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Raad Vorden

Bijna 1,4 miljoen voor aanleg
riolering in Delden
De raad van Vorden voteerde dinsdagavond f 1.382.000,- voor de aanleg van riolering in het
buurtschap Delden. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de nota rioolbeleidsplan buitengebied, die in september 1992 is vastgesteld. In die nota werd voor de aanleg van genoemde
fase 1,7 miljoen uitgetrokken. De Grontmy kwam tot een raming van f 1,8 miljoen. Het
verschil wordt door de provincie bijgepast.
De raad stelde dinsdagavond ook een
krediet beschikbaar van f 129.000,voor de inventarisatie en uitvoering
van geautomatiseerd weg- en rioolbeheer. In de commissie 'Middelen'
toonde de VVD zich onlangs voorstander van alleen invoering van een
geautomatiseerd rioolbeheer.
Dinsdagavond stelde VVD-er J.M.
Pelgrum dat zijn fraktie, zij het
schoorvoetend, wel akkoord zal gaan
met het totale voorstel. Wel vond Pelgrum dat het 'up-to-date' houden van
het beheersysteem door eigen mankracht uitgevoerd dient te worden.
Hij schaarde zich daarmee achter de
opvatting van CDA-er J.W. Regelink.
De opvatting van Regelink was evenwel wat genuanceerder.
'Eigen beheer heeft onze voorkeur.
We wachten echter de motivering van
het college af. Over een jaar zal er
immers geëvalueerd worden', aldus
Regelink.

Wethouder
W.M.
Voortman
(P.v.d.A.): 'De vraag is of we dat in
eigen beheer kunnen of dat het wenselijk is, het uit te besteden. De keuze
zal nog aan de raad worden voorgelegd', aldus Voortman.

rigens iets aan kan doen. Het gaat
erom dat we de vinger aan de pols
houden. Een soort 'beleidsbijstelling'
dat zowel voor college als raad kan
gelden. Ik vind het b.v. gek dat je zomaar in de algemene reserves gaat
graaien. Zie het maar als een stukje
begrotingsdiscipline. We willen dat
het college dynamisch en kreatief kan
Nota beleidsbijstelling
opereren', aldus Boers, die het beWethouder
W.M.
Voortman zwaarlijk vond dat er in een aantal
(P.v.d.A.) zegde de raad dinsdaga- begrotingswijzigingen nieuw beleid
vond toe dat hij zal trachten nog voor aan de orde komt. Dat laatste werd
de zomer een overzicht te geven in door wethouder Voortman bestreden.
het investeringsschema en een over'Er is beslist geen sprake van nieuw
zicht van de stand van zaken van de beleid. Wel geven wij de raad bij elke
budgetten. 'Een soort tussenbalans begrotingswijziging een uitvoerige
halverwege het begrotingsjaar', zo toelichting.'
formuleerde hij. Aanleiding hiertoe Boers wees tot slot nog even op het
was een verzoek van de CDA-fraktie- belang van de 'tussentijdse nota beleden A.H. Boers en A.C. van Vos- leidsbijstelling'. 'Wij denken dat er
kuilen.
wat knelpunten komen ten aanzien
'De begroting heeft hier en daar wat van de begroting 1993', zo lichtte hij
tekortkomingen, waar niemand ove- het verzoek om de nota toe.

Zuinig zijn op het eigen
bedrijfsleven
Dat was de conclusie van de gedeputeerde Voerman aan het
slot van zijn boeiende inleiding die hij j.l. maandagavond
hield voor de leden van De Industriële Kring Vorden.
'Zorg ervoor dat het eigen bedrijfsleven ook door de gemeente wordt gekoesterd en verwend om de kwaliteit van één van
de parels van De Achterhoek te behouden'.
De heer Voerman was door De Industriële Kring Vorden uitgenodigd om
naar aanleiding van een onderzoek
van het Duitse bureau Empirica en
het zakenblad
Wirtschaftswoche
-waaruit blijkt dat Gelderland Europese topregio nummer l is- te praten
over de betekenis daarvan voor de industriële bedrijvigheid en werkgelegenheid in Vorden.
In een bijzonder boeiende en zeer heldere uiteenzetting gaf de heer Voerman aan dat het daarbij gaat om een

combinatie van vele factoren. De
glans van de parel van De Achterhoek
doet het heel goed. In tegenstelling
tot andere regio is de werkgelegenheid hier toegenomen en met name
het midden- en klein bedrijf scoort
uitstekend in De Achterhoek. Daarbij
moet kwaliteit gaan boven kwantiteit.
In alle opzichten vertoont De Achterhoek een grote mate van stabiliteit.
Ook ten aanzien van het platteland
scoort De Achterhoek beter, zij het
dat we te maken hebben met een

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

teruglopeÉk werkgelegenheid. Door
middel vaWiet platvorm Achterhoek
moet daar per regio naar worden gekeken en eventuele vervangende
werkgelegenheid worden gezocht via
toeristische aktiviteiten waarbij met
name geofl|t kan worden aan de horeca.
Wat de woongelegenheid betreft,
blijft het beleid dat de ontwikkeling
moet plaatsvinden in de zogeheten
centrumgemeenten. In principe krijgt
Vorden niet meer woningen dan toegewezen zodat uitgeweken moet
worden naar Zutphen, Lochem danwel Doetinchem. Voor de leden van
De Industriële Kring vormt dat een
groot probleem. In februari werd één
en ander ook aangekaart in het periodieke overleg met de gemeente. Met
name de huisvestingsmogelijkheden
voor werknemers van Vordense bedrijven zijn in Vorden zeer beperkt.
Het is erg moeilijk om betaalbare
woongelegenheid in Vorden te vinden. Dat heeft ook te maken me' het
zogenaamde verdringingsverschijn-

ULLETIN

Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsERGUNNINGEN
beschikkingen kan binnen dertig daIn de week van 22 tot en met 26 maart gen na het verlenen van de vergun1993 hebben burgemeester en wet- ning bij het college van burgemeester
houders vergunning verleend aan:
en wethouders een bezwaarschrift
— de heer J. Harmsen, het Jebbink worden ingediend.
27 te Vorden, voor het kappen van
5 dennen op het perceel het Jeb•
bink 27 te Vorden;
— de heer M. Klein Bramel, de BonERINRICHTING
gerd 15 te Vorden, voor het kap2
CENTRUM
VAN HET
pen van ongeveer 50 m vlier en
krent op het perceel Nieuwstad 34
DORP BEGONNEN
te Vorden;
— de heer H. Wezinkhof, Kapelweg Maandag 29 maart is de herinrichting
4 te Vorden, voor het gedeeltelijk van het centrum van het dorp begonveranderen en vernieuwen van een nen. Het eerst is het gedeelte Zutschuur op het perceel Kapelweg 4 phenseweg vanaf de Schoolstraat tot
te Vorden;
aan de Kerkstraat aan de beurt. Op het
- de heer H. te Velthuis, Industrie- parkeerterrein van de Tuunte staat de
weg 6 te Vorden, voor het bouwen werkkeet. De mensen in de keet kunt
van een bedrijfswoning aan de u telefonisch bereiken onder nr. 3763.
Ambachtsweg 14 te Vorden;
— de heer J.H.W. van Burk, Beatrix- Na dit gedeelte, dat naar verwachting
laan 14 te Vorden, voor het veran- omstreeks 21 mei klaar is, begint men
deren van een woning op het per- met de Raadhuisstraat vanaf de Zutceel Beatrixlaan 14 te Vorden.
phenseweg tot aan de Vordense Beek.

••H,

sel dat ontstaat door hoge prijzen die
door jongelui niet kunnen worden opgebracht. In dit verband is een ander
probleem dat De Industriële Kring
bezighoudt de bewoning van het
nieuwe industrieterrein.
Uiteraard werd ook diepgaand gediscussieerd
over
infra-stucturele
voorzieningen, waarbij met name de
aandacht gericht is op de zogeheten
A 1 5. Voor de ontsluiting en de goede
bereikbaarheid van Vorden is de
doortrekking van de N48 van groot
belang, die helaas geen eerste aandacht bij de overheid heeft.
Duidelijk is in ieder geval geworden
dat ten aanzien van de industriebeleid
en de werkgelegenheid, mede een actief handelen van de overheid in
samenspraak met andere gemeentelijke overheden absolute noodzaak is.
Door met een aantal gemeenten samen te werken en initiatieven te nemen, kan gekomen worden tot eventuele vestigingen van en op regionale
bedrijfsterreinen.
Ook de regio-indeling, alsmede het
komende vervoers- en verkeersplan
van de Stedendriehoek verdienen de
volle aandacht van De Industriële
Kring én de gemeentelijke overheid.
Na een levendige discussie dankte de
voorzitter van de kring, mr. drs B.H.J.
de Regt, de heer Voerman voor zijn
uitmuntende uiteenzetting.

Buurtvereniging
'Delden'
De Deldense buurtvereniging organiseert vanaf heden elke twq^^ zondag
van de maand klootschiete^TOet vertrek is telkens 's morgens vanaf 'Het
Zwaantje' aan de Hengeloseweg. Op
4 juli vindt eveneens met 'Het
Zwaantje' als vertrekpunten klootschietmarathon plaats.
(0
Het buurtfeest is vastgesteld op 19
juni. Daaraan voorafgaand wordt er
op 1 8 juni in het Dorpscentrum een
toneelavond verzorgd.
Vrijdag 2 april wordt bij 'De Boggelaar' de jaarvergadering van de vereniging gehouden. Na afloop zal er
worden gekegeld.

Voorjaarsexpositie
Riek Schagen
De Vordense kunstenares Riek Schagen houdt rond de Pasen in 'De Galeriek' aan de Nieuwstad 2 een voorjaarsexpositie. De expositie heeft als
thema meegekregen 'Een leven in
kleur'. O.m. zijn door Riek Schagen
vervaardigde gouaches te bezichtigen. De openingsdagen zijn vrijdag
9, zaterdag 10, Eerste Paasdag 1 1 en
Tweede Paasdag 1 2 april.

Vrouwenclub
Medler
Op 22 maart was mevr. Schonewille
uit Zelhem uitgenodigd. Zij vertelde
over paranormale geneeswijze. Nadat
zij de vragen had beantwoord kreeg
zij een attentie aangeboden door de
voorzitster en gingen de dames naar
huis. 5 April wordt de avond verzorgd door eigen leden.

Plattelandsvrouwen
Tijdens de bijeenkomst van de Ned.
Bond van PI. vrouwen kwam mevr.
Garritsen-Kolkman met het thema
'Leefbaarheid op het platteland'.
Zij bracht het onderwerp woon- en
woonomgeving voor jongeren naar
voren. Tevens kwam er een discussie
op gang over o.a. openbaar vervoer,
verkeersveiligheid, vrijwilligerswerk
etc. Na afloop kreeg mevr. Garritsen
een boeket bloemen aangeboden. Een
aantal dames heeft dezer dagen een
bezoek gebracht aan de tingieterij
'Wibor' inBuurse.

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 4 april Palmzondag 10.00 uur ds. H.
Westerink, Openbare Geloofsbelijdenis. Er is
zondagsschool.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 4 april 9.30 uur ds. L Buitenhuis, Hummelo; 19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apeldoorn.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 4 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Palmpasenviering. Groep Kindernevendienst.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 3 april 18.30 uur Eucharistieviering,
Palmpasenviering 'de Vordering'.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 april Pastor C.
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.
Huisarts 3-4 aprildr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zonder afspraak) komen of een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Withaar. Tel. 05754-1351.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.
Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Postbus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Hogestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.
Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Wamsveld-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 april mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.
OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donderdag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Dierenarts van zaterdag 3 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Tandarts 3-4 april W.A. Houtman, Vorden, tel.
05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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.

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

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, f ax57829.

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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.

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

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

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.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligerswerk. Tel. 05752-3405.

VIERAKKER

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

- - WICHMOND

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Palmzondag.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 3 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Palmzondag.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 april Pastor
Loeffen, tel. 05730-51457.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
B-andweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 057521230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

Plantenruilbeurs
Zaterdagmiddag 3 april houdt de
NBvPlvr weer de plantenruilbeurs bij
de N.H. Kerk. Zie verder advertentie.

Praise en
ontmoeting
Op zaterdagavond 3 april a.s. is er
weer Praise en ontmoeting in Doetinchem. Deze avond in de Geref. Kerk
is m.m.v. Praise-band White en

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
caredagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur
(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Jeugdkoor Sjir L'Adonai, spreker is
Robbert Speelman. Info, tel. 083421935.

Jesus Christ
Superstar
Woensdagavond 7 april brengt het
jongerenkoor 'De Keirakkers' o.l.v.
Lucic Jansen liederen, aangevuld met
teksten ten gehore van de film 'Jesus
Christ Superstar'.
Dit zal plaatsvinden in de parochiekerk 'St. Jan de Doper' te Keijenborg.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: 1-jarige Welsh B
merrie vosroan, 1a premie; 2
geïsoleerde houten deuren, 3
m x 1.75 m. TE KOOP
GEVRAAGD: zelfdrinkers.
D. Klein Bramel, Het Stapelbroek 2, Hengelo Gld., tel.
05753-7209.
• GEVRAAGD: hulp in de
huishouding voor 1 ochtend
in de week. Tel. 05752-1515.
• Gelegenheid tot inscharen
van rundvee. Aalderink, Joostinkweg 2, Vorden. Tel. 057523211.

Om de GEHAKTDAG extra in het
zonnetje te zetten:

1 kilo 7.95

de Wehme
Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden

Uit eigen keuken en zoals het hoort, met puur
rundvlees en echte majonaise.
Onze koks maken er zoals bekend weer wat
lekkers van.

Huzarensalade ........ 7,50 p.p.
Russische eieren . . . . . 10,00 p.p.
Zalmsalade ........... 13,50 p.p.
Bestelt U de koude schotels op tijd?

Prettige Paasdagen en tot ziens bij
Frank en Mirjam Meulenbroek.

• Onze poes Gina is weer
teruggevonden. Bedankt allemaal, voor uw zoekakties.
Anneke en Hans, Rest. 'de Rotonde'.
• Z-dress. amazone heeft
nog tijd over voor het geven
van (privé) dressuurlessen,
aan enthousiaste paarden- en
pony-combinaties. Tel. 057522928.

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door al
deze sponsors:
Drukkerij Weevers - Lithodruk Veldwijk Groentevakman Huitink - Bakker Van Asselt Bakker Schurink - Bakker Oplaat - Supermarkt
Vezo - Supermarkt Super Wooninterieurverzorging Polman Woninginrichting Lammers - Woninginrichting
Helmink - Modehuis Visser - Modehuis Lammers Autobedrijf Groot Jebbink - Tuinontwerp Gebr.
Kettelerij bv - Bloembinderij Kettelerij - Jhr. Mr.
J.J.A. Greven - Rabobank - Installatietechniek
Kemkens - Lever Otares - Kok Ede - Wijnhuis
Vorden - Jos ten Berg - Schoenverkoop Hoetink Barendsen - Sorbo - Bouwbedrijf Jansen Verzekeringen J. Norde
waarvoor nogmaals onze hartelijk dank
namens bewoners, personeel en directie van
de Wehme.

• TE KOOP: Nissan Micra
(Trend), bj. '87, kl. zwart. Tel.
05752-3482.
• TE KOOP: 4 eetkamerstoelen,
grootmoederstijd,
org. bekl., zeer gaaf; herenfiets e.d. Tel. 05755-2589.

De Europese Week was
een geweldig succes!

Vergeet U niet met de Paasdagen zo'n heerlijke
koude schotel te bestellen?

3 pond voor
1 TIENTJE
Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 yo 9,95
Slavinken per stuk 1,—

• GEVRAAGD: oppas, af en
toe, voor 2 kl. kinderen, weekend, door de weeks in de
avonduren. Liefst meisje, Ift.
15-17 jaar. Tel. 6538.
• Verhuisd van W. Alexanderlaan 8 naar Margrietlaan
21. Fam. K. Spiegelenberg.
• TE HUUR GEVRAAGD:
wegens bijzondere omstandigheden perceeltje tuingrond
op deel van tuin voor de bezigheid en liefhebberij om wat
groente en aardappelen te telen. Fam. Hissink, Kruisdijk 6,
Vorden. Tel. 1778.
• Wie wil mij in de weekends
bijles geven in wiskunde (integreren en differentiëren), 1e
klas HBO. Tel. 05752-2147.
• GEVRAAGD: vlotte hulp in
de huishouding voor een 1/2
dag per week. Brief onder nr.
55-1. Buro Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

Doipsstraat 31, Vorden. Tel. 05752- 1 770

Uw tennispartner
voor enkel- én
dubbelspel:

Vrijdag 2 april:
KLAVER]AS AVOND
Aanvang 20.00 uur
Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedler

E M11

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

tuinbanken
zowel kunststof als hout

OOK
verkrijgbaar
materiaal aluminium

BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11
Tel. (05753) 21 39

250 gram 2,25
(ongerookt)

5,95

100 gram 1,95
DONDERDAG BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Runderrollen
4 betalen

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!
100 gram 2,85
GELDIG DO. - VR. - ZA.

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Drumsticks

Magere Runder Priklapjes

1 kilo 8,95

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

IN HET DORPSCENTRUM
IS ALTIJD WAT TE BELEYEN!
VRIJDAG 2 APRIL A.S
Aktiviteitendaq voor ouderen. Met badminton-,
volleybal- en koersbal wedstrijden.
Met sjoelen, biljarten en kaarten. Ook kunstschilderen en
volksdansen staan op het programma. Toegang is gratis.

THEO TERWEL
ZATERDAG 3 APRIL 1993

AUTOSCHADESPECIALIST

HANENAKTIE
(diepvrieshaantjes)
t.b.v. het Vordens Mannenkoor
Wij starten: 9.00 uur.
De aktiviteitenkommissie.

WOENSDAGMIDDAG 7 APRIL
Paaseieren schilderen voor kinderen. In 2 groepen
en onder deskundige leiding. Kaarten a f 3,- per kind vóór
6 april afhalen bij het Dorpscentrum. Abonnementhouders
hebben gratis toegang.

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

houden wij weer onze jaarlijkse

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Paardesportcentrum

Alle informatie bij de
beheerder van het Dorpscentrum.

"BAAK"
organiseert:
* Springcursus:
6 lessen van ca. 11/2 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.

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.
Naar de HUISHOUDBEURS
14,15,17,19,21 en 24 april

ZATERDAG 3 APRIL

PAA S W E E K E N D
RUUD JANSEN SUPER BAND &
THE TRAMPS.
ARIE RIBBENS & WHY-NOT.
DEF DAMES DOPE (top 40 hit - it'$ ok)
& BULL-IT

Vertrek Ruurlo: 8.00 uur
Vertrek Vorden: 8.15 uur
Vertrek Zutphen: 8.30 uur

VOORJAARSAANBIEDING

VRUCHTEN-BAVAROISE
VLAAI

P.P.M. BAND
FLAMINGO'S

een combinatie van bosvruchten,
bavaroise en slagroom

VOOR MEER INFO TEL.: «8343-1232

DORP/CEflTRUm

Raadhuisstraat 6, tel. 2722

*

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14

Week van
de Winkel
29 maart t/m 3 april

Voorst

THEORIE EN PRAKTIJK

Gewoon Geweldig Lekker

OORTGIESEN

DIT WEEKEND:

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

van 8,50 voor
*

HAVI Reizen

Tel. 05758-1334

*

*

*

6,95
*

*

*

broeikasfolie
*

*

VRUCHTENVLA AIT J ES

in 6 en 8 m breed.
3 jaar garantie!

vijverfolie
0,5 mm dik, 4 en 6 m
breed

gevuld met vers fruit

per m^5,50
DIT WEEKEND: a

l j f

3

Ook in afwijkende maten
tegen meerprijs
verkrijgbaar.

BIJ

GOOSSENS

IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER

i mcHTine

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

****

iü*HALLE*

y

Bus bestellen?

Bel voor meer informatie:
W.A. Barnstijn, 05754-1803.

vanaf 79.—

tuinverlichting

Fijne of grove Leverworst

1 kilo

Zutphenseweg 2, Lochem, 05730-54189

KEN IE DIE ZAAL

We zijn ook ruim
gesorteerd in

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Ruurloseweg 114
Vorden
Tel. (05752) 6634

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

SOOgram 3,75

MAALTIJD VAN DE WEEK

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

• PASEN: verkoop aan huis
. verse eieren, haantjes, kip
enz. Adres: T. Rossel, Nieuwstad 45. Tel. 1283.

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti yo 12,50

500 gram 8,45

• TE KOOP: kinderledikant;
twijfelaarledikant; compostvat; tuinbank; cirkelzaag v.
brandhout, 380 V; dames- en
herenfiets; houtkachel; dekzeil. Tel. 05752-1961.

• TE KOOP: kuilmais. J.B.
Lenselink, Schuttestraat 20,
Vorden. Tel. 05752-6773.

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG -f- DINSDAG

Voor gezonde en verse brood- en gèbaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Steenderenseweg 11
Tel. (05753) 21 39

LANDBOUWERS
Wij leveren u GRATIS mengmest,
geïnjekteerd op uw bouwland,
eventueel grasland.

Loon-en
Grondverzetbedrijf
H.J. Groot Roessink
HENGELO GLD.
Tel. 05753-1470

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

Remco Gerardus Maria

*HiBTHiHTB!H^:B;BiH^

•#•

Schildersbedrijf

Hans Boers

PETERS

en

Ruurloscweg 35
7251 LA Vorden
Tel. (0752-3999
Fax 05752-3429

Rita Meenink
We noemen hem

Remco
Gerard Hilge
Anita HilgeKlumpenhouwer
Erwin

-*i
*
l
#
x
•#-#-

gaan trouwen op donderdag 8 april
1993 om 11.30 uur in het
gemeentehuis van Vorden.
Wij nodigen u van harte uit voor onze
receptie van 14.00 tot 15.30 uur in
bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
te Vorden.

