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Sponsorloop Koninginnedag
29 april voor de aktie
'Polio-de-Wereld-Uit'

In samenwerking met de Oranjevereniging en de Vordense basis-
scholen, organiseren de Vordense leden van de Rotaryclub Zutphen
een grootse sponsorloop.
De opbrengst daarvan komt ten goede
aan de wereldaktie ter voorkoming
van kinderverlamming. Als een aan-
denking van de aktie wordt Vorden
verrijkt met een beeld van paarden (te
zien in de etalage van de Gems, Zut-
phenseweg 3). Polio-de-Wereld-Uit is
een aktie die over de gehele wereld
wordt gevoerd. Nederland heeft Indo-
nesië 'geadopteerd'. Het projekt loopt
nu al 2 jaar en als gevolg daarvan is
het aantal gevallen van polio in Indo-
nesië al gedaald van 15000 tot 10000
per jaar! In die twee jaar zijn dus al
10000 kinderen bevrijd van deze af-
schuwelijke ziekte. Het vaccin, dat in
de vorm van een druppel op een
suikerklontje wordt toegediend, kan
de kinderen vrijwaren van een ernsti-
ge, ongeneeslijke, handicap.
In het dorp zijn al aktiviteiten ge-
weest. De leerlingen van de school
'De Vordering' hebben al eerder mee-
gedaan aan de landelijke aktie en de
Vordense bedrijven (en ook vele par-

ticulieren) hebben reeds een bijdrage
op de speciale rekening gestort. Voor
vrijwillige bijdragen is uiteraard nog
veel ruimte over: bank 47.51.15.511
t.n.v. Polio de Wereld Uit. (gironum-
mer van de Amrobank: 83.75.70.).

De sponsorloop
Het is beslist geen wedstrijd; meer
een prestatieloop van gezonde kinder-
en. In het centrum van het dorp wor-
den 3 ronden uitgezet van 150, 300 en
400 meter. Alle kinderen vanaf 4 jaar
kunnen meedoen en ontvangen via
hun school alle informatie.

De volwassenen
Tijdens een vergadering van het Oran-
jecomittee, boden de heer G. te Vel-
huis en C. ten Barge spontaan een
rondebedrag aan, aan het bestuur van

de Oranjevereniging en een aantal
aanwezigen lieten zich niet onbetuigd.
Het resultaat was dat op een aantal
personen een interessant rondebedrag
werd gezet. De sponsors van de lopers
zijn dus bereid voor iedere gelopen
ronde van 400 meter een bepaald be-
drag ter beschikking te stellen van
deze aktie. De looptijd van deze cate-
gorie bedraagt 50 minuten.

Nieuwe
inschrijvingen
Iedere nieuwe uitgave van Contact zal
de bijgewerkte lijst bevatten van de
namen van de lopers en het totaalbe-
drag per ronde. Iedereen die alsnog
wil meedoen, uiteraard met sponsors,
kan zich telefonisch opgeven bij
Drukkerij Weevers, tel. 1010. U kunt
uw sponsorkaart afhalen bij Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 30. U kunt ook
bellen indien u medesponsor wilt
worden van een naam op de lijst.

Daarmee verhoogt u het rondebedrag
van de betreffende loper. De gezon-
den lopen om kinderen te laten lo-
pen!

Naam loper Rondebedrag

Cor ten Barge
L.G. Weevers
G. Emsbroek
N.J. Edens
P. Everink (Zutphen)
H.G. Wullink
M.J. Bruggeman
H. v. Woudenberg
B. Bloemendaal
W. Gudde
G.^lsing

f 10-
f31-
f39-
f35-
f26-
f 6-
f 6-
f 6-
f 6-
f 6-
f 6 ,-

Voorlopige lijst
U mag de sponsorbedragen ook verho-
gen van genoemde lopers.
Welke senioren (volwassenen) geven
zich o^feoop mee, wy maken er een
gezellige^ponsorloop van, dus vader,
moeder, opa, oma, oom of tante, broer
of zusje; geef het voorbeeld aan de
kinderen. 7,ij doen ook mee, waarom u
niet, en het is voor een goed doel.

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

— de heer A.H. van de Logt, het Hei-
jink 5, voor het vergroten van een
vogelnachtverblijf op het perceel
Het Heijink 5 te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet
administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 28 maart jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders besloten
om bouwvergunning te verlenen aan:
— de heer H.J. Graaskamp, Ruurlose-

weg 46, voor het bouwen van een
varkensstal op het perceel Ruurlo-
seweg 46 te Vorden;

— Gems Metaalwerken B.V., Zut-
phenseweg 3, voor het plaatsen van
een gasreduceerkast aan de Indu-
strieweg 9 te Vorden;

— de heer J.G.M. Schroer, de Boonk
29, voor het veranderen en vergro-
ten van de woning op het perceel
de Boonk 29 te Vorden;

- de maatschap A. en H. Nijenhuis,
Hoge Slagdijk 5, voor het vergroten
van de woonkamer en het verande-
ren van de voorgevel op het perceel
Hoge Slagdijk 5 te Vorden;

APPEN VAN
BOMEN AAN DE

DORPSSTRAAT
De twee lindebomen nabij de biblio-
theek en de kastanje die daarbij in de
buurt staat verkeren in een slechte
staat. Omdat deze bomen direct ge-
vaar voor het verkeer kunnen gaan
opleveren hebben burgemeester en
wethouders besloten om deze bomen
te kappen. De Amerikaanse eik die op
het marktterrein staat verkeert even-
eens in een slechte staat. Deze boom
staat, door een chirurgische behande-
ling in het verleden, als het ware op
drie poten. Een daarvan is nu sterk
aangetast door zwammen.

Burgemeester en wethouders' hebben
eveneens besloten om deze boom te
kappen. Ter plaatse zullen weer bo-
men geplant worden die passen in het
straatbeeld. Op grond van het bepaal-
de in de Wet Administratieve rechts-
praak overheidsbeschikkingen kan
binnen dertig dagen na de beslissing
van het college van burgemeester en

wethouders een bezwaarschrift daarte-
gen worden ingediend. De beslissing
is genomen op 28 maart 1989.

LOOP VOOR-
MALIG JEUGD-

CENTRUM
INSULINDELAAN

Binnenkort begint de aannemer met
het slopen van het voormalig jeugd-
centrum aan de Insulindelaan 4. Op
die plek gaat de woningbouwvereni-
ging 'Thuis Best' 10 wooneenheden
voor bejaarden bouwen.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

— glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Eierzoekwedstrijd
De buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang hield haar traditionele eierzoek-
wedstrijd Ie Paasdag. De met zono-
vergoten middag trok vele jeugdigen
naar de wedstrijd. De prijzen vielen
als volgt: Groep l t/m 5 jaar: Thomas
Wolberink; Minke Vaarwerk; Stefanie
Vaarwerk. Groep 6 t/m 9 jaar: Dianne
Horsting; Barbera Vaarwerk; Niek Le-
ferink; Mark Wolberink. Groep 10 en
ouder: Mario Roelvink; Sander Roel-
vink; Jeffrey Steentjes; Kissy Roel-
vink; Thea Horsting.

KPO Vierakker
Door verhindering van de spreekster
mevr. Hiddink-Dijkman moest het be-
stuur deze ayond zelf verzorgen. Door
middel van het bingospel is dit aardig
gelukt. Er waren leuke prijsjes te win-
nen allemaal in de paassfeer. De op-
brengst gaat naar de vastenaktie. De
avond werd besloten met een lentege-
dicht. De voorzitster wenste iedereen
goede paasdagen toe.

Rommelmarkt
Op zaterdag 15 april houdt de basis-
school 'De Kraanvogel' in Kranen-
burg uitverkoop van oude en overtol-
lige schoolmiddelen. Te koop worden
aangeboden o.a. filmdia-projecten,
een snijmachine en oude boeken en
platen. De opbrengst is voor de aan-
leg van schooltuintjes.

Kerknieuws
Het zendingscomité 'l^P&ea Nieuw
Guinea Oost Gelderland' nodigt
iedereen vriendelijk uit voor een 'Pa-
poea Nieuw Guinea'-avond op DV
woensdag 12 april a.s. te houden in
een zaal achter de Gereformeerde
Kerk te Vorden m.m.v. ds. Jaap Zijl-
stra. Johan en Janny Letterman zul-
len dan vertellen over hun werk on-
der de Papoea's. Er zal dan ruim-
schoots gelegenheid zijn om vragen te
stellen. Men hoopt dat het een gezel-
lige avond zal worden.

NB: De familie Lotterman hoopt DV 13
juni weer naar Papoea Nieuw Guinea te
vertrekken.

Jongeren bezochten
klooster
Een groep Gereformeerde en Her-
vormde jongeren bracht afgelopen za-
terdag een bezoek aan het klooster
'De Slangenburgh' bij Doetinchem.

De jongeren werden rondgeleid door
grote gedeelten van het klooster, zoals
de kapittelzaal, het refter, enkele me-
ditatieruimten en de bij het klooster
behorende boerderij. Ook werd een
vesper in de abdijkerk bijgewoond.

Eén van de monniken gaf de bezoe-
kers uitleg over het ontstaan en de
geschiedenis van het kloosterleven en
over het klooster zelf, dat na de
Tweede Wereldoorlog door de mon-
niken zelf met eigen handen is ge-
bouwd. De interkerkelijke jeugdwerk-
groep, die deze excursie organiseerde,
was blij met de bijzondere gelegen-
heid dit klooster te kunnen bezoeken,
aangezien de kloosterlingen de afgelo-
pen jaren steeds meer afzagen van het
rondleiden van grote groepen. De vol-
gende aktiviteiten van de interkerkelij-
ke jeugdwerkgroep in dit seizoen zijn
een Pinkster-jeugdsamenkomst en een
jongerengespreksavond volgende
maand.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
Eucharistieviering. Zondag 9.00 uur Eucha-
ristieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur
Eucharistieviering

Hervormde gemeente zondag 9 april
10.00 uur ds. J. Veenendaal. Kinderneven-
dienst; 19.00 uur Jongerendienst, ds. A.
van Buren, pastor psychiatrisch ziekenhuis
Deventer.

Kapel de Wlldenborch zondag 9 april
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens

Geref. kerk Vorden zondag 9 april 9.30
en 19.00 uur drs. P.W. Dekker.

Huisarts 8 en 9 april dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur. Op zater-
dag van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15
uur.

Dierenartsen van zaterdag 8 april 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00
uur.

Tandarts 8 en 9 april P. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 uur.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor
Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging
en algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpvorlening gemeenten Hengelo
Gld., Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem,
mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur, tel.
05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eve-
neens bereikbaar tijdens kantuururen, tel.
05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand april mevr. v/d
Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1258.

OQZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woens-
dag van 10.30-11.15 uur in de bus bij de
NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346. b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30
uur, donderdag van 10.00-13.00 uur, dins-
dag- en vrijdagavond 18.30-21.00 uur,
woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30
uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens af-
spraak.

VIERAKKER-WICHMOND
R K kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
8 april 17.00 uur Eucharistieviering. Zondag
9 april 10.00 uur Viering van Woord en
Communie.

Hervormde kerk Wichmond zondag 9
april 10.00 uur ds. C. Bochanen, Dienst met
jongeren.

Alarmnummers:
Ambulance — Brandweer — Politie: tel. 06-11.
Vierakker: Ambulance tel. 15555 —
Brandweer tel. 22444, b.g.g. 05700-14141
- Politie tel. 22201. b.g.g. 055-664455.
Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuls Het Nieuwe Spittael
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor oudere en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30—
11.20, 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 Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

Rijdend postkantoor openingstijden Wich-
mond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

iV«%%VlQlW

Aan onze
adverteerders
In week 16 (17—21 april a.s.) verschijnt ons speciale

KONINGINNEDAG-NUMMER

Advertenties hiervoor kunnen ingeleverd worden
t/m maandag 10 april a.s.

de Redaktie
Gehuwd: R. Nap en I.L.H. Peters; P.
Blankestein en I.M. Alrich.



Sierpleister
(granol)

Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.:D. Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-

BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

raus.

EET U SLANK MET

MALSOVIT
Mals tot de laatste snee!
Ambachtelijk voor u gebak-
ken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. 1384

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

Z.v.v. Velocitas zoekt...

nog nieuwe dames/eden
voor uitbreiding naar een
2e team.

Tevens wil Velocitas weer een

HERENAFDELING
opstarten.

Voor belangstellende heren(teams)

is er een
INFO-AVOND OP 3 MEI 1989

om 20.00 uur bij 'de Herberg'.

Inlichtingen:
H. Spithoven Tel.: 05752-1904

Schoonheidssalon 'Bjoetie'

'Natuurlijk mooi'
voor een verantwoorde huidverzorging

metprodukten op natuurlijke basis

6Ë) Ans Jongbloets
Dr.R.ff. _ Het Wiemelink 9

Vorden
BioKosmefik

Bel 05752-3560 voor een afspraak

SUPER-
AANBIEDING !

Spijkerbroek
wijd model

„stone washed"

59.95

Spijkerbroek
wijd model gebleekt

„used look"

69.95

EMSBROEK installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrijf houdt zich bezig met het
ontwerp en de montage van o.a. centrale
verwarming, sanitair, elektra, enz.
Landelijk worden tank- en leiding-
installaties ontworpen en geleverd aan de
meest uiteenlopende industrietakken.

Er werken ca. 35 medewerkers, waarvan
ca. 25 in de montage. Aan de kwaliteit van
onze installaties worden hoge eisen
gesteld.

PART-TIME
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1.500 technische installaties in
beheer.

Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we
graag een sollicitatiebrief gericht aan:

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

Havo/Mavo/MEAO - 5 dagen van 4 uur.

Opstellen van nota's.

Typen offertes (PC).

Afdeling Administratie en Service/Onderhoud.

Ca. 35 jaar met (vroegere) ervaring.

IsMSBROIsK
installatietechniek vorden

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 6, 7 en 8 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicious
2 kilo

2,95

MAANDAG
10 april

500 gram

Spitskool

panklaar 1.50

DINSDAG
11 april

500 gram

Raapstelen

panklaar 1.50

WOENSDAG
1 2 april

500 gram

Andijvie

panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Bruinbrood een Bron van gezondheid!
Wij bakken ze in vele soorten.
Zo uit de oven in de winkel!
Verser kan niet.

AANBIEDING:

Weekend taartje van ?,25 V0or 6,75
Krenten of Rozijnenwegge 1 pak NU 3,-
Ontbijtkoek van 2,75 v00r 2,40
Gemberpenseetaartje NU 4,50

WARME BAKKER

OPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373
P.S.: Neem ook eens een pakje
Knackebrood uit eigen bakkerij mee!

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

Ons DUO-VOORDEEL wordt populair, ledere week grijpen
meer klanten dit voordeel de Rijksdaalder. Nu weer een Duo-voordeel:

2 soorten kwaliteitsvlees, SAMEN 2.50 voordeliger.

WORSTMAKERIJ

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Leverworst
grof of f ij n - ö_
250 gram l ,570

Boterhamworst
100 gram 0,7 9

MAANDAG -t- DINSDAG

fijne 1 küo 6,95
grove 1 küo

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

magere Lendelapjes
500 gram 9,50

Haas/Rib
karbonades <
1 kiio 9,95

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 küo 6,25
Snitzeis (3 soorten) 5 haien 4 betalen

MAAK VAN HET VOORJAAR VRIJETIJD

Pierre Monnee presenteert het voor-
jaar met een nieuwe kollektie vrije-
tijdskleding. Stijlvol en vriendelijk
geprijsd: prettig draagbare blazer in
geheel nieuwe 'gecrashte' kwaliteit
met originele streepvoering.
Prijs 198,-
Sportief en vriendelijk gesprijsd: een
jack waar veel aan zit, zoals moderne
leeraccenten en veel makkelijke
zakken. Bijpassende pantalon van
katoen met linnen. Prijs 298,- en 129,-.

Pierre
monèe

B R E E K T M E T T R A D I T I E S

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Parkeren voor de deur.



We zijn erg gelukkig met de
geboorte van ons dochtertje

Dewy
3 april 1989.

Jolande en Jan
Gerritsen

Het Stroo 4,
7251 VB Vorden

Zo lief
Zoteer
Klein mens,
je bent onze hartewens.

Gijs

Geboren 31 maart 1989

Willem en Lidy •
Klein Heerenbrink-Hartman

Ruurloseweg 52
7251 LR Vorden

'n Oosterse lekkernij:

Satéh-
broodjes

goed gevuld met vlees en
pindasaus

DIT
WEEKEND a f 1 ,50

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

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
sfemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Woonruimte TE HUUR.
Tel. 2777.

• WIE KAN een meisje van 20
helpen aan (thuis) werk? Bel
vrijblijvend 05752-1410.

• TE KOOP:
Keukentafel en 4 stoelen,
f 95,-. Tel. 2152.

