ook
dit team deelnemen aan de landelijke
finale tijdens de Grafivak (11-14 mei)
in de RAI te Amsterdam.
Dat het een zware klus is geweest
blijkt wel daar zelfs grote bedrijven
en lycea moesten afhaken. De kracht
van het Weevers-team zat hem ook nu
weer in het feit, dat men teamleden
had uit het gehele bedrijf. Voor het
technische vakgedeelte behaalde men
dan ook de meeste punten.
Vorig jaar behaalde het tweede team
reeds de finale dat wil zeggen dat van
Drukkerij Weevers twee teams mee
mogen doen.
Dat men trots is op dit resultaat dat
spreekt vanzelf. Een collega uit het
Westen van het land merkte op: 'Dat
is pas de Achterhoek promoten',
waarop de heer Weevers opmerkte:
'De wijzen komen altijd nog uit het
Oosten.'

Proficiat.

VOORRONDE GRAFIQUIZ
Locatie: Utrecht 20 maar 11993

Namen deelnemers: Behaalde punten in de 4 ronden:

1. L12 Boekbinderij Oosterbosch BV - Veldhoven 66 pnt.
2. LO l Drukkerij van Liere - Emmen 62 pnt.
3. L08 Studentencorps 87 - Tilburg 58 pnt.
4. LI l Henkes-Senefelder BV - Purmerend 58 pnt.
5. L16 Drukkerij Weevers BV - Vorden 57 pnt.
6. L10 Drukkerij De Hoog & Partners BV Team B - Oosterhout 57 pnt.
7. L04 Spelthuis Offset BV - Amstelveen 55 pnt.
8. L07 Drukkerij Mart Spruyt BV - Amsterdam 51 pnt.
9. L09 Drukkerij De Hoog & Partners BV Team A - Oosterhout 50 pnt.

10. LI5 Drukkerij Spijker BV - Buren 50 pnt.
11. L03 Grafisch Lyceum - Rotterdam 49 pnt.
12. LOS TDS Drukwerk BV - Capelle a.d. IJssel 49 pnt.
13. L06 Studiedruk Communicatie - Rijswijk 47 pnt.
14. L02 Van der Schaaf Printers - Enschede 46 pnt.

39 pnt.
O pnt.

15. LI4Drukkerij Verhage & Zn. - Middelburg
16. LI 3 Chromos BV - Krommenie

worden door je gebed (vroeger 4 x
per dag) 't eerst om 6.15 u. En je kiest
voor een leven in gemeenschap. De
kloosterregels waren vroeger heel
streng. Er moest op elk gebied veel en
hard gewerkt worden. Ook nu nog
legt men de gelofte af voor armoede,
gehoorzaamheid en celibaat. Na 't
Vaticaans Concilie (Paus Joh. 23e)
zijn de regels versoepeld en verzacht.
Roepingen zijn er in ons land weinig,
in het zendingsgebied Indonesië veel.
Na de pauze waren er vragen. Voor de
Prot. Christenen was dit geen alle-
daagse kost en er werd dan ook met
grote aandacht geluisterd. Er bleven
vragen over waarvoor geen tijd meer
was. Frater Broekman, die verbonden
is aan de Leo Stichting te Bprculo en
ook werkzaam is in de R.jBfc'arochie
te Wichmond/ V ierakker en Baak,
was gelukkig bereid, desgevraagd
nog een terug te komen. Hij ontving
een attentie. Deze geslaagde middag
werd afgesloten met het^fcpgen uit
gezang 434. De volger»* bijeen-
komst is op 15 april a.s. en wordt ver-
zorgd door 'Pro Rege'.

Ouders van
homoseksuele
kinderen
Op zaterdag 3 april a.s. organiseert de
Werkgroep Achterhoek van Ouders
van Homoseksuele Kinderen weer
een ontmoetingsdag in 'De Huve' te
Eibergen, Grotestraat 54 (achter de
NHkerk).
Op deze dag zijn niet alleen ouders
van homoseksuele kinderen welkom
maar ook hun kinderen en homosek-
suele vrienden.
Op deze dag zal men ervaringen uit-
wisselen over de vraag: 'Hoe gaat
men met ons om?', waar zowel ou-
ders als jongeren mee geconfronteerd
worden. Na afloop is er voldoende
gelegenheid tot napraten of het ma-
ken van afspraken.
Voor meer inlichtingen over deze dag
en aanmelding kan men terecht bij
Hennie en Hermien Wesselink, tel.
05454-71866.

