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Tuunte Fashion opende Jeans-shop

Donderdag 21 februari jl. opende de Tuunte Fashion op de 1ste etage van het pand aan de
Raadhuisstraat te Vorden een geheel vernieuwde Jeans-shop. De Jeans-shop is ruim opgezet zodat
men een goed overzicht heeft en rustig kan passen en rondkijken.

QEMEENTE ftULLETINyORDEN

üWï^^
m 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 EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf IL 00 uw-
volgens afspraak.

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

verbouwen en vergroten van een
woning op het perceel Oude Zut-
phenseweg 4 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

gelijk is, is opgetrokken van f 250,-
naarf 2000,-.
De staa^kcretaris heeft hiertoe beslo-
ten om^Phet beroep op deze regeling
de laatste jaren explosief is gestegen.
De financiële gevolgen voor de be-
schikbare gelden zijn daardoor te
groot. Binnenkort zijn nog andere be-
zuinigingen van de staatssecretaris te
verwachten terzake van deze regeling.

j» VERKIEZINGEN
PROVINCIALE

STATEN OP 6 MAART
AANSTAANDE

Zoals bekend vindt op 6 maart aan-
staande de verkiezing van de leden van
Provinciale Staten plaats. Na het slui-
ten van de stembureau's bent u van
harte welkom in het Dorpscentrum om
de uitslag van de verkiezing bij te wo-
nen.
Het gemeentebestuur biedt u daarbij
een gratis kop koffie aan.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 19 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:
- Van de Wal B.V., Het Hoge 3-5 te

Vorden, voor het verbouwen van
een bedrijfsgebouw op het perceel
Het Hoge 3-5 te Vorden;

— de heer H.J. Arfman, de Leuke 2 te
Vorden, voor het uitbreiden van
een ligboxenstal op het perceel de
Leuke 2 te Vorden;

— de heer H. Wagenvoort, Almense-
weg 35 te Vorden, voor het verbou-
wen van een berging tot ijssalon, op
het perceel Almenseweg 35 te Vor-
den;

— de heer J.W. Huetink, Oude Zut-
phenseweg 4 te Vorden, voor het

APVERGUNNINGENr
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende kapvergunningen ver-
leend:
— aan de heer GJ. Meijer, de Steege

38 te Vorden, voor het kappen van l
ceder op het perceel de Steege 38 te
Vorden. Er is een herplantplicht
opgelegd.

— aan de heer T.H. Gremmer, Wil-
denborchseweg 30 te Vorden, voor
het kappen van 3 lariksen op het
perceel Wildenborchseweg 30 te
Vorden. Er is een herplantplicht
opgelegd.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

J» VERGUNNING VOOR
HET HOUDEN VAN

EEN AKTIE
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Leger des Heils vergunning
verleend voor het houden van een col-
lecte van 24 februari tot 9 maart 1991.

m9 REGELING
GELDELIJKE STEUN

HUISVESTING
GEHANDICAPTEN

GEWIJZIGD
De staatssecretaris van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer heeft de regeling gewijzigd. De
grens waar beneden geen bijdrage mo-

ONINGBOUW
OP HET
(VOORMALIGE)

GEMSTERREIN
Bouwbedrijf Obdeijn BV te Deventer
heeft de bij de gemeertte inge-
schreven gegadigden voor bouwgrond
geinformeerd over de op het Gemster-
rein te bouwen koopwoningen.
Over de te bouwen 14 premie G-Wo-
ningen hebben zij een brochure ont-
vangen terwijl men voor de 4 te bouw-
en seniorenwoningen kan aangegeven
dat men interesse heeft. Men krijgt dan
op korte termijn daarover informatie.
De prijzen van-de 14 premie C-koop-
woningen (eenmalige premie van
f 5.000,- belastingvrij) varieren van
f 177.000,- tot f 179.500,- vrij op
naam. Het betreft hier woningen van
het type twee-onder-een-kap, normale
eengezinswoningen met aangebouwde
berging. Deze berging kan echter te-
gen meerkosten worden uitgebouwd
tot garage/berging. Ook zijn er andere
mogelijkheden totmeerwerk.
Wat betreft de precieze prijzen voor de
met de nummers l t/m 14 aangegeven
kavels/woningen en de prijzen van
meerwerk (bij concrete belangstelling
tot aankoop) kan er contact opgeno-
men worden met Ten Hag Makelaars
te Doetinchem, die de verkoop van
deze woningen verzorgt.
Toewijzing van deze woningen zal ge-
schieden door de gemeente Vorden
aan de hand van de opgestelde rang-
orde van de ingeschreven gegadigden
voor bouwgrond.
Eventuele gegadigden hebben 14 da-
gen de tijd om hun interesse bij de ma-
kelaar kenbaar te maken.
Mocht er vanuit de groep bij de ge-
meente ingeschreven gegadigden on-
voldoende belangstelling bestaan voor
deze woningen dan zal Obdeijn deze
woningen ook kunnen verkopen aan
mensen die niet bij de gemeente staan
ingeschreven.

Op de begane grond heeft men de he-
renkleding ook wat meer in de picture
geplaatst. Ook heeft men hier de wolaf-
deling gecreëerd, dit mede gelet op die
mensen die slecht ter been zijn of rol-
stoelgebruikers en aldus niet meer
naar boven hoeven. Men ontving al
vele goede reacties.

Als een van de laatste filialen is de
Tuunte nu ook voorzien van het nieu-
we naam logo en is dit logo in de winkel
ook doorgevoerd.

Super Joop Cornelis
Na een succesvolle kraskaartaktie waar-
bij duizenden gratis artikelen zijn weg-
gegeven zit men bij Super Joop Corne-
lis niet stil. Nog deze week wordt er ge-
start met een nieuwe aktie waarmee
men hoopt het winkelen bij Super nog
aantrekkelijker te maken.

De aktie is gebaseerd op een Rad van
Avontuur. ledere week staat er l van de
versafdelingen centraal in deze aktie.
Bij aankoop van produkten van deze
afdeling mag de klant draaien aan het
Rad van Avontuur. Als het rad uitkomt
op l van de winnende nummers krijgt
de klant direkt gratis produkten mee.

Deze week is gestart met de afdeling
vleeswaren en salades. Bij aankoop van
slechts twee verschillende produkten
van deze afdeling kan men al draaien
aan het rad en krijgt men een kanskaart
voor de grote prijzen. Volgende week
wordt er weer een andere afdeling in de
belangstelling gezet. ^^

Uniek aan deze aktie is dat al de ge-
noemde prijzen in l winkel worden
weggegeven. De kans dat een kaart
wordt uitgeloot is dus aanmerkelijk
groter dan bij een landelijke aktie met
vele duizenden inzendi

l Maart
Wereldgebedsdag
Dit is een dag van gebed over de hele
wereld, verbonden in woord en lied,
één in dienst van de Heer. De tekst van
de liturgie is opgesteld door vrouwen
in Kenya. Kenya ligt in Oost Afrika en
is sinds 1963 onafhankelijk. De voor-
naamste bron van bestaan is de land-
bouw.
Het Christendom kwam in 1844 in Ke-
nya. Nu is ± 80% van de bevolking
christen. En in dat land is de liturgie
opgesteld met als titel: 'Samen op safa-
ri'. Vrouwen in Kenya nodigen ons uit
samen op weg te gaan en elkaar verha-
len te vertellen.
De liederen zijn in Nederland uitge-
zocht. Bij de minder bekende melo-
dieën zal de cantorij van de Herv. Ge-
meente behulpzaam zijn. De teksten
worden gelezen door vrouwen van
H.V.G.-Linde en K.P.O. Organist is
dhr. W. Scholten en enkele kinderen
verlenen muzikale medewerking.
De kollekte is bestemd voor projekten
in Kenya: een onderwijs- en een ge-
/.ondheidsprogramma en de MIVA
(Missie Verkeersmiddelen Aktie).
Iedereen is welkom, jong en oud, man-
nen en vrouwen.

Gezinsavondmaal
Op 17 maart a.s. zal voor de tweede
maal een gezinsavondmaal in de Ned.
Herv. Kerk worden gevierd.
Net als vorig jaar wordt er aan de jon-
geren op zondagsschool en jeugdkerk
een boekje uitgereikt, waarin op een-
voudige wijze over het avondmaal
wordt verteld. Ook in de kerk ligt dit
boekje voor belangstellenden gereed.
Op dinsdagavond 5 maart is er in de
Voorde een voorbereidingsavond be-
treffende dit avondmaal.

Gezinsdienst
'Opruimen en wegdoen' is het thema
van de gezinsdienst op zondagochtend
3 maart. Ds. P.W. Dekker gaat voor in
de Gereformeerde Kerk; ds. K.H.W.
Klaassens in de N.H. Kerk. Beiden wor-
den geassisteerd door jonge en oudere
gemeenteleden. Iedereen is van harte
welkom.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Vrijdag 1 maart Wereldgebedsdag 19.30 uur in
de Gereformeerde Kerk.
Zondag 3 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, gezinsdienst.

Geref.- kerk Vorden
Vrijdag 1 maart Wereldgebedsdag 19.30 uur.
Zondag 3 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Vrijdag 1 maart Wereldgebedsdag 19.30 uur in
de Gereformeerde Kerk.
Zaterdag 2 maart 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 3 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 maart Past.
Lammers, tel. 05753-1275.

Huisarts 2 en 3 maart dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisart-
sen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.

Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 2 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 2 en 3 maart G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand.
Alleen op afspraak.

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

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 maart 10.00 uur ds. l. de Zwart,
Wehl.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 3 maart 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 maart Pastor
Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

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

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

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

Op eigengeërfde
grond in het
Dorpscentrum
Toneelgroep Linde brengt zaterdag 2
maart a.s. het toneelspel op eigen-
geërfde grond op de planken. Voorde
Lindese toneelspelers is dit het eerste

optreden in het Dorpscentrum van
Vorden.
Dit jaar is gekozen voor een toneelspel
uit het boerenleven, geschreven door
G. Hamstra-Vos. Het stuk handelt over
het wel en wee van de familie Olden-
burg waar de schoondochter, 'een
schooljuf, het /waar te verduren heeft.
De regie is weer in handen van Rinus
Pelgrum. Men begint zaterdagavond
in Vorden.



In verband met ons

DUBBEL JUBILEUM
25-jarig huwelijk / 60 jaar bestaan

deze week nog
SPECIALE AANBIEDINGEN

Deurmatjes 60 Stuivers (of 3 gulden)

Thermoskan wit 1 itr. 60 kwartjes (of 15 gulden)

Tic TaC Turn spel voor 2 spelers maar

60 dubbeltjes + 60 stuivers (of 9 gulden)

Spaarvarken 60 cent

Glasservies ig-dig. inci. karaf 60 gulden

Legpuzzel 500 stukjes Amerikaanse Truck 60 dubbeltJGS

Zwarte Piet spet 60 Stuivers (of 3 gulden)

Verdere aanbiedingen zie onze etalages of kom even
gezellig binnen. Voor iedereen klein en groot, Z9lang

de voorraad strekt, een leuke attentie.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winsti

Nefit-Turbo.
,, De zuinigste HR cv-ketel en tevens

& de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u
| geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen N F F l T
u er graag meer over!

6
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Administratie- en
Belastingadvieskantoor
KLEIN LEBBINK
Administraties - Belastingzaken

Bedrij f sadviezen - Computerverwerking

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Telefoon 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent

Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg - Telefoon 05753-3274

Problemen met belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen
Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrarische
sektor.

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:

- administratieverzorging
- belastingzaken
- loonadministratie
- bedrijfsadviezen
- computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.
Evenals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen van
Uw belastingaangiftebiljet extra zittingsavonden en wel op de woens-
dagen 6-13-20-27 maart a.s. van 17.30-19.30 uur.

Gaarne op telefonische afspraak.

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

Eijssink
Schoonmaak-
organisatie B.V.
wil voor haar objekt
in Vorden in kontakt
komen met:

SCHCXDNMAAKORGANISAT1E

SCHOONMAAKSTER
die bereid is van 13.00- 15.15 uur
schoonmaakwerkzaamheden te
verrichten.
Een kort briefje met persoonlijke
gegevens richten aan:

Eijssink
SCHOONMAAKORGANISATIE B.V.
Antwoordnummer I49
7241 CWLOCHEM
(een postzegel is niet nodig)
Tel. 05730-51289

Bouw- en Houtbond FNV

PAASVERZILVERING
op maandag 4 maart

van 19.00 tot 21.00 uur

Voor R.B.S. laatste tegoed
staat, en voor de schilders
V.T.U.-formulier meebrengen.

De P. V., Het Hoge 16.

