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Grote rampenoefening E.H.B.O.
bij Drukkerij Weevers

Baby-, kinder- en
positiekleding eri
speelgoedbeurs
Om de Peuterspeelzaal 'Ot en Sien' te
Vorden aan gelden te helpen om daarmee nieuw speelgoed te kunnen aanschaffen, zal er op zaterdagmorgen 16
maart een baby-, kinder- en positiekleding en speelgoedbeurs worden gehouden in de peuterspeelzaal.
Ook andere artikelen, zoals laarzen,
pantoffels en boeken zijn van harte
welkom.
De organisatoren hopen dat er flink
wat geschonken wordt, desgewenst kan
de opbrengst ook worden gedeeld. Kleding en andere artikelen die niet verkocht worden, zullen aan een goed
doel worden geschonken, tenzij men
deze artikelen terugwil hebben.
Kleding en andere artikelen kunnen
afgeleverd worden op woensdagavond
13 maart en vrijdagavond 15 maart in
de peuterspeelzaal aan hetjebbink 13a
te Vorden.

Vrouwenclub
Medler

Op maandag 4 maart j.l. werd om ongeveer half acht een melding doorgegeven dat bij Drukkerij
Weevers een groot ongeval in de drukkerij plaats gevonden had. Deze mel^^ kwam binnen bij de
plaatselijke E.H.B.O., die hun maandelijkse oefenavond had bij de Olde Smidse. De aanwezige
E.H.B.O.-ers spoeden zich met eigen vervoer naar de plaats des onheils.
Hier aangekomen troffen zij 15 slachtoffers aan met verwondingen van di-

verse aard, b.v. gekneusde vingers,
brandwonden, gekneusde enkel, be-

Groene Kruis Vorden
Er zijn al heel wat reacties op onze enquête 'Groene Kruis
Vorden wil graag weten wat u wenst' binnengekomen. Om zo
goed mogelijk aan de wensen van de inwoners van Vorden
tegemoet te kunnen komen, willen wij graag van ALLE inwoners weten aan welke activiteiten zij behoefte hebben.
Misschien zijn uw wensen nog niet bij ons bekend, omdat u
het enquête-formulier nog niet heeft ingeleverd of omdat u
het bent kwijtgeraakt. Laat uw kans niet voorbij gaan om uw
wensen kenbaar te maken!
Lever uw formulier deze week nog in bij de aangegeven
adressen of vraag een nieuw formulier aan bij:
mevr. J.M.E. Rouwenhorst, tel. 1675
dhr. P. de Vries, tel. 1941 (tussen 18.30-19.30 uur) of
Districtskruisvereniging, tel. 08340-51127.
Gauw doen want wat u wenst is voor ons belangrijk!

wusteloosheid. Ze hadden vooral hun
handen ^HÜ aan een slachtoffer dat
flink vee^^iiek zaaide.
Bij binnenkomst werden de E.H.B.O.ers in groepen ingedeeld en door een
groepscommandant
begeleid naar
hun sector waar ze eerste hulp moesten
verlenen aan de betreffende slachtoffers.
Hier moesten ze de allernoodzakelijkste eerste hulp verlenen, de slachtoffers afvoeren naar het gewondennest,
alwaar verdere hulp verleend werd.
Ook de plaatselijke politie was aanwezig met een aantal reservisten. Deze
konden kijken hoe de E.H.B.O. te werk
ging. Voor hunzelf was er ook werk aan
de winkel in de vorm van een slachtofferwat reeds overleden was.
Hierbij moesten zij de voor hun noodzakelijke handelingen, onder leiding
van de heer Gabriël op papier zetten.
De slachtoffers die deze avond aanwezig waren, waren E.H.B.O.-ers van de
afdeling Wichmond, die hun taak met
volle overtuiging speelden.
Voor de E.H.B.O. als vereniging is het
belangrijk dat men kan oefenen in een
praktijksituatie zoals deze bij drukkerij
Weevers werd geboden. Voor de toekomst hoopt de E.H.B.O.-vereniging
ook nog van andere lokaties gebruik te
mogen eri kunnen maken. Het is van
groot belang om de kennis die men
heeft opgedaan in de vorm van een oefening in praktijk te kunnen brengen.
Het is voor een ieder van belang, dat
hij of zij kennis van E.H.B.O. heeft,
want een ongeluk zet in een klein hoekje. Wat te doen ofte laten bij een ongeluk groot of klein.
Deze ongevallen kunnen zich voordoen thuis, op straat, op een vereniging, op school, bij sporten, in een bedrijf en zelfs op vakantie of tijdens het
doe-het-zelven.
De plaatselijke E.H.B.O.-vereniging
geeft daarom voor beginners een cursus in het winterseizoen. Zij kan ook de
nodige informatie verstrekken.
De direktie van drukkerij Weevers werd
dank gebracht voor het beschikbaar
stellen van de bedrijfsruimte en de aangeboden koffie.

VORDENS

MANNENKOOR
KOMT NAAR U TOE!
Onder dit motto brengt het Vordens
Mannenkoor haai jaarlijkse hanenaktie onder uw aandacht. Op zaterdag 16
maart a.s. kunt u de leden bij u aan de
deur verwachten om u te voorzien van
heerlijke verse haantjes.

Op 25 febr. was er weer vrouwenclub.
Na een welkomstwoord van de voorzitster was het woord aan Henk Makkink
uit Zutphen, die deze avond samen
met zijn vrouw Marieke kwam verzorgen.
Makkink hield een lezing over acupunctuur, een al heel oude Chinese
geneeskunde waarbij met naalden,
kruiden, adem-, oefen- en massagetherapie gewerkt wordt.
Aan de hand van dia's w^fel duidelijk
waar er al zo geprikt wcflr en waarvoor. Het was dan ook een boeiende
avond waarbij verschillende vragen
naar voren kwamen. Tot slot bedankte
de voorzitster de gasten en werd hun
een enveloppe aangebodei^
De volgende clubavond is^Bl l maart.
De gezellige avond die gehouden zou
worden op 15 febr. bij de Groene Jager
in Barchem werd door slechte weersomstandigheden afgelast.
Deze avond wordt nu gehouden op 22
maart. Graag opgave hiervoor bij mevr.
G. Dimmendaal.

Culturele avond
De jaarlijkse culturele avond van de
G.m.v.L., N.B.v.Pl. en Jong Gelre, welke op 15 februari j.l. geen doorgang
kon vinden vanwege de slechte weersomstandigheden, is verschoven naar
vrijdag 10 mei a.s. (vrijdags na Hemelvaartsdag).
De invulling van deze avond zal dezelfde zijn, als in eerste instantie de bedoeling was.
En dat zijn dus: 'De Schaddenstekkers'
uit Ruurlo, welke met name Tirolermuziek ten gehore zullen brengen, en
de conferencier 'De noaber uut
Zieuw'nt'.
De avond zal plaats vinden in zaal 'De
Herberg'. Namens de gezamelijke besturen graag tot ziens op 10 mei a.s.!

Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwn heeft een bijeenkomst gehouden waarbij het thema
die avond energetische energie was.
Deze therapie houdt in dat de energie
gelijkmatig wordt verdeeld. Over dit
onderwerp wist mevr. Keetje de Jong
uit Lochem veel te vertellen. Een interessante therapie, waarvan de aanwezige dames nog veel konden leren.
De volgende bijeenkomst van de Plattelandsvrouwen zal zijn op woensdag
20 maart. Voor deze avond is dhr. Harrie Kettelerij uitgenodigd. Hij zal alles
vertellen over de verzorging van kamerplanten.

KERKNIEUWS
Zondagavond 10 maart wordt er in het
Achterhuus (achter de gereformeerde
kerk) een Voordedienst gehouden.
Het thema deze avond is: 'God en de
oorlog'. Dominee Klaassens zal mei de
aanwezigen praten over de rol van God
tijdens de Golfoorlog: Heeft God hier nl.
wel it'ts mee te maken ?
De avond zal muzikaal omlijst worden
door de gitariste Merel Barmentlo uit
Eefde. De organisatoren hopen dat het
een interessante avond zal worden en
/ij nodigen iedereen van harte uit deze
avond bij te wonen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag W maart 10.00 uur ds. H. Westerink.
Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00 uur
Voorde-dienst m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens in
het Achterhuus. Thema: God en de oorlog.
Woensdag 13 maart Biddag voor gewas en
arbeid 19.30 uur ds. P.W. Dekker, Sow-dienst.
Kapel De Wlldenborch
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.
Geref. kerk Vorden
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. W. Stuursma,
Burum; 19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, gez.
jeugddienst in het Achterhuus bij G.K.
Woensdag 13 maart 19.30 uur gez. dankstond
in N.H. Kerk ds. P.W. Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 10 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 9 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 maart Past.
C. van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.
Hulsarts 9 en 10 maart dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.

Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 9 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 9 en 10 maart D. Stolk, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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 Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-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. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 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), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker 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. 057521256.
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.
Begrafenlsdlenst 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
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230. 10.30-12.30 uur.
Alarmnummer 06-11.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel. Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
05751-1846.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 maart 10.00 uur ds. C. Bochanen
en frater Broekman, Oecumenische dienst in
de Herv. Kerk.
Woensdag 13 maart 19.30 uur Bidstond.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 9 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 10 maart 10.00 uur Oecumenische
dienst in de N.H. Kerk.
Weekend-Wacht-Pastores: 10-11 maart Pastor C. van Zanten, Keijenborg, tel. 057531314.

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.

Wijkavond
Aanstaande dinsdagavond 12 maart /al
er in 'Ons Huis' te Hengelo een wijkavond gehouden worden van de Cieref.
Kerkte Vorden.

Streekzlekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Het betreft de wijken 4, 7 en 8. Onderwerp zal zijn: Kerk en Israël, anno
1991. Het onderurrn wordt begeleid
door ds. Littooy van hetdeputaatschap
Kerk en Israël.
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Grandioze

Voor al uw

LAMS SHOARMAVLEES

werkzaamheden

lekker met een broodje of bij de rijst
DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG

Alles onder één dak bij

fons Jansen

modeshow
en verkoop

Iets anders dan anders:

electra-

installatiebedrijf

Burg.
GalleestraateO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

500 gram f
MAANDAG + DINSDAG

zonder zwoerd 1 kilo 7,95

REKLAME
VRIJDAG en ZATERDAG:

op maandag 11 maart

Hoe smaken nu de
kampioensmoccapunten
van SjaakKuit?

van de specialist in
grote maten

J»,OO per stuk

DAMESMODE

Of die kampioenstulband
van YpeBanda?

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.'
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

100 gram 0,89
DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Cordon Bleu of
Slavinken

GEWONE

Biefstuk
^^^ongewoon lekker 250 gram 6,75

5 halen 4

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 MG 10,95

Filet Rollade

Nasivlees

500 gram 7,45

500 gram 5,00

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

Telefoon 1750
Specialiteit:
Zwanehalzen - Leonida's bonbons
Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

Voor vakwerk in

Zure Zult

500 gram 6,25

J. WIEKART

Zo mogelijk plaats bespreken.

Contactjes

Boterhamworst 100 gram 0,98

Babi Pangang

Banketbakkerij

Toegang gratis met consumptie.

Schouderkarbonades 1 KÜO 7,95
UIT EIGEN VVORSTMAKERIJ

Bami of Nasi 1 m 6,25

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
7251 DG Vorden
Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uur

Rundergehakt ik,io11,50
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95

MARKTAANBIEDING

in kleine vorm per 6 stuks
Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

WOENSDAG GEHAKTDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 KNO 9,90

in Hotel Bakker
te Vorden

,25

groenten en fruit
kaas en noten

Fam. J. Huitink

Kom kijken naar onze
prachtige sortering

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

PAASEIEREN.

AANBIEDINGEN:

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 7 - 8 - 9 maart 1991

meubels
versleten?

Technisch Installatiebedrijf

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

• TE KOOP wegens overkompleet: Diepvrieskist, 4 laden. Inh. 150 Itr. merk KALORIK.f350,-. z.g.a.n.
Na 18.00 uur: tel. 3479.
• TEHUURinWiedengeboed (NW-Overijssel): Stacaravan (op camping) van 17-5
Vm13-7.ini. 05752-1787.
• GEVRAAGD:
een rijzadel en hoofdstel
voor D-pony. 05752-2554.
• TE KOOP:
Vouwcaravan compleet met
voortent. Tel. 05754-1792.
• TE KOOP:
fijne kwaliteit onbespoten eetaardappelen.
G.J. Steenblik, Nieuwenhuisweg 4, 'zijweg Lankhorsterstraat', Vorden.
Tel. 05753-1770.
• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.

ij stofferen snel en voordelig
it u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN

.

:...:;- X

maandag 11, dinsdag 12
en woensdag 13 maart:

Voor reparaties
van

: ;X

•

:

•

•

-'-- ' - .

'

Na enorme verlieBen in de afgelopen jaren.

A.O.V.-premies stijgen gigantisc
;

— vw

worden uitgeoefend op «d*- kunn«£,
nemer* om( opgrond

urugdowi.-ConboUv.n
terugdoen. 'Controle van
xieken wordt minder belangrijk, wanneer daar
een actieve begeleiding
van dt iiek* door de beifügexondheidsdienBt

,

e v e n , voor»! «U het
f'.ntu.ri.vc
om kleine btdiijven gMt,
groepen van ondernemers)
en werknemer**ertegenwoordlgern «men. tn gevml
de liekU voorduurt «ou n*
nog een» «* weken

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.

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een

Brood is gezond en lekker.
Eet daarom méér brood.
B.v. volkoren of bruin of6-granen enz. enz.
U proeft het verschil.

AANBIEDING
Weekendtaartje van 7,75 voor

7,25

BOLUSSEN 1 pak van 4,50 voor 3,75
1

/2pond KOEKJES voor de prijs van2 ONS

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maatschappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaar, terwijl u toch volledig verzekerd bent.

vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met volledige dekking.

Appelf lappen e haien

5 betalen

Naam:

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

TELEFOON 1373

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

Leeftijd:

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

Adres:
Plaats:

WARME BAKKER
Tel:

Beroep:
Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:

OPLAA

•

-«as;

Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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 en b e m i d d e l i n g o ,£.
Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Panklare PREI500 gram 1,95

Rijksstraatweg 39, Warnsveld, tel. 05750-26132

fftÜS-., gp=Ü
ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

250 gram 2,50
b e t e r c o mpl e t «r

Welke ONDERNEMER pikt dat?
...

Vordense
NOTENMIX

interieuradviseur

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

.,

UITDENOTENBAR:

M a r k t 25, W i n t e r s w i j k . Tel. 0 5 4 3 0 - 1 8 5 8 5

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

/

Wij zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze dochter

Nathalie

S C H R l J V l R S OP

Voor de vele en hartverwarmende bewijzen van medeleven, die ik na het overlijden en bij de teraardebestelling van mijn liefste vriendin

/,0

Tietje Glastra van Loon

PRESENTEERT

Martin en Marjet Rietveld
26 februari 1991
De Doeschot 22
7251 VJ Vorden
Wij rusten van 13.00-15.00
uur.