-x-

21 maart 1993
Vogelzang 40
7234SZWichmond

-X-X-X-

Anita en Remco rusten van
12.00 tot 15.00 uur.

* Zutphenseweg 107,7251 DN Vorden

l

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk
Winkel in verf, behang etc.
In on/c spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN
van alle meubels, /oals stodcn/s;ilonl;iïcls/wandmcubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende
spuitwerk/aamheclen, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrcchtdeurtjes etc.

_£

¥

Adres:

"'V

De Stichting i.o. Peuterspeelzaal
Kranenburg e.o. gaat starten met een
peutergroep!
Wanneer alles gaat zoals gewenst, dan
kunnen we in de week van 10 mei a.s.
beginnen.

Peter: Jan Eulink
Meter: Joke Eulink-Hilge
-#-#-#«-^^^^

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Op maandag 5 april a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Lars
Broertje van Jurjen.
Laurens en Janet Temming

:| Jan en Lena Harmsen

Mispelkampdijk 30
7251 DC Vorden
Tel. 05752-1076

*
Receptie van 20.00-21 .30 uur in zaal
$
BremerteToldijk.
#
-*i Polweg 1

Janet en Lars rusten van
12.00-15.00 uur.

^BT'BT'BiBr'BiB-BTBTB-B^

25-3-'93

Hartelijk dank aan allen die in
welke vorm dan ook ons 40-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

D.B. Eskes en
G. Eskes-Addink
„Het Voskamp"
Kerkhof laan 2, Vorden
Hierbij willen wij iedereen bedanken, die voor ons 11 maart
tot een grandioze dag hebben
gemaakt.

•'?'"
-$•

i

i

i:BTBTBTBTB:B:B:B:B:BTBTB:BiBT^^

-X-

-x•X•X-

$
-#-

ENTHOUSIASTE
VRIJWILLIGER/STER

Vrijdag 2 april om 19.15 uur
presenteren wij weer onze

7234STWichmond

*
f

Daarom zoeken wij een

voor 2 dagdelen per week
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met
ervaring in het peuter- en/of kleuterwerk.

KINDERMODESHOW

Op donderdag 8 april a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Voor meer informatie en voor
aanmelding kunt u bellen met
Jacqueline Wolsing-Lucassen, tel. 6722
(na 20.00 uur) tot uiterlijk dinsdag 6 april

a.s.

M. Langwerden
J.H. Langwerden-Krosenbrink

Kom allemaal kijken.
Zeg het voort, zeg het voort.

Gelegenheid tot feliciteren om
15.00-16.30 uur in café-restaurant 'de
Luifel'te Ruurlo.

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING

*

BeunkstegeS, 7251 NA Vorden

Mare & Kitty
van der Linden

(HENGELO Gld.)

l
*-

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

Hoetinkhof 7, Vorden

mode

Met ontroering hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze voorzitter

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

de heer Nol Woltering

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden

VRIJDAG 2 APRIL hebben wij

tel. 05752-1381

GEEN
KOOPAVOND

Hij was een beminnelijk mens.
Bestuur
Stichting Vrienden van de Wehme.

TE KOOP:
Zeer luxe stacaravan.
Voll. inger. plus gratis grote toercaravan
met voortent. Gelegen op rustige camping
Veel privacy; midden in natuurgebied bij
groot surf of viswater. Golf op 4 km.
Vraagprijs ƒ 25.000,-.
Tel. 05430-17675
of 22952

REPARATIE
en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.
was-

Wij zijn gesloten om 18.00 uur.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

AUTOSTALLING

N. A.K. gekeurde

KLUVERS
SPORT-TOTAAL 7+
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT
ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

Inl.tel. I4I7.

pootaardappelen
Diverse rassen, o.a.:
Eersteling-Doré
Lekkerlander-Parel
Eigenheimer- Surprise

BOEKHANDEL

LOGA
Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel.: 3 100

H. Rossel
Holtmaatweg 3
Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600
Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

We hebben al

MARKTVERENIGING
Vorden

LEDEHYERCADERIHC

tuinstoelen
verstelbaar, in wit met 2
jaar garantie

DE ECHTE GROENTEMAN

VARKENSBRAADSTUK

EXPORT: HOU.

500 GRAM

TOMATEN

1,95

2 april a.s.

Parijse

4 stuks 199.-

om 19.30 uur

RAUWKOST

4 kussens,
parasol en
kleedje

Hotel BAKKER
500 gram

Leverworst

samen vanaf 215.—

250 gram

BIJ

GOOSSENS
Steenderenseweg 11
Tel. (05753) 21 39

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

Jan ter Beek
05752-1807

SPECIAL

Mosterdvink

verzekert en verzorgt
de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

100 gram

1,85

4,98
1,98

VLEESWAREN
SPECIAL:

Gebraden
Canadees
Spek aan stuk

BROODHAANTJES
groot of klein, wit of tarwe en
tevens ook broodkranzen voor
U.

250 GRAM

RIJSTEVLAAIEN

1,95

kleine vlaaien:

Hollandse
2 STUKS
KOMKOMMER 1,95
MAANDAG
5 APRIL:

DINSDAG
6 APRIL

WOENSDAG
7 APRIL:

PANKLARE

PANKLARE

PANKLARE

SPITSKOOL

STOOFSCHOTEL

ANDIJVIE

(champignonmix)

100 g ram

1,85

Voor Palmpasen maken wij

500 GRAM

500 GRAM

500 G R AM

150

250

195

van 6,00 voor

r

grote vlaaien:
van 12,00 voor öj

NIEUW:

KOKOS
APPELTAARTJE
een lekker taartje voor bij de koffie

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321

Echte Bakker
VAN ASSELT
Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

boden, verder is het veroorzaken van
lawaai-overlast niet toegestaan.
Zondagochtend, 28 maart omstreeks
GROEP VORDEN
02.50 uur veroorzaakten een aantal
jeugdigen overlast in de Kranenburg.
Op dinsdag, 23 maart omstreeks vrouw met dwang/geweld in de hoek Aldaar werd, vermoedelijk na een
13.50 uur vond er een felle uitslaande van de kamer geduwd en gehouden. avondje uit elders, vernielingen gebrand plaats in perceel Polweg 3. De In de tussentijd doorzochten de twee pleegd. Een fietsenrek werd omver
brand is vermoedelijk ontstaan in het mannen de kamer. Uit een porte- gegooid. Een houten trap werd vereet/woongedeelte van het huis nabij monnaie werd later een geldbedrag nield en er werd met stenen gegooid.
het schoorsteengedeelte. De brand- gemist. De daders zijn de woning ver- Alles bij elkaar ontstond er een aanweer was zeer snel ter plaatse en trad laten door de achterdeur. De politie zienlijke schade. Een verder ondermet al het materieel op echter het kon heeft in de buurt een uitgebreid buurt- zoek in deze vindt nog plaats.
erger niet voorkomen. De woning onderzoek ingesteld. Het betrof in dit Op zondag, 28 maart omstreeks 13.26
brandde geheel uit. Voor de bewoners geval een donkere vrouw en twee uur vond er een aanrijding plaats tusmannen.
sen twee personenauto's op de kruiis gezorgd.
sing Rondweg/Zutphenseweg. Een
Op dinsdag, 23 maart omstreeks Op donderdag, 26 maart vond er een
17.00 uur vond een ongeval plaats ongeval plaats tussen een personen- van de bestuurders verleende geen
tussen een bestuurder van een perso- auto met aanhangwagen en een ande- vrije doorgang aan de op de voornenauto en een fietser op de T-krui- re personenauto. Het ongeval gebeur- rangsweg rijdende andere automobising Baakseweg-Heegerhoek. De de bij de inrit van het Mobil benzine list. Beide voertuigen liepen zware
fietser kwam uit de Heegerhoek. De station aan de Zutphenseweg. De be- materiele schade op. Het kentekenbeauto raakte licht beschadigd. De fiets stuurster had te laat in de gaten dat de wijs van een van de betrokken motorvoor haar rijdende auto met aanhang- voertuigen werd ingenomen in verwerd vernield aan de voorzijde.
Op dinsdag, 23 maart omstreeks wagen afremde en afwilde slaan. Ge- band met schade.
23.53 vond er een ongeval plaats tus- volg was enige materiele schade.
Op zondagmiddag, 28 maart rukte de
sen een bestuurder van een personen- Op zaterdag, 27 maart van een be- plaatselijke verwillige brandweer van
auto en een overstekende ree nabij de stuurder van een personenauto het rij- Vorden uit naar een beginnende
kruising Oude Zutphenseweg/Gal- bewijs ingevorderd. Dit rijbewijs was berm/bosbrand aan het begin van de
gengoorweg. De ree raakte gewond hem bij rechterlijke uitspraak al ont- Deldenseweg ter hoogte van de
en is weggestrompeld. Ondanks de nomen. Rijbewijs ingenomen en op- Rondweg. Ter plaatse is een hoge,
inzet van de politie en jachtopzichter gestuurd. Proces-verbaal wordt opge- dorre en droge begroeiing in een
bosterreintje. De brand ontstaan
is de ree niet meer gevonden. De auto maakt.
Op zaterdag, 27 maart omstreeks .door...? werd gelukkig door de brandhad geen materiele schade.
In de afgelopen week zijn er diverse 15.15 uur deed een Vordense winke- weer en enige vrijwilligers in de eeraangiftes binnengekomen welke af- lier aangifte van diefstal van een ste aanleg in de kiem gesmoord. Erwerking op administratief gebied be- luchtdrukpistool uit zijn winkel. Ge- ger is in deze zeer zeker voorkomen.
hoeven. Zo was er een van vermis- gevens van het wapen zijn bekend en In totaal is nu slechts ongeveer 10x15
sing paspoort en diverse bankpassen. doorgegeven. Onderzoek in deze in- meter verbrand.
De politie heeft hierin bemiddeld. gesteld. Enige signalement gegevens Een ambtenaar van de provincie GelKijk uw reispapieren na en stel niet zijn bij de politie bekend.
derland deed op 29 maart aangifte
uit tot het laatste. De gemeente Vor- Op zondag, 28 maart bereikte de poli- van diefstal van een muskusrattenden kan U verder informeren.
tie van Vorden diverse meldingen van vangkooi. De vangkooi stond opgeOp donderdag, 25 maart tussen 20.50 overlast. Blijkt dat er op diverse steld in het buitengebied van de geen 21.10 uur overrompelden twee plaatsen in de gemeente o.a. het indu- meente Vorden nabij/aan het water.
mannen en een vrouw de bewoner strieterrein wordt gecrosst met oude Zo'n kooi staat niet voor niets aldaar
van een perceel aan de Delle. De des- bromfietsen en auto's. Het crossen op opgesteld. De muskusrat kan de wabetreffende bewoner werd door de de openbare weg is zonder meer ver- terkant behoorlijk ondermijnen met
alle gevolgen van dien. Verzocht
wordt dan ook de kooi weer terug te
brengen of bij de plaatselijke politie
af te geven.
Dinsdag 30 maart vond er op de Zutphenseweg een aanrijding plaats
waarbij 3 auto's betrokken waren.
Een auto sloeg hierbij over de kop en
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bekwam op het trottoir terecht. Een bezorgt. Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men
stuurder raakte licht gewond. De materiële sch^te was aanzienlijk.
klachten hebben, dan kan men met hen contact opneBij de pd^P Vorden is een bericht
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
binnen gekomen dat fietsers/brom1010.
fietsers veelal tussen 15.00 en 16.00
De redactie
uur rijdende van Vorden naar Warnsveld/Zutphen andere weggebruikers,
ook nicc^É| fietsers, lastig vallen.
Men wordTOan opgehouden en o.a.
f V/m. Wansink, Hoetinkhof35, tel. 2724
bespuugd. De situatie is soms zelfs
bedreigend te noemen. Extra toezicht
Burg. Vunderinkhof
Raadhuisstraat
vindt plaats.
Komvonderlaan
Nieuwstad
Verzoek aan een ieder: voor niet drinPastorieweg
De Delle
gende zaken, wilt U zich dan houden
Dr. Staringstraat
Beatrixlaan
aan de openstelling van de politiebuP. van Vollenhovenlaan
Prins Clauslaan
reau te Vorden: maandag van
W. Alexanderlaan
Margrietlaan
09.00-12.00 en 13.00-17.00 uur,
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Christinalaan
woensdag van 13.00-17.00 uur/18.00
Vordensebosweg
Deldenseweg
uur, vrijdag van 09.00-12.00 en
Rondweg
13.00-17.00 uur alles onder voorbehoud.
De politie van Vorden.

ie bezorgt Contact?

ram. Koren, ElshoflS, tel. 2466

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

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520
S. v. 's-Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van ümburg-Stirumstraat

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

Fam.Alofs, Mispelkampdyk 50, tel. 3309
B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Irsulindelaan
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

ram. Hulshof, De Stroet 16, tel. 3397
Het Jebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

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

Lijst gevonden voorwerpen: sleutel
silca CS 206, een huissleutel, koperen, sierdop Opel.

Heerlijk duurt het langst
Zeker met een echte Texeler
onderdeken of dekbed.
Want dan kunt u eindeloos
genieten van de weldadige,
behaaglijke warmte die alleen
zuiver wol u biedt.
De pure wol van de originele Texelse
schapen heeft van nature vele goede
eigenschappen. Een groot isolerend en

~~1

absorberend vermogen bijvoorbeeld.
Dat slaapt verrukkelijk: altijd de juiste
warmte in ieder jaargetijde, zonder
hinderlijk transpireren.
Wilt u zelf het comfortabele genot van
een eerlijke, natuurlijke slaapomgeving
ontdekken? Kom dan langs en maak
kennis met het complete assortiment
Texeler dekbedden, onderdekens en
kussens. Natuurlijk bij:

DEK JE DROMEN TOE MET EEN TEXELER.

HELMINK

meubelen
VORDEN/ TEL 05752

1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL 05454 - 74190 J W HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK M A A K T HET MOOIER BIJ U THUIS

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

Week van
de Winkel
KINDER KATOENENBROEKEN
Een prachtig uitgewerkte broek met sportieve riem en
leverbaar in de maten 92 t/m 152.
Onze normale
vanaf 22.50

DAMES SLIPS
In verschillende modellen.
100% katoen in diverse dessins.
Onze normale prijs 2.50 p.st.

DEZE WEEK 4 STUKS
SLECHTS

ALLEEN DEZE
WEEK REEDS VANAF

KINDERTRICOT SHORTS

BABY
WINOVEMLL

Een heerlijk zomers short
in de maten 116 - 176
Onze normale prijs is 12,50

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS p.st.

In een katoenen bedrukking.
Prachtige dessins. Maten 68-86.
Onze normale prijs is 12.50.

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

ALLEEN DEZE WEEK
VOOR SLECHTS

AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG
VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Lijst verloren voorwerpen: paar herenhandschoenen lichtbruin, giropas
nr. 1848719.

satie die al meer dan dertig jaar bestaat en al meer dan 1,1 miljoen leden
heeft.
Maar er wordt nog steeds gemarteld
en er vinden nog steeds oneerlijke
Amnesty International is een organi- processen plaats. Nog steeds wordt de
satie die opkomt voor de rechten van doodstraf voltrokken. Voortdurend
de mens. Amnesty International is in komen er nieuwe gewetensgevange1961 opgericht door Peter Benenson, nen bij.
een advocaat uit Engeland. Hij leest Men kan misschien wel na gaan dat
op een dag in de krant dat er in Portu- actie voeren hiertegen ontzettend
gal twee studenten zijn opgepakt, veel geld kost.
omdat zij een dronk uitbrachten op de Daarom is het de bedoeling van de
vrijheid. Dit verbaast hem erg, omdat werkgroep van A.I. Vorden om een
er in 1948 de Universele Verklaring collecte te houden in de week van 17
van de Rechten van de Mens zijn op- t/m 22 mei. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het hoofdkangesteld.
Hij schrijft een artikel, waarin hij toor in Amsterdam. Mensen die wiloproept tot een campagne van een len helpen met het collecteren kunnen
jaar voor vrijlating, of een eerlijk pro- zich opgeven bij Wilma Hebbink, tel.
05752-2820.
ces voor alle politieke gevangenen.
Dit was het begin van Amnesty Inter- De maandelijkse schrijfavond is
national. Wat begon als een actie van maandag 5 april in het Dorpsceneen jaar is uitgegroeid tot een organi- trum.

Amnesty
International

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 niemand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de centrale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wachten tot de bureau-openstellingstijden.

HELP DE 40.000 KINDEREN MET EPILEPSIE
GIRO 222111.
Nationaal Epilepsie Fonds-De Machtvan het Kleine.
U Al 100 jaar actief.
Postbus 9587,3506 G N Utrecht. Tel. 06-8212411.

STEUN DE TEGENAANVAL OP HET ONVERWACHTE.
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Nieuw service-station:
een aanwinst voor Vorden

Het was woensdag 24 maart een feestelijke dag voor de directie en medewerk(st)ers van Autobedrijf Groot Jebbink aan de
Rondweg. Na vele jaren van voorbereiding en maandenlang
graaf- en bouwwerk kon officieel het nieuwe service-station
worden geopend. Dat gebeurde rond 5 uur 's middags door
burgemeester Kamerling. Voordat hij de showvlag hees als
symbool van de officiële opening noemde hij in zijn toespraak
dit station een aanwinst voor onze gemeente en prees hij de
gezonde ondernemersgeest van de familie Groot Jebbink die
het in deze toch wel moeilijke tijd heeft aangedurfd een dergelijke grote verbouwing en uitbreiding te realiseren.
De verbetering van de service op
deze plaats past ook goed in het beleid van de gemeente om het doorgaande zware verkeer via de rond weg
te leiden.
Het service-station beantwoordt - zo
bleek bij een rondleiding van de gasten - volledig aan de hoge eisen die
omwille van het milieu moeten worden gesteld. Zo is er een dampretourleiding voor schadelijke gassen, zijn
de vloeren zo aangelegd dat er geen
vloeistof in de grond terecht kan komen en wordt ook aan alle overige
voorschriften op dit terrein voldaan.
Ook voorde veiligheid zijn maximale
voorzieningen getroffen. Het kantoor
van het service-station is ruim opgezet en modern ingericht en de klanten
kunnen gebruik maken van alle moderne betalingsmethoden. Het station
is dagelijks geopend.

Een verrassing
Zoals bekend viert het bedrijf dit jaar
ook zijn dertigjarig bestaan en was
het vooral voor de heer Driekus
Groot Jebbink daarom een dubbele
feestdag. Die feestvreugde werd 's
morgens nog verhoogd toen dhr.
Hoogervorst van de BV NIMAG in

Heinenoord de heer Groot Jebbink Sr.
kwam gelukwensen met het feit dat
hij dit jaar tien jaar dealer is voor het
Suzuki-merk. Als importeur van dit
merk spelde hij de heer Groot Jebbink
de gouden Suzuki-speld op als een
zichtbaar bewijs voor zijn inspanningen dit automerk in de regio een goede naam en veel bekendheid te geven.

Klaar voor de toekomst
Tijdens de receptie die volgde op de
officiële opening kwamen veel relaties de familie Groot Jebbink feliciteren met deze belangrijke mijlpaal.
Opvallend daarbij was dat er daarbij
vaak werd herinnerd aan het thema
'Klaar voor de toekomst' dat door dit
autobedrijf voor deze opening was
gekozen. Want wie een wandeling
maakt door dit modern uitgeruste
autobedrijf kan het met deze slagzin
in alle opzichten eens zijn. En ook in
de dagen daarna maakten veel klanten van de gelegenheid gebruik een
kijkje te nemen in het bedrijf tijdens
de grote Voorjaarsshow.
Autobedrijf Groot Jebbink kan dan
ook met veel voldoening terugzien op
deze feestelijke opening van het nieuwe service-station en de viering van
het jubileum.

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:

05752 - 1546

ding van Gerrit te Rietstap beet het
spits af met een zeer verdienstelijk
uitvoering van 'Otsje Nasj' (Illnaytin), 'Sanctus' (F.Silcher), 'Morte
Christe' (E. Jones) en het 'Moja Jube'
(A.Kempkens), een mooie, gevarieerde keuze uit de muziekliteratuur.
Het Huissens Mannenkoor, o.l.v.
Theo Lustig volgde met met o.a. enkele werken van Schubert en Djesachar. Met name in de werken van
laatstgenoemde kwam het russische
vuur niet helemaal uit de verf.
Het Goors Mannenkoor had kennelijk
nog wat moeite met het nieuwe repertoir dat met het aanstellen van Wim
van Lenthe in huis is gehaald. Met
name hun opening van de Rivers of
Babyion bevond zich nogal in woelig
water.
Het Twents Mannenkoor onder de
leiding van Frans LeLoux gaf een
uitstekende presentatie van enkele
delen uit de, in deze tijd voor Pasen
zeer toepasselijke 'Mutetula de passione D.N. Jesu Christi' (F. Suriano)
gevolgd door drie hongaarse volksliederen van Bardos Lajos. Afgesloten werd met 'Bonjour mon Coeur'
(O. di Lasso) en 'Als ick u vinde' (H.
Waelrant) in een bewerking van de
dirigent.
Het Vordens Mannenkoor bleek toch
weer de climax van de avond.
Dat het Mannenkoor naast organiseren ook het zingen niet vergeet bewees het met zijn optreden.
Onder leiding van dit jaar vijfentwintig jaar aan het koor verbonden Bert
Nijhof werden goed in het gehoor liggende nieuwe nummers als 'Lord
have mercyYIzje Cheroe Wimi',
'Moon River' en 'You'll never walk
alone' (beide in een bewerking van de
dirigent) en 'Een profijtelijck Liedeken van 't Pilsner Bier' ten gehore
gebracht. De afsluiting met het geliefde 'Ritters Abschied' en vooral het
vlammende 'Sur les Remparts' lokte
een staande ovatie van de bezoekende
koren c^Je andere aanwezigen uit.
Over n^P geslaagde zanggedeelte
werd in 'de Herberg' nog enkele uurtjes feestelijk nagepraat.