• Poes vermist sinds 2e
Paasdag Signalement:
zwart/bruin gevlekt, witte
neus en bef, witte pootjes.
Fam. van de Staaij, Het Hoge
60, Vorden. Tel.: 2296.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• COMP. CURSUS DOS, WP.
Lotus 123, DesKmate e.a.
Goed/Snel + Certificaat, f 25/
uur. Tel. 05752-6551.

• TE KOOP:
Prima Erwtenstro tel.
05753-7346.

• Wegens vertrek naar bui-
tenland TE KOOP: rode VW
Golf L. Lz.g.st., benz., bj. '79.
Te bevr.: 05752-6730.

• TE KOOP wegens over-
compl.: een mooi Eiken
Bankstel 3-1-1, i.z.g.st, stof.
bekl. en 4 wielen voor Opel
Kadett, z.g.a.n., 175/70-13.
Te bevr.: 05752-6730.

ROMMELMARKT
In hoof dzuii k

Ouc/v whoolniiddulwi.
15 april van 13-16 uur

'De Kraanvogel'
Kranenburg

Inplaats van kaarten

Herbert Bouwmeester
en

Gerdien Rozendaal

gaan trouwen op 14 april 1989 om 10.00 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 11.00
uur, door ds. H. Westerink in de N.H. Kerk te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal "De Herberg
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres:
Schuttestraat 15
7251 MP Vorden

JUBILEUM
Op 13 april a.s. hoopt 'ons aller moeder' Oma Martel-
man 90 jaar te worden.

Op zondag 16 april willen wij dit heugelijke feit sa-
men vieren; eerst om 14.00 uur in de Christus Ko-
ningkerk, en daarna in het Pantoffeltje aan de Dorps-
straat 34.

Iedereen die OMA wil feliciteren is daar van harte
welkom tussen 15.00 en 16.00 uur.

Haar dankbare kroost:

Kinderen:
Henk —Annie

Doortje
Toon — Dinie
Annie —Gert
Harm — Rikie
Bart — Truus
Miep — Bennie

Kleinkinderen:
Lineke — Jan, Bart — Jannie, Ellen — Joop, Henk
- Maya, Rob - Rita, Stef, Ap - Willie
Freddy — Aukje, Nardy — Enno, Carla — John,
Karin — Alex, Diana
Peter — Jeanet, Wilma — Leo, Jeroen — Gerda
Mark — Gracia, Geert — Willie, Jim — Bep
Carla — Johan, Jeanet — Freddy, Pascal —
Mariëlle, Oscar — Miranda, Barbara — Ronny, Eva

Achterkleinkinderen:
Mark —Jurgen —Menno, Ramona —Omar
Manon — Robert,
An net —Joost,
Christel - Rob,
Tessa,
Thomas — Elske,
Marcel — Jeroen —
Daniëlle
Clemens — Khamil —

Vorden, april 1989.

Nathalie — Nicolas
Kees - Barend
Bas — Koen — Yoko
Roderick — Dieu wertje
Lidwien
Charlotte - Matthijs,
Rachelle — Sharon
... Tippie

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft,
is in alle rust van ons heengegaan onze zorgzame
moeder en oma

Aaltjen Nijenhuis-Zweverink
WEDUWE VAN G. NIJENHUIS

in de ouderdom van ruim 82 jaar.

H.A. Nijenhuis
G.W. Nijenhuis
J. Nijenhuis-Regelink
G. Bargeman-Nijenhuis
J. Bargeman
A. Nijenhuis
J. Nijenhuis-Koning
J. Wullink-Nijenhuis
A.J. Wullink

en Kleinkinderen

7251 KJVorden,3l maart 1989.
Wildenborchseweg 34 "t Hoogevonder'

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden op woensdag 5
april.

7 ,J

Café
restaurant
Kegel- en
zalencentrum

'de Boggelaar'
Vordenseweg 32 - 7231 PC Warnsveld

Tel. 05752-1426 fam. Wortelboer

Langs deze weg willen wij,
mede namens onze kinderen,
een ieder bedanken voor de

overweldigende belangstelling en
de vele attenties, van ons

121 /2-jarig huwelijk

Ida en Gerard Wortelboer
Peter en René

Met diepe droefheid, doch dankbaar voor alles wat
zij voor ons betekend heeft, delen wij u mede, dat
zeer plotseling is overleden mijn lieve zorgzame
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Aleida Gerritjen Wilgenhof
ECHTGENOTE VAN BEREND GOTINK

op de leeftijd van 58 jaar.

'Mijn oog zal op U zijn'. Ps. 32:86

Vorden: B. Gotink
Edwin en Anja

Lochem: Miny Kreunen-Gotink
Henk Kreunen

Bram en Rik

Leesten: Gerrie Harmsen-Gotink
Peter Harmsen

Warnsveld: Everdien Kappert-Gotink
Wim Kappert

Chrys en Annemieke

Warken: Bert Gotink
Jennie Gotink-Stevens

7251 EN Vorden, 30 maart 1989.
Wilhelminalaan 20

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Warnsveld op dinsdag 4
april.

Met droefenis ontvingen wij bericht van het plotse-
ling overlijden van ons trouwe bestuurslid

mevr. A.G. Gotink-Wilgenhof

op de leeftijd van 58 jaar.

Vorden, 30 maart 1989.

Bestuur en leden,
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

afd. Vorden.

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING i

zonder meer 'n zong minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

HEROPENING
Vrijdag 7 april

van 15.00 tot 21.00 uur

OPEN
HUIS

* vernieuwd interieur
* uitgebreid assortiment

huishoudelijke artikelen en
speelgoed

Fa. Pladdet
Dorpsstraat 24a — Almen
Tel. 05751-1213

DEZE AANBIEDING
ZULLEN KENNERS

OP PRIJS
STELLEN!

Kipfilet 100 gram
MET GRATIS SAUS

MAANDAG:
Speklappen

1 kiio 698VLEESWAREN;

Gebraden DINSDAG:
Verse worst

500 gram 498Kipfilet
Casselrib

Achterham
100 gram 2,48

Babi Pangang
of

Kip Napoli
500 gram

5.98

WOENSDAG:
Gehakt h.o.h.

500 gram 498
Rundergehakt

500 gram 598

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

GEVRAAGD
Bel 05752-3433

INDOOR SPORT VORDEN

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
vele ex t ra s In viit modischc Mem.'n

WAPEN EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

EXTRA UITVOERING
Wegens groot succes en op veler verzoek

speelt

VORDENS TONEEL
OP 8 APRIL

IN HET DORPSCENTRUM

'PAS OP VOOR DE BUREN!!!'
Blijspel van Hans van Wijngaarden

Regie: Ansv.d. Ham

Om ieder in de gelegenheid te stellen
deze avond te bezoeken is de entree

vastgesteld op f 2,50 p.p.

VOORVERKOOP BIJ DE LEDEN
EN IN HET DORPSCENTRUM

Aanvang 20.00 uur Zaal open 19.30 uur

TONEELUITVOERING
Toneelvereniging TAO

Wildenborch

Op vrijdag 14 en zat. 15 april a.s.
Wij spelen voor u het blijspel

De verloofde van mijn vrouw
uit het Duits vertaald door Jim Keulemans

Plaats: Kapel Wildenborch
Aanvang 20.00 uur

Tot ziens op 14 of 15 april!

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

mei
Televisie

reparaties
. direct

naar

jj^ uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

l l l i V I S I I VII !

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

te Vorden
presenteert

grote Achterhoekse avond
Vrijdag 14 april a.s. in het Dorpscentrum.

Aanvang 19.30 uur.
MEDEWERKENDEN:

"De Knupduukskes" met nieuw programma.
Rinus Pelgrum met voordracht

Gratis kaarten verkrijgbaar voor 50+
(zolang de voorraad strekt):

Prins Clauslaan 5 - Zutphenseweg 71 - De Boonk 2
Insulindelaan 21 - Mulderskamp 17

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

DEZE WEEK

Roomboterkoekjes met

50 cent korting
amandel
of suiker

en

Heerlijke bolussen
van 4,50 voor

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384
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alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vordert

'• ̂  ''• s/'S*

IÏÏOQ6 Vorden nodigt u uit voor de

SENIOREN MODESHOW
U KUNT GAAN KIJKEN NAAR DE VOORJAARSMODE '89

VOOR DE WAT OUDERE MAN EN VROUW DIE VLOT EN SPORTIEF
GEKLEED WILLEN GAAN.

U BENT WELKOM

VRIJDAG 14 APRIL om
9.30, 13.45 en 15.45 UUR

Een kopje koffie staat natuurlijk klaar.

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

Wilt u zeker zijn van een
zitplaats, dan kunt u
reserveren.

Parkeren voor de deur
mode

"7 s/S

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
orden. Tel. 1656

Discotheek Invention • Concordia Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

VRIJDAG 7 APRIL
VOORRONDE
GROTE PRIJS VAN HENGELO F R ANTI C

GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur.

Vruchtenvlaaitjes
goed gevuld met verse vruchten
gewoon geweldig lekker!

DIT WEEKEND: 5 halen 4

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 10 april 1989, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, af-
deling Ruimtelijke Ordening c.a., ter inzage ligt het
ontwerp-bestemmingsplan
'Buitengebied 1989, no. 3'.

Genoemd plan beoogt uitbreiding van de bebou-
wingsmogelijkheden voor het aan de Hengelos*eweg
9 gelegen aannemersbedrijf annex houtzagerij mo-
gelijk te maken en wel aan de overzijde van de
Schimmeldijk.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen dit
ontwerp-plan indienen bij de gemeenteraad van Vor-
den, Postbus 9001,7250 HA Vorden.

Vorden, 6 april 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare verga-
dering van 28 maart 1989 onder no. 13 heeft beslo-
ten dat voor het perceel kadastraal bekend, gemeen-
te Vorden, sektie K, nr. 3972 (Nieuwstad 12) een
herziening van het bestemmingsplan wordt voorbe-
reid.
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeente-secretarie
(Koetshuis) ter inzage.

Vorden, 6 april 1989.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

BENZINE - DIESELOLIE - PETROLEUM -
HUISBRANDOLIE - FLESSEN GAS

DE LAAGSTE PRIJZEN
BIJ DE VRIJE POMP!

AANBIEDING:
4 Itr. 15W50 motorolie 1 2.50

G. Weulen-Kranenbarg en Zn. BV
Enkweg 3 -Vorden -Tel.: 05752-1811/1217

Rectificatie

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van arti-
kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, junc-
to artikel 50, lid 8 van de Woningwet medewerking
te verlenen aan de bouwplannen van de Samenwer-
kende Elektriciteits Produktiebedrijven, te Arnhem
voor de bouw van 4 hooQSpanningsverbindingsmas-
ten op de percelen kadastraal bekend gemeente
Warnsveld sektie N, nrs. 238, 222,448 en 396.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot en met vrijdag 21 april
1989 ter gemeente-secretarie (Koetshuis) ter inzage
met de mogelijkheid voor een ieder om hiertegen tot
genoemde datum schriftelijk bezwaren in te dienen
bij hun college.

Vorden, 6 april 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

•̂ ^
De openbare bibliotheek is belangrijk. Voor mensen die ontspanning zoeken in een goed
boek. Voor de jeugd die geniet van een fijn kinderboek. Voor wie een hobby heeft. Of graag via
tijdschriften op droogte blijft. Of voor wie houdt van goeie muziek, populair of klassiek.
De bibliotheek nRjt voor goede ontspanning.

Deze advertentie werd aangeboden door fa. Bredeveld, Dorpsstraat 8, Vorden.

RABOBANK-DASH
STRATENVOLLEYBAL-
TOERNOOI Inschrijving

staat open
tot 20 april 1989

De speeldata zijn:

23,25 MEI
6,10,13 EN 17 JUNI

Inschrijvingsformulieren
zijn verkrijgbaar bij:

Willie Kuit
Hoetinkhof275,Tel.2917

Rectificatie

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de gemeentelijke in-
spraakverordening voor stadsvernieuwing en ruim-
telijke plannen, bekend dat tot en met 21 april 1989
ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Orde-
ning c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-
bestemmingsplan 'Buitengebied 1989, nr. 4'.
Genoemd plan beoogt de vestiging van een tuincen-
trum mogelijk te maken aan de Ruurloseweg onge-
nummerd, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sekt ie B, nr. 1816 (terrein voormalige kwekerij Spie-
gelenberg).

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen even-
tuele bezwaren (schriftelijk) worden kenbaar ge-
maakt aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over het plan van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 6 april 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

u wordt óók schoon

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Voedingsbond FNV
Afd. Vorden

Gelegenheid
tot inleveren van

VAKANTIEBONNEN
en

VAKANTIECHEQUES
VAN HET ASF

in de week van 10—15 april '89
bij H.W. Esselink *
Pr. Bernhardweg 26, Vorden
Tel. 05752-2324



CONTACT TWEEDE BLAD
Donderdag 6 april maart 1989

51 jaargang nr. 1

Afgelopen vrijdag en zaterdag hield Visser Mode de trendshow. Onder leiding van Reina Groenendal
(choreografe) lieten Patrick, Herbert, Renate, Katja, Marcello, Annet, Brenda en Sabine een schitteren-
de show zien.

De bekende merken zoals Mexx,
Love, Clarisse, Triagle, Frou-Frou,
Passport en Tiffany's kwamen bijzon-
der goed uit de verf. Met name Love
(zowel dames als heren) heeft een
mooi uitgebalanceerde collectie.
Mexx men en Mexx Women zoals
altijd frivool en zeer modisch. Clariss

en Frou-Frou vrolijk en zeer betaal-
baar. Opvallend mooi waren de jacks
van Bad Boys. Belangrijke kleuren dit
voorjaar: zand, lila, brique, lavendel,
bleu en roze. Ook een 8-tal kinderen
lieten zien hoe de kindermode van
Visser Mode eruit ziet. Met name de
merken BF, Pointer, OK sportswear

en Overdress sluiten wat kleuren en
modelering prima aan op hun grote
'broers en zusters'. Het slot van deze
trendshow was zeer romantisch en
sfeervol mede dankzij de bloemen
van Artifleur en het geluid dat ver-
zorgd werd door Bredeveld.

Kan het werk van de SWOV
doorgaan? •
De SWOV is in 1987 opgericht met het doel: 'Het handhaven en bevorderen van het zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen en leven van ouderen in de door hen zelf gekozen omgeving'. Deze zin staat
in de Welzijnswet en is dus uitgangspunt van de regering ten aanzien van^iet ouderenbeleid.

S Ow
VORDEN

Stichting
Welzijn
Ouderen
Vorden

Uit het jaarverslag over 1988 blijkt dat
de SWOV op de goede weg is. Er zijn
verschillende werkgroepen in het le-
ven geroepen en de steunfunctionaris
is er in geslaag een enthousiaste groep
mensen te verzamelen die meedenken
en doen in die verschillende groepen.
Gedacht wordt dan aan de groep:
Meer bewegen voor ouderen, waarbij
in totaal ruim 200 mensen elke week
één of andere tak van sport beoefe-
nen. Vrijwilligers uit deze groep bege-
leiden mensen op de Wehme bij ver-
schillende spelen. De Werkgroep Toe-
gankelijkheid; zo'n 11 vrijwilligers die
zich bezighouden met het meer toe-
gankelijk maken van het Dorp en de
openbare gebouwen. Bij de Werk-
groep Wonen zijn 8 mensen betrok-
ken die zich sterk maken voor meer
en betere sociale woningbouw voor
ouderen. Binnenkort wordt een en-
quête gehouden waarbij aan verschil-
lende ouderen naar hun woonbehoef-

ten en andere voorzieningen zal wor-
den gevraagd. Het afgelopen jaar is bij
7 mensen Personenalarmering aange-
legd. Dit werk, de voorbereiding en
het aanleggen wordt gedaan door vrij-
willigers, in totaal 9 personen.

Het Infoboekje, dat duidelijk voorziet
in een behoefte, werd door leden van
het dagelijks bestuur, vrijwilligers, sa-
mengesteld. De bezorging werd door
leden van de ouderenbonden, vrou-
wenorganisaties, de Zonnebloem en
Welfare geregeld. Allemaal vrijwilli-
gers. De gastvrouwen aan de Open
Tafel, 6 in totaal, zijn vrijwilligsters.
De subsidie voor bovengenoemde ak-
tiviteiten (behalve voor de Open Ta-
fel, sinds 1/1/1989) moet uit de pot
van de SWOV komen, maar ook de
subsidie voor de maaltijdvoorziening.
Tafeltje-Dek-Je is een zelfstandige
stichting, waarin 23 vrijwilligers zich al
meer dan 13 jaar inzetten voor de
maaltijdvoorziening van mensen die
daartoe zelf niet meer in staat zijn. In
1988 werden 7931 maaltijden bezorgd
in 54 gezinnen. De subsidie bedraagt
f 2,-rper maaltijd. Al dit werk, deze
voorbereidingen, zouden onmogelijk
zijn geweest zonder de adviserende
taak van de steunfunctionaris. Zij be-
geleidt de werkgroepen, geeft voor-

LJttl

lichting, ook aan andere groepen
mensen, beschikt over documentatie
kortom zonder haar aanwezigheid was
dit alles niet van de grond gekomen.
Naar onze mening is dit echter nog
maar het begin.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden om
voor de oudere mens het leven meer
leefbaar te maken. Sociale Dagopvang is
een van die mogelijkheden.