KALVEROPFOKKLUB
VORDEN-HENGELO-EEFDE
DE SCHOLENGEMEENSCHAP „'T BEECKLAND" TE VOR-
DEN ORGANISEERT DIT JAAR WEER EEN KALVEROPFOK-
WEDSTRIJD VOOR JONGENS EN MEISJES VAN 7 T/M 15
JAAR.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren
zijn. De verzorging van het kalf wordt drie keer door
een jury beoordeeld. Aan het eind van de periode (in
juli) is een centrale eindkeuring.

Tijdens deze verzorgperiode wordt een boekje bijge-
houden. In maart zal een instructiemorgen/middag
worden gehouden.

HET DOEL VAN DEZE
WEDSTRIJD IS HET LEREN
OMGAAN MET JONGE
KALVEREN.

INLICHTINGEN en opgave kan
bij bovengenoemde scholenge-
meenschap plaatsvinden.
Het adres is: Nieuwstad 49, Vor-
den. Tel. 05752-1155.

Super baseball-schoen. Nieuwste
styling. Voor heren zijn ze er
ook. Damesmaten

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

BUITEN-
ZONWERING

knikarmschermen

uitvalschermen

rolluiken

screens

BINNEN-
ZONWERING

lamellen

jaloezieën

rolgordijnen

plissé's

Service-gericht. Prijsbewust.

Vraag vrijblijvend bezoek of offerte.

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Dinsdag en woensdag
zijn wij er weer.

Lekker uitgerust en
met een

knallende
aanbieding

DINSDAG EN WOENSDAG

Magere Varkenslapje;
i küo 7,95

Rundergehakt
ikiio 11,50

H.o.h. Gehakt
1 kik> 7,95

Fijne verse Worst
1 küo 7,95

Grove verse Worst
1 kiio 9,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 1470

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 28 februari - 1 - 2 maart 1991

UITDENOTENBAR:

Versgebrande
PINDA'S

gezouten, ongezouten of
gekruid

b e t e r c o m p l e t e r 500 gram O,*/ i)

maandag 4, dinsdag 5
en woensdag 6 maart:

.. . III/M-»TI-I T 11-0
VerSgeSChrapte WORTELTJES 500 gram U

Haal Uw brood bij de bakker die zelf alles bakt

U proeft wel waarom!

Zo uit de oven in de winkel! Verser kan niet.

AANBIEDING

Slagroomsnit van 6,75 voor

Vordense Mik (de échte) NU

Hazelnoot-Kruidcaketaartje NU

Boterkoek of Caramel van 5,25 voor

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

6,25
^

4,75
4,90

TELEFOON 1373

WARME BAKKER

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

De schoonheidsspecialist.
Je kunt zien datje huid het lekker vindt.

Totale huidverzorging: PEELING - STOOMBAD - MASSAGES
HARSEN - EPILEREN - ELECTRISCH ONTHAREN

y MM WIMPERS/WENKBRAUWEN VERVEN-MANICUREN
\\ T BRUIDS-en FEEST-MAKE-UP, enz.
». A erkend ANBOS- dinsdag t/m zaterdag: volgens afspraak
±C?Ë_JMi schoonheidsspecialiste maandag en woensdagmiddag gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL. 05752-2033 of 3367



Kiekeboe, hier ben ik dan!
Ik ben

Akkemay
Lupje Odile

Geboren op 21 februari 1991.

Mijn trotse ouders zijn:
Bram & Corrie Lammers-

Lassche

De Boonk 15
7251 BS Vorden

Corrie & Akkemay rusten
tussen 13.00 en 15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Riek

JoAbbink-Kolkman
Jan Abbink

19 februari 1991
Kruisdijk 9a
7251 RL Vorden

Tijdelijk adres Riek:
Nieuwe Spittaal, Zutphen

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Erwin

Gerard en Anita Hilge

20 februari 1991
Vogelzang 40
7234 SZ Wichmond

Geboren

Jan Willem
broertje van Jip

W.E. Voortman-
van Veldhuizen

W.M. Voortman

25 februari 1991
Nieuwstad 1
7251 AD Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgroot-
moeder

Willemina Rietman-
van Til

betuigen wij U hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen, klein-en
achterkleinkinderen.

Vorden, februari 1991

-i'-

In plaats van kaarten

Op zaterdag 9 maart a.s. zijn onze ouders
en grootouders

Antoon Meenink

Gerrie Meenink-Ligtenbarg

40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom 's avonds vanaf
half 8 in het 'Pantoffeltje', Dorpsstraat 34
teVorden.

februari 1991
Zutphenseweg 90
7251 DRVorden

l
Ï

$
H:HT~:HTH;BT^^

Omdat het voor ons onmogelijk is
iedereen persoonlijk te bedanken
willen wij langs deze weg U allen
dankzeggen voor Uw hartelijke
woorden, felicitaties, bloemen en
kado's.

Dit heeft 16 februari voor ons tot
een onvergetelijke dag gemaakt.

Harry en

Henny Sueters-Sessink

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Stem op

6 maart.

Stem

onze

lijsttrekker.

i
nr. l

DEZE WEEK:

Heerlijke MOSCOVIES
6 StukS van 4.50 voor 3.95

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

GEVRAAGD:

part-time
VERKOOPSTER

voor 2 a 3 dagen per week.

Werktijden in onderling overleg.

Uitsluitend schriftelijk te reageren.

Pasfoto bijsluiten.

BARENDSEN
N K E N

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a
Spataderbehandeling

G E S C H

Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752-1742

Jan ter Beek
05752-1807

Topper van Lotto, de bekende Italiaanse trend-
setter op sportgebied en sponsor van het Nederlands

voetbalelftal. Sublieme tenms-
en vrijetijdsschoenen m leer

met badstof voering.
Oersterke doorgenaaide

rubber zool.
Model Bari Man

7995

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

Aktie Toptitels
^ voor l U j~

Kom snel kijken.

Videotheek CASTLE
Burg. Galleestraat 44

VORDEN

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Voor reparaties
van
alle
merken

M BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

ER GAAN STEEDS MEER STEMMEN
OP VOOR HET LIBERALISME.

RUIM DENKEN, GEEN BETUTTELING
EERST VERDIENEN, DAN UITGEVEN

STEM DAAROM OP

LIJST 3
VVD. DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND.

Bel voor vervoer naar het stembureau of voor het verstrekken van volmacht:
H.A. Bogchelman - Vorden - 05752-2354
H. Klein Lebbink-Wichmond-05754-I6I7

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Kersenvlaaitjes
gevuld met banketbakkersroom en

gebonden kersen

Lekker Fris en Gewoon
Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5G G R A TIS

't winkeltje in vers brood en banket

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

UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

HetJebbink4 Vorden (05700-14332)

Dag en nacht bereikbaar

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 4 maart van 19.00 -
20.00 uur in de koffieruimte
van het Dorpscentrum met U
van gedachten wisselen over
milieu-vriendelijk bezig-zijn
in de tuin.

• TE KOOP:
varkensmestpomp, 60 m3/h,
380 V, dem. model, f 2750,-;
vlakbank, 40 cm, 380 V, 4 PK,
f 750,-; 40 spoorbielsen,
lengte 2 m, voor hoekpaal
f 16,-/st.
Tel. 05736-1577.

• 2 maart uitvoering
Toneelgroep Linde 'op eigen
erfde grond'. Dorpscentrum
aanvang 20.00 uur.
Komt u ook.

• GEVRAAGD:
flinke dame voor halve dagen
tussen 10.00 en 15.00 uur,
voor het schoonhouden van
kantoor en kantine.
Brieven onder nr. 46-1, Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

• GEVRAAGD IN VORDEN:
z.s.m. kleine zit/slaapkamer
met eigen keuken, etc.
Brieven no. 47-1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
kruisingpups Golden Retrie-
ver x Ierse Setter, ingeënt en
ontwormd.
Tel. 05752-6846.

• TE KOOP GEVRAAGD:
hooiberg.
Tel. 05750-22350
(na 19.00 uur).

• GEVRAAGD:
bouwland voor de teelt van
suikerbieten.
A.J. Vruggink, Riethuisweg 4,
Vorden. Tel. 05752-1568.

• TE KOOP:
vouwwagen, type Alpenkrui-
ser, 1979.
Tel. 05752-2576.

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

KEURSIACER

CALIFORNIA
DREAM.

OF EÉN VAN DIE ANDERE
CULINAIRE DROOMPJES:

Voor het weekendrecept:

Hamlappen
500GRAM 5,98

Tip voor de boterham:

Corned Beef
100 GRAM l ,29

Schinken Metworst
100GRAM 2,79

Dit weekend extra voordelig:

Gevulde Kipfilet
met ananas, ham/kaas, kruidenboter

PER STUK 1,89

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

•**•¥••¥•***•¥•

SPECIAL
Steak

Californië
100 GRAM

2,35

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

't is Oranje, 't blijft Oranje
LEDENVERGADERING
op donderdag 7 maart a.s.
in de zaal van cafetaria
'De Olde Smidse' te Vorden
Aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascontrole-commissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Verslag secretaris
8. Bestuursverkiezing

- aftredend en niet-herkiesbaar de
heer H. Wullink
Het bestuur heeft twee kandidaten be-
reid gevonden de vacatures te vervul-

len t.w. de heer Joh. Norde en de heer
H. Knoef. In de vakante vacature van
G. Wolsing kan derhalve tevens wor-
den voorzien. Tegenkandidaten kun-
nen tot één uur voor de vergadering bij
het secretariaat gesteld worden.

9. Voorlopig programma 1991
10. Rondvraag
11. Sluiting

Uw komst wordt op prijs gesteld.

Netbestuur.



l.v.m. de start van onze nieuwe vestigingen in Vorden,
houden wij op donderdag 28 februari a.s.

OP HUI
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Vanaf 1 maart
starten wij

onze verkoop!

CORNI [R

*
Kom kijken
vanaf 1 maart
naar onze nieuwe
voorjaars/
zomercollectie 1991!!

*

graag tot ziens
Adrie en Mariëlla van Laar Hans en Erna Huinink
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Koninklijke onderscheiding voor Hendrik Jan Pardijs

Hendrik Jan Pardijs, wonende aan de Mosselseweg4 is maandag-
avond tijdens de jaarvergadering van de afdeling Vorden van de
GMvL door burgemeester Kamerling onderscheiden met de ere-
medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Pardijs is vanaf juli 1950 tot heden,
derhalve een periode van 40 jaar be-
stuurslid geweest van het Vordense
Veefonds. Vanaf 1969 tot 1990 was hij
voorzitter van het Veefonds.

Het Vordens Veefonds is een dochter-
vereniging van de GMvL en had met
name tot een aantal jaren terug een be-
langrijke funktie als veeverzekering.

Hendrik jan Pardijs was in de periode
van 1963 tot 1970 tevens lid van de
Raad van Commissarissen bij de coop.
aan- en verkoopvereniging 'De Een-
dracht'. Van 1970 tot 1973 was hij 2e
sekretaris in dit bestuur. In de periode
1961-1969 was Pardijs ouderling in de
Nederlands Hervormde gemeente van
Vorden.
Bij de aanvang van de vergadering
sprak voorzitter R.G. Mennink er
schande van dat de boeren en loonwer-
kers nog steeds niet weten wanneer de
onderwerkverplichting voor de mest er
komt.

De Ecologische richtlijnen in de Hin-
derwet geeft beperking voor de uitbrei-
dingsmogelijkheden voor de bedrij-
ven. 'Wij als Geldersche hebben de le-
den steeds voorgehouden tijdig een
hinderwetvergunning aan te vragen',
aldus Mennink.

Het stiltegebied in de Wildenborch
geeft beperkingen voor de landbouw.
De GMvL afd. Vorden zal daar bezwaar
tegen aantekenen, zo werd medege-
deeld. Bij de bestuursverkiezing stelde
de heer RJ. Rouwenhorst zich niet her-
kiesbaar. In zijn plaats werd H.G. Wa-
genvoort gekozen.
Na de pauze hield de heer J. Maat uit
Giethoorn een inleiding over wat hij
noemde 'Giethoorn, het Californië van
Europa'.

Lezing bibliotheek
Schrijvers van boeken worden vaak je
vrienden. Hun werk spreekt je aan. je
leert ze kennen en ze bezorgen je - met
hun boeken veel goede uren.

De bekende romanschrijfster mevrouw
Jos van Manen-Pieters komt ter gele-
genheid van de boekenweek over haai
wei k vertellen in de bibliotheek. Haai
boeken worden veel en graag gele/.en
en daarom /uilen er velen z i j n die door
middel van een persoonlijke ontmoe-
ting nader met haar kennis willen ma-
ken.