R E I S

STICHTING

mocht ontvangen, zeg ik u, mede namens haar en
mijn familie hartelijk dank.
Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel medelevende vrienden wij hebben.

ESE _KAPE

W/^5
B OfE K E N
E K 9 l

'*

6 T/M ló MAART

doetlnchem

Annie W. Postma
Vorden, maart 1991.

DANKBETUIGING
Woorden schieten ons te kort,
als je zoveel brieven, kaarten,
telefoontjes en bezoek krijgt
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze
vader en opa

FNV

Fam. Meijerink
Burgemeester Wilhelmweg 18
7151 ABEibergen
maart 1991

Oranjecomité
MEDLERTOL
organiseert
op vrijdag 8 maart 1991 een

UIT ETEN?
KOM EERST
EENS BINNfN.

Boekenweekgeschenk:

Albertus Meijerink
Het doet ons allen goed te weten dat er zoveel mensen aan
ons denken en met ons meeleven.
Allen hartelijk dank hiervoor.

KEURSIAGER

de Belasting invulavond
van de FNV zal worden
gehouden op
maandag 11 maart a.s.
in het Dorpscentrum.

ZONDAG 10 MAART AANVANG 11.30 UUR
ENTREE Hf 1.4,00 inclusief kop koffie.

'I Jet volgende verhaal'
vanCees Nooteboom.
Bij aankoop van t e n m i n s t e
f 19.50 aan Nederlandse
boeken, zolang
d e voo r raad s t r e k t .

«r

BOEKHANDEL

U kunt zich hiervoor opgeven bij
Bert Brunnekreeft,

WANT DEZE WEEK HEBBEN WE
IN DE AANBIEDING:

LOGA

Voor het weekendrecept:

Maandag:

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3100

Runcerstooflappen

Speklappen

500 GRAM 8,98

500 GRAM 3,98

Tip voor de boterham:

Verse Worst

tel. 2461.

Dinsdag:

Willy's Boetiek

Gaarne tussen 17.00 en 18.00 uur.

heeft nu volop

verwerpingsavond

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

o.a. schieten, sjoelen, balgooien, Rad van Avontuur,
enz.
bij Café EIJKELKAMP
aanvang 20.00 uur

ZOMERSTOFFEN
Burg. Galleestraat 38
Vorden

Leverkaas

500 GRAM 4,98

100 GRAM 0,98

Hamlappen

Gebraden Gehakt

500 GRAM 5,98

100 GRAM 0,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.

Dit weekend extra voordelig:

Gelderse Schijf of
Paprikaschijf

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

UITVAARTVERZORGING

4 HALEN 3 betalen

UITVAARTVERZEKERING

zonder meer ti zorg minder

500 GRAM

De groentespecialist op
demarkt te

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

Jonag0|d

Verse Raapstelen
NOGMAALS:

20 Bloedsinaasappelen

06-8 21 22 40

Er is weer volop radijs, bospeen, spinazie en snijbonen.

Uitvaartcentrum:
Het Jebbink 4 Vorcten (05700-1 43 32)

KDLDENHGFtf Versmarkt

Dag en nacht bereikbaar

SPECIAL
Steak
Californië
100 GRAM

2,35
AKTIE MAAND
IN SPIJKERKLEDING
Met veel genoegen willen wij
U hierbij uitnodigen voor het
bijwonen van onze

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321
K

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

MODESHOW
op donderdag 15 maart a.s.
Een unieke gelegenheid om U
onder het genot van een kopje
koffie te laten informeren over
de nieuwste modellen en kleuren van onze uitgebreide voorjaarscollecties.

U bent
van harte welkom.

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

Spijkerbloes Spijkerjack
* Stone-washed

SHOWTUDEN:
's morgens 9.30 uur
10.45 uur
's middags 14.00 uur
15.30 uur
's avonds 19.15 uur

* Mt. S tot XL
* Winketprijs 59.50

mode
BURG. GALLEESTRAAT 9- VORDEN - 05752-1381

* Western model
* Stone-bleeched

* Mt. S tot XL
* Winkelprijs 89.50

65,
Spijkerbroek Spijkerrok
Aktleprljs

* Stone-bleeched

* Am. 28 - 38
* Winkelprijs 59.50
Aktleprljs

Een stoel reserveren is
mogelijk.

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

45,

* Stone-bleeched
* Mt. S tot XL
* Winkelprijs 49.50

35,

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

RoomboterAppelflappen
goed gevuld met verse appel en kaneel

Gewoon Geweldig Lekker

Aktleprljs

American
Stoelt
DORPSSTRAAT 19 VORDEN
TEL. 05752-1943

DIT WEEKEND:
4 halen en de O

GRATIS

t winkeltje in vers brood en banket

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

OPEN
Hl
Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

UITNODIGING
ZATERDAG 9 MAART A.S. houden wij
OPEN HUIS met MODESHOWS.
Mannequins en dressmen showen de
beste modellen uit onze
INTERNATIONALE TOPMODE
MERKEN.
Uiteraard tracteren wij alle
belangstellenden op een drankje en een
hapje.

U bent van harte
uitgenodigd.

Showtijden:
10.30- 12.30 uur
13.30- 16.30 uur

Modecentrum

SPECIALE AKTIE

o
_l

Bij Uw aankopen v.a. 200.- ontvangt U
een prachtige badhanddoek of
douchelaken cadeau.

cc

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF
NIJVERHEIDSSTRAAT 3

RUURLO

05735-1161

Administraties - Belasting-zaken
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 belastingaangifteuiljet extra zittingsavonden en wel op de woensdagen 13-20-27 maart a.s. van 17.30-19.30 uur.

Tenslotte zijn enkele aanpassingen/actualiseringen
van de plankaart doorgevoerd (o.a. drinkwaterwingebied 'Dennenwater'; perceeltje grond ten westen van
de Almenseweg tegen gemeentegrens;
wijziging bestemming bos c.q. agrarisch gebied voor
een aantal percelen op de Wiersse; perceel agrarisch
gebied aan de Galgengoorweg; (semi-)verharding gedeelte Joostinkweg ten noorden van de Wilmerinkweg; bestemming agrarisch gebied voor gedeelte
voormalige fietscrossbaan aan de Joostinkweg).
Laatstgenoemd plan heeft betrekking op het wijzigen
van de bestemming van een gedeelte voetpad tussen
Beatrixlaan 18 en 20 in 'Voorerf zonder bebouwing' en
'Achtererf met beperkte bebouwing'.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

Oldenhave zorgt ervoor dat de
zaak gesmeerd blijft lopen
INSTALLATIEBEDRIJF
L^^-r^"

ÈL'J GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

In ons bedrijf hebben wij plaats voor:

-

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf vrijdag 8 maart 1991 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage liggen de door Gedeputeerde
Staten van Gelderland bij hun besluiten d.d. 21 februari 1991, nr. RG90.62281-RWG/G5208 respectievelijk d.d. 26 februari 1991, nr. RG91.2586-RWG/
G5208 onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplannen 'Buitengebied 1990, nr. 2', alsmede aanvullende voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 1982 en 'Beatrixlaan 1990'.
Eerstgenoemd plan betreft een geringe aanpassing
van de voorschriften en heeft daarnaast betrekking op
de inpassing van de kern Medler in het plan Buitengebied, alsmede in het recente verleden gevoerde anticipatie-procedures (Larenseweg 1a; Deldense-broekweg 19; Ganzensteeg 6; Kruisdijk 2; Maalderinkweg
3; Hengeloseweg 13 en Ruurloseweg 96).

Vorden, 7 maart 1991.

Gaarne op telefonische afspraak.

vakbekwaam straatmaker
leerling straatmaker
opperman
machinist of leerling machinist
op kleine laadschop

Een echte

GEMEENTE
VORDEN

JAGERSKIJKER
06 juwelier

siemerink

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse
WAPEN- EN SPORTHANDEL

ONZE VOORJAARSCOLLECTIE
SIERADEN IS WEER BINNEN
De nieuwste mockkleuren oorbellen - kettingen - kralen spelden - sjaals - luxe ceintuurs en
tassen.

site ds dotltrtfltndl

Zutphenseweg 9, Vorden.

En ook voor PANTY'S
moet u bij

DEMI BIJOU zijn
Dorpsstraat 17 - Vorden
Telefoon 3785
's maandags gesloten.

Video- en
tv-reparatie

Erkend gas en waterinstallateur

REPARATIEBEDRIJF

Fa. Wiltink

DE KLERK

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

OTTEN ZET DE BOEL OP DE KOP
„Mooie meubels, lage prijzen!"
Laat u eens lekker terugzakken in zo'n
komfortabele OTTEN-fauteuil, of met z'n
tweeën of drieën in zo'n heerlijk gemakkelijke
bank, ook van OTTEN.
Meubels voor uw kamer.
Gezellig, zo'n kamer met nieuwe meubels.
Misschien een nieuw bankstel met mooi leer bekleed,
een prachtige kast en een praktische salontafel.
Of misschien een geheel nieuwe eethoek en een
televisiemeubel. Losse fauteuils misschien, met
prachtige stof bekleed? OTTEN heeft die meubels voor u.
In ruime sortering tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Allemaal heel degelijk en heel mooi!
Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.
Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke
prijs voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Opname in het leerlingstelsel mogelijk!

n ni

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

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

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

05735-2560

~~ i*rj^^t

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 7 maart 1991
52e jaargang nr. 48

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

QEMEENTEfiULLETINyORDEN
•&«««««•»«««««««•
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met irrijdag 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 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

j* BOUWVERGUNNINGEN
Op 26 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
- de heer F. Hiemstra, Wilhelminalaan
26 te Vorden, voor het vergroten
van een woning op het perceel Wilhelminalaan 26 te Vorden;
- de heer M. ten Have en mevrouw G.J.
ten H ave-Lebbink, Lindeseweg 13
te Vorden, voor het vergroten van
een woning op het perceel Lindeseweg 13 te Vorden;
- de heer A.W.M.T. Scheepers, Spiekerweg 2 te Vorden, voor het bouwen van 3 dakkapellen in plaats van 7
dakramen op het perceel Spiekerweg 2 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

!• COLLECTEVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nationaal Reumafonds vergunning verleend voor het houden van
een collecte gedurende de periode van
10 toten met 16 maart 1991.

om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onderwerpen:
- inspraakprocedure commissievergaderingen;
- straatnaamgeving wegen op het industrieterrein;
- ontwerp-intentieprogramma c.a. stiltegebied;
- meerjarenplan stads en dorpsvernieuwing.
De commissie voor milieu en welzijn
vergadert op woensdag 13 maart 1991
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende onderwerpen:
- ontwerp-intentieprogramma stiltegebieden c.a.;
- nota aanpassing minimabeleid voor
het jaar 1991;
- haalbaarheidsonderzoek tb.v. rioolbeleidsplan buitengebied;
- procedure inspreken tijdens commissievergadering.
Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spieken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

••NlEUWE WEG OP
INDUSTRIETERREIN:
'AMBACHTSWEG'
In aansluiting op de bestaande namen
op het industrieterrein krijgt de nieuwe weg op het industrieterrein de
naam 'Ambachtsweg'. Burgemeester
en wethouders vinden deze naam goed
aansluiten bij de reeds bestaande namen Industrieweg, Nijverheidsweg en
Handelsweg.
De commissie voor algemeen bestuur
zal burgemeester en wethouders over
dit voorstel een advies geven.

'T7

I» VRIJSTELLING
BESTEMMINGSPLAN
VOOR KANTINE
GALLEESTRAAT 69
Burgemeester en wethouders hebben
bij hun besluit van 26 februari 1991,
met toepassing van het bepaalde in artikel 54, lid 4 van het bestemmingsplan
'Vorden 19757 1984,no.l' (vrijstelling
meest doelmatig gebruik) vrijstelling
verleend van de gebruiks-bepalingen
van dat bestemmingsplan.
Dit teneinde mogelijkheden te creëren
de voormalige kantine nabij het pand
Burgemeester Galleestraat. 69 alhier.te
gebruiken als kantoorruimte. ,

VEERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit, /o nodig stellen burgemeester en wethouders naai aanleiding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.
De commissie voor financiën en openbare werken vergadert op dinsdag ! 2
maart 1991 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
- vernieuwing brug Broekweg;
- meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing;
- nota aanpassing minimabeleid voor
het j aar 1991;
- haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van rioleringsplan buitengebied.
De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 12 maart 1991

TILTEGEBIEDEN
Het ontwerp-intentieprogramma stiltegebieden van de provincie Gelderland ligt tot 28 maart aanstaande ter
visie. De provincie wil het gebied Wildenborch/Bosket aanwijzen als een
stiltegebied gedurende de weekeinden.
Hierover heeft de gemeenteraad op 30
oktober 1990 al een standpunt ingenomen bij de behandeling van de laagvliegroutes voor militaire vliegtuigen.
Daarbij heeft de gemeenteraad de
wens uitgesproken om de minimumvlieghoogte van 75 naar 300 meter te
brengen en het gebruik te beperken.
Er zou alleen gevlogen mogen worden
tussen 09.00 en 13.00 uur. Over de stiltegebieden wilde de gemeenteraad de
reaktie van de provincie afwachten
over de gebruiksbeperkingen die voor
de landbouw en de bewoners van dat
gebied zouden gelden. Deze beperkingen staan in de provinciale verordening, die nu gereeed is.
Uit de verordening blijkt dat er geen
gebruiksbeperkingen zijn te verwachten. Werkzaamheden in het kader van
bedrijfsmatige land-, tuin-, bosbouw
en visserij mogen doorgaan. Dit geldt
ook voor het uitoefenen van een aan
huis gehouden ambacht of beroep.
Nieuwe, anderssoortige bedrijvigheid
moet wel van geval tot geval kritisch
worden bezien. Het streekplan geeft
daarvoor ook nu echter al beperkingen.

ERNIEUWEN BRUG
BROEKWEG
De brug in de Broekweg verkeert in een
zeer slechte staat. Er zijn reeds tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen om
de toegestane wieldruk te verlagen tot
l,2 ton.
Burgemeester en wethouders stellen

de gemeenteraad voor om de brug te
vervangen door een betonbrug met
een rijbaanbreedte van 5.10 meter, die
voldoet aan alle eisen qua verkeersbelasting en onderhoud.
Na vernieuwing van de brug is beperking van de wieldruk en voertuigbredte
niet meer nodig. De totale kosten bedragen f 176.000,-.
De commissie voor financiën en openbare werken zal burgemeester en wethouders over dit voorstel adviseren.

