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College-kaarten in Vorden zijn bijna geschud

CDA en WD leveren beide
een wethouder
"Waarom het CDA en de WD de komende vier jaren weer het college zullen gaan vormen is imj een raad-
sel. Ik ben dan ook hij/onder teleurgesteld, dat kan ik U wel vertellen", aldus reageerde de heer W.M.
Voortman, fraktievoorzitter van de PvdA afgelopen weekend. "We hebben onderling met elkaar gespro-
ken, eerst gezamenlijk en vervolgens de frakties afzonderlijk. Uit deze gesprekken heb ik de konklusie ge-
trokken dat een college PvdA met WD of PvdA met CDA beslist mogelijk bleef. Intussen is gebleken dat
het CDA en de WD hun voorkeur voor elkaar hebben uitgesproken. Nogmaals voor ons h ij/onder teleur-
stellend. We zouden in de persoon van de heer van Tilburg een zeer deskundige wethouder hebben gehad.
We zullen ons nu nog intern gaan beraden hoe onze opstelling de komende periode in de raad zal zyn", al-
dus de heer Voortman.

J .K GEERREN

Capabele kandidaten
De heer H. Tjoonk, fraktievoorzitter
van de VVD schat de kans op een col-
legevorming CDA/WD op zeker 75
procent. "Laat ik eerst stellen dat wij
alle drie kandidaten voor de wethou-
derspost capabel vinden. Uit gesprek-
ken met de PvdA bleek dat wij samen
ook op het goede spoor zaten. Dus die
samenwerking zou niet ondenkbaar
zijn geweest. In het gesprek met het
CDA heeft deze partij duidelijk haar
voorkeur uitgesproken voor een sa-
menwerking met de WD. We heb-

ben de zaak afgedwongen. Binnen het
college is al een jarenlange samenwer-
king tussen WD en CDA. De heer
Geerken (huidige wethouder CDA)
kennen we al twaalf jaar. Vandaar dat
wij gezegd hebben dat onze voorkeur
in eerste instantie naar het CDA uit-
gaat", aldus de heer Tjoonk.
Aan het eind van deze week zullen de
gesprekken tussen de WD (kandi-
daat-wethouder Mr. M.A.V. Slingen-
berg) en het CDA (kandidaat-wet-
houder J.F. Geerken) worden voort-
gezet.
"We zullen natuurlijk nog wel moeten
praten over de verschilpunten die er
tussen ons en het CDA bijvoorbeeld
zijn ten aanzien van de dienst ge-
meentewerken (in hoeverre wel of
niet privatiseren). Ook zullen we van
gedachten moeten wisselen over het
sociaal kulturele programma. Maar ik
denk dat wij daar wel uitkomen", al-
dus de heer Tjoonk.

Vrijwel rond
Mevr. M. Aartsen-den Harder zal de
komende periode de CDA fraktie in
de gemeenteraad gaan aanvoeren. Zij
volgt daarbij de heer C.Chr. Voerman
op die zoals bekend vanwege zijn Sta-
tenlidmaatschap niet meer in de raad
terugkeert.

Mr. M.A.V. SL1NGENBERG

Uit hoofde mm haar nieuwe funktie
heeft mevr.^Ptsen mede de bespre-
kingen met de PvdA en WD over de
collegevorming gevoerd.
"Hieruit is voor ons duidelijk geble-
ken dat een combinatie CDA/WD
het meest vjÉLde hand ligt. Wel zul-
len we nog mmd de tafel gaan zitten
om te kijken welke beleidslijn gevoerd
moeten worden. In principe is de sa-
menwerking wel rond. Knelpunten
zijn er eigenlijk niet. De kans op een
college CDA/VVD is dan ook heel
erg groot", aldus mevr. Aartsen.

Jac. H. de Jong president direkteur Nedac-Sorbo

Algemene Radio & Televisie
Organisatie (A.R.T.O.) opgericht
De heer Jac. H. de Jong, president-direkteur van de Nedac/Sorbo heeft een concessie aangevraagd voor
een commercieel televisienet. Hiervoor heeft hy de holdingmaatschappij Algemene Televisie Omroep
ARTO-net opgericht. De heer de Jong wil het nationale bedrijfsleven via dit televisienet de mogelijkheid
bieden een tegenwicht te geven tegen de commerciële informatie via buitenlandse zenders.
De heer de Jong, algemeen direkteur
van de ARTO stelt dat deze ARTO
een omroeporganisatie tot stand wil
brengen op commerciële grondslag.
Hij is van mening dat deze commer-
ciële grondslag dienstig zal kunnen
zijn aan economie, ontwikkeling, in-
formatie, amusement, educatie,
cul tuur en sport.
De ARTO is bereid om samen te wer-
ken met bestaande omroeporganisa-
ties, alsmede andere organisaties die
reeds op commerciële basis uitzen-
den.
Het is volgens de heer de Jong een
misverstand om commerciële com-

municatie te beschouwen als een
platvloers advertentiespel, waarin kre-
tologie domineert.
Via commerciële radio en televisie
onstaan nieuw mogelijkheden voor
informatie, amusement, educatie, cul-
tuur en sport.

Volgens de heer de Jong wordt de con-
sument onderschat als men denkt dat
"commercie" een slechte invloed zou
uitoefenen of de consument zou wil-
len misleiden. Als men reklame
maakt en het produkt blijkt niet te vol-
doen, dan straft de consument de aan-
bieder af. Een maatschappelijke be-

voogding tast de vrijheid van de mens
af. Via commerciële ethercommuni-
catie kan de producent voorlichting
geven over zijn produkt of de diensten
die hij kan aanbieden", zo vindt de
heer de Jong.

Behalve het reeds genoemde ARTO-
NET is ook de werkmaatschappij AR-
TO CREATIEF opgericht, een maat-
schappij die onder meer mediapro-
gramma's gaat produceren. Verder is
opgericht ARTO BENELUX een sa-
menwerkingsverband met Belgische
partners.

Tien jaar Tafeltje-Dekje
Vrijdagmiddag 4 april gaan de dames van Tafeltje-Dekje naar de
Wehme om daar gezamenlijk het tien-jarig bestaan te vieren. In dit
bejaardencentrum worden nl. de maaltijden bereid. In totaal zyn er 22
dames vrijwel dagelijks voor Tafeltje-Dekje in de weer. Per dag wor-
den er 26 maaltijden weggebracht. Niet alleen "normale" maaltijden
maar ook door de artsen voorgeschreven dieëten. De kosten zijn laag.
Per maaltyd wordt f5,50 in rekening gebracht. In feite zou het bedrag
f 7,25 per maaltijd moeten zyn. De overheid subsidieert nl. f 1,75.
Het initiatief om in Vorden tot "Tafel- telandsvrouwen; de KPO en de
tje-Dekje" te komen werd tien jaar ge- NCVB. Deze drie verenigingen zijn
leden genomen door de plaatselijke ook in het Stichtingsbestuur vertegen-
afdelingen van de Ned. Bond van Plat- woordigd. Namens de Plattelands-

vrouwen hebben daarin zitting me-
vrouw R. Pelgrum; mevr. M.G. Wol-
ters en mevr. M.A. Brinkman.
Mevr. E. v.d. Berg heeft namens de
KPO zitting en mevr. Gille namens de
NCVB.

Presidente is mevr. Pelgrum, terwijl
mevr. Brinkman de dubbelfunktie se-
kretaresse/penningmeesteresse
bekleedt. De dames Wolters, v.d. Berg
en Gille zijn per toerbeurt elke kwar-
taal één maand kontaktpersoon. Dat
betekent dat zij die bewuste maand al-
les coördineren.
Mevr. Brinkman vertelde ons dat alle
dames die bij Tafeltje-Dekje betrok-

ken zijn, de werkzaamheden als bij-
zonder prettig ervaren.
"Dit werk schept een band met de
mensen. Het is niet alleen het afgeven
van de maaltijdenje houdt ook min of
meer bepaalde dingen in de gaten".
Mevr. Brinkman is van mening dat het
gehele projekt Tafeltje-Dekje de afge-
lopen jaren een gunstige ontwikkeling
heeft doorgemaakt. 'Tien jaar gele-
den waren de mensen aanvankelijk
erg terughoudend. Adressen van
mensen die gebruik van ons zouden
kunnen maken kregen we in die tijd
allen van de plaatselijke artsen door.