Dit kan op woensdagavond I .'i maart
a.s. / i j /al dan enkele uren iu de biblio-
theek aanwe/.ig z i j n en over haar werk
vertellen. Toegangskaarten voor deze
l iv ing / i jn verkrijgbaar bij de biblio-
theek en de uitleenposl Wkhmond-
Vierakker.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

'Deze maand9... nieuwe
service van de bibliotheek
Elke maand worden er door de Vordense Bibliotheek zo'n 120
nieuwe boeken aangeschaft en dertig tot veertig compact discs.
Die worden bijna onmerkbaar opgenomen in de collectie. Er
vindt wel een korte aankondiging plaats in 'Contact', maar daar-
bij kunnen alleen de naam van de schrijver en de titel worden
vermeld van een beperkt aantal boeken. Een totaal overzicht van
alle aanwinsten met een korte beschrijving van de inhoud was tot
voor kort niet beschikbaar.

Boeiend optreden in de Dorpskerk

Terecht applaus voor Elly en
Kikkert
In de zeer goed bezette Dorpskerk gaven Elly en Kikkert Zuiderveld zaterdagavond 23 februari j.l.
een boeiend optreden. Opvallend waren de vele nieuwe liederen die zij ten gehore brachten.
Daarnaast was er vooral ook veel aandacht voor de kinderen.
'Wees maar gewoon wie je bent'. Dat
thema stond centraal tijdens het optre-
den van het bekende zangduo. Vooral
voor de pauze werden diverse liedjes
daarover gezongen, zoals 'Doe maar
gewoon', 'Jaapje' en 'Maskers af.
En dat 'gewoon jezelf zijn' straalden
Flly en Rikkert zelf ook uit. Ondanks
het feit dat zij al tientallen jaren optre-
den, hebben zij nog steeds veel oog
voor de mensen die naar hen komen
luisteren.
Vooral de kinderen die naar de Dorps-
kerk waren gekomen, kwamen aan
bod. Tot driemaal toe holden zij met
tientallen naar voren om mee te zingen
met de bekende kinder-successen van
het duo: 'We hebben allemaal wat',
'Jona', 'Noach' en 'Bellen blazen'.
Ook het onvergetelijke lied 'Kauwgum-
ballenboom', waarmee zij in hun 'hip-
py-jaren', zo'n 20 jaar geleden, al in de
hitparade stonden, werd niet overge-
slagen.

Afwisselend
Naast deze kindersuccessen brachten
zij een zeer boeiend programma. Ge-
voelige teksten als 'Rosa' werden afge-
wisseld met vrolijke liedjes. Vooral 'De
nar, de zot en de dwaas' en het rap-
licdje 'Eerlijk delen' brachten een vro-
lijke sfeer, terwijl het humoristische 'Ik
ben klaar voor het songfestival' terecht
met een daverend applaus werd be-
loond.
Een ander hoogtepunt was een solo
van hun muzikale begeleider Peter van
Essen, die het aandurfde om, temidden
van allerlei vrolijke songs, het 'Air' van
Bach op zijn viool ten gehore te bren-
gen.

Actueel
Opvallend was het aantal nieuwe lied-
jes dat door Elly en Rikkert gezongen

werd. ^V daarvan, 'Stelt er niemand
vragen meer', bleek zeer goed aan te
sluiten bij de actuele situatie in de we-
reld.
Rikkert ging in het bijzonder in op de
kindervraag 'Waarom maken grote
mensen altijd oorlog', die in het lied
voorkomt. 'Laat de wereldvrede in je
eigen hart beginnen. Verzoen je met
God en metje medemensen.'
Later ging hij daar dieper op in. 'We
moeten niet leven vanuit de gedachte
'Oog om oog, tand om tand', zei hij.
'We moeten onszelf helemaal geven en
Jezus volgen met ons hele hart.'

Uit dit optreden bleek dat Elly en Rik-
kert door de jaren heen nog niets van
hun enthousiasme kwijt zijn. En het
aantal Vordenaren dat van hun muziek
geniet, blijkt ook nog steeds te groeien.
Bij dit derde optreden in Vorden was
het aantal bezoekers opnieuw groter.

Buurtvereniging
'Delden'
Woensdag 6 maart houdt de buurtve-
reniging 'Delden' in café het Zwaantje
haar jaarlijkse ledenvergadering. Bij de
bestuursverkiezing stelloAGerrit Wol-
ten en Dorien Mulderije^fh niet her-
kiesbaar. Hiervoor wordt kandidaat ge-
steld Karin Krijt.
Na de pauze zal de heer J. v.d. Broek
een lezing houden over het veldname-
nonder/oek, oude huinwen, oude
weggetjes en dan met na^^toegespitst
op het buurtschap Delden.

Dat gaat veranderen. Want vorige
maand verscheen het eerste nummer
van het blad 'Deze maand1. In deze uit-
gave van de Vordense Bibliotheek wor-
den alle nieuwe boeken en c.d.'s ver-
meld die in de afgelopen maand zijn
opgenomen in de collectie. De boeken
zijn onderverdeeld in de rubrieken: ro-
mans, informatieve boeken, jeugdboe-
ken, informatieve boeken voor de
jeugd. Ze zijn op alfabet van de schrij-
versnaam gerangschikt. Bovendien
wordt bij nagenoeg elk boek een korte
omschrijving gegeven van de inhoud
en is bij de romans aangegeven tot wel-
ke categorie ze behoren. Dat kunnen
bijvoorbeeld z i jn streekromans, histo-
rische romans, detectives e.d. Voor de
kinderboeken wordt een leeftijdsaan-
duiding gegeven.
Ook nieuws over de bibliotheek als ex-
posities, lezingen, bijzondere aanwin-
sten en services worden aangekondigd
of besproken.
Een dezer dagen verschijnt het tweede
nummer van 'Deze maand'. Het eerste
nummer is namelijk in februari ver-
se benen en ter kennismaking aan ieder

lid die er belangstelling voor toonde,
gratis uitgereikt. Het tweede nummer
kan - helaas - niet meer gratis worden
verstrekt. Wie regelmatig op de hoogte
wil blijven van de nieuwe boeken en
c.d.'s die in de collectie worden opge-
nomen, kan ook een abonnement ne-
men. U ontvangt dan elke maand (be-
halve in augustus) het nieuwe nummer
wanneer de boeken worden geruild.

Lezing Mevr. van Manen-
Pieters
Tenslotte nog bet bericht dat op dit
moment kaarten kunnen worden be-
steld voor de lezing die de bekende ro-
manschrijfster )os van Manen-Pieters
zal houden op woensdag 13 maart a.s.
in het gebouw van de bibliotheek. Er is
in de lees/aal p laa ts voor zo'n honderd
personen; het is dus verstandig om snel
kaarten te bestellen als u deze onge-
t w i j f e l d boeiende avond wil t bijwonen.
De kaarten zijn verkrijgbaar in de
Openbare Leeszaal in Vorden en de
uitleenpost in Wichmond.

Organist en dirigent
Teun Wissink overrompelt

R i—* /""""f T""* irii nn
h ( hJLj V^ JLj JL JL

v N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

Basisbereiding bakken:
Laat in een passende pan boter uitbruisen en
licht bruinen. Het
formaat van de pan
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verbandt de
boter, in eet» te kleine pan
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan
weerszijden dicht en
temper het vuur. Blijf met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het
vereiste gaartepunt. Het vlees uit de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.

U heeft nodig voor 4 personen:
400 gram hamlappen
100 gram ontbijtspek of bacon
l rode paprika
1 grote ui of 3 bosuitjes
200 gram paksoi
100 gram taugé
2 Spaanse pepers of l theelepel sambal
2 eetlepels soja-olie
2 eetlepels ketjap
2 eetlepels rijstwijn
bouillonpoeder naar smaak

Babi
paksoi

Bereiding:
Snijd het vlees en het spek in dunne reepjes

van maximaal een halve
j£jtj$8gfflj$$Jljm cm. dik en vijf cm. lang.

Doe dit ook met de ui,
paprika en de paksoi.
Verhit de olie in een wok
of wadjang en fruit hierin
de ui, het spek, de
Spaanse pepers of sambal
en de paprika. Voeg
daarna de reepjes vlees
toe en bak deze 5 minuten

mee. Voeg vervolgens de rijstwijn en de kerjap
toe. Roer het even goed door en voeg dan de
taugé en de paksoi toe. Vermeng dit alles
goed en laat het ca. 5 minuten goed
verwarmen. Voeg naar smaak bouillonpoeder
of zout toe.
Heerlijk met gekookte rijst en een kopje
Chinese thee of een glas rijstwijn!

Tip: de varkensfilet of de hamlappen kunnen
ook vervangen worden door kalfsfricandeau
of lamsbout.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1390 kj (330 kcal)
Eiwit: 29 gram
Vet: 22 gram
Koolhydraten: 6 gram

Rondetafelgesprek
Aansluitend aan een bezoek dat staats-
secretaris Gabor op 4 maart brengt aan
het IJsselkade project te Zutphen,
vindt er in Vorden een rondetafelge-
sprek plaats in hotel Bakker te Vorden.
Voor dit gesprek zijn uitgenodigd: Ver.
v. Natuurmonumenten, Geldersch
Landschap, voorzitters van Landbouw-
organisaties, mevr. Aartsen, licl van
Prov. Staten mevr. Wiegman-Harbers
en C.D.A.-bestuursleden.
Thema van het gesprek is 'Duurzame
landbouw- en ontwikkeling van na-
tuurwaarden, specifiek in het landgoe-
deren landschap van Oost Gelderland'.
De vele aanspraken die vanuit de ver-
schillende invalshoeken op het platte-
landsgebied losgelaten worden, vergen
een goed overleg. Dit bovenstaand
overleg wil hiertoe ook een bijdrage Ie-

Opbrengst collecte
vluchtelingenweek
De afgelopen week is door een kleine
honderd collectanten gecollecteerd
voor de stichting Vluchteling. De op-
brengst is f 11.024,80.
Het aktiecomité Vorden wil alle gevers
en collectanten bedanken voor hun
medewerking. Daarnaast wil het aktie-
comité Drukkerij Weevers, Amrobank
en Rabobank bedanken voor hun me-
dewerking bij de totstandkoming van
dit goede resultaat .

Zondag 24 februari werd Teun Wissink, organist en dirigent van het gemengde r.k. kerkkoor
Cantemus Domino in Kranenburg gedecoreerd met de versierselen Pro Eclesia (Pro Eclesia =
voor kerk en parochie). Ruim vijftig jaar heeft hij zich ingezet voor de parochiegemeenschap
Vorden-Kranenburg.
Velen waren naarde eucharistieviering
gekomen, onder hen de deken P. van
Ijlst en afgevaardigden van de paroch-
ies Hengelo Gld. en Keyenborg waar
Teun ook regelmatig de muziek ver-
zorgt. Het gemengde koor zong de
Deutsche Messe van Frans Schubert in
de Nederlandse vertaling.

Door het voorlezen van de oorkonde
en vertaling door Pastoor J. van /eelsl
of.m. werd de echtgenote' van de jub i la -

ris verzocht de versierselen op te spel-
den.
Na de dienst werd het feestelijk voort-
gezet in zaal Schoenaker. Ken ieder
werd welkom geheten namens het
kerkbestuur door de heer F. Hunting.
De heer A. F.ykelkamp sprak als voor-
z i t t e r namens het koor ( l a n t e m u s Do-
mino. Hij bedankte l e u n voor al die-
jaren van inzet. 'Wat zouden we z i jn
zonder Teun? Niets!', aldus de voorzit-
ter, 'je k u n t zo'n onderscheiding niet

kopen, die heb je verdient.' Hij bood
namens de koorleden een p r a c h t i g
horloge aan als blijvende' herinnering
en voorde echtgenote een bloemetje,
' l e u n , bedankt, je bent uniek'.

De pas gedecoreerde dirigent-organist
was zo overrompeld, hij wist niet dal dit
zou gebeuren. ' I k kan alleen maar zeg-
gen: bedankt voor elke bijdrage hoe
dan ook en ik ben b l i j dat u er al lemaal
was.'



VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.

Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.

Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix voeders

Voor het vernieuwen of
repareren van uw rieten dak:

RIETDEKKERSBEDRIJF

E.J. SCHEPERS
Grolsesteeg 9 - 7271 RV BORCULO - Tel. 05457-73202

Graf/s adviezen of offertes!

LID VAN DE VAKFEDERATIE VAN RIETDEKKERS

aguAsport
regenpakken

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving

* Verlichte
buitenbakken

* Weidegang

* Grote stallen

* Prettige sfeer en
redelijke prijs

Nu ook paard- en ponyrijles.

Wist U dat
* U bij ons Uw auto

tochtvrij kunt wassen in
onze geheel afsluitbare

wasserette!

* Uw auto nog steeds een
Hekel aan Pekel heeft!

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Nieuwstad 36-VORDEN

OPRUIMING!
TOTALE LEEG VERKOOP

wegens bedrijfsbeëindiging per l april 1991

SPECIALE BRILLENACTIE
Brilmonturen voor l 5 U," per stuk

Onze nieuwste collectie brilmonturen
voor HALVE PRIJS

Verder 20 tot 50% korting op alle gouden en
zilveren sieraden, horloges, klokken enz.