Helaas, de gemeente Vorden vindt dat
ook deze voorziening uit het polje van
de SWOV moet komen. Een van die
argumenten die ze daarbij gebruikt is:
de SWOV kan best zonder steunfunc-
tionaris, u moet meer vrijwilligers in-
schakelen. Het Algemeen Bestuur van
de SWOV (waarin 26 vertegenwoordi-
gers zitting hebben van verenigingen of
stichtingen die betrokken zijn by het
Ouderenwerk) is van mening dat, als
het de Gemeente Vorden werkelijk
ernst is een goed ouderbeleid te voeren,
dit zeker niet kan zonder een bevoegd
steunfunctionaris. Die overigens is ons
geval voor 20 uur per week is aange-
steld, maar gemiddeld 35 uur per week
werkt (15 uur als vrijwilliger).

Zonder de steun van deze functiona-
ris is het niet alleen niet mogelijk het
bestaande werk uit te breiden, maar

Negatieve publiciteit treft helaas
Nationaal Fonds

De Kinderbescherming staat momenteel nogal in de schijnwerpers. Veel van de geuite kritiek betreft de
Raden voor de Kinderbescherming. In hoeverre die kritiek terecht of onterecht is, kunnen wy moeilijk
beoordelen omdat de materie zeer ingewikkeld is en je aan de hand van excessen niet kunt gaan
generaliseren. Dat is onverantwoord omdat het met de 'kwaden' ook de 'goeden' zou treffen.

Hoe het ook zij: het Nationaal Fonds
Kinderbescherming heeft alleen te
maken met instellingen voor kinderen
die o.a. onder voogdij zijn gesteld. Elk
jaar wordt hiervoor gecollecteerd.
Geld dat nodig is om het leven van
de kinderen en die instellingen - in
Vorden wordt gecollecteerd in het bij-
zonder voor 'Klein Engelenburg' in
Brummen - een klein beetje aangena-
mer te maken. Het kopen van een
kadootje bij feestelijke gebeurtenissen,
een muziekles, een zwembadabonne-
ment of iets dergelijks. In de week

van 10 tot en met 16 april 1989 wordt
voor de 29e keer een landelijke collec-
te gehouden. Dus ook in Vorden.
Mocht een collectant(e) u niet thuis
treffen of u in het geheel niet bezoe-
ken omdat er gebrek aan collectanten
is, dan* kunt u uw bijdrage storten op
gironummer 40.40.40 t.n.v. Nationaal
Fonds Kinderbescherming te Deven-
ter. Bij voorbaat hartelijk dank.
Tevens roepen wij collectanten op om
op één 'ond in die week met de bus
rond te gaan. Hebt u de moed en de
motivatie? Zo ja, belt u dan met ééi

van onderstaande personen alstublieft.
Iedereen dient wel te bedenken: in-
dien u afwijzend staat tegenover deze
activiteit dan treft u in nadelige zin
ook de goeden en dat zou u toch niet
willen. De collectanten dient u het
voordeel van de twijfel te geven. Zij
collecteren zeker niet voor zichzelf en
zij tonen moed om juist nu te collec-
teren.

Het comité Vorden, H. Janssen, Het
Wiemelink 18, tel. 2275; Mevr. J.

Westerveld, De Stroet 32, tel. 2240.

zal alles wat tot nu toe werd opgezet
binnen de kortste keren in elkaar
klappen. Al het werk is dan voor niets
geweest. We vragen ons af, of de
dames en heren gemeenteraadsleden
echt weten wat de SWOV en met
name de steunfunctionairs doet. En
als ze het wel weten waar ze de euve-
le moed vandaan halen om te stellen
dat alles wat nieuw wordt opgezet in
de toekomst uit de pot van de SWOV
moet worden betaald. Temeer omdat,
omgerekend in guldens de gemeente
Vorden per jaar f 3,— per oudere
uitgeeft. De rest komt van de Provin-
cie. Dit verhaal is dus niet alleen een
verslag van de verrichte aktiviteiten,
maar meer een oproep aan de raad
van de gemeente Vorden om zich nog
eens uitdrukkelijk te bezinnen op het
vele werk dat door de SWOV, met
name door de steunfunctionaris en
met haar talloze vrijwilligers wordt
gedaan. Hieraan gekoppeld de vraag;
is het echt de bedoeling dat de
SWOV doorgaat met haar werk!?

••̂ ^ •̂••̂ ^ •̂•̂ •̂H

Agenda
APRIL:

5 HVGWichmond-Vierakker,
Fobieën

5 Floralia Ikebana cursus
7 Jong Gelre, Avond over

acupunctuur, Dorpscentrum
7 Open Tafel SWO Vorden
9 Open Tafel SWO Vorden

10 ANBO Vorden, Jeu de boule en/of
klootschieten, camp. 'de Goldberg'

11 Soos Kranenburg, gym, kaarten,
bingo in zaal Schoenaker

11 Open Tafel SWO Vorden
12 HVG Wichmond-Vierakker,

Bejaardenmiddag
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
12 Floralia Ikebana cur^ft
13 Bejaardenkring, Dorj^entrum

Vorden
14 ANBO, Achterhoekse avond in het

Dorpscentrum
14 Open Tafel SWO Votden
16 LR en PC De Graafs^fc»,

Paardenconcours LeKKerbekje
16 Open Tafel SWO Vorden
17 LR en PC De Graafschap,

Ponyconcours Lekkerbekje
17 Jong Gelre, Badminton 'Appie

Happie' te Veldhoek
17 ANBO Vorden, Jeu de boule en/of

klootschieten, camp. 'de Goldberg'
18 KPO Kranenburg zaal Schoenaker
18 Open Tafel SWO Vorden
19 HVGWichmond-Vierakker,

Declamatie-avond
19 HFG dorp Vorden
19 Floralia Ikebana cursus
20 KPO Vierakker, Afsluiting seizoen
20 ANBO Vorden, fietstocht,

verzamelen op Marktplein.
21 Open Tafel SWO Vorden
22 Muziekverein Kranenburg (Dld.),

Concert in 't Pantoffeltje
22 Jong Gelre, Prov. Ledenvergadering

met Culturele wedstrijd en
feestavond

22 Jubal, Voorjaarsuitvoering
Lidgerusgebouw

22 Achterhoekse Avond Oranjefeest
23 Open Tafel SWO Vorden
24 ANBO Vorden, Jeu de boule en/of

klootschieten, camp. 'de Goldberg'
25 Soos Kranenburg, Dia's kijken in

zaal Schoenaker
25 Open Tafel SWO Vorden
26 Bejaarden Vierakker-Wichmond
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

Vorden
28 Jong Gelre, Bowlingavond

'Ruighenrode'
28 Open Tafel SWO Vorden
29 Oranjefeest
30 Oranjevereniging, Fietstocht bij

Ludgerusgebouw
30 Open Tafel SWO Vorden

KPO-avond
De voorzitster opende de avond met
een gebed. Gemeld werd, dat men
zich voor l mei bij de bestuursleden
nog op kan geven voor het busreisje.
Daarna gaf ze het woord aan Marion
Jansen-Hartman. Die gaf een duidelij-
ke uiteenzetting wat de doelstelling is
van Amnesty International. Nancy
Bruin verzorgde verder de avond. Zij
is medewerkster van de landelijke ver-
eniging VSK. Het onderwerp van
deze avond was sexuele misbruiking
van kinderen. Mevr. Bruin vertelde
hoe die kinderen en de gezinnen ge-
holpen worden en hoe moeilijk dat is.

Na de pauze werden er diverse vragen
gesteld en werd uitgebreid op dit
moeilijke onderwerp ingegaan.

Aspirant ledenwerk
Jong Gelre
Jong Gelre organiseerde vrijdagavond
in het Dorpscentrum in het kader van
het asprirant-ledenwerk een filma-
vond voor jongeren van 13 t/m 15
jaar. Hiervoor bestond een redelijke
belangstelling. Deze avond werd de
film 'Crocodile Dundee' gedraaid. De
volgende aktiviteit vindt plaats op
zondag 21 mei. Dan staat er onder
meer een bezoek aan een doolhof en
midgetgolven op het programma. In
juni/juli wordt er een wedstrijd kloot-
schieten voor deze categorie jongeren
georganiseerd.

De Zonnebloem
Zaterdag 8 april a.s. vertrekken van de
regio IJsselstreek een twintigtal lang-
durig zieken en gehandicapten, waar-
onder 5 personen uit Vorden, voor
een aangepaste vakantieweek in Deur-
ne in Noordbrabant. Om deze vakan-
tie te organiseren is er ontzettend veel
werk verzet en ook tijdens het vervoer
en het verblijf aldaar zijn er constant
30 vrijwilligers aktief voor de verple-
ging, huishoudelijke verzorging en re-
cratie. Wij wensen hun een hele ple-
zierige vakantie toe en danken ook
alle inwoners van Wichmond en Vor-
den die met hun steun deze vakantie
hebben mogelijk gemaakt.

Afscheid Theo Schoenaker
Theo Schoenaker van zaal Schoenaker op de Kranenburg heeft
afgelopen zaterdag afscheid genomen van /ün cliënten en hu heeft
het geweten.

Onafgebroken van twee tot vier uur
heeft hij en zijn zussen Hermien, An-
nie, Ria en Stefie de handen van zeer
velen geschud. Hier was werkelijk
sprake van een file. Uit alle geledin-
gen van de bevolking was men aanwe-
zig. We zagen afgevaardigden van zeer
vele verenigingen uit de gemeente zelf
maar ook uit de regio. Vertegenwoor-
digers van kerken, oud-burgemeester
van Arkel, echtparen die er hun eerste
bruiloft hadden gegeven en nadien in
zaal Schoenaker het koperen, zilveren
en gouden feest hadden gevierd. Ve-
len moesten met een staanplaats ge-

noegen nemen.
En de bezoekers kwamen niet met
lege handen. Ontelbare kado's werden
geoffreerd. Van de plaatselijke biljart-
vereniging kreeg hij voor de vele
werkzaamheden een rijwiel aangebo-
den. Voorts kreeg hij o.a. tuingereed-
schap, bloemen en planten en vele
giften onder couvert. In zyn dank-
woord liet de scheidende exploitant
het wel en wee van 52 jaar Schoena-
ker nog even de revue passeren. In dit
dankwoord betrok hij nadrukkelijk
Joke Roelvink, die hem de laatste
zeven jaar assisteerde.

Zomerpostzegels, meer dan
postzegels alleen...
De Stichting Comité voor de Zomerpostzegels verkoopt dit jaar voor
de vijftigste keer zomerpostzegels met toeslag, alsmede wenskaarten
en geschenkartikelen. Het thema van de aktie 1989 is 'Varende
monumenten'.

De serie zomerpostzegels bestaat uit
drie postzegels met toeslag. De waar-
den van de zomerpostzegels zijn
55+30 cent, 65+35 cent en 75+35 cent.
De zomerpostzegels zijn ontworpen
door Mart. Warmerdam te Amster-
dam. Ter gelegenheid van de vijftigste
emissie van de zomerpostzegels wordt
een jubileumboek uitgegeven. Hierin
zijn alle sedert 1935 verschenen zo-
merpostzegels in kleur en op ware
grootte afgebeeld. Het boek kost f
17,50. Voorts worden verkocht postze-
gelsboekjes, -mapjes, FDC's (eerste
dagenveloppen), maximumkaarten,
wenskaarten, prentbriefkaarten, wens-
brieven, postpapier, spelletjes, kaarsen
en bouwplaten.
De aktie start 11 april a.s. door het
kopen van de eerste zomerpostzegels
door comité .' merzegel Kranenburg
in de Rabo. Vanaf 11 april tot 14 april

a.s. zijn de zomerpostzegels en de
artikelen verkrijgbaar op de Rabo Kra-
nenburg tijdens kantooruren. Gebrek
aan geld bedreigt vele initiatieven op
het gebied van cultuur en maatschap-
pelijk welzijn. De netto-opbrengst van
de aktie is bestemd om organisaties in
ons land op deze terreinen te helpen.

Honderden projekten kunnen dankzij
een gift van de Stichting Comité voor
de Zomerpostzegels doorgaan. Door
te kopen, helpt u een instelling bij u
in de buurt. Want een derde gedeelte
van de omzet van de geschenkartike-
len is bestemd voor het Dierenasiel
de Bronsbergen voor de aanschaf van
een behandeltafel. Ook de comi-
té's van Zutphen en Warnsveld wer-
ken hieraan mee. Dus: kopen is geven
aan uw eigen culturele en maatschap-
pelijk leven.

Geslaagde zangersavond
Vordens Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor organiseerde zaterdagavond in de Ned.
Hervormde Kerk een zangerskontaktavond waarvoor een grote be-
langstelling bestond. Vordens Mannenkoor had voor deze avond een
viertal koren uitgenodigd. De bedoeling was om de onderlinge
kontakten te verstevigen en om naar eikaars zang te luisteren.

Wel de intentie van deze avond kwam
goed uit de verf, het publiek kon
genieten van goede zang. Vanwege de
betere akoestiek ten aanzien van het
dorpscentrum, was gekozen voor de
Ned. Hervormde Kerk. Het spits werd
zaterdagavond afgebeten door het
Brummens Mannenkoor. Dit koor
onder leiding van Wim Megens zong
onder meer 'Hear Lord our God' van
Tschaikowski gevolgd door een gos-
pelsong. Tot besluit van hun optreden
werd het bekende 'Songs of Freedom'
gezongen. Zonder de andere koren
tekort te doen kan gezegd worden dat
het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van Bert Nijhof er deze avond
uitsprong. Het Vordens Mannenkoor
heeft het afgelopen jaar bijna weke-
lijks een Frans lied over soldaten ge-
repeteerd.
Zaterdagavond was er voor het en-
thousiaste publiek de premiere van dit
nummer getiteld 'Sur les Remparts'
van Saintis. 'Vordens Mannenkoor'
scoorde eveneens met de nummers
'Die Nacht' van Schubert; 'Nobody
knows' en tot slot van het optreden
van het bekende 'Ritter's Abschied'.
De zangersavond werd besloten met

een optreden van het Mannenkoor uit
Varsseveld onder leiding van Ben
Simmes. Dit koor bracht onder meer
een prachtig Italiaans nummer van
Orlando di Lasso, alsmede het sterk
gezongen 'In that great Getti'n up' in
een arrangement van Vennik.
Het Warnsveldse Mannenkoor onder
leiding van dirigent Hans Vos begon
deze avond haar optreden met het
lied 'Marsch und Chor der Ritter4 uit
een opera van Frans Schubert Verder
de drie delen uit 'Hobbies' van E.
Fischer en het overbekende 'Kalinka'.
Er was deze avond één taiengd koor
en wel het Gemengd Koor Montfer-
land, eveneens onder leiding van Bert
Nyhof. Het koor kwam met nummer
zoals 'Es sass ein Schneeweiss Vögel-
lein' van Brahms en 'Untreue' van Fr.
Glück knap voor de dag.
Na afloop van deze zangersavond wer-
den er 'klaar-overs' ingeschakeld om
het zangersgezelschap met aanhang de
straat over te loodsen naar de zaal van
'De Herberg' waar men nog enkele
uurtjes gezellig bijeen bleef. Onder de
muzikale leiding van het 'Hanska
Duo' was er gelegenheid tot het ma-
ken van een dansje.



Nu de mens door verkorte werktijden
en vroegere pensionering steeds meer
vrije tijd tot zijn beschikking krijgt,
groeit ook de vraag naar uitgaans- of
ontspanningsmogelijkheden. Tot de
meest gezonde ontspanning mogen
we gerust het wandelen rekenen.
Vandaar dat "Contact" hieraan in de
toekomst ook de nodige aandacht zal
besteden d.m.v. artikelen die aange-
ven wat er op die wandelingen in Vor-
den en wijde omgeving zoal te zien is
op natuur- of historisch terrein. Ge-
wone dingen, die door de gehaaste
mens niet worden opgemerkt maar
die de aandacht wel ten volle waard
zijn.
Hiernaast de eerste wandeling met
tekst en foto's van J. v.d. Broek en
H.G. Wullink onder de titel: "Opzoek
in de Achterhoek".