Ook de gemeente was in die beginja-
ren niet zo enthousiast. Dit is thans
duidelijk veranderd. De gemeente
Vorden is zelfs erg positief. Dit komt
mede doordat landelijk meer aan-
dacht aan het ouderenbeleid word ge-
schonken. Hieraan zo merk je, wordt
meer prioriteit gegeven", aldus mevr.
Brinkman.
De dames die in Vorden de maaltijden
rondbrengen beperken zich niet al-
leen tot de kom van het dorp. Ook in
de buurtschappen zijn zij bij wijze van
spreken "kind aan huis".

Wiel van
vrachtwagen

te bed
Een leuk geshowd bed in de etala-
ge van meubel/aak Helmink kreeg
in de nacht van zondag op^fcan-
dag een merkwaardige oiJPriuk.
Een grote vrachtwagen comoinatie
verloor twee achterwielen en een
van de twee denderde over de
straat en knalde met grote snelheid
door de grote etalageruit o^^het
spoor van vernielingen te e^pgen
op het bed. Het andere wiel Kwam
onder de wagen terecht. Het onge-
val gebeurde om l uur 's nachts.
De politie stelt een technisch on-
derzoek in naar de oorzaak. Vast
staat in ieder geval dat de wielbou-
ten niet zijn afgebroken.
Voorlopig houdt men er rekening
mee, dat de wielmoeren niet goed
waren aangedraaid.

Film "Leo Lont"
draait in Vorden
In zaal De Herberg draait woensdaga-
vond 9 april de film "Leo Lont". Deze
film, gemaakt door enkele inwoners
uit Hengelo heeft enkele weken terug
voor maar liefst 6 uitverkochte avon-
den gezorgd in zaal Concordia te Hen-
gelo. Een film vol spanning en humor.

Over vallende muren
Het is paasfeest geweest. De macht
van de dood is overwonnen. En leven
we nu uit die Paasboodschap van be-
vrijding uit de macht van de dood?
De Israëlieten merkten al, hoeveel
hindernissen er voor bevrijde mensen
kunnen zijn, die moeten worden ge-
nomen. Jozua 6 vertelt van zo'n hin-
dernis: een stad met dikke muren, een
schijnbaar onneembare vesting.
Maar ook gaat het dan over de manier,
waarop deze hindernis kon worden
genomen. En dat was voor onze be-
grippen toch een vreemde manier.
Dit verhaal van de vallende muren
van Jericho zal a.s. zondag aan de orde
zijn. Het lied voor deze zondag is
Psalm 81. In deze Psalm vinden we én
de vreugde om het heil, én hoe nu ver-
der.

Interchrist
Het interkerkelijke koor Interchrist,
o.l.v. Lucian Venderink-Smeenk, kan
nu al terugzien op een geslaagd sei-
zoen. Het koor, bestaande uit 18 le-
den, met een gemiddelde leeftijd van

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

ca. 25 jaar, heeft de afgelopen maan-
den 15 keer medewerking verleend
aan jeugddiensten. Men nam tevens
deel aan de Vordense muziekdag, de
kerstmarkt en de advents-/angdienst
waarbij men werd begeleid door een
midwinterhoorn. In de overige dien-
sten heeft men muzikale ondersteu-
ning van trompet, fluit, gitaar en pia-
no.
Het repertoire van het koor is zo veel-
zijdig mogelijk samengesteld, waarbij
men erg veel belang hecht aan neder-
landse teksten. Zo staan er klassieke
en barokke maar ook zeer moderne,
eigentijdse werken op het repetoire.
Bijna alle liederen zijn 3 of 4 stemmig,
met pianobegeleiding of a capella.
Men kan natuurlijk altijd nieuwe le-
den gebruiken, dus als men het fijn
vindt om te zingen en op deze manier
mee te werken aan kerkdiensten e.d.
is men van harte welkom om eens een
keer te komen kijken in "de .Voorde",
waar het koor vrijdagsavonds repe-
teerd.

Terugblik op de viering
van Pasen
De kerkdiensten die op het hoogste
christelijk feest in Vorden gehouden
zijn, werden bijzonder goed bezocht.
Na de viering van Witte Donderdag
en Goede Vrijdag, was de R.K. kerk
aan het Jebbink geheel gevuld op za-
terdagavond voor de Paaswake.
Bijzonder indrukwekkend was het
aansteken van de Grote kaars en het
daarna doorgeven aan de kaarsen die
elke kerkganger had gekregen.
Op Paasmorgen was het aan het Jeb-
bink stoelen slepen, terwijl ook in de
Hervormde Kerk geen plaats onbezet
bleef.
In de Gereformeerde kerk werden
twee diensten gehouden om het aan-
tal bezoekers te kunnen bergen.
Bijzonder verrassend was de grote op-
komst op Tweede Paasdag, waar een
ander-dan-andere-dienst werd gehou-
den.
De vele aanwezigen konden elkaar
ontmoeten tijdens de dienst met een
kop koffie. Er waren foto's die op in-
drukwekkende wijze het Paasgebeu-
ren duidelijk maakten.

Ook was er een gesprek over het bij-
belgedeelte. Door de grote opkomst
kon lang niet iedereen plaats bemach-
tigen bij de persoonlijke bespreking.
De Raad van Kerken mag zich ver-
heugen in een goed init iatief dat zeker
in het nieuwe seizoen een vervolg zal
krijgen.

Kortom: het was goed Pasen vieren in
Vorden. De Paastijd duurt overigens
nog zeven weken, tot de afsluiting op
de Pinksterdagen.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
/üterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 11.00 uur Eucharist ieviering,
plechtige viering zilveren priesterfeest pa-
stoor.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 6 april 10.00 uur ds. H. Westerink.

GEREF. KERK VORDEN
Geen opgave ontvangen

WEEKENDDIENST HUISARTS
5 en 6 april dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Zater-
dagmorgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00 tot 9.15 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8-.00-1S.OO- uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15tot lO.OOuurenl7 .45tot !8 .15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
5 en 6 april W.A. Houtman, Vorden. Tel.
05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 5 apri l 12.0()uurtot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Noordkamp, tel.
3534. Tevens de gehele week van 19.00 tot
07.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

•
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEK J l
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen
voor half negen.

HARIHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K Voornam is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

BEGRAFENISDIENST
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

BRAND MELDING
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Kalvervierling bij fam. Lebbink

Bij de familie Lebbink, Vosheuvelweg, werd een kalvervierling geboren. Joke en Willem tonen hun
kroost.

informatiekantoor
Het bestuur van de VVV is de afgelo-
pen maanden druk doende geweest
om lokaties te bekijken waar een ei-
gen VW informatie-kantoor geves-
tigd kan worden.
De voorkeur gaat momenteel uit naar
een pand in de Dorpsstraat. Probleem
is echter dat het pand nog verhuurd is,
zodat er in elk geval deze zomer nog
geen gebruik van kan worden ge-
maakt. Tijdens de najaarsvergadering
hoopt het bestuur de definitieve voor-
stellen aan de leden te kunnen voor-
leggen.

Wel zullen voor de aanvang van het
komende toeristenseizoen aan de
achtkastelenroute een vijftal picknick-
plaatsen worden gerealiseerd te weten
aan de kruising Vordense Be^k -
Schuttestraat; parkeerplaats Baakse-
weg bij kasteel Hackfort; kruising van
Lennepweg - Larenseweg; Kapelweg
nabij Kapel; kruising Veengoot - On-
steinseweg. Staatsbosbeheer heeft
toegezegd de picknickplaats aan de
Wildenborchseweg te zullen renove-
ren. Verder zijn er bij het VW be-
stuur momenteel twee nieuwe wan-
delroutes en één nieuwe fietsroute in
voorbeeiding.

Eierenzoeken op
Kranenburg
Vier en vijftig kinderen namen deel
aan de door Kanenburgs Belang geor-
ganiseerde eierzoekwedstrijd. Een
groot aantal ouders waren ook aanwe-
zig. En ditmaal had de jeugd geluk,
want tijdens het zoeken van de eieren
was het droog en scheen de zon.
In het Jonkersbos werd naarstig ge-
zocht naar de verstopte vijftig kippen-
eieren en twintig chocolade-eieren.
Het beste resultaat werd beloond met
een prijsje en die vielen als volgt:
groep 1:1. Jos Reintjes; 2. Marike Bes-
seling en Maarten Boot.
Groep 2: 1. Stefan Fleming; 2. Jeroen
Fleming, Nathalie Steentjes, Kissy
Roelvink, René Nijenhuis en Arjan
Wessels.
Groep3: l.RenateNijenhuis, Herwin
Reintjes, Oscar Bleumink en LUC Eb-
bers.