OTA AANPASSING
Uit de evaluatie van het minimabeleid
is gebleken dat dit beleid op 2 punten
niet geheel voldoet. Het gaat daarbij
om het contibutiefonds en het kwijtscheldings beleid.
Om voor het contributiefonds, in aanmerking te komen moet er een bewijs
van kwijtschelding van betaling van
onroerend goed belasting zijn. Doordat de netto-inkomens en netto uitkeringen zijn gestegen maar de kwijtscheldingsnormen zijn bevroren kunnen nog maar zeer weinigen aanspraak
kunnen maken op kwijtschelding van
de onroerend goedbelasting en derhalve evenmin op het contributiefonds.
Om voor de kwijtschelding van rioolrechten en reinigingsheffing in aanmerking te komen gold voor het jaar
1990 eveneens dat een bewijs van kwijtschelding onroerend goed belasting
moest worden overgelegd. Slechts zeer
weinigen kunnen hiervan gebruik maken.
er van het ministerie
strakkere normen voor kwijtscheldingen gekomen. Dit staat allemaal haaks
op wat het gemeentelijk minimabeleid
beoogt. De enige mogelijkheid om
hieraan u^>nt komen is om aan huishouden^pe niet voor kwijtschelding
in aanmerking komen een bijdrage uit
de post uitgaven terzake van het minimabeleid te verstrekken op basis van
gemeentelijke toetsingsnormen. Burgemeester en wethouders leggen dit
nu aan de commissie milieu en welzijn
voor ter advisering. Nadere berichten
over de toetsingsnormen zult u in een
van de volgende uitgaven van gemeentebulletin aantreffen.

^TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN
In verband met een te houden sportevenement hebben burgemeester en
wethouders beslotende volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen:
afsluiting voor alle verkeer behalve
voetgangers van:
- de Hamelandweg vanaf de Ruurloseweg tot aan de Enzerinckweg;
- de Oude Zutphenseweg vanaf de
Kerkhoflaan tot aan de Wildenborchseweg;
- de Enzerinckweg vanaf de Hamelandweg tot aan de Ruurloseweg.

E VERLENEN BOUWVERGUNNING MET
GEBRUIKMAKING
VAN DE VRIJSTELLINGSMOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend voornemens te zijn,
om met toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 18
A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 21 sub b, van het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan het volgende bouwplan:
- het uitbreiden van de keuken door G.
Schouten, DeldensebroekwegS,
alhier.
De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen t/m 22 maart
1991 voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie,afdeling Ruimtelijke
Ordening (koetshuis).
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

'ERPLAATSING
VORDENS TENNISPARK
De Vereniging Vordens Tennispark
heeft de gemeente verzocht om medewerking bij de verplaatsing van het tennispark. De vereniging voelt zich beperkt in de uitbreidingsmogelijkheden. Tevens kan er geen verlichting
aangebracht worden op de banen uit
vrees voor ernstige bezwaren vanuit de
omgeving. Vanuit de ledenvergadering
is in februari 1990 de mogelijkheid
geopperd om met een plan te komen
tot verplaatsing van het tennispark.

Koffieconcert
lesselkapel
Ter afsluiting van de maandelijkse koffieconcerten organiseert de Stichting
'Vrienden van St. Maria Postel' te Keijenborg op zondag 10 maart een koffieconcert met medewerking van de leselkapel uitDoetinchem.
De leselkapel bestaat uit 22 oprechte
amateur-musici, die onvervalste Egerlander-muziek ten gehore brengen.
Het repertoire bestaat uit sfeermuziek
met zangerige melodiën in diverse partijen, afkomstig uit Noord- en WestBohemen in Tsjechoslowakije.
De muzikale leiding wordt verzorgd
door kapelmeester Albert Ketz, die samen met zijn vrouw Lies ook de zang
voor zijn rekening neemt.
Het koffieconcert vindt plaats op zondagmorgen 10 maart in Party-Restaurant 'De Smid' te Keyenborg. (Zie advertentie) .

Wereldgebedsdag
De opbrengst van de kolld^ plus de
verkoop van de liturgieën ^Pf 303,25.
Na aftrek van de onkosten (f 105,-)
gaat het geld naar diverse projecten in
Kenya.

KPO
VierakkerWichmond
26 Februari had men weer de maandelijkse bijeenkomst.
De voorzitster opende met een kort
verhaal en heette daarna de dames van
de HVG van harte welkom die deze
avond te gast waren.
Ook een woord van welkom aan de Hr.
Kroes van het revalidatiecentrum "t
Roessingh' uit Enschede, die deze
avond zou verzorgen.
Het onderwerp was: 'Revalidatie, wat is
dit en hoe ga je er mee om'.
"t Roessingh' is een gespecialiseerd
soort ziekenhuis en dateert vanaf 1948.
Vanwege oorlogsgeweld waren er vele
slachtoffers die geheel of gedeeltelijk
gehandicapt waren geraakt. Na de oorlog ontstonden er in ons land 3 loopscholen voor oorlogsinvaliden, daaruit
is later het revalidatiecentrum ontstaan.
De patiënten zijn hele dagen bezig met
verschillende oefeningen. Als het
enigszins mogelijk is, gaan ze in het
weekend naar huis.
Revalideren heeft als doel om de patiënten weer zo gauw en gezond mogelijk terug te brengen in de maatschappij of thuis.
Revalideren kan ontstaan door o. a.
aangeboren afwijkingen; dwarsleasies;
amputaties; neurologische aandoeningen; cerebro vasculaire accidenten;
traumatologische aandoeningen; congenitale aandoeningen. Er is veel
moeite met wassen, aankleden, lopen
en staan.
Ook is er een werkplaats waar prothesen, halskragen, krukken enz. worden
gemaakt.
De revalidatiearts besteedt veel aandacht aan de voorgeschiedenis van de
patiënt.
Na de pauze werden vele vragen gesteld, waar de Hr. Kroes aan de hand
van voorbeelden een goed en duidelijk
antwoord op gaf.
De mensen gaan eerder naar een dokter en weten zelf ook meer dan vroeger.
In iedere tijd heb je wel een bepaald
soort klachten, zoals nu b.v. hernia,
vroeger t.b.c. en polio.
Tot slot bedankte de voorzitster van de
HVG de H r. Kroes voor de leerzame
avond en de KPO voor de gastvrijheid.
De opkomst deze avond was goed.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Hiervoor is een commissie in het leven
geroepen. Deze commissie heeft contact gezocht met de K.NLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond),
de Nederlands Sport Federatie, de
Stichting Waarborgfonds Sport en de
gemeente.
De conclusie die na alle contacten getrokken kan worden is dat verplaatsing
van de banen de enige mogelijkheid is
om uit te kunnen breiden. Als lokatie
wordt gedacht aan de Overweg, tegen
de Gems aan. De vereniging wil 6 banen van kunststof aanleggen, waarvan
4 verlicht en gerealiseerd in 1993.
Voordeel van kunststofbanen is dat het
hele jaar door gespeeld kan worden.

Door het aanbrengen van verlichting
kan men ook 's-avonds langer ten nis-

Burgemeester en wethouders vinden
dal de ontwikkelingvan de tennissport
(het groeiend aantal leden) verplaatsing van de banen uit het centrum
hoogst wenselijk maakt. Het huidige
terrein is eigendom van de gemeente
en in erfpacht uitgegeven aan de tennisvereniging. Dit terrein kan bestemd
orden voor woningbouw (vrije sector). Burgemeesteren wethouders /.ijn
bereid om het bestemmingsplan aan
de Overweg te wijzigen, op kosten van
de tennisvereniging.

Pasen/Voorj aarsnummer
Aan onze adverteerders
In week 12 (18-22 maart) verschijnt ons Pasen /Voorjaarsnummer. Dit nummer wordt gedrukt in zwart -f steunkleur
en verschijnt in onze gehele oplage. Advertenties hiervoor
dienen vrijdag 8 maart a.s. binnen te zijn.
De Redactie.

De Echte Bakkers breiden assortiment uit:

Een nieuwe lente, een nieuwe
lekkernij
Een nieuwe lente brengt ons jong groen, lammetjes in de wei,
uitbottende bloesems en veel krokussen, in tuinen en plantsoenen. Als voorbode op die nieuwe lente introduceren de Echte
Bakkers een nieuw produkt: de Krokus.
Een bloemenlekkernij die uitstekend
zal smaken nu de lente weer in de lucht
zit. In de periode van 25 februari tot en
met 17 maart 1991 wordt de Krokus in
de ruim 600 Echte Bakkerswinkels aan
het assortiment toegevoegd.

De andere Krokus
De Krokus is een luchtige voorjaarsdelicatesse die door vorm en opmaak
doet denken aan de eerste voorjaarsboden: de witte, gele en lila krokussen.
Een nieuw produkt dat er niet alleen
erg aantrekkelijk uitziet, maar wat belangrijker is, ook erg lekker smaakt.

Vers en heel lekker
De Echte Bakkers beginnen hun dag
heel vroeg. Het deeg voor de vele soorten brood wordt gekneed, in de vorm
gerold en in de rijskast gelegd. Daarna
gaat alles in de hete ovens.
Als de winkel open gaat komen de eerste produkten alweer uit de oven.
Brood, broodjes en banket. ledere dag
bakt de Echte Bakker ze zelf. Vers en
knapperig. Echt... je proeft 't!
Verkrijgbaar bij Bakkerij van Asselt (zie
ook advertentie).

Operation Friendship
Sinds enkele weken is Operation Friendship weer actief met het
treffen van voorbereidingen voor een groepje jongeren, dat deze
zomer naar Amerika gaat reizen. O.F. Vorden is laat van start
gegaan, doordat het niet mogelijk bleek om meer dan l groep
naar Amerika te sturen, vanuit Vorden althans. De opbouw en
organisatie in Amerika wijkt nogal af van de Nederlandse en heeft
als vervelende consequentie voor Nederland dat er steeds minder
jongeren naar Amerika kunnen reizen.
Operation Friendship Nederland probeert daarom contacten te leggen in
Canada, maar ook in landen als Tsjechoslowakije, Estland en Rusland.
Vanuit Vorden zal naast het groepje
Amerika-gangers, een groepje naar het
voormalig Oost-Duitsland gaan reizen.
Deze reis duurt ruim een week en tijdens het programma zal de stad Berlijn
bezocht worden. Indien hiervoor nog
belangstelling bestaat kunnen jongeren zich opgeven bij Operation
Friendship Vorden.
Hetzelfde geldt voor jongeren die
geïnteresseerd zijn in een drieweekse
reis naar Schotland; zij kunnen zich
hiervoor ook nog opgeven.
Operation Friendship Vorden is haar
activiteiten dit jaar begonnen met haar
inmiddels traditionele boerenkoolavond. Gezamenlijk wordt genoten van
een boerenkoolmaaltijd en worden informatie en de laatste ontwikkelingen
binnen Operation Friendship besproken.
Van invloed dit jaar op de reis naar
Amerika is natuurlijk de Golfoorlog.
Het heeft er zelfs toe geleid dat twee
mensen zich hebben teruggetrokken
van de reis, omdat zij het gevaar van
bomaanslagen op Amerikaanse vlieg.uigmaatschappijen tegioot vonden.
O.F. vliegt dit jaar nl. met de Amerikaanse maatschappij TWA.

International Meeting
In april van dit jaar, het weekend na ;le
Pasen, wordt de jaarlijkse internationale vergadering van O.F. gehouden in

Vorden. Alle deelnemende landen aan
Operation Friendship (Engeland,
Schotland, Wales, Noord-Ierland, Zweden, Duitsland, Nederland, Amerika)
sturen enkele bestuursleden naar deze
vergadering toe om het afgelopen jaar
te evalueren en de plannen voor het
komende jaar te bespreken.
Dit jaar /.uilen voor het eerst ook mensen uit het voormalige Oost-Duitsland,
Estland, Rusland, Tsjec'hoslowakije en
Canada deelnemen. Het landelijke bestuur van Nederland heeft een programma georganiseerd, want naast het
vergaderen vinden er nog tal van andere activiteiten plaats.
Men wil de gasten kennis laten maken
met de Achterhoek en de eerste dag
zullen de gasten (zo'n 35) een buslo( hl gaan maken dooide Achterhoek.
Specifieke Achterhoekse bezienswaardigheden zullen bezocht worden. De
gasten worden ontvangen op het gemeentehuis Huize Vorden en zij krijgen hier een rondleiding.
De vergaderingen zullen gehouden
worden op Kasteel H a c k i o i t , een bijzondere entourage voor de buitenlandse gasten. Het is de bedoeling de
gasten onder te brengen in gastgezinnen en op dit moment is Operation
Friendship nog op zoek naar een aantal gastgezinnen, die bereid zijn om
voor 1 nachten onderdak te verlenen
aan de gasten.
Tijdens het programma kunnen de
gasten kennis maken met typische Hollandse gerechten zoals o.a erwtensoep
en boerenkool. De International Meeting zal besloten worden met een gezamenlijk diner bij Hotel Bakker.
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KOM NAAR DE GROTE

OPEL + ISUZU VOORJAARSSHOW
v

BIJ OPELSERVICE W.J. /d KOOI IN LOCHEM!
OP 8, 9 EN 10 MAART IS HET FEEST IN DE TRAMSTRAAT TE
LOCHEM, WANT DAN PRESENTEREN WIJ WEER EEN OUDERWETS GEZELLIGE
SHOW MET DE GEHELE OPEL + ISUZU LIJN (EN NOG VEEL MEER)

Ei AUTOFEEST IN LOCHEM
Tijdens de showdagen is onze
werkplaats in Lochem gesloten,
want zoveel moois kan niet alleen
in onze showroom, daarom is ons
hele bedrijf omgetoverd in één
grote showroom.
Overal staan auto's en zitjes en er
is van alles te beleven.
Ook staan er een aantal Opeis
klaar om mee te gaan proef rijden,
zoals o.a. een Opel Corsa, een
Opel Vectra, een Opel Omega en
uiteraard Nederlands meest
gekochte auto, de Opel Kadett.

%

OOK O.K. INRUILWAGENS

t O.K. inruilwagenpark, na^pt
ons bedrijf, staat een echte
draaimolen om uw kinderen gratis
te^rmaken.
En^enmaal "uitgedraaid" is er
binnen, in een apart hoekje, een
video met kinderfilms en een
legotafel.

Onze O.K. inruilwagens staan er
altijd piekfijn bij, zowel uiterlijk als
technisch.
En bij het grootste merk vindt u
ook de grootste keus in alle
prijsklassen.
Natuurlijk mag u ook na aankoop
van een O.K. inruilwagen op de
Kop van Jut slaan en er uw
aankoopprijs mee verlagen.

VERSE KOFFIE + DRANKJES
Op de showdagen mag het u aan
niets ontbreken, dus als u even
wachten moet op één van onze
gastheren, bieden wij u graag een
kopje koffie aan of iets fris,
voorzien van een gebakken
voorjaarsspecialiteit.

VOORJAAR BIJ W. J. VD£RN KOOI
Dat het voorjaar wordt, merkt u als
u onze show bezoekt, want
tuinspecialist Fa. Oortgiesen heeft
een complete voorjaarstuin
aangelegd in ons bedrijf en
Bakkerij ten Broeke verwent u met
speciaal voor deze show gebakken
voorjaarsspecialiteiten!