Op brilleglazen 20% korting.
Op alle niet afgeprijsde artikelen 20% korting.

Alles a contant, geen ruilen.

J.W. BLOEMENDAL
Goud en zilver - horloges - klokken - brillen etc.

Dorpsstraat 25 - RUURLO - Tel. 05735-1208
Maandag gesloten.

Neem eens
een v*i**° plant

op de korrel
4 t/m 16 maart

LANDELIJKE AKTIE!
Uiteraard ook bij Uw plaatselijke
HYDROSPECIALIST!

TEGEN INLEVERING VAN ONDERSTAANDE BON

LU BON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON §

o
5 BON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON m

••*

\Bloembinderij Kwekerij Vorden

,- :><?£

Zoveel goeds zij
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden

20 Bloedsinaasappelen 6,95
Goudreinetten
Champignons vaste prik v. KNO 2,95

KOL D EN HO F 's Versmarkt

SNIJBLOEMEN 2 bos naar keuze ? \

AZALEA 6,95
BEGONIA
2 grote 10,-

SLA-
PLANTEN

DE VALEWEIDE bloemen

DE WAS VOORDELIG
—\ DROOG

ZANKER
DROOGAUTOMAAT

ÏHERMATR

Robuuste wasdroger van verzinkt

plaatstaal en roestvrijstalen

trommel. Voorzien van traploos

regelbare timer.

Maximum vulgewicht 5 kg.

Afm. 85x60x60 cm.

Zolang de voorraad strekt.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Laarstraat 61 Zutphen. Tel. 05750-18383

Baakseweg 11 Wichmond Tel. 05754-1755.
Landlustweg 32 Steenderen Tel. 05755-2071

Knap geknipt ?

p
J I M / / H E E R S I NK

H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

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

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Laat u uw stem voor de
provincie niet verloren gaan?

U kunt door ons naar het
stembureau worden gebracht
als u dat wilt.

U kunt ook uw volmacht door
onze mensen mee laten nemen.

- Wilt u dan even bellen?

mi
R

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

DRUM*
DUVAh

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

!W.J.£?KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. S: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



MODESHOW ]

Grandioze
modeshow
en verkoop
in Hotel Bakker
te Vorden

op maandag 11 maart

van de specialist in
grote maten

DAMESMODE

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
7251 DG Vorden

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uur

Toegang gratis met consumptie.

Zo mogelijk plaats bespreken.

NIEUW IN HENGELO GLD.

ANTIEKHANDEL

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

• DECORATIE-ARTIKELEN •
Ruurloseweg 43 - HENGELO (Gld.) -Tel. 05753-1073

-^Af- Sfc *& jjb^ -Sit >^ t̂- ~3&- -ĵ C- >A/
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OPENING
VRIJDAG l MAART

Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom.

VOOR

UITZOEKE
MAAKT NIET UIT WELKE U KIEST

AANBIEDING GELDT TOT ZATERDAG EN OP = OP

<

GEZE .LIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, zelfs tot plm. 600 personen.
TELEFOON 0575I-I296

UNISEX
AM. MT. 28 -38
WINKELPRIJS F 59.50
HALFWIJD MODEL
SUPER STONEWASHED

DAMESBROEKEN
AM. MT. 26 - 34
WINKELPRIJS F 59.50
STRAK MODEL
RITSJES IN DE PIJP
STONE EN BLEECH WASHED

UNISEX
AM. MT. 28 - 38
WINKELPRIJS F 69.95-
hALFWIJD MODEL
DUBBEL STONEWASHED

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

BINGO BINGO
t.b.v. Majorettever. E.M.M.

op vrijdag 1 maart
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3, Hengelo Gld.

Hoofdprijs f 200,-
en nog vele andere geld- en gewone prijzen.

BINGO Aanvang 19.30 uur. BINGO

Een rijbewijs?
En U wilt het snel halen!?

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

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

Tevens verzorgen wij voor U de aanvraag voor de winterschilder in de
periode van 19 november 1990 t/m 15 maart 1991.

ALTIJD WEER VOL VERRASSINGEN!

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL. 05752-1943

De Regt, Bloemendaal & WiegerinckCK A

A

Ruurloseweg 21 7251 LA Vorden

GESPECIALISEERDE
BELASTINGDESKUNDIGEN
Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1990

nodigen wij u ook dit jaar weer uit op één van de
volgende avonden:

- woensdagavond 6 maart
- woensdagavond 13 maart
- woensdagavond 20 maart

tussen half Ten half 9

Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

ö^

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

Welke ONDERNEMER pikt dat?
Na enorme verliesen in de afgelopen jaren. ^ fi0„l,t
A.O.V.-premies stijgen gigantisc

, t*rufld«.n. -Omtrok v«n wnte-d. W
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Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal

zelfs nog hoger te zien krijgen.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maat-
schappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volle-
dig verzekerd bent.

Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitslui-
ting hebt, zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig ver-
zekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

Een offerte levert het keiharde bewijs.
Vul daarom vandaag nog de bon in.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering met volledige dekking.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: lel:

Beroep:

Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:

Verzekerd bedrag voor de jaren daarna

Stuur deze bon op of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n e n b e m i d d e l i n g o .g .
Markt 25, Winterswijk. Tel. 05430-18585

ALTIJD GOED VOOR EEN KOOPJE

BREIGAREN
Merk POPULAINE 2000
30% wol en 70% acryl
bolletjes van 50 gram, ca. 170 meter
geschikt voor pen 3-31/2

Dit prachtige breigaren is er in vele moderne kleuren.

De normale prijs is minstens 3.95 per bol.

DE TUUNTEPRIJS IS 2.95

DEZE WEEK koopt u 4 BOLLETJES voor

SLECHTS

LOOP EENS EVEN BINNEN
OM ONZE NIEUWE WOLAFDELING TE BEKIJKEN.
HET LOONT DE MOEITE EN U VERDIENT VEEL GELD.



info: 05752-1010

Administratie en Adviesburo Schroer Zutphen en Ruurlo

Actief voor bedrijven en particulieren
Aan het roer van Administratie en Adviesburo Schroer staat
dhr. J.B.Th. Schroer, een vakman die na jarenlange ervaring
in het cijferwerk, zich ontwikkeld heeft tot een veelzijdig ad-
viseur.
Het bedrijf werkt momenteel voor zeventig middenstanders
en ruim vierhonderd particulieren. Dhr. Schroer ziet in zijn
werk een vergelijking met een huisarts alleen op financieel
gebied. 'Je moet overal wat vanaf weten, maar in sommige
gevallen moet je een specialist inschakelen', zegt hij. Het be-
drijf staat bekend om de persoonlijke aandacht naar de klant
toe. Problemen worden zeer objectief bekeken, er wordt een
goed advies gegeven zonder eigen belang mee te laten spe-
len.

Het bedrijf in Zutphen bestaat al sinds 1939. Dhr. Schroer heeft het in 1975
overgenomen van dhr. Legeer. Bij de overname telde het bedrijf 150 klanten,
dat wil zeggen middenstanders en particulieren. Samen met zijn vrouw ging hij
actief aan het werk. De groei die hierna volgde gaf aanleiding om personeel in
dienst te nemen. Momenteel heeft het bedrijf vier vaste medewerkers in loon-
dienst. Dhr. Schroer is in 1976 in Ruurlo gaan wonen aan de Esweg 20. Ook in
Ruurlo wist men hem al snel te vinden en kreeg hij soms de bonnen in schoe-
nendozen aangereikt. 'Dat is nu gelukkig verleden tijd, de mensen komen de
spullen brengen in nette klappers', vertelt hij. Bij huis heeft hij later de garage
om laten bouwen tot kantoorruimte. Mensen uit Ruurlo en omgeving kunnen
iedere vrijdag hier terecht. Deze mogelijkheid heeft bijzondere goede belang-
stelling. Dhr. Schroer is overigens ook in de avonduren bereikbaar. 'Veel men-
sen hebben overdag hun eigen werk en kunnen niet anders dan 's avonds een
beroep op ons doen. Wij willen hier graag aan meewerken.'

Bedrijven
Dhr. Schroer begeleidt bedrijven vanaf het begin tot het eind. Bij de start moe-
ten onnoemelijk veel zaken geregeld worden. Zoals bijvoorbeeld het opstellen
van een prognose, de financiering bij de bank, de inschrijving bij de Kamer van

Koophandel, het regelen van belastingzaken, het opzetten van de administra-
tie, enz. De administratie van bedrijven omvat de dagelijkse administratie, de
omzetbelasting, de loonadministratie en de jaarrekening. Alles wordt volledig
via computers verwerkt. Er worden fiscale aangiftes verzorgd voor zowel een-
manszaken, firma's (ook man-vrouw firma's) en BV's en daarnaast fiscale, juri-
dische en sociale adviezen gegeven. 'Alle problemen die een bedrijf tegen-
komt, komen ook op onze buro's terecht', aldus dhr. Schroer. Zijn bedrijf zet
zich in voor kleine en grote middenstanders, kortom van eenmanszaak tot be-
drijven met zo'n 30 personeelsleden.
Voor wat personeelszaken betreft zet zijn bedrijf zich in van sollicitatieprocedu-
res tot ontslagzaken. Actueel is op dit moment de arbeidstijdverkorting. Met een
goed inzicht wordt ook hier weer een treffende regeling gemaakt. Kortom elk
bedrijf vindt bij dhr. Schroer een uitstekend verlengstuk voor een goede be-
drijfsvoering.

Particulieren
In deze sector wordt vooral veel beroep gedaan op het geven van een goed
advies. 'De mensen komen bij ons met vragen over belastingen, huursubsidie,
studiefinanciering, kinderbijslag, aanvraagformulieren sociale verzekeringen,
erfenissen enz.' Dhr. Schroer is nauwkeurig op de hoogte van aangebrachte
wijzigingen en mutaties. Het contact met particulieren is veelal beperkt tot eens
per jaar, met name in de piekperiode februari-maart voor het invullen van de
belastingformulieren. Daarnaast geeft hij adviezen bij de koop van een huis, het
afsluiten van een hypotheek, de financieringsvorm en loonbelastingbeschikkin-
gen. Bij het regelen van veel zaken worden vaak de bankafschriften geraad-
pleegd, die hij 'het dagboek van de familie' noemt, omdat deze veelal openheid
in de financiële gang van zaken geven.

Februari-maart piekperiode
Een groot aantal mensen ontvangen elk jaar in februari hun belastingopgave-
forrrulieren. Via boeken krijgt men soms een aardige indruk hoe de formulieren
correct kunnen worden ingevuld. Mensen die genoeg tijd hebben nemen de
moeite om alle gegevens flink door te werken en de formulieren zelf in te vullen
en op tijd op te sturen. Anderen die geen tijd hebben kunnen dan in de proble-
men komen. Zij melden zich dan aan bij één van de vele buro's in de regio. Het
buro kan dan bij de belastingdienst een uitstelregeling treffen. Bovendien zijn er

vaak nog extra aftrekmogelijkheden, waardoor de belastingdienst in wezen de
nota van de adviseur betaalt. Bij het behandelen van de formulieren geldt voor
dhr. Schroer één regel: mensen die belastinggeld terugontvangen krijgen van
hem voorrang, de formulieren van deze groep mensen worden nauwkeurig in-
gevuld en vóór 1 april naar de belastingdienst verzonden.

Dhr. Schroer koestert vertrouwensrelatie met klanten
Administratie- en Adviesburo Schroer voldoet natuurlijk aan de eisen van de
belastingdienst, maar de eisen t.o.v. de klant liggen veel hoger, en vindt hij dan
ook veel belangrijker. De klant komt bij hem op de eerste plaats. Wanneer
klanten niet naar het kantoor kunnen komen, dan trekt dhr. Schroer er persoon-
lijk op uit. 'Er ontstaat een goede vertrouwensrelatie, waar wij zuinig op zijn',
zegt hij. Vertrouwensrelatie in goede en slechte tijden. Dhr. Schroer zet zich
voor beide in. Zijn grote deskundigheid heeft al vele zaken goed op de rails
gezet.

administratie en adviesburo
Ruurlo Esweg 20 05735-2289
vrij. 8.00-16.30 of na telef, afspraak

Zutphen Spittaalstraat 54
05750-13669 ma./vr. 8.00-17.00

Staringtocht BAX/GSM
in AVRO-programma
'Land in zicht'
De AVRO besteedt zaterdagavond 2 maart in haar programma
'Land In Zicht' aandacht aan de Staringtocht van Reisburo BAX
en de GSM. In verband daarmee kunnen belangstellenden zich
voor deelname opgeven voor een extra tocht op zaterdag 9 maart.
Normaliter wordt de Staringtocht voor individuele belangstellen-
den uitsluitend in de zomerperiode gereden.