LenQwandeling
Zondag 28 maart hadden 35 (!)
Welsh-corgi's zich samen met hun
baasjes verzameld bij 'De Herberg'.
Vanaf dit punt werd een wandeling
gestart door de Vordense bossen en
natuurlijk ook langs het kasteel Vorden. De wandeling was georganiseerd door mevr. Voskamp uit Vorden, de deelnemers, lid van de Corgiclub, kwamen uit alle hoeken van Nederland.
Het was prachtig lenteweer en de
tocht verliep vrijwel zonder problemen. Na ongeveer twee uur wandelen
kwam men weer terug bij 'De Herberg', waar een boerenkool- of wortelstamppot klaarstond. Allen, zowel
de honden als hun baasjes, waren
moe van de zeer geslaagde wandeling.

Jong Gelre
af d. Warnsveld
Eierzoekwedstrijd
Op maandagmorgen 12 april (2e
Paasdag), gaat men op zoek naar eieren. Men verzamelt bij de Boggelaar.

M
een warm gevoel vpn zekerheid

T weehonderd vijftig zangers
op donateursavond
Vordens Mannenkoor

Regionale Culturele Wedstrijd
Deze wedstrijd zal op vrijdagavond
16 april gehouden worden in zaal 'De
Ruif' te Hoog Keppel. Ook deze keer
zal afdeling Warnsveld meedoen.
Thema dit jaar is: kunst. Kom hen dus
aanmoedigen!

Provinciale Culturele
Wedstrijd
Op zaterdag 24 april zal de provincia-

Wereldkampioenschap Enduro
Wie ondersteunt het Vordense Enduroteam, het Nederlands kampioensteam 1992?
Mogelijkheden tot sponsoren tijdens de wereldkampioenschappen 11-16 oktober 1993 te
Assen.
Een pracht gelegenheid om uw bedrijf en plaats te promoten en u ondersteunt dan tevens
het Achterhoeks team.
Dat dit team meedoet aan een wereldkampioenschap, dat mag bijzonder genoemd worden. Daar zijn wij dan ook trots op.
Neemt u contact op met onderstaande adressen, zij verdienen uw steun. Het is ook voor de
Gemeente Vorden en VVV een unieke mogelijkheid om Vorden te promoten.
VAMC 'de Graafschaprijders'
Projectleider: Joop Wuestenenk. Tel.: 08342-1415. Tel. zaak: 05700-79222.
Secretaris: Wouter Memelink, Almenseweg 15,7251 HM Vorden. Tel.: 05752-1846.

School Het Hoge naar
damfinale
Van een toevalstreffer kun je niet meer spreken als de zeer
goede damprestaties van leerlingen van de school Het Hoge
ter sprake komen. Het team van de Vordense basisschool,
eerder al Gelders kampioen geworden, drong zaterdag opnieuw door tot de finale van het Nederlands schooldamkampioenschap.
In het Dorpscentrum won Het Hoge
zaterdag de halve finale en plaatste

s o
W
VORDEN

STICHTING
W E L Z IJ N
OUDEREN

Bijna twee uur, want vanwege het
verzoek van voorzitter Bart Krijt om
slechts te applaudiseren na afloop van
het optreden van elk koor en een uitgekiende plaatsindeling van de koren
met hun aanhang werd de tijd tussen

de nummers tot een minimum beperkt en kon het wisselen van de koren op het podium zeer efficiënt worden uitgevoerd.
Het Lochems Mannenkoor onder lei-

Zaterdag ging het weer uitstekend:
geen van de overige teams bleek in
staat de jeugdige Vordenaren te verslaan, die daardoor de finale die in
mei in Ede wordt gehouden vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Het Hoge bond zaterdag met succes
de strijd aan met teams van de Pallas
Atheneschool uit Amersfoort, de
Mauritsschool uit Enschede, de Andreasschool uit Velden en de Gouden
Emmerschool uit Heino.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

«

der
:
bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
r
:
tiviteiten/'voorzieningen
voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Het jaar
Vorden

de ouderen in

Man kan informatie inwinnen of men
kan zich voor de dagopvang aanmelden bij de Stichting Welzijn Ouderen
te Vorden.
Het adres is Raadhuisstraat 6, telefoonnummer is 05752-3405.

De Stichting Welzijn Ouderen in Vorden heeft in samenwerking met de Ouderenbonden geprobeerd ook in Vorden inUitbreiding Open Tafel
houd te geven aan dit jaar van de ouderen.
Vanaf
l maart is het mogelijk 6 daAls het goed is worden we allemaal oud en het is verstandig
gen per week gebruik te maken van
daar soms bij stil te staan. Daarom is het jaar 1993 in Euro- de Open Tafel in het verzorgingstepees verband uitgeroepen tot 'het jaar van de Ouderen en de huis 'de Wehme'.
De Open Tafel, die jaren geleden
Solidariteit tussen de Generaties'.
De inhoud die de SWOV aan dit jaar
wil geven bestaat uit twee gedeelten:
de nog niet ouderen vertellen dat het
in de meeste gevallen fijn is om oud
te zijn omdat je dan meer mogelijkheden hebt en minder zorgen. En de ouderen laten zien hoe je meer van het
leven kunt genieten door aktief te
zijn.
Vanaf l april wordt in dit blad het
hele jaar door regelmatig een geplande aktiviteit in het kader van het Europees jaar voor de ouderen gepubliceerd. Door de kinderen van de scholen wordt ook meegewerkt. Zij willen
door middel van verhaaltjes, tekeningen, collage e.d. laten zien hoe zij
over ouderen denken.
Men kan deze week, dank zij de medewerking van drukkerij Weevers, alvast een pagina vol nieuws lezen over
het voorlopige aktiviteitenplan dat
voor dit gehele jaar voor en met ouderen gepland is. En vast noteren in de
agenda wat men interesseert.
Op verschillende plaatsen in het dorp
worden affiches opgehangen waarop
de aktiviteiten worden aangekondigd.
Om jong en oud te laten zien: wie de
zomer van leven achter de rug heeft,
beleeft in de meeste gevallen als oudere nog een mooi seizoen met veel
aantrekkelijke kanten. De funktionaris wenst u namens de Stichting Welzijn Ouderen Vorden en de aktieve
werkgroep voor deze aktiviteiten een:
aktief en een plezierig jaar.

Afgelopen zaterdag waren op de jaarlijkse donateurs/contact- le ledenvergadering en culturele wedavond van het Vordens Mannenkoor vijf koren bijeen om zich strijd plaatsvinden in Kerk-Avezaath.
aan elkaar van hun beste kant laten zien. En alles in een
gemoedelijke sfeer zonder wedstrijdelementen. Dit jaar wa- Kanovaren
ren het uitsluitend mannenkoren -in totaal 250 man sterk- die Op Hemelvaartsdag, 20 mei, is het
zover. Men gaat dan een dag kanova- Dagopvang voor ouderen
de dienst uitmaakten. Hun aanhang en de donateurs van het ren
in de Belgische Ardennen. Men
Vordens Mannenkoor konden bijna twee uur genieten van de vertrekt vanaf de Boggelaar per luxe uitgebreid
De gemeente biedt vanaf l maart
touringcar met bar, toilet en koelkast.
prestaties van de verschillende koren.
Bij de prijs is inbegrepen: bus, kanohuur (2-persoons), walinstruktie,
drie-gangen diner.
Omdat het al zo 20 mei is, moet iedereen die mee wil zich alsnog zo snel
mogelijk opgeven én betalen bij Martin Rietman, tel. 05754-1313.

zich zo opnieuw bij de beste zestien
ploegen van het land. Vorig jaar was

dat ook al het geval; toen werd Het
Hoge uiteindelijk zesde.

4
dagen per weck dagopvang voor
ouderen.
De dagopvang is een voorziening die
ondersteuning biedt aan ouderen die
zelfstandig thuis wonen en vindt
plaats in het Verzorgingstehuis 'de
Wehme'.

Bij het ouder worden kunnen zich
problemen voordoen, waardoor men
zich niet meer zo goed kan redden.
Men kan zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan sociale contacten.
Veel ouderen gaan er zelf niet meer
veel op uit, omdat hun mobiliteit beperkt is.
Ook voor de mensen, die thuis een
oudere verzorgen, kan de taak soms
te zwaar worden, de dagopvang is
dan een ontlasting voor hen. Men
hoeft even niet voor de oudere te zorgen.
De dagopvang biedt vanaf l maart
de mogelijkheid om van dinsdag tot
en met vrijdag van 's morgens tot
's middags de dagopvang te bezoeken.
Daarnaast is de mogelijkheid om
gebruik te maken van opvang op
andere tijden en in de weekends.
Het komt wel eens voor dat de verzorgers van de oudere(n) weg willen en
op dat tijdstip geen opvang hebben of
door andere omstandigheden na
16.00 uur of in de weekends de zorg
even uit handen moet geven. In overleo wordt getracht tegemoet te komen
aan de vraag van de nodige zorg en
opvang.
De dagopvang organiseert diverse aktiviteiten om samen met leeftijdsgenoten de dag door te brengen. Op
deze manier kan men thuis de overige
dagen van de week weer goed verder.
Tussen de middag wordt een warme
maaltijd gebruikt, waarbij rekening
gehouden wordt met het dieet. Tevens kan men gebruik maken van de
kapper, pedicure en fysiotherapie als
zij gedurende de openingstijden van
de dagopvang in het verzorgingstehuis zijn.
Voor latere opvang of in de weekends
kan men bij onverwachtse situaties
rechtstreeks kontakt opnemen met
het Verzorgingstehuis 'de Wehme',
tel. 05752-1448.

door de Stichting Welzijn Ouderen in
Vorden is opgezet, heeft bekendheid
in Vorden gekregen.
Aangezien steeds meer ouderen (vanaf 55 jaar) het gezellig vinden om gezamenlijk met anderen te komen
eten, wordt vanaf l maart de mogelijkheid geboden van maandag tot en
met zaterdag te komen eten tegen een
geringe prijs.
De bezoekers van de Open Tafel eten
aan een grote tafel. Natuurlijk is het
mogelijk, om aan een apart tafeltje te
eten, als men dit prettig vindt.
Wil men gebruik maken van de Open
Tafel dan kan men zich opgeven bij
het Verzorgingstehuis 'de Wehme'.
Als men op verschillende dagen gebruik wil maken van de Open Tafel
dan dient men zich een dag van te
voren op te geven. Dit geldt ook
voor een afmelding, wanneer men
zich heeft opgegeven en niet kan
deelnemen.
Voor meer informatie kan men terecht bij de Stichting Welzijn Ouderen Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.
05752-3405.
Het kantoor is iedere morgen geopend.

Informatie-avond
verkeersveiligheid
Op vrijdagmiddag 23 april wordt in
het kader van het Europees Jaar voor
de Ouderen een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over verkeersveiligheid.
Deze middag wordt verzorgd door
dhr. Gabriël van de Rijkspolitie.
Met behulp van cheets geeft hij uitleg
over verkeerssituaties en verkeersregels. Men kan geheel vrijblijvend
vragen stellen. Na afloop ontvangt
men een informatiepakketje. Hieraan
zijn geen kosten verbonden.
Men is allen van harte welkom in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Meer informatie kan men inwinnen
bij de SWOV.

Jeugdbadmintonteam Flash
kampioen

Op 20 maart jl. werd Flash l jeugd kampioen 4e klas. Na een matig vorig seizoen kreeg het
team dit seizoen versterking van een nieuwe trainer en teamleider.
Het team ging er met frisse moed tegenaan. Het won de één na de andere wedstrijd en bleef dit doen tot en met de laatste
wedstrijd. Hopelijk wordt het volgende seizoen net zo'n succes. Badmintonvereniging Flash kan nog sportieve jeugdleden gebruiken, kom eens op zaterdagochtend kijken in de sporthal 't Jebbink.
Op de foto zittend v.l.n.r. Phillip Gussow, Mirjam Rigtering, Marleen Wichers, Joanne Wichers, Erwin Meijers. Staand
v.l.n.r. Aardjan Wullink, Jeffrey Lahallo (teamleider), Marian ten Riele (begeleidster).

SPORT-nieuws
Attentie Sociï
Op zondag 4 april a.s. is de kans groot
dat Sociï l na meer dan 20 jaar weer
een KAMPIOENSCHAP behaald.
Wezepe is de tegenstander van Sociï
aanstaande zondag. Men kan er op
rekenen dat de spelers, begeleiders en
trainer Tom de Krosse super gemotiveerd zullen zijn. Het bestuur hoopt
dat dit ook van ganze harte lukt en
zou zo de aftredende voorzitter B art
Krijt een mooi sportief cadeau kunnen meegeven. Verder hoopt men op
een mooie sportieve wedstrijd met
veel publieke belangstelling.
Uitslagen 27 maart: Sociï F-HercuIcs 7-0, Sociï E-Voorst E 4-0, Sociï
C-D.Z.S.V.-C 1-4, 28 maart, SociïE.G.V.V. 5-1, Vorden 4-Sociï 47-1,
Sociï 5-Ruurlo 10 1-1.
Programma: 3 april Wilhelmina
SSS-F2-Sociï Fl, Ratti C-Sociï C,
Sociï A l -Groll A2, 4 april Sociï-Wezepe, Sociï 2-Loenermark 5, A.Z.C.
4-Sociï 3, Sociï 4-Voorst 6, De Hoven
6-Sociï5.

S V Ratti
Uitslagen zaterdag 27 maart Ratti
Al-Rictmolen Al 2-5, Ratti C l-Kotten C l 4-2.
Programma: Diepenheim Al-Ratti
A l, Ratti C l-Sociï Cl.

R.T.V.
Jan Weevers de sterke A.T.B.er werd
derde in de plaats Zeeland (N.Br.).
Zes van de A amateurs maakten zondag een uitstapje naar Rede (Duitsland) voor een wedstrijd van 130 km.
Het is hier een groot spektakel met
wel 400 renners aan de start. De
R.T.V. renners konden terug zien op
een goed gereden wedstrijd. Verdere
uitslagen John Schoemaker 18c in
Haarstceg, Peter Makkink bij de amateurs A 4e in Deventer. Jan Pieterse
9e bij de veteranen in Olst en Ben
Peters in het zelfde Olst 5e bij de
amateurs B.

Bridgeclub
'B.Z.R.
Uitslagen van woensdag 24 maart
Groep A: l. Mevr. v. Burk/Mevr.
Hendriks 61.1%; 2. Mevr. Vreeman/
Hr. Vreeman 55.3%; 3. Mevr. Gilles/
Hr. Bergman 54.4%.
Groep B: 1. Mevr. Kesler/Hr. Snel
01.1%; 2. Mevr. de Bruin/Hr. de
Bruin 53.4%; 3. Mevr. v. Gastel/Hr.
v. Gastel 52.7%.

Sp. Brummen Vorden
Vorden begon voortvarend en creëerde zich enkele kansen. Met name Peter Hoevers was de Brummense defensie menigmaal te glad af.
In de 20e minuut trok Peter Hoevers
vanaf de achterlijn voor het doel van
Brummen waar Jan Groot Jebbink
klaar stond en met een hard schot de
doelman van Brummen kansloos het
nakijken gaf: O-1.
In de 38e minuut redde Ronald Hoevers in eerste instantie fraai doch kon
de bal niet klemvast krijgen. De wegspringende bal werd op simpele wijze
door Yilmaz Kasparan in het doel gelegd: 1-1. Dit was tevens de ruststand.
Na de theepauze was het gelijk raak.
Een hoge voorzet van Patrick Spiegelenberg dwarrelde via de vingertoppen van Ronald Hoevers en de paal in
het Vorden-doel: 2-1.
In het daarop volgende kwartier
kreeg Vorden enkele dotten van kansen om te scoren, doch de voorhoede
liet het verder afweten.
Stephan Entius scoorde nog éénmaal
voor Brummen: 3-1.
Over 3 weken treedt Vorden weer tegen Brummen aan, maar dan voor de
kompetitie.

Uitslagen
Zaterdag 27 maart: Doesburg BI —
Vorden B2 6-2.
Zondag 28 maart: Brummen l Vorden l (beker) 3-1; Vorden 2 Kotten 2 2-2; Vorden 4 — Sociï 47-1;
Vorden 6 — Zutphen 54-1; Vorden 7
- Voorst 7 2-8; Lochem 8 — Vorden
3-4.

Programma
Zaterdag 3 april: Vorden Al — OBW
Al; Vorden B l — Markelo B l; VVG
25 B2 - Vorden B2; Markelo Cl Vorden Cl.
Zondag 4 april: Vorden l — Turkse
Kracht l; KS V 2 — Vorden 2; Vorden
4 — Be Quick 7; Witkampers 7 Vorden 5; Erica '76 6 — Vorden 8.

Ratti- Haarlo
Haarlo begint zo langzamerhand een
'angstgegner' voor Ratti te worden.
In het verleden leed Ratti al regelmatig forse nederlagen tegen deze ploeg.
Afgelopen zaterdag was het binnen
20 minuten al 0-3 voor Haarlo. Complete desorganisatie gaf de gasten
volop mogelijkheden om eenvoudig
aan hun doelpunten te komen. Bij
deze stand leek het er even op dat
Ratti terug in de wedstrijd kwam.
Men zette de tegenstander op eigen
helft vast en wist zo kansen te creëren. Eén daarvan wist Martin Heuvelink te benutten na een vlotlopende

aanval. Het geluk zat de Kranenburgers deze middag ook niet mee. Net
op het moment dat Ratti wat evenwicht in de wedstrijd had teruggebracht bracht een eigen doelpunt de
marge weer op 3 doelpunten. Nadat
Ratti in de rust weer wat moed verzameld had kregen de Kranenburgers
via Harm JÉfclleweerd twee kansen
om de acmRtand terug te brengen,
maar ook die werden gemist. Daarna
liet Haarlo zien hoe het wel moest. In
kort tijdsbestek was bijna elke aanval
een doelpjAi Het laatste kwartier
kenmerkte^TOh doordat Haarlo naast
een aantal doelpunten ook vele kansen liet liggen. De moedeloos geworden Kranenburgers mochten blij zijn
dat de uitslag niet in dubbele cijfers
eindigde. Een complete off-day voor
Ratti, dat voetbalde alsof men al gedegradeerd was. Toch heeft men de
kansen tot klassebehoud nog geheel
in eigen hand, maar dan zal er veel
beter gepresteerd moeten worden tegen Avanti, de aanstaande tegenstander die zaterdag de Kranenburg bezoekt.

VW Vorden
Op zondag 4 april organiseert de
VVV de zesde 8-Kastelen mini-marathon (30 km) en de 2e halve marathon. Inschrijven kan men nog bij
V V V-kantoor en 's avonds bij E. te
Velthuis, Beatrixlaan l. De trimloopboekjes worden na afloop voorzien
van een speciale stempel. Er is kleeden douchegelegenheid aanwezig.

Ook het damesteam wist geen enkele
wedstrijd in winst om te zetten en eindigde op de laatste plaats in poule D
met 3 punten.
Na wat spannende finale-wedstrijden
waren de kaarten geschud, wat resulteerde in de volgende uitslag.
Heren: 1. Buikschuivers; 2. Longa
'59; 3. S.V. Schalkhaar.
Dames: 1. Grol; 2. Longa '59; 3.
Dash meisjes A/B.
Bij de prijsuitreiking werden de bekers beschikbaar gesteld door Visser
Mode en De Herberg uitgereikt. Om
het nog wat feestelijker te maken kregen ze ook nog een taart aangeboden
door Bakker Schurink.
De wedstrijden werden geleid door
eigen Dash mensen, die zich weer
enthousiast beschikbaar hebben gesteld. Voor hun optreden kregen ze
een fles wijn aangeboden door Wijnhuis Traiterie Vorden.
Ook de fam. Jansen werd een drankje
en een taart aangeboden voor het verzorgen van het bargebeuren voor ong.
300 mensen.
De aanwezige E.H.B.O. had deze dag
l ernstige blessure en wat enkelblessures te behandelen.
De organisatie, bestaande uit Ansje
Vrielink, Karel Kamperman en Erik
Plomp kon terugzien op een druk bezocht en gezellig toernooi.

Uitwisselingswedstrijd
motorcross
'De Graafschaprijders' organiseerde
zaterdagmiddag op het 'Delden-circuit' een
uitwisselingswedstrijd
waaraan werd deelgenomen door
BMAC uit Borculo, MC Ruurlo,
Sport en Vriendschap uit Lochem,
MAC Holterberg uit Holten, HAMAC uit Harfsen, Sint Isodorushoeve uit Haaksbergen en 'De Graafschaprijders' uit Vorden.
In totaal kwamen 153 deelnemers aan
de start. De wedstrijden met in diverse klassen een spannend verloop, verliepen onder leiding van wedstrijdleider Gerrit Arfman uitstekend. Na afloop reikte Joop Wuestenenk, voorzitter van 'De Graafschapriiders' de
prijzen uit.
De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen: l. Rob Beumer, Holten;
2. Erik Haan, Holten; 3. Jan Aaltink,
Holten.
A
Klasse jeugd 80 cc: l. Ró^Wjkstra,
Hellendoorn; 2 Jan Poortman, Holten;
3. Niek Abbink, Neede.
Klasse A 125 cc: 1. Stephan Braak hekke, Vorden; 2. Jeffrey Zweers,
Zutphen; 3. Theo Bauerkuit, Neede.
Klasse B 125 cc: 1. Marco Mensink,
Markelo; 2. Jeroen Papen, Beltrum;
3. Sjoerd Barink, Lochem.
Klasse A 250/500 cc: l. Gerrit Nordex, Deventer; 2. Eduard Laarman,
Daarlerveen; 3. Marcel Bulten, Vorden.
Klasse B 250/500 cc: l. Oscar Hoogers, Nijverdal; 2. Rudy Peters,
Wichmond; 3. Bert Sloot, Kloosterhaar.
Zijspanklasse: 1. Daniël en Marcel
Willemsen, Lochem; 2. J. Oude
Geerdink en A. Klein Nijenhuis, Albergen; 3. M. Bokslag en A. Bokslag,
Nijmegen.
Kentekenklasse: 1. Sieben Duenk,
Winterswijk; 2. Teddy Nalis, Borculo; 3. Henk Muller, Holten.