Gezellige activiteitendag voor
ouderen op vrijdag 2 april in
het Dorpscentrum
Wie kent in Vorden niet het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat nr. 6? Vele plaatselijke muziek-, gymnastiek-, dans-,
toneel-, sport- en gezelligheidsverenigingen maken al heel wat
jaren met veel plezier gebruik van de hier geboden accommo-
datie.

Het Dorpscentrum, in de persoon van
beheerder Bos, organiseert van tijd
tot tijd óók zelf evenementen als kin-
dervoorstellingen, spelavonden, etc.
Zo staat er voor vrijdag 2 april a.s.
een activiteitendag voor (vooral) ou-
deren op het programma, waarbij het
meedoen en de gezelligheid belang-
rijker zijn dan het winnen. Ieder die
het leuk vindt kan — vanaf 's mor-
gens meedoen aan volksdansen, vol-

leybal, biljarten, kaarten, sjoelen,
badminton, koersbal of kunstschilde-
ren. Na afloop zullen alle wederwaar-
digheden van die dag op video wor-
den vertoond. Consumpties zijn voor
eigen rekening. Indien gewenst, kan
de beheerder zorgdragen voor een
prima lunch.
Meer informatie bij de beheerder van
het Dorpscentrum, tel.: 2722 (zie ook
de advertentie).

Vrouwenraad naar de 2e Kamer
Samen met een aantal dames uit Wichmond hebben zo'n 50
dames van de Vrouwenraad Vorden een bezoek gebracht aan
de Tweede Kamer.

In het gebouw werd het gezelschap
ontvangen door Mariene Sikkens
(Oud-Vordenaar), persoonlijk mede-
werkster van het Tweede Kamerlid
mevr. van de Hoeven. Na de lunch
volgde een rondleiding door het ge-
bouw, waarbij de beroemde roltrap
veel aandacht kreeg. Tevens werd
een video-film bekeken over de dage-
lijkse gang van zaken in de Tweede
Kamer. Daarna namen de vordense
dames plaats op de tribune waar toe-
vallig dhr. te Velthuis van de VVD

aan het woord was over de bodemsa-
nering. Een leuk detail was, dat dhr.
te Velthuis vroeger werkzaam was als
jurist op het gemeentehuis in Vorden.
Samen met dhr. Gerritsen was hij ook
de oprichter van het Dorpscentrum in
Vorden.

In de Klompé-zaal gaf mevr. van de
Hoeven uitleg over de wekelijkse be-
zigheden van een Tweede Kamerlid.
Voor de Vrouwenraad Vorden al met
al een zeer leerzame dag.

Vordense schrijver vertelt over
zijn leven
De Vordense Openbare Bibliotheek heeft de goede gewoonte
in de Boekenweek een schrijver uit te nodigen voor het hou-
den van een lezing. Dit jaar is de biografie het thema van de
Boekenweek. Op zoek naar een schrijver die in dit genre be-
kendheid geniet, werd de naam genoemd van onze plaatsge-
noot Mr R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann. De heer Bergmann
heeft namelijk een boek geschreven over zijn ervaringen in de
oorlog, zijn vlucht naar Engeland en over de periode waarin
hij als jachtvlieger bij de RAF van heel dichtbij de oorlog
heeft beleefd. De heer Bergmann heeft zich na zijn pensioen in
Vorden gevestigd en was graag bereid als aanvulling op zijn
boek iets te vertellen over zijn leven. En zo bevond zich op
donderdagmorgen 18 maart een aandachtig gehoor in de lees-
zaal van de bibliotheek om te luisteren naar zijn verhaal.

