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Eremedaille 'Orde van Oranje
Nassau' voor Theo Eijkelkamp

Theodorus Wilhelmus Maria Eijkelkamp (Theo) heeft dinsdagmiddag op het gemeentehuis te
Vorden uit handen van burg. Kamerling de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau, uitgereikt gekregen. A

Theo Eijkelkamp is vanaf 9 maart
1953 tot 16 april 1992 in dienst ge-
weest bij de fa. Kuypers. Vandaag
maakte hij de 40 jaar vol in de rijwiel-
zaak annex fietsverhuur van de heer
Bleumink. (De heer Bleumink heeft
een paar maanden geleden de zaak
van Kuypers overgenomen, red.)
Theo Eijkelkamp trad reeds op 16-ja-
rige leeftijd bij Kuypers in dienst.
Vanwege zijn enorme veelzijdigheid

en vakmanschap is hij al vele jaren
chef-monteur. Het bedrijf van Kuy-
pers kende diverse onderdelen zoals
b.v. rijwielverkoop, reparatie en ver-
huur, bromfietshandel en reparatie,
autoverkoop en tankstation annex
autoshop, taxibedrijf etc.
'U heeft in alle afdelingen uw sporen
verdiend. Vooral uw zakelijk inzicht
was opmerkelijk zoals het regelen
met schade-experts bij schades, het

zelfstandig inruilen van fietsen, het
inrichten van de magazijnen en het
etaleren van de showroom', aldus
burg. Kamerling.

In zijn vi^tijd was Theo Eijkelkamp
van 1970 tot 1982 lid van het Vordens
Mannenkoor.
Vanaf l januari 1959 is hij lid van 'De
Vogelvriend' waar hij ook diverse be-
stuursfunkties heeft vervuld.

1993: een bijzonder jaar voor
senioren
1993 wordt een bij/onder jaar voor de ouderen in onze sa-
menleving. Dat lijkt belangrijk nieuws voor de mensen die
ouder /ijn dan zo'n 55 jaar. Maar dit is gedeeltelijk waar,
want dat bijzondere geldt ook voor hen die jonger zijn en zelfs
hen die heel jong zijn. Het jaar 1993 is namelijk uitgeroepen
tot het 'Europese Jaar van de Ouderen', waarbij ook de be-
trokkenheid van jongeren in relatie tot ouderen veel aandacht
krijgt. De Europese Ministerraad vindt dat na de jeugd en na
de gehandicapten die in het verleden al een speciaal jaar heb-
ben gehad, nu ook de ouderen in onze samenleving extra aan-
dacht verdienen.

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Om dat jaar inhoud te geven is er een
Nationaal Comité opgericht en wor-
den er in het hele land vele activitei-
ten gestart. De Stichting Welzijn Ou-
deren (SWOV) heeft zich in dit on-
derwerp verdiept en een werkgroep
ingesteld. Die dacht aanvankelijk er
goed aan te doen een dia- of video-
presentatie te maken waarin aandacht
wordt besteed aan de zorg voor de ou-
deren in ons dorp. Bij nader inzien
bleek dat dit een zeer omvangrijk
project is en dat het praktische nut
niet in overeenstemming is met de
tijd die er aan moet worden besteed.
Vandaar dat dit plan althans voorlo-
pig niet wordt uitgevoerd. Er kwam
een ander plan ter tafel dat wel direct
uitvoerbaar is.

Oud zijn is een zegen

Dat plan is gebaseerd op de gedachte
dat oud worden en zijn eigenlijk een
zegen is. Jongeren zouden moeten
ontdekken dat ouderdom niet iets is
waar je tegenop moet zien. Een soort
somber voorland waar je maar niet te
veel aan moet denken. Integendeel. Je
wordt — als het goed is — vanzelf
ouder en oud en dan ontdek je dat het
in de meeste gevallen een rijke perio-
de in je leven is waarin je een hele-
boel zorgen kwijt bent en je allerlei

plezierige dingen kunt doen. En de
mensen die tot de groep van ouderen
behoren moeten in dit 'Jaar van de
Ouderen' er eens extra attent op wor-
den gemaakt dat er, ook in de ge-
meente Vorden, erg veel te doen is
waaraan je als oudere kunt deelne-
men en waardoor je je leven meer in-
houd kunt geven.

Speciale activiteiten

Omdat het nu het 'Jaar van de Oude-
ren' is gaat de werkgroep verenigin-
gen en instellingen in onze gemeente
benaderen. Om te vragen of het mo-
gelijk is speciaal voor de senioren ac-
tiviteiten te ontwikkelen. Een paar
voorbeelden: sportbonden zal worden
gevraagd of ouderen meer actief (als
deelnemer) of passief (als toeschou-
wer) bij hun sport betrokken kunnen
worden. De bibliotheek krijgt het ver-
zoek aandacht te geven aan de senio-
ren, bijvoorbeeld in de vorm van een
tentoonstelling van oude foto's van
Vorden of door een foto- of gedich-
tenwedstrijd te organiseren. Ook be-
drijven zullen worden benaderd om
dit jaar eens iets bijzonders te doen
voor oudere plaatsgenoten. Een prak-
tisch voorbeeld hoe bedrijven kunnefl
inhaken is de sympathieke aktie van
de nieuwe eigenaar van restaurant

'Het Pantoffeltje' die bij dé herope-
ning van de zaak de bewoners van 'de
Wehme' een tocht in een dubbeldeks
bus door ons dorp heeft aangeboden
en hen daarna als zeer gewaardeerde
gasten heeft ontvangen. Zo zijn er
veel dingen te bedenken waardoor de
ouderen het komende jaar op een bij-
zondere manier aandacht kunnen
krijgen. ledere persoon, instelling of
bedrijf wordt daarom gevraagd met
ideeën te komen (telefoonnummer
SWOV 3405).

Een aantrekkelijk programma

Dingen organiseren voor de groep
van 55-plussers is leuk, maar je moet
het wel goed onder de aandacht bren-
gen. Daarom is er het plan om, als er
voldoende activiteiten zijn opgezet,
rond l april dat programma op een
overzichtelijke manier te presenteren.
Nieuwe activiteiten zouden dan, dank
zij ook de medewerking van de pers,
aanvullend onder de aandacht ge-
bracht kunnen worden. Op deze wijze
hopen de SWOV en de werkgroep
(waaraan ook vertegenwoordigers
van de ouderenbonden meewerken)
het 'Jaar voor de Ouderen' in onze
gemeente inhoud te geven. Om jong
en oud te laten zien: wie de zomer van
het leven achter de rug heeft beleeft
in de meeste gevallen als oudere nog
een mooi seizoen met veel aantrekke-
lijke kanten.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Ingezonden mededeling
Huilt n K ninhi iinnliiii; \tin th ndiulii

Geachte redactie,
Met belangstelling lees ik steeds uw
Contact. Zo ook het interview van de
jachtopziener Herman Olthof. Hij
verklaarde daarin o.a. 'Je moet trou-
wens met Herman Olthof niet praten
over jachtopziener. Aan dat woord er-
gert hij zich enorm. Zelfs collega's
noemen zich jachtopziener. Ik begrijp
dat niet. Een volkomen verkeerde be-
naming. Het is jachtopzichter. Zicht
houden op de jacht en op het hele ge-
beuren', zo zegt hij.
Met zijn bovenstaande verklaring ben
ik het niet eens.
Hij moet eens het woordenboek der
Nederlandse taal van Van Dale lezen.
Daar staat: 'Opziener: die het op-
zicht, toezicht over iets heeft'.
Om de enorme ergernis van hem weg
te nemen, doe ik het bovenstaande
toekomen.
U dankende voor het plaatsen,

M. Kamphuis
Pastorieweg 13, Vorden

Jongerendienst in Het
Achterhuus
A.s. zondagavond 14 maart is er in
'Het Achterhuus' (achter de Gerefor-
meerde Kerk) weer een jongeren-
dienst.
De vorige keer stond het Üiema: 'Als
mijn vriend/vriendin nJB gelooft'
centraal. Gezien de positieve reakties
die dit opleverde zal er (op verzoek)
zondagavond opnieuw aandacht aan
worden besteed in de vorm van dit
thema: 'Als onze vriendowiiet gelo-
ven... wat dan nog?!'
Voorganger is ds. K.H.W. Klaassens
en het trio Hennie van Muyen, Hen-
nie Reindsen en Marion Knol zullen
de dienst muzikaal komen opluiste-
ren. De dienst is georganiseerd door
de Hervormd/Gereformeerde jeugd-
werkgroep die hoopt dat jij/dat u ook
komt. De koffie staat klaar!

M,
/ l 11i 'L-.-asr. >ed

Dat hoeft absoluut niet. Want
of je nu vijftig kilo weegt en je
partner honderd, Cascade heeft
voor elk gewicht het juiste bed.
Een Cascade waterbed is boven-
dien beter voor je rug. En je ligt er
ook minder in te draaien.

Verder garanderen we u dat
een waterbed niet piept, kraakt of
klotst en niet door de vloer zakt.
Probeer 't maar eens bij ons uit.
Dan kunt u 't verschil in gewicht
tussen u en uw partner goed testen.
Zowel op een Cascade-
waterbed als
op een tradi-

waterbedden

Oascaoe. n Dijk van een
jea,

L U B B E R S
W O O N W I N K E L

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1286

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Woensdag 10 maart bidstond voor gewas en ar-
beid, 19.30 uur ds. H. Westerink, m.m.v. de
Cantorij. Gezamenlijke dienst met de Geref.
Kerk in de Dorpskerk.
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Er is zondagsschool en jeugdkerk; 19.00
uur ds. K.H.W. Klaassens, Jongerendienst in het
Achterhuus. Vervolgthema: 'Als mijn vrienden
niet geloven, nou en?!' Muziek: Hennie en Hen-
ny. Koffiedrinken.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur gez. Jongerendienst in Achterhuus bij
Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 13 maart 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 14 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 maart Pastor
J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 13-14 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, (zon-
der 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: School-
straat 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 huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenarts van zaterdag 13 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 7 uur dr. Breukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 13-14 maart P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.

Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenlsdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer 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.

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

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

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

Centrale meldpost vrljwllllgershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wlchmond
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. l. de Zwart,
Maasbracht.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 14 maart 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 maart Pas-
tor Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da

gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
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-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.

Jong Gelre
A.s. donderdagavond 11 maart orga-
niseert Jong Gelre in samenwerking
met touwtrekvereniging Vorden een
avond in het Dorpscentrum.
Dhr. G. Barink zal wat gaan vertellen
over de inhoud van de touwtrekvere-
niging Vorden en over de Nederland-
se Touwtrekbond.

Na de pauze zal de heer Jan Groot
Wassink (een grote bekende in de Ne-
derlandse louwtreksport) de techniek
en tactiek van het touwtrekken uitleg-
gen.

Leden van Jong Gelre en Touwtrek-
vereniging zijn van harte welkom,
maar ook niet-leden zijn van harte
welkom.
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GRANDIOZE
VOORJAARS-
MODRSHOW

met medewerking var

Siemerink Optiek

Eigentijdse stijl, verfrissende combinatie's en
stijvolle eenvoud. Dit weerspiegelt het gevoel

van de zelfbewuste vrouw.
Daarom willen wij u uitnodi-
gen voor een bezoek aan onze
modeshow. U kunt de nieuwe
voorjaarscollectie bewonderen
in Hotel Bakker te Vorden op
15 maart a.s.
's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur
's avonds om 19.30 uur

(Toegang gratis, wel graag reserveren.
Tel. 05752-1971)

D A M E S M O D E

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Wist u dat onze ZURE ZULT
meerdere keren met

goud bekroond is
nu extra voordelig

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 K,IO 9,95
Speklapjes 1 k,io 7,45

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 8,95
Rundergehakti küo 12,50

Hamburger per ̂  1,00
MAALTUD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTKEUKEN

TjapTjoy
500 gram

6,25

SPECIALITEITEN

HONGAARSE
SCHNITZELS
s haien 4 betalen

Bakje Zure Zult
per stuk 1,95

Achter Ham
100 gram 2,10

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lokker!

100 gram 2,85

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlapjes
1 kilo 9,95

Fricando
500 gram 6,95

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

SPARTA

UITVOERING
20 MAART

Sporthal 't Jebbink

Aanvang 19.30 uur

KOMT ALLEN!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Vordens Toneel brengt voor
U: 3 klepels in het hoender-
hok (klucht in 3 bedrijven) op
zaterdag 13 maart a.s. In het
Dorpscentrum. Zaal open
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Entree f 5,-.

• TE KOOP: Honda Clvlc
1.5 S, Bj. 84, tel. (05752)
1261.

• TE KOOP: MBT geteelde
aardappelen en witlof. Tuin-
derij Bannink, Hulshofweg 8,
Ruurlo. Tel. 05736-1311.
Aardappelen eventueel be-
zorgd.

• TE KOOP: z.g.a.n. massief
eiken eethoek. Ronde tafel 1
m. 20 + spinpoot. Telf. 05752-
1644.