El

KOM MET UW HELE FAMILIE

OPENINGSTIJDEN
Vrijdag 8 maart
Zaterdag 9 maart
Zondag 10 maart

DE OPEL-DEALER.
ZEKERHEID VOOR ALLES.

van 9-21 uur
van 10-17 uur
van 10-17 uur

KOP VAN JUT
Als u op onze show een keuze
heeft gemaakt en u bent het eens
over het bijbetalingsbedrag kunt u
dit nog eens met ƒ 250,- of
ƒ 500,- verminderen door uw
slagkracht te tonen op onze Kop
van Jut.
Over de helft geslagen betekent
ƒ 250,- minder te betalen en
bovenin zelfs ƒ 500,- extra
korting.

K€w.J.

UW GASTHEREN BIJ W. J. ^ KOOI

W. J. r Kooi

H. Rouhof

B. Dokter

OPENINGSTIJDEN
Vrijdag 8 maart
Zaterdag 9 maart
Zondag 10 maart

van 9-21 uur
van 1 0-1 7 uur
van 10-17 uur

De werkplaats in Ruurlo is tijdens
onze showdagen normaal geopend!

van

Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem.
Barchemseweg 45, Ruurlo.

W. Siemes

05730-5 25 55.
: 05735-32 95.

l

E

Bus bestellen?
Harren bellen!

WINTERS TAPIJT VOORDEEL!

Met het
accent op

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.
Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Pianoles ?

PARADE FRISE TAPIJT
400 BREED

159,-

kleur PINK
f

DESSO WOLTAPIJT

van 225,-voor

leggen gratis

SOFT-VELOURS

KEUKENLOPER
RAFELVRIJ82br.
NU

in BEIGE, BRUIN
of GRIJS

ZWARE KWALITEIT
400 breed

25,-

CÏRIJS

Bel E. Scheerder

PARADE 1/2 WOLTAPIJT

Tel. 05752-1834

van 179,

OP JUTE RUG 400 br. BEIGE

(lessen bij u thuis
ook mogelijk)

Op=Op

H E L M I N K

119,

M O O I E R

VORDEN / TEL. 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 0545474190
' J.W. HAGEMANSTRAAT 3

BIJ

U

15 verschillende soorten
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ® 05735-32 95.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00 2C.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

Relatex
rubbervloeren

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

muller-vordcn bv

gereedschappen

T H U I S

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

K< w. j. r KOOI
werkkleding

leggen gratis

MODERN GRIJS/ROOD
400 BREED
van 149,- voor
leggen gratis

meubelen

A f\f\

HET

uit voorraad in
7 moderne kleuren

HELMINK

NU 129,"

M A A K T

400 BREED

ANTI-VLEKTAPIJT

leggen gratis

OPEL SERVICE

afrasteringsmateriaal

SLAAPKAMERTAPIJT

ZUIVER SCHEERWOL A A f\
BRUIN
14y,"
OP =OP
leggen gratis

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)
De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

reinigingsmiddelen

Oranjecomité
MEDLERTOL

ladders
voerwagens

organiseert
'op vrijdag 8 maart 1991 een

motor
maaiers

enz. enz. enz

verwerpingsayond

Handelsonderneming

o.a. schieten, sjoelen, balgooien, Rad van Avontuur,

H. GREUTINK

enz.
bij Café EIJKELKAMP
aanvang 20.00 uur

05730-54983

Lochem

Vordenseweg 7a

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

EMSBROEK Installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwerp en
de montage van at* centrale verwarming,
sanitair, elektra dBr
Landelijk worden tanks- en leidinginstallaties
ontworpen en geleverd aan de meest
uiteenlopende industrietakken.
Er werken ca. 35medewerkers, waarvan ca. 25
in de montage; a9üe kwaliteit van onze
installaties worden hoge eisen gesteld.

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1500 technische installaties in beheer.
Indien u belangstelling heeft voor onderstaande
vacatures ontvangen we graag een
sollicitatiebrief gericht aan:
EMSBROEK Installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

Door een konstante vraag naar onze industriële installaties op het gebied van tanks en leidingwerken
kunnen we onze bestaande montageploegen uitbreiden met

C.V.-MONTEURS EN PIJPLASSERS
mode voor het héle gezin
in het hort van Vorden

fashion

Altijd aktueel in betaalbare
jonge mode
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Ervaren monteurs in de c.v.-industrie die geïnteresseerd zijn in het werken aan komplete installaties. Van
onze monteurs wordt een vrij grote zelfstandigheid verwacht en de bereidheid leiding te geven op een
project. Het gaat om eenvoudige of vrij gecompliceerde projecten met tanks en aansluitende
leidingwerken, met pompopstellingen en montage van appendages.
Geïnteresseerde monteurs zullen in eerste instantie samenwerken met ervaren monteurs om de nodige
ervaring op te doen en inzicht te krijgen in de gevraagde kwaliteit van ons werk. De projecten worden door
het gehele land geleverd. Afhankelijk van de afstand wordt gereisd of wordt voor logies gezorgd
(maximaal 3 overnachtingen per week).

w^^^^r^^ ^ w ^^g

'$gfë&jftëg&--'---

Hiervoor komen in aanmerking:
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BODYWARMERS

Tevens vragen we voor de te vormen ploegen

(AANKOMENDE) HULPMONTEURS
Dezen zullen tijdens hun werk een betaalde opleiding volgen tot volwaardig monteur. De geschikte
vooropleiding is LTS-Metaal op B- of C-nivo.
Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer B. Overgoor: (05752-1546, toestel 25).

Een heerlijk warme gewatteerde
bodywarmer
Een unisex model
in meerdere moderne uni-kleuren, met binnenzak en
2 steekzakken met ritsafsluiting
Wij bieden deze bodywarmer alleen deze week aan
VOOR EEN SUPERLAGE PRIJS!

VOLWASSEN MATEN
van 65.- VOOr Slechts

GROTE KINDERMATEN
van 49.95 voor slechts

KLEINE KINDERMATEN
van45- voor slechts

BMSIIROISK
installatietechniek vorden

Publiek pinkt traantje weg
Het Lindens toneel gaf dit weekend een voorstelling in het Dorpscentrum. Jaarlijks voert de Lindese Toneelvereniging een stuk op
maar dan tijdens het Lindens feest en niet al zo vroeg in het jaar.
Aangezien dit jaar het 125-jarig bestaan van het Lindens feest
gevierd wordt, werd nu al het toneelstuk getiteld 'Op eigen geërfde grond' opgevoerd. Een toneelspel geschreven door G. Hamstra-Vos.
Een ernstig en serieus stuk dat veel
emoties teweegbracht want tijdens de
laatste twee bedrijven (het derde en
vierde bedrijf) werd zo hier en daar in
het publiek de /akdoek ter hand genomen om een traantje weg te pinken.
Het Lindese toneel speelt eigenlijk altijd een komisch stuk, maar regisseur
Rinus Pelgrum vond de tijd rijp om een
wat ernstiger stuk te spelen.
In een /.eer goed gevulde Dorpscentrum opende bestuurslid Henk Sleumer van de Lindese toneelvereniging
de avond en ging het toneelstuk, in dialect gesproken, van start.
l let verhaal speelt zich af op een grote
boerderij waar de oude lui zitten te
wachten op een erfopvolger bij zoonlief. Maar deze kleinzoon komt er maar
niet. Het huwelijk van de zoon met een
stadse deerne loopt slecht en eindigt
uiteindelijk op de klippen. Op het moment dat de vrouw haar man verlaat en
naar de stad terugkeert is ze in verwachting.
De grootouders gaan zich ermee bemoeien en stellen alles in het werk om
de schoondochter terug te krijgen op
dr boerdeirj. Het kind blijkt een jongetje te zijn en na veel gepraat eindigt
het toneelstuk met de kinderwagen op
het erf van de boerderij en wordt de
baby eruitgehaald.
Tot ieders verrassing blijkt de baby op

het toneel geen pop te zijn, maar een
echte baby. Dit was Torn Berends, die
door z'n ouders voor dit toneelstuk
even werd 'uitgeleend'! Regisseur Rinus Pelgrum was zeer opgelucht dat de
baby de hele tijd stil is gebleven, want
hij was bang dat door het felle licht op
het toneel, de baby zou gaan huilen.
MaarTommetje bleef mooi stil.
De Lindese Toneelvereniging bracht
het er goed van af tijdens haar eerste
optreden in het Dorpscentrum. Het
publiek bedankte met een geweldig applaus en mooie woorden en bloemen
waren afkomstig van de heer Henk
Sleumer.
Het toneelstuk werd maandagavond
voor de bejaarden van Vorden nogmaals opgevoerd in het bejaardencentrum 'De Wehme'.
De volgende personen speelden mee
in het toneelstuk:
Rentenierende boer Oldenburg Bert Tuinman; zijn vrouw— Netty Arfman; zoon Oldenburg — Berend Koning; zijn vrouw-^-Janny Haaring; rijke buurmeisje - Berdi Lenselink;
dienstmeisje -- Elsbeth Ruiterkamp;
knechtje Herbert Bosch; oude
schoolmeester — Wim Lebbink; kostjuffrouw—Jannie Tuinman; soufleusse - Annie Ruiterkamp; grime — Ine
Eskes; regie — Rinus Pelgrum.

RAW Vierakker-Wichmond

— je schamen voor je lichaam;
— als iemand vervelend tegen je doet
denken: 'zie je wel, dat komt omdat
ik dik ben!';
— enorme hoeveelheden voedsel naar
binnen werken als niemand het ziet,
alsje alleen bent.

Lubbers Woonwinkel sponsort
2 teams

In de eetverslavingsgroep wordt o.a.
gewerkt aan:
— opsporen van de oorzaken van overmatig eten;
— stoppen van de (vr)eetbuien;
HET IS GEENDIEET-CURSUS!
De eetverslavingsgroep wordt begeleid
door Hennie Kooke, maatschappelijk
werkende.
Indien u aan deze groep wilt deelnemen, kunt u zich bij haar opgeven;
Hennie Kooke is op werkdagen,
's morgensvroeg, bereikbaar onder telefoonnr.: 05730-57258 (Regionale
Stichting voor Thuiszorg' en Maatschappelijk Werk Zutphen, kantoor
Lochem, gevestigd aan de Zwiepseweg
27). Met belangstellenden wordt eerst
een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
De groep komt twaalf keren bijeen, wekelijks op donderdagmiddag aan de
Zwiepseweg 27 te Lochem.
De groep is alleen toegankelijk voor
vrouwen. Deelname aan de groep is
kosteloos.

Nestkastjes
De afgelopen jaren vestigen wij er
steeds Uw aandacht op, dat het nu de
hoogste tijd is om nestkastjes in Uw
tuin, park, erf of bos op te hangen. De
plaatselijke vogelwerkgroep N.W. Achterhoek maakt kastjes o.a. voor: diverse
soorten mezen; boomklevers en boomkruipers; bonte en grauwe vliegenvangers; roodstaartjes; grote kasten voor
torenvalken, steen-, bos- en kerkuilen.
De kasten worden thuis afgeleverd, de
mensen geven u advies en hangen ze
eventueel op. Door nestkastjes bij onze
vogelwerkgroep te bestellen, steunt u
het nuttige werk van deze groep.
Inlichtingen/opgave bij: F J. v. Hoorn
(consulent vogelbescherming), Graaf
Hendriklaan
29,
Lochem,
tel.
05730-52010.

Het 2e competitie-elftal van de voetbalvereniging Veldhoek, alsmede het recreatieve Straten-Volleybalteam van de Vordenseweg werden onlangs door Lubbers Woonwinkel in het nieuw gestoken.
Een prima idee, immers sport kan op
elk gebied beoefend worden. Voor de
volleyballers kwam de vernieuwing te
laat, het afgelopen stratentournooi
kwamen ze niet, zoals vorig jaar, in de
finale, en werden dus geen kampioen.

Slaren kun je (weer) lerenl
Kruisvereniging Warnsveld start in april 1991 met een si aapcursus voor mensen met slaapproblemen.

Links:J.(',. A. Ras als scheidende voorzitter.
Rechts: J. W. Klein Kranenbarg als nieuwe voorzitter.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de schietvereniging
Raak Altijd Wat te Vierakker-Wichmond werd er afscheid genomen van Dhr. J.G.A. Ras als voorzitter, die de schietvereniging in
1975 oprichtte en vanaf het begin de voorzittershamer hanteerde.
Als nieuwe voorzitter werd met algehele stemming gekozen Dhr. J.W. Klein
Kranenbarg.
Deze prees Dhr. Ras in zijn toespraak
voor zijn inzet om in Vierakker een
schietvereniging op te richten en zijn
inspiratie voor de verschillende georganiseerde se h iet wedstrijden in de regio o.a. de jaarlijkse straattoernooien.

en was bij deze gebeurtenissen steeds
aanwezig. Dhr. Ras werd een plaquette
aangeboden namens de schietvereniging en werd benoemd als erelid van de
vereniging.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit.
Voorzitter Dhr. J.W. Klein Kranenbarg, J.W. Zeevalkink (secretaris), T.
Hilge (penningmeester) en A. Holtslag (bestuurslid).

Veel schitterende nieuwe platen

EETVERSLAVINGSGROEP: een initiatief van de - door fusie ontstane - 'Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maatschappelijk
Werk Zutphen'.
'Als je te dik bent, moetje gewoon minder eten', is een veel gehoorde uitspraak. Veel mensen zijn dan ook regelmatig aan het
lijnen en nemen hun toevlucht tot steeds weer andere en vernieuwde diëten.
Er is keuze genoeg: damesbladen bieden bijna elke week wel een
nieuw dieet aan en er zijn allerlei clubs, waar men onder begeleiding kan afvallen. Heel vaak zijn de resultaten tijdelijk; na verloop van tijd komt men weer aan. Niet zelden leidt dit tot een
vicieuze cirkel van: teveel eten - dieet houden - afvallen en weer
aankomen.
Eten (of niet eten) neemt een steeds belangrijkere plaats in. Soms
leidt dit tot regelmatig terugkerende (vr)eetbuiten. Het kan zulke
vormen aannemen, dat er sprake is van 'eetverslaving'.
Eetverslaafd zijn kan betekenen:
— de gehele dag aan eten denken en
niet mogen eten;
dagen
indelen
in
goede
(dieet-)dagen en slechte 1 (vreet-

bui-) dagen;
eten: niet uit honger, maai omdat je
eenzaam, moe, kwaad of ontevreden beul:
enorme hoeveelheden voedsel naai
binnen werken, zonder op de smaak
te letten;

— een normaal eet patroon opbouwen;
/onder schuldgevoelens eten;
— emoties leren uiten;
— beter voor je wensen/behoeften leren opkomen;
je lic haam leren accepteren.
— overgeven en/of laxeermiddelen
gebruiken om het 'verboden' eten
maar snel weer kwijt te zijn;
— jezelf dik voelen, of je nu 40 of 100
kilo weegt;

Slechtit inslapen,
inslape steeds wakker worden,
VY*O6,^^^^k de morgen klaar wakker
zeer vroe^^
zijn, tobbeWschaapjes
tellen, 's nachts
tobbewrs<
muggen olifanten laten worden en
daardoor 's ochtends onuitgerust opstaan en dan al tegen de volgende
nacht opzien, zijn herkenbare dingen
voor mensen met slaapproblemen.
Zeker één op de acht Nederlanders
heeft er last van. Gelukkig kun je er zelf
veel aan doen. De slaapcursussen, die
al enkele jaren op veel plaatsen in Nederland gegeven worden, worden door
veel deelnemers enthousiast gevolgd.
Onder deskundige leiding gaat men in
9 bijeenkomsten aan de slag om tot een
verbetering van de nachtrust te komen.
Het oefenen van ontspannings- en
ademhalingsoefeningen en het leren
hanteren van de 'denkstopmethode',
alsmede het omgaan met spanningen
staan centraal tijdens de cursus.
(De ontspanningsoefeningen worden
thuis ook geoefend!) Bovendien krijgt

men informatie over: wat slapen is, hoe
in het algemeen slapelo^fceid ontstaat, het gebruik van sla^Viiddelen
en de gevolgen daarvan.
Gemiddeld 86% van alle deelnemers
die gemotiveerd de cursus volgen, bereikten hun doel: uitgerust 's morgens
opstaan na een, voor ieder persoonlijk,
aantal uren slaap.
Deelname staat open voor mensen met
slaapproblemen die daar verandering
in willen brengen. De cursus wordt gehouden in het kruisgebouw te Warnsveld, Kiekebelt 3.
Vóór de cursus begint, wordt er een informatiebijeenkomst gehouden op
dinsdagavond 26 maart. Na opgave zal
de cursusleiding met ieder van de deelnemers een
kennismakingsgesprek
houden.
Men kan zich opgeven via tel. 0575029666, 's morgens bereikbaar op werkdagen of tijdens de informatie-avond.