Volleybal
Op zondag 28 maart 1993 vond het 8e
Rabo-Dash recreanten toernooi plaats
in de sporthal 't Jebbink. Er werd fanatiek gespeeld, waarbij de 'R' van
recreatief hoog in het vaandel bleef
staan. Bij aanmelding van de teams
op het secretariaat was er al een verrassing in de vorm van een zak appels, beschikbaar gesteld door Vezo.
Door een late afmelding van een van
de teams heeft de organisatie een
combinatie van het meisjes A en
B-team van Dash ingezet om de gaten
op te vullen. Dat de meisjes het zo
goed zouden doen had niemand verwacht. Ze kwamen ongeslagen uit de
poulewedstrijden. Pas in de halve finale moesten ze het onderspit delven
tegen de geroutineerde dames van
Grol. In de finalewedstrijd om de 3e
en 4e plaats versloegen ze met grote
overmacht het toch op papier sterke
Piet Zoomers Dynamo.
De Dash rekreanten teams deden het
op ons eigen toernooi niet zo best; het
eerste herenteam kon helaas geen enkele wedstrijd winnen en eindigde
dus als laatste in poule A met 2 punten. Het tweede team eindigde met 4
punten op de 4e plaats in poule C.

Wilh. 5 3-0; IB Dash l - - WSV l
l-2; MC Dash l — W S V l 3-0.
Programma
DP Wilh. l — Dash 2; H3B Wilh. 2
- Dash 4; D rekr.A Voorst D Dash A; D rekr.B Dash B — WSV E;
H rekr.A Dash A — SVS B; H rekr.B
Dash B — Epse; H l Wik l — Dash 2;
MC Vios l — Dash 1; D 3e Div.B
Dash/Sorbo — Alterno; D2B Dash 3
- WSV 2; D4A Dash 6 — WSV 3;
D4B Dash 5 — Vios 5; HP Dash l SVS 2; H2A Dash 3 - WSV 2; IA
Dash l — Voorw. l; MA Dash l Voorw. 2; MB Dash l — Heeten l.

Damesvoetbal
De eerste helft werd er zeer matig gevoetbald door de Ratti-dames. Er was
geen strijdlust en de duels werden

zeer zwak aangegaan. Een kwartier
voor rust werd er hands gemaakt door
een verdedigster van Grol. Gerrie
Brummelman schoot hard raak vanaf
elf meter: 0-1. De rust was nodig,
want de 2e helft was totaal anders en
er werd volop gecombineerd, dit resulteerde in een aantrekkelijke 2e
helft.
Gerrie Brummelman maakte er met
een harde schuiver 0-2 van. Kort
daarna was het wederom Gerrie
Brummelman die met een mooie
boogbal in de kruising 0-3 aantekende. Linda Terwel maakte 0-4 door
een voorzet met het hoofd in te koppen. Ook 0-5 kwam van de voet van
Gerrie Brummelman. Petra Vissers
kon als spits ook niet achterblijven en
zij nam de laatste twee doelpunten
voor haar rekening: 0-7. Een verdiende overwinning!
Zondag moeten de dames naar Wilp.

L.R. en P.C. De Graafschap
Bij de op zaterdag 27 maart gehouden indoor-dressuurwedstrijden voor ponies in Lochem behaalde Evelien Groot Roessink met Chameur in de klasse B-dressuur de 2e prijs met 127
punten en Rinie Heuvelink met Jasmijn de 3e prijs met 128
punten.
Amazone van het jaar 1992
Na het beoordelen van alle resultaten
behaald op wedstrijden in het jaar
1992 bleek Jorien Heuvelink de
meeste punten te hebben vergaard.
Zij werd uitgeroepen tot amazone van
het jaar en mocht uit handen van
voorzitter Wim Lenselink de kampioensbeker in ontvangst nemen.

Wim Lenselink clubkampioen
Bij de op zondag 28 maart gehouden
onderlinge clubwedstrijden op het
terrein aan de Hamelandweg wist
Wim Lenselink met Equador voor de
eerste maal beslag te leggen op het
clubkampioenschap van de vereniging en de bijbehorende wisselbeker
te bemachtigen.
De overige uitslagen waren:
Dressuur beginners ponies
1. Judith Lansink met Lucky 133 pt.;
2. Sabine Pater met Dika 128 pt.; 3.
Marian van Vleuten met Heidi 121 pt.
Springen beginners ponies
1. Ilona Lenselink met Miranda; 2.

Judith Lansink met Lucky; 3. Rodie
Heuvelink met Rayka.
Dagkampioen beginners ponies:
Judith Lansink.
Dressuur beginners paarden
l. Ellen Koster met Ghostbuster 125
pt.; 2. Karin Wassink met Gaucho; 3.
Gert Harmsen met N.N.
Dagkampioen beginners paarden:
Ellen Koster.
Dressuur gevorderde ponies
1. Helene Garssen met Fiury 125 pt.;
2. Inge Regelink met Lady 123 pt.; 3.
Heidi Vruggink met Danny 120 pt.
Springen gevorderde ponies
1. Inge Regelink met Lady; 2. Erik
Maalderink met Irene; 3. Helene
Garssen met Fiury.
Dagkampioen gevorderde ponies:
Inge Regelink.
Dressuur gevorderde paarden
l. Wim Lenselink met Equador 127
pt.; 2. Annie Kornegoor met Fanta
123 pt.; 3. Reinoud Maalderink met
Briental22pt.
Springen gevorderde paarden
1. Irene Regelink met Ramzes; 2.
Wim Lenselink met Equador; 3. Reinoud Maalderink met Brienta.
Dagkampioen gevorderde paarden: Wim Lenselink.

Grote belangstelling
voorjaarsshow
De voorjaarsshow van afgelopen vrijdag en zaterdag bij
bloembinderij en kwekerij Kettelerij aan de Zutphenseweg
heeft mede dankzij het zonnetje grote belangstelling genoten.
Het accent lag dit keer op de tuinmeubelen. Getoond werden de in Engeland gefabriceerde Barlow Tyrie
houten tuinmeubelen. Deze Java-teak
gemaakte banken, stoelen, tafels etc.
munten uit door schoonheid en de
perfecte afwerking.
Bijzonder is, dat Java-teak niet uit de
'beruchte' oerwouden komt, doch
van al jaren bestaande speciale plantages in Indonesië!

Burgers woodsealer

dige, microporeuze plastic korrel, die
gemengd is met water. Deze plastic
korrel heeft een bepaald pigment, dat
de bruine kleur aan de vloeistof geeft.
Een laag woodsealer beschermt blank
teakhout en zelfs verweerd teakhout.
Woodsealer zorgt ervoor, dat nieuw
teakhout de natuurlijke bruine kleur
voor langere tijd in de buitenlucht behoudt maar zorgt er ook voor, dat
grijs verweerd teakhout weer die
bruine kleur terugkrijgt. In vergelijking tot een behandeling met teakolie
blijkt, dat woodsealer minder arbeidsintensief is en dat het hout langer een bruine kleur behoudt.

De dames van Dash/Sorbo hebben
zaterdagmiddag een verdiende 3-0
nederlaag te slikken gekregen tegen
het sterke Apple Dac. De Vordense
dames speelden niet slecht maar vonden een tegenstander tegenover zich
die zowel aanvallend als verdedigend
iets meer in huis had.

Woodsealer is een harde, weerbesten-

In de eerste set bleef de thuisclub met
15-10 de sterkste. In de tweede set
had het er op gegeven moment alle
schijn van dat Dash voor een verrassing zou gaan zorgen. Het lukte evenwel niet. Apple Dac won met 15-13.
In de derde set was de tegenstand van
Dash/Sorbo, gezien de 15-9, beduidend minder.

De toneelgroep * Linde' gaf zaterdagavond in het Dorpscentrum een opvoering van het toneelstuk 'Het meisje met het
leeuwenjong'.

Toneelgroep Linde vermaakte
publiek

Een stuk dat onder regie van Rinus
Pelgrum met veel verve werd gebracht en waarvan de zaal ten volle
genoot. Niet alleen veel amusante
ontwikkelingen, waarbij hartelijk
werd gelachen, ook een aantal situaZaterdag wordt thuis gespeeld tegen ties waarbij de gevoelige snaar werd
Alterno. Hotel Bakker biedt voor geraakt en het publiek muisstil de gedeze ontmoeting de wedstrijdbal aan. beurtenissen op het toneel gadesloeg.
Het stuk handelde over het wel zeer
zelfstandige meisje Dietse (Berdie
Uitslagen
Lenselink) dat uitgehuwelijkt zou
H2A Lettele 2 — Dash 3 0-3; D2B worden. Zij kwam daarachter en beLettele l — Dash 3 3-0; D4A Salvo 3 greep vrij snel dat achter het voorge- Dash 6 0-3; HP DVO 2 — Dash l nomen huwelijk een 'geldbedrag' zat.
3-0; D4B DVO 6 — Dash 5 0-3; MB
Heeten l — Dash l 1-2; Hl Dash 2 Enfin, het huwelijk met de 'banjer'
- Hansa 23-1; H3B Dash 4 — Wilp Arend (Herbcrt Bosch) dreigde niet
2 0-3; DP Dash 2 — SVS 3 l -3; D2A door te gaan. Mede door toedoen van
Dash 4 — SVS 5 1-2; D5 Dash 7 — Opa (Henk Slcumer) die in het fami-

liegebeuren nogal een flinke stem in
het kapittel had, kwam alles toch nog
op zijn pootjes terecht.
De toneelgroep Linde speelde tekstvast. De decors en kleding waren
door eigen mensen verzorgd. Ineke
Pardijs en Gerrie Harmsen uit Warnsveld zorgden voor de grimering. Geluid en licht: Ferdy Schmitz. Souffleuse: Annie Ruiterkamp. Medespelenden waren: Henk Sleumer, Wim
en Berdie Lenselink, Netty Arfman,
Herbert Bosch, Wilfried Lichtenberg,
Henny Pardijs, Janny Haaring, Wim
Lebbink en Jan Bosch.
Donderdagavond l april (geen grap)
zal de toneelgroep Linde het stuk opvoeren voor de bewoners van het bejaardencentrum 'De Wehme'.

Uitnodiging
Na een periode van verbouwen is onze
winkel (met ca. 325 m 2 fiets- en bromfiets
plezier) te bezichtigen en daarom houden wij

voor
momenten
die fijn zijn,

BOEKHANDEL

LOG A

MODE,

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3100

OPEN HUIS
Hiervoor nodigen wij u uit op maandag
12 april a.s.,

om jezelf te
zijn, Kom 'ns
kijken en
maak kennis
met Pink,
jong,
dynamisch
en fris,
maar altijd
gekleed,
voor iedere
gelegenheid,

T Ul NLl EF HEBBERS
OPGELET

2e PAASDAG

N.B.v.Pl.vr. hebben 3 april een

PLANTENRUILBEURS

tussen 10.00 en 18.00 uur.

van half 2 tot 3 uur
op het Kerkplein, N.H. Kerk
van tuinplantenstekjes

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
REPARATIE - INRICHTING

'ACCESSOIRES
HENGELO GLD

FINK

MODE,

Kieftendorp 11
7255 MG Hengelo Gld.
Tel. (05753)7278
Fax(05753)72 54

Jansen & gal jj
autoschadebedrij f
Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

KEW JUBILEERT, U PROFITEERT

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
w 05750-22816

Maakvan het schoonmaken een hobby!
Maak van het schoonmaken een hobby en kies voor hogedrukreiniging van KEW. Niet voor niets noemt dit Deense topmerk zijn hogedrukreiniger de KEW Hobby. Auto, boot,caravan, terras, tuinmeubels
en ramen worden sneller én mooier schoon met de KEW Hobby.

modecentrum

AANBIEDINGEN

ruurlo
Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo
Telefoon : 05735- 1438

Voor de vijver:
K E \\/

HOGEDRUKREINIGING OP ZN ALLERBEST

Vijverfolie, per m2

4,95

Goudvis, voor een

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden
Telefoon 05752-1261

KEW
HOBBY DEALER

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

1,00

Vijverpomp, 2500 liter per uur

189,50

ALLES VOOR UW AUTO

JONG ZAKENSTEL
ZOEKT

Voor de tuin:
10 Heideplanten
Bemeste Tuinaarde, 5 zakken

12,50'
10,00

Blauwe Haagconifeer
130 cm hoog, 10 stuks

75,00|

Automaterialen VERHEY

WOONRUIMTE

Handelsweg 4

- Vorden - - Tel. 05752-3228

2 SLAAPKAMERS VEREIST.

Huurprijs
max. f800,-permnd.

Laurierstruik, 170 cm hoog, l O stuks .... 150,00
5 Bloeiende, vaste planten
Heidebrem

5,95
3,50

Voor Pasen;
Paastak,

2,25

Tel. (08338) 54125

ook vele soorten paasartikelen

VOORJAARSSHOW

SEEGERS

Ook voor beter slijpen

WORDEN

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

DONDERDAG

1 APRIL

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur
vrijdag 9.00-21.00 uur (koopavond)
zaterdag 9.00-17.00 uur

13.00-21.00 uur
VRIJDAG

stctrif doeltreffend l

Zomerweg 21
DREMPT, 08334-72722

Zutphenseweg - Vorden

2 APRIL
10.00-21.00 uur

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

ZATERDAG

3 APRIL

VORDEN

REULING

10.00-17.00 uur
METO.M.:
* LANDINI
* MENGELE
* ROTINA
* NIEMEYER
* SCHRIJVER

- trekkers
* MEYCO
- opraapwagens
* HOLARAS
- kunstmeststrooiers
* VICON
- hooibouwwerktuigen
- beregeningshaspels
- U-snijders
- kuiluithaaldoseerbakken

- sleepkouter
- voerwagens
- kunstmeststrooiers

DIVERSE GEBRUIKTE TREKKERS EN MACHINES
- hogedrukreinigers
- tuinpompen
- tuingereedschap
- bosmaaiers

- gecreosoteerde palen
- bielsen
- weidepompen
-weidehekken

NU OOK: verhuur van: vertikuteermachine en weiderol 2,5 mtr. hydr.
* YAMAHA en STIGA gazonmaaiers (wij repareren alle merken)
* GALLAGHER elektrische afrasteringen (ookaansluiten en reparatie)

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. ARENDS

DORPSSTRAAT 5 - WICHMOND

TELEFOON 05752-3618/1511

BGG

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR ü

Het is nu de tijd voor
BUITENZONWERING.

DESSO "CARDONA"
400 BREED OP LEGKLARE RUG
INGROENOFROSE
LEGGEN GRATIS

NU

NYLON TAPIJT "CORFU"
400 BREED OP JUTERUG
IN GROEN, ZILVER OF TABAK
LEGGEN GRATIS

NU

BONAPARTE "NICE"
ZWAAR WOONKAMER TAPIJT
400 BREED OP JUTERUG
LEGGEN GRATIS VAN 229.BIJ ONS UIT VOORRAAD:
* 70 rollen kamerbreed

NU

08347-81366

69.79.HELMINK
149.- meubelen
* NU KORTE LEVERTIJDEN
* ALLE BESTELLINGEN VOOR
30 APRIL WORDEN DOOR
ONS GRATIS GEMONTEERD.

VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE.
U ZUL T ZIEN ONZE PRIJS VALT
U MEE.

VORDEN/ TEL. OS7S2 - 1 5 1 4 ZUTPHENSEWEG 24

* meer dan 250 tapijtcouponnen

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J W. HAGEMANSTRAAT 3

9

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Onze SLAAPSTUDIO is

WAT DENKT
U HIER VAN!

gemoderniseerd.
Door het
aanbrengen van een
nieuw behang,
nieuw plafond en
nieuw tapijt schittert
het weer met een
geheel nieuwe
kollektie..
mmmm

DIT WEEKEND
EXTRA GOEDKOOP

Oft INRUILWAGENS
kopen bij:

SLAAPKAMERS - WATERBEDDEN
MATRASSEN en SPECIALE LATTEN BODEMS
met en zonder ELECTROMOTOR

VAN DER KOOI

Uit de vele slaapkamers tonen wij hier een zeer mooie, witte slaapkamer 140/200

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

VOOR DE ADVIESPRIJS VAN:
AF: ONZE GEBRUIKELIJKE

79079.-

10% KORTING
EXTRA: 10%

KORTING

SPANNEVOGELPRIJS

Graag tot ziens in de

van besouw kunststof dakfolie 400/D
met de nieuwe 10 + 5 = 15 jaar garantie

PANNEVOGEL

Deze slaapkamer is ook
leverbaar op 160 en 180 breed
en op 210 lang.

van UNION - SPARTA MET
BATAVUS - GAZELLE - M.B.K.

Zweverink

WILINK.

P ARP IJS

J

Dakdivisie

7 SANITAIR

erkend dealer K van besouw dakfolie 400/D

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK
Ondanks betere bescherming door
wetswijzigingen, is het voor kopers van
woningen toch zaak om op hun hoede te
blijven, zowel in financieel als in bouwkundig
opzicht. Een misstap kan zeer veel geld
kosten. Laat daarom uw aan- of verkoop
begeleiden door een ervaren en
betrouwbare deskundige. Maak vrijblijvend
eens een afspraak bij Hako Vastgoed.

A. HEITKONIG

Ruurloseweg 70 - Vorden

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

Lid Vereniging Bemiddeling
Onroerend Goed VBO Den Haag

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

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

Groot gemak
zit in een klein
doosje...

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

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

grote zak (80 1.) van 1 1 ,55 nu 9,00

Telefoon: (05752) 64 30

Voor nieuw te openen kaasspeciaalzaak in
Vorden
GEVRAAGD PER 1 JULI:

L E N Z E N
OGEN GOED & K I J K E N B E T E R

Uw specialist geeft u een deskundig advies

06

juwelier

siemerjnk

* Potgrond

<x> opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

full-time
WINKELMEDEWERKSTER
ca. 18 jaar
enige verkoopervaring gewenst

+ 1 vakantiehulp
Sollicitaties aan:
Elly Teeuwen, Hofweg 4,
7231 BH Warnsveld. Tel. 22633.

Kervelseweg 23 - 7255 BE HENGELO (Gld.)
Tel.: (05735) 2619- Fax: (05753) 2693

PAASSHOW en DEMONSTRATIE
9-10-12 APRIL
* „7 vette jaren aktie" 7 jaar GRATIS maaien
* Uitgebreid programma.
* Diverse aanbiedingen.
VOOR NIEUW EN GEBRUIKT!
Land-en
tuinbouwmechanisatie
Reparatie en
slijpinrichting
Branderhorstweg 5, KEIJENBORG
gem. Hengelo Gld. Tel. (05753) 2026
Ook 's avonds en 's zaterdags bereikbaar

8000 m? proefterrein
3000 m2 parkeerterrein
Altijd 15div. demonstratiemachines beschikbaar.

TE KOOP:
MELKQUOTUM
op pachtbasis
55.000 kg met 4.21% vet
34.000 kg met 4.05% vet
l .982 kg varkens-/kippenfosfaat
l. 110 kg varkens-/kippenfosfaat
l .704 kg varkens-/kippenfosfaat
verplaatsbaar in het kader van H.v.R.
8.600 kg varkens-/kippenfosfaat
verplaatsbaar in het kader van onteigening
AANGEBODEN:
Diverse partijen LEASEMELK

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.

Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond
Tel, 05754-1842
Fax 05754-1697

ELEKTRA

Uw fietsspecialist
lekink 8, Hengelo (Gld.), telefoon 05753-2888
Ook voor reparatie (24 -uur service) en verhuur.

A\

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

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

Kom eens kijken in onze winkel naar de geshowde
fietsen en snorfietsen met meer dan 100 stuks

"+garantie

640.-

onderhoudsarm
kan zowel losliggend als
mechanisch worden aangebracht
bij renovatie is verwijderen van
oude dakbedekking onnodig
uitstekende UV-bestendigheid
in diverse kleuren verkrijgbaar

met 4.16% vet / met 4.20% vet / met 4.30% vet

GEVRAAGD:

RADIO, TVr ANTENNES EN SCHOTELS
In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geidt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koelkasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvangers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

MELKQUOTUM - MESTQUOTUM - LEASEMELK

HERMAN VLOGMAN
dealer Hendr/x Voeders
Tel. 05752-2959

FRANS EVERS
dealer Hendr/x Voeders
Tel. 05753-4054

INSTALLATIEBEDRIJF
Vorden

Rondweg

Doetinchem
Tankstation
Groenspecialist
G.J. BOSMAN

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 76026

WIE VERDEK KIJKT
KIEST VOOR HENDRIX VOEDERS

DERDE BLAD

CONTACT

Donderdag 1 april 1993
55e jaargang nr. 1

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Hoofdprijs wedstrijd Kellog' S

Luier-express
Ongeveer twee jaar geleden deed een
nieuw fenomeen op luiergebied zijn
intrede in Nederland, nl. de katoenen
huurluier. Dit is een eenvoudig systeem, waarbij men een contract afsluit met de Luier-Express — minimaal voor één maand — en voorts
wekelijks een pakket schone luiers
aangeleverd krijgt. De vuile luiers
worden tezelfdertijd - - niet uitgespoeld!!! -- meegenomen om centraal gewassen te worden in een speciaal daarvoor ingerichte wasserij.
Gemakkelijker kan het haast niet!