• TE KOOP: Maïs. Korenblek
achter het spoor. Tel. 1671.

• GEVRAAGD: Wie wil er
ons tuintje tegen beloning on-
derhouden? Telef. 05752-
3276.

• Vordens Toneel brengt voor
U: 3 klepels in het hoender-
hok (klucht in 3 bedrijven) op
zaterdag 13 maart a.s. In het
Dorpscentrum. Zaal open
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Entree f 5,-.

• TE KOOP: Ulttrektafel + 4
stoelen (gestoffeerd). G.W.
Wahl, De Boonk 51.

• TE KOOP. 50 gew. grlnd-
tegels 50x50, 90 trottoirte-
gels 30x30. Vorden, tel. 2783.

• TE HUUR: in buitengebied
van Vorden zelfstandige
woonruimte 1 slaapkamer
b.g., woonkamer, keuken,
badkamer, hal. Brieven onder
nummer 50-1, Buro Contact,
Postbus 22,7250 AA Vorden.

• GEZOCHT: woonruimte
voor dame (60+). Tel. 05750-
23137.

• Vordens Toneel brengt voor
U: 3 klepels in het hoender-
hok (klucht in 3 bedrijven) op
zaterdag 13 maart a.s. In het
Dorpscentrum. Zaal open
19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Entree f 5,-.

TE KOOP:
LANDBOUWGROND
BIJ INSCHRIJVING

VORDEN
Perceel weiland, gelegen aan de
Hengeloseweg, nabij de woning,
plaatselijk bekend Hengeloseweg 13.
Groot ca. 1.55 Ha.

Nadere informatie, verkoopvoorwaarden
en inschrijfbiljetten zijn verkrijgbaar bij:

makelaardij en assurantiën bv

imes
Wichmondseweg 16
7255 KZ Hengelo (Gld.), tel. 05753-2359 NVM

Schildersbedrijf

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

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

VOORJAARS-AANBIEDING
Geldig van woensdag 10-3 t/m woensdag 17-3.

APPEL-SPIJSTAARTJES
gevuld met verse appels, kaneel en

100% amandelspijs

van f 6,50
voor

* * * * * * * * * *

5,45
VRUCHTENVLAAITJES
met vers fruit H 7f\

per stuk l j f w
* * * * * * * * * *

Een hartige variatie:

RAGOUT BROODJE

per stuk 1,65
P.S. Zie ook onze dagaanbiedingen!

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Manege
PEPPELENBOSCH
Larenseweg 3 - 7251 J L Vorden
Tel. 05752-2340

BIEDT AAN:
pony- en paardrijles voor beginners en
gevorderden

Verhuur pony's en paarden voor
buitenritten.
Voor partijtjes rondritten met Jan Plezier of
huifkar.

Pensionstalling.
Binnen- en buitenmanège.
Gelegen in de bossen van Vorden.

Belasting-invulavond
te Vorden

« voor FNV-leden
/

De afdeling Vorden vult voor haar leden
(geheel gratis) de belastingformulieren op
een deskundige wijze in op woensdag 10 en

24 maart a.s.

Maak hiervoor een afspraak:
tel. 05752-2461 s.v.p. na 18.00 uur.

Hooikoortsbe strijding
kost voortaan
niet meer dan
55 cent per dag.

Een voorjaar en een zomer zonder
hooikoorts? Dat kan! Met de
Hooyfree* 3 maandenkuur van
Jacob Hooy. Voor niet meer dan
55 cent per dag!
De Hooyfree* homeopathische
3 maandenkuur bevat 6 capsules
met het allergeen histamine en
6 capsules met het allergeen pollen

Eenvoudig
Slechts éénmaal per week neemt u in de inhoud van één
capsule Hooyfree* in. U hoeft dus niets mee te nemen
naar uw werk. Gemakkelijker kan het niet!
Met de Hooyfree" 3 maandenkuur bouwt u weerstand op
tegen hooikoorts en alle hooikoorts-symptomen zoals rode
ogen, niesbuien, snotteren e.d.

Acuutkorrels
In het begin van de kuur kunnen
de symptomen tijdelijk verergeren.
Dat is overigens een goed teken.
Om aanvallen tussendoor op te
vangen zijn er Hooyfree* acuut-
korrels, in een handig kokertje. Neem desgewenst elk half
uur 3 korrels in. Het resultaat merkt u al na enkele uren.
De acuutkorrels zijn los verkrijgbaar in een doseerkokertje.
Ze zijn GRATIS bij aankoop van de 3 maandenkuur

fl. 8,95

JACOB HOOY
LIMMEN/HOLLAND

Hooyfree
VERKRIJGBAAR BIJ:

DROGISTERIJ PARFUMERIE

TEN KATE
Zutphenseweg 2-7251 DK Vorden

Nu bij ons
inde

showroom
de nieuwe

FORD
MONDEO

AUTOBEDRIJF

Groot
Jebbink Rondweg 2

Vorden
Tel. (05752)1794

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

N. Meek
gediplomeerd pianostemmen

f60-
Tel. 05750-27702

RABOBANK-DASH
STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

1993

Aanmelding voor dit toernooi dat wordt
gehouden

VAN 1 t/m 5 JUN11993
mogelijk tot 1-4-1993.

Formulieren verkrijgbaar bij mevr. W. Kuit,
Hoetinkhof 275, Vorden, tel. 2917.

OPLAATS GOUD VOLKOREN VAN ELFZADEN

Bruin Brood is gezond!
Wij bakken elke dag vele soorten

BRUIN EN VOLKOREN:
Zo uit de oven in de winkel VERSER KAN NIET!

AANBIEDING:
Krentebollen u 5 betalen
DOlUSSen 1 pak van 5,- voor 4,t)U

Toafelkuukskes 1 pak van 4,50 voor 4,-
Cocosmacronen-koeken of Mueslikoeken 1 pak van 4,75 voor _ 4,25

WARME BAKKER OPLAAT
bakt het voor U!
VORDEN - Telefoon 1373



Hij is nog heel klein.
We vinden het fijn
dat nu iedereen mag weten
dat onze zoon en broertje

Daan

zal heten.

25 februari 1993

Marco en Marjon
Horstman
Stef en Marlot

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
zusje

Hendrikje Esther

We noemen haar

Esther

Bert, Jannie en
Marieke Tuinman

5 maart 1993

Lindeseweg 28
7251 NS Vorden
05752-6433

Wij zijn blij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Marye

datum: 6 maart 1993
gewicht: 3450 gram
lengte: 51 cm

Jan, Petra en Rianne
Rietman-Leunk

Baakseweg 2
7251 RH Vorden
Tel. 05752-1101

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de be-
langstelling en het warme me-
deleven, welke wij hebben mo-
gen ervaren na het overlijden
van onze vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Albert Jan
Kettelerij

Uit aller naam:

Familie Kettelerij

Maart 1993
Kostedeweg 4
7251 MZ Vorden

10 T/M 20 M A A R T 1993

W. F. Hermans ontrukt
oorlogsdagboek aan de

vergetelheid.
Cadeau bij aankoop van

ten minste f 19,50 aan
Nederlandse Boeken,

zolang de voorraad

Boekhandel LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN-Tel. 3100

Chr. Muziekver.
'SURSUM CORDA'

Vorden
vrijdag Wen

zaterdag 20 maart

UITVOERING
GRATIS kaarten

bestellen bij:
dhr. H.J. Arendsen

tel. 05752-2403

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

X
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Op woensdag 24 maart
hoop ik 65 jaar te worden.

4'-
-*-
-*-

H.C. Sprukkelhorst

Om mij hiermee te feliciteren
nodig ik u uit op vrijdag 26 maart
van 20.00 tot 23.30 uur in
café-restaurant 'De Luifel', Dorpsstraat 11
te Ruurlo.

Maart 1993.
Koppeldijk 48,7271 EZ Borculo.

*
*

*
*
*
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Ter gelegenheid van het afscheid van

Jhr. mr. J.J.A. Greven

als notaris te Vorden en de benoeming van

mr. R. Das -*-
"'?'~

X]
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tot diens opvolger per l maart jI. zal op
vrijdag 19 maart a.s. van 17.00 tot 18.30 uur
een receptie worden gehouden in Hotel

Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Relaties, cliënten en belangstellenden zijn op
deze recept/e van harte welkom.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat moeder voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na voorzien
te zijn van de H. Sacrament der Zieken, toch nog
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Johanna Geertruida
Rouwenhorst-Seesing

op de leeftijd van 84 jaar.

Vorden: J.B. Rouwenhorst

Vorden: Bennie en Henny

Dinxperlo: Jan en Marietje

Vierakker: AnnekeenJan

Nijmegen: Truus

Weston (U.S.A.): Marietje en Floyd

Ruurlo: Henk en Dinie

Klein- en achterkleinkinderen

4 maart 1993

'DeWehme'
Nieuwstad 32, k.40
7251 AJ Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 9 maart plaatsgevonden
op het R.K. Kerkhof te Vierakker.

4'- '-T-'
-ïtejHH:-̂ ^^

Wegens ziekte gaat
de bruiloft van

Jos Klein Gebbinck
en

Joke Roelvink

vrijdag 12 maart niet door.

Wij vragen:

ALL-ROUND TIMMERLIEDEN
* zelfstandig kunnen werken
* bekend zijnde met alle voorkomende werkzaamheden.

* nieuwbouw
* verbouw
* onderhoud

Aannemersbedrijf Fa. G. BARGEMAN en Zn,
Ruurloseweg 53, 7251 LB Vorden
Tel. (05752) 1258, b.g.g. 2392

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij mij gedurende zijn leven heeft omringd,
deel ik u mee dat geheel onverwacht van mij is
heengegaan mijn lieve man

Hendrik Carel Bosch

op de leeftijd van 61 jaar.

LJ. Bosch-Wesselink

7231 PR Warnsveld, 4 maart 1993
Oude Borculoseweg 18

De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag
9 maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Wegens tragische omstandigheden

kan de feestavond van de

LR. en P.C. De Graafschap

op zaterdag 13 maart a.s.

in 'De Herberg'

GEEN doorgang vinden.

Het bestuur van de
L.R. en P.C.
De Graafschap

Pootaardappels
bestellen?

Nu Kluvers bellen!

KLUVERS
Voeders

Zutphenseweg 41
VORDEN

Tel. 05752-1318

SPARTA

UITVOERING
20 MAART

Sporthal 't Jebbink

Aanvang 19.30 uur

KOMT ALLEN!

VORDENS TONEEL

3 Klepels
in het

Hoenderhok
(KLUCHT IN 3 BEDRIJVEN)

op zaterdag 13 maart a.s.
in het Dorpscentrum
Zaal open 19. 30 uur
Aanvang 20.00 uur

Entree f 5,-

Bouw- en Houtfond FNV

Paasverzi l vering
op dinsdag 16 maart
van 19.00 tot 21.00 uur

Voor RBS laatste tegoed-staat en
voor de schilders VTU-formulier
meebrengen.

De PV, Het Hoge 16.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Met veel genoegen willen wij U

hierhikuitnodigen voor het bijwonen

van onze

op donderdag 18 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!

's morgens 9.45 uur

's middags 14.00 uur

15.30 uur
's avonds 19.15 uur

Een stoel reserveren is mogelijk.

mode
burg. galleestraat 9 - vorden tel: 05752-1381



En binnenkort zit
IGLO Vissticks
10 stuks van 3.25 voor..

AH Dubbeldranken
diverse smaken - 1 liter .

Kippebouten
1 kilo..

AH Magere Yoghurt
1 .liter

kersen- en roomkorfjes
per stuk van 1 .50 voor . . ...............

Page PlUS toiletpapier

8 rol van 4.99 voor..

2.69
1.79
4*98
0.99
0.99
3.99

Sparen voor prachtige
Hartman zonnestoelen.

Doet U al mee met onze spaaraktie voor sterke stapelbare Hartman zonne-
stoelen? Daarmee zit U van de zomer, wat je noemt, goed. En het gaat
vanzelf.

Een spaarkaart met 16 stempels heeft U zo vol en is die Hartman zonnestoel
binnen handbereik.

Een stempel krijgt U bij elke 25 gulden aan boodschappen, die toch altijd al
voordelig geprijsd zijn en om U op weg te helpen, doen we er nog
een schepje bovenop, nee nee er vanaf!

Aanbiedingen geldig van 8 t/m 13 maart alleen bij:

MOLENHOEK

Alben
Hengelo (G)

IN DE MOLENHOEK
DE „WINKELSHOEK"
VAN HENGELO
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Lenteprikkels bij
Modecentrum Tennissen
De lente is in aantocht, dat merken wij allemaal. De dagen
worden weer langer en de zon laat zich al weer zien. De lente is
al begonnen hij Modecentrum Teunissen in Ruurlo. Binnen,
maar ook in de etalages, kan men al kennis maken met de
verschillende mode-items van dit voorjaar. Zacht, dat zijn de
leuren van dit voorjaar. Mooie ecru tinten, gecombineerd met
veel verschillende kleuren blauw: variërend van ijshlauw tot
marineblauw.