In de maand februari verstuurt de GGD de jaarlijkse oproep voor
het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Voor dit
onderzoek worden alle vrouwen van 35-55 jaar uit de gemeenten
van het Gewest Midden-IJssel uitgenodigd. Elke vrouw krijgt eens
in de driejaar een uitnodiging om een uitstrijkje te laten maken.
De deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
Met dit onderzoek kunnen eventuele
afwijkingen vroegtijdig opgespoord
worden. Behandeling in een vroeg stadium geeft meer kans op genezing.
De GGD verwacht ook dit jaar weer een
hoge respons. In het afgelopen jaar
1990 heeft 90% van de vrouwen op de
oproep gereageerd.
De vrouwen die in 1991 aan de beurt
zijn ontvangen een uitnodiging van de
Gewestelijke
Gezondheidsdienst
(GGD). Bij de uitnodiging zit een antwoordkaart waarop men kan aangeven
of men wel of niet mee wil doen. In de
loop van 1991 krijgen de vrouwen van
hun huisarts een oproep om een uitstrijkje te laten maken.
De uitstrijkjes worden beoordeeld door
het streeklaboratorlum. Als een uitstrijkje afwijkend is, krijgt de vrouw dat
te horen via haar eigen huisarts. Voor
ziekenfondsverzekerden is het onderzoek kosteloos, bij particulier-verzekerden is dit afhankelijk van hun polisvoorwaarden.
Klke vrouw kan /elf beslissen of ze wel
of niet aan het onderzoek wil deelnemen. Bij elke u i t n o d i g i n g /il een folder
gevoegd met informatie over het laten
m.iken van een u i t s t r i j k j e in 7 talen.

Aan de 120 vrouwenorganisaties in het
Gewest wordt gericht groepsxoorlichting aangeboden. Ook via de media
wordt aandacht gevraagd voor dit bevolkingsonderzoek. Voorts kunnen
vrouwen met vragen over dit onderzoek terecht bij hun huisarts of bij de
afdeling Algemene Gezondheidszorg
van de GGD (Mw. R. Lammers, sociaal
verpleegkundige of dhr. J.W. Brethouwer, AGZ arts), tel. 05700 — 250H4.
Elke huisarts kan gratis informatiemateriaal aanvragen bij de GGD.

Oproepsch erna
bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker
J aar van onderzoek: 1991
Geboortejaar 1956, Hir>3, 1950, 1947,
1944. 1 9 1 1 , 1938.
Jaar van onderzoek: 1992
Geboortejaar 1957, 1954, 1951. l «MS,
19-15. 1942, 19:59.
Jaar van onderzoek: 1993
Geboortejaar: 1958, 1955, 1952, 1949,
l 9 46. l 9 IX 1940.

Voor de voetballers van Veldhoek 2 is
nog alles mogelijk. Ze staan slechts enkele punten achter op de koploper en
draaien beter als vorig seizoen volgens
hun begeleider H. Garretsen.
Dat de nieuwe outfit mag bijdragen tot

veel sportieve ontspanning is de wens
van de heer en mevrouw Lubbers.
Loop eens binnen in hun zaak aan de
Raadhuisstraat te Hengelo Gld., voor
de nieuwste trends op woongebied.

Voorlichting over het starten
van een eigen bedrijf
Op donderdag 14 maart organiseert het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in samenwerking met de Kamer van Koophandel in het Ondernemingshuis, Burg. Dijckmeesterweg 12 te
Zutphen een voorlichtingsbijeenkomst over het beginnen van een
eigen bedrijf.
Deze voorlichting is specifiek bestemd
voor mensen die zich willen laten informeren over wat er zoal komt kijken
bij het opzetten van een eigen bedrijf.
Aandachtspunten zijn o.a.:
Vergunningen/wettelijke regelingen,
ondernemingsvormen. aanpak bij het
opstellen van een ondernemingsplan
en hoe en waar men de daarvoor benodigde (markt)gegevens kan verzamelen, investeringsplan, financierings-

mogelijkheden en exploitatiebegroting.
De deelnemers aan deze oriëntatiemiddag krijgen een documentatiemap
uitgereikt met daarin o.a. het werkboek
'l landleiding voor de startende ondernemer'.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het I n s t i t u u t voor het Middenen
Kleinbedrijf,
telefoonnummer
05750-14205.

itievaria
Dinsdag 26 februari:
Deed men aangifte van diefstal van een
fiets bij het NS-station.
Donderdag 28 februari:
Naar aanleiding van een melding over
een vreemd persoon in een auto aan de
Rondweg, stelde de politie een onderzoek in. Bleek een hoogbejaarde oudeheer te zijn die erg verward was. Hij
stond zonder benzine en met een lege
ace u aan het Hoge.
Verder maakte hij een erg afwezige indruk. De man is aan de zorgen van de
familie toevertrouwd en hij leverde vrijwillig zijn rijbewijs in.
Vrijdag l maart:
Kwam er een aangifte binnen van inbraak in een schaftkeet welke stond nabij kasteel 'het Hackfort'. Ontvreemd
werd een bosmaaier.
Vond er op de Baakseweg een aanrijding met een reegeit plaats. Reegeit
heeft de aanrijding niet overleefd.
Zaterdag 2 maart:
Werd wederom op de Baakseweg een
ree aangereden. Ree werd niet teruggevonden. Jac htop/ichter heeft gezocht.
Zondag 3 maart:
Is er in de nacht in de- Dorpsstraat een
buitenspiégel van een geparkeerde
auto gebroken. Tevens is er, vermoede'ijk in het weekend, een armatuur van
een lantaarnpaal n a b i j de oprit naar
het gemeentehuis en het verkiezingenbord vemield.
Lijst verloren voorwerpen:
portemonnaie, klem /wart; plastic tas,
inhoud joggingpak/sportschoenen;
grijze sponfïets, Ga/elle; gladde gouden trouwring, inscriptie 10.6.65;

GROEP VORDEN

bankpasje, Rabobank 36.64.40.H06;
inondbeugel; gouden zegelring, zegel
KT; rieten fietsmand; l gladde zwartleren handschoen; handschoen; portemonnee, donkerblauw, inh. f 27,-en
foto; enveloppe met f 100,-; sleutelbos
(VW p.a. 3x + 2 huissleutels); kunstschaats, halihoog, kleur wit; dameshorloge, metalen bandje, merk onbekend;
portefeuille, kleur bruin; zwarte enkele
fietstas met twee beugels; metalen slipketting voor een hond; wieldop Volkswagen Golf; huissleutel van een voordeur, cilinder; wieldop van Nissan;
bankpasje nr. 90.H l .47.600 Bondsspaarbank; schoolboeken, vier; bankpasje; halsband, zwart; zilveren halsketting; herenfiets, merk Empo, kleur
lichtbruin; 5 m lange plastic vlaggemast, wit; bos sleutels, ongeveer 5
stuks.
Lijst gevonden voorwerpen:
frame van staal met gaas, kleur frame
rood; fietswiel (ac htcnviel met remnaaf); gasmasker; damesfiets, merk
Spart.i pc-. 9431 HN 9; handschoen;
een paar rode wollen dameshandschoenen; linker vuisthandschoen,
kleur rose; sleutel Opel met sleutelhanger mesje; tien gulden; kunstlederen bruine heren vingerhandschoen;
bakiiets; autosleutel van een Opel; rose
kindei handschoenen; portemonnee,
kleur bruin; bruine leren herenportefeuille, inhoud f 50, ; bos sleutels, 4
sleutels w.o. l Suzuki-sleutel; l horloge, grijze band, vermoedelijk een
Kerm; sleutelbos met drie sleutels;
sjaal; 2 vingerhandschoenen, kleur
zwart/bruin.
Lijst aangetroffen dieren:
Airdale terriër.
Lijst weggelopen dieren:
witte Jack Russel
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Vordense leerling-bakkers in
de prijzen

zal gericht zijn op het verkrijgen van de
diploma's A en/of B.
( > m inzicht te krijgen in aantallen kandidaten en de benodigde tijd voor het
personeel, verzoekt het bestuur nu
reeds opgave te doen van kandidaten.
Dit om een eventueel onnodig wachten
te voorkomen.
Informatie of opgaven wordt schriftelijk verwacht bij de secretaris van de
Vordense Bad- en Zweminrichting 'In
de Dennen', p.a. Brinkerhof 32, 7251
WR Vorden.

G.M.v.L.
Maandagavond 11 maart houdt
G.M.v.L. afd. Warnsveld haai maande-

lijkse bijeenkomst in Café/Restaurant
'De Boggelaar'. Op deze avond zal de
heer Adema, direkteur van Veevoederfabriek A.B.C, te Lochem een inleiding

houden met als thema: 'Ontwikkelingrn in en buiten de veevoersector'.
Ook zijn de leden van de A.B.T.B. ald.
Vierakker van harte welkom.

Opening Fashion Corner en
MuziekBoetiek

MAART:

Aankomende bakkers en banketbakkers uit de regio Oost hebben
vorige week in vier categorieën gestreden om de hoogste eer. De
wedstrijden, die in oktober in Wageningen een landelijke finale
krijgen, werden gehouden in de school voor Kort Middelbaar
Beroepsonderwijs Arnhem.
Leerlingen tussen de 16 en 22 jaar uit
de regio deden aan de wedstrijden
mee.
S. Bourgondiën uit Keijenborg sleepte
de eerste prijs in de wacht in de categorie Tweede Gezel. Zijn koffiebroodjes
en botercake werden door de jury het
beste beoordeeld.
In de categorie Banketbakken Eerste
Bediende werd Y. Banda uit Doesburg
de winnaar met zijn produkten Petit
Four Francaise en Moscovische Tulband.

Zwembad
'In de Dennen'
De ijspret is nog maar net voorbij, of
het zomerseizoen staat al weer bijna
voor de deur. Zwemmen is nog steeds
één van de meest favoriete vormen van
sport en ontspanning in de zomer.
Vorden is één van het in aantal slinkende gemeenten, die nog een onoverdekt
zwembad hebben. En wat voor één!
Velen denken dat het zwembad van de
gemeente is. 'Ons' zwembad Tn dé
Dennen' wordt geëxploiteerd door een
vereniging, die zich gelukkig prijst dat
de gemeente bereid is het exploitatietekort van zo'n slordige f200.000,- per
jaar voor haar rekening te nemen.
Het bestuur van de vereniging Tn de
Dennen' zou het draagvlak wat ver-

S. Kuit uit Vorden werd met zijn Amandel Penceetaart en zijn Mokkapunten
uitgeroepen tot winnaar in de categorie Banketbakken Tweede Bediende.
Zowel Y. Banda als S. Kuit werken bij
bakkerij Wiekart, welke natuurlijk ook
trots is op een dergelijk resultaat.
Hoewel er aan de wedstrijden ook
meisjes meededen, waren de winnaars
allen jongens. De vier rayonkampioenen zullen de regio Oost in oktober tijdens de landelijke finale vertegenwoordigen.
breed willen zien door vergroting van
het aantal leden (thans 30). Als u lid
wordt van de vereniging snijdt het mes
aan twee kanten: u kunt rechtstreeks
het beleid helpen bepalen van de vereniging voor 'ons' zwembad en het bestuur weet zich gesterkt in verzoeken
aan de gemeente om subsidie voor allerlei voorzieningen die het -zwembad
nog aantrekkelijker kunnen maken.
Voor het bedrag behoeft u het niet te
laten.
Mogen wij u begroten op de eerstvolgende algemene ledenvergadering op
10 april a.s.? Alvast een fijn en vooral
zonnig zwembadseizoen toegewenst!