Expositie ' 't Oosterei ' in Hengelo (O. )

Het Achterhoekse landschap en de
dichter en regent Staring (17e eeuw)
staan daarbij centraal. Natuurhisto-
risch publicist Bert Schut uit Gorssel —
tevens het 'brein' achter de toeristische
Staringtocht die door BAX/GSM
wordt gereden - werkte aan dit pro-
gramma mee. Aan het einde van het
programma geeft de AVRO informatie
over de mogelijkheid om aan de Sta-
ringtocht op 9 maart deel te nemen.

'We zijn met de voorbereidingen al een
paar dagen druk geweest', vertelt pro-
grammamaker David Hiemstra. 'We
zijn een dag op pad geweest in verband
met de voorbereidingen en een dag
voor het filmen. Het was erg fijn dat de
heer Schut ons begeleidde. Dat heeft
ons veel tijd bespaard. De streek is im-
mers erg groot en wij kenden de mooie
plekjes niet exact'.

Belangstelling
Voor de toeristische Staringtocht (in-
clusief Achterhoekse koffiemaaltijd)
bestond afgelopen zomer veel belang-
stelling. De heer Schut ging regelmatig
mee als gids. Zijn verhalen zijn inmid-
dels op schrift gesteld en zullen, zo ver-
wacht Schut, eind maart in boekvorm
verschijnen. In het boekje beschrijft
Schut niet alleen de busroute van de
Staringtocht. Hij attendeert ook op de
zgn. groene haltes van de GSM (o.a.
Slangenburg). De groene haltes — ge-
legen in wandelgebieden - - maken
eveneens deel uit van een 'goed lopend
toeristisch project' van de GSM. Ze zijn
per lijndienst bereikbaar.
Voor eventuele nadere inlichtingen,
kan men contact opnemen met Reis-
buro BAX in Groenlo, telefoon 05440-
63200, of met de GSM in Doetinchem,
telefoon 08340-50115.

Snelheidscampagne SVG
regio Midden IJssel
In de komende twee maanden zal in het kader van de actie -/- 25%
verkeersslachtoffers landelijk en regionaal aandacht worden be-
steed aan de maximumsnelheid op wegen binnen en buiten de
bebouwde kom.
De meeste slachtoffers vallen op de be-
langrijke verkeersaders binnen de be-
bouwde kom, waar alle soorten ver-
keersdeelnemers - - automobilisten,
(brom)fietsers en voetgangers — el-
kaar ontmoeten. Dat daarbij de zwak-
kere partij meestal het slachtoffer
wordt van te hard rijden is duidelijk.

Daarnaast vinden er op de 80 km/u
wegen veel ongevallen met ernstige ge-
volgen plaats. Hierbij springt Gelder-
land met bijna 35% letselongevallen er
in ongunstige zin uit in vergelijking
met het landelijk gemiddelde van ruim
20%.

Vorig jaar is berekend, dat er jaarlijks
in Gelderland 600 tot 700 doden en ge-
wonden minder zouden zijn, wanneer
ieder zich aan de limiet van 80 km/u
zou houden. Nu vallen er op deze we-
gen zo'n 2000 slachtoffers!!!
Juist om deze reden hebben de ge-
meenten Gorssel, Lochem, Vorden,
Warnsveld en Zutphen, die met de po-
litie, de provincie en het rijk zijn ver-
enigd in het Samenwerkingsgebied
Verkeersveiligheid Gelderland (SVG)
regio Midden IJssel, besloten de snel-
heidscampagne van dit jaar vooral te

richten op de 80 km/u wegen. De ac-
ties zullen bestaan uit het geven van
voorlichting, het plaatsen van affiche-
borden en het houden van gerichte po-
litiecontroles op vooral de belangrijke
verbindingswegen in de regio, te we-
ten:
de N 319: Ruurlo-Vorden-Zutphen;
de N 346: Lochem-Zutphen;
en de S 52/N 48: Baak-Zutphen-Gors-
sel.

Getracht zal worden door middel van
de acties de snelheid op deze wegen te
verminderen.
Dit betekent niet dat u zelf niets be-
hoeft te doen aan de verhoging van de
verkeersveiligheid. Integendeel: het te-
rugdringen van het aantal verkeers-
slachtoffers gaat iedereen aan.

Bedenk dat u met te hard rijden niet
alleen uzelf maar ook anderen in ge-
vaar brengt. Het door een ongeval be-
rokkende leed staat in geen enkele ver-
houding tot de zeer geringe tijdwinst
die op deze wegen met hard rijden is te
boeken.

Ken uw limiet, want hard rijden kost
teveel!!!

"t Oosterei', een unieke tentoonstelling van versierde eieren,
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 maart in het
Vereenieingsgebouw in Hengelo. De tentoonstelling w^rdt dit
jaar vod^pe derde keer gehouden in mooie sfeervolle ri^ptes die
grote gezelligheid bieden voor deelnemers en bezoekers.
De organisatoren, Suzy van der Sar en
Flore Siebelink, zijn blij te kunnen ver-
melden d^fejaet aantal deelnemers dit
jaar is ui^PIreid van dertig tot ruim
veertig. Dit houdt tevens in dat de be-
zoekers een grote verscheidenheid aan
technieken die toegepast zijn zullen
zien en men zal verrast staan van de top
kwaliteit die geboden wordt.
De creativiteit van de deelnemers is
zeer uiteenlopend. Eieren beschilderd
met olieverf, plakaatverf, waterverf en
acrylverf, maar ook met viltstiften en
kleurpotloden. Ook eieren versierd
met knipkunst, kraaltjes, krastechniek,
papierfiligrain en zandcollages.
Heel fraai zijn ook de opengewerkte en
gegraveerde eieren, eieren in corndol-
lies, ajour gefreesd, met frivolité's, ap-
plicaties met kant en washi papier.
Verder ziet men schitterende exempla-
ren bewerkt met was en vogels van eie-
ren en papier. Traditioneel werk is te
zien bij de Hongaarse paaseieren, eie-
ren met ikonen.
Het ei, de meest gave vorm van de na-
tuur, biedt tal van mogelijkheden om
er een waar kunstwerk van te maken.
De bezoekers zullen ervan genieten

met volle teugen. Het zijn eieren van
struisvogels, zwanen, ganzen, eenden,
kippen, duiven etc. De eiej^k zijn uit-
geblazen, zodat zij eindel^P kunnen
worden bewaard.
Het aardige van de expositie is dat be-
zoekers ook materialen en onbewerkte,
uitgeblazen eieren kunnen kopen om
thuis zelf aan de slag te kunnen gaan.
Er zijn ook boeken te koop waarin de
verschillende technieken uitvoerig aan
de orde komen.
Vorigjaar is verschenen (op de exposi-
tie verkrijgbaar) een boekje geschre-
ven door Flore Siebelink zelf, dat als
titel heeft meegekregen 'Hoe versier ik
een ei'. Een leuk en handig naslag-
werkje voor iedereen die belangstelling
heeft voor het versieren van eieren. De
expositie "t Oosterei' is alleszins een
bezoek waard.

Het Vereenigingsgebouw ligt aan de
Berfloweg in Hengelo, achter het sta-
tion. Er is voldoende parkeerruimte
aanwezig, 't Oosterei is tevens een ver-
koopexpositie, zodat liefhebbers een
versierd ei mee naar huis kunnen ne-
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In de afgelopen week is door de politie
te Vorden een wedstrijdbakfiets aange-
troffen. De bakfiets stond onbeheerd.
Om vernielingen e.d. te voorkomen
heeft de politie de bakfiets op het bu-
reau te Vorden gestald. De eigenaar
wordt verzocht zich zo spoedig moge-
lijk te melden, omdat hij/zij anders te
ver achterop raakt op het trainings-
schema.

Op woensdag, 20 februari 1991 deed
een plaatselijke landbouwer aangifte
van vermissing van een van zijn pin-
ken. De boer zelf had al alles in het
werk gesteld om het dier weer terug te
vinden. Deels kon hij de pink zijn poot-
afdrukken volgen, met name tot de
Wildenborchseweg.
Ondanks uitzien naar het dier door
o.a. de plaatselijke politie werd het dier
niet aangetroffen, 's Avonds kreeg de
rijkspolitie melding dat er een ongeval
had plaatsgevonden op de Wilden-
borchseweg. De bestuurder van een
personenauto was tegen een kalf opge-
reden. Het kalf was na de aanrijding
het bos ingevlucht. De auto liep enige
materiële schade op.
Samen met een jachtopzichter die in
het bezit was van een verdovingsgeweer
werd de gehele omgeving afgezocht.
Tijdens de zoekaktie kreeg de rijkspoli-
tie alweer een volgende melding. Op

de Ruurloseweg, ter hoogte van de
Wientjesvoort, was een bestuurder van
een personenauto tegen een kalf opge-
reden. Ook nu was het kalf weer ge-
vlucht. Met diverse andere jachtop-
zichters werd de omgeving weer afge-
zocht.
Op donderdag 21 februari 1991 heeft
men het kalf kunnen vangen in de
buurt van de Almenseweg. De eigenaar
van het kalf heeft zijn dier weer terug
en zal het een en ander met zijn verze-
kering afwikkelen.
Op 20 februari 1991 heeft de rijkspoli-
tie te Wichmond een radarsnelheids-
controle gehouden op de Baakseweg.
Van de 35 motorvoertuigen die de
plaats van controle passeerden reden
er twee te hard. De controle vond
plaats tussen 14.00— 15.30 uur.
Eveneens op dezelfde middag tussen
15.45 en 16.45 uur radarsnelheidscon-
trole gehouden op de Ruurloseweg te
Vorden binnen de bebouwde kom van
het dorp Vorden. Alhier passeerden
244 automobilisten de controle-plaats.
Vijf waren er in overtreding.

Op 21 februari 1991 deed een Vorde-
naar aangifte van diefstal van een geld-
kistje met een geldbedrag. De ruimte
waarin het kistje stond was niet afgeslo-
ten. In de toekomst doet de eigenaar
nu wel zijn ruimte op slot.

Op vrijdag 22 februari 1991 omstreeks
08.15 uur vond er op de kruising Lank-
horsterstraat — Baakseweg een onge-
val plaats tussen een bromfietser en
een automobilist. De bromfietser
kwam te vallen en geraakte licht ge-
wond aan been en hand. De personen-
autobestuurder had op de kruising
geen voorrang verleend aan de brom-
fietser, die op de Baakseweg reed.
Op vrijdag 22 februari 1991 deed een
inwoonster van Vorden aangifte van
vermissing van een buxusboompje op
stam. Het boompje is ongeveer l meter
hoog met onderaan enig groen, daar-
na een stam en daarop een bolletje van
blaadjes. De plant stond als sier bij de
voordeur bij de Vordense op het Wie-
melink.
Op vrijdag 22 februari 1991 omstreeks
20.30 uur vond erop de Zutphenseweg
ter hoogte van de Rondweg een door-
rijden na aanrijding plaats. Een be-
stuurder van een personenauto welke
uit de richting van Vorden kwam moest
uitwijken voor een tegenligger welke
een voor hem rijdende personenauto
inhaalde.
Hierdoor raakte hij in een slip en kwam
hij op de kop in de wei tot stilstand. Er
vielen geen gewonden, echter de auto
werd geheel vernield. Een achter de
verdachte rijdende bestuurster is nog
achter de verdachte aangereden echter
kon deze niet meer achterhalen.

Op zaterdag 23 februari 1991 was het
zeer druk in het dorp Vorden. In ver-
band met een kerkdienst en de vele
deelnemers aan de winterwandeltocht,
welke in de direkte omgeving van Vor-
den werd gehouden, stonden er vele
auto's geparkeerd in het dorp Vorden.
De politie bereikten klachten over
foutparkeerders. Onder andere van de
GSM-maatschappij. Deze kon met zijn
bussen niet meer de halte aan de Kerk-
straat bereiken. Aldaar zijn door de
Rijkspolitie enige eigenaren van
auto's geverbaliseerd voor het parke-
ren op trottoirs e.d.
De eigenaar van een auto, welke gepar-
keerd stond aan de Hoetinkhof te Vor-
den meldde bij de Rijkspolitie dat zijn
auto en tevens die van zijn zoon door
onbekenden was beschadigd. Zowel op
het dak als op de kofferdeksel waren in
het lakwerk krassen gemaakt. Op de
kofferdeksel was een kruis duidelijk
zichtbaar.

Op zondag 24 februari 1991 vond er
een inbraak plaats in een kantoor van
een bedrijf aan de Nijverheidsweg te
Vorden. Binnen werd geprobeerd de
deur van de kluis te forceren. Er werd
niets ontvreemd.

Ook op maandag 25 februari 1991
vond er een inbraak plaats in een kan-
toor van een bedrijf aan de Nijver-
heidsweg te Vorden. Ook hier werd ge-
tracht met een breekijzer een brand-
kast te openen. Ook hier werd niets
ontvreemd.