"Op zoek in de Achterhoek"

Dankzij de inspanningen van de vereni-
ging tot behoud van natuurmonumen-
ten is Vorden in het najaar van 1988 een
tweetal wandelingen rijker geworden.
Het betreft hier 2 wandelingen op het
landgoed Hackfort, waarvan bovenge-
noemde vereniging eigenaresse is, alle- Het voormalige koetshuis, nu woningen Het kasteel met prachtig hoogopgaand geboomte

nog mooiere decoratie in 't landschap zal
zijn.
Op de es, waar men langs loopt, wordt
door natuurmonumenten weer ouder-
wets geboerd d.w.z. dat hier rogge, gerst,
haver en aardappelen verbouwd worden,
voor 't oog en de flora en fauna heel wat
aangenamer dan de uitgestrekte mais-
velden.
Bij de door een schutting afgescheiden
kasteeltuin komt het pad weer onder
hoogopgaand geboomte. Links, half ver-
scholen onder een vlierstruik, een oude
schuur met ventilatie-openingen en bo-
ven in de voorgevel uitsparingen in het
metselwerk t.b.v. duiven of misschien
uilen.
Rechts over de schutting het koetshuis-
(nu woningen) met raamkozijnen die
aan de bovenzijde een mooie boogvorm
hebben. Eigenlijk raak je hier nooit uit-
gekeken, zelfs de klimop aan de eik, die
iets verderop links langs de wei staat, eist
door zijn dikte onze aandacht op.

Dwars over de oprijlaan naar het kasteel
loopt het pad langs de watermolen weer
naar de parkeerplaats, het eindpunt van
een wandeling van een klein half uur
over zand en over bladeren waarvan Gui-
do Gezelle dichtte:

Hoe zeere vallen ze af
die zieke zomerblaren,
En zinken ze allemaal,
die eer zo groen waren, ....
te gronde waard."

De oude schuur met vlierstruik

twee hebben hun vertrekpunt vanaf de
parkeerplaats, westelijk van het kasteel.
De korte wandeling (rondom het kas-
teel) duurt ongeveer 25 minuten en voert
vanaf de parkeerplaats eerst het bos in,
aangeduid door paaltjes met gele kop-
pen. Nadat we een kleine bosvijver ge-
passeerd zijn, doemt meteen al de water-
molen voor ons op, waarvan het water-
rad (nu in vergaande staat van verval) ho-
penlijk binnen afzienbare tijd verbeterd
zal worden.

De wandeling volgt de beek stroomaf-
waarts, rechts zien we dan een bruggetje.
Let eens op de ijzeren leuning met prach-
tige rozetten. De ketting over de brug

vormt een begrenzing van het privé-ter-
rein, waar we hier een mooi gezicht op
hebben, evenals iets verderop op de
zuidzijde van het kasteel.

Wat verderop gaat het pad langs het
bouwland tussen oude inlandse eiken.
Typisch zijn hier de vele scheefstaande
accacia's; tussen de onderbegroeiing
vinden we nogal wat varens.

De vereniging tot behoud van natuur-
monumenten zorgt met betrekking tot
Hackfort niet alleen voor het kasteel en
de boerderijen maar ook het landschap
en de stoffering daarvan hebben haar
volle aandacht.

Het nieuwe bruggetje over de beek

Vandaar dat erop een gegeven moment
een bord staat met de aanduiding: "Rust-
gebied, niet betreden". Vroeger liep het
pad hier rechtdoor en dan dood tegen de
beek en m«g men terugwandelen. Juist
dit stuk gJ^^chter veel schuil- en rust-
mogelijkheden voor het wild en het is
dan ook een goede zaak dat dit gedeelte
nu niet meer toegankelijk is. Hopenlijk
leidt dit in de toekomst tot het behoud
van de flog^i verbetering van de fauna.
Rechtsaf |̂en we het pad naar het
nieuwe bruggetje over de beek. Over de
brug naar links kijkend heeft men nu nog
zicht op de Hackfortselaan. Door de in-
plant van nieuw eikenbos zal dit echter
over enkele jaren tot het verleden beho-

ren. Vroeger (vorige eeuw) was hier op
deze plaats ook bos.

De kasteelwandeling volgt het pad
langs de esrand, rechtsaf dus^fcn op dit
punt geplaatste bank noodt t^pen korte
rustpauze en geeft een mooi gezicht op
het Achterhoekse parklandschap. Het
pad volgend kijkt men op de mooie ach-
terzijde van het kasteel met de twee ron-
de torens. ^^
Links over de es ziet men dö^erderij 't
Hofhuis, bewoond door de fam. Wues-
tenenk, met de mooie beukenheg; door
natuurmonumenten zijn in 't verlengde
van deze heg jonge beuken aangeplant
waardoor deze heg in de toekomst een

Comité
Herdenking Bevrijding
Op initiatief van de Oranjevereniging is in Vorden een comité
Herdenking Bevrijding opgericht Ieder jaar bleek dat in Vorden een
en ander niet goed georganiseerd was met de herdenkingen en dat
men niet goed wist hoe een en ander in elkaar stak, denk maar aan
de monumenten Enkweg. Ook de voorlichting op scholen bujkt in
Vorden achterop te lopen, in vele gemeente gebeurt dit wel. Uiter-
aard moet dit werk doorgaan wil onze jeugd de oorlog, vooral
1940-1945, niet vergeten en dat men allen die hun leven lieten in
welke oorlog dan ook, blijft gedenken.

Wij willen niemand te kort doen,
doch een goede coördinator ontbrak
in Vorden. Met steun van de overheid
en de gemeente mag ook in Vorden
een Bevrijdingscomité niet ontbreken.
Wij hebben onderstaande personen
bereid gevonden zitting te nemen in
het comité:
H.W. Groot Enzerinck, Mispelkamp-
dijk 34 - voormalig verzet.
A.J.A. Hartelman, Decanijeweg 2 -
namens Raad van Kerken.
D.J. Janssen, Horsterkamp 27 -
voormalig verzet.
R. Ritter, Wilhelminalaan 16 -
coördinator/aktie adopteer een monu-
ment.
W. Spanhaak, Hilverinkweg 2 - voorma-
lig verzet en jeugdvoorlichting.
H.D.J.G. van Woudenberg, Hoetink-

hof 121 - namens Oranjevereniging
Vtfirden.
Het bestuur van de Oranjevereniging
is er van overtuigd dat bovengenoem-
de personen zich zullen inzetten voor
een waardige herdenking van onze
bevrijding, tot in lengte van dagen en
dat de fakkel steeds doorgegeven zal
worden.

Namens het bestuur
L.G.W.

Herdenking gevallen
Dit jaar zal ook de dodenherdenking
normaal op 4 mei plaatsvinden al valt
deze dag op Hemelvaartsdag. De vlag-
gen gaan van 18.00 tot 21.14 uur half
stok.

Politie varia GROEP VORDEN

Op woensdag 29 maart omstreeks 00.15
uur vond er op de Ruurloseweg ter-
hoogte van de Wientjesvoort een een-
zijdig ongeval plaats. Een vanuit de
richting Ruurlo komende personen-
auto vloog uit de bocht en kwam in
een sloot terecht. Aangezien de be-
stuurder gedronken had werd hem
een ademanalyse afgenomen. Tevens
bleek dat de bestuurder een nog niet

betaalde bekeuring op zijn naam had
staan, de bekeuring werd door de be-
stuurder betaald.

Donderdag 30 maart deed de bedrijfs-
leider van een plaatselijke supermarkt
aangifte van winkeldiefstal. De 14-
jarige dader was op heterdaad betrapt.
De dader is geverbaliseerd.
Tijdens een alcoholcontrole op de

Hengeloseweg te Vorden werd een
bestuurder van een personenauto ge-
controleerd. De bestuurder bleek na
ademanalyse teveel alcoholhoudende
drank gedronken te hebben. De be-
stuurder heeft een proces-verbaal en
een rijverbod opgelegd gekregen.

Vrijdag 31 maart vond er op de Ruurlose-
weg een aanrijding plaats tussen een per-
sonenauto en een reegeit. De reegeit
overleefde de aanrijding niet en de per-
sonenauto raakte aan de voorzijde be-
schadigd.
Tevens vond er op vrijdag omstreeks
14.45 uur een aanrijding plaats op de
kruising Het Hoge/Rondweg. De be-
stuurder van een vrachtauto die vanaf
Het Hoge de kruising naderde negeer-
de de 'Stop'borden en wilde de kruis-
ing oversteken. Een vanuit de richting
Zutphen naderende bestelbus wist de
vrachtauto wel te ontwijken maar
sloeg door deze manouvre over de
kop. De bestelbus werd hierbij zwaar
beschadigd.
Omstreeks 16.00 uur vond er op vrij-
dag een aanrijding plaats op de Ruur-
loseweg. Het betrof hier een aanrij-
ding tussen en fietser en een brom-
fietser. Beide bestuursters reden over
de Ruurloseweg in de richting Vor-
den. Toen de bestuurster van de
bromfiets om had gekeken om de
bestuurster van de fiets in te kunnen
halen werd zij vermoedelijk verblind
door de zon waarna zij de fietster van
achteraan aanreed. Zowel bestuurster
van de bromfiets als die van de fiets
raakte bij de aanrijding gewond.

Op l april kreeg een inwoonster uit
Vorden een telefoontje met de vraag
of- het goed was als men op maandag-
morgen omstreeks 11.00 uur bij haar
de kachel kwam schoonmaken. Aan-
gezien zij hierzelf niet om had ver-
zocht maakte zij zich zorgen en meld-
de zij het voorval. Vermoedelijk be-
trof het hier een l april grap.

De brandweer is maanHag 3 april uit-
gerukt i.v.m. een schoorsteenbrandje
in een perceel aan de Galgengoorweg
te Vorden. Nadat de brand geblust
was is de schoorsteen door de brand-
weer schoongeveegd. De schade bleef
beperkt.

Maandag 3 april omstreeks 22.10 uur
vond er op de Baakseweg te Wich-
mond een aanrijding plaats tussen een
personenauto en een hond. De hond
overleefde de aanrijding niet en de
personenauto werd aan de voorzijde
beschadigd.

Verkeersveiligheid
Bij het totaal aantal verkeersslachtof-
fers in Nederland neemt de bromfiets
met 23,5% een niet onaanzienlijke
plaats in. In 1987 vielen er in de
gemeente Vorden in het totaal 9
slachtoffers onder de bromfietsbe-
stuurders in de categorie 16 t/m 23
jaar. Bij inzage uit de statistiekgege-
vens blijkt dat de meest gepleegde
overtredingen, die ongevallen tot ge-
volg hebben, het geen voorrang of
vrije doorgang verlenen en een te
hoge snelheid, zijn.

Om deze cijfers terug te dringen hield
de rijkspolitie Vorden in samenwer-
king met de verkeersgroep van de
rijkspolitie Apeldoorn diverse contro-
les. In 1988 werden in totaal 34 brom-
fietsen uit het verkeer genomen en
aan een technisch onderzoek onder-
worpen. 32 Bromfietsen bleken tech-
nisch niet in voldoende staat van on-
derhoud te verkeren. Slechts 2 brom-
fietsen hadden geen technische gebre-
ken. In het weekend van 18/19 maart
1989 hield de rijkspolitie groep Vor-
den een speciale aktie gericht op
bromfietsen. Er werden 26 overtredin-
gen geconstateerd, waaronder:
- een te jeugdige bestuurder;
- remmen defect c.q. slecht functione-

rend;
- te veel decibels;
- te groot vermogen (opgevoerd).

Dergelijke, op een verkeersdeelnemers-
groep gerichte verkeerscontroles,
zullen in de toekomst vaker plaats
vinden. Maar, verkeersveiligheid is
een zaak die ons allemaal aangaat,
dus doe er zelf wat aan.

Overlast crossmoteren
Nu het mooie weer in aantocht is c.q.
zich al volop aandient zijn er veel

mensen die er graag op uit gaan. In
de gemeente Vorden heeft men alle
gelegenheid om bijv. heerlijk te wan-
delen en/of fietsen. Onze bosrijke ge-
meente nodigt echter (cross)motor-
rijders uit om door de natuur te crossen.
Diverse klachten over geluidsoverlast en
milieuverontreiniging bereiken zowel
de politie als de gemeente Vorden.
Wees zuinig op onze natuur.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: Nemef sleutel nr. 36; blau-
we handschoen; ijsmuts blauw/wit;
zwarte kater; groen camouflagenet;
bruin lederen herenjas; baal stro;
tankdop met sleuteltjes; pijpstopper;
tijgerkatje (grijs met witte vlekken);
bruine hond (reu); plastic tas 'Purdey'
met sportspullen; zilverkl. speld met
glaskl. steentje; jonge rode kater;
groene pukkel.

Verloren: enveloppe met financierings-
contract auto; rose brillekoker; bruine
Chow Chow met oortatouage; rijbe-
wijs t.n.v. Bruisten; grijs/witte kater;
blauwe damestas met schouderband,
staatsloten en damesartikelen; rood
U-slot met klem; groene nylon porte-
monnee, inh. f310,-; blauwe ANWB
regenbroek; bankbiljet f 25,-; ver-
chroomde wieldop Citroen DS; beige
zadeldekje met schuim voering; gou-
den dasspeld visgraatmodel; kente-
kenplaats 26-PN-23; fietspomp afkom-
stig van fiets (grijs/zwart); poes met
witte pootjes, witte neus en bef
(zwart/bruin gemarmerd).

Jong Gelre afd.
Warnsveld
Verzekeren met verstand!
Waar, wanneer en hoe je dat het
beste kunt doen komen de heren H.
Eykelkamp en Th. Essink op donder-
dagavond 13 april vertellen. Het on-
derwerp lijkt misschien niet interes-
sant maar het loont zeker de moeite

hier iets meer van te weten. De heren
geven hierover informatie op elk ge-
bied dus kom allemaal naar de Bogge-
laar.

Nafeest
Na een geslaagde revue houdt Jong
Gelre een grandioos nafeest op 14
april 's avonds in de Uitrusting.

Provinciale ledenvergadering
Deze wordt gehouden op 22 april in
'De Vicary' te Ochten. Vanuit de re-
gio organiseert men een bus. Als er
behoefte bestaat om als afdeling met
een bus te gaan wil men dit graag zo
gauw mogelijk weten Laat dit horen
voor 7 april, tel. 05750-23393.

Nederlanders, hoeze
'anders'?
Onder dit motto probeert men in te
gaan op verschillende mileus binnen
de Nederlandse samenleving. En wel
milieu in de zin van je achtergrond;
gezin, woonomgeving, opvoeding,
opleiding, werk, geloof, etc. etc. Deze
avond wordt o.a. de videofilm ver-
toond: 'Of moet je moeder het soms
voor je doen'. Een portret van een 6-
tal (plattelands)jongeren over: werk,
vrije tijd, vriendschap, geloof, trou-
wen, toekomst enz. De avond wordt
gehouden op 9 mei in de Boggelaar
en kom op tydü want het belooft een
leuke en leerzame avond te worden.

Attentie: Muziek
ver. Concordia 120
jaar
De 4e openbare trekking van onze
grote jubileumverloting vindt plaats
ten kantore van notaris Greven, Dr.
C. Lulofsweg 2a alhier op vrijdagmid-
dag 21 april en zal tevens bekend
worden gemaakt op zaterdagavond 22
april tijdens hot gastconcert van onze
vrienden de 'Musik Verein Kranen-
burg' in het PantorTeltje te Vorden.
Dit gebeuren zal dus niet op 15 april
zün zoals vermeld staat in uw lot



DE NIEUWE MODELLEN
VERLOVINGSRINGEN

VAN anjer
SIEREN ELK SAMENGAAN

Het anjer assortiment is ontworpen voor
mensen met stijl en finesse.
Een eksklusieve kollektie,,
moderne en klassieke,
verlovingsringen.
Gladde bewerkte en
meerkleurig, anjer
heeft het in haar
assortiment.
Een geraffineerd effekt
krijgt uw ring met de betoverende

schittering van een briljant. Bekijk het
l anjer assortiment bij ons in de winkel,

't winkeltje in brood en banket

of tijdens de
BRUIDSSHOW

op 11 april bij
'de Boggelaar'

Go juwelier
siemennk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

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

Grindtegels v.a. 3,75
Betontegels U O
Waalformaat stenen 27 V2 cent

Ronde en zeskannegels
Sier- en Zwerfkeien, Flagstones
Bangkiria hardhouten palen en planken
Grote sortering tuintimmerhout, Pergola's
Vlechtschermen, Hekwerk, Blokhutten, enz.

G. WEULEN-
KRANENBARG en Zn. BV

Ruurloseweg 47 - Vorden
Tel, 05752-1217 of 1811

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!
Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517.

... droog weg de schoonste.

Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

Maar in

onze zaak

binnen de

Daar treft

nieuwste

kollekties

mantels en

iacks aan.

Verrassend

van stijl,

kleur en

dessins.

Kom dus

binnen.