Gevonden en verloren
voorwerpen
GEVONDEN: originele baby-pdp met
rood pakje; damesfiets, opoe-model,
merk Gazelle; o.k. pasje; glei-curve;
bruin lederen portefeuille met in-
houd; zwarte sjaal; bankbiljet van
f 100,-; autosleutel; sleutel nr. 13;

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.
Vrijdagavond koopavo'nd

LAARSTRAAT 1
ZUTPHEN
Telefoon 05750-14394

LANDEWEERD
als t om kinderen gaat.

zwart-witte krielkip; 4 sleutels; grijs-
zwart gestreepte kat met witte poot-
jes; twee varkensroosters; 11 varkens-
roosters; poes, wit/zwart/bruin;
bruin/zwart lederen etui met sleutels.
VERLOREN: drie kippen; verzeke-
ringsplaatje; huissleutel met wit
touwtje; groene damesbaret; zwarte
handschoen; honderiem met donker-
bruin hengsel; zwarte Pekinees(teef);
hondje, asbakras grijs-zwart met witte
vlek; wieldop; zwart-bruine herder;
rood etui met l huissleutel en auto-
sleutels merk Talbot; bos autosleu-
tels, merk Opel; autosleutels aan ring
met sleutelhanger, opschrift "Servo-
car"; herenhorloge, merk Citizen met
ingegraveerde postcode.

ZAAL

e Berherg'

Woensdag 9 april film
20.00 uur. Entree f 5,-

'LEO LONT
(neef van James Bond)

SPAAR

VEEL

GELD UIT!

Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
of

TAPIJT met de
unieke

CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf
verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

met
Televisie

reparaties
—,- direc»

. naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

V zoekt gewoon eens wat „anders" om uw feest te
vieren. Met een klein of groot gezelschap,
't Pantoffeltje heeft vooral na de verbouwing een precies
„passende" gelegenheid.

Vooral sfeervol, een tikje nostalgisch, eigenlek uniek
voor deze omgeving! Met een eigen parkeerplaats en
airconditioning.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge-
legenheid voor uw familiediner.

ke ge-

KARBONADE - ZOVEEL U WILT

2)
00
O

O
m

de Timmer ieë jy
NRESTAl R A N I & C A K Ê

Arie Maaldcrink

c ̂
Q) Q.

^™

D
LU

Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

KARBONADE - ZOVEEL U WILT

vrijblijvend
kijken naar
onze
nieuwe
collectie

Laat nu uw
MAAIER

vakkundig
reviseren

en
slijpen.

GRASMAAIMACHINES

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen
Telefoon 18411

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

G.T.W. Reizen B.V.

Per luxe touringcar naar:

de huishoudbeurs
in Amsterdam
op 8, 10 en 12 april a.s.
Prijs f 23,- p.p. (inkl. entree).

bloembollenvelden &
Keukenhof
elke dinsdag, donderdag en zaterdag
van 15 april t/m 24 mei a.s.
(Corso 26-4)
Prijs f 23,- p.p. (ink. entree).

Inlichtingen en boekingen:

reizen b.v.
Doetinchem, Telefoon 08340-35945 of bij
J.L. HARREN, Klarenbeekseweg 14, Voorst. Tel. 05758-1334

Vrouwenclub Medler
De dames van 't Medler komen 7 april
bijeen, om te luisteren naar Han Keu-
per uit Doetinchem. Hij brengt die
avond zang en muziek. En daarbij
veel zang in dialect.
Op 21 april komt de heer Aalderink
van de Wiersser-allee de dames ver-
tellen over "De Wiersse". "In en rond
de Wiersse" is het thema. Op 27 mei
gaan de dames naar Ruurlo. O.m.
wordt het gemeentehuis bezichtigd
en gaat men pannekoeken eten bij
"De Heikamp".
Op 10 juni wordt het jaarlijkse reisje
gemaakt. Ditmaal richting Arnhem,
het Montferland en wordt in Lent een
cactuskwekerij bezocht. In Voorst
tenslotte wordt bij restaurant "De
Bok" de inwendige mens versterkt.

Jong Gelre Warnsveld
Houdt op 5,11 en 12 april hun revue-
avonden in de Uitrusting te Eefde. De
revue is geheel geschreven door eigen
leden en wordt ook opgevoerd door
eigen leden. De revue heeft als titel
„Sensatie Recreatie".
Dat belooft dan ook drie gezellige la-
chavonden te worden.
Na afloop van de revue kan er gedanst
worden tot in de kleine uurtjes met op
5 en 11 april Assorti en op 12 april Re-
play.

Speciale
aanbieding
Lastrafo
in mobiele uitvoering
220/380 Volt
Lasvermogen 160 A
Nu

Barendsen Vorden B.V,
Zutphenseweg 15 - Vorden.

Vanaf heden verkrijgbaar aan de ijskar.
NICOLA PASCARELLA Tel 05752 2471

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 7 APRIL
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• IMylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451



Met grote dankbaarheid geven
wij kennis van de geboorte van
onze dochter

HARIËTTE
•

Zij werd op 1 april 1986 gebo-
ren.

Gerrit en Hennie
Oldenhave.

Leestenseweg 28
7231RSWarnsveld.

Te koop: Lada stationcar bj.
'80 en aantal broeikasra-
men, een vierkante tafel
eiken (uitschuifbaar).
Tel. 05752-6439.

ZAAL

f „Je Herberg"

Woensdag 9 april film
20.00 uur. Entree f 5,-

'LEO LONT
(neef van James Bond)

Wij zijn verhuisd per 2-4 van
Hoetinkhof 205 naar
W. ALEXANDERLAAN 4
7251 AW Vorden. Tel. blijft
3150.

G.H.W.ARENDSen
H.H. KETTELERIJ

Gratis af te halen lief klein
hondje.
Tel. 05754-534.

Gevraagd voor z.s.m. nette
hulp voor 1 a 2 morgens per
week voor de grotere werk-
zaamheden in de huishouding.
E.J. Klein Kranenbarg,
Lage Lochemseweg 4,
Warnsveld. Tel. 05751-466

Te kopp: eiken tophout.
Th. Zents, tel. 1924
Vorden.

H.S.V. DE SNOEKBAARS
Denkt u aan de feestavond
op zaterdag 12 april a.s. in "De
Herberg".

SPOED
BAAK
Verbouwde ruime sfeervol-
le boerderij op ca. 2000 m2

grond.

BOD GEVRAAGD:

Inl.: Makelaardij o.g.
Gelria B.V,
Lange H of straat 30 te
Zutphen.
Tel. 05750-15404*.

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

H.S.V. DE SNOEKBAARS
Denkt u aan de feestavond
op zaterdag 12 april a.s. in "De
Herberg".

• Metselwerk
Timmerwerk

• Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752 1486.

Te koop: Fiat Panda 45 Pri-
ma als nieuw, bj. April '83.
Kleur zwart, km.stand 14.000
met open dak.
Tel. 05753-3600
na 18.00 uur.

Te koop: z.g.o.h. motor
Suzuki 1100 GSX, bj. '81.
Prijs f 5000,-
Tel. 05752-3456
(na 17.30 uur).

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39„Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

LEGO
BAZAR SUETËRS
VCRDEN - KRANENBURG

Donderdag 10 april 1986 viert onze moeder,
groot- en overgrootmoeder

MEVR. SMIT-FRUCHNICK

haar 100ste verjaardag.

Gelegenheid tot feliciteren op de receptie §
van 16.00 uur tot 18.00 uur in zaal
"De Olde Smidse" f

$
Fam. Huizinga
Hoetinkhof 2, 7251XN Vorden.

Hiermede wil ik U allen bedanken voor de
vele gelukwensen, bloemen en cadeaux die
ik mocht ontvangen op mijn 65ste
verjaardag

JOHAN KOK

Vorden, april 1986
Houtwal 4.

Voor Uw belangstelling,
felicitaties en geschenken
in welke vorm dan ook aan

mij aangeboden ter
gelegenheid van mijn

afscheid als directeur van
de Coöperatieve Raiffeisen-
bank Hengelo Gld., zeg ik U

hartelijk dank.

F.H.Zilvold.
Kastanjelaan 2

7255 AM HENGELO GLD.

Rabobank S

Na een liefdevolle verzorging in het "Groot Graffel" te
Warnsveld, is vrij plotseling van ons heengegaan, mijn
broer, zwager en oom

JAN FLORIJN

op de leeftijd van 83 jaar.

Uit allernaam:
JA. Lettink-Florijn
A.J. Lettink

Vorden, 27 maart 1986.

Correspondentie adres:
Pastorieweg 9,
7251 AK Vorden.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Maar blij vooruitzicht dat mij streelt
Ik zal ontwaakt Uw lof aanschouwen
U in Gerechtigheid aanschouwen
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld

Ps.17:8

Heden behaagde het de Heeretot zich te nemen onze in-
nig geliefde en zorgzame moeder, groot en overgroot-
moeder

HENDRIKABENNINK
geboren Ebbers

sinds 1939 weduwe van Frederik Hendrik Bennink

in den gezegende ouderdom van 92 jaar.