De familie Steenblik heeft een hoofdprijs van f 250,- aan speelgoedbonnen
gewonnen in een knutselwedstrijd georganiseerd door Kellog's i.s.m. Super
Grotenhuys aan de Smidsstraat.
De kinderen Steenblik zochten het bij de rolschaatsen en de barbies, moeder bij
de spelletjes, toen men de speelgoedbonnen ging verzilveren.

Jaarvergadering 'Oud Vorden'
De historische vereniging 'Oud Vorden' hield afgelopen
woensdag haar laatste thema-avond van dit seizoen in 'De
Herberg'.
In de voorafgaande jaarvergadering
werden de heren J. v.d. Peyl en H.G.
Wullink in het bestuur herkozen. De
vereniging had een goed jaar, blijkens
het verslag van de secretaresse, mw.
F. v. Druten-Vrieze telt de vereniging
momenteel 280 leden.
De penningmeester, de heer L.
Schoolderman had zijn werk goed gedaan en kon een bescheiden voordelig saldo melden. Het winterprogramma voor het seizoen 1993-1994 werd
aan de leden gepresenteerd en laat
een verscheidenheid aan onderwerpen zien. In het kader van het jaar
voorde ouderen zal in samenwerking
met de Plattelandsvrouwen een ten-

toonstelling over merklappen en letterdoeken worden georganiseerd.
Na de jaarvergadering hield de heer
W. Aartsen een dia-lezing over 'het
oude Saksenland'. Middels dia's van
een hoogstaande kwaliteit liet hij ons
veel zien van wat nog bewaard is gebleven uit vroegere tijden in de Achterhoek, Overijssel en het Munsterland.
Een serie waar de aanwezigen bijzonder van hebben genoten en waarmee
de heer W. Aartsen ook op andere
plaatsen succes zal hebben. De jaarlijkse excursie-reis van de vereniging
is op woensdag 26 mei a.s. naar kasteel Singraven.

Wereldwinkel

komt. Ze zijn verbonden aan weverijen en ateliers, die zijn opgericht om
hun positie te versterken. Het label
'Stof tot nadenken' geeft kleurig textiel iets extra's.
Wereldwinkel Vorden heeft in de
maand april diverse modellen en
kleuren thee/keukendoeken in voorraad.
En verder zal er met ingang van 9
april ook zijn:
— diverse sieraden
— kinderspcelgoed
- keramiek en briefpapier/kaarten

'Stof tot nadenken'

Textiel, men kan er niet omheen. Het
begint 's morgens al: dekbedovertrek, washandje, handdoek, kleding,
ontbijtlaken. Meestal van katoen,
verbouwd in ontwikkelingslanden.
Hebben deze landen ook profijt van
de katoenproduktie? Meestal niet.
Katoen verlaat onbewerkt het land of
wordt tegen lage lonen geweven en
genaaid.
Nu is er textiel met het label: 'Stof tot
nadenken'. Textiel met dat label is af- Komt gerust vrijblijvend een kijkje
komstig uit ontwikkelingslanden. Het nemen en vraag informatie als men
label garandeert dat de wever en iets wil weten. Elke vrijdag staat men
naaister het loon krijgen dat hen toe- op de markt in Vorden.
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Basisbereiding bakken:
Lruit in een passende pan boter uitbruisen en
licht bruinen, l let
f o r m a n t van de pan
.1 ('stommen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verbcindt de
boter, in een te kleine pan
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan
weers/.ijden dicht en
temper het vuur. B l i j f met het vlo.es.over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Vervolgens verder b a k k e n tot het
vereiste g a a r t e p u n t . Het v loos uit de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.

W

v L o G M AN
2*k deciliter bouillon (eventueel
tablet of poeder)
bloem
peterselie
Bereiding:
Maak de peultjes schoon.
Maak de worteltjes
schoon en snijd /e in
plakjes. Schil do
aardappelen en snijd /.o
in blokjes. Snijd hot vlees
in dobbelstecntjes en
bestrooi het met /.out, peper, ro/emarijn en
bloem. Verhit de boter in een braadpan en
bak de stukjes vlees in de hete boter rondom
bruin. Voeg vervolgens de aardapppelen, de
worteltjes en de bouillon too. Doe na ca. 15
minuten de peulljes er bij en laat do/o 10
m i n u t e n meekoken. Breng het geheel op
smaak met /out en peper en de gehakte
peterselie. Bind het eventueel iets mot bloem
of allesbinder.

Gebakken
varkenslappen

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram varkenslappen (hamlappen)
60 gram boter
500 gram peultjes
500 gram bospeen
l kilo aardappelen
zout
peper
rozemarijn

K

Voedingswaarde per portie:
Energie: 2030 kj (485 kcal)
Eiwit: 32 gram
Vet: 20 gram
Koolhydraten: 43 gram

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording i'tm <lc

Een peuterspeelzaal voor
Kranenburg!

Na een aanloopperiode van acht
maanden lijkt het erop, dat er vanaf
mei ook op de Kranenburg peuterspeelzaalwerk zal zijn. De peuterspeelzaal kan gedurende twee dagdelen een plaats krijgen in basisschool
'De Kraanvogel'.
Al enkele jaren maken ouders in Kranenburg en omgeving opmerkingen
over het ontbreken van een peuterBovendien bewijst men ook het mi- speelzaal in de direkte nabijheid. Dat
lieu een goede dienst, want zeker in was in augustus vorig jaar aanleiding
een tijd waar afvalpreventie een om de belangstelling voor een plaatspeerpunt is, biedt de huurluier uit- selijke peuterspeelzaal nauwkeuriger
komst: het gebruiksgemak van een te peilen. Op een daartoe belegde bijwegwerpluier, maar dan zonder het eenkomst bleek inderdaad, dat de anidaarbij bekruipende schuldgevoel... mo groot was en ook groot genoeg
om gedurende de komende jaren van
Waar het bij de meeste milieubewuste voldoende peuters verzekerd te zijn.
artikelen (nog) om een fors prijs- Nog tijdens de ouderavond werd een
kaartje gaat, steekt de huurluier ook werkgroep in het leven geroepen, die
hier weer gunstig af! Is men nieuws- diverse mogelijkheden zou gaan ongierig geworden, bel dan: Ems Gor- derzoeken. In eerste instantie was het
ter, tel. 05750-23291, want zij is de daarbij de bedoeling, dat het peuterspeelzaalwerk zou worden uitgeconsulente in dit woongebied.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Voor mijn werk moet ik gaan verhuizen. Mag mijn baas daarvoor een vergoeding geven en hoe zit het met de aftrek voor de belasting als
ik geen vergoeding van de verhuiskosten zou krijgen?
In he^^val een verhuizing door de dienstbetrekking wordl^Jroorzaakt, zijn de daarmee verband houdende kosten belastingvrij vergoedbaar of aftrekbaar. Dat is bijvoorbeeld zo als de werknemer naar een
ander deel van het land wordt overgeplaatst of wanneer hij een nieuwe
diensü^rekking aanneemt in een andere plaats. Hij hoeft jte niet
meteH|c verhuizen, maar het moet wel duidelijk zijn dat hij^Brnuist
om dichter bij zijn werk te wonen. Niet van belang is of de werknemer
in een koop- of een huurwoning gaat wonen.
Wat de vergoeding betreft is het zo, dat verhuiskosten zgn. gemengde
kosten zijn. Dat betekent dat de wet een maximum stelt aan het vergoedbare bedrag. Vrij vergoedbaar zijn de kosten van de overbrenging
van de inboedel plus 12% van het jaarloon waarvoor de werknemer
verhuist. Wat die 12% betreft geldt een maximum van f 12.000,-. Daarbij heeft de Staatssecretaris van Financiën toegezegd, dat het bedrag
van 12% van het jaarloon met een maximum van f 12.000,- altijd belastingvrij vergoedbaar is, hoe hoog of hoe laag de kosten ook werkelijk
zijn.
Daarom kom je in de praktijk eigenlijk alleen maar geschillen tegen
over de vraag welke kosten mogen worden meegenomen in de situatie
waarin aftrek wordt gevraagd. Aftrekbaar zijn nl. hoogstens de kosten
van het overbrengen van de inboedel en daarnaast 12% van het jaarinkomen in verband waarmee de werknemer verhuist, waarbij dan weer
een maximum geldt van f 12.000,-. Hierbij geldt echter wel dat alleen
de werkelijke verhuiskosten aftrekbaar zijn, zodat het maximum hier
dus echt als maximum fungeert.
Alleen de noodzakelijke kosten die een geldelijk verlies inhouden zijn
aftrekbaar. Dat houdt in, dat niet aftrekbaar zijn de kosten die niet
noodzakelijk zijn, ook al houden ze verband met de verhuizing en
evenmin de eventuele waardevermindering van de verlaten woning.
Ook kosten die zijn uitgegeven aan zaken die een zekere waarde hebben betekenen geen geldelijk verlies en zijn dus ook niet aftrekbaar.
Wél voor aftrek in aanmerking komende verhuiskosten zijn bijvoorbeeld:
— het verhuisbedrijf of de gehuurde auto (dit zijn kosten van het
overbrengen van de inboedel):
— het aansluiten van gas, licht, water, telefoon, alarminstallatie, centrale antenne e.d.;
— het vermaken en bevestigen van meegenomen gordijnen en vloerbedekking;
— het aantoonbare verlies op nog goede achtergebleven stoffering;
— de reis- en verblijfkosten voor het zoeken van een woning;
— het schoonmaken van het oude en het nieuwe huis;
— kosten van tijdelijk onderdak en van opslag van de inboedel als de
nieuwe woning niet tijdig kan worden betrokken;
— dubbele woonlasten als de huur van het oude huis nog doorloopt of
dat huis nog niet is verkocht.
In een recent arrest wordt uitspraak gedaan over het geval, waarin
iemand door een nieuwe baan op 16 km van zijn werk kwam te wonen
en vcrvolgens naar een woning verhuist die op 11 km van zijn nieuwe
werk staat. De door hem gevraagde aftrek wordt geweigerd, omdat de
oude afstand van 16 km niet zo groot is dat hij door de nieuwe dienstbetrekking absoluut moest verhuizen. Ook de Hoge Raad vond dat hij
'niet genoopt waste verhuizen', maar er kunnen ook andere, persoonlijke omstandigheden zijn die toch nopen tot verhuizing.
Omdat het moeilijk is te bepalen of dat laatste het geval is, moet daar
volgens de Hoge Raad een praktische oplossing voor gezocht worden
en die luidt: als iemand binnen 10 km van zijn werk komt te wonen,
mag zonder meer worden aangenomen dat recht op aftrek bestaat van
verhuiskosten! Een praktische oplossing, die de belanghebbende overigens niet hielp, omdat hij op 11 km kwam te wonen en hij dus geen
aftrek kreeg.
Voor alle duidelijkheid nog dit: wie op meer dan 10 km afstand gaat
wonen kan in beginsel ook wel verhuiskostenaftrek krijgen, maar alleen dan wanneer de nieuwe dienstbetrekking daartoe noopt!
Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Kelaslingadviseurs,Ruurloseweg21, 7251 LA Vorden.

voerd door een beroepskracht, zoals
het ook in Vorden (Ot en Sien) en
Wichmond (de andere kleine kern in
de gemeente Vorden) steunt op beroepskrachten.
Half maart bleek echter, dat men
voorlopig niet over zoveel middelen
zou kunnen beschikken, dat de benoeming van een beroepskracht haalbaar zou zijn. Wachten op die middelen zou geruime tijd uitstel van peuterspeelzaalwerk op de Kranenburg
betekenen.
De werkgroep besloot daarop te proberen het werk te gaan uitvoeren met
vrijwilligers. Inmiddels heeft men al
een vaste vrijwilligster met ruime ervaring in peuterspeelzaalwerk bereid
gevonden deze taak op zich te nemen.
De werkgroep is nu naarstig op zoek
naar een tweede vrijwilliger/ster (zie
advertentie elders in dit blad).
Daarnaast zoekt de werkgroep naar
voldoende financiële middelen, opdat
men een goede start kan maken.
De werkgroep heeft goede hoop, dat
beide doelstellingen haalbaar zijn.
Wie nadere inlichtingen wil, zich wil
aanmelden als vrijwillig(st)er of een
peuter wil opgeven kan kontakt opnemen met Jacqueline Wolsing, Ruurloseweg 72, tel. 6722 (na 20.00 uur).
Stichting i.o. Peuterspeelzaal
Kranenburg e.o.
Jacqueline Wolsing, Ruurloseweg 72

Zaden van
zeldzame planten
Bij het verkooppunt voor Zutphen
e.o. van Natuurmonumenten aan de
Breegraven 53 zijn ook dit jaar weer
zaden verkrijgbaar van zeldzame en
minder algemene wilde planten. Het
succes van voorgaande jaren heeft
deze natuurorganisatie doen besluiten
het assortiment uit te breiden tot 10
verschillende soorten.
Ook het bekende 'tuinboeket voor
vlinders' is weer beschikbaar. In dit
mengsel zitten zaden van meerdere
soorten planten die een aantrekkingskracht uitoefenen op rondvliegende
vlinders. Lok deze mooie dieren ook
in de tuin door aanschaf van dit
mengsel.
Wie interesse heeft voor deze plantenzaden wordt verzocht eerst een telefonische afspraak
te maken,
05750-23174. De zaden kunnen ook
toegezonden worden.

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

C DA Statenfraktie en
provinciaal bestuur op
werkbezoek
Woensdag 7 april zullen een aantal CDA statenfraktieleden
een werkbezoek aan Vorden brengen. Dit zijn de heren J. van
Dijkhuizen, W.H. Waalderbos, P. Hendriks en mevrouw
J.G.G. Gerritsen-Woertman. Vanuit het provinciaal CDA-bestuur is daarbij aanwezig de heer J.P.R.M. van Laarhoven.
Na ontvangst in het Dorpscentrum,
waarbij o.m. de fraktie van het CDA
te Vorden aanwezig zal zijn, zal de
heer J.A. Vreeling, sociaal voorlichter van de GMvL, een toelichting geven over het proefprojekt gebied.
Wethouder mevr. M. Aartsen-den
Harder zal deze middag een toelichting geven op de dorpsvernieuwing in
Vorden, waarna een wandeling door
de kom van het dorp gemaakt zal
worden.

Op het gemeentehuis zal het CDA gezelschap een gesprek hebben met het
college van B&W over o.a. de WGR
problematiek en verruiming richtlijnen bestemmingsplan buitengebied.
Onder andere zal aan de orde komen
het hergebruik van vrijkomende agrarische bijgebouwen en burgerwoningen. Het bezoek aan Vorden zal worden beëindigd in het Dorpscentrum
waarde broodmaaltijd zal worden genuttigd.

Modeshow sluit project kleding
Dorpsschool af

Afgelopen donderdag werd het project 'kleding' van de o.b.s.
de Dorpsschool afgesloten met een prachtige modeshow. Twee
weken lang waren alle groepen druk bezig geweest met dit
onderwerp.
Hoe wordt kleding gemaakt, welke
soorten kleding heb je, klederdrachten, zelf weven hoe doe je dat en wat
is mode en wie bepaald dat, zijn
slechts een aantal van de aspecten die
aan de orde kwamen. De nadruk lag
echter vooral op het zelf maken en/of
versieren van kleding. Zo maakten de
kleinsten hun eigen kleding op papier
na en zorgden met verkleedklercn
voor verrassende creaties op de modeshow. Groep 3/4 had kleding gemaakt met behulp van katoenen luiers
en tcxticlvcrf en de middengroepen
hadden eigen ontwerpen bedacht van
bijvoorbeeld vuilniszakken. De kinderen van groep 8 hadden allemaal

een eigen hoofddeksel gemaakt en
daar zaten een aantal zeer bijzondere
modellen bij.
Met hulp van Reina Groenedal hadden alle groepen zich bekwaamd in
het lopen van een modeshow en dat
was op de donderdagavond goed te
zien. Als echte mannequins en dressmcn bewogen de kinderen zich over
het plankier. De in grote getale aanwezige ouders hadden dan ook veel
waardering voor de geshowde kleding van hun kinderen. Tussen de
modeshows door konden de ouders
het andere werk in de groepslokalen
bekijken en zo was het een leuke afsluiting van een geslaagd project.

De relatie tussen de generaties wordt hier treffend in beeld gebracht: een kind voelt zich
thuis op het bankje dat een onderdeel is van een standbeeld van een oude man.

van activiteiten die in 1993 worden georganiseerd in het kader van
het Europese Jaar voor de Ouderen en de Solidariteit tussen de Generaties

O

ud worden is een zegen, 't Is dus niet
iets waar je als jongere tegenop hoeft te
zien. Integendeel. En voor wie oud is,
geldt veelal dat het een mooie periode in je
leven is, waarin je veel dingen kunt doen die
voorheen niet mogelijk waren. Een tijd ook
waarin je vaak minder zorgen hebt.
De Europese Gemeenschap heeft het jaar
1993 uitgeroepen tot 'het Jaar van de Ouderen'. Een jaar waarin de nadruk vooral valt
op de solidariteit tussen de generaties. De
SWOV, dat is de 'Stichting Welzijn Ouderen
in Vorden' heeft op zich genomen in onze
gemeente inhoud te geven aan dit jaar waarin de ouderen onder ons centraal staan.
In Vorden wonen meer dan 2.200 mensen
die ouder zijn dan 55 jaar, dat is rond een
kwart van de bevolking. In samenwerking
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VRIJDAG 2 APRIL: ACTIVITEITENDAG
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Deze dag wordt georganiseerd door het Dorpscentrum, waarbij speciaal de ouderen
welkom zijn. Er is van alles te doen: handenarbeid, spelletjes, volksdansen en andere
gezellige dingen. De toegang is gratis; consumpties zijn uiteraard voor eigen rekening.
Aanvang: 's morgens 10 uur tot ongeveer half vier 's middags.
MAANDAG 19 APRIL: DIALEZING OVER VORDENSE BOERDERIJEN

De Heer J. van den Broek verzorgt in de conversatiezaal van 'De Wehme' een lezing
met dia's over monumentale boerderijen in Vorden en vertelt daarover veel bijzonderheden. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom, maar s.v.p. wel van te voren even
opgeven bij de heer J.W. de Klerk, Het Wiemelink 8, tel. 2381.

VRIJDAG 23 APRIL: VEILIG VERKEERLEZING.

In aansluiting aan de Seniorentest die ook dit jaar weer wordt gehouden houdt de heer
M.H.M. Gabriel van de politie een lezing, speciaal voor de niet meer zo jonge deelnemers aan het verkeer. Dat zal gebeuren in het Dorpscentrum, aarj^pg
IQWK 14.00 uur. De
toegang is gratis en iedereen is welkom.
ZATERDAG 27 APRIL: ORANJE-AVOND VOORAL VOOR DE SENIOREN

De actieve Vordense Oranje-vereniging organiseert ter gelegenheid van Koninginnedag
weer een feestelijke avond. Toneelgroep de Wildenborg brengt het toneelstuk 'Onbekende Wereld' en de 'Iselkapel' zorgt voor vrolijke Egelandermuziek. Plaats: het Dorpscentrum - aanvang 20.00 uur. Toegang f 5.-; voor leden van de Oranje-ver, gratis.
ZATERDAG 1 MEI: TRIMMORGEN.

Elke zaterdagmorgen wordt er getrimd door een groep enthousiastelingen. De start is
op de parkeerplaats vooraan de Wildenborgseweg. Wie zich na een proef morgen nu
aanmeldt, kan dit hele seizoen (tot de zomervakantie) verder gratis meetrimmen.
Daarna een bescheiden contributie. Aanvang steeds 9 uur 's morgens.
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MEI/JUNI: KINDEREN KIJKEN NAAR OUDEREN

De hoofden van de Vordense basisscholen overleggen hoe een deel van de leerlingen
kunnen meedoen metdit project. De bedoeling is dat kinderen in opstellen, tekeningen
en collages vertellen hoe ze over ouderen denken. De meest originele werkstukken zullen worden tentoongesteld in het Dorpscentrum tijdens de lezing over Vorden die op 10
september a.s. zal worden gehouden (zier ook nr 16).
ZATERDAG 1 MEI (TOT 31 SEPTEMBER): FOTOWEDSTRIJD 'BEELDSCHOON VORDEN'

ledere 55-plusser wordt uitgenodigd deze zomer ons dorp en zijn omgeving met de
camera in beeld te brengen. De meestgeslaagde foto's zullen in december worden
geëxposeerd in 'de Galerij' van de Openbare Bibliotheek; de drie beste foto worden met
een aantrekkelijke prijs gehonoreerd. Wedstrijdformulier vanaf 1 mei verkrijgbaar bij de
SWOV, het Dorpscentrum en de bibliotheek.

WOENSDAG 16 JUNI: WANDELEN MET EEN BOMENKENNER.
Om 14 uur zijn alle senioren welkom voor een wandeling onder leiding van de bomenkenner, de heer G.T. Terpstra. We bewonderen de bomen van het landgoed 'den Bramel' en
genieten van dit afwisselende landschap. De wandeling duurt circa 2 uur. Verzamelen
aan de oprijlaan bij de Almenseweg (bij de slagboom). Deelname gratis.