Op zondag 24 februari 1991 vond er
een inbraak plaats in een woning aan
de Ruurloseweg. Het pand werd betre-
den door aan de zijkant van de woning
een raam te forceren. Uit de woning
werd een geldbedrag ontvreemd.

Door de gemeente werd aangifte ge-
daan van div. vernielingen. Zo werden

enkele ruiten vernield van de leeg-
staande school aan het Wiemelink en
op de hoek bij de Amrobank werden
houten palen uit de grond getrokken,
een afvalbak in de boom gegooid, een
verkeersbord beschadigd, violen uit de
plantenbak boven op het portaal ge-
gooid en werd een brievenbus van de
PTT volgestopt met planten uit de
plantenbak.
Eventuele getuigen van een van de bo-
venstaande zaken worden verzocht zich
te melden bij de Rijkspolitie te Vorden.

Denk aan de maximumsnelheid.
Te hard rijden kost...
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Agendapunt representativiteitsverklaring opnieuw aangehouden:

Eerst verzoek indienen bij
Commissariaat voor de media
Aangezien er vlak voor de raadsvergadering van 28 januari j.1. een tweede verzoek om een represen-
tativiteitsverklaring binnenkwam, ditmaal van de Stichting in oprichting Lokale Omroep Vorden,
heeft het college kontakt opgenomen met het Commissariaat voor de Media. Het raadsvoorstel om
een dergelijke verklaring af te geven aan 'De Berkelstroom' (op dat moment de enige aanvrager)
werd toen op verzoek van de raad aangehouden en verschoven naar de raad van dinsdag 26
februari.

Antoon Steenbreker 'Man van vijf
miljoen' danig in zonnetje gezet
Antoon Steenbreker was vrijdagavond in het Stampertje het stralende middelpunt van een receptie
die hem door de touwtrekvereniging 'Vorden' werd aangeboden. Antoon Steenbreker heeft in de
loop der jaren voor deze vereniging ruim vijf miljoen kilo oud papier opgehaald. Aan hem is het te
danken dat de touwtrekvereniging thans aan de Ruurloseweg over een fraaie akkomodatie be-
schikt.
Burgemeester Kamerling was eveneens op de receptie present. Hij noemde het ophalen van vijf
miljoen kilo papier wel heel bijzonder.

Juist voor de aanvang van deze verga-
dering stelde nu het college voor om
het agendapunt opnieuw aan te hou-
den. Het commissariaat voor de Media
heeft het college nl. geadviseerd de for-
mele weg te bewandelen.
Dat houdt in dat beide gegadigden
eerst-een verzoek om zendtijd moeten
indienen bij het Commissariaat. Dan
vraagt het Commissariaat officieel ad-
vies aan de gemeenteraad inzake re-
presentativiteit, juridische status en de
doelstellingen van de gegadigden.
Het Commissariaat beslist dan over de
toewijzing van zendtijd aan één van de
gegadigden. Toewijzing van zendtijd
aan meer dan één gegadigde is niet
mogelijk.
Indien er zoals thans in Vorden, meer
dan één instelling in de gemeente ak-
tief is dan dient de gemeente stappen
te ondernemen om te bewerkstelligen
dat beide instellingen samengaan.
Lukt dat niet dan zal het Commissa-
riaat een hoorzitting organiseren,
waarbij alle betrokkenen worden ge-
hoord.
De raad vond het dinsdagavond een
goede gedachte om het advies van het
Commissariaat 'stipt te volgen'. 'Het
college heeft m.i. niet helemaal de goe-
de weg bewandeld maar het is beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald',

aldus WD fraktievoorzitter E. Brand-
enbarg.
Lokale omroep Vorden adviseerde hij
'als de bliksem ervoor te zorgen dat ze
een volwaardige Stichting wordt'.
P.v.d.A.-fraktievoorzitter P. Hoogland
wees nog op het ontbreken van de fi-
nanciële onderbouwing van LOV Vor-
den.

Restauratie graftombe
Huize Vorden
De raad had er dinsdagavond weinig
moeite mee om voor het restaureren
van de graftombe Huize Vorden op de
algemene begraafplaats f 37.500,- be-
schikbaar te stellen.
CDA-er W.BJ. Lichtenberg toonde
zich verheugd maar zei er bij 'met een
éénmalige restauratie zijn we er niet.
Probeer de graftombe op de monu-
mentenlijst te krijgen en daarna in
handen van de gemeente', aldus Licht-
enberg die wees op de hechte band die
er in het verleden altijd is geweest tus-
sen de gemeente en de familie van der
Borch.
Burgemeester Kamerling onder-
schreef de woorden van Lichtenberg
en zei dat het college met de fam. Van
der Borch in overleg zal treden.
Wethouder mevrouw Aartsen deelde,

naar aanleiding van vragen van mevr.
Tolkamp (CDA) mede dat er ten aan-
zien van een 'fietsveilige route Kranen-
burg/Ruurlo een ambtelijke projekt-
groep in het leven is geroepen, die
kontakt met de provincie zal opnemen
en hen de vraag zal voorleggen welke
weg het beste 'bewandeld' kan wor-
den'.
CDA-er J. Bouwmeister maakte zich
zorgen omtrent het ophalen van oud
papier. 'In Vierakker is de muziekvere-
niging Jubal gestopt met het ophalen
nu de prijs min vier cent is. Laten we er
alsjeblieft voor zorgen dat het oude pa-
pier niet bij het oud vuil komt. Wellicht
kan de gemeente het zelf een poos op-
slaan', aldus Bouwmeister.
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) deel-
de de zorg van haar partijgenoot. 'We
willen even afwachten met het inne-
men van een standpunt totdat de ge-
meenschappelijke verenigingen (die
binnenkort bij elkaar komen om over
het ophalen van oud papier te praten)
ons benaderd hebben', aldus de wet-
houder.
Wethouder W.M. Voortman was deze
raadsvergadering niet aanwezig. Hij
was deze dag juist vader geworden van
zoon Jan Willem. 'Moeder, kind en pa
maken het goed', zo liet burgemeester
Kamerling de raad weten.

Burgemeester Kamerling: 'U bent in
ons dorpsbeeld een vertrouwd figuur
geworden. Fietsend op de bakfiets, met
een vaart dat u net niet omvalt, weet u
al uw vertrouwde adressen af te gaan in
het ophalen van oud papier voor de
touwtrekvereniging. Vooral in een t i jd
dat wij zuinig moet worden met ons
schone milieu, geeft u, wellicht zonder
het duidelijk te beseffen een grote bij-
drage. Aan het gescheiden ophalen
van oud papier, glas, oud ijzer, groen-
te- en tuinafval geeft u een verdienste-
lijk bijdrage. De touwtrekvereniging is
u dankbaar, ook de gemeente Vorden
is u dankbaar', aldus burg. Kamerling
die er vervolgens op wees dat het colle-
ge graag aktieve verenigingen, mid-
denstand, bedrijven en industrie wil sti-
muleren en voorwaarden wil scheppen

voor een goed funktioneren. 'Ook hel-
pen wij graag 'starters' door ze te advi-
seren en te ondersteunen. Indien u het
nog niet wist, wij hebben nog indus-
trieterrein te koop in Vorden. Verschil-
lende industriebedrijven in Vorden en
direkte omgeving hebben al een optie
op enkele beschikbare stukken grond.
Het loopt goed. Hoe meer bedrijven
zich hier in Vorden vestigen, hoe meer
de bevolking werkgelegenheid wordt
geboden', aldus burg. Kamerling.
Antoon Steenbreker kreeg als blijk van
dank een stukje hergebruikt oud-pa-
pier overhandigd, waarop het gemeen-
tehuis van Vorden staat afgebeeld.
'Ik hoop u nog heel veel jaren in een
goede gezondheid op uw driewieler
door ons dorp te zien rijden', aldus
burgemeester Kamerling.

Cerrit Barink, voorzitter van de touw-
trekvereniging 'Vorden' ging in zijn
toespraak uitgebreid in op de aktivitei-
ten die Antoon Steenbreker in de loop
der jaren voor de vereniging heeft ont-
plooid.
'Antoon, toendertijd penningmeester
begon in 1968 met het ophalen van
oud-papier. Eerst meteen karretje ach-
ter de fiets, daarna trok hij er met de
bakfiets op uit. Wij zijn Antoon dan
ook zeer dankbaar voor de financiële
middelen die wij als vereniging dank/i j
de oud-papier aktie hebben verkre-
gen', aldus voorzitter Barink.

Als blijk van waardering kreeg Antoon
Steenbreker uit handen van Henk
Klein Winkel, van de vereniging een
nieuwe fiets aangeboden.

C. C.K. stelt oude traditie weer in eer:

'Paasvuur en paasviering in
Kranenburg'
Het Cultureel Collectief Kranenburg gaat de oude traditie van
een paasvuur met al zijn historie weer in ere herstellen.

Paasmiddag
21 HV^É>rden-Wüdenborch,

PaasJrering
22 SWOV, Open Tafel
23 Plattelandsvrouwen, ruilmiddag
25 ANBO, klootschieten, de Goldberg
25 V r o ' m lub Medler,

'Dit jaar wordt het nog een bescheiden
paasvuur, maar volgend jaar willen wij
samen met de Kranenburgse bevolking
een echt ouderwets paasvuur bouwen',
aldus één van de medewerkers van het
C.C.K., Fonsjansen.
Er leeft allang een idee, om in de Kra-
nenburg, een paasvuur te gaan bouw-
en, maar niemand durft of neemt het
initiatief. Het C.C.K. heeft besloten
om de organisatie op zich te nemen.
Gezien de ervaring die wij hebben op-
gebouwd met het organiseren van het
Historisch Festival van afgelopen zo-
mer, denken we dat het met de organi-
satie van zo'n paasvuur ook moet luk-
ken. Toch zal de plaatselijke bevolking
de nodige steun moeten bijdragen.
Bertus Waarle: 'Ik ben daar erg positief
over, wanneer ik terugkijk naar afgelo-
pen zomer hoe wij met ons allen in de
Kranenburg er voor gezorgd hebben
dat het Festival perfect verliep, dan ge-
loof ik dat wij dit jaar het record, wat
betreft de hoogte van het paasvuur niet
/.uilen halen maar volgend jaar zeker
bij de top drie zullen horen'.
Het C.C.K. doet een dringend beroep
op de plaatselijke bevolking en op de
omliggende dorpen in de nabijheid
van Kranenburg om mee te helpen
hout te verzamelen voor het paasvuur

dat op 31 maart zal worden gehouden.
Mocht men geen vervoer hebben om
het hout naar het terrein te kunnen
brengen dan kan men contact opne-
men met Paul Hartman, tel.
05752-6538.
Kranenburg beschikt al een aantal ja-
ren over kleine paasvuurtjes. Op ver-
schillende familieterreinen worden
jaarlijks de kerstbomen en het sprok-
kelhout in het bijzijn van de kleintjes
aangestoken.
Bertus Waarle: 'Als het aan ons ligt sta-
pelen wij alle kleintjes op elkaar, zodat
we een groot paasvuur hebben in de
Kranenburg'.
Henk Wesselink aan de Eikenlaan
heeft een gedeelte van zijn perceel be-
schikbaar gesteld, waarop het paasvuur
kan worden gebouwd. De eerste aanzet
heeft hij inmiddels al gegeven. Het ter-
rein is te vinden aan de Eikenlaan over
het spoor, rechts af, direkt links.
Voorufgaande aan het paasvuur wordt
er op zaterdag 16 maart een paasvie-
ring georganiseerd in de Kerk in Kra-
nenburg. Het betreft een bijzondere
viering. Tijdens de viering zal er een
schitterend Diaklankbeeld worden ver-
toond, over de lijdensweg van Jezus.
'Verlost of Niet'. Een jongerenkoor
zorgt voor de muzikale bijdrage.

vernngen
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Belang vanaf zaal Schoenaker

Vijver Hackfort
hersteld
Het waardevolle landgoed Hackfort
met zijn boerderijen, oude cultuur-
gronden, beken, bos en kasteel is in
eigendom en beheer van de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonu-
menten. In het 730 hectare grote ge-
bied wordt veel beheerswerk verzet,
ook in de winter.

Vijver hersteld
Op dit moment wordt er^ewerkt aan
de vijver van het kasteel, die ten noor-
den van de huidige moestuin ligt. De
vijver is gedeeltelijk dichtgeslibd en
wordt daarom voor een k^K uitgegra-
ven. ^P
Dit leidt ertoe dat de vijver dieper
wordt en het wateroppervlak wordt ver-
groot. Daardoor krijgt de vijver zijn al-
lure terug en bevat ook in droge tijden
nog water. De vijver is een origineel
element van de in 1788 in Engelse
landschapsstijl omgebouwde kasteel-
tuin.

Voor de dieren rondom het kasteel is
de vijver belangrijk. In de eerste plaats
voor kikkers en padden. Hun levens-
kansen nemen door de ingreep be-
langrijk toe, doordat de vijver voortaan
ook in droge zomers water bevat!