Zij is verlost. God heeft haar welgedaan.

Zelhem: H.W. Bulten-Bennink
Vorden: B.F. Bennink

E. Bennink-Oltvoort
Vorden: G.H. Bennink

klein- en achterkleinkinderen.

7251 KG Vorden
1 april 1986, Wildenborchseweg 18

De rouwdienst wordt gehouden op D.V. Zaterdag 5 april
om 12.00 uur in de Kapel van de Wildenborch, waarna
de begrafenis om 13.30 uur zal plaatsvinden op de be-
graafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor de aan-
vang van de dienst. Geen bloemen.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.

Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

NIEUW

Videotheek

NIEUW

't Hoekje
Burg. G alleestraat 44 - Vorden

M.i.v. zaterdag 5 april a.s.
starten wij.

Ruime keuze in VHS en Bèta
banden, alle bekende titels
aanwezig.
Recorder met 3 films
f 25,- per dag.
Openingstijden: ma, di, wo, do en vrij 1 3.30
tot 20.00 uur, za 1 3.00 tot 1 9.00 uur,
zo 14.00 tot 18.00 uur.

NIEUW NIEUW

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerjnk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

DeTouwtrekvereniging "Vorden" nodigt bij
deze alle leden, donateurs en leveranciers
oud-papier met hun huisgenoten uit voor
de

AAR LI J KS E
TONEELAVOND

in zaal Schoenaker.
AANVANG 20.00 UUR.

De Wildenborch se toneelvereniging brengt
ten tonele het stuk

"STREUPERS"
Deze avond is op zaterdag 12 april.

Het bestuur.

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen geldig 3, 4 en 5 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

2 kilo
Hollandse

Golden
delicious

1,95

MAANDAG
7 april

gesneden
witte kool
500 g rum

0.55

DINSDAG
8 april

gesneden
Holl. Andijvie

500 gram

1,95

WOENSDAG
9 april

gesneden
raapstelen

500 gram

1,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

PAK AAN!
SANDVIKIS
JARIG Si

TERUG
VOOR UW OUDE ZAAG,

BU AANKOOP VAN
EEN SANDVIK 297

if nu ITI I
/ Siindvik handzaag

, l y | H - 2 ! ) 7 2(>.(.r>00mm)
koopt, krijgt voor

/.'n oudt' l'750 k-rug,
l )c/.f ;iktii' loopl tot t-n mrt

: ( i r, 'HU.

tarendsen
Zutphenseweg - Vorden

SANDVIK GEREEDSCHAP
VAKWERK UIT ZWEDEN

H.S.V. DE SNOEKBAARS
Denkt u aan de feestavond
op zaterdag 12 april a.s. in "De
Herberg".

Kunstgebittenreparatie ̂ '

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: NAK gekeurde
pootaardappels van vroege
en late rassen en
consumptie aardappels.
Uit voorraad leverbaar

ROSSEL,
. i o It maat weg 3, Leesten
Warnsveld, 05750-21600

Kies de
Keurslager

ook in de
LET OP: Maandag 7 aprrl be-
gint onze actie waarbij U 1
van de 3000 mini vakanties
kunt winnen. Via onze aan-
biedingen maakt U kans op
extra kanskaarten.

Oosterse
reepjes

varkensvlees met
een verse groentemix

100 gram

1,55
gratis saus

Voor de boterham
Uit eigen worstmakerij
SCHOUDERHAM
100 gram 1,48
KOOKWORST
100 gram 0,79
FILET AMERICAN
100 gram 1,69

MAANDAG 7 APRIL

speklappen _ 0_
1 kg , 7,ZD
-f- 2 kanskaarten extra

DINSDAG 8 APRIL

Verse worst - 00
grof of fijn 500 gr. *lf "u
+ 2 kanskaarten extra

WOENSDAG 9 APRIL

Gehakt h.o.h
500 gram
+ 2 kanskaarten extra.

4,98

KEURSLAGER

VLOCjIVIAIM Zutphenseweg - Vorden

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

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

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

"Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar deerken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk

* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

S
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

F I A T F I A T

voorjaarsshow

vrijdag 4 april van 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 5 april van 10.00 - 21.00 uur

Personen en bestelwagens

Wl ENDELS
HENGELO G.

Ruurloseweg 50 - Telefoon 1871



X -̂J7^1o^W^
/te/0 IWWA ee„ elegante en

toch makkelijke hak.
Hij zit fantastisch
énisverrasse^

Maten 36-41
Adviesprijs

49,-

Uesa
platte schoen

tinten.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Straks uit het
vrijwillig

ziekenfonds?

^Xèlkomopons
GRATIS

spreekuur.;

Bel even voor
'n afspraak.

Assurantiekantoor
Van Zeeburg

Zutphenseweg 31
7251 DG Vorden
Tel.:05752-1531

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshlfsv.d.Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

5E&«

DAMESSCHOEN

Damesschoen
., in wit

en blauw
van f 45,-

nu

29,90

HERENSCHOEN

Heren moccasin
zacht nappa leer

in blauw en
lichtgrijs

van 109,-
voor

JONGENSSCHOEN

Pinocchio
jongensschoen

met
klitenband
van 109,-

voor

Tinoccnio
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

°Pinoccfuo
let op h«t mark!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pinocchiometer

Vele andere soorten en modellen
schoenen o. a. Brownie 's,
sportschoenen, disco schoenen,
collegeschoenen etc.

KINDERSCHOEN

Kindercorrectie schoen
wit, blauw en grijs
van verschillende
bekende merken

vanaf

ƒ 49,90

De Tuunte is er ook
voor uw vereniging.

Wij zijn nog steeds verbaasd:
maar 1 kilo ernaast.

De rollade is gewonnen door de heer H. Baank, Smids-
straat 15. Hij schatte het gewicht op 736 kg en het

was 735 kg. Voor André Eggink Langkampweg 5 (738
kg) en de heer Spithoven uit Kranenburg (740 kg) ligt
nog een kleine attentie klaar. Het was niet makkelijk.
De geschatte gewichten varieerden van 200 tot 2500 kg

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

BJefStllk 250 gram 6,25
VOORDELIG VLEES

EXTRA SCHERP IN PRIJS
DONDERDAG -VRIJDAG -ZATERDAG

Hamlappen kiio
Hamburgers 6 halen
4 betalen

9,75

ELKE WEEK VOORDEEL

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gekookte
worst
250 gram 1,95

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

SPECIALITEIT

MARKT
AANBIEDING

ROOMSCHNrrZELS
6 HALEN

4 BETALEN

maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt perk !o9,90

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

Zigeuner Schnitzels
5 halen 4 betalen

h.o.h. gehakt

per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90
Bij 1 pond gehakt gratis kruiden.

Alle gekruid gehakt -i nc
per kilo / f«fO

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

AUTORIJLES
KURSUS BESTAANDE UIT 1 7 PRAKTIJKLESSEN EN 8 THEORIELESSEN.

17 PRAKTIJKLESSEN:

Fase 7:De grondbeginselen van het wegrijden,
sturen, schakelen, etc. worden je bijgebracht.
Als je dit al kunt, mag je deze fase overslaan.

Fase 2: Op een van al het overige verkeer
afgesloten terrein leer je de auto spelender-
wijs beheersen. Stap voor stap wordt je uitge-
legd en voorgedaan hoe een auto werkt. Na ie-
dere stap krijg je de gelegenheid dit zelf te oe-
fenen, eerst onder begeleiding en, als het

goed gaat, alleen in de auto zittend. Zonder
gevaar! De auto kan op afstand bediend wor-
den en er is continu via de radio kontakt met de
instrukteur.

Fase 3: Pas nu je de auto goed beheerst, ga je
met je vaste i nstrukteur verder op de openbare
weg.

8 theorielessen: volgens het CBR „ja/neen"
systeem inclusief gratis proefexamen.