IJ MAANDAG 14 JUNI T/M VRIJDAG 19 JUNI: WANDELAVONDVIERDAAGSE.

j Dit jaar hebben 65-plussers extra aandacht voor de Wandelavond-vierdaagse. Wie een
if rolstoel met begeleider nodig heeft, kan dit melden bij de SWOV die kan zorgen voor een
!l beperkt aantal rolstoelen. Dit is dus een unieke kans om dit wandelevenement mee te
i maken (Informatie: SWOV - telefoon 3405).
j
•j
1
j|
•J

MAAND^H JULI (TOT EN MET 8 JULI): AVONDFIETSVIERDAAGSE
Jong Gelre beraadt zich nog over een aktie die speciaal is gericht op de 65-plussers die
aan dit fietsevenement deelnemen. Dank zij de gratis medewerking van de rijwielbedrijven Bleumink en vh Tragter kunnen in totaal 8 personen de tocht meerijden per tandem.
Voor eeo^egeleider kan worden gezorgd. Inf.: tel. 3405 van het SWOV.
WOENSDAG 7 JULI EN WOENSDAG 25 AUGUSTUS: DE ACHTKASTELENTOCHT FIETSEN

Speciale geste van de Vordense VW: 65-plussers mogen op deze data gratis de wekelijkse Achtkastelentocht fietsen onder leiding van een gids. Er is een beperkt aantal gratis
tandems (met begeleider) beschikbaar (aanmelden bij de SWOV - tel. 3405) die u verder
kan informeren.
VRIJDAG 13 AUGUSTUS: RONDLEIDING IN HET GEMEENTEHUIS.

65-plussers zijn welkom op de speciale rondleiding n het Gemeentehuis, waar enkele
gidsen aanwezig zijn (lift beschikbaar). Over de ontvangst op het Gemeentehuis wordt
nog overlegd; opgaven s.v.p. bij de Ouderenbonden of de SWOV.
VRIJDAG 10 SEPTEMBER: DIALEZING OVER VORDEN.

De heer J. van den Broek, kenner van Vorden, maakt aan de hand van dia's een wandeling door ons dorp. Aanvang 14.00 uur in het Dorpscentrum, waar dan tevens de meest
geslaagde werkstukken worden geëxposeerd van de leerlingen van de basisscholen (zie
nummer 7). Toegang gratis.

WEDSTRIJD 'THUIS WONEN - OOK STRAKS!'

Het Gelderse Steunpunt Ouderenhuisvesting schreef ter gelegenheid van het Europese
Jaar voor de Ouderen een prijsvraag uit. Daarin worden ideeën gevraagd hoe ouderen
langer ze;fstandig kunnen blijven wonen. Een belangrijk initiatief, waarvoor een prijzenpot van f 5.000.- beschikbaar is. Inzendingen moeten voor 10 mei 1993 worden ingestuurd. Vraag om een wedstrijdformulier bij het SWOW-kantoor (Dorpscentrum).

met een groot aantal verenigingen en instellingen die spontaan hun medewerking hebben toegezegd, werd dit voorjaar een programma opgesteld voor het jaar 1993 met
activiteiten, die speciaal zijn gericht op deze
senioren. Dank zij de medewerking van de
uitgever van 'Contact' kunnen we dit (voorlopige) programma op deze uitvoerige wijze
bekend maken. Aan de verdere opbouw van
dit activiteitenprogramma wordt nog gewerkt
en aanvullende activiteiten zullen via 'Contact' en via raambiljetten regelmatig worden
aangekondigd.
De werkgroep die dit programma heeft voorbereid dankt alle personen, verenigingen en
bedrijven die met elkaar deze 24 activiteiten
mogelijk maakten, ook dank zij een financiële bijdrage.
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IN DE MAAND SEPTEMBER: SPECIALE GELEGENHEID OM TE TENNISSEN

De Vordense Tennisvereniging zal in de maand september alle 65-plussers, die dat willen, kennis laten maken met de tennissport in de vorm van een 'open dag'. Een definitief
plan zal nog worden bekendgemaakt.
VRIJDAG 17 SEPTEMBER en 18/19 SEPTEMBER: SENIORENSTAND OP DE FLORALIA.

Tijdens de~Floralia is er extra aandacht voor de senioren, door middel van een speciale
stand waar informatie wordt gegeven over een aktie die nog door het bestuur nader zal
worden uitgewerkt.
WOENSDAG 6 OKTOBER: OPTREDEN VAN HET HUISVROUWENORKEST

Dit unieke orkest is bereid speciaal voor de oudere inwoners van onze gemeente een
optreden te verzorgen in het Dorpscentrum. Aanvang 14.30 uur. Toegang gratis.

IN DE MAAND OKTOBER: BRIDGEN VOOR OUDEREN

9
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MAANDAG 11 MEI: GROTE HOBBYMIDDAG.
Een grote groep hobbyisten uit Zelhem komt vandaag naar het Dorpscentrum om daar
een demonstratie te geven van allerlei hobbies als schilderen, houtsnijwerk, stoelen
matten en vele andere ambachten en hobbies. Wie belangstelling heeft om ook zo'n
hobby te beoefenen kan daar alle informatie krijgen. Toegang gratis (tussen twee haakjes: als u zelf een hobby beoefent waar u belangstelling voor wilt wekken dan kunt u dat
opgeven bij de SWOV (telefoon 3405).
DINSDAG 18 MEI (TOT 5 JUNI): TENTOONSTELLING OUDE LETTERDOEKEN

In 'de Galerij' van de Openbare Bibliotheek wordt door de Vereniging 'Oud Vorden' een
tentoonstelling gehouden van oude merklappen die o.a. door inwoners van Vorden in
bruikleen zijn gegeven. Toegang gratis tijdens de openingsuren van de Bibliotheek.
ZATERDAG 22 MEI: MEELOPEN MET DE MILIEU-ESTAFETTE

Zeker bij ouderen is er belangstelling voor het milieu. Wie dat wil kan meelopen met de
landelijke Milieu-estafette die vandaag Vorden aandoet. De etappe loopt van Laren
naar Vorden en is 13 km lang. Vervoer naar Laren kan voor 55-plussers worden geregeld (informatie bij de heer A. Turfboer - telefoon 1298).
CIRCA 1 JUNI: ZWEMJOGGING VOOR OUDEREN.

65-plussers kunnen op een aantrekkelijke voorwaarde deelnemen aan 'swim-jogging' in
het zwembad 'In de dennen'. Een erg gezonde manier om dit jaar al zwemmend uw

Een cursus die start in de maand oktober waaraan 55-plussers tegen gereduceerde prijs
kunnen deelnemen. Plaats: het Dorpscentrum. Over data en tijd volgen nog nadere
|| mededelingen. Informatie: Mevr. Hendriksen, telefoon 2486.
IN DE MAAND DECEMBER: TENTOONSTELLING FOTO'S 'BEELDSCHOON VORDEN'
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In cle Galerij van de Openbare Bibliotheek wordt in de maand december een tentoonstel|| ling gehouden van de mooiste foto's die zijn ingezonden voor de fotowedstrijd (zie nr 8).
Bij de opening zullen tevens de prijswinnaars bekend worden gemaakt en zal een serie
foto's en ansichtkaarten van Oud-Vorden worden geëxposeerd.
IN DE MAAND DECEMBER: AFSLUITING VAN HET EUROPESE JAAR VOOR DE OUDEREN
Deze officiële afsluiting zal plaatsvinden tijdens de opening van de tentoonstelling van de
foto's 'Beeldschoon Vorden1, waarvoor t.z.t. alle medewerk(st)ers zullen worden uitgenodigd. We hopen dan terug te kunnen zien op een jaar vol boeiende activiteiten waaraan
veel ouderen in onze gemeente dan veel plezier zullen hebben beleefd.

DEZE LIJST ZAL NOG WORDEN AANGEVULD DOOR PUBLICATIES IN 'CONTACT'
EN VERMELDING OP DE RAAMBILJETTEN DIE OVERAL IN HET DORP WORDEN OPGEHANGEN

SWOV

STICHTING WELZIJN OUDEREN - VORDEN
Kantoor: Dorpscentrum - Raadhuisstraat - Vorden - Telefoon 3405

Uw personeelsfeest
scoort altijd...

Voor al uw
exclusieve
paasartikelen!
BOEKHANDEL

LOGA

Een personeelsfeest? In een
ontspannen sfeer laten we u
kennis maken met een aanf'
gezellige, maar spannenc
oud-Hollandse spelen. Gezei
schapsspelen waarbij alles
draait om snelheid, vaardigheid, geluk en....gezelligheid!
Niemand buitenspel. Een leuke, ontspannen bezigheid
voor jong en oud. Gecombineerd met een barbeque of
een warm/koud buffet is iedere feestavond een geslaagde
avond.

1 bos ANJERS en 1 bos
CHRYSANTEN 8,95

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3IOO

6 vaste planten 10,-

Mooie RANOKELS
voor de tuin
3 stuks 7,50

7e GRATIS

PAASBOMEN (kronkelhazelaar)

O

van 15,- voor ^j

LEVER 2,50

PAASTAKKEN 2,50
BLOEIENDE VIOLEN

1

/2 KILO

Hulp gevraagd
van 9.00-18.00 uur.

FILET 13,75

25 stuks voor O 7 / O
Alles vers uit eigen kwekerij.

PER KILO

Hoveniersbedrijf/kwekerij

POELIER HOFFMAN

„DE HEDERA"
PARTY

RESTAURANT

Strodijk 4 - 7251 RS Vorden
Telefoo;i (05752) 3283b.g.g. 1356

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

Jonagold of Elstar 3

Tonny Jurriërts

20 Harde Kiwi's NU

AUTOSCHADE
^HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

Appel vruchten brood en
Victoria vruchten brood
Extra gevuld

RUURLO

De ambachtelijke bakker heeft niet alleen extra zorg besteed aan
de ingrediënten. De luxe vruchtenbroden zien er ook nog eens
prachtig uit! Zo is het Victoriavruchtenbrood afgewerkt met een
krokant beslag en poedersuiker en het Appelvruchtenbrood met
appelpartjes, kersen en afdekgelei.
"•'. > Zodat u niet alleen een smakelijke,
maar ook een feestelijke
verrassing op tafel heeft.
Probeer eens zo'n
smakelijk vruchtenbrood
en verras uzelf en uw huisgenoten met een feest op tafell

KOLDENHOF's Versmarkt

05735-1161

Stichting St. Ludgerus
te Vierakker

Een feest op tafel

20 Hermendina's zonder pit

zoekt

voor het St. Ludgerus-gebouw, in
het bezit zijnde van horecadiploma's.

•

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti
Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
|? geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galléestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Indiensttreding in nader overleg.
Inlichtingen bij J. Roelofs,
tel. 05754-1942.

Natuurlijk vers van de
warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Sollicitaties vóór 15 april a.s.
te richten aan:
J. Roelofs, B. v.d. Heydenlaan 5,
7234 SB Wichmond.

Speciale aanbieding

Dit voorjaar
^

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

naaimachines
extra voordelig geprijsd!
(D
C
CD
C7

Husqvarna 400
De nieuwe computernaaimachine van
Husqvarna biedt u een groot aantal nuttige
steken en siersteken. Hij is programmeerbaar en u kunt zelfs de steken spiegelen.

Husqvarna 400
normale prijs: 1990,inruilkorting 300,-

Nü: 1699,-

Verder is de machine uitgerust
met een repeterend knoopsgat,
afhechttoets, computergestuurde
snelheidsregeling. automatische
spoelstop, comfortabel voetpedaal, regelbare persvoetdruk
en natuurlijk alle andere bekende
Husqvarna voordelen.
Bovendien krijgt u bij aankoop nog
eens ƒ 300,- terug voor uw oude
naaimachine1

BLANK
EIKEN WANDMEUBEL
MET MASSIEF VOORFRONT EN
175 CM BREED

NORMALE PRIJS 2995.-

NU

2295.-

NAAIMACHINE-SPECIAALZAAK

4 ii r en Wil v.d. Garde
hun vak

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750- 1 9222

Nu beslissen is geld verdienen!

VOOR BUS INFORMATIE B E L: 05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

1500m 2 woonplezier.
Opslag voor latere levering is mogelijk.

Het Ponypark Slagharen komt dit jaar met een geheel nieuwe
attraktie voor kinderen, Kinderlahd genaamd. Het betreft
een overdekt kinderparadijs van 2.500 m2 met attrakties speciaal voor jeugdige bezoekers.
Kinderland is niet in een enkel thema
gegoten, maar bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er een minipaardecaroussel, een minidroomboot en
een prachtige mechanische paardebaan. Ook zijn er tal van attrakties
waarbij de kinderen zelf aktief moeten zijn, zoals in het klauterhuis. In
het speelparadijs is tevens een kindertheater gebouwd waarin speciale
kindervoorstellingen worden gegeven.
'Omdat we dit seizoen 30 jaar bestaan
willen we voor de jeugdige bezoekers
iets bijzonders doen', aldus Henric
Bemboom, direkteur van het Ponypark Slagharen.
'Van veel mensen hoor ik dat een bezoek aan ons park in hun jeugd een
onvergetelijke belevenis is geweest
en daarom willen we in ons jubileumjaar eens speciaal investeren in
'jeugdherinneringen'.'
In het park is de afgelopen maanden
hard gewerkt aan nog meer nieuws.
Het Westerntheater is uitgebreid met
een Saloon, waar men geheel in westernstijl kan eten en drinken, en een
Westernshop.

De Woage centraal voor dubbel concert

Het Ponypark Slagharen is van 2 april
tot en met 31 oktober dagelijks geopend.

Kinderland in Ponypark
Slagharen

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

Op 5 en 6 juni zullen naar verwachting meer dan duizend fietscrossers
strijden om de inmiddels vermaard
geworden European Challenge Cup.
In het hoogseizoen treden er in het
Zomertheater internationaal bekende
artiesten op, zoals Maywood, Dennie
Christian, Hanny, Appie en Flappie,
Frank en Mirella, Peter Koelewijn en
Grant & Forsythe. Deze optredens
zijn voor de bezoekers van het Ponypark Slagharen gratis toegankelijk.

EPILEPSIE:
Soms is hij even weg.
Epilepsie is een korte storing in de'werking
van de hersenen. Alsof de radio even uitvalt.
Iemand kijkt plotseling afwezig, frummelt aan
kleding, raakt soms onverwacht bewusteloos.
Honderdduizend mensen hebben het. Daar

Ook heeft het Ponypark Slagharen
weer veel aandacht besteed aan de
verfraaiing van het park. Zo zijn er in
het hele park extra groenvoorzieningen aangebracht waardoor een groot
aantal attrakties tussen bloemen is ingebed.

zitten veel kinderen bij: onze toekomst!

HELP DE 40.000 KINDEREN MET
EPILEPSIE. GIRO 222111.
Nationaal Epilepsie FondsDe Macht van het Kleine.
Al 1_00 jaar actief.

Op sportief gebied valt er dit seizoen
ook het nodige te beleven. Anton
Geesink zal in het voorseizoen aan
enkele honderden judoka's uit binnen- en buitenland judolessen geven.

Postbus 9587, 350BGN Utrecht
Tel.06-821 2411.

ÏENDA Jewel & Attila
MAART:
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, koffiemorgen in de Herberg
31 Bejaardensoos Vierakker
APRIL:
l S WO V 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, plantenruilmiddag bij NH Kerk
5 Vrouwenclub Medler
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
5 ANBO Klootschieten bij de Goldberg
6 Soos Kranenburg, gymnastiek en
passiemiddag
6 Plattelandsvrouwen, middag over
wol
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 Welfare Handwerken 'de Wehme'
7 S WO V 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
12 Jong Gelre Warnsveld, eierzoekwedstrijd bij de Boggelaar
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 H VG Wichmond, Paasviering
14 Plattelandsvrouwen, Eendagsbestuur
15 PCOB in de Wehme 'Pro Rege'
15 De Vogelvriend, Ledenvergadering
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 Goldbe*g
19-20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Soos Kranenburg, Gymnastiek en
3OOS

OP
DRUKWERKGEBIED
BLAZEN WIJ ZEKER
ONS PARTIJTJE

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

20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale
voorjaarsvergadering, Arnhem
20 KPO Vierakker
21 Welfare Handwerken'
21 H VG dorp, Thuisverpleging
21 HVG Wichmond, middag voor
ouderen
21 S WO V Open Tafel, de jtttfime
22 SWOV Open Tafel, de Wime
22 HVG Wildenborch, slagerij Rodenburg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 Oranje-avond, zaal Dorpscentrum
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Klootschiettoemooi Kapel Wildenborch
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 ANBO Klootschieten bij de Goldberg
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
28 Bejaardensoos Vierakker
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excursie
2: 3WOV Open Tafel, de Wehme
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Oranjefeest
30 SWOV Open Tafel, de Wehme

MEI:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
3 S WO V 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
I O SWOV Open Tafel, de Wehme
11 SWOV Open Tafel, de Wehme
I1 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
'5 S WO V 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 soosmiddag
19 HVG Wildenborch, Oud-Boerenleven
19 Welfare Handwerken, de Wehme
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 S WO V 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

Het heeft lang geduurd voor de echte hardrock liefhebbers,
maar op vrijdag 2 april is het dan eindelijk zover. 'Plugged or
unplugged' heet de afscheidstoernee van de topformatie Jewel. Jewel maakt tijdens deze toernee akoestische & elertrische optredens in Nederland, België en Duitsland.
In 1979 werd de band opgericht door
Henky Backer, die instrumentaal,
maar vooral ook klassieke stukken op
een heavy manier ten gehore bracht.
Jewel, dat toen al goed aan de weg
timmerde, bracht rond 1987 een livedemo genaamd 'La Morta' uit. Deze
werd zeer goed door het publiek en de
pers ontvangen.
In 1989 vertrekt de band naar de
USSR om daar 12 optredens te gaan
verzorgen in een groot voetbalstadion. Georgië is een nog onontgonnen gebied voor de Classic Trash van
Jewel. De band wordt hier uitzinnig
ontvangen en bij terugkomst in Nederland wordt de geoliede liveshow
in een maal vastgelegd op CD en uitgebracht al 'Nou al moe? The Monster Muppert Show Live' op het Classic Trash label.
In 1991 wordt begonnen aan de opnames van de eerste volledige studio
CD 'Revolution in Heaven', die medio november in de winkels ligt.
Het buitenland laat echter nog steeds
op zich wachten, ondanks goede recensies in diverse buitenlandse fanzines. Het was in 1992 toen de orders
uit Japan binnen kwamen en vele
CD's verdwenen naar het verre Nippon.

Na vele optredens in zowel binnenals buitenland, besluit Jewel om de
formatie op te heffen. Nu in 1993
wordt Jewel overstelpt met vragen
van fans om nog eenmaal de ruige
enthousiaste en gesmeerd lopende
metalband te zien optreden. Vrijdag 2
april live in De Woage te Halle.

V oorprogramma verzorgt door
Attila
De eerste groep treedt op om afscheid
te nemen van de vele fans, en Attila
speelt in het voorprogramma om hun
allernieuwste CD te promoten. Attila
zoekt nooit de gemakkelijkste weg.
De zo kenmerkende eigen stijl van
Attila vindt zijn wortels in de vele
verschillende richtingen binnen de
metal zelf.
Power metal, Trash metal, Melodie
metal, Doom enz. In al deze stijlen
voelt Attila zich thuis, wat duidelijk
in hun muziek naar voren komt. Lekker heavy gespeeld en met een sausje
Attila-charisma overgoten, ontstaat
de zo kenmerkende eigen stijl, waardoor men Attila niet licht zal vergeten.

Nieuwe voorzitter ANBO
Tijdens de ledenvergadering van de ANBO heeft de heer P.P.
Takken de voorzittershamer overgenomen van de heer K.B.
van Emmerik. Laatstgenoemde moest zijn funktie vanwege
gezondheidsredenen neer leggen. De aftredende leden J.
Brandenburg en mevr. W.G. Horstink-Bertram werden herkozen.
Na afloop van het huishoudelijke gedeelte hield de heer J.P. Lakeman,
waarnemend scktieleider 'Voorlichting en publiciteit ANBO Nederland'
een inleiding over.het thema 'Wie
schuilt er nog achter geraniums'.
,
De heer Lakeman stelde dat de 'roots'
van de ANBO tweeledig zijn. In de
eerste plaats de strijd van bijna een
eeuw voor een redelijke Staatspcnsioncring en ten tweede na 1957
(invoering van de AOW) opkomst
van belangenbehartiging in de
Algemene Bejaardenbond, gevolgd
door de fusie in 1977.
Vervolgens ging de heer Lakeman in
op een aantal speerpunten in het beleid van de ANBO, zoals het koopkrachtverlies van de AOW, de
onrechtvaardigheden in WTZ aanpakken. Ook een punt van aandacht:
de sociale participatie, waarbij de
ANBO in het geweer komt tegen de
lecftijdsdiscriminatie. De heer Lake-

man stelde dat het vertrouwen in de
politieke partijen in Nederland in een
hoog tempo afkalft, getuige ook de
dalende ledenaantallen bij politieke
partijen. 'Politieke partijen moeten
leunen op belangenorganisaties om
tot besluitvorming te komen. De
ANBO ervaart dat vrijwel dagelijks.
Steeds vaker hangen frakties hun
huig naar ouderenbonden als het gaat
om wet- en regelgeving die ouderen
aangaat. De positie moeten wij trachten te versterken', aldus de heer Lakeman. Vanuit de zaal kwam een opmerking dat de gemeentelijke overheid ongevraagd belangrijke begrotingsstukken die relevant zijn voor
het ouderenbeleid beschikbaar moet
stellen van de besturen van de
plaatselijke ouderenbonden. De
ANBO in Vordcn bijvoorbeeld heeft
300 leden. Landelijk 200.000, terwijl
de gezamenlijke ouderenbonden in
Nederland 600.000 leden tellen.