Een ongelukkige jeugd is voor een
schrijver een kapitaal waard, want dat
is een rijke bron van inspiratie. Wat
dat betreft heeft de heer Zinnicq
Bergmann het niet getroffen. Hij
werd in 1917 geboren en beleefde een
heerlijke jeugd op het Brabantse plat-
teland met veel dieren, belevenissen
in de natuur en avonturen met vrien-
den. Wilde er na twee maal zitten blij-
ven in één klas van zijn studie nog
iets terecht komen dan was het - vond
hijzelf in die jaren - hard nodig dat hij
op een streng internaat zijn middelba-
re opleiding voltooide. Dat gebeurde.
Hij koos daarna voor een militaire be-
roepsopleiding die door de oorlog
werd onderbroken. Het verlangen
naar vrijheid en de wens iets te doen
aan de bevrijding van ons land stimu-
leerden hem te vluchten uit bezet ge-
bied en via België, Frankrijk en Por-
tugal kwam hij na veel spannende be-
levenissen in Engeland. Daar werd
hij, zoals alle Engelandvaarders,
voorgesteld aan Koninging Wilhel-
mina, die hij later in belangrijke func-
ties aan het hof zou mogen dienen.

Drie vorstinnen

De heer Bergmann vertelt in zijn
boek voornamelijk over de periode in
de oorlog waarin zijn vlucht naar En-
geland, de vliegopleiding en zijn
werk als jachtvlieger centraal staan.
Daarom werden deze onderwerpen
slechts terloops belicht en vertelde hij
na de pauze iets over zijn verdere car-
rière die al snel na de oorlog begon
aan het hof van Koningin Wilhelmina
die hem benoemde tot adjudant en la-

ter tot hofmaarschalk. Een verant-
woordelijke functie, vooral omdat er
door de oorlog nog nauwelijks sprake
was van een hofhouding en alles van
de grond af moest worden opge-
bouwd. De heer Bergmann heeft tot
zijn pensioen drie vorstinnen gediend
en hij kan, met de nodige terughou-
dendheid voor wat betreft de privacy
van zijn koninklijke werkgeefsters,
daarover kostelijk vertellen. Zo ver-
zorgde hij tijdens statiebezoeken de
officiële diners in vele landen in de
wereld en mocht hij Sir Winston
Churchill*als persoonlijk adjudant be-
geleiden toen deze na de oorlog als
gast van Koningin Wilhelmina in ons
land verbleef.

Uitstekende keus

Twee uur lang vertelde de heer Berg-
mann over zijn leven en werk. Dat
gebeurde met een ongelooflijke ken-
nis van details, met veel humor en op
zo'n manier dat de aanwezigen het
jammer vonden dat er een eind moest
komen aan dit boeiende relaas. Er
was zelfs geen tijd meer voor vragen.
Namens de aanwezigen bedankte bi-
bliothecaresse Mevr. Geluk de heer
Bergmann voor zijn bereidheid deze
lezing te houden en bood ze hem een
boek aan over een historisch onder-
werp. De conclusie is dat de Openba-
re Bibliotheek met de heer Zinnicq
Bergmann als inleider op deze Boe-
kenweek-lezing een uitstekende keus
heeft gedaan. Want de schrijver van
'Het doel bereikt' - zo bleek op deze
morgen - is ook en vooral een zeer
talentvol en boeiend verteller.



//c^
/ƒ jjJF op ^

r(pl! II.Mi DRUKWERKGEBIED

BLAZEN WIJ ZEKER

ONS PARTIJTJE

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

't is Oranje,
't blijft Oranje

ORANJE VERENIGING VORDEN

Wie wil voor onze
vereniging tegen
vergoeding de donateurs
gelden innen.

Inlichtingen en
aanmelden bij:

B. J. Bloemendaal,
Hengeloseweg 4,
tel. 1720.

Regiobijeenkomst
Fibromyalgie-
patiënten
Fibromyalgie is een reumatische aan-
doening van het bewegingsapparaat.
Vooral de spieren van nek- en schou-
derstreek, de lage rug en bekkengor-
del zijn vaak pijnlijk en/of stijf. Daar-
naast bestaan ook pijnlijke plekken in
de ledematen, in de spieren rond de
gewrichten en bij uitstekende botde-
len. Hier zijn dikwijls de aanhechtin-
gen van spieren/pezen extra drukge-
voelig. Tenslotte zijn er algemene
klachten zoals moeheid, gestoorde
nachtrust, hoofdpijn, buikklachten
enz.
Op zaterdagmiddag 27 maart organi-
seert de Nationale Vereniging voor
Fibromyalgiepatiënten 'Eendrachtig
Sterk' een regiobijeenkomst voor alle
leden in de provincie Gelderland.
Mevr. A. Blok, psychotherapeute, zal
daar het een en ander vertellen over
het omgaan met chronische pijn. De

bijeenkomst wordt gehouden in het
personeelsrestaurant van het Streek-
ziekenhuis Koningin Beatrix, Bea-
trixplein l te Winterswijk.