Voor de dames vinden we verschil-
lende thema's. Er is ruim aandacht
besteed aan het thema 'naturals'.
Mode die in belijning terug gaat naar
de essentie van het leven. Een lang en
slank silhouet met weinig details.
Kleuren die hier worden gebruikt zijn
de zand- en blauwe tinten.
De pullovers zijn weer wat gematig-
der in vorm en iets korter dan vorig
jaar.
Wel veel gemaakt in mooie natuurlij-
ke materialen, zoals katoen en linnen.
Verrassend zijn de opengewerkte
breimethoden en de ribbelbreisels,
die doen denken aan de hemden van
vroeger. /
Men vindt in de collectie van Mode-
centrum Teunissen natuurlijk een uit-
gebreid aanbod in klassieke maar ui-
terst geraffineerde modellen speciaal
voor gelegenheden. Voor een 25-ja-
rig of 40-jarig huwelijk. Of voor als
zoon of dochter gaan trouwen.
De merken Fink en Frankenwalder
brengen speciaal voor deze dagen een
schitterende collectie. Veel mooie ex-
clusieve dessins en prachtige stoffen.

Voor de heren wordt het een seizoen
van veel kleur. Dit voorjaar vindt
men deze kleuren dan beslist ook te-
rug. Nieuw zijn wel de ruiten. Opval-
lende kleuren in kleine en grote ruiten
vindt men in pantalons en blazers. De
pullovers zijn veelal afgeleid van de
golfsport. Katoenachtig en met een
V-hals. Veel mannen hebben in de af-
gelopen seizoenen al kennis gemaakt
met de pantalons van Mobiel Elasto.
De pantalon met de rekbare band, die
zorgt voor een enorm draagcomfort.
Zo heeft men altijd iets over voor als
men zit of auto rijdt. Deze broek mag
zelfs in de machine gewassen wor-
den.

Men merkt, er is een heleboel te bele-
ven bij Modecentrum Teunissen in
Ruurlo. Kom gerust eens binnen en
kijk vrijblijvend naar de eindeloze
combinatiemogelijkheden.
Zaterdag 13 maart a.s. houdt Mode-
centrum Teunissen haar Open Huis.
Tijdens de doorlopende modeshow
tonen mannequins en dressmen de
beste modellen uit de collectie.

Gebruik deel
woonruimte als
praktijkruimte
Woningbouwvereniging Thuis Best
heeft besloten in principe accoord te
gaan met verzoeken tot het verhuren
van een gering gedeelte van de woon-
ruimte (één kamer) voor praktijk-
ruimte, anders dan middenstands- of
andere bedrijfsruimte.
Hierbij valt te denken aan pedicure,
schoonheidsspecialiste etc. De toe-
stemming wordt verleend voor een
periode van maximaal drie jaren,
maar verlenging is mogelijk.
Aangezien de huidige huurovereen-
komst een dergelijk gebruik niet toe-
staat, wordt e.e.a. in een afzonderlij-
ke overeenkomst vastgelegd.
Uiteraard wordt bij beëindiging van
het huurcontract voor de woonruimte
ook het contract voor de praktijk-
ruimte teniet gedaan en dient de ruim-
te weer in de oorspronkelijke staat,
geschikt voor bewoning, te worden
teruggebracht.
Verzoeken kunnen worden ingediend
bij de administratie van de woning-
bouwvereniging.

Jaarvergadering
VRTC
Onder grote belangstelling van de le-
den hield de Vordense Rijwiel Toer-
club 'De Achtkastelenrijders' haar al-
gemene jaarvergadering in Café Res-
taurant 'De Herberg'.

In zijn openingswoord blikte voorzit-
ter dhr. H. Ebbink nog even terug op
het afgelopen jaar dat als een succes-
vol jaar kon worden bestempeld: een
ledenwinst, prima verlopen evene-
menten met als uitschieters de drie-
daagse naar de Friese en Groningse
waddenkust en de veldtoertocht met
ruim 600 deelnemers.
Verder noemde de voorzitter de grote
mate van bereidwilligheid van de le-
den in het zelf organiseren en het
meedenken in verenigingsverband.
De VRTC zal zich niet verder in gaan
zetten in het Run-Bike-Run gebeuren
en het lidmaatschap opzeggen van de
Ned. Thriathlon Bond.
De verslagen en notulen van zowel de
penningmeester als de secretaris le-
verden geen noemenswaardige pro-
blemen op.
De penningmeester sloot zijn boek-

RECEPT
V N D W K

S L A G E R IJ

Basisbereiding bakken:
Laat in een passende pan boter uitbruisen en
licht bruinen. Het
formaat van de pan
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verbrandt de
boter, in een te kleine pan
wordt het vlees nie t
geli jkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan
weers/.ijden dicht en
temper het vuur. B l i j f met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer liet
regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het
vereiste gaar tepunt . l let vlees uil de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram runder- ot half-om-halfgehakt
175 gram lasagne
l t i jngehakt u i t je
ifi literblik hele lomaten op sap
l theelepel zout
>/4 theelepel oregano
'/4 theelepel th i jm
'/4 theelepel cayennepeper
'/4 theelepel knoflookzout
l laurierblad
zout
t ei
225 gram ricotta of mon chou
225 gram mozzarella (plakjes)

Lasagne

V L O G M A N

Bereiding:
Bak het rundergehakt en de ui in een

koekepan met anti-
aanbaklaag al roerend
goudbruin. Voeg
tomaten, tomntenn.it en
alle kruiderijen toe. Kook
al roerend even op, draai
het vuu r dan laag. Laat
afgedekt 5 minuten
sudderen; verwijder het
laur ie rb lad en bind het
eventueel iets. Kook de

lasagne in kokend water met zout beetgaar.
Laten uitlekken. Schik de lasagne in een
ingevet te ovenschaal dakpansgewijs over
elkaar. Smelt de ricotta of mon chou en klop
het ei erdoor. Verdeel de helft over de lasagne
en strijk de/e goed uit naar de hoeken. Leg
de helft van de mo/zarella erop met de
vleessaus. Herhaal dit met de rest van de
lasagne, vleessaus en kaas zodat er
verschillende lagen op elkaar komen. Zet de
ovenschaal ca. 45 minuten op 180°C (stand 3)
in de oven.
Lekker met veldsla.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 3860 kj (920 kcal)
Eiwit: 50 gram
Vet: 63 gram
Koolhydraten: 39 gram

jaar af met een kleine winst. Ook van-
uit de kascommissie waren er geen
op- of aanmerkingen.
Ook dit jaar staan er weer diverse ak-
tiviteiten op de kalender zoals b.v. de
driedaagse naar Zeeland en de
9-daagse naar Noorwegen.
Verder wil de VRTC onder de aan-
dacht brengen dat er een wildgroei
ontstaat in het ATB-gebeuren, welke
zich dan niet houdt aan de paden en
als een wilde tekeer gaan in de diver-
se landgoederen rond Vorden. De
voorzitter benadrukte dat het vooral
de niet-georganiseerden zijn en dat
dit terug slaat op de fietsclubs die hier
op aangekeken worden.
Na de pauze hield dhr. W. Haas, huis-
arts en tevens fervent wielertoerist
met o.a. deelname aan het Wereld-
kampioenschap voor medici, een le-
zing over de medische kant van het
fietsen, het trainen, de verzorging en
effecten van het duur-uithoudings-
vermogen van de diverse leeftijden in
het toerfietsen.
Hij vond een aandachtig gehoor en
kon na afloop ook de diverse vragen
die er zijn op bijzonder humoristische
wijze beantwoorden.
De voorzitter dankte dhr. Haas voor
zijn uiteenzetting over dit aspect van
het toerfietsen en bood een attentie
aan en dankte verder iedereen voor de
komst en sloot de geslaagde jaarver-
gadering.

Baby- en
kinderkleding- en
speelgoedbeurs
De activiteitencommissie van peuter-
speelzaal 'Ot en Sien' organiseert
twee keer per jaar een kledingbeurs.
Eén op een zaterdag in oktober voor
de winterkleding en één in maart voor
de zomerkleding.
Om we^yiieuw materiaal te kunnen
aanschi^Ph zal er op zaterdagoch-
tend 20 maart een baby- en kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs worden
georganiseerd voor de zomerkleding.
Woensdagavond 17 maart en vrijdag-
avond ^y-naart voorafgaande aan de
beurs l^^men kleding en speelgoed
inleveren aan de peuterspeelzaal 'Ot
en Sien', 't Jebbink 13a. Het is de be-
doeling om de artikelen te verkopen
en/of op fifty-fifty basis met de inzen-
ders te delen. Men mag de artikelen
ook schenken.
Kleding en artikelen die niet verkocht
worden kan men na de beurs weer op-
halen. Wat er verder overblijft zal
men aan een goed doel geven.
Men hoopt op een goede opkomst.
Tot 20 maart!
(Voor nadere informatie: Gerrit Lim-
pers, tel. 05752-3065. Tijdens kan-
tooruren: tel. 05752-7463.

Jong Gelre
Dropping
Op vrijdagavond 19 maart houdt Jong
Gelre haar jaarlijkse dropping. Het
enige wat de organisatie los wil laten,
is dat je wel lef moet hebben om mee
te doen! Gezamenlijk vertrek vanaf
parkeerplaats café Eskes.

Kantine
v.v. Vorden
'Disco Paleis'
De activiteiten commissie van de
V.V. Vorden is er in geslaagd om haar
eerste activiteit namelijk het organi-
seren van een Disco avond voor de
gehele jeugd tot een groot succes te
maken.
De kantine was hiervoor omgetoverd
tot een prachtig Disco paleis, met
knipperende sfeer verlichting en goed
verzorgde discomuziek.
De jongens van Free Sound maakten
het feest echt kompleet. De jeugdige
voetballers hadden zelf gezorgd voor
het vrouwelijk schoon zodat er volop
gefeest werd. Menig Top 40-nummer
deed het dan ook zeer goed.
Al eerder op de avond was er een car-
navalsdisco voor de pupillen ge-
weest. De ouders van de jongens had-
den hun aankomende voetballers ver-
kleed in prachtige creaties, voor de
meeste jongens was het de eerste keer
dat er kennis werd gemaakt met een
echte Disco. De jongens van Free
Sound hadden speciaal carnavalsmu-
ziek meegenomen, zodat de jongens
van de F tot aan de D zich lekker kon-
den uitleven.

Toch fijn om hier bij te horen en het
was harstikke gezellig, was een veel
gehoorde reaktie. De activiteiten-
commissie kan terug zien op een
prachtige avond, welke zich in de toe-
komst ongetwijfeld zal herhalen.

Feestavond s.v.
Ratti
Afgelopen zaterdag vond de jaarlijk-
se feestavond van s.v. Ratti plaats in
zaal 'De Herberg'.

De avond werd met een korte toe-
spraak officieel geopend door secre-
taris M. Bekman, waarna een amu-
sant optreden door de A-jeugd volg-
de.
Ook werd er weer een prima verzorg-
de verloting gehouden waarvoor de
organisatie langs deze weg de Vor-
dense ondernemers dankt voor de
door hen beschikbaar gestelde prij-
zen.
Het trio 'Assorti' zorgde deze avond
voor de muzikale omlijsting, waarop
tot in de kleine uurtjes werd gedanst
en gefeest.

Op l maart 's middags werd de poli-
tie gealarmeerd door omstanders dat
enige jongens bezig waren met een
luchtdrukpistool. Ze schoten in de
omgeving van de Schuttestraat op
enige meerkoeten. Onmiddellijk ter
plaatse gegaan en de knapen aange-
troffen. Ze werden meegenomen naar
het bureau. Het pistool werd ingeno-
men en de ouders werden van het
voorval in kennis gesteld.
Op l maart deed een Vordenaar aan-
gifte van diefstal van zijn rijbewijs,
kentekenbewijs en een geldbedrag.
De diefstal was elders in het land ge-
pleegd. De aangifte werd opgeno-
men.
Op l maart omstreeks 23.30 uur vond
op de Oude Zutphenseweg een onge-
val plaats tussen een personenauto en
een ree. De ree stak de weg over en
werd aangereden en overleed ter
plekke. Jachtopzichter is ter plaatse in
kennis gesteld.

Op 2 maart omstreeks 00.40 uur vond
op de Zutphenseweg een ongeval
plaats. Een bestuurder van een perso-
nenauto week uit voor een plots
overstekende hond. Hij b^te vervol-
gens tegen een in d^pnkcrbcrni
staande boom op. De bestuurder werd
per ambulance overgebracht naar het
streekziekenhuis 'Het Nieuwe Spit-
taal' te Zutphen. Na behandeling al-
daar kon hij weer naar j^k.. De auto
geraakte totaal vernield^Wverd afge-
sleept. De voertuigdocumenten wer-
den ingenomen.

Op 3 maart omstreeks 08.10 uur vond
er wederom een ongeval plaats tussen
een overstekende ree en een perso-
nenauto op de Wildenborchseweg.
De ree overleed ter plekke.
De politie waarschuwt de weggebrui-
kers in onze gemeente ervoor dat er
de laatste tijd vrij veel reeën het
slachtoffer worden van verkeerson-
gevallen. Wees alert. Pas uw snelheid
ten alle tijde aan.