Deze aanbieding is geldig tot 30-4 1986

Bel nu rijschool GROENEVELD tel. 05735-1788, Garvelinkplein 11, Ruurlo

DE_VAIEWEIDE
Gemengde violen
24 stuks voor

Bos f reesia's
per stuk
VOLOP GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN

10.-
3,50
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Dierenarts J. Wechgelaer
bood boeren receptie aan

De Vordense dierenarts Dr. J. Wechgelaer bood dinsdagmiddag alle boeren waarmee hij in zijn loop-
baan in verband met zijn funktie te maken heeft gehad een receptie aan. Aan zijn oproep om naar Hotel
Bakker te komen hadden zo'n 250 boeren gehoor gegeven. De boeren zelf staken toen zij de uitnodiging
ontvingen de koppen bij elkaar teneinde de heer Wechgelaer een cadeau te kunnen aanbieden.
Dit cadeau, een vliegreis naar keuze,
werd hem overhandigd door de heer
J. Luimes. Deze schetste in het dialekt
de 34 jaren dat de heer Wechgelaer
zich onder de Vordense agrarische be-
volking heeft begeven.
"U stond ons altijd met raad en daad
terzijde. Als mens kwam U ook goed

over. Voor velen van ons bent U in de
loop der jaren een vertrouwensman
geworden", zo spak de heer Luimes.
De heer Wechgelaer staat er om be-
kend dat hij nogal nieuwsgierig van
aard is. Johan Luimes ging op zeer
geestige wijze op deze "karaktertrek"
van de scheidende dierenarts in.

Verder werden er op deze receptie die
in een gezellige en ongedwongen
sfeer plaatsvond geen toespraken ge-
houden.
Behoudens c^heer Wechgelaer zelf
die alle boe :^Rank bracht voor de fij-
ne manier v^Prop hij in al die jaren
met hen heeft kunnen werken.

Automatisering
varkenshouderij
Op 8 april a.s. organiseren de varkens-
houderijen Eibergen-Groenlo en de
standsorganisaties een voorlichtings-
en demonstratieavond rond de auto-
matisering in de varkenshouderij. De-
ze wordt gehouden in de zalen van
"Concordia" te Beltrum.
De avond is duidelijk bedoeld als een
kennismaking met informatica en au-
tomatisering. Een tweetal korte inlei-
dingen zal hiertoe de eerste aanzet
zijn.
De heer J.W. Visscher, coördinator bij
de SIVA (StichtingInformatieverwer-
king Varkenshouderij) zal in het kort
de ontwikkeling op automatiserings-
gebied schetsen, met name in de ma-
nagementsfeer.

De heer W. Legters, van het CVP
(Consulentschap voor de Varkens en
Pluimveehouderij) zal zijn inleiding
richten op de procesautomatisering.
Na de inleidingen is er op diverse
plaatsen in de zalen gelegenheid om
ook daadwerkelijk te kijken en te luis-
teren naar deskundige toelichting bij
aanwezige apparatuur. Aanwezig zijn
o.a. apparatuur op het gebied van brij-
voedering, klimaatregeling, waterdo-
sering, zeugenvoeding en enkele ma-
nagementkomputersystemen.

Medic Alert
vakantietip
Minstens een miljoen Nederlanders
heeft een verborgen medisch pro-
bleem. Die varieert van contactlenzen
tot een pacemaker voor hartpatiën-
ten. Van suikerziekte tot hemofilie.

Van epilepsie tot inwendige prothe-
sen. Van het gebruik van antistollings-
middelen tot overgevoeligheid voor
bepaalde medicijnen.
Raak zo iemand buiten bewustzijn of
is op andere wijze niet in staat te zeg-
gen wat er aan scheelt, dan spreekt
Medic Alert voor hem of haar. Op het
Medic Alert embleem (pols- of hal-
sembleem) staan namelijk de belan-
grijkste medische gegevens gegra-
veerd. In het Engels, zodat het em-
bleem ook internationaal zijn waarde
heeft.

De naam Medic Alert plus de opval-
lende, welbekende aesculaap staan er
voor garant, dat in geval van nood, het
embleem snel wordt ontdekt. Een
dokter in Nederland of waar ook ter
wereld, is aldus snel op de hoogte van
de vitale gegevens.
Vor veel mensen die op vakantie gaan
is dat een extra geruststelling. Zowel
in Nederland als daarbuiten.
Over de hele wereld zijn er ruim 2,5
miljoen mensen die het Medic Alert
embleem dragen, in Nederland al
haast 50.000. Meer dan vijf en twintig
landen zijn al aangesloten bij deze
niet-commerciele organisatie en zij
beschikken over een eigen centraal
medisch archief. Voor Nederland is
dat centrale medische archief onder-
gebracht in het Rode Kruis Zieken-
huis te Den Haag. Voor noodgevallen
is dit centrale archief voor hulpverle-
ners dag en nacht het hele jaar door
bereikbaar per telefoon. Het nummer,
dat toegang geeft tot het archief (en
ook het telefoonnummer) is op het
Medic Alert embleem vermeld.
Het embleem kost f30,- voor een één-
malige levenslange inschrijving. Voor
dat luttele bedrag krijgt u tevens een
volledig ingevulde informatiekaart
van de Koninklijke Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst.
Bel 01869-2043 of stuur een briefje
aan de Stichting Medic Alert Neder-
land, Oudendijk 40, 3267 LS Gouds-
waard. Per kerende post wordt u dan
een inschrijvingsformulier toegezon-
den.

Ponypark Slagharen
Ponypark Slagharen begint op Goede
Vrijdag aan het vier en twintigste sei-
zoen. Een dag later komen al duizen-
den gasten die hebben geboekt voor
het doorbrengen van het Paaswee-
kend in een van de vierhonderd zo-
merhuizen van het park.
Nieuwe attracties zijn toegevoegd aan
de vele die er al zijn, straten en pleinen
zijn vernieuwd, er zijn her en der
bloembakken geplaatst en talrijke zo-
merhuizen zijn voorzien van mooie
tegelpaden. Bovendien is er voor ge-
zorgd dat 1986 een heel bijzonder
sportief jaar wordt!
Anton Geesink is wereld-oefenmees-
ter judo geworden. Hij blijft in Slagha-
ren colleges geven aan judoka's. Al-

•vütfleen al daarvwf bestaat zo'n geweldi-
ge belangstelling, dat alle geplande
data nu al nagenoeg zijn volgeboekt.

Ten behoeve van voetbalverenigin-
gen zijn de oefenmeesters Jan Brou-
wer en Henk Wullems aangetrokken.
Zij geven in 1986 een aantal colleges
voor de jeugd van voetbalvereniging
gen uit heel Nederland. Er zijn ook
weer karatelessen gepland, maar ook
de fietscrossers kunnen rekenen op
een paar bijzondere wedstrijden.
Op 13, 14 en 15 juni worden voor de
derde keer de wedstrijden gehouden
om de European Challenge Cup. En
tijdens de Pinksterdagen organiseert
de KNWU een Nationaal Fietscross-
festijn voor Junioren en Recreanten.
N ieuw is bovendien, dat er dit jaar een
bijzonder kunstgebeuren is. 'Kunst
kijken met plezier1 is een manifestatie,
waaraan 87 Overijsselse kunstenaars
deelnemen. Van Goede Vrijdag tot
half juni exposeren 87 Overijsselse
kunstenaars 279 werken in het Pony-
park. Het betreft werk, dat via de BKR
werd aangekocht door 40 samenwer-
kende gemeenten in Overijssel. Kunst
in een pretpark, is dat vreemd?
Er is herhaaldelijk gezegd, dat kunst
zo dicht mogelijk bij de mensen moet
worden gebracht. Dat zegt ook de
heer J.H. Bemboom, directeur van
het Ponypark.
In de wereld van plezier van Slagha-
ren komen jaarlijks honderdduizen-
den mensen. Is er een betere plek te
vinden dat juist daar om iedereen ken-
nis te laten maken met de kunst?
'Het lijkt de moeite waard, het eens te
proberen' zeggen de kunstenaars
zelf.
Er is voor deze manifestatie een spe-
ciaal paviljoen gebouwd op het ter-
rein. Het werd wit geschilderd. In de
nabijheid ervan hebben enkele Ove-
rijsselse kunstenaars piramides ge-
bouwd die door hun vorm nog eens
extra de aandacht vestigen op het
kunstgebeuren.
Hoewel er weer flink is uitgebreid, is
het plezierig dat wij de toegangsprijs
hebben kunnen handhaven op een
tientje. Een pretpark moet betaalbaar
blijven' zegt de heer Bemboom. 'Dat
is ons uitgangspunt nog steeds'.