Voor leden met hun partner/begelei-
der is de toegang gratis. Voor meer
informatie kan men bellen met mevr.
C. Smit, tel. 05457-72661, mevr. O.
Degens, tel. 08362-21147 of mevr.
Beekhoven, tel. 08330-15801.

Tuin/terrein
vogelvriendelijker
Vrijwilligers van de regionale vogel-
werkgroep N.W. Achterhoek hebben
evenals vorig jaar nestkasten vervaar-
digd voor holen- en halfholenbroe-
ders (mezen, boomklevers, boom-
kruipers, roodstaarten, bonten vlie-
genvangers, verschillende soorten ui-
len, zoals bos-kerk- en steenuilen,
grauwe vliegenvangers en torenval-
ken). De kasten worden ter plaatse af-
geleverd en indien nodig wordt gead-

viseerd over type kast en do p'- ats
van ophangen. Inlichting! . ̂ iijks
bij F.J. van Hoorn. Graaf hcndrïklaan
29 te Lochcm tel. : 05730 — 52010
('s avonds)

Schrikken bij
dropping
Jong Gel re heeft de deelnemers aan
de vrijdagavond gehouden dropping
letterlijk de stuipen op het lijf ge-
jaagd. Tijdens deze dropping rond het
buurtschap 'Mossel' en 'Wilden-
borch' werden de jongens en meisjes
een paar maal opgeschrikt door b.v.
een in apepak gehuld persoon, dat er-
gens in de bossen opdook. Een pop
die plotsklaps uit een boom kwam
vallen en nog meer van dat soort
geintjes. Na afloop onder het genot
van een pannckoek bij café Eijkel-
kamp kon er uiteraard hartelijk om
worden gelachen. De eerste prijs ging
naar de groep van Dennis Koersel-
man; 2e prijs groep Gerard Harmsen;
3e prijs groep Gerrit Regelink.

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829

Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230

Het alarmnummer: 06-11

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

TE KOOP: Trottoirtegels,
BKK Straatbetonstenen en

Trottoirbanden
uit Dorpsstraat in Vorden

Te bevragen:

WEGENBOUW

Ü2. DOSTAL

05752-6691
VORDEN

ONSTEINSEWEG20
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• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

EPILEPSIE
Soms is hij even weg.

Epilepsie is een korte storing in de werking van de her-

senen. Alsof de radio even uitvalt. Iemand kijkt plotseling

afwezig, frummelt aan kleding, raakt soms onverwacht

bewusteloos. Honderdduizend mensen hebben het.
Daar zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.

Nationaal Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine.

Al 100 jaar actief.
Postbus 9587,3506 GN Utrecht. Tel. 06-8212411.

STEUN DE TEGEf: AANVAL OP HET ONVERWACHTE

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

ALLES VOOR UW AUTO

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

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bu
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Zoveel goeds g
in één brood: f

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad, l

Zonnebloem- i
pitten, |

gebroken Soja %
enSesamzaad l
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KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

MIVAN
DKft

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

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

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

TRAINBAND
28 mCICI.rt

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

VOOR BUS INFORMATIE B EL: 05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Mister Steam is te huur bij:

. . .
VORDtN ZUTPHENStWEG TEL 05752 1514

Paardesportcentrum

"BAAK"
organiseert:

* PONYKAMPEN *
- Geef Uw kind een gezellige en leerzame

ponyweek.
- Ponies aanwezig, eigen pony is ook welkom.
- In de maanden juli en augustus.