Op maandagavond l maart, tussen
18.45 en 19.30 uur, zijn twee City Bi-
kes ontvreemd welke gestald stonden
bij het Dorpscentrum. De fietsen zijn
vrij nieuw en vertegenwoordigen een
waarde van totaal ongeveer f 1.000,-.
Ook hiernaar werd een uitvoerig on-
derzoek ingesteld.

Op 4 maart werden de fietsen aange-
troffen in Zutphen. De daders zijn in-
middels bij de politie van Vorden be-
kend en de heler, die de gestolen waar
gekocht had voor een zeer laag be-
drag kreeg eveneens een proces-ver-
baal.
Een ontvreemd geldkistje uit een be-
drijf in Vorden, alwaar op l maart een
inbraak was gepleegd, werd elders in
een container aangetroffen. Na on-
derzoek zal het geldkistje, thans zon-
der geldinhoud, teruggegeven wor-
den aan de rechtmatige eigenaar.

Op 3 maart werd aan de Schonevelds-
dijk een dode reegeit aangetroffen.

Op 5 maart omstreeks 15.50 uur vond
op de kruising Ruurloseweg/Wilden-
borchseweg een ongeval plaats tussen
twee motorvoertuigen. Het betrof een
kop/staart-ongeval waarbij de achter-
ste bestuurder tegen de voorste
oprijdt. Het gevolg was enige lichte
materiële schade.
Tussen 4 en 5 maart is er ingebroken
in een woning aan het Heijink. Men is
de woning binnengekomen via de
achterzijde. Ontvreemd werd o.a. een
videorecorder en een geldbedrag. Di-
verse ruimten waren doorzocht. Een
buurtbewoner had op 5 maart 's mid-
dags enige stemmen gehoord. Onder-
zoek in deze duurt nog voort.
In de afgelopen week is er gevent
langs de deur. Men bood een bestek-
cassette aan. U bent gewaarschuwd.

Op 5 maart omstreeks 21.05 uur vond
er een ongeval plaats op de kruising
Horsterkamp/W. Alexanderlaan.
Twee personenauto's reden tegen el-
kaar doordat de een geen vrije door-
gang kreeg. Het gevolg was aanzien-
lijke materiële schade. De beide
auto's dienden te worden afgesleept.
De desbetreffende kentekenbewijzen
zijn ingenomen.

In de nacht van 6 tot 7 maart werd er
een fiets ontvreemd welke gestald

stond bij de Kerk aan het Dorpsplein.
Betreft een zwarte Gazelle herenfiets.
Algemeen kan gesteld worden: Sluit
uw fiets af!

Tijdens afwezigheid van de bewoners
die op vakantie waren is getracht in te
breken in een woning aan de Beatrix-
laan. Dit is niet gelukt.
In het afgelopen weekend is een
bloempot met plant (buxus) ont-
vreemd uit de voortuin van een per-
ceel aan de Voornekamp. Men heeft
van dit feit aangifte gedaan bij de po-
litie. Dit is reeds de tweede bloempot/
buxus diefstal aldaar.

Op dinsdag 9 maart deed een inwoner
van Vorden aangifte van vernieling.
In het afgelopen weekeind hadden
enige jongelui de moed om in de
nacht over hun auto heen te lopen. De
auto stond geparkeerd aan het Jeb-
bink. Het feit moet hebben plaats ge-
vonden op zondagochtend omstreeks
03.00 uur door baldadige jongelui.
Vandalisme is zóóóóóó kinderachtig.
Blijf van andermans spullen af!!!

Verloren voorwerpen: Portemon-
nee, inh. bibliotheekkaart met naam;
portemonnee bruin; gouden halsket-
ting, kleine schakel+gouden tien.
Gevonden voorwerpen: Donker-
bruin herenjack, met teddy voering.

Overval in winkel
Op dinsdag 9 maart omstreeks 16.40 uur heeft een met een
mes gewapende man een overval gepleegd op het Geschenken-
huis Barendsen aan de Kerkstraat. Hij wist met een nog onbe-
kend geldbedrag te ontkomen.

Met het mes bedreigde hij een perso-
neelslid en deed vervolgens een greep
in de kassa. Hierna is hij de winkel
uitgevlucht. Het is niet bekend of de
dader elders een vervoersmiddel voor
zijn vlucht gereed had staan.
De man, ongeveer 25 jaar droeg geen
vermomming. Van zijn kleding is be-

kend, dat hij een rood jack droeg. Hij
is ongeveer 1.80 m lang en heeft kort
blond haar. Getuigen, die rond de tijd
van de overval in de buurt van de
winkel zijn geweest en iets bijzonders
hebben gezien, worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Adressen van de politie
Bureau van politie, basiseenheid IJsselstreek-oost
Prins Bernhardweg 25, 7241 DH Lochem, telefoon 05730-54931
Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefax 05730-57829

Bureau van politie te Vorden
Raadhuisstraat 5, 7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230

Het alarmnummer: 06-11

Het politietelefoonnummer van Vorden is en blijft 1230. Dit nummer
is dag en nacht bereikbaar. Indien op het politiebureau te Vorden nie-
mand aanwezig is, wordt u automatisch doorgeschakeld naar de cen-
trale meldkamer van de regio Gelderland noord-oost, gevestigd te
Apeldoorn. Voor niet al te belangrijke zaken wordt verzocht te wach-
ten tot de bureau-openstellingstijden.

Wie heeft.
Ons reclamebord 'Drukkerij Weevers' geleend en nog niet teruggebracht?
Gaarne met spoed bericht.

Drukkerij Weevers

SPORT-nieuws

Volleybal
In vijf sets hebben de Dames l van
Dash/Sorbo een 3-2 overwinning be-
haald op de dames van Kangeroe uit
Hardenberg.
De wedstrijd werd niet gekenmerkt
door hoogstaand spel maar de dames
van Dash/Sorbo ontbrak het niet aan
werklust. De eerste set werd na een
forse achterstand toch nog door Dash
binnengehaald: 16-14.
De daaropvolgende sets waren echter
voor Kangeroe: 14-16 en 12-15. Maar
mede dankzij de grote betrokkenheid
van de wisselspeelsters en het publiek
ging de zege uiteindelijk naar Dash/
Sorbo doordat de vierde en vijfde set
met 15-6 en 15-12 gewonnen kon
worden.

Uitslagen
D4A Dash 6 - Overa 2 1-2; DP Voor-
waarts l - Dash 2 1-3; D2A Devolco
7 - Dash 4 2-1; H3B Devolco 8 - Dash
4 2-1; IB Sc. Dev. l - Dash l 2-1; MC
Heeten l - Dash l 0-3; D2B Dash 3 -
Wilh. 2 1-2; HP Dash l - Wilh. l 3-2;
H2A Dash 3 - Wik 2 0-3; IA Dash l -
Vios l 0-3; MB Dash l - ABS l 3-0;
MADashl-Olympial3-l.

HVG Wichmond
De HVG Wichmond had voor haar
bijeenkomst van 3 maart mevr. Ja-
cobs uit Gorssel uitgenodigd. Mevr.
Jacobs kwam wat vertellen over de
Nierstichting.
De avond werd geopend door de
voorzitster met een gedicht. Daarna
volgden de mededelingen, waarna
mevr. Jacobs het woord kreeg. Zij be-
gon te vertellen over de Nierstichting.
Wat doet de Nierstichting? Niertrans-
plantatie, sociaal-maatschappelijke
hulp aan chronische nierpatiënten,
voorlichting geven en nog veel meer.
Daarna liet mevrouw Jacobs wat dia's
zien. Naar aanleiding van de dia's, en
wat zij allemaal vertelde kon men
vragen stellen. Mevr. Jacobs had ook
een nierpatiënt meegebracht. En die
mevrouw vertelde hoe haar ziekte
verlopen was. Zij moest ook wachten
op een donor, en dat kan soms heel
lang duren. Het was een bijzonder in-
teressante avond.
Men kan de Nierstichting het beste
helpen door de jaarlijkse collecte
goed te gedenken en/of lid te worden
van de vereniging tot steun aan de
Nierstichting.
De voorzitster bedankte de twee da-
mes. Zij kregen een bosje bloemen en
een envelop met inhoud.
De volgende avond van de HVG is
woensdag 17 maart.



Stel kijkcomfort niet langer uit..
neem Varilux® van Essilor.

V roeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met
problemen bij het lezen. Uw armen worden te kort om dicht-

bij nog scherp te kunnen zien; u heeft een "leesbril"
nodig. Het op- en afzetten van zo'n leesbril

IP of het steeds wisselen van leesbril en verte-
bril is lastig en onpraktisch. Varilux brille-

I glazen van Essilor zijn dan voor u de beste
oplossing. Daarmee heeft u met één bril een

goed en comfortabel zicht van dichtbij tot
veraf zonder hinderlijke overgangen.

ij informeren u graag over de échte
Varilux glazen, die van de uitvinder Essilor.

Uw VARILUX SPECIALIST

06 juwelier
siemerjnk
<x> opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Cebr.
Kettelerij b.v.
Vorden

Het bekende bedrijf voor:

- tuinadvies
- aanleg
- onderhoud
- beplanting

Adviesdagen vrijdags
en zaterdags
ADDINKHOF16.
Bereikbaar vanaf
de Zutphenseweg.

Bel nr. 05752-2054/3778

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

1 bos CHRYSANTEN en 1 bos ANJERS

samen 8.95

LEVER 5,-
PER KILO

BORRELHAPJES 4,50
PER KILO

BESTEL NU uw ZONWERING - OOK VOOR
LATERE LEVERING - OM LANGE WACHT-
TIJDEN IN DE ZOMER TE VOORKOMEN!
TEVENS HEBT u ER DAN IN HET
VOORJAAR AL PLEZIER VAN!

SCREENS

ZONNESCHERMEN

LAMELLEN

ROLGORDIJNEN

JALOUZIEEN

ROLLUIKEN

Gratis gemeten en
Gratis geplaatst
door VAKMENSEN!

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoate lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in
de merken
Swift, Tasco, Hertel en Reusse,
Jagermeister, Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

teedt dorltreffenjl

Zutphenseweg 9, Vorden.

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert

LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER

vakkundig
slijpen en reviseren
Ook voor onderdelen het juiste adres!

Wordt gehaald en gebracht

baiéndsen Vorden.
Tel. 05752-1261

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-3228

slagerij Rietman & Zn. |
(Jac Hermans) EXTRA RECLAME

Vorden
NieuwsÉad 5 ~ tel. 3381

DONDERDAG 11 -VRIJDAG 12
ZATERDAG 13 MAART

Fricandeau
500 gram NU

Shoarmavlees
500 gram

Gehakt H.o.H.
1 kilo van 11.- NU ..

6.99

5.99

6.48

GegriUde rosbeef
100 gram M • /O

MAANDAG 15 MAART

Verse Worst
1 kilo

Runderworst
500 gram

6.48

4.99
DINSDAG 16 MAART

Magere Rund.lappen
1 Q QQ1 kilo... 1O. »/O

WOENSDAG 17 MAART

Gekruid Gehakt
1 kilo NU

Rundergehakt
500 gram

7.98

4.99

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 23 november 1992 t/m 19 maart 1993

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789!«MLVAN

MM
Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

to^^^^mtmm

B Voor al uw

electra-

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

II3 maart

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Wie eenmaal

WALDKORN
heeft gekend,

eet niet anders,
is verwend.

U I T N O D I G I N G

OPENHUIS MET DOORLOPENDE MODESHOW

üp zaterdag 13 maart a.s. houden wij
openhuis met een doorlopende modeshow,
waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Mannequins en Dressmen zullen u een beeld
geven van de nieuwe mode van het
komende voorjaar.
Natuurlijk tracteren wij u op een hapje en een drankje.

SHOWTIJDEN:
zaterdag 1 3 maart l 993 's ochtends l 0.30 - I 2.00 uur

's middags 14.00 - 16.30 uur

Voor iedere bezoek(st)er ligt een aardige attentie klaar.

módecentrum

Voor gezonde en verse brood- en
gebakspecialiteiten

Burg. G al léést raat 22
Vorden -Tel. 1877

ruurlo

Dorpsstraat 22 Telefoon 05735 - l 438

NAMELESS
& KARAOKE SHOW

VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 64145

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD



è
• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

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

ERKZAAMHEDEN
IN HET KOETSHUIS

In het koetshuis vinden gedurende de
maand maart verbouwingswerk-
zaamheden plaats. Sinds de reorgani-

satie zit in het koetshuis de sektor
Grondgebied, afdelingen volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening, ge-
meentewerken en bureau milieu.
Ondanks deze verbouwing gaan de
werkzaamheden in het koetshuis ge-
woon door. Enige overlast voor be-
zoekers en voor de medewerkers is
echter onvermijdelijk.