Zwemlessen
Evenals andere jaren zullen in het
zwembad Tn de Dennen' weer zwemlessen gegeven worden. De instructie

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Kerriegerecht met appel
Rundvlees, kerriepoeder en licht zure appels vormen de hoofdbestanddelen van een eenvoudig doch bijzonder smakelijk hoofdgerecht. U
kunt er heel goed droog gekookte rijst of gekookte aardappelen bij opdienen.
Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram runderstooflappen, kerriepoeder (bij voorkeur de milde soort: kerrie Djawa), 2 a 3 appelen, citroen- of
limoensap, bouillontablet (of-poeder), bloem, enkele eetlepels melk.
U maakt het vlees dhroog met keukenpapier en snijdt het in pinkbrede
reepjes. Verhit 75 gram boter en wacht tot het schuim op de boter grotendeels is weggetrokken. U bakt de reepjes vlees er snel aan alle kanten
bruin in en bestrooi daarna de reepjes met wat zout, peper en l eetlepel
(iets minder of meer mag ook) kerriepoeder.
Schep alles goed om. Temper de warmtebron en voeg dan 4 deciliter kokende bouillon toe. Leg het deksel op depan en laat het vies zolang zachtjes sudderen tot het gaar is (afhankelijk van de soort stooflappen l tot 2
uur). U schilt de appelen en snijdt elke appel in 8 parten. Verwijder de
klokhuisdelen en besprenkel ze met 2 eetlepels citroensap en voeg de appelen bij het inmiddels gaar geworden vlees. Schep alles voorzichtig om
en laat alles dan nog 5 tot 10 minuten sudderen.
Schep het vlees en de appelen met een schuimspaan uit depan. Houdt
het in een voorverwarmde schaal warm. Meng in een kom l !/2 eetlepel gezeefde bloem met 4 eetlepels melk. Daarna roert u er 4 eetlepels van ht
stoofvocht door en schenkt het mengsel door een zeefje bij het stoofvocht. Breng alles, onder voortdurend roeren, aan de kook en laat alles
dan nog 4 tot 5 minuten zachtjes doorkeken.
Proefde saus en voeg naar smaak eventueel een beetje peper en/of pimentpoeder toe. Schenk de saus hierna over het vlees met de appelen.
Tip: wanneer u vlak voor hetopdienen de goed uitgelekte inhoud van l
grote pot of blik witte of bruine bonen in de saus opwarmt en het daarna
over het vlees met de appelen schenkt dan vormt u er een éénpans-maaltijd van die, juist in deze tijd van het jaar, u een applausje zal opleveren.
Bereidingstijd: 40 minuten (zonder stooftijd)
Energie per portie, ca. 1074 kJ (225 kcal)

6 ANBO, soos in het Dorpscentrum
6 HVGWichmond
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
Gelre
10 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 Gymver. Sparta,
Sporthal Jebbink
16 Uitvoering Concordia in
Dorpscentrum
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
19 SWOV, Open Tafel
19 KPO^^ienburg-Vorden
19 NCVWraasklankbeeld
19 KPOVierakker-Wichmond, kleine
huisdieren
19 ANBO, fietstocht
20 ANBO, soos Dorpscentrum
20 HVCJ^hrnona, Paasliturgie
20 Plattewmdsvrouwen Vorden,
kamerplanten
20 HVG Dorp, Paasliturgie
21 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag
21 HVGVorden-Wildenborch,
Paasviering
22 SWOV, Open Tafel
23 Plattelandsvrouwen, ruilmiddag
25 ANBO, klootschieten, de Goldberg
25 Vrouwenclub Medler,
verzekeringen
26 SWOV, Open Tafel
26 Passiemiddag, soos Kranenburg
27 Bejaardenmiddag met
Zonnebloem, Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
29 SWOV, Open Tafel
31 Eierzoekwedstrij d Kranenburgs
Belang vanaf zaal Schoenaker
APRIL:
1 Onderlinge wedstrijden LR + PC
de Graafschap, a.d. Hamelandweg
2 SWOV, Open Tafel
3 HVG Vorden-Linde, Voordrachten
3 HVGWichmond, Modeshowfa.
Lammers, Vorden
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Ned. Bond v. Plattelandsvr.,
Feestavond 40-jarigjubileum,
Dorpscentrum
5 SWOV, Open Tafel
8 Vrouwenclub Medler, Spelavond
9 SWOV, Open Tafel
9,10,11 Provinciale
Handwerktentoonstelling,
N.B.v.Plv. te Eerbeek
9 NCVB, Inleiding ds. Dekker
9 Soos Kranenburg met gym
11 HVG Dorp, Ringvergadering in
Vorden
12 SWOV, Open Tafel
16 KPOVierakker-Wichmond,
Gezellige avond
16 KPO Kranenburg-Vorden
16 SWOV, Open Tafel
16 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Doeavond Dorpscentrum
17 HVGWichmond, Middag voor
ouderen
17 HVG Dorp, Lezing kerkuilen
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 SWOV, Open Tafel
22 Provinciale Voorjaarsvergadering,
N.B.v.Plv.
23 SWOV, Open Tafel
23 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Reisje
Delft
23 Soos Kranenburg, Dia's met mr.
v.d. Broek + gym
25 HVGVorden-Wildenborch, Lezing
Roemenië
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond
excursie Wilp
2(i SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
30 Oranjef eest Vorden

Donderdag 28 februari jl. werd onder grote belangstelling Open Huis gehouden door MuziekBoetiek en Fashion Corner aan de Zutphenseweg 8. MuziekBoetiek is voor Vorden een nieuwe
winkel en wil zich in hoofdzaak gaan bezighouden met de verkoop van CD's etc.

Fashion Corner is voor Vorden e.o. al geen onbekende meer. Zij verhuisde van Nieuwstad 14 naar
Zutphenseweg 8. Door het groter vloeroppervlak kan men hier nog meer aandacht schenken aan
het presenteren van de collectie.
Voor beide zaken begon de verkoop op l maart jl. Contact wenst hun hierbij veel succes.

t

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Vordense tennisvereniging VTP werd met overgrote meerderheid besloten om een start te maken met het realiseren van een
nieuw tennispark.
Het bestaande park, aangelegd in
1976, voldoet al langer niet meer aan
de huidige eisen en wensen. Door de
groei van het aantal leden - nu ongeveer 360 - ontstonden vaak lange
wachttijden; vooral de jeugdleden werden nogal eens slachtoffer van de beperkte mogelijkheden. Verdere uitbreiding op de bestaande locatie leverde veel problemen op, zodat gezocht
werd naar andere mogelijkheden.
Het bleek dat aanleg van een nieuw
park plaats kan vinden op een gunstige
plaats direct buiten de bebouwde kom
(schuin tegenover het station). Het is
de bedoeling dat in 1993 daar de nieuwe kunstgrasbanen, voorzien van verlichting, compleet met kantine, in gebruik kunnen worden genomen.

•SPORT-ttietiuw
Sociï
Uitslagen 2-3:
Sociï B l -WilhelminaSSSB2 13-0.

Om de kosten van de aanleg te beperken zal een beroep worden gedaan op
de zelfwerkzaamheid van de leden,
daarnaast zal ook worden getracht via
sponsoring e.d. de nodige fondsen te
verwerven.
Voorts wordt er, mede door de mogelijkheden van wintertennis, gerekend
op een forse uitbreiding van het ledenaantal.
De gemeente Vorden heeft zich reeds
positief opgesteld t.a.v. de oprichting
van het nieuwe tennispark. De tennisvereniging rekent dan ook op de nodige steun van gemeente-zijde en zal zich
voorts ondersteund weten door de deskundige begeleiding van de Nederlandse Sport Federatie.

metergebied, waar zij de bal voorzette
op Hanneke Nijenhuis. Doordat er een
speler van de Witkampers tussen zat, is
het een eigen doelpunt geworden.
De tweede helft waren de Witkampers
veel in de aanval. Maar doordat Ratti
hard vocht, werden vele aanvallen afgeslagen. De paar kansen die ze kregen
werden gemist, zodat Ratti met de overwinning naar huis kon gaan.

3-3:
SHE l - Sociï l 2-3; Sociï 2 - Beekbergen 40-1; Sp. Lochem 8 - Sociï 3 0-6;
Oeken l - Sociï 4 0-0; Sociï 6 - Zutphen
71-1.

Inhaalprogramma 10-3:
Sociï 2 - Vorden 3; Sociï 5 - Baakse Boys
5;Sociï6-SVBV4.

Bekerprogramma 9-3:
Sociï B - Pax B.

Competitie 9-3:
Gaz. N\VL F2 - Sociï Fl; Sociï El - Erica
El; De Hoven Dl - Sociï Dl.

Ratti
Jeugd Uitslagen 2-3:
Baakse Boys BI - Ratti BI 1-3; Ratti Cl Eerbeekse Boys C2 1-2.

Ratti —D.E.O.
Op een prima veld en goede weersomstandigheden begon Ratti aan de hervatting van de competitie. Beide ploegen waren compleet en het werd dan
ook een pittige partij.
Direct van de aftrap was Ratti erg aktief
en probeerde alles op alles te zetten
om een goed resultaat neer te zetten.
Na 6 min. had Ratti succes door een
aantal die van de achterhoede opgebracht werd naar voren, opgepikt werd
door Ruud Heuvelink, deze zette een
combinatie op met Fred Bos. Deze laatste bracht met een prachtige lob de
stand op 1-0.
Maar de vreugde bleek maar van korte
duur, 4 min. later werd de stand 1-1.
Doordat een voorzet van links prachtig
werd ingekopt door de rechtsbuiten
van D.E.O. 1-1.
Ratti bleef aandringen en kreeg grote
kansen. Daarintegen bood D.E.O.
goed verweer. De ruststand bleef l -1.
Na rust eenzelfde spelbeeld, met scoringskansen van Edwin Hartman en
André Klein Geltink. Na 20 min. in de
tweede helft werd Martin Heuvelink na
een blessure vervangen door Reinier
Hendriksen.
Na het laatste fluitsignaal, van een
goed leidende scheidsrechter Wopereis, waren beide ploegen tevreden met
l punt.
Programma zat. 9 maart
Pacelli — Ratti
Zondag 10 maart
Zutphania 6 — Ratti 3

De opstelling was dit keer iets anders.
Dat kwam door een paar dames die geblesseerd waren. Hanneke Nijenhuis
deed zondag voor het eerst mee dit sei/oen in competitieverband. De trainer
had gekozen voor een opstelling die
goed moest verdedigen.
Ratti was niet zoveel in de aanval als cle
Witkampers, maar Gerrie Berendsen
kwam soms goed door de verdediging
van de Witkampers heen.
Na ongeveer een kwartier kwam Gerrie
Berendsen dooreen solo in het zestien

DASH Heren
winnen weer
Het herenteam van DASH-Amro heeft
/ich goed hersteld van de onverwachte
nederlaag van vorige week. DASHAmro moest op bezoek bij Hansa 2
(zonder de onlangs uit het ziekenhuis
gekomen Hans Leunk) en kwam met
een l-3 overwinning weer terug.
De eerste set verliep zeer goed. Hansa
maakte vele fouten waar DASH-Amro
goed van profiteerde. Hansa had in
deze fase van de wedstrijd niets in te
brengen en DASH won de set met
2-15.
De tweede set vertoonde hetzelfde
beeld, een veel sterker DASH dat Hansa volledig overklaste. Spelverdeler Richard Bijenhof en aanvaller Mark
Droppers konden elkaar in deze wedstrijd goed vinden met het gevolg dat
er veel gescoord werd. DASH won de
tweede set met 4-15.

Voetbal
Turkse Kracht l —Vorden 1: 0-3
Vanaf het beginsignaal gingen beide
teams in de aanval, dit zeer tot genoegen van het aanwezige publiek.
In de twintigste minuut werd een kopbal van Peter Hoevers met veel kunst
en vliegwerk door een speler van Turkse Kracht van de lijn gehaald.
Vlak na deze kans kregen zowel Mark
van der Linden als Peter Hoevers goede kansen om te scoren maar beide
schoten belanden tegen de reclameborden.
Door deze aanvallen werd het team van
Turkse Kracht wakker geschud en zette
zij ook de aanval in. De spits van Turkse
Kracht miste een kans voor open doel.
Een te zachte terugspeelbal van Bennie
Wentink werd door een speler van
Turkse Kracht onderschept en doelman Wim Harms kon niets anders
doen dan de speler op onreglementaire wijze neer te leggen.
De door Koruglu genomen strafschop
werd op prachtige wijze door Wim
Harms gepareerd. In de 36e minuut
knalde Koruglu op de lat en daarmee
had Turkse Kracht zijn kruit verschoten. In de 40e minuut was het Mark van
der Linden die met een prachtig schot
de bal in de bovenhoek deed verdwijnen: 0-1.
Na de rust ging Vorden gediciplineerder voetballen en gaf de achterhoede
van Vorden geen krimp. Een kwartier
voor tijd ontving Peter Hoevers op het
randje van buitenspel de bal, snelde
naar het doel en legde de bal op het
hoofd van Tom van Zeeburg die de
keeper het nakijken gaf.
Tien minuten voor tijd bracht Peter
Hoevers op aangeven van Tom van
Zeeburg de stand op 0-3. Een verdiende overwinning voor de geel-zwarten.

V.V. Vorden
Uitslagen: Reunie Al — Vorden Al
1-4; Rekken Al —Vorden A2 l -2; SSSE
BI — Vorden BI 2-0; Vorden C2 WarnsveldseBoysCl 1-8.
Turkse Kracht l — Vorden l 0-3; Vorden 2 — Zelhem 2 1-0; Hoven 3 Vorden 3 0-0; Diepenheim 4 — Vorden 4 1-4; Vorden 5 — Eerbeekse Boys
5 3-1; Vorden 7 - GSV '63 5 2-2; SHE 6
-Vorden 8 l-3.
Programma: Be Quick Al — Vorden
Al (beker); Vorden BI — Pax BI (beker); Dierense Boys Cl — Vorden Cl
(beker); Vorden C2 — Sp. Lochem C2.
Zondag 10 maart: Zelhem l —Vorden
1; Socii 2 — Vorden 3; Vorden 6 Rietmolen 4; Vorden 7 — Halle 6.

Witkampers- -Ratti
(dames)
Dash-Sorbo verslaat
Ratti had twee seizoenen geleden de
kampioenswedstrijd verloren, en dit promotie kandidaat
seizoen de thuiswedstrijd verloren van
de Witkampers. Redenen genoeg voor
motivatie.

hield door hard te vechten voor iedere
bal toch het initiatief en werd hiervoor
beloond met de setwinst en de wedstrijdwinst.
De achterstand van Dash-Sorbo wordt
elke week kleiner. Het team heeft weer
veel zelfvertrouwen waardoor het degradatiespook op de achtergrond
raakt. De dames zullen er in ieder geval
hard voor knokken om niet te degraderen.
Aanstaand weekend staat de sleutelwedstrijd tegen Mintonette uit Holten
op het programma. De dames van het
Dash-Sorbo team ondervinden veel
steun van haar supporters. Zij zijn daar
zeer dankbaar voor en ze rekenen erop
dat ook het komende weekend de
sporthal gevuld zal zijn met veel aanhangers.

Na een gestage opmars pakte het eerste damesteam van Dash-Sorbo het afgelopen weekend de volle winst tegen
het op de tweede plaats staande Kan geroe uit Hardenberg (in de derde divisie).
Onder leiding van de interim coach
Nout van Houte (coach Louis Bosman
was afwezig vanwege zijn studie) werd
het een duidelijke overwinning voor de
Vordense dames (l 2-15, 8-15, 12-15).
In een goede wedstrijd waarin zeer geconcentreerd werd gespeeld was alleen
de derde set even heel spannend. De
0-8 voorsprong werd uit handen gegeven tot 12-12. De selectie van Dash be-

In de derde set ging het fout, het spel
aan DASH-zijde vertoonde enige verslapping en het ervaren Hansa wist
daar wel raad mee. DASH-Amro verloor deze vol spanning staande set met
16-14.
Ook in de vierde set bleef het hardwerkende Hansa zeer lastig, maar desondanks wist DASH met 10-15 deze set en
dus de wedstrijd te winnen.
Koploper Harfsen leed een onverwachte nederlaag met als gevolg dat
DASH-Amro nu nog maar drie punten
achter staa^^aterdag 9 maart speelt
DASH thu^Begen middenmoter WIK
2 uit Steendëren.
Uitslagen: D2B Wilhelmina 2 — Dash
4 2-1; DSC Devolco 10 — Dash 8 2-1;
H recr. E Welsum - Dash 2-1; Dl Hansa l - Dasl^J-3; H l Hansa 2 - Dash l
1-3;
MA1B Hansa l — Dash l 3-1; IC1
Gorssel l - Dash l 3-0; DP Dash 2 SVS 3 3-0; D3A Dash 5 — SVS 6 2-1;
D3B Dash 6 - Devolco 9 1-2; DSC Dash
7 — Vios 3 0-3; H3B Dash 4 — Wilp 2
0-3.
Programma: DP Voorwaarts l — Dash
2; D3A Wilhelmina 3 — Dash 5; DSC
Voorwaarts 5 — Dash 7; H2B Devolco
7 — Dash 3; H3B Voorwaarts 3 — Dash
4; D recr.H Almen A — Dash; Dl Dash
3 — Harfsen l; D2B Dash 4 — Salvo l;
DSC Dash 8 — Epse 2; Hl Dash l Wik 1; MA1B Dash l — Devolco S;
MB1A Dash l - Harfsen 1; IC l Dash l
— Deventer l; IB1A Dash l — Devolco
Al; DS div.B Dash/Sorbo — Mintonette.