Bel voor meer informatie: tel. 05754-1803.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

REULING
VORDEN

SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



34ste Tour de
Oude Jan
De indeling van de zomervakantie
voor de scholen in Midden-Neder-
land in 1993 heeft de organisatie van
de wielerzesdaagse 'Tour de Oude
Jan' uit Velp doen besluiten deze tour
te verrijden in de maand augustus en
wel van 9 tot 14 augustus '93. 120
Jongens van 10 tot 15 jaar, verdeeld
in 20 wielerploegen van elk 6 jon-
gens, met ploegleiding, tourleiding en
andere medewerkers, trekken deze
34ste Tour, die in het Gelderse plaats-
je Velp begint en eindigt, door Gel-
derland, Brabant, België en Duits-
land.
Al meer dan 33 jaar bieden de organi-
satoren van deze jeugdfietsvakantie-
tour elk jaar sportief vakantieplezier
voor de deelnemende jongens. Aan
de organisatie van de 'Tour de Oude
Jan', genoemd naar het gelijknamige
Velpse kerktorentje, wordt enorm
veel tijd besteed.

Net als in de 'Tour de France' dragen
de 'ploegen' reclameshirts van spon-
sorbedrij ven. Door sponsoring kun-
nen de organisatoren de deelname-
kosten voor de jongens van deze niet
gesubsidieerde vakantietour zeer laag
houden. Evenals bij de 'Tour de Fran-
ce' zijn er 'truien' te winnen en de
tourleiding maakt 'klassementen'.
Hierbij gaat het bij de puntentoeken-
ning eerder om zaken als goed ge-
drag, sportiviteit, vriendelijkheid
e.d., dan om 'raceprestaties'. Er
wordt op gewone, racefietsen of
mountainbikes gereden. Ook dit jaar
zullen onderweg diverse toeristische
attracties worden bezocht.

Tourkaravaan

De Tourkaravaan bestaat uit circa
120 renners en circa 12 volgauto's en
motoren die door middel van mobilo-
foons met elkaar in verbinding staan.
De auto's zijn onder andere nodig
voor het vervoer van de bagage van
de renners. Ook is er een Rode Kruis-
wagen en de bezemwagen, bemand
met fietstechnici die lekke banden en
andere panne direct verhelpen.
De Tour wordt de gehele week bege-
leid door enkele motoragenten van de
Rijkspolitie.

Deelname kost weinig

De organisatie en begeleiding van de
34ste Tour wordt geheel verricht
door vrijwilligers. Hierdoor en door
het feit dat door veel bedrijven spon-
sorgelden, bijdragen en materialen
ter beschikking worden gesteld is het
mogelijk de kosten voor de deelne-
mers zeer laag te houden. Ook dit jaar
bedragen de kosten voor deze zes-
daagse fietsvakantie inclusief maal-
tijden, overnachtingen en versnape-
ringen onderweg, niet veel.

Aanmelding

De aanmelding voor de 34ste 'Tour
de Oude Jan' is reeds begonnen,
wacht dus niet te lang met de inschrij-
ving.
Aanmeldingsformulieren en inlich-
tingen kunnen worden aangevraagd
bij: sekretariaat TSN te Arnhem, tel.
085-64 50 50 of voor Keyenborg en
omstreken: J. Jansen, Kerkstraat 4a,
Keyenborg, tel. 05753-3526.

Speelgoed voor
'OtenSien'
Evenals voorgaande jaren heeft de
peuterspeelzaal de afgelopen dagen
een kledingbeurs georganiseerd. Ge-
durende de twee 'inbrengavonden'
werd een flinke hoeveelheid speel-
goed en kleding aangeboden. De be-
langstelling voor de beurs was uitste-
kend, terwijl er goed werd verkocht.
Van de opbrengst zal het bestuur van
'Ot en Sien' speelgoedattributen gaan
aanschaffen, terwijl ook speelgoed
dat inmiddels deffect is of verouderd
door nieuw vervangen worden. De
kleding dat niet is verkocht is met
toestemming van de inbrengers be-
schikbaar gesteld voor Roemenië.

Perkplantenactie
Teneinde de clubkas te spekken orga-
niseert de landelijke rijvereniging
'De Graafschap' een perkplantenak-
tie. De Vordense bevolking heeft een
bestellijst van 'De Graafschap' ont-
vangen welke dezer dagen huis-aan-
huis zal worden opgehaald. De be-
stelde planten worden dan 7 of 8 mei
afgeleverd.

Lubbers Woonwinkel specialist in slapen.