ANLEG RIOLERING
IN DE OMGEVING

VAN DELDEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een bedrag van
f 1.713.000,— beschikbaar te stellen
voor de aanleg van riolering in de
omgeving van Delden. Dit bedrag is
f 97.000,— hoger dan oorspronkelijk
geraamd. Dit komt omdat 7 percelen
uit een andere fase nu al een aanslui-
ting krijgen op de riolering. Deze per-
celen nebben een groot belang bij
aansluiting. In totaal sluiten in Del-
den 105 percelen aan op de riolering.

Van de provincie krijgt de gemeente
een subsidie van f 428.000,— voor
het aansluiten van alle percelen in het
buitengebied op de riolering.

ESTEMMINGSPLAN VOOR PERCEEL STRODIJK 4

Voor het perceel Strodijk 4 te Vorden zal de gemeenteraad waarschijnlijk een
nieuw bestemmingsplan vaststellen, waardoor dit bedrijf kan uitgroeien tot een
volwaardig bedrijf met bebouwingsmogelijkheden. Tegen dit plan zijn enkele
bezwaren gemaakt. Burgemeester en wethouders vinden deze bezwaren op een
na niet terecht. De beplantingsstrook voor afschermende beplanting, die dit
bedrijf aan het zicht moet onttrekken, is te smal. De overige bezwaren hebben
onder meer betrekking op concurrentieverhoudingen, verkeersveiligheid, het
kweken en verkopen van beplanting en de aanvaardbaarheid van kassen in het
landschap. Deze bezwaren vinden burgemester en wethouders niet terecht.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over
aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een be-
sluit. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders naar 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 middelen en gemeentewerken vergadert op dinsdag 16
maart 1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— parallelvoorzieningen Ruurloseweg (gecombineerde vergadering met de

commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening);
— vervanging abri aan de Nieuwstad;
— voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1991;
— geautomatiseerd weg- en rioolbeheer;
— aanleg riolering buitengebied fase Ie (omgeving Delden);

De commissie Bestuur en Ruimtelijke Ordening vergadert op dinsdag 16 maart
1993 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— parallelvoorziening Ruurloseweg (gecombineerde vergadering met de com-

missie Middelen en Gemeentewerken; de openbare vergadering wordt ver-
volgens om 20.30 uur voortgezet);

— regiovorming;
— wijziging verordening identiteitskaart gemeente Vorden;
— bestemmingsplan 'buitengebied 1992, nr. l' (Strodijk4);
— verkoop grond op industrieterrein 'Werkveld';
— meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing

De commissie voor milieu, welzijn en personeel vergadert op woensdag 17
maart om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
— personele ondersteuning sektor Samenleving, toevoeging aan piekenpot.

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 spreken wordt geboden voordat de behandeling van het betreffende agenda-
punt begint. De mogelijkheid bestaat dat de commissieleden u tijdens de be-
handeling van het agendapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.

^VERKOOP GROND OP
INDUSTRIETERREIN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een stuk grond
op het industrieterrein te verkopen
aan de heer J.C. Teeuwen uit Warns-
veld. De heer Teeuwen gaat een hal
met een bedrijfswoning bouwen. De
heer Teeuwen is SRV man in Warns-
veld. De familie Teeuwen zal ook een
delicatessenwinkel starten in het
complex 'Emsvoorde', tegenover de
apotheek

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING VAN
VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van
Vorden zijn van plan om met toepas-
sing van het bepaalde in artikel 11, lid
4 van het bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 1982' vrijstelling te verlenen
voor de overgang van agrarische naar
woondoeleinden voor het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Vorden,
sektie E, nr. 781, plaatselijk bekend
Wiersserallee 3. Een en ander tenein-
de medewerking te kunnen verlenen
aan de bouwplannen voor het ver-
nieuwen van een paardestal en loods.
De op het bouwplan betrekking heb-
bende bouw- en situatietekeningen
liggen van vrijdag 12 maart tot en met
25 maart 1993 op de gemeente-secre-
tarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis)
terinzage, met de mogelijkheid om
hiertegen in die periode schriftelijk
bezwaren bij ons in te dienen.

ERGUNNINGEN

In de week van l tot en met 5 maart
jongstleden hebben burgemeester en
wethouders de volgende vergunnin-
gen verleend:

— aan de heer J.M. Ilbrink, Strodijk
l te Vorden, voor het bouwen van
een schuur op het perceel Strodijk
l te Vorden;

— aan de heer H.E. Aalderink, de
Haar 5 te Vorden, voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
de Haar 5 te Vorden;

— aan de heer A.J. de Gelder, de
Doeschot 24 te Vorden, voor het
bouwen van een serre op het per-
ceel de Doeschot 24 te Vorden.

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

JAARREKENING 1991:
BATIG SALDO VAN

F 440.000 —

De jaarrekening 1991 sluit met een
positief saldo van f 440.000,—. Dit
komt door:
— een voordeel van f 130.000,—

door lagere rentekosten;
— een positief saldo op de post on-

voorzien van f 123.000,—;
— lagere kosten ad. f 60.000,—

doordat met de bouw van het kin-
derdagverblijf pas in 1992 is ge-
start.

EERJARENPLAN STADS- EN DORPS-
(KRNIEUWING 1993-1997

De gemeenteraad neemt op 30 maart aanstaande een beslissing over het meer-
jarenplan stads- en dorpsvernieuwing 1993-1997. Dit plan kunt u tot en met 16
maart aanstaande inzien in het koetshuis. Tot 16 maart aanstaande kunt u
schriftelijk reageren op het meerjarenplan. In de commissie Bestuur en Ruim-
telijke (Mening kunt u over het plan inspreken en er met de co
over vangedachten wisselen. Als u hiervan gebruik wilt maken m
te voren even telefonisch doorgeven (tst. 463 of 471).

ssieleden
t u dit van

1993 1994 1995 1996 1997

1. Wonen:
1. l HVAT/Insulindelaan (afgerond

(v. m. j eugdcen trum))
1.2 Herinvulling GEMS-terrein

(afgerond (financieel))
l .3 Woningverbetering (part.)
l .4 Monumenten/Rieten daken
1.5 Lokatiebijdrage terrein van

Snellenberg(afg.)

Totaal Wonen

2. Werken:
2.1 GEMS (afgerond)
2.2 Woltering transport
2.4 Zuivelterrein (afgerond)
2.5 Bedrijfsverplaatsingen

Wichmond

15000
65000

50000
65000

50000
65000

50000
65000

50000
65000

80000 115000 115000 115000 115000

900000

pm pm

3.

4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Totaal werken

Welzyn:

Totaal Welzijn

Openbare ruimte/infrastructuur
Doorgaande weg
Reconstructie Rijksweg
Omleidingsroute
Herinrichting (verfraaiing)
centrum
Vervallen (zie 4. 1.3)
Bevoorrad ings weg
Vervallen
Parkeerplan (zie 4.1.3)
Bomenherstel(zie 4. 1 .3)
Ruurloseweg ( Ie ged.)

900000

—

—

t/m4.6
1. 1. v.
1992
en
voor-
gaande
jaren.

pm

5. Overige
5.1 Inspraak en begeleiding
5.2 Diverse onderzoeken waaronder

opstellen en onderhouden
meerjarenplan/advieskosten etc.

Totaal Overige

2000
13000

110000

110000

2000
13000

2000
13000

2000
13000

2000
13000

15000 15000 15000 15000 15000

TOTAAL GENERAAL

Verwachte budgetbedrag
(voorlopig)

995000 240000 130000 130000 130000

200000 150000 150000 150000 150000

Op andere wijze te financieren/nog -795000 -90000 +20000 +20000 +20000
nader in te vullen (w.o. 1993
knelpuntenpot) (- PM 2.5)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

!•GEMEENTERAAD VERGADERT
OP 30 MAART 1993

Op dinsdag 30 maart aanstaande vergadert de gemeenteraad in het ge-
meentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. Aan
het eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid
om in het openbaar tegen de gemeenteraad te spreken. Dit mag niet gaan
over een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover
in de commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in deze verga-
dering het woord wenst te voeren dient u dit op de maandag voorafgaan-
de aan de raadsvergadering op te geven bij de gemeentesecretaris, onder
vermelding van het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Op
de agenda staan de volgende onderwerpen:
— wijziging begroting 1993;
— vervanging abri aan de Nieuwstad;
— wijziging Verordening identiteitskaart gemeente Vorden;
— voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1991;
— geautomatiseerd weg- en rioolbeheer;
— aanleg riolering buitengebied fase Ie (omgeving Delden);

— bestemmingsplan 'Buitengebied 1992, no. l' (Strodijk4);
— verkoop grond op industrieterrein 'Werkveld';
— meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing;
— personele ondersteuning sektor samenleving.

IEUWE ABRIAAN DE NIEUWSTAD

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de oude abri
aan de Nieuwstad te vervangen voor een nieuwe. Bij deze halte stappen per dag
meer dan 10 personen in, waarmee het bestaansrecht is aangetoond van deze
abri. Eerder hadden burgemeester en wethouders besloten om de abri te laten
vervallen en de abri aan de overzijde richting 'De Wehme' te verschuiven,
zodat passagiers in beide richtingen van deze abri gebruik konden maken.

De oude abri staat op van een particulier gehuurde grond. Deze wil de huur niet
verlengen maar de grond verkopen.

De totale kosten voor het plaatsen van een nieuwe abri bedragen f5300,—.

XTRA INZAMELRON-
DE 29 MAART 1993

TUINAFVAL

Op 29 maart aanstaande kunt u uw
grove tuinafval gebundeld aan de
weg leggen. De vuiliniswagen komt
dan langs om het op te halen. De wa-
gen begint om 07.00 uur te rijden, dus
zorgt u ervoor dat u het tuinafval voor
die tijd gebundeld aan de weg hebt
liggen.

^PARALLEL VOORZIE-
NING RUURLOSEWEG

In de komende commissievergade-
ring staat voor de commissies Be-
stuur en Ruimtelijke Ordening en
Middelen en Gemeentewerken de pa-
rallelvoorziening langs de Ruurlose-
weg op de agenda. De commissiele-
den krijgen op die avond informatie
hierover.

Voor belanghebbenden en belangstel-
lenden komt over de parallelvoorzie-
ning een aparte informatie-avond op
25 maart aanstaande in het Dorpscen-
trum. Nader bericht hierover volgt
nog.
De officiële terinzagelegging van het
bestemmingsplan komt na 25 maart.
Ook hierover volgt nog nader bericht.
Voor de goede orde: er ligt thans nog
niets ter inzage over de parallelvoor-
ziening.

IJZIGING
VERORDENING

IDENTITEITSKAART
GEMEENTE VORDEN

Sinds dit jaar kunt u bij de gemeente
een identiteitskaart kopen. Deze iden-
titeitskaart is vooral van belang in-
dien u geen ander geldig identiteits-
bewijs hebt, zoals een paspoort of een
rijbewijs. De identiteitskaart kost u
f30,50.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de Veror-
dening, die de uitgifte van de identi-
teitskaart regelt, te wijzigen. Lande-
lijk is de nationaliteitsaanduiding van
staatloze Molukkers een probleem
gebleken. Door de wijziging van de
Verordening kunnen zij een identi-
teitskaart krijgen met vermelding van
de Nederlandse nationaliteit.

^^BURGERZAKEN
29 MAART 1993

OM 12.00 UUR
GESLOTEN

In verband met een vergadering waar
beide medewerkers van burgerzaken
naar toe moeten, is Burgerzaken op
maandag 29 maart om 12.00 uur ge-
sloten

(VERVOLG GEMEENTENIEUWS Z.O.Z.)
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SPELREGELS

Als u zich aan de volgende spelregels houdt, verloopt de glasinzameling op
kleur goed.
— doe elke kleur in het goede vak. Hierdoor voorkomt u dat de kleuren in de

bak door elkaar komen, waardoor de verwerker de partij glas afkeurt. Ande-
re kleuren glas, bijvoorbeeld blauw of zwart, kunt u in het vak voor bruin
glas werpen. Van dit glas maakt men de donkere soorten.

— Platglas past niet in de bak.
Als u platglas heeft, neem dan even contact op met de gemeente. Laat dit
glas in geen geval achter bij de glasbak.

— Houdt de omgeving schoon.
Laat geen dozen of plastic achter bij de glasbak en ruim zelf uw scherven
even op.

fULASINDE GLASBAK:
VOORTAAN IN DRIE KLEUREN APART!!

Sinds begin februari staan in het Gewest Midden IJssel nieuwe glasbakken, dus
ook in Vorden.
In deze glasbakken zitten drie openingen waar u het glas in kunt werpen.
Eén voor wit glas, één voor groen glas en één voor bruin en ander donkerge-
kleurde soorten glas.

DRIE KLEUREN GESCHEIDEN GLASINZAMELING BETER

Door het op kleur inzamelen van glas kunnen de verwerkers van wit glas weer
wit glas maken, van groen weer groen en van bruin weer bruin. Door de grote
vraag naar deze kleuren glas, en met name naar wit glas, kan men het ingeza-
melde glas weer makkelijker verwerken en afzetten. Van het glas uit de oude
bakken, waar alle kleuren glas bij elkaar in kwamen, kon men uitsluitend
bontgekleurd glas maken.