Wat de nieuwe attracties betreft: bij
binnenkomst valt meteen een hoge
mast op, waaraan vijf gondels zijn be-

vestigd, behorende bij evenzovele
Zeppelins. Tientallen bezoekers kun-
nen per vlucht naar een hoogte van 35
meter worden gebracht. Dat het uit-
zicht dan grandioos is, spreekt voor
zich.
In de omgeving van de rekreatie-pa-
viljoens van het park, is een disco-
scooter-carrousel gebouwd. Die at-
tractie is speciaal voor iedereen, die
van autorijden houdt. Samen met
winkeliersverenigingen in heel Ne-
derland wordt gewerkt aan een groot
aantal speciale dagtochten naar het
park.
Het circusprogramma is vernieuwd,
er komt deze zomer weer een speciaal
zomercircus en vanzelfsprekend
wordt de samenwerking voortgezet
met de Koninklijke Federatie van Mu-
ziekverenigingen te Arnhem. Elke za-
terdag en zondag komen er zodoende
muziekkorpsen uit heel Nederland
naar Slagharen om de gasten extra
plezierige uren te bezorgen.

Zomerpostzegels 1986
Antieke meetinstrumenten op zo-
merpostzegels brengen levensvreug-
de.
Voor de zomerpostzegels 1986 wer-
den vier antieke meetinstrumenten
gekozen. Vier verschillende instru-
menten voor vier verschillende me-
tingen. Het uurwerk voor het meten
van de tijd, de barometer voor het me-
ten van atmosferische druk, de balans
voor het meten van gewicht en de ja-
cobsstaf voor het meten van plaats,
het is een navigatieinstrument. De
verkoop van de zomerpostzegels start
op 8 april a.s. 's morgens te Vorden in
de hal van het postkantoor met wel-
willende medewerking van waarne-
mend directeur de heer Kolkman.
Naast de losse postzegels zullen we-
derom mapjes, boekjes eri maximum-
kaarten verkocht worden, evenals 1ste
dag enveloppen.
Naast de postzegels kunt u
stand ook de diverse „bij" kelen
kopen met schitterende tekeningen
van de kunstenares op dit gebied Mar-
jolein Bastin.
50% van de opbrengst is bestej^l voor
culturele en sociale projectej^Bb van
provinciaal belang zijn, 40% jjt\ naar
de landelijke instellingen tèVlinancie-
ring van concrete en culturele projec-
ten en 10% is bestemd voor de neder-
landse antillen t.b.v. sociale en cultu-

Mededeling Slagerij Vlogman
Feest bij de Keurslager, win één van de 3000 mini-vakanties. Zoals U in
diverse publikaties hebt kunnen lezen, of via de radio hebt kunnen ho-
ren, is er feest bij de kleurslagers, ook bij uw keurslager Vlogman, want
de keurslagers bestaan dit jaar 40 jaar. Een goede reden om feest te vie-
ren, en dat doen zij dan ook.
Want de keurslagers geven 3000 mini-vakanties weg. Hoe maakt U kans
op l van de 3000 mini-vakanties? Bij een bestelling van f 10,- of meer ont-
vangt U een kanskaart. Deze moet u goed bewaren want elke week
wordt de prijswinnaars) bekend gemaakt bij Uw keurslager Vlogman in
de winkel.
Let ook op de advertenties in het Contact, want daarin staat vermeld hoe
u nog meer extra kanskaarten kunt bemachtigen via onze aanbiedigen.
De actie start op maandag 7 april en duurt 5 weken lang.
(Zie advertentie).

rele projecten aldaar. De aanvragen
moeten liggen op het gebied van: a.
Maatschappelijk welzijn; b. Volksge-
zondheid; c. Cultuur.
De bijdrage moeten altijd bestemd
zijn voor concrete projecten. Nadere
inlichtingen altijd verkrijgbaar aan on-
ze stand op het postkantoor of bij het
secretariaat mevr. H.J.G. de Rozario.

Kinderbescherming
In de week van 7 t/m 13 april 1986 or-
ganiseert de Stichting SAKOR voor
de 26e maal de Nationale Kollekte
Kinderbescherming. Deze kollekte
doet een beroep op iedereen die kin-
deren een warm hart toedraagt. Het
gaat hierbij om kinderen in Nederland
die opgroeien in de ongeveer 150 te-
huizen van de kinderbescherming of
begeleid worden door een voogdij- of
gezinsvoogdijinstelling.

Dat zyn er meer dan 30.000. Kinderen
en jeugdigen die meer nodig hebben
dan alleen deskundige opvang en be-
geleiding. De N c d c i l a t i Ü M j overheid
doet veel voor deze tehuizen en in-
stellingen. Maar toch blijven er nood-
zakelijke behoeften waarin niet voor-
zien kan worden. Het gaat hierbij vaak
om eenvoudige dingen, zoals b.v. een
kadootje bij een feestelijke gebeurte-
nis, muziekles, een zwemabonne-
ment, de eerste inrichting van een ei-

gen kamer of geld voor de vervanging
van een fiets die gestolen is.
Dingen, die voor opgroeiende kinde-
ren, die vaak toch al veel moeten mis-
sen, heel belangrijk zijn.
De medewerkers van SAKOR beste-
den het ingezamelde geld met de
grootste zorgvuldigheid zonder on-
derscheid naar persoon of gezindte,
daar waar het het hardst nodig is.

Van het ingezamelde geld komt 60%
ten goede aan de Stichting „Klein En-
gelenburg" te Brummen, die graag
een kleuren-tv voor zou willen kopen
voor de gemeenschapsruimte (zij kij-
ken nu nog steeds zwart/wit).
De overige 40% wordt verdeeld onder
alle organisaties voor kinderbescher-
ming op basis van het aantal kinderen
per organisatie.

De bijdrage aan SAKOR komt altijd
op de juiste plaats. Dat is gegaran-
deerd, temeer daar de Stichting SA-
KOR onderworpen is aan de bepalin-
gen en de controle van het Centraal
Archief voor het In/amelingswezen.
Helpt mee om onze jeugd te helpen.

GEVEN IS IMMERS KINDER-
SPEL. Mocht men niet bij U aan huis
collecteren of U niet thuis treffen, dan
zou u uw bijdrage ook kunnen storten
op: giro 404040 t.n.v. SAKOR 's-Her-
togenbosch, Van Tuldensraat 17,5211
TG 's-Hertogenbosch (tel. 073-
131140). Bij voorbaat dank.

Warnsvelds Operette Gezelschap
met 'Zigeunerliebe' in Vorden

In haar reeks jaarlijkse regionale optredens geeft het inmiddels tot 50 medewerkers gegroeid Warns-
velds Operette Gezelschap zaterdag 12 april in het 'Dorpscentrum'een openbare opvoering van de 'Zi-
geunerliebe' van de beroemde componist Franz Lehdr. (zaterdag 5 april vindt de première plaats in
Warnsveld). Hoofdrollen in deze operette worden o.a. vertolkt door onze plaatsgenoten AntoonEijkel-
kamp in de rol van JOSZI, een amoureus zigeuner en Wim Nijenhuis als bojaarJONEL BOLESCU.
Getuige de titel komt het romantisch
aspekt in dit, uit drie akten be-
staand kijk- en luisterspel, overvloedig
aan de orde. Plaats van handeling
Hongarije en Roemenië in het begin
van deze eeuw.
Als ''.ijkspel mag deze operette vanwe-
ge de kleurige decors, prachtige costu-
mering en grime al zeer de moeite
waard worden genoemd; als luister-

spel, door verdienstelijk acteren en,
voor 'n amateurgezelschap in dit gen-
re, niet gering vocaal presteren, zeker
die waardering verdienen.
Verder staan een enthousiast koor,
een spontaan ballet, een passend ver-
haal en de melodische rijkdom van
Lehar's muziek, voorgeschoteld door
een eigen orkest, borg voor een heer-
lijk ontspannend cultureel avondje.

Evenals in voorgaande jaren is de mu-
zikale leiding in handen van de heer
Willie Peters en tekent de heer Piet
Wisseborn voor de regie.

Gezien het succes dat het gezelschap
al vele jaren in Vorden wist te berei-
ken, zijn de verwachtingen wederom
hoog gespannen.



AGENDA

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke woensdagavond trainen in het
Dorpscentrum.

3 april Sterrit
4 april Jong Gelre kegelen, Boggelaar

11 april Tafeltennistoernooi Jong Gelre
in het Dorpscentrum.

11, 12 en
13 april Jong Gelre theaterweekend op de

Volkshogeschool in Bergen NH
15 april N.C.V.B. Ledenvergadering
18 april Jong Gelre culturele wedstrijd van

de regio West-Achterhoek in zaal
Witkamp te Laren.

26 april Jong Gelre provinciale
ledenvergadering, culturele wed-
strijd en feestavond in "De Klok"
te Dieren.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen afd. Vorden heeft de firma Lam-
mers op bezoek gehad met een mo-
deshow. Eigen leden showden de ver-
schillende modellen op vlotte en leu-
ke manier. Er was voor elk wat wils.
Zowel voor de oudere als wel voor de
jongere vrouw.
Vooral de kleuren oranje, geel, groen
en kobalt blauw zijn favoriet dit jaar,
wat een vrolijk en kleurig geheel gaf
aan de show. Alle mannequins en me-
dewerkers van de firma Lammers kre-'
gen tot slot een bos bloemen aange-
boden.