Lattoflexbedden
nachtrustgarantie

HOE zrr
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Als leraar Nederlands heb ik een aan-
tal jaren weinig boeken aangeschaft maar nu in
één jaar die achterstand ingehaald. Daardoor kom
ik aan een post van ca. f 5.000 aan vakliteratuur. Is dat
aftrekbaar?

De kosten van vakliteratuur komen als aftrekbare kosten van dienstbe-
trekking in aanmerking voor aftrek. Daar gelden geen speciale regels
voor. Wel gelden echter de algemene regels voor aftrekbare kosten. En
daarbij moet u denken aan het zgn. omvangscriterium en het vergelijk-
ingscriterium.
Het omvangscriterium houdt in dat de fiscus mag zeggen: de kosten
zijn weliswaar zakelijk, maar ze zijn veel hoger dan vakgenoten plegen
te maken. Daarom is niet méér aftrekbaar dan het bedrag dat andere
mensen die hetzelfde beroep uitoefenen (uw collega's dus), normaal
gesproken zouden maken. Destijds is in de Eerste Kamer toevallig een
voorbeeld gegeven van een leraar Nederlands die 80 literaire boeken
koopt, terwijl het binnen zijn beroepsgroep niet gebruikelijk is om
meer dan 50 boeken aan te schaffen. Volgens het omvangscriterium
zijn dan niet meer dan 50 boeken aftrekbaar.
Het vergelijkingscriterium houdt in dat kosten niet aftrekbaar zijn
voor zover vergelijkbare personen dergelijke kosten ook plegen te ma-
ken. Vergelijkbare personen zijn personen die wat betreft inkomen,
gezin en maatschappelijke positie met de belastingbetaler te vergelij-
ken zijn maar een ander beroep hebben dan hij. In dit geval moet dan
gekeken worden naar personen die zelf geen leraar Nederlands zijn,
maar die op grond van opleiding en maatschappelijke achtergrond in
Nederlandse literatuur zijn geïnteresseerd. Als die groep 10 boeken
pleegt te kopen, dan zijn voor een leraar Nederlands de eerste 10 boe-
ken niet aftrekbaar.
Per saldo kunnen dan de kosten van slechts 40 boeken worden afge-
trokken. Van de in het voorbeeld genoemde 80 gekochte boeken vallen
er 30 af omdat ze volgens het omvangscriterium te veel zijn en vallen er
nog eens 10 af omdat ze volgens het vergelijkingscriterium gewoon
zijn.
Wanneer nu de inspecteur een aantal aangiften van docenten/colle-
ga's naast elkaar legt en ontdekt dat zij gemiddeld bijvoorbeeld f 1500
voor vakliteratuur hebben uitgegeven, dan is dat volgens het
omvangscriterium aanzienlijk minder dan de door u uitgegeven
f5000. Stel nu vervolgens dat met u vergelijkbare personen, die geen
leraar Nederlands zijn, voor zo'n f 100 aan Nederlandse literatuur ple-
gen te kopen, dan zou slechts f 1400 aftrek baar zijn.
Het Hof Amsterdam heeft deze stellingname van de inspecteur in okto-
ber vorig jaar bevestigd, alleen was in dat geval de inspecteur blijkbaar
zo tevreden met zijn cijferwerk, dat hij niet meer aan het vergelijkings-
criterium had gedacht. Gemiddeld bleken leraren Nederlands in 1989
f770 en in 1990 f850 uit te hebben gegeven voor vakliteratuur. De
inspe^fc1 ging heel redelijk op bijna het dubbele van de ge^ÈÉnde
bedragen zitten en stond een aftrek van f 1500 toe. Gelet op he^rerge-
lijkingscriterium is die aftrek volgens het genoemde voorbeeld zo'n
f 100 te hoog geweest. De rechter heeft daar echter niets van gezegd,
maar d^t is niet zo'n wonder: die kan een aanslag namelijk niet verho-
gen. A A
Fiscaal oezien kunt u dus beter uw vakliteratuur gelijkelijk (Per de
verschillende jaren verdelen, in plaats van in één jaar een achterstand
inhalen.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden.