AFVOEREN VAN HET GLAS GEBEURT VANZELFSPREKEND OOK
GESCHEIDEN

Het afvoeren van het glas gebeurt met vrachtauto's die speciale containers
hebben die in drie vakken zijn verdeeld. Het glas blijft dus bij het afvoeren
keurig gescheiden, hoewel één vrachtwagen alle soorten glas gescheiden kan
ophalen.

IJZIGING RIJKS-
MONUMENT

BAAKSEWEG 12
TE VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt
bekend,dat met ingang van 12 maart

1993 ter gemeentesecretarie, sektor
Grondgebied (koetshuis) ter inzage
ligt een verzoek om vergunning op
grond van artikel 11 van de Monu-
mentenwet 1988 van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland, Noordereinde 60 te
's-Graveland, tot wijziging van het
rijksmonument Baakseweg 12 te
Vorden.

Gedurende een termijn van 14 dagen,
ingaande 12 maart 1993, kan iedereen
hiertegen bezwaar maken bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders.

x/0 Ü

fiOlJDER WORDEN EN VEILIGHEID BIJ
GEZONDHEIDSWIJZER

Ouder worden en de veiligheid in en om het huis is de komende maanden het
thema-onderwerp van de Gezondheidswijzer.
De Gezondheidswijzer is het informatiecentrum van de gewestelijke gezond-
heidsdienst (GGD) voor gratis informatie over gezondheid. Hier kan men kos-
teloos folders en adressen over allerlei uiteenlopende gezondheidsonderwer-
pen krijgen.

Momenteel is er in de Gezondheidswijzer een kleine tentoonstelling over het
onderwerp 'veiligheid voor ouderen.' Zo is er aandacht voor het veilig inrich-
ten van het huis. Er zijn wat hulpmiddelen te zien zoals een douchestoel, anti-
slipmatjesjfceunbeugels en een looprekje. Daarnaast wordt er ooÉ^ndacht
besteed aa^^eiligheid op straat en in het verkeer. Voor de bezoekeWggen er
vele gratis folders. Folders over wat u zelf kunt doen om thuis ongelukken te
voorkomen. Folders over handige hulpmiddelen, over personenalarmering,
verkeerstips voor 55 plussers, folders over het voorkomen van brand en van
diefstal en^^\an de leestafel kunt u op uw gemak de informatie doojlezen en
eventueel^Benemen.

MEER GLAS APART

Op dit moment komt gemiddeld 60 procent van het glas in de glasbak. 40
procent komt dus in de grijze container en daarmee op de stort. We kunnen dus
de afvalberg nog verder verkleinen door de resterende 40 procent glas ook naar
de glasbak te brengen. U kunt een plekje vrijmaken voor het bewaren van het
glas, bijvoorbeeld in een kratje, zodat u als u boodschappen gaat doen het glas
makkelijk mee kunt nemen.

AFVAL VOORKOMEN

Het voorkomen van afval, ook van glas, is belangrijk. Dit kan door te kiezen
voor statiegeldglas of voor navulbare flessen of potten. Ook kunt u voor glazen
verpakking kiezen in plaats van blik. Blik komt nog steeds op de stort terecht.

Steeds meer ouderen vinden het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen.
Helaas vinden er in en om het huis veel ongelukken plaats zoals bijvoorbeeld
valpartijen. Veel van deze ongelukken hadden voorkomen kunnen worden door
goede voorlichting en vaak simpele maatregelen. In het kader van het Europees
Jaar voor ouderen besteedt de gezondheidswijzer dan ook extra aandacht aan
het thema 'ouder worden en veiligheid.' Het thema loopt tot en met 25 april.

Informatie over ouder worden en veiligheid is ook schriftelijk of telefonisch
aan te vragen. De Gezondheidswijzer stuurt dan een (gratis) informatiepakket-
je toe.
Natuurlijk kan men ook voor informatie over allerlei andere gezondheidson-
derwerpen bij de Gezondheidswijzer terecht.
De Gezondheidswijzer bevindt zich in de hal van de GGD Midden-IJssel op de
hoek van de Hoge Hondstraat:
Schurenstraat 8a
7413 RA Deventer
05700-25084.

B^^^^%|%J%|\|\^\\|%^

da&boefd
^—^ Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Oase van rust
Het valt niet te ontkennen: het cen-
trum van ons dorp wordt steeds druk-
ker. Steeds meer winkelende mensen,
veel activiteiten op de markt, toene-
mend verkeer en noemt u maar op. Er
wordt zelfs al gedacht aan stoplichten
en als die er zouden komen is dat een
historisch moment in de geschiedenis
van ons dorp. Een moment waar je
misschien niet eens zo blij mee zou
moeten zijn.

Maar gelukkig: in dat steeds drukkere
centrum staat een gebouw waar u
welkom bent om in alle rust te genie-
ten van alles wat krant, tijdschrift en
boek aan kennis en ontspanning te
bieden hebben. Er zijn mensen die er
een paar keer per week binnenstap-
pen om zich op de hoogte te stellen
van het laatste nieuws. Een scholier
komt even langs op zoek naar een
boek over het onderwerp waarover
hij een verhaal moet schrijven. Kin-
deren komen een nieuw stapeltje
leesplezier uitzoeken. Tijdschriften
worden geraadpleegd en voor de

computer zit iemand te zoeken naar
het boek waarover hij zojuist een re-
censie heeft gelezen. En boven in 'de
galerij' bekijkt iemand met aandacht
de kinderportretten die een begaafd
plaatsgenote hier heeft geëxposeerd

In de hoek van de 'grote-letter-boe-
ken' zijn twee ouderen die enkele
boeken doorkijken en daar alle tijd
voor nemen. Ook de afdeling CD's
heeft veel belangstelling, want waar
kun je zo voordelig genieten van de
nieuwste populaire muziek of klas-
sieke werken? En in de rubriek 'Reis-
beschrijvingen' kijkt een echtpaar of
er ook een interessant boek is over het
vakantieland dat dit jaar op het pro-
gramma staat.

De openbare leeszaal is een oase waar
je niets merkt van de drukte buiten,
waar niemand haast heeft en waar je
rustig kennis kunt nemen van alles
wat er is en wordt geschreven in de
vorm van boeken, kranten en tijd-
schriften.
Daarom moeten we blij zijn dat we in
Vorden een veelzijdige bibliotheek
hebben, waar iedereen welkom is en
waar je kunt lezen wat je wilt. Hele-
maal gratis. En waar je als volwasse-
nen voor een bescheiden bedrag per
jaar boeken kunt lenen. Boeken die
zorgen voor ontspannen uren in het
drukke leven van alledag. Want een
boek is - net als de bibliotheek in het
centrum van ons dorp - eigenlijk ook
een oase van rust. Boekanier

Rijvaardigheids-
test voor ouderen
in de regio
Automobilisten van 50 jaar en ouder
kunnen hun rijvaardigheid laten tes-
ten door een ervaren rij-instructeur.
Op woensdag 31 maart a.s. is er in de
gemeentes Gorssel, Lochem, Ruur-
lo, Vorden, Warnsveld en Zelhem
een dag met zgn. Seniorenritten.
Op 31 maart kunnen 50-plussers in
hun eigen auto een ontspannen testrit
maken van een half uur. Er rijdt een
rij-instructeur mee en na afloop
neemt deze de rit nog eens door met
de deelnemer. Hij zal op fouten wij-
zen en tips geven.
's Avonds is er voor alle deelnemers
een instructie-avond die vanwege de
onlangs gewijzigde verkeersregels
extra nuttig zal zijn voor automobilis-
ten die al vele jaren hun rijbewijs
hebben.
N.B. in Lochem en Gorssel is deze
avond voor alle belangstellenden toe-
gankelijk.
Deelname aan de rijvaardigheidstest
kost 25 gulden.
U kunt zich tot woensdag 17 maart
a.s. aanmelden bij:
— Gorssel: SOWOG, tel.

05759-1830;

— Ruurlo: dhr. J. Seinhorst, tel.
05735-2787;

- Lochem: SWO Lochem, tel.
05730-53541;

— Vorden: SWO Vorden, tel.
05752-3405;

— Warnsveld: SBWO Warnsveld,
tel. 05750-24584;

— Zelhem: SWO Zelhem, tel.
08342-2074.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK

hetVraag: Als ik het goed heb gelezen wordt
mogelijk om te gaan handelen in zogenaamde
'strips'. Kunt u mij uitleggen hoe dat in zijn werk
gaat?

Een paar jaar geleden werd veel gebruik gemaakt van de zogeheten
mantelconstructies. Iemand kocht dan bijvoorbeeld van een bank de
mantels van een pakket obligaties. Zo'n mantel vertegenwoordigt de
nominale waarde van de obligatielening, terwijl op de bijbehorende
coupons de rente valt. Die coupons bleven achter bij de bank.
De losse mantels leveren dus geen rente op en daarom is de waarde van
die mantels (de aan de bank betaalde koopprijs) lager dan de nominale
waarde. Die waarde stijgt vervolgens in de loop der jaren, totdat de
mantels op de aflossingsdatum van de obligatielening worden afgelost
tegen de volle nominale waaarde.
Die waardestijging is niet belast voor de inkomstenbelasting: het is een
belastingvrije vermogensmutatie. De bank ontvangt de rente en ver-
dient natuurlijk ook nog wat aan de aankoopprovisie. Iedereen was dus
tevreden... behalve de fiscus. En toen deze constructies zich op meer
omvangrijke schaal gingen voordoen, kwam het Ministerie van Finan-
ciën dan ook met een wetswijziging.

Sinds l januari 1990 moet iedereen die dergelijke mantels (en soortge-
lijke waardepapieren) bezit, per jaar 4,8% van de waarde daarvan bij
zijn inkomen optellen. Dat heet dan 'fictief rendement'. Door deze
maatregel dachten we dat mantelconstructies niet meer zouden voor-
komen.
Maar dat was 1990. En wat blijkt nu in 1993? Datzelfde Ministerie van
Financiën heeft de mogelijkheid geschapen om met ingang van 15
februari 1993 de Staats-obligatielening 7,5% 1993/2023 bij de Neder-
landsche Bank te laten splitsen in mantels en coupons die afzonderlijk
verhandelbaar zijn. Ze worden dan niet meer mantels en coupons ge-
noemd, maar strips. Dat staat voor Separate Trading of Registered
Interest and Principal Securities.
Deze 'strips' zijn allemaal los verhandelbaar. Bij de betreffende lening
gaat het om dertig coupons en de hoofdsom. Door de mogelijkheid
van losse verhandeling wordt de lening aantrekkelijker voor de markt.
Losse 'strips' kunnen naderhand weer worden samengevoegd tot com-
plete obligaties, uiteraard voor zover ze, wat de coupons betreft, nog
geldig zijn.
Zo ziet u maar weer: het kan verkeren...

Geen dieetkostenaftrek voormeeëters

De vragensteller van deze week wilde, behalve over de 'strips', ook nog
iets weten over de aftrek van dieetkosten. Hij heeft namelijk drie kinde-
ren, die alle drie lijden aan een voedselallergie. Daarom nebben ze op
medisch voorschrift een bepaald dieet. Daarvoor geldt een vast aftrek-
bedrag per persoon volgens de daarvoor geldende regels.
De vraag betreft evenwel de ouders: zij zijn solidair en eten hetzelfde als
de kinderen en de vraag is of daarvoor ook dieetkostenaftrek kan wor-
den geclaimd. Het antwoord is kort: helaas gaat dat niet door, hoe
redelijk dat misschien ook zou zijn. In een recent arrest (l 3- 1 -'93)
heeft de Hoge Raad uitgemaakt, dat aftrek van dieetkosten alleen mo-
gelijk is als het dieet (ook van de ouders) op medisch voorschrift wordt
gevolgd (en dus niet alleen uit solidariteit met hun kinderen) .

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck, Ac-
countants en Belastingadviseur s, Ruurloseweg 2 1 , 7251 LA Vorden,

Succesvolle folkloreavond
Afgelopen zaterdagavond werd er door de Folkloristische
dansgroep De Knupduukskes een folkloreavond georgani-
seerd voor haar donateurs en belangstellenden.

Zaterdagmorgen kwam de dansgroep
't Vrij Uurke uit België al aan, deze
groep was twee dagen te gast in Vor-
den.
Zaterdagmiddag heeft deze groep een
optreden verzorgd in het bejaarden-
centrum De Bundeling te Ruurlo, een
optreden wat zeer goed in de smaak
viel.
Op de folkloreavond, die gehouden
werd in 't Pantoffeltje, waren ook nog
twee Nederlandse dansgroepen uitge-
nodigd, te weten De Gieterse Dansers
uit Giethoorn en De Gorsselsche
Boerendansers uit Gorssel.
Samen met 't Vrij Uurke en natuur-
lijk De Knupduukskes zorgden zij
voor een schitterende dansavond
waarin de verschillende dansstijlen

goed te zien waren. Het publiek heeft
zich dan ook kostelijk vermaakt en de
handen moesten regejmatig op el-
kaar.
Zondagmorgen vertrokken De Knup-
duukskes en 't Vrij Uurke naar Cam-
ping De Goldberg om daar te gaan
klootschieten, iets wat bij onze Belgi-
sche vrienden goed in de smaak viel.
Na het klootschieten was er een geza-
menlijke boerenkoolmaaltijd, waarna
de dansgroep 't Vrije Uurke weer te-
rugreisde naar België.