Medische mantels
met de nieuwe details

bij ons al v.a. 98,-

Jacks & 3/4 jasjes
v.a. 129,-

BraZerS m. gedessfneenle voering

v.a. 119,-

Verlengd klassiek Herenjack
nu 149,-

De kleurigste kinderjacks
v.a. 85,-

Modecentrum

Ruurlo

6 VASTE PLANTEN 10-
VOLOP GROENTE PLANTEN!

bosje Montrea ROZEN 4,75
2 grote BEGOMHA's 10,-

kist VIOLEN 9,75

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURR&ENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
D

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

ROMMELMARKT
In hoofdzaak

Oude schoolmiddelen.
15 april van 13-16 uur

'De Kraanvogel'
Kranenburg

„Mooie meubels, lage prijzen!"
Laat u niet op de kast jagen.
OTTEN biedt tijdelijk kasten aan tegen,
zeer aantrekkelijke prijzen. Maar.. . .
op is op! Dus wie het eerst komt.. . .

Meubels voor uw kamer.
Gezellig, zo'n kamer met nieuwe meubels.
Misschien een nieuw bankstel met mooi leer bekleed,
een prachtige kast en een praktische salontafel.
Of misschien een geheel nieuwe eethoek en een
televisiemeubel. Losse fauteuils misschien, met
prachtige stof bekleed? OTTEN heeft die meubels voor u.
In ruime sortering tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Allemaal heel degelijk en heel mooi!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke
prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20, Halle Gld.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

De oplossing
voor de aflossing.

•100% aflossing gegarandeerd •stabiel lastenpatroon
•vele extra zekerheden

Garantie
Hypotheek

V ZCCfcUM Van Zeeburg Mak OG
Zutphenseweg 31
VORDEN
Tel. 05752-1531



KOPERS VAN
NIEUWE AUTO'S
OPGELET!

Vanaf 13 maart is de belastingmaatregel voor schonere auto's behoor-
iyk aangescherpt. De maatregel bevordert nu ook de verkoop van nieuwe
auto's die aan strenge Amerikaanse eisen voor uitlaatgassen voldoen.
Het gaat om alle nieuwe auto's, dus ook de kleinere. Deze auto's krijgen
een belastingvermindering van f 1.700. Auto's die aan de minder strenge
EG-eisen voldoen, blijven een belastingvermindering van f850 houden.
De belastingvermindering dekt ongeveer de extra kosten die nodig zy n om
de uitlaatgassen van de auto schoon te maken. De belastingvermindering
is al verrekend in de catalogusprijs van de auto's

Kopers van nieuwe auto's kunnen in het vervolg dus gewoon voor de
schoonste auto kiezen. Minister Njjpels van milieubeheer (VROM) wil
met deze nieuwe regeling de luchtverontreiniging door het verkeer sterk
terugdringen.

Schonere auto
steeds meer in trek

Sinds l april 1986 was er een
stimuleringsregeling voor minder ver-
vuilende auto's van kracht. Door deze
regeling kwamen er steeds schonere
auto's op de weg. De grafiek geeft

een overzicht van de verkoop van
nieuwe verkochte personenauto's.
Links staan de gegevens (in procen-
ten) uit de zomer van 1986, rechts die
van de herfst 1988.

Het aantal auto's met aangepast
motorontwerp of met een katalysator
is duidelijk gegroeid. Maar tegelijker-
tijd gingen er ook steeds meer auto's

rijden. Zodat de luchtverontreiniging
door het verkeer niet afnam, maar
ongeveer gelijk bleef. Dat was een
reden voor Minister Nijpels om de uit-
laatgas-eisen die in de stimulerings-
regeling van 1986 gelden, te verscher-
pen. Per 13 maart is dat nu gebeurd.

Belasting-
vermindering

In de nieuwe regeling stelt de
overheid hogere eisen aan uitlaatgas-
sen van nieuwe personenauto's.
Zulke auto's krijgen een vermin-
dering van de Bijzondere Verbruiks
Belastingen (BVB). De vermindering
dekt ongeveer de extra kosten die
nodig zijn om de uitlaatgassen scho-
ner te maken. Bij een aangepast
motorontwerp of een ongeregelde
katalysati^is dat f850. Een auto
met een^R-egelde katalysator krijgt
een vermindering van f 1.700.

De belastingvermindering is al
verrekend in de catalogusprijs en gaat
dus niet*iandje-contantje. De ver-
koopprijflwi schonere auto's is dan
ongeveer even hoog als die van "vuile"
auto's.

100%

13%

74%

13%
geregelde of

ongeregelde kaftalysator

100%

14%

11%

38%

37%

-•-zomer '86- herfst '88-*

De vermindering van de BVB
voor schonere auto's wordt door alle
kopers van nieuwe auto's betaald.
Door de BVB op alle nieuwe auto's te
verhogen, komt er genoeg geld vrij
voor de belastingvermindering op
schonere auto's. De regeling levert de
overheid dus niets op, maar kost haar
ook niets.

Alle nieuwe auto's
Alle nieuwe auto's dus ook de

kleinere auto's die voldoen aan de
strenge Amerikaanse uitlaatgas-eisen,
krijgen een vermindering van de BVB
van f 1.700. Om aan deze eisen te
kunnen voldoen, heeft de auto een
electronisch geregelde katalysator
nodig.

Het bedrag van f 1.700 komt onge-
veer overeen met kosten van zo'n
geregelde katalysator. Voldoet een
auto aan de Amerikaanse eisen, dan
staat er een U in de code van het
kentekenbewijs. Een kijkje in het ken-
tekenbewijs vertelt ons dus direct of
we met de schoonste auto te maken
hebben.

Cilinderinhoud
kleiner of gely k
aan 2000 cm3

Alle auto's met een cilinder-
inhoud kleiner of gelijk aan 2.000 cm3,
die voldoen aan de minder strenge
toekomstige EG-eisen, krijgen een
vermindering van de BVB van f850.

Dit zijn auto's met moto ne aanpas-
singen of met een ongeregelde kataly-
sator. Het bedrag van f 850 komt
ongeveer overeen met de kosten van
de aanpassing van de autoüf de kosten
van een ongeregelde ka^wator.

Als een auto aan deze toekom-
stige EG-eisen voldoet en is uitgerust

met een ongeregelde katalysator,
komt er een K in de code van het ken-
tekenbewijs voor. Een auto met
motorische aanpassingen heeft een
S in de code op het kentekenbewijs.

Cilinderinhoud
groter dan
2000 cm3

Alle auto's met meer dan 2.000
cm3 cylinderinhoud die voldoen aan
de EG-eisen krijgen een vermin-
dering van f 1.700. De eisen die de EG
vanaf l oktober aan deze grotere
auto's stelt, zijn ongeveer even streng
als de Amerikaanse eisen.

In de meeste gevallen zullen zulke
auto's dan ook een elektronisch gere-
gelde katalysator nodig hebben.
Vandaar dat de BVB-vermindering in
dit geval ook f l .700 bedraagt. Als de
auto aan deze EG-eisen voldoet, ziet
u een U in de code op het kenteken-
bewijs.

Milieuvoordeel
Schonere auto's leveren een

duidelijk voordeel voor het milieu op.
De verschillende voordelen tussen de
ene en de andere nieuwe auto zijn

toch aanzienlijk. Auto's met moto-
rische aanpassingen of met een onge-
regelde katalysator zijn 25 tot 50%
schoner dan auto's zonder dergelijke
voorzieningen. Auto's met een elek-
tronisch geregelde katalysator zijn
80 tot 90% schoner dan "vuile auto's.
Dat scheelt nog al wat.

Overigens is het milieu natuurlijk
het best gediend met een zo min
mogelijk gebruik van de auto. Korte
ritten kunnen evengoed met de fiets
worden gemaakt.

De overheid pakt niet alleen het
verkeer aan. De wetten en besluiten
zijn op alle vervuilers gericht. Ook de
industrie en de landbouw zullen
maatregelen moeten treffen om de
luchtverontreiniging terug te dringen.

Elektronisch gere-
gelde katalysator

De auto met electronisch gere-
gelde katalysator is dus duidelijk de
schoonste auto. En door de nieuwe
stimuleringsregeling kunnen nu alle
auto's,dus ook kleinere,met een elek-
tronisch geregelde katalysator tegen
een aantrekkelijke prijs geleverd
worden. Dat maakt de keuze voor de
schoonste auto wel erg eenvoudig.
Want wie kiest er nog voor onnodige
luchtverontreiniging?

Meer informatie over de kataly-
sator, loodvrije benzine, uitlaatgas-
eisen, enzovoorts staat in de brochure
"de auto met katalysator". Deze is
gratis te krijgen bij: Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM);
Postbus 20951; 2500 EZ Den Haag.

STOP
ZURE

REGEN
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50-jarig huwelijk
Op woensdag 12 april a.s. hoopt het
echtpaar J. Wissels en J.E. Wissels-
Bosman hun 50-jarige echtvereniging
te vieren, 's Avonds is er in de Her-
berg gelegenheid hun met deze heu-
gelijke dag te feliciteren. Het echtpaar,
dat in redelijke gezondheid geniet,

heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen.
Ze hebben altijd in Vorden gewoond.
Mevr. Wissels is nog aktief lid van het
Vordens Dameskoor en Volksdansve-
reniging, terwijl de heer Wissels zich
inzet voor de vogelvereniging. Ook
namens Contact van harte proficiat.

Op dit moment maken hart-
en vaatziekten ergens in
Nederland een slachtoffer.
En over 8 minuten weer.
De Hartstichting vecht voor uw leven.

Dank zij uw hulp hebben wij in 25 jaar veel bereikt.
Toch krijgen nog steeds 60.000 Nederlanders per jaar
een hartinfarct of een beroerte. Wij moeten daarom
doorgaan en zijn daarbij volstrekt aangewezen op uw

hulp. Geef royaler dan ooit in ons jubileumjaar.

f i ) nederlandse hartstichting
25jaar \14 giro: 300, bank: 70.70.70.600

Sophialaan 10,2514 JR 's-Gravenhage

Vrouwenclub
Medler
Op maandag 20 maart werden de da-
mes kreatief bezig gehouden door
Jantje Dimmendaal en werd er van
huishoudelijke voorwerpen een popje
in elkaar gezet. Het was een gezellige
bezigheid, de 'leerlingen' vonden
mevr. Dimmendaal dan ook een aardi-
ge 'juf. tot slot bedankte mevr.
Hummelink haar met een bloemetje
en wenste ieder wel thuis. Maandag 3
april werd de avond verzorgd door de
heer Kapsenberg uit Deventer, gepen-
sioneerd longarts. Hij vertelde over
zijn beroep als longarts, de funktie
van de longen, en verschillende afwij-
kingen. Ter verduidelijking kregen we
tussendoor een aantal dia's te zien.
Wie wat te vragen had kreeg daar
antwoord op. Het was een boeiende
en leerzame avond. Tot slot bedankte
de voorzitster hem en bood een atten-
tie aan.

nieuwsSport
Uitslagen Ratti
pupillen
Ratti Fl-Rekken Fl 10-0; Markelo Fl-
Ratti Fl 2-0; Ratti Fl-Lochuizen 1-0;
Ratti Fl-Reunie F2 0-0; Rekken Fl-
Ratti Fl 0-11.

Biljarten
VOP 2-

1-De

Maandag 20 maart:
Kranenburg 4 37-33.
Dinsdag 21 maart: De Zwaan
Kranenburg l 33-33.
Donderdag 23 maart: De Zwaan
Kranenburg 2 37-35.
Dinsdag 28 maart:
Heezen 3 32-37.
Woensdag 29 maart:
IJsselstrand l 30-34.
Donderdag 30 maart: Modern 3-
Kranenburg 3 36-32; Kranenburg 4-De
Keu 5 29-40; Heezen 5-Kranenburg 5
33-35.

Kranenburg

Kranenburg

3-

2-

1-

Dans- en
showavond met
Madrahasjh
wederom
uitverkocht

De dans- en showavond in de Her-
berg op zaterdagavond 8 april is voor
de 16e keer uitverkocht. Ruim 300
bezoekers zullen deze avond weer ge-
tuige zijn van de geweldige fakir- en
hypnoseshow. De belangstelling was
ook dit keer weer zo groot waardoor
de afgelopen weken tientallen mensen

teleurgesteld moesten worden. Het
muzikale gedeelte zal worden ver-
zorgd door het orkest The Midways.
De Herberg zal op één van de eerst-
volgende vrije zaterdagen wederom
een dergelijke avond verzorgen. Dit
zal dan worden eind oktober/begin
november.

Chess Blues Band op LP

Chess Blues Band

Vorige week werd in Rotterdam de LP 'The Blues' number l ten doop gehouden. Op deze LP zyn ook
twee nummers opgenomen van the Chess Blues Band. Deze band herbergt twee Vordenaren tw. Andre
Jas en Bert van Dyk. De LP is verkrijgbaar in de platenzaken of bg de Vordense handleden, tel. 3474
of 3219. Wie de Chess Blues Band live wil zien optreden kan 's avonds terecht op 20 april in
Doetinchem, café Merhjn of 28 april in zaal Bousema te Lochem.
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Veel ouderen op de open
computerdag
Protestante Christelijke Ouderenbond hield afgelopen donderdag in de Wehme een druk bezochte
computerdag. Voor de meesten van de 50-plussers betekende dit een eerste kennismaking met
computers.
Volgens de penningmeester van het
plaatselijke PCOB, de heer J.W. de
Klerk, was het doel van deze dag, om
ouderen te laten zien, wat er met
computers gedaan kan worden. Bij de
jongere ouderen lag de nadruk op
boekhoudprogramma's, tekstverwer-
king (brieven schrijven), archiefpro-
gramma (bijv. boeken, postzegels vast-
legging) en grafische voorstellingen.
Bij de oudere ouderen ging de belang-
stelling meer naar spelen, dammen,
schaken, woorden raden, getallen ra-

den, domino en mmmikub. Jongeren
krijgen veelal reeds op de basisschool
les in informatica en dat gaat zo de
hele schooltijd door. Als oudere gene-
ratie weer je er niets van, en dat is
geen prettig gevoel. Vandaar, dat we
het als PCOB onze taak vonden hier
wat aan te doen.

Dat de computer ook een duidelijk
educatieve taak heeft, liet opa van Ast
uit Zutphen zien, die met zijn 3 klein-

zoons was gekomen. De jongste, 3
jaar, wist feilloos de kleuren te ken-
nen. Ook met de letters en de cijfers
had hij geen moeite! De 15 aanwezige
leden van de Computerclub Zutphen
werden danig ondervraagd. Er werden
zelfs contacten gelegd om de club-
avonden van de CCZ in gebouw de
Uitwijk aan de Emmerikseweg te Zut-
phen te bezoeken. Kortom, wij dach-
ten, dat de Computerdag zowel voor
de 50-plussers als voor de PCOB als
voor CCZ voor 100% geslaagd was.

Frantic bij Invention
Op vrijdagavond 7 april treed in discotheek l n ven (ion de groep „Frantic"
op. Dit is in het kader van de voorrondes voor de Grote Prijs van Hen-
gelo. De groep is opgericht in juni 1988 en speelt hard rock. Hun reper-
toire bestaat uit /elf-gecomponeerde nummers, aangevuld met covers.
De toegang voor deze avond is gratis.

Uitbreiding en verfraaiing
van Ponypark Slagharen
Na een goed benutte winterperiode opende het Ponypark Slagharen vry-
dag 24 maart weer zjjn poorten. De komende maanden zullen directie en
medewerkers weer honderdduizenden gasten begroeten in het opnieuw
verfraaide en uitgebreide amusementspark.

De voor de buitenwereld „stille" periode
is besteed aan de realisering van een nog
fraaiere aankleding van het park. De be-
strating in het „oude gedeelte" is bijvoor-
beeld geheel vernieuwd, terwijl de uit de
beginjaren van het Ponypark stammende
opstallen (de winkels) geheel zijn ver-
vangen door mooie stenen gebouwen.
Maar ook op het gebied van de attrakties
heeft het Ponypark het nodige geïnves-
teerd. Uit Los Angeles komt het AME-
RIKAANSE REUZERAD, dat zowel
vertikaal als horizontaal draait. Voor de
jongste bezoekers is in het Ponypark
ruimte gemaakt voor de zogenoemde
KONVOOI-RACE, een kinderattraktie
uit Italië. Attraktief is vervolgens de zo-
genoemde JUMBO-TREIN. De trein
met lokomotief heeft een lengte van
achttien meter en kan zestig personen
vervoeren. De trein - die een snelheid
bereikt van 30 kilometer per uur - zal va-
kantiegasten in Collendoorn vervoeren
naar het zes kilometer verderop gelegen
Ponypark.