ANBO

Foto: Ted Buter

Al ruim 30 jaar staat het Lattoflex-systeem, verende latten met bijpassende matras, aan de top
voor goed en gezond slapen. Internationaal onderzoek en medische studies liggen aan de basis
van het Lattoflex-systeem en de voortdurende evolutie ervan.
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Om up to date te blijven is in de afge-
lopen drie jaar een hernieuwd onder-
zoek gedaan naar de rugsituatie van
liefst 3000 personen. Het onderzoek
is uniek in Europa en de resultaten
ervan zijn terug te vinden in de laatste
uitvoering van een computer-ge-
stuurd meetbed. Dit meetbed vindt u
bij Lubbers Woonwinkel specialist in
slapen, de sterdealer van het Latto-
flex-systeem voor Oost-Gelderland.

Meetbed

Het bijzondere van dit meetbed is, dat
het reageert op de speciale omstan-

digheden en rekening houdt met de
specifieke wensen van de gebruiker.
Een geheel van factoren, zoals ge-
wicht, lichaamsbouw, slaaphouding,
vochtregulatie, nekklachten, koude
of vermoeide voeten en de voorkeur
voor een soepel of een stevig bed,
maken deel uit van het advies op
grond van de meetgegevens.
Op basis hiervan wordt de bedbodem
individueel afgesteld op de behoefte
van de toekomstige gebruiker. Be-
langrijk is vooral dat het Lattoflex-
systeem naderhand altijd kan worden
nagesteld, bijvoorbeeld als het ge-
wicht of de slaaphouding door de ja-
ren is veranderd. Het meetbed geeft

dan opnieuw de juiste instelling.
Het bed is niet langer de plaats waar
we vooral slapen. We lezen, luisteren
naar muziek, beminnen, kijken naar
de TV, ontbijten of brunchen en stu-
deren zelfs in de slaapkamer.
De verstelbare bodem is daarop het
juiste antwoord. Bij Lubbers Woon-
winkel specialist in slapen te Hengelo
Gld. kan men kennismaken met dit
unieke hulpmiddel om de nachtrust
perfect te regelen.
Als men er zeker van wil zijn in alle
rust dit meetbed uit Ie kunnen probe-
ren kan men altijd telefonisch een af-
spraak maken onder tel.nr.
05753-1286.

Programma
Europese Week
voor de Ouderen
Het ligt in de bedoeling om - met de
vriendelijke medewerking van de re-
dactie van 'Contact' - in het volgende
nummer een overzicht te geven van
het programma dat zal gelden voor dit
'Europese Jaar voor de Ouderen'.

Zoals gemeld is een kleine werkgroep
bezig met het voorbereiden van een
activiteiten-programma waarin se-
nioren centraal zullen staan. Van alle
kanten komen berichten binnen van
verenigingen en organisaties die dit
jaar iets extra's willen doen. De
SWOV (Stichting Welzijn Ouderen
in Vorden) coördineert al die activi-
teiten en zal in de vorm van een pro-
gramma daaraan bekendheid geven.
Om zo de nog niet senioren te laten
zien dat oud zijn een boeiende perio-
de in je leven is waarin je nog van
alles kunt ondernemen. En om de 55-
plussers te vertellen dat er ook in ons
dorp voor hen nog van alles te bele-
ven is.
Verenigingen, organisaties en bedrij-
ven die in deze richting iets willen
organiseren worden verzocht daarvan
deze week bericht te zenden aan het
centrale kantoor van de SWOV in het
Dorpscentrum (of telefonisch onder
nr 3405). Uw actie wordt dan ver-
werkt in het programma dat volgende
week in 'Contact' wordt opgenomen. N

Hanenaktie VMK
Zaterdag 3 april a.s. gaan de leden
van het Vordens Mannenkoor weer
op pad voor de jaarlijkse hanen-ver-
koopaktie. Er is voor iedere deelne-
mer een eigen route uitgezet. Men
hoopt zo te voorkomen dat een be-
paald gebied vergeten of dubbel be-
zocht wordt. Men hoopt dat Vorden
weer enthousiast haantjes gaat eten.
Ze zijn lekker en... men steunt het
VMK. (Advertentie volgt.)

De afdeling Vorden van de ANBO
belegt donderdagmiddag 25 maart
een vergadering in 't Stampertje.