Bestuur en leden van De Knupduuks-
kes kunnen terugkijken op een meer
dan geslaagd weekend waar nog lang
over nagepraat zal worden en dat ze-
ker voor herhaling vatbaar is.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact'* tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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Mevr. Wolbert beëindigd
correspondentschap
M.i.v. heden heeft mevr. Wolbert haar correspondentschap voor Contact
beëindigd. Jarenlang kon men op Ruurloseweg 66, Kranenburg, terecht
voor berichten, advertenties etc. uit de buurtschap of daarbuiten.
Met veel inzet en accuratesse zorgde men dan, dat het in Contact kwam.
We zijn haar hier dan ook veel dank voor verschuldigd.

Berichten, advertenties etc. kan men nu inleveren bij B. Overbeek,
Ganzensteeg 2, Kranenburg, tel. 6471.

De redactie

Oorzaken en gevolgen hart- en vaatziekte uiteengezet

Informatieboekje verschenen
over bloedvaten reiniging
Oligo Health Institute, dat zich bezighoudt met therapie tegen
vaatvernauwing, heeft een boekje samengesteld over bloedva-
tenreiniging. In dit boekje worden de oorzaken en gevolgen
van bloedvatvernauwing, waaronder hart- en vaatziekten,
uiteengezet. Daarnaast geeft het boekje informatie over het
ontstaan van aderverkalking en hoe dit te voorkomen. Het
boekje is verkrijgbaar bij apotheken, reformhuizen en dro-
gisterijen.

waren. Zij moesten met een laatste
plaats genoegen nemen. In de jeugd-
klasse werd Okia l eerste, gevolgd
door Eibergen en Hevre.
In de 680-kg klasse werden de ploe-
gen in twee poules verdeeld. De Vor-
dense mannen wisten de finale niet te
bereiken en moesten hun meerdere
erkennen in Eibergen, de Valleitrek-
kers en Vios Bison die resp. Ie, 2e en
3e werden.
In de 640 kg-klasse werd tot laat in de
middag een hevige strijd gestreden
om de finaleplaatsen. Ook de Vorden-
se touwtrekkers wisten door te drin-
gen tot de finale en behaalden er een
onverwachte derde plaats. De eerste
en de tweede plaats waren voor resp.
Vios Bison uit Beltrum en Jagersrust
uit Schijf.
Het Bestuur van Gewest Oost, dat dit
toernooi organiseerde, kijkt terug op
een zeer geslaagd toernooi en heeft al
plannen om dit volgend jaar te herha-
len.

Tulpenrit

Oorzaken hart- en vaatziekten

De belangrijkste oorzaak van hart- en
vaatziekten is gebrek aan voedings-
stoffen die het lichaam juist nodig
heeft. Industriële luchtvervuiling, uit-
laatgassen, en o.a. landbouwbestrij-
dingsmiddelen zijn hier schuldig aan.
Daarnaast hebben de toevoeging van
kunstmatige geur-, kleur- en smaak-
stoffen en conserveringsmiddelen
aan ons voedsel de behoefte aan vita-
minen en mineralen verhoogd.
In plaats van meer, bevat ons voedsel
vaak minder natuurlijke voedings-
stoffen dan vroeger. De informatie in
het boekje gaat hier dieper op in en
geeft weer hoe onze bloedvaten ver-
stopt raken.
Daarbij komen o.a. te veel suiker en
vet, het probleem van de zgn. plaque-
vorming en onze cholesterol con-
sumptie aan de orde.

Bloedvaten schoonmaken

Veel onderzoek heeft er toe geleid,
dat er nu mogelijkheden zijn om
bloedvatvernauwing (ook aderver-
kalking genoemd) effectief te bestrij-
den. Het schoonmaken van de bloed-
vaten kan worden bereikt door een

evenwichtige combinatie van alle
voedingsstoffen die het lichaam hier-
voor nodig heeft.
Het boekje geeft hierover uitgebreide
informatie en zet het belang van een
aantal belangrijke voedingsstoffen
uiteen.

Voor wie?

Niet alleen mensen die klachten heb-
ben ten gevolge van bloedvatvernau-
wing, hebben belang bij bloedvaten-
reiniging. Iedereen kan ervan profite-
ren. Want aderverkalking is een slo-
pend proces dat zich geleidelijk in de
loop der jaren voltrekt. Pas op latere
leeftijd krijgt men klachten.
Ook als iemand al op andere wijze is
behandeld voor bloedvatvernauwing,
is vaatreiniging zinvol. Daarmee
wordt de oorzaak van de aandoening
bestreden.
Geïnteresseerden kunnen het boekje
tegen betaling krijgen bij apotheken,
reformhuizen en drogisterijen in Ne-
derland en België.
Oligo Health Institute is de publici-
teitsafdeling van Oligo Pharma B.V.
die orale chelatieprodukten, vloeiba-
re mineralen en sporenelementen in
de handel brengt.

SPOTHT-nieuws

Voetbal
Vorden - AZC
Met de smadelijke nederlaag van de
vorige wedstrijd tegen AZC in ge-
dachten pakte Vorden de zaken nu
energiek aan. De spelers van Guus
Tieleman speelden vanuit een geslo-
ten defensie op de snelle counter wat
deze middag goed uitpakte.
In de 6e minuut was het voor de eer-
ste maal raak. Peter Hoevers snelde
op de doelman van AZC af. Zijn
schot werd gekeerd, doch Ronald de
Beus scoorde in de rebound: 1-0.
In de 25e minuut tikte doelman Brin-
kerhof de bal - na een keihard schot
van Ronald de Beus - tegen de paal.
Even later kopte Reint Jan Wester-
veld buiten bereik van Brinkerhof te-
gen de paal. Zo ging Vorden met een
1-0 voorsprong de rust in.
Na de theepauze trachtte AZC de ge-
lijkmaker te forceren, doch de hechte
Vordense defensie en de sterk keep-
ende Ronald Hoevers hielden goed
stand.
Een snelle aanval in de 55e minuut
leverde het tweede doelpunt voor
Vorden op. Vanaf de rand van 16 me-
ter schoot Ronald de Beus in de rech-
terbovenhoek: 2-0.
3 Minuten later bracht Henk Meeu-
wenberg van AZC vanuit een penalty
de stand op 2-1. Onder leiding van
René Smit werd Vorden onder druk
gezet.
In de 70e minuut viel een doelpunt
aan de andere zijde. Uit een snelle
counter werd de bal voor de voeten
van Reint Jan Westerveld gelegd. Hij
haalde verwoestend uit en van buiten
de 16 meter kegelde hij raak: 3-1.

Vlak voor tijd bracht René Smit voor
AZC de stand op 3-2. Al met al een
kleine maar verdiende overwinning
voor Vorden. Door deze overwinning
is Vorden samen met Overwetering
koploper in de strijd voor de titel in
de 3e periode.
Aanstaande zondag speelt Vorden in
Eibergen tegen koploper Eibergen.

Uitslagen

Longa Al - Vorden Al 6-0; Vorden
BI - Roda BI 3-3; Pax B2 - Vorden
B2 2-1; Grolse Boys Cl - Vorden Cl
5-0.
Vorden l - AZC l 3-2; Longa 4 - Vor-
den 2 2-3; Vorden 4 - Warnsveldse
Boys 4 3-3; Vorden 6 - Beekbergen 6
4-1; Vorden 7 - SCS 2 0-9; Klein
Dochteren 4 - Vorden 84-1.

Programma

Vorden Al - DVC 26 Al; Schalkhaar
BI - Vorden BI; Vorden B2 - Does-
burg B2; Vorden Cl - Vios Beltrum
Cl.
Eibergen l - Vorden 1; Vorden 2 -
KSH 2; Voorst 6 - Vorden 4; AZC 6 -
Vorden 6; Lochem 5 - Vorden 7; Vor-
den 8 - SVBV 5.

Touwtrekken
Afgelopen zondag heeft een groot
touwtrektoernooi plaatsgevonden in
de manege De Luchte in Lochem.
Maar liefst 40 ploegen uit heel Neder-
land kwamen naar Lochem om hier
hun eerste krachtmeting te doen. Ook
de Vordense touwtrekkers waren van
de partij met twee seniorenploegen en
een damesploeg.
De dames werden bij de jeugdklasse
ingedeeld, waar de punten niet te geef

De Vordense Auto- en Motorclub
VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseert op zondagmiddag 14 maart
een Tulpenrit. Deelname staat open
voor auto's en motoren in de A- en
B-klasse voor gevorderden en in de
C-klasse voor beginners. Daarnaast is
er een speciale D- of Puzzelklasse,
een gezelligheidsrit voor iedereen.
De start van de Tulpenrit is bij restau-
rant Schoenaker te Kranenburg.

S.V.Ratti
Uitslagen 6 maart
Lochem Dl - Ratti Dl 16-0; Lochui-
zen Dl - Ratti D2 3-2; SVBV El -
Ratti El 0-5; KI. Dochteren E2 - Ratti
E2 4-0; Ratti Fl - Markelo F2 8-1;
Rekken Al - Ratti Al 3-0; Ratti Cl -
Mariënvelde Cl 1-12.

PrograVmia 13 maart
RattiAl-MeddoAl.

Wt'oterpolo
Dankzij de treffers van Karin Rou-
wenhorst, Andra Eisink en Henriet
Heuvelink wist de uitgedunde selec-
tie van het eerste waterpoloteam van
Vorden '64 de strijd tegen ZEW l
met 8-5 winnend af te sluiten.
Het duidelijk sterkere Vorden kwam
op geen enkel moment echt in de pro-
blemen.

Rabobank-Dash
Stratenvolleybal-
toernooi
Voor de elfde keer wordt dit voorjaar
weer een stratenvolleybaltoernooi
georganiseerd. In tegenstelling tot de
voorgaande jaren zal het toernooi in
een week worden afgewerkt.
De start is vastgesteld op dinsdag l
juni a.s. en op zaterdag 5 juni zullen
de winnaars bekend zijn.

Het aantal deelnemende teams in de
afgelopen jaren varieerde van 54 tot
68. Bij de organisatoren van dit toer-
nooi leeft de wens dat het aantal deel-
nemende teams dit jaar 72 zal bedra-
gen. Dit aantal is namelijk bijzonder
aantrekkelijk om een evenwichtig
wedstrijdschema te maken.

Zo mogelijk zal ook dit jaar weer
worden gekozen voor een opzet
waarbij halverwege het toernooi win-
naars en verliezers uit de voorronden
worden heringedeeld in een A- en
B-poule.
Nieuwe teams zijn van harte welkom
om zich aan te melden. Inschrijving
is mogelijk tot l april a.s. bij mevr.
W. Kuit, Hoetinkhof 275, Vorden.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 3 maart

Groep A: 1. mv. Vreeman/dhr.
Vreeman 61.1%; 2. mv. Den Hartog/
dhr. Machiels 59.7%; 2. mv. Van
Burk/mv. Hendriks 57.1%.
Groep B: 1. mv. Van Gastel/dhr. Van
Gastel 58.3%; 2. mv. V.d. Vlugt/dhr.
Gille 57.5%; 3. mv. Gasseling/mv.
Warnaar53.3%.
ledere woensdagmiddag in het
Dorpscentrum/'t Stampertje; inlich-
tingen tel. 2830.

MAART:
10 SWOV Open Tafel, de Wehme
11 Oranjevereniging ledenvergade-

ring in zaal d'Olde Smidse
11 SWOV Open Tafel, de Wehme
12 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 Feestavond L.R. en P.C. De

Graafschap, De Herberg
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 Klootschieten ANBO bij de Gold-

berg
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
16 KPO Vorden
16 KPO Vierakker naar weerstation

Tiros
16 NCVB mevr. de Jong, voetreflex-

therapie
17 Welfare handwerken, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond, eigen avond
18 Kegelen in de Boggelaar
18 ANBO Kegelen in de Boggelaar
18 SWOV Open Tafel, de Wehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 PCOP Pater Broekman in de Weh-

me
18 HVG Wildenborch, kamerplanten
19 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Uitvoering gym.ver. Sparta
20 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Vrouwenclub Medler

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

22 Klootschieten ANBO bij de Gold-
berg

23 SWOV Open Tafel, de Wehme
23 Soos Kranenburg, gymnastiek
23 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, '/2 dagtocht
24 Welfare, voorjaarscontactmiddag
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Jaarvergadering in het Stampertje
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in de Herberg
25 ANBO Voorjaarsvergadering in

het Stampertje
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Toneelgroep Linde, uitvoering

Dorpscentrum
28 Onderlinge wedstrijd L.R. en P.C.