Jong Gelre
Vrijdagavond 11 april organiseert
Jong Gelre Vorden een onderlinge ta-
feltenniscompetitie. De twee best ge-
plaatste dames en heren mogen in het
najaar weer meedoen aan de regio-
wedstrijden.

DAMMEN
Paaseierentoernooi
Vrijdagavond werd voor de jeugd van
DCV en DC Zutphen een paaseieren-
damtoernooi gehouden. De groep-
winnaars waren: Michiel Boerkamp,
Anja Bouwman, Mark Kuin, Marco
Teunissen, Alexander Molendijk en
Corine Voskamp.

Distriktsfinale
In de tweede ronde van de distriktsfi-
nale heeft Harry Graaskamp zich aan
de kop genesteld van de hoofdklasse.
Hij won met harde hand van de door-
gaans moeilijk te verslaan Warnsvel-
derKampman. Samen met Wim Son-
deren uit Winterswijk heeft Graas-
kamp nu 3 uit 2.
In de eerste klasse kon Simon Wiers-
ma niet tot winst komen tegen Henge-
lo'er Ronald Regelink, maar hij blijft
wel aan de leiding. Bennie Hiddink
hield met moeite de partij tegen
Hermsen (Zevenaar) remise.

Jan Hoenink raakte in de omsingeling
tegen Jacques Ebben (Doesburg) het
spoor bijster en moest in tijdnood op-
geven. Gerco Brummelman maakte
zijn nederlaag uit de eerste
ronde weer goed door een prima over-
winning op Schoneveld.
Henk Hoekman en Jurgen Slutter
speelden bij de junioren beide remise
tegen resp. Odin Mol en H. Bruins.
Rik Slutter verloor van Gerard Korten
bij de aspiranten.

Onderlinge kompetitie
Senioren: J. Slutter - G. Wassink 0-2;
J. Koerselman - B. Breuker 0-2; H.
Hoekman - B. Nijenhuis 1-1; H. Klein
Kranenbarg - W. Wesselink 0-2; J.
Hoenink - M. Boerkamp 0-2; J. Masse-
link - J. Kuin 0-2; R. Slutter-H. Graas-
kamp 0-2; H. Esselink - B. Hiddink 0-
2.
Jeugd: de stand is momenteel aan
kop: 1. Martina Molendijk; 2. Mark
Klein Kranenbarg; 3. Mike Voskamp;
4. Dorien van Dijk; 5. Frieda Meyer-
man; 6. Alexander Molendijk.

Vorden en WL
eindigden zoals zij

jonnen warenbeg<
Op een slecht bespeelbaar veld heeft
Vorden zondagmiddag een doelpunt-
loos gelijkspel behaald tegen WL.
Een tegenstander die de laatste tijd
nogal eens van zich heeft doen spre-
ken.
De ontmoeting tegen WL was een
kleurloos duel met weinig hoogtepun-
ten. De bezoekers hadden in de eerste
helft een veldoverwicht. Vorden doel-
man Wim Harms was deze wedstrijd
prima op dreef. In de 25e minuut
speelde hij tweemaal een hoofdrol.
Eerst kreeg Harms een penalty tegen
omdat hij volgens de arbiter de WL-
spits op onreglementaire wijze belet
zou hebben de bal te spelen. Wat nie-
mand zag, zag de scheidsrechter wel.
Gelukkig voor Vorden hield Wim
Harms na deze "dwaling" het hoofd
koel en stopte hij de strafschop.
In de tweede helft een sterker Vorden,
dat zich echter weinig kansen wist te
scheppen. Aan de andere kant had de
WL voorhoede weinig in te brengen.
Een kwartier voor tijd leek Peter Hoe-
vers de strijd in Vordens voordeel te
zullen beslissen. Op weg naar het vij-
andelijke doel werd hij binnen het
strafschopgebied neergelegd. Dus pe-
nalty. Nee zei de scheidsrechter en
legde de bal buiten de lijnen. De vrije
schop leverde voor Vorden echter
niets op. Het bleef zodoende 0-0.

VRTC
Achtkastelenrijders
De VRTC "De Achtkastelenrijders"
heeft de wintertraining in de zaal on-
der leiding van de heer Visschers in-
middels afgesloten. De eerste rit die
op de weg zou worden gehouden is
vrijwel in duigen gevallen. Storm en
regen hield de meeste rijders thuis.
Een enkeling is evenwel toch nog de
fiets opgestapt om de rit te volbren-
gen.
De wekelijkse training vindt vanaf
april elke dinsdagavond plaats. Vanaf
3 april is er elke donderdagavond een
sterrit.
Op zondag 11 mei organiseert "De
Achtkastelenrijders" een voorjaars-
tocht. De afstanden zijn 25,40 of 80 ki-
lometer. De Avondfietsvierdaagse
wordt gehouden van 9 tot en met 12
juni. De start van de diverse tochten is
dit jaar bij café-restaurant "De Her-
berg".

Velocitas
Het eerste team van Velocitas speelt
maandagavond 7 april thuis tegen
AZC. Het tweede team speelt even-
eens thuis tegen Angerlo. Velocitas 3
speelt tegen Vios 2. Vrijdag 4 april gaat
Velocitas 3 op bezoek bij S. Meddo 2.

Bedryfsvoetbal-
toernooi
Maandagavond 14 april zal de tweede
pouleavond worden verspeeld voor
het bedrijfszaalvoetbaltoernooi. In
deze poule strijden Kettelerij; Sorbo I
en II; Weevers en de Zuivelfabriek om
twee plaatsen voor de finaleavond op
28 april.

FC Overstegen - Ratti
Het Ie elftal van de voetbalvereniging
Ratti heeft afgelopen zaterdag een
overwinning behaald op het Doetin-
chemse F.C. Overstegen 1.
Na een ruststand van 0-1 werd het uit-
eindelijk 0-2.
Voor Ratti kwam de overwinning niet
eenvoudig tot stand. Na een moei-
zaam Ie kwartier, waarin F.C. Over-
stegen maar liefst 2 maal de lat trof,
kwamen de gasten verrassend aan de
leiding. Een hoekschop van Wim
Stokkink werd door Harry Klein Ik-
kink volley in de korte hoek gescho-
ten, waardoor Ratti op 0-1 kwam.
Enkele kleine kansen van Wim Stok-
kink en Jan Nijenhuis die met een en-
kelblessure het veld moest verlaten
voor Marcel Gotjé, leidden tot niets.
De gastgevers profiteerden van de
sterke rugwind maar de afstandscho-
teïi van hen leidden dankzij het goede
keeperswerk van Herbert Rutgers tot
niets.

Na de rust had Ratti de wedstrijd vol-
ledig in handen ook al werden enkele
grove verdedigingsfouten begaan die
niet werden afgestraft. Ook de Ratti-
voorhoede creëerde goede kansen.
Ratti had de wedstrijd dan ook snel
kunnen beslissen via Harm Welle-
weerd en Peter Immink.
Uitblinker Harry Klein Ikkink was het
tenslotte die de bal uit de scrimmage
inkopte en Ratti naar een veilige 0-2
stand bracht. Hans van Kesteren
kwam nog in het veld voor Jan Leeg-
stra.
Met l punt achterstand op koploper
PTT behoudt Ratti reële kansen op
het kampioenschap. Zaterdag voet-
ballen de Kranenburgers in Beekber-
gen tegen medekoploper Beekber-
ger

Dameszaalvoetbal
toernooi
De
"Ve

Treinreis met extra voordeel
naar "Leven met Groen"

tdense
as" ori
mei e

zaalvoetbalvereniging
as" organiseert op maandaga-

von mei een zaalvoetbaltoernooi
voor dames. Hieraan kunnen dames-
teams, in wat voor samenstelling ook,
meedoen.

B.V. Kranenburg
De competitie nadert al weer snel het
einde. Afgelopen week waren de uit-
slagen als volgt: Kranenburg l - Tre-
methe 33-28; De Keu 5 - Kranenburg 2
29-36; Kranenburg 3 - Excelsior 3 35-
36; Kranenburg 4 - De Keu 6 30-36.