Jaarlijkse Uitvoering
'SPARTA'
Zaterdag 16 maart a.s. houdt de gymnastiekvereniging 'Sparta' weer haar
jaarlijkse uitvoering. Tijdens deze uitvoering zullen de diverse geledingen
binnen de vereniging - van jong tot
oud — zich presenteren voor het publiek.
Het inmiddels 68 jaar oude 'Sparta'
heeft een aantal moeilijke jaren achter
de rug en ziet de toekomst nu weer vol
vertrouwen tegemoet. Dit is mede te
danken aan de goede en deskundige
instructrices.
Als één van de weinige verenigingen
heeft 'Sparta' binnen haar lessen plaats
ingeruimd voor aerobic-dance. Dit is
het ritmisch bewegen op muziek. Er
zijn maar liefst zes groepen die zich
met deze vorm van gymnastiek bezig
houden, verdeeld in drie groepen senioren en drie groepen junioren.
De aerobic lessen voor jonge meisjes
zijn op de woensdagmiddag. Voor de
oudere meisjes en dames op donderdagochtend en -avond.
Naast aerobic wordt er ook aandacht
besteed aan Callanetics. Voor deze lessen kunnen zich nog leden aanmelden. Voor informatie kan men terecht
bij mevr. Wilma Koersachter (tel.
2855).
'Sparta' schenkt ruime aandacht aan
gymnastiek en turnen. Ook bij de recreanten kan 'Sparta' nog veel leden
gebruiken. Alle activiteiten vinden
plaats in sporthal „'t Jebbink". /o ook
dejaarlijkse uitvoering.
Het programma dat geboden wordt is

met name voor kinderen geschikt, want
zij kunnen deze avond kennis maken
met de vereniging 'Spar'a'. Een ieder is
van harte welkom op deze avond.

Bridgeclub Vorden
Uitslagen van woensdag 27 februari
A — 1. mevr. van Burk/dhr. Machiels
61.9%; 2. hrn. Groot Bramel/Woltei s
55.4%; 3. dms. Elferink/Nekkers
54.2%.
B — 1. mevr. Alewijnse/dhr. Nekkers
65.9%; 2. echtp. Knoppers 61.9%; 3.
mevr. Van Alphen/dhr. §nel 58.7%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

T.T.V. Treklust
Na twee toernooien van de wintercompetitie gewest Oost van de N.T.B, staat
men op een tweede plaats. De competitie gaat over vier toernooien. In maart
zullen er 2 competitie toernooien in
maneges worden gehouden. Dit is een
andere stijl van touwtrekken dan in een
sportzaal. Men hoopt dat de jeugdleden van Treklust deze tweede plaats
kunnen behouden.
De leden zullen in maart weer buiten
gaan trainen. Deze winter werd er getraind in sportzaal 'De Kei'. De buitentrainingen worden gehouden op de
donderdagavond. Ook kan men aan de
conditietrainingen deelnemen. Belangstellenden zijn welkom op het
nieuwe adres van de vereniging: KerkhofwegG (achterdr.Joling).
Men organiseert in maart 2 klaverjasavonden in haar nieuwe clubgebouw op
terrein "t Poppink'. Deze avonden zullen worden gehouden op vrijdag 8
maart en vrijdag 22 maart. Tevens zullen er op vrijdag 12 april en vrijdag 3 of
17 mei nog klaverjasavonden worden
gehouden. Bij voldoende belangstelling kan men tevens jokeren.
Men dient zich echter van tevoren op
te geven voor deze wedstrijden. Voor
meer inlichtingen:
05750-18209,
b.g.g. 05750-20455.

TulpenritVAMC
de Graafschaprijders
De Vordense VAMC De Graafschaprijders organiseert zondag 10 maart haar
jaarlijkse Tulpenrit. De ee^^rit van
het seizoen dat meetelt vooWr VAMC
Jaarplaquette 1991. Deze plaquette
kan gewonnen worden als deelnemers
in ieder geval vier keer meedoen aan de
wedstrijden van De Graafschaprijders.
In totaal worden er dit jaaHH ritten
georganiseerd.
^^
De Tulpenrit is uitgezet door de heren
Bert Regelink en Gerrit te Veldhuis. De
controle wordt uitgevoerd door dhr.
Gerard Versteege.
Belangstellenden kunnen voor in de
middag starten vanaf 'Het Pantoffeltje'
aan de Dorpsstraat te Vorden; opgave
ook 's middags. Leden hebben reductie op het inschrijfgeld.
Er kan in de volgende klasse gereden
worden: de A- en B-Klasse volgens het
KNMV reglement, waarbij de rit voor
de B-Klasse enigszins is aangepast.
Daarnaast kunnen deelnemers rijden
in de Toerklasse. Gereden wordt volgens het eenvoudige KNMV reglement. Ook mensen met weinig of geen ervaring kunnen deze Puzzelrit goed uitrijden. In iedere klasse zijn er vele prijzen
te verdienen.

doorstoot. Gerard Tiemens moest de
eer laten aan halve finalist Klaas Bor in
een partij met veel onderhuidse spanningen. Gerrit Wassink speelde de gehele partij onder druk, maar bracht het
nog tot remise.
Ook Jan Masselink deelde de punten,
maar wel weer door al in de opening
een schijf achter te komen. Henk Ruesink kwam moeizaam tot een beter
einJspel, maar winst zat er niet in.
Henk Hoekman was tenslotte als laatste bezig. Zijn tegenstander speelde in
een scherpe patij te lang op winst en
verzeilde in een kansloos overmachtseindspel.
De laatste wedstrijd is thuis in d'Olde
Smidse op 16 maart.
Het tweede team wist van te voren welke opdracht er lag. Na een misstap van
WDV uit Varsseveld was winst op Laren
voldoende. De overwinning viel met
11-5 zeker niet te ruim uit.
Jürgen Sluiter opende met een remise,
na een se hijf voor te hebben gestaan.
De winst was voor het oprapen, maar in
het eindspel verslikte Jürgen zich. Ook
Simon Wiersma boekte een zeer voordelige remise. De eerste winstpartij was
voor Henk Klein Kranenbarg die met
een 3 om 3 ruil dwars door de vijandelijke defensie sneed.
Saskia Buist snoepte een kerkhofvoorpostje weg van Johan Beltman en
kwam eveneens tot winst. Invaller Gerard Dimmendaal speelde tegen Willem Lueks. Net als in de wedstrijd DCV
3 — DEZ 2 werd deze partij remise,
maar niet zonder slag of stoot.

Dimmendaal haalde na een krachtige
centrumstand een dam, maar vatte het
daarna te licht op. Hij liet zijn dam
weer afnemen waarna een gelijkwaardige stand ontstond.
Bennie Hiddink en Jan Koerselman
deelden de punten. Tenslotte kwam
Mike Voskamp nog tot winst: hij liet
zijn tegenstander bijna op dam komen,
maar omdat hij twee schijven voor had
en een aantal 'vangen' voor de dam
kon hij toch nog winnen.

REUMA
DESnilEPIJN.
t

Li-

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrekjir.: 70.70.70.848. Giro: 324.

NATIONAAL RtUMAFONDS (JJ)

'Meerbetalersregeling'
'Meerbetalers' zijn de 'risicogroepen' onder de (in dit geval: particulier)
verzekerden. Vanwege chronische ziekte of wankele gezondheid betalen ze
vaak tientallen guldens per maand meer aan premie dan een ander.
De wetgever heeft daar per l februari een einde aan gemaakt door invoeringvan de zg. 'Meerbetalersregeling'.
Ter verduidelijking:
WTZ betekent Wet op de Toegang tot de Ziektekostenverzekeringen.
MOOZ staat voor Maatregel Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden.

DE HOOGTE VAN DE PREMIE
De premies voor de standaardpakketpolis bedragen maximaal:
f 170,30 per maand voor mensen tot 65 jaar;
f 140,00 per maand voor mensen van 65 jaar en ouder;
f 85,15 per maand voor een op de polis meeverzekerd kind
Daarnaast moeten de wettelijke omslagbijdragen WTZ en MOOZ
worden betaald.
(bedragen sinds januari 1991)

WETTELIJKE OMSLAGBIJDRAGEN WTZ EN MOOZ
(PER MAAND)
WTZ
MOOZ
TOTAAL

0 - 1 9 jaar
20 - 64 jaar
65 jaar en ouder

f 11,25
f 22,50
f 18,00

f 1,90
f 3,80
f 3,04

Deze omslagbijdragen moeten door alle particulier verzekerden
worden betaald naast de premie, dus ook door mensen met een
standaardpakketpolis. Ze tellen niet mee bij de vergelijking van
de huidige premie met de maximum-premie.
(bedragen sinds januari 1991)

VOORBEELDEN

40-jarige verzekerde

Programma
Het rittenprogramma van de VAMC
De Graafschaprijders ziet er als volgt
uit:
14 april Voorjaarsrit
2 juni Achtkastelen-rit
30 juni Vakantierit
15 september Herfstrit
ISoktoberWildrit
15 december Pannekoekenrit.

Dammen
Twee kampioenschappen bij DCV
Zowel het eerste als het tweede team
hebben met nog een wedstrijd te gaan
het kampioenschap binnen. DCV l
werd kampioen van de tweede klasse
KNDB en DCV 2 van de eerste klasse
distrikt Oost.
DCV l stond al 4 punten los, en hoefde
slechts l punt in Huizen binnen te halen voor het kampioenschap.
De uitslag werd 14-6 voor DCV. Chris
Grevers boekte als eerste een overwinning op Joke Hartkamp. Weliswaar
stond hij in het middenspel verloren,
maar door enkele foutieve ruilen keerden de kansen. Alex Klein speelde een
scherpe partij. Na enkele afwikkelingen resteerde een stand met ecu dam
tegen en drie schijven voor. Hierin
werd tot remise besloten.
Harry Vos boekte weer een goede »>verwinning. Henk Grotenhuis nam de
korte vleugel van zijn tegenstander onder vuur, en nadat zijn tegenstander
niet adekwaat de verdediging oppakte
besliste Henk de partij met een doorbraakkombinatie.
Johan Haijtink bracht de stand op 9-1
na een verrassend goede Ghestem-

f 13,15
f 26,30
f 21,04

maandpremie maatschappijpolis (3de-klasse):
WTZ/MOOZ bijdragen:

f 149,00
f 26,30

Totaal:
f 175,30
Deze verzekerde komt niet voor de Meerbetalersregeling in aanmerking. Weliswaar betaalt hij in totaal f 5,00 meer dan de voor
zijn leeftijdsgroep geldende maximumpremie (= f 170,30), maar
de wettelijke bijdragen WTZ en MOOZ mogen niet worden
meegeteld in de premievergelijking.

40-jarige verzekerde
maandpremie maatschappijpolis:
toeslag klasseverpleging:
WTZ/MOOZ-bijdragen:

f 175,30
f 35,00
f 26,30

Totaal:
f 236,60
Hoewel deze verzekerde voor zijn 3de-klasse maatschappijpolis
f 5,00 meer betaalt dan de maximumpremie van de standaardpakketpolis (= f 170,30), komt hij niet in aanmerking voor de
meerbetalersregeling, omdat hij ook een klasseverzekering heeft.

66-jarige verzekerde
maandpremie maatschappijpolis
WTZ/MOOZ-bijdragen:

f 150,00
f 21,04

Totaal:
f 171,04
Deze verzekerde komt wel voor de meerbetalersregeling in aanmerking omdat hij niet klasse-verzekerd is en f 10,00 meer premie
betaalt dan de voor zijn leeftijdsgroep geldende maximumpremie
( = f 140,00). Voorwaarde is dan wel dat betrokkene de voorafgaande periode van 3 jaar tegen ziektekosten verzekerd is geweest

Na zes jaar met veel plezier en succes onze winkel in Ruurlo te hebben
gerund, hebben wii besloten onze vleugels uit te slaan.
£
i
.. . . w
AMANN
En wel met een vestiging in Vorden.
SpFfllnn S
Onze tweede winkel is gevestigd aan de Nieuwstad 14.
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DftlC

Op donderdag 14 maart is "Vorden" open.

Optilon

Ter gelegenheid hiervan hebben wij de volgende aanbiedingen voor U:

po/tunette
iollandiaO

Stretch

Naaigaren

BH

wit en zwart, NORMAAL: 5,50 per stuk
NU 2 STUKS

750

70Atot85B
in wit en champagne
met en zonder beugel

Schiesser

12?5
HAWJIE

MARIE

Nieuwstad 14

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Huishoudschaar
NORMAAL: 12,95

En voor iedere
bezoeker
een attentie!

ALS

OPENINGSPRIJS

95

6.
MOJÏSSINKHOF

VORDEN

Tel. 05752-1965

GEVRAAGD:
Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

voor onze winkels in Doetinchem en
Vorden:

nette
winkelmeisjes

DRUKKERIJ

voor 36 uur en 20 uur per week

WEEVERS

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

Sigarenmagazijn BRAAM
VORDEN - Tel. 05752-1335
(na 18.00 uur) b.g.g. 3260

Ontdek
de andere Krokus
Houdt u van bloemen? Dan heeft de Echte Bakker
lekker nieuws voor u: de Krokus, een nieuwe, luchtige
voorjaarsdelicatesse in de vorm van een krokus.
Ze staan alleen niet zolang als echte krokussen.
Daar zijn ze te lekker voor!