Talloze zangvogels scharrelen in de bo-
men en struiken rond de vijver en zelfs
reeën komen er drinken. Roofvogels
en uilen en ook vleermuizen zijn er re-
gelmatig te zien.

Observatiehut en wandeling
Er is rond de vijver zoveel te zien dat
Natuurmonumenten binnenkort een
observatiehut nabij de vijver zal realise-
ren. De wandelaar kan dan 'in dekking'
het ongestoorde gedrag van de dieren
observeren.

Rondom het kasteel heeft Natuurmo-
numenten een kleine wandelroute uit-
gezet die vrij toegankelijk is. De wande-
laar krijgt een goed beeld van de afwis-
selende omgeving, heeft een prachtig
uitzicht op het, overigens bewoonde,
kasteel en komt ook langs de vijver!

Oranjefeest
Medlertol
De Oranjecommissie is er weer in ge-
slaagd om het programma voor 1991
rond te krijgen. Na de nieuwjaarsre-
ceptie op 12 januari die zeer geslaagd
was is 't volgende evenement op 8
maart en wel met de grote verwerpings-
avond, met ditjaar nieuwe spelletjes er-
bij, dit vindt plaats in zaal Eykelkamp,
met prachtige prijzen.

Het Medlerfeest is op 5-6 juli om en in
de grote feesthal van de Medo. Vrijdag-
avond 5 juli wordt de avond door Spöl
uit Zelhem verzorgd. Zaterdagmiddag
zijn de welbekende volks- en kinder-
spelen en 's avonds is er groot bal.

Zaterdagavond 29 juni, een week vóór
het oranjefeest is de traditionele
avondwandeling. Vrijdag 5 juli zal het
schoolfeest beginnen van de Kraanvo-
gel.
De fietstocht zal zijn op zondag 18
augustus, start: Café Eykelkamp.
Schrijf de datums op in de agenda en
tot op de bovengenoemde datums.

FEBRUARI:
27 Voorjaarsvergadering LRen PC de

Graafschap in Hotel Bakker
27 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

Energetische therapie
27 Bejaardensoos Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum

MAART:
l Wereldgebedsdag
l SWOV, Open Tafel
4 ANBO, klootschieten, de Goldberg
5 SWOV, Open Tafel
6 ANBO, soos in het Dorpscentrum
6 HVG Wichmond
6 HVG Vorden-Linde, Paasviering en

dia's
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 ANBO, jaarvergadering,

Dorpscentrum
8 SWOV, Open Tafel
9 Feestavond Kranenburgs Belang in

zaal Schoenaker
9 Feestavond LR en PC de

Graafschap in de Herberg

9 Provinciale Binnensportdag.Jong
Ge l re

K) Run-Bike-Run, bij Gemeente
Sportpark

11 ANBO, klootschieten, de Goldberg
11 Vrouwenclub Medler
12 Bejaardengym, soosmiddag

Kranenburg
12 Plattelandsvrouwen, Paaseieren

versieren
12 SWOV, Open Tafel
13 ANBO, soos Dorpscentrum
14 PCOBindeWehme
14 NCVB, reisje
15 SWOV, Open Tafel
16 Uitvoering Concordia in

Dorpscentrum
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
19 SWOV, Open Tafel
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 N CVB, Paasklankbeeld
19 KPO Vierakker-Wichmond, kleine

huisdieren
19 ANBO, fietstocht
20 ANBO, soos Dorpscentrum
20 HVG Wichmond, Paasliturgie
20 Plattelandsvrouwen Vorden,

kamerplanten
20 HVG Dorp, Paasliturgie
21 Bejaardenkring Dorpscentrum,

'Je moet iets hebben van een heilig vuur zo in de trant van ik maak
er iets van. Door uw doorzettingsvermogen is een oud pand uit
het slop gehaald en is de gemeente Vorden een historisch pand
rijker', aldus sprak voorzitter Gosse Terpstra van de Werkgroep
Leefbaarheid Vorden toen hij de familie Fernhout, de huidige
bewoners van het pand aan de Smidstraat 9, donderdagavond het
schild met daarop vermeld 'Parel van Vorden 1991' overhandig-
de.
'De werkgroep moet u zien als een wat vreemde club met enthou-
siast meedenkende burgers die probeert in de gemeente Vorden
een leefbaar klimaat te scheppen. Af en toe willen we een schou-
derklopje geven en dat doen we bijvoorbeeld door het jaarlijks
toekennen van een parel', aldus Terpstra.
Burgemeester Kamerling die de uitrei-
kingvan de parel bijwoonde kreeg de/e

avond eveneens een schouderklopje.
'Het gemeentebestuur heeft een aktief

beleid ten aanzien van monumenten
en daar zijn we blij mee', aldus Gosse
Terpstra die memoreerde dat de Parel
van Vorden vorig jaar aan Natuurmo-
numenten werd uitgereikt. Dit vanwe-
ge de openstelling van kasteel Hack-
tort .

Historisch pand
Het pand aan de Smidstraa-t 9 is in Vor-
den beter bekend als het schilderhuis
Blaauboer. Het pand heeft een rijke
historie. Toen in 1878 in Vorden een
school voor bij/onder onderwijs werd
opgericht (aan het eind van de Smid-
straat waar nu een aantal woningen
staan) werd naast de school een wo-
ning voor het hoofd van de school ge-

bouwd, het huidige pand dus. De
school werd op l mei 1879 geopend en
ene meester Beusegem nam zijn intrek
in de woning.
Toen het bestuur van de bijzondere
school in 1922 een nieuwe school liet
bouwen aan het Hoge, werd het pand
van de meesterswoning aan de ge-
meente verkocht en werd gemeente-
ontvanger Domerie de nieuwe bewo-
ner.

Een aantal jaren later kocht de kunst-
schilder Blaauboer het pand. Vanaf dat
moment werd de woning een ontmoe-
tingsplaats van bekende kunstschil-
ders. Dat bleef zo, ook nadat schilder
Blaauboer was overleden. Het bleef
een expositiehuis. Toen op gegeven
moment mevrouw Blaauboer in een
verpleegtehuis moest worden opgeno-
men, kwam het huis leeg te staan. Dat
duurde ruim tien jaren. Toen werd het
huis door de heer M.H. Fernhout ge-
kocht.
'Ja, ik schrok wel toen ik het kocht. Je
weet in eerste instantie niet wat je te-
genkomt. Gelukkig was de prijs er wel
naar! Wij zijn er direkt ingetrokken.
Mijn vrouw en ik hebben er vrijwel alle
tijd en vakanties ingestopt om het huis
op te knappen. De buitenkant is nu bij-
na klaar. Intern hebben we de woonka-
mer opgeknapt, het plafond ver-
nieuwd, de keuken aangepast, het ge-
heel geïsoleerd. In de beginfase zat het
hele huis vol met mieren. Binnenkort
willen we ook de zolder nog verbou-
wen', zo vertelde de heer Fernhout en-
thousiast.

De werkgroep Leefbaarheid heeft het
enthousiasme en doorzettingsvermo-
gen van de familie dus nu in 1991 met
de Parel van Vorden beloond. 'U bent
het begin van een nieuw stukje van een
doorgeefluik en ik hoop dat u er nog
lang van mag genieten', aldus Gosse
Terpstra tot slot .



Sportman van het Jaar

Vanwege een skivakantie kon de mo-
torsportman van 'De Graafschaprij-
ders' over het jaar 1990 niet tijdens de
onlangs gehouden feestavond gehul-
digd worden. Tijdens een extra trai-
ningsmiddag werd hij afgelopen zon-
dag in het zonnetje gezet.
Jan is al meer dan 10 jaar de door de
KNMV erkende bondstrainer van 'De
Graafschaprijders'. Tevens heeft hij
vele malen de kleuren van de vereni-
ging in teamcrosses en endu-
ro's verdedigd.
De extra training werd dit keer geleid
door voorzitter Wim Bielderman. Tij-
dens een gezellig samenzijn na afloop
van de training werd Jan Broekhof in
het clubhuis de trophee en bijbeho-
rende oorkonde overhandigd.

S.V. Ratti
Ratti 2 —Programma zaterdag:

D.Z.S.V. 7.
Programma zondag: Ratti — D.E.O.;
Ratti 2 — Sp. Brummen 7; Warnsv.
Boys 5 — Ratti 3.
Dames: Witkampers — Ratti.
Jeugd: Baakse Boys B l — Ratti B l.

V.V. Vorden
Programma zaterdag: Reunie Al -
Vorden Al; Rekken Al — Vorden A2;
SSSE BI — Vorden BI; Vorden C2 -
Warnsv. Boys Cl.
Programma zondag: Turkse Kracht l
— Vorden l; Vorden 2 — Zelhem 2; De
Hoven 3 — Vorden 3; Diepenheim 4
- Vorden 4; Vorden 5 — Eerbeekse

Boys 5; Vorden 7 — GSV '63 5; SHE 6
-Vorden 8.

Socii
Programma 2-3: Socii BI —Wilhelrni-
naSSSB2.
3-3: SHE l — Socii 1; Socii 2 — Beek-
bergen 4; Sp. Lochem 8 — Socii 3; Oe-
ken l — Socii 4; Dierense Boys 6 —
Socii 5; Socii 6 — Zutphen 7.

Waterpolo
Dames
De dames van Vorden '64 hebben thuis
tegen Roderlo III een 9-5 overwinning
behaald. In de eerste periode nam Vor-
den een 3-0 voorsprong dankzij doel-
punten van Andra Eisink en Karin
Rouwenhorst 2x.
Nadat Roderlo in de tweede periode tot
3-2 was teruggekomen werd de derde
periode afgesloten met de stand 6-2.
Grietje Welleweerd (3x) en Karin Rou-
wenhorst scoorden de doelpunten.
De uiteindelijke 9-5 eindstand werd be-
reikt door goals van Grietje Welleweerd
(2x) en Karin Rouwenhorst.

Heren
De heren van Vorden leden thuis tegen
Livo II uit Lichtenvoorde een duidelij-
ke 3-12 nederlaag. De ploeg uit Lich-
tenvoorde had na drie speelperiodes
reeds een 1-8 voorsprong opgebouwd.
De tegendoelpunten werden gescoord
door Marck Karmiggelt, Harold Kolk-
man en Han Berenpas.
De heren II van Vorden wonnen vrij
gemakkelijk met 13-2 van Brummen
III. De Vordense goals werden ge-
scoord door Aijan Mengerink (6x);
Rudi Sloot (2x); Christiaan Brinkhorst
(2x); Robert Pelgrim (2x) en Frans
Karmiggelt ( lx) .

Bridge Club'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 20 februari

1. Echtp. Schigt 58.1%; 2. Hrn. Groot
Bramel/Wolters 57.5%; 3. Dms. den
Enting/Hendriks.
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centrum/'t Stampertje, inl. tel. 2830.

Dash heren
Het herenteam van Dash heeft een on-
verwachte nederlaag geleden tegen het
op de derde plaats staande Wilp. Dash-
Amro begon overtuigend en nam in de
eerste set meteen een voorsprong die
het niet meer uit handen gaf. De set
werd gewonnen met 15-7.
In de tweede kwam Wilp sterk terug
door meteen een fikse voorsprong te
nemen. Door zeer hard te werken kon
Wilp deze voorsprong vasthouden en
de set winnen met 9-15.
Dash-Amro was behoorlijk aangesla-
gen en in de derde set ging dan ook
alles mis, waardoor Wilp een 0-12 voor-
sprong kon nemen. De hoofden aan
Dash-zijde gingen naar beneden en
deze set was een makkelijke prooi voor
Wilp, 3-15.
Ook in de vierde set startte Dash-Amro
met een achterstand, maar Dash wist
deze om te buigen in een kleine voor-
sprong. Deze set ging verder gelijk op
tot 12-12. De spanning steeg en beide
ploegen werden onrustig en helaas was
Wilp aan het eind van deze set iets for-
tuinlijker dan Dash en won de set en
(verdiend) de wedstrijd.
Ondanks deze nederlaag staat Dash-
Amro nog steeds op de tweede plaats
met nog slechts een punt voorsprong
op Wilp.
Zaterdag 2 maart speelt Dash-Amro uit
tegen het op de vijfde plaats staande
Hansa 2. Deze wedstrijd wordt in de
Warnsveldse sporthal De Kei gespeeld.