Voorjaarsrit
'De Graafschaprijders'
De V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
organiseert zondagmiddag 6 april een
grote "Voorjaarsrit". Een oriente-
ringsrit over een afstand van circa 80-
90 km. De heren Jan Luiten en Wim
Wisselink hebben een rit uitgezet
volgens het KNMV reglement. De A
en B klassers krijgen een "grote" rit
voorgeschoteld, terwijl voor de
toerklassers een niet al te moeilijke
rit is uitgezet.
Start is bij café Schoenaker. Net als in
de A en B klasse ontvangt de winnaar
in de toerklasse een prachtige wissel-
beker met replica. Deze rit telt ook
mee voor de VAMC jaarplaquette en
voor het clubkampioenschap.

drukkerij weevers

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404

Al leven we met z'n allen in een klein land, er is gelukkig nog heel wat
groen in Nederland. De meeste mensen beseffen wel dat het platte-
land en de natuurgebieden van onschatbaar belang /ijn voor ons alle-
maal. Toch is lang niet iedereen goed op de hoogte van wat zich daar
afspeelt en wat voor ontwikkelingen er gaande /ijn. Vandaar dat nu
voor de tweede keer de nationale manifestatie 'Leven met Groen1 ge-
houden wordt Op het prachtige landgoed Velder in Liempde (NB) is,
net als in 1984, een bijzonder boeiende presentatie te zien van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van land- en tuinbouw, vee-
teelt, recreatie en natuurbeheer. En het is erg gemakkelijk (en boven-
dien natuunriendelyk!) om daar met de trein heen te gaan, want NS
heeft voor deze gelegenheid een speciale halte op het terrein, waar de
meeste treinen op het traject Den Bosch/Tilburg-Eindhoven zullen
stoppen.

Het belooft een bijzonder veelzij-
dig gebeuren te worden. Zo kunt u
er bijvoorbeeld stoere trekpaarden
bewonderen die er in vier-, acht- en
zelfs zestientallen zullen opdraven.
Er is een speciale stal waar u kunt
zien hoe de boer van de toekomst
zijn vak uitoefent met de modern-
ste machines en computers. De
tuinbouw is er vertegenwoordigd
met een groot assortiment aan kwa-
liteitsprodukten: groenten, bloe-
men, bomen en fruit. Er is een fuch-
siashow, een stekkenruilbeurs, een
heidetuin en veel nieuw tuinge-
reedschap. Ook zult u hier een

GROEN IS FOTOGENIEK
Wie naar zo 'n veelzijdige manifesta-
tie toegaat zonder camera, zou zich-
zelf tekort doen. Er is op dit mooie
landgoed zoveel te fotograferen, dat u
er zelfs goed aan doet een extra film-
pje mee te nemen. De show van die
stoere trekpaarden, uw kinderen spe-
lend met de dieren van de kinder-
boerderij, al die interessante demon-
straties, het zijn allemaal fotogenie-
ke onderwerpen waar u veel mooie
plaatjes van kunt schieten. En als u
dan straks de foto's ophaalt en be-
kijkt kunt u opnieuw genieten van die
fleurige herinneringen aan een inte-
ressant dagje uit.

groot aantal organisaties aantreffen
op het gebied van natuurbeheer, re-
creatie en toerisme. Ze geven voor-
lichting over alle aspecten van het
omgaan met de natuur. Verder is er
een kinderboerderij, een kleindie-
renshow, een treintje, pony's en
een speeltuin, zodat ook kinderen
hier een heerlijk dagje uit beleven.
Al met al een evenement waar u
een dag lang van zult genieten én
een hoop zult opsteken over alles

wat te maken heeft met het groen
dat zo belangrijk is.

Voordelig T+T bijjet
Het wordt u door die NS-halte op
het terrein wel erg gemakkelijk ge-
maakt om 'Leven met Groen' per
trein te bezoeken. De trein is niet
alleen een ideale manier om ver-
keersdrukte te vermijden, maar ook
extra voordelig door het speciale
Trein+Toegang biljet dat voor dit
evenement beschikbaar is. Ze zijn
verkrijgbaar bij de meeste NS-sta-
tions en kunnen u een flinke bespa-
ring opleveren. Op de wat langere
afstanden kosten ze niet veel meer
dan een gewoon retourtje. Da's dus
een prettige reden om er eens een
dagje op uit te trekken naar deze
boeiende manifestatie! 'Leven met
Groen' is geopend op zaterdag 17,
zondag 18 en maandag 19 mei, da-
gelijks van tien uur 's ochtends tot
zes uur 's middags. Er is een specia-
le folder met alle gegevens over dit
T+T biljet bij het station verkrijg-
baar.

Goedkope treinreis naar
een groots ruimtespektakel
Wandelen over de maan, een reis door de ruimte maken of de komeet
Halley bezoeken. Dat en nog veel meer ongelooflijke zaken kunt u be-
leven op de ruimtevaartmanifestatie Space '86. In het Utrechtse Jaar-
beurscomplex wordt vanaf 3 mei deze fascinerende expositie gehou-
den over alles was met ruimtevaart en sterrenkunde te maken heeft.
Op het knap nagebouwde oppervlak van de maan wandelt u tussen de
kraters en beleeft u de eerste bemande maan vlucht van dichtbij: de
maanlander, de Apollocapsule, een astronaut in een origineel maan-
pak, etc. U kunt hier een echte maansteen aanraken, een tocht maken
door het heelal, en nog veel, veel meer. En u kunt deze boeiende ma-
nifestatie ook nog gemakkelijk en voordelig bezoeken. Op de meeste
stations zijn namelijk gecombineerde Trein+Toegang biljetten voor
'Space '86' verkrijgbaar.

Veel voordeel met T+T biy

Een boeiend onderdeel van Space
'86 is bijvoorbeeld ook de Neder-
landse kunstmaan IRAS die hier op
ware grootte te bewonderen is. Hij
staat opgesteld in een koepel met
een doorsnee van 10 meter waar u
ook te zien krijgt hoe sterren gebo-
ren worden, leven en sterven. Ver-
der heeft de PTT hier een grondsta-
tion voor satellietcommunicatie
nagebouwd waar op een enorm
scherm van 108 tv-toestellen de rol
van satellieten in de moderne tele-
communicatie wordt uitgelegd. En
natuurlijk wordt op Space '86 veel
aandacht besteed aan de ruimtereis
van Wubbo Ockels. U ziet er kleu-
renfoto's van 2 x 2 meter, kleding-
en uitrustingstukken van Wubbo,
en er is een goede kans dat het Spa-
celab zelf naar de Jaarbeurs komt.
Kortom, Space '86 is een ruimte-
avontuur dat u niet mag missen!
Het is opgezet onder leiding van
ruimtevaartspecialist Chriet Titu-

FOTOGRAFEREN OP DE MAAN
Space '86 is ook voor fotografen een
aantrekkelijk onderwerp. Als u later
nog precies wilt zien hoe het er uitzag,
is het fijn als u een camera hebt mee-
genomen. Want al die bijzondere er-
varingen hou je natuurlijk nooit alle-
maal vast. Wie graag foto 's van een
'echt'maanlandschap zou maken, de
Apollocapsule van dichtbij in beeld
wil brengen, of een foto zou willen
maken van Nederland zoals het er
vanuit de ruimte uitziet, krijgt hier al-
le kans!

laer en dat is een garantie dat het
om een bijzonder spektakel gaat.

Comfortabel met de trein
Wie zeker wil zijn van een comfor-
tabele reis naar de Jaarbeurs zon-
der verkeersproblemen, neemt na-
tuurlijk de trein. Een bijkomend
voordeel is, dat u bij aankomst op
het Utrechtse Centraal Station de
Jaarbeurs binnendoor kunt berei-
ken. U stapt als het ware van de
trein direct over in Space '86!

Wie een Trein+Toegang biljet naar
Space '86 koopt, mag rekenen op
een aantrekkelijke korting op trein-
reis en toegang. Want de prijs van
zo'n biljet is, vooral op de wat lan-
gere afstanden, nauwelijks hoger
dan die van een gewoon retourtje
Utrecht. En dat betekent dat u dan
voor heel weinig geld een toegangs-
kaart hebt voor Space '86, plus een
gratis blikje cherry Coke, en tot en
met 11 mei ook gratis toegang tot de
manifestatie 'Mens en Wetenschap'
die in de Jaarbeurs plaatsvindt. Wel
iets om aan te denken als u plannen
hebt om er - al of niet met de hele
familie - eens een boeiend en leer-
zaam dagje op uit te gaan. De expo-
sitie is geopend van 3 tot en met 11
mei van tien uur 's ochtends tot ne-
gen uur 's avonds (zaterdag en zon-
dag tot zeven uur), en verder van 12
mei tot en met 29 juni van tien tot
vijf uur. Een speciale 'Space '86'-fol-
der, verkrijgbaar aan het station,
vertelt u alles over het T+T biljet.