REUMA
DESnUEPIIN.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410
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Periodieken

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Echte Bakker
VAN ASSELT

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

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg
Markt Vorden
Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

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

Drukkerij
WEEVERS
i s 2 2 7250 AA Voulm
Telefoon 05752 1010

„Stichting Liliane fonds"
GIRO 66 77 67 te Vlijmen
ALS DOEL:
prothese en andere hulpmiddelen
voor lichamelijk gehandicapten
*
l

Reclame deze week
10 Super Krentenbollen
10 Roomboter Appelrondjes
250 gram Slagroomsoesjes
SPECIALITEITEN:

happy to welcome you at the market

Steunt U ook de

VISSERS Volkoren

-4,5,50
3,50
1,85
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'Let op vet, eet gezond,
CCt miIlCiCr VCt

Nieuwe video bij apotheek:

krijgen. In de folder staat ook aangegeven hoe men een aantal vetarme recepten kan aanvragen bij het Voorlichtingsbureau Vlees.
Door een kaartje te sturen aan het

'Let op vet, eet gezond, eet minder vet' heet de nieuwste IRISvideo, die in nauwe samenwerking met het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding tot stand kwam. Vanaf l februari kan iedereen
die meer wil weten over gezond eten met minder vet deze video
gratis lenen bij de apotheken van Nederland.
Daarnaast is de video vanaf die datum
verkrijgbaar bij de Filmotheek van de
Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag
en bij de ruim 220 openbare bibliotheken met een uitleenmogelijkheid voor
video's. De band is ook beschikbaar gesteld aan Kruisverenigingen en GG en
GD's.
De video gaat vergezeld van eeri folder,
die nadere uitleg en verwijsadviezen
geeft.
'Let op vet' speelt ondermeer een rol in
de landelijke actie met dezelfde titel,
die op l maart 1991 in de supermarkten van start gaat. Doel van deze actie is
het gebruik van vetten terug te brengen.
Een gemiddelde Nederlander eet dagelijks ongeveer 30 gram vet teveel. Dat is
ongezond, je wordt er dik van, het vergroot de kans op hart- en vaatziekten,
bovendien speelt teveel vet een rol bij
het ontstaan van bepaalde soorten kanker.
De video 'Let op vet' laat op speelse

wijze zien hoe de consument door het
bewust kiezen, kopen en bereiden v.m
voedingsmiddelen het vetgebruik kan
verminderen. Een belangrijk onderdeel van de video bestaat uit handige
tips en informatie over nieuwe kooktechnieken, want lekker eten zonder al
teveel vet is heel goed mogelijk.
'Let op vet' kwam tot stand op initiatief
van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, de Stichting IRIS en de Nederlandse Hartstichting. De produktie
werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van WVC.
De Stichting IRIS brengt via de apotheken informatieve video's over veel
voorkomende gezondheidsvragen in
omloop om patiënten en niet-patiënten voor te lichten. In deze mini-documentaires wordt, vaak aan de hand van
persoonlijke ervaringen, uitgelegd wat
een ziekte of gezondheidsprobleem inhoudt, hoe ermee te leven valt en hoe
je gezondheidsproblemen kunt voorkomen.

Eén op de vijf mensen krijgt ermee te maken

Alles over allergieën
Een boekje vol nuttige informatie en tips over allergieën: dat was
er nog niet. Nu heeft het onafhankelijke 'UCB Instituut Voor
Allergie' er als eerste een samengesteld.
Het boekje is bedoeld om allergie-patiënten en hun directe omgeving beter
bekend te maken met het hoe en waarom van allergieën. Het heeft dan ook
de ondertitel meegekregen: 'Je allergie
begrijpen, je allergie verlichten'.
Een op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een allergische reactie. En
hoewel de wetenschap snel vooruitgang boekt, blijven er nog veel vragen
onbeantwoord. Vragen die ook allergie-patiënten zichzelf stellen.
Waarom ben ik allergisch? Kan ik de
verschijnselen tegengaan? Hoe kan ik
een allergische reactie voorkomen?

Hoe wordt een allergie behandeld?
Op deze en vele andere vragen geeft
het boekje op een begrijpelijke manier
antwoord. Ook zijn er praktische tips
in te vinden die het leven van een allergie-patiënt een stuk draaglijker kunnen maken.
Het bevat daarnaast een begrippenlijst
van de huisarts en een pollenkalender.
Het boekje (64 pagina's) is aan te vragen door een briefje te sturen aan het
'UCB Instituut Voor Allergie', Postbus
6835, 4802 HV Breda. Men hoeft alleen een postzegel van 75 cent bij te
sluiten.
»

Voorlichtingsbureau Mees, Postbus
39, 2280 AA Rijswijk, krijgt u ze gratis
toegestuurd. Op het kaartje vermeldt u
behalve uw naam en adres ook 'Recepten let op vet'.

\\I\K bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.
De redactie
f V/w. v. d. Staaij, het Hoge 60, tel. 2296
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

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

l:am. Schaafsma, Het Wiemelhtk2, tel. 3352
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Ljmburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk2

bam. furriens, Hoetinkhof 159, tel. 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

/'«//i. Besselink, Hoetinkhof 68, tel. 2638
Horsteriamp
eriam

t^p
HetWieroelink
ieroel
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fatr (lolsU'in, De Bongcrd 7, tel. 2608

Nieuwe folder over mager
vlees en vetarm eten
Er is een nieuwe, informatieve folder verschenen over magere
vleessoorten en vetarme bereidingswijzen. Deze folder met veel
tips en wenken voor lekker eten met minder vet kunt u gratis
verkrijgen bij uw slager.
Deze maand gaat de landelijke 'Let op
Vet-campagne' van start. Tijdens deze
campagne staat het vet in onze voeding
centraal. De bedoeling van de campagne is om het vetgebruik terug te dringen en mensen te wijzen op de risico's van te vet en ongezond eten.
Het Voorlichtingsbureau Vlees heeft
in het kader van deze campagne een
folder samengesteld over mager vlees
en vetarme bereidingswijzen.

Daling vetgehalte
De folder voorziet in actuele informatie over het vetgehalte van vleessoorten
die uitstekend passen in een voeding
met minder vet. Uit een recent onderzoek van TNO-voeding is gebleken dat
het vetgehalte van een aantal rund- en
varkensvleessoorten aanzienlijk lager
ligt dan in de voedingsmicldelentabel
(NEVO-tabel) staat aangegeven.
Een paar voorbeelden: Varkensfricandeau, varkenshaas en een ongepaneerde schnitzel bevatten slechts 3 gram vet
per 100 gram. Dit vetgehalte is vergelijkbaar met dat van magere rundvleessoorten nis biefstuk, runderpoelet en
rosbief.
Het geeft aan dat magere varkensvleessoorten net zo weinig vet bevatten als
magere rundvleessoorten. En dus uitstekend passen in een voedingspatroon met minder vet.

Magere bereiding
Mager vlees kan samen met een vetarme bereiding het vetgehalte in onze
voeding nog meer helpen verminderen. Bijvoorbeeld door bij de bereiding
gebruik te maken van een pan met een
anti-aanbaklaag of braadzak.
Maar ook grillen behoort tot een vetarme bereidingswijze, of het verpakken
van mager vlees in aluminiumfolie.
Ia de folder 'Minder vet, een gezonde
keuze' staan maar liefst elf praktische
tips voor vleesbereiding met minder
vet.

Recepten
De folder 'Minder vet, een gezonde
keuze' kan men gratis bij de slager ver-

Hetjeömnk
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspe!
M ispelkampdi j k
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ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Infobeurs alternatieve
behandelingsmethoden
Op zaterdagmorgen 18 mei zal er in de Odeon in Zutphen een
info-beurs van alternatieve behandelingsmethoden gehouden
worden, die informatie wil geven op gebied van natuurgenees- en
behandelwijzen aan een zo breed mogelijk publiek.
Deze alternatieve (ook wel aanvullende) geneeswijze is niet meer
weg te denken uit het aantal behandelingsmogelijkheden die we
in Nederland kennen. Toch zijn er nog veel mensen die niet precies weten wat dit inhoud. Terwijl nog meer mensen te helpen
zijn, wanneer zij tijdig een natuurgenezer of therapeut zouden
raadplegen.
Uiteraard is het verstandig eerst te weten bij wie je moet zijn voor welke aandoening. Het is juist mede daarom dat
deze beurs gehouden wordt. Enerzijds
kunnen de verschillende behandelaars
zich presenteren en anderzijds kunnen
de mensen kennis maken met de vele
mogelijkheden, zoals iriscopie, voetreflexmassage,
acupunctuur,
Slick-(modder) benenbad, die er op dit
gebied zijn.
Centraal staat het geven van informatie. Men kan een groot aantal natuurgenezers aantreffen die naast dit, ook
eventueel een verkort consult geven.
De informatie wordt zo volledig mogelijk op schrift gegeven door de behan-

Heerlijk wandelen in een
ander stukje Nederland

Harderwijk, en vervolgens vandaar
per bus naar Leuvenum. Op zich is
die busrit al een mooie tocht door
een bosrijke streek. In Leuvenum
Wie er in de winter of het vroege voorjaar een dagje op uit wil, kan ook dan in stappen we uit bij hotel-restaurant
eigen land alle kanten uit. Een wandeling door een mooi stukje Nederland, al de Zwarte Boer, een bekend verdan niet versierd met sneeuw, rijp of andere winterse dracht, is een gezonde en trekpunt voor veel mensen die gaan
ontspannende activiteit. En wanneer u eens wat verder van huis op wandela- wandelen op de Veluwe. Na een
vontuur wilt gaan, heeft het wandelprogramma van de Nederlandse Spoorwe- eventuele pauze in dit restaurant om
gen heel wat mogelijkheden in petto: maar liefst 35 afwisselende bestemmin- uit te rusten van trein- en busreis,
gen!
kan de wandeling beginnen. De routebeschrijving geeft nauwkeurig
"Wandelen met NS" is een formule Naar de Veluwe
aan waar we moeten vertrekken en
die al vele jaren een groot succes is. Omdat het startpunt van de Leuven- dus lopen we al gauw in de
Zo'n combinatie van een treinreis um-wandeling midden op de Veluwe prachtige bossen van Leuvenum en
met een wandeling door de natuur is ligt, reist u eerst met de trein naar het landgoed Leuvenhorst. De heendan ook erg aantrekkelijk en gaat
eenvoudig in z'n werk. U koopt een
NS-vervoerbewijs of u hebt er al
een, bijvoorbeeld een abonnement
of jaarkaart. Bovendien koopt u bij
het station van vertrek een wandelkaartje dat recht geeft op een routebeschrijving van het gebied van uw
keuze en de toegang. Daarna reist u
comfortabel naar het betreffende
station, waar u op vertoon van uw
wandelkaartje de routebeschrijving
ontvangt. Vervolgens loopt u naar
het beginpunt van de wandeling, of
gaat u nog een klein stukje met de
bus. En dan kan uw wandeling beginnen!
Langs een glasheldere beek
Om u vast in de stemming te brengen, geven we hier een voorbeeld
van zo'n mooie wandeling die u met
NS kunt maken: een wandeling langs
de Leuvenumse beek (wandeling 13
in het boekje "Er-op-uit" van NS).
Deze beek, die stroomt van het Uddelermeer naar het Veluwemeei, is
één van de laatste nog niet verontreinigde beken van ons land. Wie de
loop van het water volgt, maakt een
prachtige wandeltocht door een van
de mooiste streken die Nederland
rijk is.

^^fj^^^"f\

Reuma betekent pijn.
Je kunt ermee leren leven,
maar geen moment van de
dag laat het je los. Veel reumapatiënten dragen hun lot in
stilte, omdat hun handicap
niet zichtbaar is. Stilte, die
écht pijn doet.
U kunt er wat aan doen.
Uw geld kan voor een reumapatiënt direct omgezet
worden in verlichting. Door
revalidatie, hulpmiddelen en
onderzoek. Het Reumafonds
helpt daarbij. Helpt u het
Reumafonds?

delaars zelf, thuis kan men het dan nog
eens rustig nalezen.
De organisatie wil in overleg met de behandelaars een boekje uitgeven waarin
alle aanwezige behandelvormen en
hun behandelingsspectrum alsmede
naam, adres en telefoonnummer, nog
eens op een rijtje zijn gezet.
Omdat veel natuurgenezers en therapeuten vanuit de bescheidenheid werken zijn lang niet alle behandelsvormen bekend. Het is onder meer daarom dat zij worden opgeroepen om zich
in verbinding te stellen met dhr. Ter
Beek, van Ter Beek Gezondheidspraktijk, Brinkerhof 96, 7251 WP Vorden,
tel. 05752-1807.

beek was dat het geval; de naam van
de boerderij "De Zandmolen" herinnert nog aan die tijd.

reis gaat over heuvelachtig terrein
met veel grove den, en voor een
klein deel door het beekdal, waar we
veel beuken, berken en eiken zien.
Uiteindelijk komen we vanuit de
duistere bossen uit op een open gebied: het Hulshorster Zand. Dit bijzonder mooie terrein vol zandverstuivingen is in zijn soort uniek in
Europa.
Verder langs de beek
We zijn dan al zo'n anderhalf uur onderweg, en bevinden ons ongeveer
op de helft van de twaalf kilometer
lange wandeltocht. Dan komen we
aan een viaduct dat ons over een
snelweg naar station Hulshorst
brengt. Een mooi oud stationnetje
dat niet meer gebruikt wordt en er
wat verlaten bij ligt in het eenzame
Veluwse land. Van hieruit wandelen
we terug langs een andere route. Dit
deel van het traject loopt bijna helemaal langs de beek die ons nu met
zijn vriendelijke geruis blijft vergezellen. Vooral als het pas geregend
heeft, is de stroming krachtig en ook
op grotere afstand goed te horen.
Bijna bij iedere bocht in het pad hebben we schitterende doorkijkjes, en
zelfs zien we ergens een echte waterval van anderhalve meter hoogte.
Vroeger stonden er in dit deel van de
Veluwe veel papiermolens die gebruik maakten van het zeer zuivere
water. Ook langs de Leuvenumse

Aantrekkelijk gebied
Het Leuvenumse Bos is al vele tientallen jaren eigendom van de Veret,iging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Van oorsprong was dit één groot stuifzandgebied waar het Hulshorster Zand
nu dus de laatste rest van is. Ruim
honderd jaar geleden is men begonnen dit terrein te bebossen. De hier
en daar in het bos nog voorkomende
jeneverbessen herinneren nog aan
de tijd dat dit één grote stuifzandvlakte was. Nu groeien hier oude
knoestige dennen met dikke tapijten
kraaiheide eronder. Deze bossen
van verschillende leeftijden afgewisseld door heidevelden, maken dit
tot een bijzonder aantrekkelijk gebied waar het goed wandelen is. Bovendien loopt u, als u zich heel stil
gedraagt, kans op ontmoetingen met
reeën, herten en wilde zwijnen. Al
met al heel wat redenen om de volgende keer dat u eens een dagje van
de natuur wilt genieten, te kiezen
voor deze mooie NS-wandeltocht nr.
13!
Pocket met 1001 dagtocht-ideeën
Meer informatie over deze en andere NS-wandelingen vindt u in de handige pocket: 'Er-op-uit'. Dit aantrekkelijke uitgevoerde gidsje is
voor de bescheiden prijs van ƒ 4,25
te koop bij NS-stations, postkantoren, VVV's en de boekhandel. U
leest hierin veel over de bekende
NS-Dagtochten, maar ook over een
groot aantal wandel- en fietstochten,
stadswandelingen met NS plus vele
andere uitjes en zo'n zeshonderd van
de belangrijkste evenementen die
dit jaar in ons land worden gehouden.