/
Met de verfraaiing van het park en de
aanschaf van de nieuwe attrakties gingen
enkele miljoenen guldens gemoeid.

l SPORT
Het Ponypark Slagharen blijft ook het
komende seizoen een eldorado voor de
sportliefhebbers. Sport en recreatie gaan
in Slagharen hand-in-hand. Wat te den-
ken van de fietscross-wedstrijden, de ju-
docolleges van ANTON GEESINK en
de karatelessen van LUDWIG KOTZE-
BUE?

l MUZIEK
Al jarenlang vormt het Ponypark het de-
cor voor optredens van muziekgezel-
schappen en koren. Al meer dan 250
korpsen hebben zich voor het komende
seizoen aangemeld, hetgeen betekent
dat er het komend seizoen ieder week-
einde sprake is van een culturele mani-
festatie.

l CULTUUR
Daarmee wordt gelijk een link gelegd
met een andere vorm van cultuur en wel
de beeldende kunst. De direktie van het
Ponypark heeft enkele jaren geleden jon-
ge kunstenaars de gelegenheid geboden
in een speciaal daarvoor ingerichte hal
hun werken te exposeren.
Deze geheel nieuwe kombinatie van cul-
tuur-recreatie sloeg bijzonder goed aan,
zowel bij kunstenaars als bezoekers.
Maar toch blijkt „men" toch nog vreemd
aan te kijken tegen deze vorm van kunst-
presentatie.

Direkteur J.H. Bemboom van het Pony-
park daarover: „Onlangs mocht ik in
Hoogeveen een informatiedag openen.
Als motto had men gekozen 'Recreatie
en cultuur, al of niet een paar apart'. Het
motto suggereert de mogelijkheid dat re-
cratie en cultuur twee zeer uiteenlopen-
de zaken zouden zijn en dat is een opvat-
ting waartegen ik bezwaar heb. Want wat
betekent recreatie en wat betekent cul-
tuur? Volgens het Van Dalen's groot
woordenboek van de nederlandse taal
betekent het woprd recratie 'vrijetijdsbe-
steding' en cultuur is volgens hetzelfde
woordenboek 'beschaving en verfijning
van het leven'. Nu komen de meeste
mensen aan het beschaven en verfijnen
van het leven doorgaans pas toe wanneer
het noodzakelijke dagelijkse werk ge-
daan is, dus in hun vrije tijd. Daarom al-
leen al zou ik willen zeggen: recreatie en
cultuur, géén paar apart", aldus de visie
van dhr. Bemboom.

l DANNY DE MUNK
Een andere vorm van cultuur is de dage-
lijkse balletvoorstelling van Wonderful
World met in de hoofdrol DANNY DE
MUNK. Ook vorig jaar „stond" deze
Amsterdamse artiest zes weken lang in
het Zomertheater van het Ponypark. Hij
werd twee keer per dag bijgestaan door
charmante en aantrekkelijke balletdan-
seressen. Gelet op het succes van vorig
jaar preserveert het Ponypark opnieuw
deze werveldende show van half juli tot
half augustus.

l TELEVISIE
Omroepland heeft al jaren ontdekt dat
het prettig TV-maken is in het Ponypark
Slagharen. Vrijwel iedere omroep koos
in het verleden het Ponypark als lokatie
voor een TV-programma, waarbij bij-
voorbeeld gedacht kan worden aan Stuif
Es In (AVRO), Eerste de Beste (TROS),
Op Volle Toeren (TROS), de TV-serie
„Spanning in Slagharen" (AVRO), de mi-
ni-playback-show (KRO; Hennie Huis-
man startte zijn succesvolle TV-serie in
Slagharen...), Wordt Vervolgd (AVRO)
en het meest recent „G'oud en Nieuw"
van de NCRV.
Deze omroep maakt ook komend sei-
zoen acht afleveringen van dit door
Frank Masmeijer gepresenteerde pro-
gramma, waarin artiesten nieuwe en ou-
de succesvolle hits ten gehore zullen
brengen. Elke avond-uitzending wordt
een week later op de middag herhaald.

Tenslotte bouwt de AVRO voor zijn uit-
zendingen van Han Pekels „Wordt Ver-
volgd" een nieuw „Wordt Vervolgd"-huis
in het Ponypark Slagharen.

Kortom: Ponypark Slagharen bluft een WERELD VAN PLEZIER, voor
gezellige mensen!

Warnsvelds Operette Gezelschap
brengt

Weense
Avond

Dat door noodsituaties soms verrassende
ontdekkingen worden gedaan, heeft het
Warnsvelds Operette Gezelschap het af-
gelopen seizoen mogen ervaren, toen door
ziekte een belangrijke muzikale schakel
weg viel, waarvoor niet op korte termijn
een geroutineerde vervanger kon worden
aangetrokken. Hierdoor moesten de repe-
tities van de oprerette „lm Weissen
Röss'l" noodgedwongen worden onder-
broken en uiteindelijk naar het volgend
seizoen worden uitgesteld.

Eens te meer blijkt daaruit de kwetsbaar-
heid van een amateurvereniging in dit
genre. Uiteindelijk werd besloten tot een
volwaardj^alternatief in stijl van een
Weense ̂ Jpnd waarvan de opvoeringen
zaterdag 8 april in Warnsveld (Nutsge-
bouw) en zaterdag 15 april in Vorden
(Dorpscentrum) zullen plaatshebben.

A
Het repe^»e omvat een bundeling van
prachtige^Wperette- en musicalmelo-
dieën - veelal samengesteld en bewerkt
uit historisch archiefmateriaal - en
wordt uitgevoerd door eigen solisten,
koor en orkest. Naast de bekende solis-
tennamen Margo Hulleman en Antoon
Eykelkamp hebben ook vele koorleden
een kans gekregen zich tot potentiële so-
listen te ontwikkelen hetgeen tot vaak
verrassende resultaten heeft geleid.

Aan deze avonden wordt gastmedewer-
king verleend door de tenor Joop Ver-
donk en de wijd en zijd bekende Zut-
phense kapel „De Stroodorpers". Deze
kapel wordt op 15 april, wanneer dit pro-
gramma in Vorden wordt gepresenteerd,
afgewisseld door de uit Neede afkomsti-
ge „MölPnbarger Kapel" met Egerlan-
der-repertoire.
Al met al beloven beide avonden een
breed en gevarieerd programma te bie-
den, uitgevoerd in een sfeervolle am-
biance met aangepast decor en kledij,
kortom avonden met voor elk wat wils!

Dat het Warnsvelds gezelschap het heeft
aangedurfd om voor één keer van de ge-
vestige regel af te wijken, getuigt van bij-
zondere moed en bovenal saamhorig-
heid tussen bestuur, technische leiding
en leden.

De voorverkoop voor beide avonden
is inmiddels gestart.
Warnsveld: sig. magazijn Pelgrum
Vorden: sig. speciaalzaak Braam.

Het bestuur vraagt er op te attenderen
dat door de aangepaste zaalindeling het
aantal bezoekers helaas beperkt moet
blijven.

Mestgroep zit niet
stil
Hoewel de enquetebrieven voor het
individuele bedrijf nog steeds niet
door de ^Mestbank zijn verwerkt,
wordt er door de mestcommissie aan
vele plannen gewerkt. Momenteel
wordt er deelgenomen aan het overleg
om te komen tot het oprichten van
mestverwerking annex vuilverbran-
ding in Twente. De veehouders zullen
hierover binnenkort nader geïnfor-
meerd worden. Verder is besloten om
op 2 mei een demonstratie te organi-
seren met een zodebemester. Hier-
door kan ten alle tijde mest aan het
grasland worden toegevoegd zonder
dat ammoniakuitstoot plaatsvindt.

Opbrengst collecte
De Simavi-collecte in Vorden heeft
dit jaar f 6506,50 opgebracht.

Acupunctuur
Jong Gelre organiseert op vrijdaga-
vond 7 april een informatie-avond
over acupuntcuur. Deze wordt gehou-
den in het Dorpscentrum. Mevr. van
de Linden en de heer Makkink zullen
dan de aanwezigen informeren over
deze, voor velen onbekende genees-
wijze.

Bibliotheeknieuws
Schatten uit de Nederlandse
literatuur: expositie in de
bibliotheek
In 1953 werd het Nederlands Letter-
kundig Museum opgericht, dat als na-
tionaal letterkundig archief annex mu-
seum een tamelijk unieke positie in-
nam. Dit Museum stelt zich o.a. ten
doel: het bijbrengen van een centrale
verzameling documenten, waaronder
handschriften e.d. van schrijvers; het
ontsluiten van de collectie t.b.v. we-
tenschappelijk onderzoek; het inrich-
ten van exposities en het verstrekken
van inlichtingen betreft bio- en biblio-
grafische gegevens op het gebied van
de Nederlandse Letterkunde. Van on-
geveer 4000 auteurs zijn handschrif-
ten,, brieven, persoonlijke en officiële
documenten aanwezig en kunnen ter
plaatse worden geraadpleegd.

Tot 27 april is er in de openbare
bibliotheek een kleine selectie van dit
materiaal te zien in de vorm van een
mooi ingerichte tentoonstelling. Deze
bestaat uit twee vitrines en twaalf pa-
nelen. 'Tweeëntwintig Nederlandse
auteurs van Beets tot Maarten 't Hart
worden in de tentoonstelling gepre-
senteerd. In de vitrines ziet men een
keuze uit hun persoonlij^Étechatten'
en een aantal bijzondert^roekuitga-
ven. Op de panelen zijn treffende
foto's en beknopte informatie over
het leven en werk van de schrijvers
bijeen gebracht. Karikatuito van elke
schrijver door Siegfried l^Adhek ge-
ven de expositie een lucfl^ aanzien.
Zowel informatieve teksten als de ka-
rikaturen zijn afgedrukt in een catalo-
gus. De tentoonstelling gaat vergezeld
van een audiovisueel programma, zo-
dat de literatuur ook te horen en te
zien zal zijn. De bijbehorende video-
films en cd's zijn ook te leen, evenals
een aantal boekwerken.

Landelijke bibliotheekdag op
22 april
Op zaterdag 22 april zal de openbare
bibliotheek gedurende een aantal
uren open zijn. Op deze dag kan men
gewoon boeken en platen komen rui-
len. In het kader van deze open dag
zal er op gezette tijden een prachtige
diaserie over Vorden vertoond wor-
den. Ook zullen er - bij voldoende
deelname - prijzen uitgereikt worden
aan de mooiste kijkdozen die kinder-
en nog kunnen inleveren tot en met
14 april.

Aanwinsten
Catalogus van de postzegels van Ne-
derland 1989; Vorst, Tony van de-
Portret van figuurboetseren; Verdonk,
Joop-Proces voor vrede; Hermans,
Toon-Waar ben je?; Speelziek, J.J.-
Werkboek bijenhouden; Burg, Mar-
greet van der-Een half miljoen boerin-
nen in de klas; Uris, Leon-De Hdji;
Romer, Peter-De brekers; Roothaert,
A.-Die verkeerde weereldt; Reve,
Gerard-Bezorgde ouders; Walker,
Alice-Grange Copeland; Lenz,
Siegfried-Soldatenland; Daüey, Janet-
De belofte van het noorderlicht; Hol,
Jan-Afkicken moet, geloven mag,
Stichting de Hoop; Eissen, Koos-
Produkt presentatietekenen; Mann,
Klaus-Het getraliede venster; Baantjer,
A.C.-Een tien met een griffel; Bowles,
Paul-Een kille regen; Campinggids
Nederland 1989; Waraing, Herbert-Zo
behandelen we met succes trage stoel-
gang.

Na 20 jaar Shell nu
Brand-Oil op
benzinestation
'Den Elter'
We schrijven 1968/1969
Aan de nieuwe Rondweg om Zut-
phen - de 'Den Elterweg' - wordt een
voor die dagen groot en modern ben-
zinestation gebouwd. Eigenaar en ver-

gunninghouder de heer Jansen - die
met Shell een contract heeft gesloten
voor de verkoop van Shell produkten
voor de periode van 20 jaar - gaat
samen met 2ïjn dochter en schoon-
zoon dit station exploiteren. Benzine,
die 52,1 cent per liter kost, wordt
verkocht van 's morgens 7 tot 's a-
vonds 10 uur. Ook 's zondags is het
station geopend. Tijdens de periode
van olieschaarste en autoloze zondag-
en wordt besloten het station op zon-
dag gesloten te houden om een beetje
rust te vinden na een 80-urige werk-
week. De concurrentie wordt groter,
en de marge op de benzine kleiner.
Ook al lijkt het voor veel mensen wel
zo; het is niet allemaal rozegeur en
maneschijn. Dan komt er een kink in
de kabel. Op 7 maart 1979 rijdt een
auto na een slippartij de verkoop-
sruimte binnen. Wiecherink, die ach-
ter zijn bureau zit, krijgt een gevoelige
klap mee. De familieleden helpen el-
kaar zoveel mogelijk om de zaak
draaiende te houden. Wiecherink
knapt op, maar de oude zal hij nooit
meer worden. Besloten wordt om het
station 's avonds om 7 uur te sluiten.
Nu na 20 jaar het contract met de
Shell afloopt heeft men besloten per l
mei a.s. het station te verhuren aan
Brand-Oil BV te Zutphen. Deze zal
iedereen na een grondige verbouwing
van dienst zijn wat betreft de verkoop
van benzines, diesel-, gas-, smeermid-
delen en accesoires. Ook kan Brand-
Oil u olie voor verwarming en diesel-
olie voor de landbouw thuis leveren.

RK Kerk Vierakker
nam afscheid van
fam. Wicherink
De fam. Wicherink uit Wichmond die
meer dan 25 jaar verbonden was aan
de parochie Vierakker, hebben om
gezondheidsredenene en leeftijd een
punt gezet achter het werk wat ze
voor de parochie gedaan hebben. Va-
der Wicherink, die jaren lang de be-
graafplaats van de kerk in orde hield,
o.a. grafdelven ook in de winter als
het hard gevroren had en er graven
gedolven moesten worden zelfs 25 tot
30 cm diep de grond bevroren was, en
er een pikhouweel aan te pas moest
komen, verder de begraafplaats
schoonhouden van bladeren en mos,
wat regelmatig en in grote getale aan-
wezig was, enz.
Moeder Wicherink was erg betrokken
bij het kerkgebeuren o.m. Kerkwas,
kerkschoonmaak (wekelijks), klokken

luiden bij begrafenis en jubilea, koste-
ren enz. Samen hielden zij het om de
kerk schoon o.m. van bladeren en
takken die de kraaien aandroegen om
in de toren te nestelen en niet door
de galmgaten naar binnen konden,
alles wordt opgeruimd. Het waren
zeer drukke mensen die veel werk
voor de parochiegemeenschap hebben
gedaan hetgeen vaak werd onderge-
waardeerd. Voor het vele werk dat
deze mensen hebben gedaan werd
hun door het kerkbestuur een fruit-
mand en een oorkonde aangeboden
wat door deze mensen zeer op prijs
werd gesteld.

Achterhoekse
avond Anbo 50+
De Anbo organiseert op vrijdagavond
14 april in de grote zaal van het
Dorpscentrum een 'Achterhoekse
avond'. Hieraan zal onder meer me-
dewerking verleend worden door 'De
Knupdüukskes' met een nieuw pro-
gramma. Voorts is er een Achterhoek-
se modeshow en zal Rinus Pelgrum
in het dialekt een voordracht houden.
Voor deze avond kan men gratis kaar-
ten afhalen op de Prins Clauslaan 5
en Mulderskamp 17. De sportieve 'se-
nioren' van de Anbo komen iedere
maandagmiddag bijeen op camping
'De Goldberg' voor een spel Jeu de
Boule en/of klootschieten. ledere
woensdagmiddag wordt er in het
Dorpscentrum een 'soos' gehouden,
waar o.a. gekaart en gesjoeld kan wor-
den. Wanneer de weersomstandighe-
den het toelaten zal er op donderdag
20 april een fietstocht van 20 kilome-
ter worden gehouden.

'Met chemisch afval gooit u meer
weg dan u denkt'

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Kipfilet met champignons
Bij een varkensfilet met champignons kunt u heel goed jonge voorjaars-
groenten of een gemengde salade (radijsjes, veldsla en komkommer) en
kleine gebakken of gefrituurde aardappels geven.

Reken voor 4 personen (of meer) op 800 gram kipfilet, 250 a 350
gram champignons, ll/2 eetlepel bloem, 4 deciliter bouillon (eventueel
van tablet of poeder), l eierdooier, 4 eetlepels room en 2 eetlepels fijnge-
sneden bieslook.

Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerfde vetlaag op het vlees in
met de punt van een scherp mesje. Wrijf het vlees aan alle kanten in met
een mengsel van l eetlepel fijne Marne-mosterd, !/3 theelepel fijngewre-
ven gedroogde tijm, wat (selderij)zout en fijngemalen zwarte peper. Laat
het daarna 15 tot 30 minuten liggen. Wrijf het daarna opnieuw droog met
keukenpapier. Verhit in een braadpan met dikke bodem 100 gram boter
en schroei het vlees er aan alle kanten in dicht. Voeg daarna nog wat extra
boter (ca. 35 gram) toe. Temper de warmtebron en leg het deksel schuin
op de pan. Laat het vlees daarna nog 25 minuten zachtjes braden.
Keer het vlees tijdens het braden enkele malen en bedruip het tegelijker-
tijd met wat braadboter.
Maak intussen de champignons schoon en snijd ze in dunne plakjes.
Neem het vlees na het braden uit de pan, verpak het in aluminiumfolie
en laat het 10 tot 15 minuten rusten. Verwijder \ deel van de braadboter.
Bak de champignons gedurende 4 tot 5 minuten in de resterende bakbo-
ter onder voortdurend omscheppen. Strooi de bloem er door een zeefje
over en schep alles enkele malen goed om. Schenk er beetje voor beetje
de bouillon bij. Blijf zolang roeren tot 'n licht gebonden saus is ontstaan.
Laat alles hierna nog 5 minuten zachtjes pruttelen. Roer in een kom eier-
dooier en room goed los. Roer er 4 eetlepels hete saus door en roer daar-
na het mengsel door de saus. Neem onmiddellijk daarna de pan van de
warmtebron en blijf er dan nog 30 seconden in roeren. Voeg er eventueel
nog wat zout en peper naar smaak aan toe. Roer er vlak voor het opdie-
nen de helft van de bieslook door.
Snijd het vlees in niet al te dunne plakken en leg ze op een voorverwarm-
de schaal. Schenk de saus er over en strooi er daarna de rest van de bies-
look over.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: 1860 kj (445 kcal)



N MODE
NU VOLOP IN HUIS,

o. a.:

Pakjes
Japonnen

Blazers
Jacks

Mantels
t/m maat 60

DAMESMODE

SPECIALIST IN JAPONNEN IN GROTE MATEN

DOETINCHEM dr. Hubernoodtstraat 14
VORDEN Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK Misterstraat 73

Parkeren
voor de
deur

Wist U datWIJ

- naast onze grote voorraad meubelen, ook de grootste voor-
raadhoudende TAPIJTZAAK uit de omtrek zijn?

- naast de geweldige keuze stalen materiaal van alle bekende
merken, zoals Parade, Desso, Louis de Poortere, Bonaparte,
Interfloor en Bergoss, nog 110 ROL kamerbreed tapijt uit
voorraad leverbaar?
GRATIS gemeten en zeer vakkundig gelegd.

- vele couponnen tapijt voor half geld hebben?

Dat allemaal in de gezellige winkel, waar U zich thuis voelt

PRNNEVÜEEL
ME UI EL- EN TAPUTENHÜIS.

hengelo (gld) ruurloseweg-2* U8

DINSDAG 11 APRIL'89
ZALEN- EN KEGELCENTRUM
'DE BOGGELAAR', WARNSVELD
ZAAL OPEN: 19.00 UUR
AANVANG SHOW: 20.00 UUR

Kaarten a f 7,50
Voorverkoop bij
de deelnemers /

GRATIS 3
CONSUMPTIES

DEELNEMERS:
- AMRO Reizen
- Bakkerij Th. Hartman Zutphen
- Fa. Barendsen Vorden

serviezen etc.
- T. Buter Hengelo G

vakfotografie en video
- Guusta Bruggert Vorden

huidverzorging
- Covers Bruidsmode Zutphen
- Drukkerij Weevers Vorden

Wevo Druk Zutphen
- Heersink Haarmode Team Vorden
- Indoorsport Vorden

zonnebank, afslank-
stimulator

- Gebr. Kettelerij B.V. Vorden
bloemisterij

- Siemerink Juwelier Vorden
- Visser Mode Vorden
- Zalen en Kegelcentrum

"de Boggelaar" Warnsveld
- B. Zegers Muziekbureau Brummen

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor
je trouwen gaat. Van bruidsboeket tot trouwring en
van bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard
voor ouders en schoonouders !

GA JE TROUWEN,
DAN KOM JE KIJKEN !

Kleurplaat
Ls.m. Ponypark
Slagharen
Je kunt een kleur krijgen van vreugde.
We hebben weer een fijne kleurwed-
strijd voor alle kinderen die van plezier
houden. Al die kinderen kennen vast wel
het Ponypark Slagharen, de wereld van
Plezier.
Dat park heeft ons een tekening gezon-
den van het schitterende Fujibergbad. Je
kunt daarin heerlijk zwemmen temid-
den van ijsberen, pinguïns, ijsbergen en
noem maar op.
In dit zwemparadijs kan iedereen te-
recht die het park bezoekt.

Ga de tekening fijn kleuren, verven of op
een andere manier heel erg mooi maken.
Bedenk maar iets. Je bent daarin hele-
maal vrij. Als het resultaat maar mooi is.
De redaktie van „Contact" gaat alle in-
zendingen bekijken en de allermooiste
worden met een prijs beloond. Wat zul je
juichen als je de hoofdprijs wint!
Die bestaat uit een weekend-verblijf in
het voorseizoen '89 met het gehele gezin
in één van de vakantiehuizen van het Po-
nypark. Alle dagen genieten van de schit-
terende attracties.

De tweede prijs is ook prachtig. Die be-
staat uit een driedaags verblijf in het
voorseizoen '89 met het gezin in een va-
kantiehuis in het vakantiepark Collen-
doorn, 5 km verwijderd van het Pony-
park. Bovendien heb je in Collendoorn
gedurende je verblijf de beschikking
over een pony.
Tenslotte zijn er nog 8 troostprijzen. Die
bestaan uit toegangskaartjes voor het Po-
nypark. Wanneer je zo'n prijs wint krijgje
er vier.

LET OP: alle inzendingen sturen naar de
redaktie van „Contact". De uitslag wordt
spoedig gepubliceerd. Je inzending moet
uiterlijk 15 april in het bezit van de re-
daktie zijn.
Het adres is: Redaktie „Contact", Post-
bus 22/Nieuwstad 30a, 7250 AA Vorden.

Vergeet nietje naam, adres en leeftijd
op de tekening te vermelden.



HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Expositie
Oude
Letterdoeken
Van 61/m 9 april houdt de
Historische vereniging
„ O/d Reurle " een exposi-
tie van historische letter-
doeken (vanaf 1770) bij

Café-Restaurant

De Luifel
Dorpsstraat 11, Ruurlo

Openingstijden:
Do. 6 april 20.00-22.00 u.
Vr. 7 april 10.00-22.00 u.
Za. 8 april 10.00-18.00 u.
Zo. 9 april 14.00-18.00 u.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

'N IBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman Jr.
Tel. 05735-1796

PIONEER
PRIMEUR

Hi-Fi midiset met Twin CD speler
De Twin Compact Disc maakt het mogelijk om, terwijl men een disc

afspeelt, de andere lade te openen om de disc die daarin zit te
verwisselen. Beide discs kunnen dus achter elkaar worden
afgespeeld zodat u kontinue van de muziek kunt genieten.

Pioneer S-11 Hi-Fi midiset bestaande uit:
• PL-282 Halfautomatische draaitafel met snaaraandrijving
• F-Z92L Digitale timer met 24 voorkeuzezenders
• DC-Z72 Versterker, vermogen 2 x 50 Watt met 5 bands elektr.equalizer
• Deck gedeelte met Dolby B relay play
• Boxen 2-weg systeem, vermogen 100 Watt, 50-20.000 Hz
• PD-Z72T Twin tray CD speler 24 track programmering
• Inclusief handige afstandsbediening

KS^-*ï 1598.-
INSTALLATIEBEP°UF

GJ.OLDÊMHAVE ZUTPHEM
| OFFICIEEL DEALER PHILIPS TELECOMMUNICATIE EN AUTOTELEFOOh

Laarstraat 61 Zutphen. Tel. 05750-18383. Baakseweg 11 >J«hmond. Tel. 05754-755

SP^W

DAMES PANTALONS HEREN PANTALONS
Linnen stretch kwaliteit
in de kleuren beige, marine en zwart.

Tuunteprijs f 69,95
WEEKTOPPER

Pol/visc. samenstelling, met bandplooi in
lichte zomerkleuren.

Tuunteprijs f 65,00
WEEKTOPPER

UNIBLAZER KINDER T-SHIRT
100% katoenen kwaliteit in de kleuren
zwart, wit, beige, kit en marine.

Tuunteprijs f 35,00
WEEKTOPPER

Gestreept met een mooie print op het
voorpand. Maten 116/164

Tuunteprijs f 14,95
WEEKTOPPER

DENIM TUINROKJE TIENER ONDERGOED
Kort hemdje met

hoog opgesneden broekje.
In donkere stoned washed kwaliteit.
Maten S t/m

Tuunteprijs f
WEEKTOPPER

Tuunteprijs f 14,95
WEEKTOPPER

OPEL SERVICE

Off. GM-dealer voor OPEL/

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

JUDO
Woensdagmiddag 5 t/m 12 jaar

14.00-15.00 u.

Vrijdagavond vanaf 12 jaar
19.00-20.00 u.

Wij zijn ook tijdens de vakantieperiodes
geopend!

ïndoor sport v/orden
BURG. GALLEESTRAAT 23 - TEL: 05752-3433

PROFITEER NU!
WIJ STOPPEN IN RUURLO EN HOUDEN

10 TOT 60% KORTING!

JACKS
BLOESEM
T-SHIRTS
TRUIEN

KOM
WANT

BROEKEN
ROKKEN
enz. enz.

Dorpstraat 29

RUURLO

SUPERVERF EN LATEX
VOOR SUPERLAGE
PRIJZEN

Hoogglans 750mi 12,65
Zijdeglans 75o mi 15,50
Grondverf 75omi 11,60

emmer 5 kg 12,50

emmer 4ltr. 22,50

Tuinbeits 7somiv.a. 7,50
Terpentine 1 i*. 2,95

koker, 310 ml 4,25

BOUWMARKT

TOLKIIUC

TOLDUK
TEL.
05755-1655



Jong Gelre winnaar
regionale kulturele
wedstrijd
Jong Gelre is zaterdagavond in 'De
Engel' in Steenderen winnaar gewor-
den van een kuluture wedstrijd, welke
werd georganiseerd door de regio
West-Achterhoek. De deelnemende
afdelingen hadden als opdracht het
thema 'Milieu vriendelijk produceren
en konsumeren'. Dit thema moest in
een tijdsbestek van ca. 20 minuten op
cabaret-achtige sfeer .weergegeven
worden. Erik Knoef die voor Jong
Gelre het stuk had geschreven kreeg
van de jury een lovende kritiek. De
interpretatie leverde een verdiende
eerste plaats op; 2 Almen; 3 Laren; 4
Zelhem. Het team van Vorden zal op
22 april deelnemen aan de proviciale
kulterele wedstrijd welke in Ochten
(De Betuwe) zal worden gehouden.

nieuwsSport
Rabobank-Dash
Stratenvolleybal-
toernooi
Als het waar is dat zeven een getal is
dat succes verzekert zal het stratenvol-
leybaltoernooi 1989 niet meer stuk
kunnen. Het is al weer het zevende
toernooi dat onder de vlag van Dash
wordt georganiseerd in mei en juni.
De speeldata zijn gepland op 23, 30
mei 6, 10, 13 en 17 juni. In verband
met het te verwachten aantal inschrij-
vingen zal er niet alleen op dinsdaga-
vond maar ook op een of twee zater-
dagen worden gespeeld. Inschrijvin-
gen zyn vanaf heden mogelijk (zie
advertentie in dit blad) voor zowel
stratenteams als bedrijventeams.
Evenals het voorgaande toernooi
wordt er weer op twee verschillende
niveaus gespeeld. Een puur recreatief
en een meer prestatiegericht niveau.
Door de organisatoren van het toer-
nooi wordt gerekend op een toene-
men van het aantal teams met name
door deelname van teams uit Wich-
mond.

Waterpolo

Nederlaag dames Vorden
tegen de Eerkei 5-7
De dames van Vorden '64 hebben
zaterdagavond een 5-7 nederlaag gele-
den tegen de Berkel 2 uit Lochem.
Vorden nam in de eerste periode een
2-1 voorsprong, dankzij doelpunten
van Karin Rouwenhorst en Desiree
Westerveld. Nadat Lochem in de
tweede periode langszij was gekomen
2-2 bezorgde Annet Zeegers Vorden
opnieuw een voorsprong 3-3. De der-
de periode werd afgesloten met de
stand 5-5. Voor Vorden scoorden De-
siree Westerveld en Roxanne ter
Huerne. In de laatste periode bleken
de dames uit Lochem over de langste
adem te beschikken 5-7.

Monsterscore heren poloërs
Vorden '
De heren waren zaterdagavond in de
thuiswedstrijd tegen het uitermate
zwakke He-Key zeker twee klassen
beter. De Vordenaren bereikten de
hoogste score van het seizoen. Uitein-
delijk wees het scorebord 26-4 aan. In
de eerste periode nam Vorden een 8-0
voorsprong door doelpunten van Mar-
tin Siebelink 2x; Han Berenpas lx;
Riek Groot Roessink 2x; Marck Kar-
miggelt 2x; Andre Karmiggelt lx. An-
dre Karmiggelt 2x; Martin Siebelink
en Arjan Mengerink brachten de
stand in de tweede periode op 12-0.
De derde periode werd met de stand
21-1 afgesloten. De goals werden ge-
scoord door Arjan Mengerink lx;
Martin Siebelink 3x; Han Berenpas
2x; Frans Karmiggelt lx en Andre
Karmiggelt 2x. In de laatste periode
brachten Frans Karmiggelt lx; Andre
Karmiggelt lx; Arjan Mengerink 2x
en Marck Karmiggelt lx de stand op
26-4.

Dammen
Kampioenschap van
Gelderland
Gerrit Wassink is goed gestart in het
kampioenschap van Gelderland, al is
het niet geheel zonder fortuin. In de
eerste ronde versloeg hij klubgenoot
Henk Hoekman. In de tweede ronde
kwam hy uit tegen Berry Peters. Deze
kwam gewonnen te staan, maar na de
40e zet gaf hij' de winst volledig uit
handen. Uiteindelijk won Wassink
zelfs nog. Henk Hoekman herstelde
zich in de tweede ronde en speelde
een degelijke remise met Dinant Spie-
ker.

Distriktskampioenschap
In Gorssel is het distriktskampioen-
schap van start gegaan. In de hoofd-
klasse komen 3 van de 6 deelnemers
van DCV. Harry Graaskamp is hier-
van de beste in vorm: tegen Bert u s
Nijenhuis kwam hij goed te staan, en
bleek bij analyse dat hij gewonnen
heeft gestaan, en ook Jan Masselink
kroop door het oog van de naald
omdat Graaskamp een winnend offer
overzag en nog remise toe moest
staan. Jan Masselink had hiernaast al
een remise geboekt met de Winters-
wyker Frits Zegelink. Han Seinhorst
liet tegen Bertus Nijenhuis zien waar-
om een kerkhofschijf ook al weer zo
genoemd wordt, en won verdiend.
In de eerste klasse is Jacques Ebben
nog niet zo op dreef. In de eerste
ronde verloor hij van Johan Beltman,
en ook in de tweede periode ging het
mis: vanuit een flankaanval overleefde
hij de aanval op zijn voorpost niet.
Mike Voskamp boekte bij de junioren
twee gelijkwaardige remises. Bij de
aspiranten gaat Mark Klein Kranen-
barg aan kop met 2 fraaie overwinnin-
gen.

Halve finale aspiranten
In Tilburg werd een van de 3 halve
finales voor het aspirantenkampioen-
schap van Nederland gehouden. Mike
Voskamp liet een bekeken koers, en
hield het rustig tegen de andere kans-
hebbers, maar won van de onderste
spelers. Hij finishte uiteindelijk als
tweede, achter Mathijs Robbens en is
hiermee geplaatst voor het nationaal
kampioenschap.

Bekerwedstrijden
Afgelopen week is de tweede ronde
van de bekerkompetitie gespeeld.
DCV l kwam uit tegen DES 2 uit
Lunteren. De uitslag was 6-2, maar
had ook anders uit kunnen pakken.
Het tweede team ging serieus te werk
tegen het in de eerste klasse distrikt
Zuid uitkomende Vriendenkring uit
Nijmegen. Het werd uiteindelijk 8-0,
wel wat geflatteerd.

Achtkastelenrijders
De VRTC 'De Achtkastelenrijders'
hield haar eerste zogenaamde 'regel-
matigheidsrit' waarbij de deelnemers
een gemiddelde snelheid van 25 kilo-
meter per uur moesten fietsen over
een parcours van 37 kilometer. De rit
werd gewonnen door Henk Ebbink; 2
Fred Veldkamp en 3 Johan Pardijs.

Evenementen RTV
Vierakker-
Wichmond
Tijdens de jaarvergadering van de
RTV Vierakker-Wichmond jl. werd de
evenementenlijst gepresenteerd voor
het jaar 1989.