Voorzitter K.B. van Emmerik zal die
dag om gezondheidsredenen zijn
funktie als voorzitter neerleggen. De
heer P.P. Takken zal zijn plaats gaan
innemen. De aftredende bestuursle-
den J. Brandenburg en mevr. W.G.
Horstink-Bertram stellen zich wel

herkiesbaar. De dames A. de Graaf-
Lassche en J. van de Peyl-Wunderink
zullen niet terugkeren in de sociaal-
culturele Commi1---': 2ij zullen wor-
den opgevolgd 11. . > • de dames J. van
de Gni • rin Uinkel en W.G. van
Emmi nk-Baay. Na afloop van de
huishoudelijke zaken zal de heer J.P.
Lakeman, waarnemend sectieleider
voorlichter en publiciteit van ANBO
Nederland een inleiding houden over
het onderwerp 'Wie schuilt er nog
achter geraniums?'.

Goud van heden op
12e Barchem Muziekfestival

Op het 12e Barchem Muziekfestival biedt men het beste pro-
gramma van de afgelopen 11 jaar aldus een verheugde Henk
Oplaat als we hem vragen of het programma voor het 12e
festival al rond is. Vooral het boeken van de meest gevraagde
artiesten kan de nodige problemen opleveren omdat heel Ne-
derland ze wil boeken, aldus Oplaat.

Vaak geeft dan ook de doorslag hoe
de artiesten oordelen over optredens
die ze in het verleden op dezelfde lo-
katie hebben gevonden.
De verblijfsaccommodatie en het pu-
bliek zijn beslissende faktoren samen
met de totale organisatie of men de
aanvraag honoreert.
Met gepaste trots kunnen we dan ook
mededelen dat BZN het festival zal
openen.
Na een pauze van een halfjaar i.v.m.
de geboorte van Carola's zoon COR-
NELL staat BZN te popelen om de
concerttournee 1993 te starten. Een
goede stemming en een geweldig pu-
bliek herinnert zich BZN-manager
Dick de Boer als de boeking naar het
Barchem Muziekfestival rond is.
In het bijzonder dat er voor iedereen
een zitplaats wordt aangeboden ver-
hoogt de totale stemming in de feest-
tent, BZN zal er in Barchem een on-
vergetelijke avond van maken met
een groots live-optreden. Naast BZN
zal er een klasse-orkest optreden om
de muzikale topavond echt onverge-
telijk te maken een GOUDEN ope-
ningsavond op dit 12e Barchem Mu-
ziekfestival. Alvast noteren 9 juli
BZN of nog beter kaarten bestellen
bij Super Oplaat of Kapsalon Striek-
wold, we gaan nl. de feesttent niet
volstampen, vol is vol en als het vol
is, is er echt geen kaart meer te krij-
gen.
NORMAAL op 11 juli wederom de
hele dag in BARCHEM en... BEN-
NY JOLINK is der weer bie.
1992 was het BUUGEN of BAR-

STEN met NORMAAL en Opa
DUIJN, verschrikkelijk goed, maar
toch... BREKKEN EN ANGOAN
kan alleen moar met NORMAAL en
BENNY JOLINK zo zal het ook
BARCHEM weer gebeuren op 11
juli.
DE ZWOARSTE DAG VAN 'T
JOAR wordt deze dag genoemd als
's morgens Willem Jan Jolink de
BARGKAPEL het FRUHSCHOP-
PEN laat openen.
Of is het misschien Wim Dolphijn die
de stemming er in heeft zitten of
brengt NORMAAL de zaal op de
stoelen.
Explosiegevaar verwacht men zeker
als DE ONTDEKKING VAN 1992
de Bühne zal optreden; MARC &
DAVE een duo dat ons aller hart heeft
gestolen, feesten met MARC &
DAVE niet te vergelijken.
Als men hierbij de rentree van BEN-
NY bij NORMAAL toevoegt ver*
wacht men een volle bak voor de
ZWOARSTE morgen van 't jaar die
's avonds wordt afgerond met een
optreden van NORMAAL MET
BENNY JOLINK.
Manager Martin Jansen: 'Barchem is
veur NORMAAL zelfs neet NOR-
MAAL meer, de fans van NOR-
MAAL en BENNY geven wie op dis-
sen aovond een onmundig heavig
feest.'
Zaterdag 10 juli zal de Katerparty de
feesttent worden aangeboden, het
programma vermeldt een optreden
met het overbekende HANSKA
DUO.
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