Uitslagen: D3A Olympia l — Dash 5
1-2; D3B Olympia 2 — Dash 6 2-1; H
recr. E Heeten — Dash 0-3; DP SVS 2
- Dash 2 2-3; DSC WSV 3 — Dash 7;

H2B DSC 2 — Dash 3 1-2; IC l Boeme-
rang l — Dash l 3-0; Dl Dash 3 — SVS
4 1-3; D2B Dash 4 — Wilp 3 2-1; DSC
Dash 8 — Vios 3 0-3; Hl Dash l -
Wilp l 1-3; MA1B Dash l — DSC l 2-2;
MB1A Dash l — SVS l 0-3; IB1A Dash
l—DSC Al 1-2.
Programma: D2B Wilhelmina 2 -
Dash 4; DSC Devolco 10 — Dash 8;
H2A Devolco 6 — Dash 2; H recr.E
Welsum — Dash; Dl Hansa l — Dash
3; H l Hansa 2-Dash l;MAlBHansal
- Dash l; IC l Gorssel l — Dash 1;DP
Dash 2 — SVS 3; D3B Dash 6 — Devol-
co 9; D3C Dash 7 — Vios 3; D3A Dash
5 —SVS 6; H3B Dash 4—Wilp 2.

Badminton Flash
Het eerste team speelde met een inval-
ster tegen het eerste team van Thuve.
Het ging behoorlijk gelijk op. Het wa-
ren de dames die de partijen wonnen.
De beide enkels en de damesdubbel
waren voor Flash. Van de spannende
mixen wist Thuve er nog een af te pak-
ken van Flash, zodat het 4-4 werd.

'De Graafschap-
rijders'
organiseerde
KNMV regio trial
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zaterdag op het militair oe-
fenterrein de KNMV'regio trial. Er
kwamen in totaal 49 coureurs aan de
start, die 5 ronden van 6 non-stops
moesten afleggen.

Tevens werd de VAMC clubtrial verre-
den. Hier gingen 14 deelnemers van
start die 4 ronden van 6 non-stops af-
legden. Aan het eind werd er een cross-
proef verreden over 5 ronden, waarbij
Stephan Braakhekke de snelste tijd rea-
liseerde.

Uitslagen regio trial
Klasse A: 1. Erik Buursema, Erm 12
str.; 2. Marcel Brunsveld, Lochem 15
str.; 3. Maichel Bogchelman, Zelhem
34 str.; 4.

Klasse B: 1. Gerben Boon, Enschede
19 str.; 2. Henk Wigman, Didam 22
str.; 3. Erik Lusink, Ulft 34 str..
Klasse C: 1. Tipke Werner, Stadlohn
Duitsland 22 str.; 2. Stef v.d. Sluis, Arn-
hem 23 str.; 3. Ernst Brouwer, Deven-
ter 34 str.,
Clubtrial 'Graafschaprijders'
1. Peter Lenselink, Eefde 67 str.; 2.
Stephan Braakhekke, Vorden 69 str.; 3.
Hans Hilferink, Hengelo.

Dammen
Halve finales van Nederland
Henk Hoekman heeft een 'hangplaats'
veroverd bij de halve finales van Neder-
land. Hij eindigde op een gedeelde
derde plaats. De noodzakelijke barra-
gewedstrijd met Kampenaar Joop Rig-
terink eindigde in remise.
Hij heeft nu het recht om volgend jaar
wederom in de halve finales van Neder-
land uit te komen. Jan Masselink ein-
digde op de gedeelde 9e plaats.

Sneldammen: finale distrikt Oost
In Gorssel werd de sneldamfinale van
distrikt Oost gehouden. Via speciale
KNDB-toestemming mocht het com-
puterprogramma DIOS '89 aan de lan-
delijke hoofdklasse deelnemen, en met
sukses: winnaar met 23 uit 14. Alleen
Harry Graaskamp lukte het om het
monster te verslaan. Henk Ruesink
werd met 20 punten en een derde
plaats de beste DCV-er.
Geert Wassink werd 6e en plaatst zich
waarschijnlijk nog voor de Gelderse fi-
nale.
In de provinciale hoofdklasse ook een
derde plaats voor een DCV-er, te weten
Bertus Nijenhuis. Hij behaalde 14 uit
11. Bennie Hiddink werd 5e en Simon
Wiersma 6e.

In de tweede klasse werd Gerco Brum-
melman 3e met 8 uit 7. Gert Hulshof
werd tweede in de tweede finalegroep,
en Henk Lenselink tenslotte won de
derde finalegroep.
Mike Voskamp werd 3e bij de junioren
met 11 uit 12.
Bij de pupillen weer DCV-sukses. Mark
Dorresteijn was met 15 uit 8 overduide-
lijk de sterkste. Johannes Westerink
werd 4e met 9 uit 8.

WDV Winterswijk 2 — DCV 5 6-6.
BDVBrummen l — DCV 3 9-7.

Achtkastelenrijders
Tijdens de jaarvergadering, welke de
VRTC in zaal 'De Herberg' hield, kon-
kludeerde voorzitter Henk Steintjes dat
de vereniging zowel in ledental als in
financieel opzicht gezond is te noe-
men.

De vergadering stond deze avond ver-
der in het teken van het afscheid van
voorzitter Steintjes. De nieuwe voorzit-
ter Harry Baank bedankte Henk Steint-
jes voor hetgeen hij de afgelopen zeven
jaren voor de 'Achtkastelenrijders'
heeft gedaan. De heer H. Ebbink werd
in het bestuur gekozen.

Ook werd de kalender voor het aan-
staande fietsseizoen bekend gemaakt.
Voor 10 maart staat de 'Run-Bike-Run'
op het programma; 5 mei de voorjaars-
tocht; 3 t/m 6 juni de fietsvierdaagse;
21 julizomertocht; 15 september Herf-
sttoertocht.

Boewind en Jachtsnee,
Achterhoeks weerboek
Van de mmd van de streekkenner Henk Harmsen is heVBoekje
'Boezewind en Jachtsnee' verschenen. Een aantrekkelijk geïllus-
treerd werkje waarin niet alleen talloze Achterhoekse spreuken
over het weer zijn opgetekend maar ook allerlei wetenswaardighe-
den over strenge winters, hete zomers, zware stormen enz., veelal
geput uit oude kronieken. Wel heft de auteur, meteen al in het
begin van het boek, een waarschuwende vinger met de spreuk:
'Kiek niet te volle noar wind en weer, dat remt ow de arbeid keer
op keer'.
Er bestaan vele honderden Achter-
hoekse weerspreuken. Omdat land-
bouw hier vanouds het hoofdmiddel
van bestaan is, hebben verreweg de
meeste van deze spreuken te maken
met het boerenbedrijf, de verwachting
voor de zomer en de oogst en de te
verwachten strengheid van de winter.
In de loop der eeuwen heeft men ge-
leerd uit de natuur, het gedrag van
boom, plant, dier en ook mens, weers-
voorspellingen af te leiden. Om de ver-
worven wijsheden te kunnen onthou-
den en te kunnen overleveren werden
ze in de vorm van een rijmpje gevat.
Pas later werden ze op schrift gesteld,
o.a. voor almanakken.
Omdat de betekenis van oude spreu-
ken vaak niet werd begrepen, zijn som-
mige sterk verbasterd. Soms berusten
ze ook op fantasie en lijken ze puur
terwille van het rijm te zijn gemaakt.
In het boekje Boezewind en Jachtsnee
is geprobeerd uit de veelheid van
spreukmateriaal de oorspronkelijke
Achterhoekse weerspreuken te selekte-
ren en te ontdekken wat ze ons eigen-
lijk te melden hebben.
Verder wordt in het Achterhoekse
weerboek aandacht besteed aan allerlei
wetenswaardigheden over en volkskun-
dige aspecten van het weer en het kli-
maat in de Achterhoek.
Daarbij is ook getracht na te gaan waar-
in het Achterhoekse klimaat verschilt

van het gemiddeld Nederlands kli-
maat. Eén van de conclusies is dat de
Achterhoek gemiddeld minder zonni-
ge dagen telt en dat het weer met name
in de hoek van Winterswijk vaak extre-
men vertoont.

Opmerkelijk is dat zowel de hoogst als
de laagst officieel gemeten tempera-
tuur in Nederland allebei in de Achter-
hoek zijn waargenomen.
De weerspreuken zijn van maand tot
maand behandeld. Voorts leest men
over strenge winters, onweer en bol-
bliksem, hete en droge zomers, zware
stormen en verwoestingen. Bij de di-
verse hoofdstukjes maakte Joep de
Graaf pentekeningen.
Het boekje werd uitgegeven door
Gherre in Gaanderen in opdracht van
Meneer Kees leesmappen te Winters-
wijk die de klanten eens wilde verrassen
met een leuk kadoboekje.
Meneer Kees leesmappen bestond in
1990 tien jaar en het feit dat deze lees-
map nu in de gehele Achteroek werk-
zaam is, was aanleiding om te zoeken
naar een boekje dat betrekking heeft
op deze streek.
Men kan vaststellen dat de samenstel-
lers, de uitgever en de opdrachtgever
tevreden kunnen zijn met dit leuke ge-
schenkboekje dat overigens nu ook te
koop is bij de Meneer Kees winkels in
de Achterhoek.

Amnesty
International
Op maandag 4 maart is er gelegenheid
van 'Schrijven voor Gewetensgevange-
nen'.
Innocent Ndayambaje, de 29-jarige
economiestudent uit Roeanda, wordt
sinds oktober 1986 zonder proces of
aanklacht incommunicado gehouden.
Hij werd in 1990 tot 5 jaar gevangenis-
straf veroordeeld.
Hij heeft geen toestemming voor con-
tact met familieleden en mag geen be-
zoek ontvangen. Van de 5 rechters van
het hof, hadden 3 van hen een juristen-
opleiding.
Esteban Gonzalez Gonzalez uit Cuba
en zes anderen werden in 1989 in Ha-
vana gearresteerd voor lid te zijn van de
verboden 'Beweging voor Democrati-
sche Integratie'.
Deze 60-jarige wiskundeleraar richtte
in 1989 de B.y.D.I. op. De beweging
verwerpt nadrukkelijk elke gewelddadi-
ge actie en pleit voor een breed scala
van Democratische hervormingen.
Zij werden veroordeeld tot gevangenis-
straffen van drie tot zeven jaar. Op
Cuba is een éénpartijstelsel.
Malakeh Mohammad uit Iran, deze ze-
ventigjarige journaliste werd in april
1983 gearresteerd wegen politieke acti-
viteiten voor de linkse Tudeh partij.
Door martelingen werd zij tot bekente-
nissen gedwongen. Haar echtgenoot
werd in de tweede helft van 1988 met
duizenden anderen in het geheim
geëxecuteerd.
Zij is nooit op de hoogte gesteld van
haar aanklacht. Zij werd ter dood ver-
oordeeld maar het vonnis is later om-
gezet in twintig jaar.
Thuisschrijven is ook mogelijk, bel
voor info. 3391. Graag tot ziens op
maandag 4 maart.

Tuinkeuringen
Het seizoen voor de tuinkeuringen is
dit jaar begonnen met een voorlich-
tingsavond over snoeien. De avond die
werd gehouden in het Dorpscentrum,
werd verzorgd door de heer J. Lucassen
uit de Kranenburg, die duidelijk uitleg
gaf over het hoe en waarom van het
snoeien van planten en struiken.
Dat werd praktisch onderstreept door
het deskundig inkorten van meege-
bracht plantmateriaal. Voor de vele be-
zoekers was het een leerzame avond,
waartoe een prettige voordracht van de
heer Lucassen het nodige heeft bijge-
dragen. •
Aansluitend aan deze avond zullen
nog enkele snoeidemonstraties buiten
worden gegeven op zaterdag 9 en 16
maart. Beperkte aanmelding daarvoor
is nog mogelijk bij mevrouw R. Pel-
grum, tel. 6686.
Ook zijn nieuwe aanmeldingen voor
deelname aan de tuinkeuringen bij
haar nog mogelijk, liefst voor 16 maart.
De eerste keuringen zullen eind april,
begin mei plaatsvinden. Ze worden
niet van te voren aangekondigd.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

ie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

/'V/w/, z '.d. S f aai j , het Hoge 60, lel. 22%
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

/-V//;/. Schaafsma, Het Wiemelink 2> lel. 3352

De Doeschot
HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstiruinstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

ham. ////T/V//.V, Hoetinkhof 159, tel. 2H5

B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

/'«/;/. Besselink, Hoetinkhof 68, tel. 2(>3S

Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

i. Ciolstein, l)i' Honderd 7, lel. 26()iï

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
HetVogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Radio-opname EO
De Evangelische Omroep maakt op
woensdagavond 27 februari in Zut-
phen een radio-opname voor het mu-
zikale programma 'Laat ons de rustdag
wijden'. De avond wordt gehouden in
de Christelijke Gereformeerde Kerk
aan de Hobbemakade 2.
Mu/ikale medewerking aan deze avond
wordt verleend door de Christelijke
Gemengde Zangvereniging 'Laus Deo'
onder leiding van Meindert van de
Wonde. Pieter Willem Hulshof en
Guus Vos bespelen het orgel van de
Christelijke Gereformeerde Kerk.
De medi ta t ie wordt verzorgd door ds.
(1. van 't Spijker.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656
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