Canadese schilderes Jennifer
Beairsto exposeert in
bibliotheek
Van 6 t/m 29 april exposeert zij enige van haar werken, diverse (trans)formaties van het leven in de zee vanaf de pre-historie tot aan onze hedendaagse tijd.
Deze veelzijdige kunstenares heeft
zich gedurende de afgelopen jaren
ontwikkeld tot één der bekendste moderne artiesten in Canada. Haar werken getuigen van een bijzonder
mooie kleurtechniek.
Als dochter van een diplomaat woonde zij achtereenvolgens in Guatamala, Venezuela, Zuid Afrika, Hong
Kong, de Verenigde Staten van Amerika en Japan.
Zij studeerde Kunstgeschiedenis aan
de Universiteit van Alberta en be-

kwaamde zich in de schilderkunst aan
het 'Emily Carr College of Art & Design' in Vancouver. In Japan legde zij
zich toe op 'Japanesc Woodblock
Printing' (abstract), Calligraphy en
'Chinese B rush Painting'.
Benevens de afbeeldingen van het leven in de zee zijn er nog een aantal
werken uit een eerdere periode. De
tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
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Onze voorjaarspuzzel met spreekwoord

Voorjaarsmammoetpuzzel met spreuk
Nadat u het grote diagram hebt opgelost, kunt u een Vlaamse weerspreuk
onder de puzzel vinden.
HORIZONTAAL: 1 delven; 7 vaartuig; 9
dashond; 12 riv. in Duitsl.; 15 hemellichaam; 18 vuurberg; 25 geest; 26 onderdompeling; 27 bergplaats; 28 toon;
30 broeder; 31 briefaanhef; 32 onderricht; 34 snoer; 36 lekkernij; 38 toeristenbureau; 39 civ. ingenieur; 40 oude
maat; 42 gebouw; 44 vorm; 46 familielid; 48 Rector magnificus; 49 pers. vnw.;
51 etenbereider; 52 pers. vnw.; 53 labiaal; 55 regeringsreglement; 56 deel van
een etmaal; 58 broeibak; 60 afgemat;
61 een zekere; 63 eerstvolgende; 65
soort metaal; 66 fossiel hout; 70 blank;
71 vakantievoertuig; 75 waterdier; 77
vruchtje; 81 langzaam; 82 bedwelming;
84 indien; 85 spil; 86 bijbeldeel; 87 bevel; 89 stijf; 91 gebak; 93 ten bedrage
van; 95 bewonderaar; 96 ploegsnede;
97 omroepvereniging; 100 mak; 101

ontsloten; 103 genetische structuur; 104
familielid; 105 trek; 107 alpenwei; 108
vogel; 110 insekt; 113 soort kers; 115
laatstleden; 116 ogenblik; 118 spek; 119
plaaggeest;121 open bosplek; 122 aan
boord; 124 boksterm; 125 spoed; 126
loco-burgemeester; 127 daar; 128 op
die wijze; 129 sportterm; 131 koordans;
133 ellende; 135 titel; 137 lekkernij; 139
slechthorend; 141 motorrace; 142 ledemaat; 144 karaat; 145 kras; 148 vuur;
150 vruchtje; 153 gelofte; 156 Ned.
rivier; 158 citrusvrucht; 160 slang; 162
en andere; 163 Eerwaarde heer; 165
gemeen; 166 opschudding; 168 dieregeluid; 169 bolgewas; 170 snijwerktuig;
171 drinkgerei; 173 inh. maat; 174familielid; 175 toon; 177 stevig; 178 jongstleden; 180 pluimveeziekte; 182 gevuld;
183 paardekracht; 185 vrucht; 186 radiogolflengte; 188 vendetta; 190 eens;
191 weigering; 193 Europeaan; 194
vrucht; 196 offerbus; 198 zomerbloempje; 199 man van adel; 201 bouwmateri-

aal; 203 palmvrucht; 205 titel; 207 vr.
munt; 208 en omstr.; 209 flink; 210 deel
van Z.-Holland; 211 tantalium; 212
voorz.; 213 pers. vnw.; 214 grof; 216
kleefstof; 219 vrijgevig; 223 speelgoed;
226 ledemaat; 228 achterzijde; 229
vochtig; 231 zuivelprodukt; 233 van
onderen; 234 Duitse N.V.; 236 jaargetijde; 238 rekenopgave; 240 overkapping;
242 bijb. fig.; 243 bezit van een boer;
244 huisdier; 246 niets; 247 speelgoed;
249 dat is; 251 mestvocht; 252 larve;
253 sera; 254 zwijn; 255 aanmoediging;
256 buitenhuis; 258 lidw.; 259 troefkaart;
260 bosgod; 262 zeemeerminnen; 265
kledingstuk; 268 drinkgerei; 270 Neodyne; 271 lidw.; 272 soort onderwijs; 273
hetzelfde; 275 per expresse; 276 achter;
277 vrag. vnw.; 279 deegmengsel; 281
gespitste mond; 283 Oudijsl. literatuur;
285 bedstee; 288 do; 289 water in
Friesl.; 290 wettig; 294 half; 297 zeewier; 300 getreuzel; 303 elasticiteit; 304
water in N.-Brabant; 306 voorz.; 307

Neon; 308 aanstaande; 309 id est; 311
uitroep; 312 pi. op de Veluwe; 314
boom; 316 Europese; 319 vrijheer; 322
vr. munt; 324 kluit planten; 326 jaargetijde; 329 eerste hulp; 330 mondwater;

331 gevechtsvliegtuig; 332 vlak; 333
strot; 334 toon; 335 vlaktemaat; 336
gravin van Holland; 338 groet; 339
snelle loop; 340 visgerei; 342 deksel;
344 slot; 345 opsporingsmiddel; 347
riviertje; 348 voegw.; 349 vak; 351
boom; 353 ongeluksgodin; 354 erg; 355
gebogen been; 357 Am. schrijver; 358
snavel; 360 hoender; 362 vervoersmij.;
363 soort onderwijs; 365 regeringsreglement; 367 kuststrook; 373 bolgewas;
378 rijksuniversiteit; 380 meisjesnaam;
382 tegenover; 383 zeevogel; 385 ooievaar; 386 verstoteling; 387 zangvogel;
389 aansteekkoord; 390 insekt; 391
kunst; 392 aanw. vnw.; 393 zuiver; 394
roemen; 396 milligram; 397 kweek; 400
soort verlichting; 401 geneesk. specialisatie; 404 troefkaart; 406 bijbeldeel; 407
afvoer; 410 muntaanduiding; 412 in
casu; 414plus minus;415 vr. munt;417
hok; 418 habijt; 419 bolgewas; 421
meisjesnaam; 423 Eur. water; 424 inh.
maat; 426 mil. rang; 427 actieve koolstof; 430 kruiderij; 433 kledingstuk; 434
lomp; 436 liefdesverklaring; 439 roofvoel; 442 een beetje; 444 en consorten;
445 bijb. fig.; 446 onzes inziens; 447 de
oudere; 449 onbedekt; 450 terbium; 452
zoogdieren; 453 afgelegen; 454 groet;
456 emeritus; 457 zangnoot; 458 de
jongere; 459 vaartuig; 461 vergissingen
voorbehouden; 463 meervoud; 464
onze lieve vrouw; 466 edelgrootachtbare; 468 ogenblik; 470 wereldnatuurfonds; 472 voor de middag; 473 graansoort; 475 armoedige woning; 478 fortissimo; 480 eikeschors; 482 boom; 484
Greenwichtijd; 485 nakroost; 487 op die
tijd; 489 vod; 492 vr. munt; 493 Ned.
riviertje; 495 voor; 497 per adres; 498
plooi; 500 huisdier; 502 schel; 504
reeds; 505 edelachtbaar; 507 ik; 508
boom; 509 wit; 511 niet treffen; 513 bid;
515 plant; 519 bloeiwijze; 520 pleitbezorger; 523 neepjesmuts; 524 zangnoot;
525 jongensnaam; 527 projectie plaatje;
528 betr. vnw.; 529 medicijn; 530 ten
bedrage van; 531 Europeaan; 533 hetzelfde; 534 duin; 536 Frans lidw.; 538
klaar; 539 soort dolk; 541 sloom; 543
afhangende punt; 545 mijne heren; 547
vr. munt; 548 bevel; 550 bazige vrouw;
551 lekkernij; 553 grote slang; 555
voorz.; 556 Noord-Holland; 557 Rijksgrond; 558 editie; 559 grotsalamander;
561 Franse rivier; 563 gedroogde kabeljauw; 564 keg; 565 gast; 566 bloembeginsel; 567 bijl; 568 handvat.

VERTIKAAL: 2 naschrift; 3 in plaats
van; 4 magiër; 5 ten opzichte van; 6
maanstand; 7 bevestiging; 8 lofdicht; 10
Eng. bier; 11 geraamte; 13 snel verslijtend; 14 Noorse godheid; 16 boom; 17
neon; 19 klein kind; 20 pluk haar; 21
kerkzitplaats; 22 woonboot; 23 ten bedrage van; 24 gereedschap; 26 dubbel;
29 voorz.; 30 benevole lector; 33 soortgelijk gewicht; 35 bez. vnw.; 37 baardje;
39 onverbloemd; 41 insekt; 42 vr. munt;
43 toiletart.; 45 groet; 46 bijwoord; 47
ijzer; 48 tocht; 50 voordat; 52 fout; 54
zaadkorrel; 55 kraakbeenvis; 57 grondtoon; 59 pi. in België; 60 schaakterm; 62
naaml. vennootschap; 64 ton; 65 voorz.;
67 grond; 68 pi. in België; 69 slaginstrument; 70 zacht; 71 moederkip; 72 Europeaan; 73 kledingstuk; 74 marterachtige; 76 broodsoort; 77 albinobunzing; 78
madame; 79 bid; 80 wagen; 83 ondernemingsraad; 84 vaartuig; 88 vaartuig;
90 waterhoogte; 92 aanw. vnw.; 94 op
deze wijze; 96 gloed; 98 pers. vnw.; 99
titel; 102 vogelverblijfplaats; 104 deel
van het jaar; 106 oever; 107 slede; 109
karakter; 111 zoogdier; 112 reeks; 113
Kon. besluit; 114 een weinig; 115 botterik; 117 Frans lidw.; 118 akker; 120
bedorven; 121 tijdelijk; 123 soort slee;
128 schaakterm; 130 Techn. Hogeschool; 131 wiel; 132 baas; 134 ijzerh. grond; 136 vreemd; 137 titel; 138
via; 140 uitroep; 141 te koop; 142 tweemaal; 143 voortdurend; 144 boomstronk; 146 paling; 147 vervallen; 149
dieregeluid; 151 zeevogel; 152 boom;
154 getijde; 155 naaldboom; 156 traag;
157 vogelprodukt; 158 klein vertrek; 159
ivoor; 161 selderij; 164 titel; 165 pi. in

Zeeland; 167 aardnoot; 170 vervoermiddel; 172 schoft; 173 kilometer; 175
hoofddeksel; 176 koraaleiland; 178
speelgoed; 179 watering; 181 wortel;
182 de verwerping; 183 teerprodukt;
184 Indogermaan; 186 mislukking; 187
insekt; 189 uniek; 190 eiland bij Estland;
192 bijb. fig; 193 jongensnaam; 195
knolgewas; 196 gewas; 197 houding;
199 daar; 200 landbouwwerktuig; 201
besl. vennootschap; 202 de onbekende;
204 zuidvrucht; 206 massale toeloop;
213 stuf; 215 waadbare plaats; 217 riv.
in Siberië; 218 specerij; 219 oprecht;
220 bijb. plaats; 221 kanttekening; 222
vrije tijd; 224 geogr. aand.; 225 klok;
226 sporters; 227 toon; 228 register;
230 spraakkunst; 232 voorz.; 233 talrijke; 235 talent; 237 tegenwoordig; 238
meisjesnaam; 239 vedette; 241 zuivelprodukt; 243 grondsoort; 245 vertaler;
247 pi. in N.-Brabant; 248 tuingereedschap; 250 uitroep; 255 Selenium; 257
leeg; 261 hof; 263 titel; 264 trek; 266
familielid; 267 soort; 268 lengtemaat;
269 Kon. Landmacht; 272 pers. vnw.;
274 techn. dienst; 277 waaronder; 278
man van adel; 279 stier; 280 vogel; 282
lofdicht; 284 laagte; 286 Eng. pasteitje;
287 riv. in Utrecht; 291 reuk; 292 aankomend; 293 verbinding; 294 Soc.
Econ. Raad; 295 met name; 296 niemand uitgezonderd; 297 vakantievorm;
298 boom; 299 bout; 300 vluchtige stof;
301 overmatig; 302 levenslucht; 305
roofvogel; 306 goed seizoen; 310 gelijkheid; 311 schors verwijderen; 313 kelner; 314 slot; 315 lekkernij; 316 geestdrift; 317 hoefdier; 318 autogereedschap; 320 uitroep; 321 plaats; 323
toespraak; 325 kijkers; 327 brandstof;
328 Eminentie; 335 pi. in Overijssel;337
de dato; 341 nikkel; 343 gezet; 344
kunstprodukt; 345 zonnegod; 346 het
Rom. Rijk; 349 schr. overhoring; 350 fr.
lidw.; 352 kleefstof; 353 persbureau;
354 veelkleurig; 356 heester; 357 ruïne;
359 nut; 361 klein visje; 363 gerekt; 364
gewas; 366 vierhoek; 368 thulium; 369
gerieflijk; 370 omroepvereniging; 371
keurig; 372 titel; 373 centraal planbureau; 374 vlug; 375 pi. in Algerije; 376
muziekinstrument; 377 uitgesl. aanspr.;
378 meetk. fig.; 379 verzameling schepen; 381 bladader; 383 masker; 384
bron; 387 voorz.; 388 opschudding; 395
luchtstroom; 397 tot en met; 398 traag;
399 open bosplek; 401 rund; 402 buurt;
403 los; 405 meisjesnaam; 407 gard;
408 schrijfgerei; 409 Laus Deo; 411
geheimschrift; 413 compagnon; 414
communicatiebedrijf; 416 Kon. Mil. Academie; 417 Luchtvaartmij.; 418 riv. in
Italië; 420 godin; 422 vaartuig; 423 noot;
425 Europeaan; 426 niet even; 428
gordel; 429 Europeaan; 431 hetzelfde;
432 jong dier; 433 toon; 435 Ged. Staten; 437 drinkgerei; 438 medicijn; 440
hoefdier; 441 nauwe; 443 komaan!; 444
munt; 446 gezichtsorgaan; 448 mnl.
dier; 451 landbouwer; 452 ad vocem;
453 Soc. Wet; 455 dienstwillig; 457
stekel; 458 pers. vnw.; 460 vaartuig; 462
lofrede; 465 maanstand; 467 aspirant;
468 inhoudsmaat; 469 kruiderij; 471
warme valwind; 472 in het jaar; 473
zeehond; 474 bevel; 476 te weten; 477
voor; 479 eerlijk; 480 echtgenoot; 481
mooi; 483 kookgerei; 485 pers. vnw.;
486 opstootje; 488 en omstreken; 490
zangstem; 491 droog; 494 milliliter; 495
Palestijnse Organisatie; 496 vroeger
koningin; 498 vochtig koud; 499 klamp;
501 gang van een paard; 503 vracht;
504 uitroep; 506 als het ware; 507 mannen van adel; 508 smook; 509 Binnenl.
veiligheidsdienst; 510 uitgedorst graan;
511 inh. maat; 512 vis; 514 reeds; 516
verhoogde noot; 517 stuiver; 518 verhoogde noot; 519 tandeloos zoogdier;
521 waterkering; 522 klopje; 523 succesnummer; 526 pers. vnw.; 529 per
persoon; 532 grappenmaker; 534 windrichting; 535 vr. munt; 537 getijde; 538
streling; 540 pi. in Z.-Amerika; 541
slechthorend; 542 vr. munt; 544 wereldtaal; 546 dierenverblijf; 547 decimeter;
548 vr. munt; 549 meisjesnaam; 551
heilige; 552 onmeetbaar getal; 554
onder wie; 560 briefaanhef; 561 seleen;
562 behoudens vergissingen.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel in/enden vóór vrijdag '23 april H •
met vermelding in de linkerbovenhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nienwstad 'Ml 7250 AA Vorden, Postbus L>L>.
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Het waterbed... om van (en in) te
dromen!

bij

BARENDSEN
wtmai
*
*
*
*
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Tuinmeubelen
Tuinverlichting
Motormaaiers
Tuingereedschappen
Bosmaaiers

ip

De fabrikant van
kwalitertsgazonmaaie

DIVERSE BEKENDE MERKEN MOTORMAAIERS:
* ATCO
* TORO
* QUALCAST
* HUSQVARNA
* ZITMAAIERS
* BOSMAAIERS
* SABO

Cascade waterbed model "ILLUSION"

Soms droom je ervan, datje zweeft en gewichtsloos bent, helemaal ontspannen en los van alles.
In deze tijd is dat een droom die werkelijkheid kan worden. Er zijn immers waterbedden. En
het waterbed is in staat het lichaam te laten zweven alsof u bijna niets weegt. Daardoor
ontwaak je uit elke droom heerlijk ontspannen en volledig uitgerust.

Deze grandioze show wordt gehouden op:
Donderdag 8 april van 08.00-21.00 uur

1fe f

HM

•

Vrijdag
Zaterdag

**^

•"-

- "•

9 april van
10 april van

Momenteel slapen reeds enkele honderdduizenden Nederlanders op een
waterbed, waarbij vaak de voorkeur
uitgaat naar de meer gestabiliseerde
typen omdat die minder deinen. Behalve de stabilisatie zijn nog andere
punten van belang bij aankoop van
een waterbed. Daarover straks meer.
Het is verstandig om een waterbed
aan te schaffen bij een gerenommeerde beddenspeciaalzaak (of meubelzaak met een echte beddenafdcling.)
Een zaak die veelal in een reeks van
jaren een goede naam heeft opgebouwd, en waarvan u^fcrhalvc een
uitstekende service en^ffazorg mug
verwachten. Bovendien kunt u daar
het waterbed goed vergelijken met
andere slaapsystcmcn, zodat u zeker
weet dat de juiste keus gemaakt
wordt.
^fc

08.00-18.0 uur
08.30-16.00 uur

EN

2e PAASDAG

van

10.30-16.00 uur

KETTINGZAGEN
o.a.
DOLMAR
HUSQVARNA
Tevens grote collectie
Weber-barbecues

barbecues
De meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus.

AANBIEDINGEN!

BARENDSEN Vorden b.v.

Zutphenseweg 15, telefoon 05752-1261

WEEKBLAD

CONTACT

parket en
renovatie

HEGRO
LEKKER TOEREN OP DE MOTOR?
WEL 18 EN NOG GEEN RIJBEWIJS ?

Softsiders
Er bestaan twee typen waterbedden:
hardside en softside. In het begin was
er alleen het hardside bed, dat altijd in
een ombouw geplaatst moet worden.
Sinds enige jaren maakt het softside
waterbed echter grote opgang. Dit
komt vooral omdat het een stuk extra
comfort verschaft. Zo kun je op een
softsider goed zitten, en is de in- en
uitstap een stuk eenvoudiger. Dit
komt omdat er zich i.p.v. een ombouw een comfortabele polycthcr
rand om het waterbed bevindt. Doordat het bed op verschillende hoogtes
(43 en 55 cm.) geleverd kan worden,
is het geschikt voor 'alle leeftijden'.
Een bijkomend voordeel is, dat er
minder water in gaat, waardoor het
stroomverbruik aanzienlijk lager is
dan bij een hardside waterbed.
Een bijzonderheid van Cascade waterbedden is, dat de softsider aangepast kan worden aan het interieur van
de slaapkamer. Of omgekeerd. Zo

kunt u de stof waarmee het bed bekleed is, extra bestellen voor het bekleden van een slaapkamcrstoel of
voor gordijnen. Hebt u uw oog laten
vallen op bepaalde mooie overtrekscts, dan kunt u hoofdeinde en softsider ook gedeeltelijk met deze stof laten bekleden.

Verbeteringen
De laatste jaren is het waterbed steeds
verder ontwikkeld in kwaliteit en uiterlijk. De stabilisatievormen zijn
sterk verbeterd. U kunt in een goed
waterbed probleemloos ontbijten, televisie kijken of een boek lezen. Ook
voor alle andere denkbare 'vrijetijdsbewegingen' is een waterbed uitermate geschikt.
De aard van de stabilisatie is onder
meer van invloed op de prijs. Door de
verbetering van de kwaliteit is de
kans op scheuren en lekken vrijwel
uitgesloten. Een goed waterbed heeft
tegenwoordig ook een z.g. 'elastische
vinyl'. Dit speciaal bewerkte vinyl
zorgt ervoor dat lichaam en waterbed
nog prettiger op elkaar aansluiten.
Twee zeer belangrijke punten zijn
verder: lasnaden horen aan de onderkant van het waterbed te lopen zodat
hierop tijdens het gebruik geen spanning komt te staan, en let er op, dat de
onderkant van grijs of zwart v i n y l is.
Dit voorkomt namelijk dat het verwarmingsclcment ooit het waterbed
kan verkleuren of kan inwerken. Veiligheid en zekerheid voor alles!
Bij waterbedden die deze zeer belangrijke onderdelen niet hebben,
zijn geen technologische ontwikkelingen doorgevoerd en zijn qua systeem dan ook sterk verouderd.
Het vcrwarmingsclement - - dat je
niet kunt zien — vormt een wezenlijk
onderdeel van het waterbed. Een
goed elektronisch verwarmingsele-

Garvelinkplein 20
05735-1661

:

zf|l||yfir %p| rijbewijs personenauto.
tB||||l?|gi|l C/E enopleiding CCV
lest u || i
|
| ifi een truck met oplegger!