Het seizoen begint voor de RTV met
het clubkampioenschap op 13 april
voor alle categorieën. 16 april: jeugd-
ronde van Baak; 20 april snelle man
trofee; 21 mei jeugd ronde van
Warnsveld; 28 mei ronde van Steen-
deren; 4 juni ronde van Hengelo Gld;
16 juli ronde van Laren Gld; 19 juli
ronde van Vorden; 23 augustus ronde
van Wichmond; 8 oktober gentleman
cours om de Jan Vrouwenerff trofee;
15 oktober biathlon: tijdrit op de weg
+ cyclocross te Vorden. De avond-
fietsvierdaagse gaat dit jaar niet door.
Hiervoor komt in de plaats ééi ivond
fietstocht van 30 en 40 km op 30 mei.
Dan op 22 oktober is er de Herf-
stfietstoeht.

Manno Lubbers
sterk in de 18e
omloop van Noord-
West-Overijssel
Zaterdag l april trok de juniorenploeg
van de RTV Vierakker-Wichmond de
renners Ton Schut, Manno Lubbers
en Ralf Vos naar een van de mooiste
klassieken voor junioren in Neder-
land. Het is altijd een zware koers
daar over de dijken rond Genemui-
den en Hasselt en het waterland van
Giethoorn. In deze 110 km. zware
wedstijden ontstonden dan ook vele
groepen. Met nog zo'n 30 km. te
rijden ontstond er een kopgroep van
13 renners, daarbij ook de kopman
van de juniorenploeg van de RTV
Manno Lubbers. De andere 2 renners
allebei debuterend bij de junioren za-
ten ver naar achteren. Goed samen-
werkend nam de kopgroep 6 minuten
op de achtervolgers.
Als dan Genemuiden in zicht komt,
springen nogmaals drie renners weg.
Lubbers even niet bij de les, ziet ze
wegrijden, zodat hij vertrouwend op
zijn sprint toch nog voorin kan eindi-
gen. Hij wint dan ook de sprint van
deze groep en sluit deze zware klas-

sieker af met een 4e plaats voorwaar
geen slecht resultaat. Ook de liefheb-
bers van de RTV hadden een klassie-
ker en wel die van de omloop van de
Moerdijkbruggen met start en finish
in Moerdijk over 83,5 km. Het scena-
rio was identiek als bij de junioren
harde wind, valpartijen enz. In een
sterk liefhebbersveld werd Rudi Pe-
ters een goede 5e van de ruim 110
deelnemers. Zaterdag 8 april starten
junioren amateurs en veteranen en
liefhebbers in de omloop van het
Rono Strand nabij Roden in Drente.

Promotie dames
Velocitas
Na een goed sportief seizoen zijn de
dames van de zaalvoetbalvereniging
'Velocitas' erin geslaagd om de kom-
petitie af te sluiten met een derde
plaats. De ploeg kwam uit in de twee-
de klas afdeling Gelderland. Velocitas
behaalde uit 16 wedstrijden 21 pun-
ten, voldoende om naar de eerste klas
te promoveren. Olympic uit Duiven
werd kampioen met Longa uit Lich-
tenvoorde op de tweede plaats. Na
wat bestuurlijke problemen in het vo-
rige seizoen, hebben de dames met
veel inzet en enthousiasme de zaken
weer opgepakt. En met succes. Om
financieel het hoofd boven water te
houden werd een zaalvoetbaltoernooi
voor heren georganiseerd, hetgeen
eveneens een succes werd.
Voor dit toernooi werd van een vier-
tal sponsors medewerking verkregen.
De dames van Velocitas hopen dat er
het komend seizoen weer met een
herenafdeling kan worden gestart. He-
ren die geïnteresseerd zijn kunnen op
3 mei naar De Herberg komen om
daarover te praten. De dames zelf
hopen dat er zich binnenkort ook nog
enkele dames zich zullen aanmelden
zodat volgend seizoen met 2 teams in
kompetitieverband .uitgekomen kan
worden. Daarvoor wordt op 12 april
's avonds in de sporthal een training-
savond georganiseerd. Zie ook adver-
tentie in dit blad.

Twee winnaars
Achtkastelen te
Vorden
/. Haf en W. Nas uit
Didam gelijktijdig over de
Finish
Zaterdagmiddag organiseerden de he-
ren L. fitter en J. de Gruyter de
zogenaa^Pe Achtkastelenloop. Een
hardloop wedstrijd met een lengte van
circa 33 kilometer langs de acht Vor-
dense kastelen. De westrijd kende een
wat merkwaardige verloop. De beide
hardlopers uit Didam J. Hagen en W.
Nas gingen als een soort training in
feite van start om als 'hazen' te funge-
ren voor ten Have uit Vorden, die
vorig jaar deze kastelenloop op zijn
naam wist te brengen. Wel de 'hazen'
gingen zó snel dat er op gegeven
moment voor ten Have geen eer meer
viel te behalen.

Omdat de beide atleten de gehele
wedstrijd samen het zware werk ver-
richtten besloten zij om ook maar
gezamenlijk .over de finish te gaan.
Dit gebeurde in een tijd van l uur en
50 minuten; 3 werd ten Have, Vorden
in l uur 59; 4 T. Snellenberg, Vorden
2 uur 4; 5 Nijkamp, Neede 2 uur 10; 6
H. Steintjes, Vorden 2 uur 11.
Onderweg hadden de organisatoren
medewerkers ingeschakeld die de har-
dlopers van drank en fruit voorzagen.
Hagen en Nas kunnen zich er de
komende dagen over beraden hoe het
nu moet met de door de VW be-
schikbaar gestelde wisselbeker voor de
winnaar. De meeste lopers beschouw-
den deze Achtkastelenloop zaterdag
als voorbereiding op de marathons in
Rotterdam (16 april); Amsterdam (6
mei) en Utrecht (half mei). Het ligt in
de bedoeling van de VW te Vorden
om deze Achtkastelenloop in de toe-
komst in breder verband op te zetten.

Voetbal
Een gecombineerd Cl/B team van de
voetbalvereniging 'Vorden' speelt
woensdagavond 5 april een oefenwed-
strijd tegen de Gelderse selectie onder
de 14 jaar. Deze wedstrijd wordt ge-
speeld op het gemeentelijk spprtpark.

Pupillen^
Programma pupillen 8 april
Dl Dierense Boys 1-Vorden 1; D2
Zutphen 2-Vorden 2; El-11 Vorden 1-
Pax 1; El-7 Vorden 1-SCS 1; Fl Vor-
den 1-Dierense Boys 1; F2 Vorden 2-
Gazelle Nieuwland 2.

Uitslagen zaterdag l april
Vorden Dl-Be Quick Dl 2-3; Vorden
D2-Warnsveldse Boys Dl 1-6; Warns-
veldse Boys El-Vorden El-11 2-1;
Wilhelmina SSS E2-Vorden El-7 1-0;
Hercules Fl-Vorden F2 5-0.

VV Vorden
Senioren
Uitslagen zondag 2 april
Vorden 1-Etten l 0-4; Erix 2-Vorden 2
1-2; Vorden 3-RKZVC 44-1; Vorden
4-Pax 42-1; Zutphania 5-Vorden 5 0-
4; Be Quick 7-Vorden 6 7-1; Erica 7-
Vorden 7 4-0; Vorden 8-AZC 7 3-0.
Programma zondag 9 april
Markelo 1-Vorden 1; Vorden 2-
Markelo 2; Noorddijk 1-Vorden 3;
Vorden 4-Witkampers 7; Lochem 7-
Vorden 5; Vorden 6-Baakse Boys 5;
Witkampers 11-Vorden 7; Vorden 8-
Ratti 4.

Junioren
Uitslagen zaterdag J april
Vorden Al-Eibergen Al 7-2; Vorden
Bl-Zutphen BI 4-0; Vorden B2-K1.
Dochteren BI 3-3; Vorden B3-Labor
B2 2-2; Apeldoornse Boys Cl-Vorden
Cl 3-0; SKVW C2-Vorden C2 3-0.
Programma zaterdag 8 april
Ulftse Boys Al-Vorden Al; Ruurio
Bl-Vorden BI; SCS Bl-Vorden B2;
Go Ahead B2-Vorden B3; Vorden Cl-
WSV Cl; WVC C2-Vorden C2.
Inhaalprogramma dinsdag 11 april
Vorden B2-Witkampers BI; Heeten
B2-Vorden B3.

Vorden verliest
verdiend doch
geflatteerd van
Etten 0-4
De 0-4 nederlaag zou doen vermoeden
dat Vorden er in de thuiswedstrijd te-
gen koploper Etten niet aan te pas is
gekomen. Niets is minder waar. Tot
tien minuten voor tijd had Vorden het
initiatief en geizen het spelbeeld lag
een gelijkspel in de lyn der verwach-
ting. Vorden had na rast Etten een half
uur lang in de greep, maar wat Vorden
niet deed of beter gezegd niet kon was
scoren. En dat deden de bezoekers wel.
Het gelukte Vorden niet de gelijkma-
ker te produceren. En toen was het
daar Ronald van Aken. De gehele
wedstrijd onzichtbaar en dan in de
slotfase drie goals binnen acht minu-
ten, een onvervalste hattrick! Een klap
die in Vorden ongetwijfeld heel hard
aan zal komen. Ondanks een veldo-
verwicht speelde Vorden vrijwel de
gehele wedstrijd zonder vleugelspe-
lers. Zowel Hans Lenselj^fcop rechts
en Reindjan Westerveld oBinks bak-

ten er niets van. Zij werden in de
slotfase vervangen door resp. Marcel
Möl( 's en Peter Jansen.
Het gevaar moest veelal komen van
centrumspits Mark van de Linden. Hij
won vrijwel alle kopduels doch wist
verder uit zijn akties evenmin rende-
ment te halen, waarbij aangetekend
dat Etten-doelman Barnsen met enke-
le prachtige reflexen doelpunten
voorkwam. Vorden-doelman Wim
Harms had een gemakkelijke middag.
Hij kreeg weinig te doen en had aan
de vier Etten-goals geen schuld. In de
beginfase kreeg Vorden via Edwin
Meyer en Mark van de Linden moge-
lijkheden de score te openen. Tegen
de verhouding in scoorde Etten via
Sjaak Smeenk wel 0-1. Dat was tevens
de ruststand. Gedurende het verdere
verloop was één ding duidelijk: Vor-
den wilde wel, kon niet, maar had
ook geen greintje geluk.

Ratti jeugd
Uitslag zaterdag l april: Beekbergen
Cl-Ratti Cl 1-1. Programma 8 april:
CJVers Cl-Ratti Cl.

Dash/Sorbo eervol
ten onder tegen
koploper
Het damesteam van Dash/Sorbo heeft
koploper Avero Olympus 2 uit Sneek
zaterdagmiddag tot een uiterste krach-
tinspanning moeten dwingen om de
punten in Sneek te houden. Het werd
een 3-1 zege voor de thuisclub. Een
uitslag die voor hetzelfde geld in het
voordeel van de Vordense dames had
kunnen uitvallen. In de tweede en
derde set hadden de dames uit Vor-
den beide keren mogelijkheid de set
naar zich toe te trekken. Het lukte
echter net niet. In de eerste set die
door Dash/Sorbo met 10-15 werd ge-
wonnen speelden de Vordense dames
vrij ontspannen. Avero daarentegen,
mocht gezien de koppositie in feite
geen steekje laten vallen. Dat gebeur-
de wel. Op gegeven moment had
Dash zelfs een 6-12 voorsprong. Het
werd dus eindelijk 10-15. De tweede
set kende een spannend verloop.
De ploegen deden nauwelijks iets
voor elkaar onder. Met op gegeven
moment een 13-14 voorsprong, ver-
zuimde Dash het karwei af te maken.
De serve ging terug naar Avero die
onder grote spanning met 16-14 zege-

vierde. In de derde set eenzelfde soort
situatie. Ditmaal was Dash bij de
stand van 14-14 opnieuw aan de op-
slag. Avero pakte ook nu de opslag
terug en wederom was Dash met
16-14 de geklopte ploeg. Jaap Sanders
pepte voor het begin van de vierde set
de ploeg op met de bedoeling om
tenminste twee sets te winnen. Het
mocht niet baten. Avero nam direkt
het initiatief en nam een 11-6 voor-
sprong.
Dash/Sorbo knokte terug maar kon
een nederlaag niet meer ontlopen.
Het werd uiteindelijk 15-12 in het
voordeel van Avero, hetgeen de ploeg
uit Sneek een zucht van verlichting
deed slaken. Dash had het de Friezin-
nen dan ook knap lastig gemaakt!!

Vios Vaassen -
Ratti 5-0
In tegenstelling tot hetgeen de uitslag
doet vermoeden heeft hekkesluiter
Ratti koploper Vios Vaassen afgelo-
pen zaterdag een moelijke middag be-
zorgd. Door het beter benutten van
de kansen behaalde Vios een geflat-
teerde overwinning. Vios begon de
wedstrijd aanvallend en zette de ver-
dediging van Ratti onder druk. Na
een kwartier spelen maakte Gerard
Waarle binnen het 16-metergebied
hands waarna de terecht toegekende
strafschop door Vios werd benut 1-0.

Vanaf dat moment nam Ratti het ini-
tiatief over. Door het niet benutten
van kansen voor Henk Olthaar en
Dick Smit, die de paal raakte, bleef de
gelijkmaker uit. Uit een counter vlak
voor rust wist Vios echter wel te sco-
ren 2-0. Na de rust opnieuw een aan-
vallend Ratti. De Kranenburgers
brachten echter opnieuw een aantal
opgelegde kansen om zeep. Met name
Henk Olthaar had zijn vizier niet op
scherp staan en ook Harm Welle-
weerd wist alleen voor de Vios-
doelman niet te scoren.
Doordat Ratti verdedigend risi-
co's ging nemen onder nam Vios een
aantal gevaarlijke tegenaanvallen. Uit
een hiervan wist Vios een kwartier
voor het einde de uistekend keepende
Robert Bos voor de derde keer te
passeren waardoor de wedstrijd was
beslist. In de resterende speeltijd
voerde Vios de stand nog naar een
geflatteerde 5-0 overwinning op. A.s.
zaterdag speelt Ratti in Haarlo tegen
Sp. Haarlo.

•̂f jan£n & gal Jr
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Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

IOVAG

MOTORRIJLES?
dan naar

Rijschool
W. Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

W. J. dor KOOI
'! iet' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA
12 S, 2-drs. GL, groen (m), 61.000 km, 2-84
12 S, 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-85 •
12 S, 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-86
10 S, 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1-87
E.13 N, 3-drs. Club, rood, 25.000 km, 8-87

OPEL KADETT
13 S, 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m), 134.000 km, 7-81
13 N, 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m), 78.000 km. 8-82
16 D, 3-drs. Diesel, groen (m), 166.000 km, 6-83
13 S, 5-drs. Spec, groen (m), 67.000 km, 2-84
12 S, 3-drs. LS. goud (m), 60.000 km, 1 -84
12 3-drs. Spec., groen (m), 116.000 km, 4-84
16 D, 3-drs. Caravan, Diesel, blauw, 160.000 km, '84
16 D, 3-drs. Diesel, rood, 162.000 km, 10-84
12 S, 3-drs. GLS, grijs (m), 65.000 km, 3-85 •
12 S, 3-drs. LS, blauw, 65.000 km, 3-85
13 S, 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-85
12 S, 5-drs. LS, LPG, rood, 76.000 km, 5-85
12 S, 3-drs. LS, blauw, 38.000 km, 9-85
13 S, 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-86
13 S, 5-drs. LS, Caravan, wit. 52.000 km, 6-86
12 S, 3-drs. LS, LPG, blauw, 68.000 km, 1-87 •
13 S, 4-drs. LS, blauw, 19.000 km, 3-87

OPEL ASCONA
16 D, 5-drs. LS, Diesel, rood, 154.000 km, 6-82
16 5,̂ -drs., LPG, rood, 170.000 km. 1-83
16 D, 4-drs. LS, Diesel, rood, 197.000 km
16 D, 5-drs., LS, Diesel, blauw, 123.000 km, 4-84

VREEMDE MERKEN
Citroen GS/A X3
grijs (m), 167.000 km, 6-83
Citroen BX 19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-84
Citroen Visa GT
wit, 78.000 km, 11-84
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km. 9-83
Fiat 127
2-drs., groen, 68.000 km, 3-79
Mercedes 200 D
4-drs., wit, 256.000 km, 11-81
Mitsubishi 2.3 TD
4-drs., groen, 155.000 km, 3-84
Renault 18 GTS
4-drs., blauw, 182.000 km. 1980
Renault 111.2
3-drs., rood, 37.000 km, 4-86
Volvo 340 „Winner"
3-drs^blauw. 77.000 km, 10-83 •
VW Jetta SL
2-drs., wit, 140.000 km, 6-81
VW Polo 1300 cc
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-85 •
Subaru Justy S/L
15.000 km, 1-880

OPEL REKORD
10 N, 4-drs. LS, groen, 160.000 km, 1980

• = Ruurio

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte ijiruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd! Off. OPEL + ISUZÜ-dteatef

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk
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