De Graafschap, het Hameland
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Klootschieten ANBO bij de Gold-

berg
30 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in het Dorpscentrum
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffiemorgen in de Herberg
31 Bejaardensoos Vierakker

APRIL:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
1 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag
2 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 Plattelandsvrouwen, plantenruil-

middag bij NH Kerk
5 Vrouwenclub Medler
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
5 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
6 Soos Kranenburg, gymnastiek en

passiemiddag
6 Plattelandsvrouwen, middag over

wol
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 Welfare Handwerken 'de Wehme'

7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 HVG Wildenborch, Paasviering
9 SWOV Open Tafel, de Wehme

10 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 HVG Wichmond, Paasviering
14 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
15 De Vogelvriend, Ledenvergade-

ring
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 SWOV Open Tafel, de Wehme
17 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
19-20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

soos
20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale

voorjaarsvergadering, Arnhem
20 KPO Vierakker
21 Welfare Handwerken 'de Wehme'
21 HVG dorp, Thuisverpleging
21 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
21 S WO V Open Tafel, de Wehme
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 HVG Wildenborch, slagerij Ro-

denburg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 Oranje-avond, zaal Dorpscentrum
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Klootschiettoernooi Kapel Wil-

denborch
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excur-

sie
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Oranjefeest
30 SWOV Open Tafel, de Wehme

WILIKX
l SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.



Zondag 14 maart van 12.00 tot 17.30 uur

GROTE
BRUIDSSHOW

m.m.v.:

Bcijer Besselink - bruids-cocktail en herenmode
Ted Buter - vakfotografie en video-producties
Jan Dijkerman - bruidsboeketten en corsages
Rabobank - verzekeringen (huwelijks)reizen
Oplaat - brood- en banketbakkerij
Correct - Oldtimer
Slotboom - juwelier
Bodega 't Pantoffeltje Vorden

Doorlopende modeshows van
Beijer Besselink van
12.00 tot 17.30 uur.

ledere bezoeker wordt getrakteerd
op koffie en gebak, aangeboden
door Oplaat en "t Pantoffeltje'

en...

1

de toegang is gratis!

bodeqa

Frank en Mirjam Meulenbroek
k f - Dorpsstraat 34 - Tel. 1770 - Vorden

Problemen met
belastingaangiftes.

Voorkom
teleurstelling?™

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een deskundige!

Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf,

de agrarische sector en particulieren.

Dij ons bent u aan het juiste adres voor:
administratieverzorging
loonadministratie
jaarrekeningen
belastingzaken
bedrijfsadviezen
computerverwerking

t venals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen
van Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden

op woensdag 1 7 en 24 maart van 1 7.30-1 9.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEINLEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16,

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

^ Xw ^**
mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

Vierkleurendruk

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vordun
Telefoon 05752-101 O

UNISEX TENNIS TRUIEN
Een prachtige trui met V-hals
in ecru, marine en groen.
Onze normale prijs
is ƒ 69,95
ALLEEN DEZE
WEEK SLECHTS

X»i%v
HWERpNGS

AVOND

plaals '.tV/ApEN VAN
; 20.00 UUR

KINDER
JACKS

ALLEEN DEZE WEEK
GEVEN WIJ OP

ALLE MEISJES EN
JONGENS JACKS

vanaf maat 104

/10f
KORTING

DAMES PARKA
Een fantastisch model met afknoopbare kapuchon.
De kleuren zijn rood, zalm, kobalt en groen.

ORANHOrlMISSiE.IIEOlfiifOl

Dames opgelet
Wordt nu

LINGERIE
CONSULENTE

MANAGER
van Italiaanse
ondermode

Bepaal je eigen uren,
géén eigen geld nodig.

Info: 08340-24211,
b.g.g. 0949-2456929

Onze normale prijs is ƒ 99,95

ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

KINDER
TENMSSOKKENl
Met een borduring op de zijkant.
De maten zijn 23 t/m 34. Ónze

normale prijs is 4 paar 10,-.

ALLEEN DEZE WEEK
4 PAAR VOOR SLECHTS

750

CONTACT een goed en graag gelezen blad

lililDAG 13 M AAR!

KEN l = DIE ZAAI

ZATERDAG 20 MAAR!

DISCOVIERVOER

Bij de 'Spannevogel' altijd

10% KORTING
NU

op MEUBELEN

10% EXTRA
KORTING

op onze toch al lage netto-prijzen!

Bij ons altijd de LAAGSTE PRIJS, daarom geven wij ook een
PRIJSGARANTIE!

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Roomboter

appe»;
pencee s

NU 10 voor

6,00
Normaal 75

Super
mer9pijpen

'1-00per stuk

NU 5 voor

4,00



Waterleidingen is een erg breed werkterrein. Het varieert
van het plaatsen van warm- en koudwatervoorzieningen in
woningen, openbare gebouwen, scholen, etc., kompleet
met sanitair en accessoires, tot het aanleggen van komple-
te terreinleidingen van polyethyleen of kunststof water-
aanvoerleidingen. Natuurlijk voldoen alle werkzaamheden
aan de veiligheidseisen van de nutsbedrijven.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 • 76026

Pannekoekboerderij

„DE HEIJKAMP" vraagt

part-time
BAKKER (ster)
(ook voor de weekenden)

Inlichtingen: Hengeloseweg 2, tel. (05735) 2090

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Noorr
Topkwaliteit leren bankstellen en

fauteuils met EXTRA HOGE KORTING!
5 jaar garantie
Onderhoudsmiddel gratis
Zitting met interieurvering
Opslag voor latere levering
mogelijk

1e kwaliteit rundieder
Beukenhouten romp
Direkt leverbaar
Volop aanbiedingen in
de winkel

Bankstel Arana
3 en 2zits
Kleur xaim/rose
Van 4,1 $5,- voor2.990,

Bankstel Elba

Kleur blauw
Van 5.29Sr voor

Bankstel Ruesca
3en2zïts
Kleur beige
Van 6,095,-voor

L U B B E R S WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

VERBOUWINGSOPRUIMING
IN BAAK

10-50% KORTING
Profiteer nu van buitenkansjes en
kom direkt naar onze verbou-
wingsopruiming. Eliesen
maakt schoon schip en
daarom gaan showroom-
en lichtbeschadigde artikelen
er met daverende kortingen uit.

Nederland telt 235 AMCO-vakza-
ken. Als grootste organisatie

koopt AMCO gezamenlijk in.
Daarom staan onze prijzen

doorlopend op scherp.
En... profiteert u van voordeel!

Kom direkt kijken.

O

(gauknecht

BAUKNECHT WASAUTOMAAT
1100/900/700 toeren
RSV kuip en trommel
14 programma's
2 snelprogramma's 30°C + 40°C
spaart oets
extra laag waterverbruik

van 1699.- nu

PHILIPS

PHILI-
SHAVE
HS550

* 3 verende scheerhoofden
* automatische voltage

aanpassing

OP = OP 85.-

ITT NOKIA KTV636lvt
STEREO
TELETEXT
63 cm

4 luidsprekers
2x30 Watt 1399,

cimco
van vertrou

Ruime
parkeer-
gelegen-

heid.

ELIESEN Electro
Zutphen-Emmerikseweg 46,7223 DG Baak, Tel. 05754 - I264S

Nieuwstad 45,7201 NL Zutphen, Tel. 05750 - 43202

AMCO. DE ZAAK DIE MEER VOOR JE DOET!

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants & belastingadviseurs

Als de fiscus u teveel wordt

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1992

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

Woensdagavond 17 maart
Maandagavond 22 maart

van half? tot half 9

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon: 05752-1485 Telefax: 05752-1689

Tonny Jurriërfs
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

SPOED-
CURSUSSEN
2 zaterdagen

27/3 + 3/4 Novell Beg. Gebr. + Beh.
13 -t- 20/3 Tekstverw. WP 5.1 Beg.
13 + 20/3 Tekstverw. WP 5./ Gev.
27/3 + 3/4 A/g. Comp. curs. Beg.
13 + 20/3 A/g. Comp. curs. Gev.
27/3 + 3/4 Coniputerboekhouden

Instituut
WALLERBOS

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

Inlichtingen:
05443-75140

NU ALTUINMEUBELSHOW

4 INKLAPBARE STOELEN 2 jaar garantie
MET TAFEL 134-83 5 jaar garantie m.wit

SAMEN

4 HARTMAN MASTERCLUB
+ TAFEL 134/83
5 jaar garantie in wit, van 359.- NU

Ook andere stoelen verkrijgbaar in de kleuren champagne,
bordeaux, groen, grijs en jade. |/\o/
BIJ 4 STOELEN + TAFEL l O/O

KUSSENSET
bestaande uit 4 kussens, parasol en kleedje *> i r

SAMEN al vanaf 2 l 5.—
Grote keus in kussens voorradig. Ook in tuinbanken en lampen zijn
we ruim gesorteerd. Kom vrijblijvend eens kijken bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 1 1

HENGELO (Gld.)

Maandags GESLOTEN

WORDT GRATIS
THUISBEZORGD

Tel. 05753-2139

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do van 9 00 17 30 uur. vri| van 9 00-20 30 uur;
zat. van 9 00-15 00 uur

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)



Klootschiet-
tournooi
Op zondagmiddag 25 april organi-
seert de klootschietclub Wildenborch
een klootschiettournooi. De lengte
van het parcours is ca. 4 km. Deelna-
me is mogelijk voor verenigingen,
buurten, clubs enz. enkel uit de ge-
meente Vorden, maar niet voor schut-
ters die lid van de AFK zijn.
In de volgende klassen kan geschoten
worden: Heren, Dames en Gemengd
(2 dames en 2 heren).
Opgave bij Joh. Pardijs, 't Lange End,
tel. 6700.

Sodï Afd. Voetbal
Uitslagen
6 maart: Sociï C - AZSV C 3-2; Die-
penheim A - Sociï A 0-2; Erica '76 E
-Sociï E 2-6.
7 maart: Veldhoek - Sociï 0-0; Sociï 2
- Witkampers 5 4-1; De Hoven 2 -
Sociï 31-3; Sociï 4 - Steenderen 4
2-0;Erica'766-Sociï5 l-4.

Programma
13 maart: Sociï Fl - Sp. Brummen
F2; Zelos C - Sociï C; Sociï A - Riet-
molen A; Sociï El - Sp. Brummen
El.
14 maart: Sociï - KI. Dochteren;
SVBV 2 - Sociï 2; Sociï 3 - Brummen
3; Warnsveldse Boys 3 - Sociï 4; So-
ciï 5 - Witkampers 9.

Afd. Volleybal
Wedstrijden 11 maart De Lank-
horst
Dames: Sociï l - Wik 4; Sociï 2 - Wil-
helmina3.
Heren: Sociï l - Wilhelmina 2.

Stratenvolleybal
Het 7e Stratenvolleybal wordt gehou-
den op 23, 24 en 25 april a.s. De deel-
nameformulieren zijn verkrijgbaar
bij: Wilfried Besselink te Wichmond
en Jansen te Vierakker.

O

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie

.00

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst

DRUKKERIJ
WEEVERS

AGENTSCHAP WARNSVELD: AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

tt
DREIUMME 45 - WARNSVELD

TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG17-RUURLO

TELEFOON 1263

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

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLJK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398

3 miljoen mensen in Neder-

d lijden aan één of andere

vorm van reuma. 400.000

hebben een ernstige

Nooit geweten dat vorm van chro-

nische reuma.

die lastige

van je moeder

10% wordt zelfs invalide. Ze

worden getroffen door de

stille pijn. Ouderen, maar

ook jonge kinderen. Vlakbij u in

de buurt. Door goede voorlich-

ting kan vaak veel erger wor-

den voorkomen. Ook daaraan

werd verscheurd

door de stille pijn?

Help haar.

levert het Reumafonds

een zeer belangrijke

bfjdrage. En ook individuele

hulp, patiënten-

verenigingen,

wetenschappelijk onderzoek,

krijgen doorgaans steun. Elke

bijdrage is daarom welkom.

Help mee. Wij kunnen uw

steun niet missen.
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Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

Nationaal Reumafonds, Statenlaan 128,
2582 GW Den Haag. Giro: 324. Bankrek.: 70.70.70.848

Wlie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact be-
zorgt Hieronder drukken wy de lijst af. Mocht men
klachten hebben, dan kan men met hen contact opne-
men. Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (05752)
1010.

De redactie

ram. Wansink, Hoetinkhof35, tel. 2724

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

. Koren, Elsho/15, tel. 2466

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

Voornekamp
Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof

ram. de Weerd, Brinkerhof 94, tel. 2520

S. v. 's-Graveiwandestraat
H. van Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr. van Limburg-Stirumstraat

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

ram.AloJs, Mispelkampdijk 50, tel. 3309

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

ram. Har ge man, Horsterkamp 25, tel. 1258

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

ram. Hulslwf, De Stroet 16, tel. 3397

HetJebbink
De Boonk
HetElshof
De Haar
De Steege
Het Gulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

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