RIJSCHOOL GROENEVELD
TEL. 05735-1788, GARVELINKPLEIN 11, RUURLO

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
,, G LI M M O" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. 05752-2414 of 05759-2118

Als u prijzen wilt vergelijken, vergelijk dan ook altijd wat ervoor geleverd wordt. Of alles er bij inbegrepen
is, zoals een goede wollen hoes (vulgewicht 700 gram/m 2 ), electronisch
verwarmingselement,
ontluchter,
slangen, vacuümpompjc, vinylcleancr en milieuvriendelijke konditioner. Deze konditioner moet ieder jaar
opnieuw toegevoegd worden. Het
houdt het water fris en is g e l i j k t i j d i g
een onderhoudsmiddel voor vinyl en
stabilisatie.
Een waterbed is qua prijs vergelijkbaar met ieder ander hoogwaardig
slaapsystccm. Ook de gemiddelde levensduur van ca. 12-15 jaar van een
goed waterbed komt op hetzelfde
neer.
Een waterbed kopen is een zaak van
goede voorlichting, van wikken en
wegen en... proetliggen. In een beddenzaak is het heel normaal dat men
de verschillende systemen uitprobeert. Want pas door een objectieve
vergelijking van de verschillende systemen bent u in staat een juiste keus te
maken. Waterbedden van Cascade
zijn te zien en te proberen bij Lubbers
Woonwinkel, Specialist in wonen en
slapen. Raadhuisstraat 45, Hengelo
(Gld.), telefoon 05753-1286.

Zaterdagmiddag K) april a.s. wordt in
sporthal 'De Kamp' in Hengelo de distrikts-bekerfinale voor de IJsselcup
gehouden. Het programma luidt: Dames SVS — Voorwaarts; Heren DVO
— Vios.

Hét adres voor:

- RIJWIELEN
- GAZONMAAIERS
-GEREEDSCHAPPEN
Verkoop, reparatie en onderhoudsbeurten.

Paradepaardje!

Prijzen

Volleybal

05735-17ZZ
te4&e*t> ofi ete tttotot!
ook voor andere rijlessen,

ment mag niet meer aan stroomkostcn vergen dan hooguit f 125,- tot
f 150,- per jaar. In publikatics van
o.a. de Consumentenbond en de energiebedrijven wordt melding gedaan
van f300,-. Energieverslindende elementen kunnen dit inderdaad gebruiken — of zelfs meer! Op zo'n manier
wordt de vreugde van een lage prijs
vaak door het hoge stroomverbruik
weer teniet gedaan. Wees hierop dus
attent en laat het stroomverbruik zoveel mogelijk schriftelijk vastleggen.

B/ir/ii/i/s
de fiets die je niet voelt

Verhuur van
* Tuinfrees
* Vertikuteermachine
* Hogedrukreiniger
* Compost hakselaar

Gazonrol
Kettingzaag
Zaaimachine

B. FOKKINK Ruurlo
Garvelinkkampweg 2a - 7261 CH
Telefoon (05735) 31 00 b.g.g. 2888)

Het Lindese Proathoes
houdt op zondag 27 juni

klootschiettoernooi
en daarom vanaf Pasen elke
zondagmiddag en woensdagavond
gelegenheid tot klootschieten.
En daarna gezellig een kopje
koffie drinken in het Proathoes.
Lindeseweg 23, Vorden, tel. 05752-6421
's Maandags gesloten

Zo creatief als pasen, is onze collectie dameskleding ook!
Verfijnde design's met spontane opvallende accenten

PASEN VERDIENT
DIT JAAR EEN
EXTRA STRIKJE

EETCAFE - BAR - REST. - ZAAL

een modieuze
verassende

U weet maar nooit hoe een koe een haas vangt...!

D A M E S M O D E
Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

Aannemersbedrijf

eeo^V^S
^f\^\^
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WEVERS B.V.

f

11.00 uur Paasbrunch
VOOR DE KLEINTJES: Eieren schilderen
plus een leuke verrassing.
Tevens zorgen wij ook graag voor
Uw salades, pudding, hapjes e.d.

nieuwbouw - onderhoud - renovatie

en

Molenlaan 1a, 7261 BS Ruurlotel. 1410

Ie Paasdag GESLOTEN
2e Paasdag

WEVERS

Bel voor reservering of bestelling: 05752-2243.

ASSURANTIËN

Wij wensen U Prettige Paasdagen.

verzekeringen - hypotheken - financiering
reizen

Nog nooit
was

VRIJDAG 9 APRIL van 8 30 t/m 18 00 uur
ZATERDAG 10 APRIL vanaf 8.30 t/m 16.00 uur en
2e PAASDAG van 10.00 Vm 17.00 uur

GRANDIOZE
TUINMEUBELSHOW
Goossens Atomica presenteert U de gehele Hartman Topmeubelen
in de kleuren wit, grijs, groen, bordeaux, jade en champagne.
Een drankje staat voor u klaar.
Bij aankoop van 4 stoelen en een tafel

Een geweldige sortering:

Brood en div. soorten broodjes
Speciaal aanbevolen:
ons goed gevulde PAASBROOD
DIVERSE SOORTEN

PAASGEBAK en TAARTEN

10% KORTING

Alles van één kwaliteit, nl. de beste.
GEZELLIGE PAASDAGEN GEWENST

Grote collectie kussens, parasols, kleedjes, ligbedkussens enz.
Keuze uit ca. 70 verschillende dessins.

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

199,289,-

Nostalgische BLOEMENREKKEN groen

vanaf 69,50

In ons tuinassortiment brengen wij U

TUINVERLICHTING
(aluminium) in hoogte van ca. 50 cm Vm 2.75 m

NU met 10% KORTING
GrOte hOUten PARASOL, doorsnee 300, 350 en 400

VOORJAARSKOLLEKTIE
in
Damesschoenen
Herenschoenen
Kinderschoenen
en Tassen
ZO MOOI ALS NU

Bij aankoop van 4 kussens, parasols en kleedje kussentas CADEAU.
4 verstelbare STOELEN wit
met 2 jaar GARANTIE
met Hartman TAFEL 134/83
samen SET-PRIJS

onze

Voor de Paastafel:

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?
Bel dan Weevers in Vorden:

GEVERINK RUURLO
SCHOENEN
LEDERWAREN

REPARATIE
PEDICURE

DRUKKERIJ

WEEVERS

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

TUINBANK in kunststof en in hout verkrijgbaar
Enkele restanten KUSSENS, VOETENBANKKUSSENS
en KLEEDJES met HOGE KORTINGEN
Kom vrijblijvend eens kijken bij:

OTTEN'S
Vrijdag 9 en

DOETINCHEM

zaterdag 10 april

T
—'STEENDEREN/
BAAK/
TOLDIJK
'VERKEERSLICHTEN
VORDEN/ZUTPHEN

GOOSSENS
TUINMEUBELEN • RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN
LAND-, TUIN-, BOUW- EN VIJVERFOLIEN • WERKKLEDING
Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon 05753-2139
's maandags gesloten
Bestellingen worden eventueel GRATIS thuisbezorgd.

,, ^

ci:r

Tegen inlevering vnn de/.e bon
1.
2.
3.
4.
5.

BANKSTELLEN & STOELEN
KASTEN & TAFELS
LEUKE INRUILSERVICE
LOSSE KUSSENS
LAGE PRIJZEN

Kom eens kijken! De verkoophal is iedere dag geopend,
behalve 's zondags.
Vrijdags tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 - Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

2* PANTY
HALVE PRIJS

Dorpsstraat 32A, Ruurlo

ER IS EEN PAASSHOW
DIE U BESLIST
NIET MAG MISSEN!
et zomaar een show.
wonen en slapen, voor
met het nieuwe Interrdevol actuele woonspeciale paasaanbienngen.
• En in onze afdeling slapen (ruim 1.000 m 2 )
vindt u alles op het gebied van slaapcomfort.
Kortom, u bent op 2e Paasdag van harte welkom tussen 11.00 en 17.00 uur. Een bezoek aan
onze paasshow is beslist de moeite waard!

39,-

LUBBERS

WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1286

Blad 2

EXTRA BIJLAGE PASEN/VOORJAAR '93
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

Frühschoppen op 2e Paasdag
met de leselkapel
Op 2e Paasdag 's morgens (12 april) a.s. verzorgt de leselkapel traditiegetrouw een frühschoppen in zaal Nijhof te Malle.
Het ligt in de bedoeling om een aangenaam verpozen te bieden, in de gezellige sfeer van zowel de Böhmische als wel de
Tsjechische Egerlander-klanken.
Door enkele leden van de kapel is een grote verloting verzorgd
met mooie prijzen, die zij van harte aanbevelen t.g.v. het instrumentenfonds.

Paascelebration '93

Naam :
Adres :

WIN EEN VAN DE VELE
PRIJZEN IN DE
KLEURWEDSTRIJD VAN
ONZE KRANT SAMEN MET
HET PONYPARK
SLAGHAREN

Kijk naar de tekening en je ziet in één oogopslag dat er wat
Op zondagmorgen vroeg 11 april (Ie Paasdag) wordt de valt te kleuren! Neem je kleurkrijt? Of kleurpotloden? Dat
tweede Paascelebration gehouden. Wederom zal deze plaats- mag. Wil je liever een penseel gebruiken? Of heb je nog een
vinden op het recreatiegebied Bussloo (parkeerplaats 'De ander leuk idee waardoor de tekening erg mooi wordt?
Robberskamp').
Maak er iets fijns van en win een van de vele prijzen die
Speciaal voor jongeren uit de Steden- groepen belanstellenden per fiets
beschikbaar zijn. Alle jongens en meisjes tot en met 12 jaar
driehoek, zal er door jongeren uit de- naar Bussloo.
zelfde regio een afwisselend pro- Opstapplaatsen: Apeldoorn — Ame- kunnen meedoen!
gramma worden gepresenteerd waarin de opstanding van Jezus Christus
centraal staat. Dans, muziek, samenzang, een bekende spreker, mime/
drama, een lokale praiscband, het is
er allemaal die vroege morgen.
Voor een rustig gesprek en/of een
kopje koffie is er een speciale tent
aanwezig. De toegang tot dit feest is
gratis (collecte). Vanuit Apeldoorn,
Deventer en Zutphen vertrekken

ricahal; Deventer — NS station-centrum; Zutphen - NS station.
Ouders en ouderen zijn allen natuurlijk ook zeer welkom op de fiets of
met de auto (parkeerruimte genoeg).
Deze paascclebration wordt georganiseerd door diverse gemeenten en
kerken uit de Stedendriehoek op initiatief van 'Discovery', het tienerwerk van Agapè.
Info e.d.: 05700-45514 (kantooruren)
of05750-29515/29678.

Uit de tekeningen die wc ontvangen gaan wc er 26 uitzoeken die bijzonder
mooi zijn.
25 Jongens en/of meisjes krijgen een speciaal toegangsbewijs voor het Ponypark en zo'n kaart is geldig voor VIER PERSONEN. Je kunt dan met vader en
moeder en met een zus of broer naar het Ponypark. Met je vieren heb je dan
gratis toegang!!
j^n degene die de allermooiste tekening maakt, ontvangt...

een schitterend indianenpak

Natuurlijk ontvangt óók de hoofdprijswinm
personen!
Bovendien wordt er in ons 'Wcstcrnland' (op het terrein van het Ponypark) van
de winnaar in zijn of haar uitrusting een speciale foto gemaakt, die naar de
rcdaktic van deze krant wordt gezonden!
Hoor je de vreugdekreten al van de Indianen en de Cowboys die in ons Wcstcrnland wonen?
Je weet niet watje ziet.
Je beleeft het allemaal als je de winnaar of winnares bent die de mooiste en
beste klcurplaat heeft vervaardigd. Aan de slag!
LET OP: alle inzendingen naar de redaktie sturen. Zo spoedig mogelijk lees je
de uitslag in onze krant.
Vergeet nietje naam, adres KN LEEFTIJD te vermelden bij de tekening.
Dat is van belang.
Het adres van onze redaktie is:
CONTACT, NIEUWSTAD 30 /POSTBUS 22,7250 AA VORDEN.
(Denk om voldoende postzegels.)

OP UW PAASBEST
Nu uit de collectie van
DEMI-Byou
o.a. Blouses - Rokjes Pantalons - Bermuda's
met bijpassende
accessoires en goed
gesorteerd in panty's
Kom gerust even kijken

PAASKUIKENS

SSHOW

PAASHAASJES
PAASSERVETTEN
PAASDECORATIES
EIERSTIFTEN
EIERVERF

DEMI-Byou

TWEEDE
PAASDA G

EIERSCHALEN

Zutphenseweg 8 - Vorden

EIERWARMERS
KAARSEIEREN
PLACEMATS

zonneschermen

ENZ.

HEGRO,!

HELMINK

H. Brinkerhof

fw»rk«t «n zonwering

Garvelinkplein 20
05735-1661

meubelen

Dorpsstraat 18, Ruurlo

VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

Nu voor Pasen

Mors
Magnetron

Sharp
Magnetron

van 10.00 tot 17.00 uur

900 W 161

399^

+ Grill

599

Nordmende

J.V.C

Stereotoren

KTV63CM
stereo + txt.
JlV^rl \s\s

L/XLi

^_l

^^

1699,-J 1 DEMONSTRATIE
9-10-12 april

2x 36 W +
pickup

899ALTENA

UW ELEKTROVAKMAN HEEFT
ER VERSTAND
VAN

Borculoseweg9-7261 BG Ruurlo
Tel. 05735-1364

— "7-VETTE-JAREN-AKTIE" 7 jaar gratis maaien

- UITGEBREID PROGRAMMA
- DIVERSE AANBIEDINGEN
/1LP1NK

fe/i

g
S

VOOR NIEUW EN GEBRUIKT!

AM 1EKHANDEL

JÜÜJË:
Branderhorstweg 5, KEIJENBORG
gem. Hc-ngelo Gld. Tel. 05753-2026

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

Buffetkasten
Linnenkasten
Meidenkasten
Salontafels
Bedden van
e

2 PAASDAG GEOPEND
11.00-17.00 UUR

E
D

L
E

E
A

C
L

T
E

E
R

D
:

Land-en
tuinbouwmechanisatie
Reparatie en slijpinrichting
6000 m2 proefterrein
3000 m2 parkeerterrein
Altijd ISdiv. demonstratiemachines beschikbaar.

mode
bun;, gallccstraat 9 - 7251 ca vordcn
tel. 05752-1381

WONINGINRICHTING

ANKERSMIT
Fijn genieten van het voorjaar?

Uw adres voor o.a.
VLOERBEDEKKING
MEUBELEN
MATRASSEN
GORDIJNSTOFFEN
ZONWERING enz.

PAK TOCH DE FIETS!
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin
Of eens heerlijk alleen. U geniet dubbel
als u fietst!
Kom eens kijken
naar onze nieuwste
modellen
fietsen en
snorfietsen

ZWEVERINK
Groenloseweg 9
Tel. 1239-RUURLO

,-^

Uw fiete- en bnmifictsaftecinlist
lekinkS Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888

HOLTSLAG RUURLO BOUWMATERIALEN BV

deTiiximeriee
RESTAURANT & CAFÉ

^?^v/^^
:%„>. »£ >vx

^^^N
fam Maaldennk

Lochemseweg 16 Warnsveld tel. O5751-1336

-%

PAASAANBIEDING

KEUKENS

Licht metalen VELGEN met band

Wij wensen
U prettige
Paasdagen

Europa's beste staan in onze showroom.
Komt het vrijblijvend zien en overtuigt U.

Setprijs v.a.
13 inch velg met band 175/70-13

1140,-

14 inch velg met band 185/60-14

1380,-

15 inch velg met band 195/50-15

1560,—

Ook regelmatig gebruikte banden, door inruil verkregen.
Prijzen incl. montage, balanceren, ventielen en BTW.

Openingstijden:
dagelijks tot 17.00 uur; vrijdag koop/kijkavond 19.00-21.00 uur;
zaterdag 9.00-13.00 uur.

RICTAIAN
AVTOBANDfN

Tot ziens op Spoorstraat 28, Ruurlo, tel. 05735-2000*

Slotsteeg 18 - Hengelo - Tel. 05753-2779

Wie zoekt, kent Holtslag Ruurlo niet. Wie Holtslag Ruurlo kent, zoekt niet.

l'ar i s

ZONNEBRIL
OP STERKTE

Dé spijkerbroek
die jou past

Als je veel moet lopen of staan,
trek dan je Wolky's aan.
l.yon

It's your brand BIG-JOHN

Een echte

JAGERSKIJKER
designedfor walking.

met hand gecoated renzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
JEANS

Officieel Wolky (leider:

de merken
Swift, Tasco, H e, A en Reuss,

Alleen bij:

Bresser

O© juwelier

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

i^WEHL-VORDEN

Zutphenseweg 9, Vorden.

<X> Opticien TelefoomsOS

EEN GEZOND STUKJE VLEES IS
DE BASIS VOOR EEN GEZONDE MAALTIJD.
Vleesveebedrijf „De Huikert" staat garant voor uniek kwaliteïts-rundvlees
zonder toegediende hormonen of restanten van andere genees- of groeimiddelen.
Voor een folder en vrijblijvende informatie:
BT 05739 - 1202

(fam. A. Sasse)

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel:05752-3006

7Zutphenseweg
t
5

siemennk VORDEN

tteds JorllrefttnJ!

VLEESVEEBEDRIJF
„DE HUIKERT"

IE5EH

MONTUUR COMPLEET MET
GLAZEN IN UW EIGEN LEES
AFSTANDSTERK11
VOOR EEN ZEER PLEZIERIGE
PRIJS.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-8l378

rolluiken

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18,7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

HEGRO)

parket «n zonwering

Gcirvelinkplein 20
05735-1661

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.
Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.

Kom gezellig even binnen wandelen,
en bekijk onze paascollectie.
Fleur je huis eens gezellig op met een leuke poosboom!

We hebben o.a.:
nostalgische eieren
£r paastafelkleden
houten haasfiguren
O pluche kuikens
leuke paaslopers
<Jr paasservetten etc.

BARENDSEN
E

S

C

H

E

N

K

E

Voor je complete
naar

outfit

N

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752 -1742

CORNER
Zutphenseweg 8 - Vorden

Markt 21 - Zelhem

SIEMENS VAATWASSER

Sneller,
veiliger, gemakkelijker:
de geldautomaat van
de Rabobank

3

PRIMERA

programma's w.o. spaarprogramma
beveiliging tegen waterschade
laag energieverbruik 1.2 kW
indikatie zoutvoorraad
geluidsarm
capaciteit 12 couverts

f 1198.-

TIJDELIJK

LidS.KV.
Dorpsstraat 4 - 7261 AW Ruurio

Luxe brood en Banketbakkerij

Hartman
kan voor uw gezellige en smakelijke Paastafel zorgen
met o.a. de volgende sortering:
A'dam roomboter
paasbrood

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ca vorden
tel. 05752-1381

Rabobank S

Waddenbrood
Muesli
Kleinbrood
Puntjes
Kadetten
Bolletjes
Maanzaadbolletjes
Sesambollen
Koffiebroodjes
Croissants
Hamcroissants
Kaascroissants
Harde broodjes

met Amandelspijs

Roomboter
paasstollen
met Amandelspijs

Eierbrood
Suikerbrood
Rozijnen en
Krentenbrood
Melkbrood
Witbrood
Vloerbrood
Volkorenbrood
Volkorengrof
Tarwebrood
Gelderse Tarwe
Tarwerogge
M o Ie n b rood

screens

Aangenaam

HEGRO
Garveünkplein 20
05735-1661

AMCO

BAKT ZE BRUIN
MET SHOW EN
DEMONSTRATIES

Alle soorten

Frans Stokbrood
Uienkruier
Sausijzenbroodjes

Limburgse vlaaien, in diverse smaken
appelvlaai, kersenvlaai, abrikozenvlaai,

24 uur per dag

rijstevlaai

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
Chocolade-eitjes en Paasschuim
OOK VOOR DIABETICI

Alle brood en banket wordt gebakken in
onze moderne brood en banketbakkerij
van uw Warme Bakker extra fijn

Dorpsstraat 3 - Telefoon 1386 - Specialiteit: Bolussen
Wij wensen U Prettige Paasdagen met veel zon

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
,VOOR ELKE TAK VAN SPORT
ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN»Tel.05752-1318

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

RIJSCHOOL
HORSTMAN
NU OOK MOTORRIJLES
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

WIJ HEBBEN AL EEN
ZONNEHEMEL VANAF

599.

-GROOTSTE KEUS-

ci m c o

\een zaak van vertrouwen/

N IEUWSTE APPARATEN -SPECIALE PRIJZEN -

* TEVENS VERHUUR ZONNE-APPARATUUR

Jllll

Op vrijdag 2 april start de show van
gezichtsbruiners, zonnehemels,
zonnecombinaties en sunmobiles.
Tijdens de demonstraties kunt U
gebruikmaken van een éénmalige
aanbieding! Als U tijdens de
showdagen sunapparatuur t.w.v.
1000.- aanschaft, krijgt U een echt
voetmassage-apparaat gratis
t.w.v. 149.-.

Geldig t/m 16 april

EBING ELECTRO BV, Kerkweg 3 Zelhem Tel. 08342-1378
ELIESEN ELECTRO, Emmerikseweg 46 Baak Tel. 05754-1264
ELIESEN ELECTRO, Nieuwstad 45 Zutphen Tel. 05750-43202
AMCO ELECTRO VORDEN BV, Dorpsstraat 8 Vorden Tel. 05752-1000
INSTALLATIEBEDRIJF STEGEMAN BV, Dorpsstraat 23 Ruurio Tel. 05735-1414

AMCO. DE ZAAK DIE MEER VOOR JE DOET!

