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Modeshow Lammers:
grote maten, grote klasse!

Hedenavond, woensdag
13
maart, vindt bij de fa. Visser,
Burg. Galleestraat 9 de modeshow plaats.
In de vorige week geplaatste advertentie is per abuis donderdag
15 maart vermeld.

OtenSienkende
goed j aar

Dat ook dames 'met een maatje meer' aanstaand zomerseizoen vlot en modieus gekleed kunnen
gaan, bewees Modehuis Lammers afgelopen maandag tijdens de grote modeshow die traditiegetrouw bij Hotel Bakker gehouden werd. In een bomvolle zaal showden de vier charmante mannequins rokken, broekrokken, japonnen, blouses, jacks en regenmantels. Alles heel prettig draagbaar door de perfecte pasvorm en de combinatie van synthetische en natuflpjke weefsels die voor
de kleding gebruikt wordt.
Hoewel de roklengte komend seizoen
neigt naar 'wat korter', zijn de modellen bij Lammers 'knie-omspelend'.
Vlot van lengte, afkledend en de vrouw
kan zich er prima in bewegen.
Omdat bij veel dames de taillewijdte
verhoudingsgewijs niet altijd in overeenstemming is met de heupwijdte,
zijn de elastische tailles van broeken en
rokken ideaal. De blousons blijven ook
komend seizoen heel aktueel, zij het
dat ze iets korter van model zijn en vaak
een schootje hebben. Mooier voor de
dames die niet zo lang zijn. Ook korte
jasjes worden dit seizoen veel gedragen. De jacks en regenmantels in de
collectie van Lammers zijn er in vele
modellen en alle modieuze tinten.
Grote kragen zijn ook nu nog grote
mode. Evenals de schoudervullingen
die zo'n slank effect geven. Ook pullovers zijn veelal uitgevoerd met schoudervullingen.

Bij de aktieve (oudere) vrouw is het
merk Finn Karelia (dat voor het 2e seizoen bij Modehuis Lammers te vinden
is) heel geliefd. Deze kleding heeft een
katoenen binnenzijde. Minder last van
transpiratie dus. De buitenzijde is van
synthetisch materiaal zodat jasjes etc.
prima over blouses en polo's glijden.
Uiteraapd zijn alle onderdelen uitstekend combineerbaar, zowel wat model
als kleur betreft.
Andere geliefde merken van Lammers
zijn o.a. Derova (een kwaliteitsmerk
met veel heupmaten), Pisser, Presence,
O'Batel en — nieuw — Marcelle Griffon.
De kleuren mogen deze zomer wat feller. Hardgroen, kobaltblauw en rood
bijvoorbeeld. Maar ook aardetinten,
roest en zandkleur zijn helemaal 'in',
verwerkt in bloemdessins, maar ook effen.

QEMEENTEJf

Onmisbaar deze zomer zijn de sjaals,
die op alle mogelijke manieren verwerkt worden. Om de schouders geslagen, on^felr epauletten van mantels,
in de breRes etc. De mogelijkheden
zijn legio.
De geshowde kleding viel bij de aanwezige dames bijzonder in de smaak. Logisch ook, gezien de variatie in modellen en maten (maat 38 tot 60!). Voor
iedere vrouw en iedere leeftijd heeft
Lammers wel iets te bieden.
Hotel Bakker was door bloemist Dijkerman schitterend 'aangekleed' met
bloemstukken in paarse tinten. De dames werden getrakteerd op koffie met
cake van bakkerij Van Asselt terwijl de
firma Siemerink voor passende brilmonturen zorgde.
Conclusie van de aanwezige dames:
grote maten, grote klasse bij modehuis
Lammers!

ULLE TIN yORDEN
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• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten 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 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

v
r

'IEUW TELEFOONNUMMER VOOR HET
GEMEENTEHUIS

Met ingang van heden heeft het gemeentehuis een nieuwe telefooncentrale. Daardoor is het telefoonnummer
gewijzigd. H KT N I K U W K N U M M K R
IS: 05752-7474.

ELEFAX
GEMEENTEHUIS
Vanaf heden beschikt het gemeentehuis over een telefax, het nummer
hiervan is: 05752-7444.

j* KAPPEN VAN 54
WILGEN LANGS DE
MAANDAGWEG
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om 54 wilgen langs dr Maandagweg te kappen. Deze wilgen beschadigen de weg doordat de wortels
het asfalt opdrukken.

j* BOUWVERGUNNINGEN
Op 5 maartjongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de heer H. van Olst te Oosterwolde,
voor het bouwen van een bedrijfshal met bedrijfswoning aan de Ambachtsweg 6 te Vorden;
— de heer M.P. Sterk, Lindeseweg 33
te Vorden, voor het vergroten van
een woning op het perceel Lindeseweg 33 te Vorden.
— de heer H. Wullink, Almenseweg l
te Vorden, voor het veranderen en
vergroten van een woning op het
perceel Almenseweg l te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Modeshow
Visser

Tijdens de jaarvergadering van de peuterspeelzaal 'Ot en Sien' kon voorzitter
mevrouw A. Veen terugzien op een
gunstig jaar. Uit het jaarverslag van sekretaresse mevrouw K. Pelgrum bleek
dat de bezetting zeer goed is. Injanuari
j.l. werd zelfs met een woensdagochtendgroep gestart.
Er is nu nog een wachtlijst van 36 peuters.
De kinderopvang onder leiding van
Rita Hagen en Hanny Wielaard loopt
voortreffelijk. De vrijwilligsters zijn
hierbij onmisbaar, aldus mevrouw Pelgrum in haarjaaroverzicht.
Ook gaat het de peuterspeelzaal in financieel opzicht voor de wind. Het batig saldo was voor het grootste deel te
danken aan de ouders die het afgelopen jaar 3000 milieuboxen in de gemeente hebben rondgebracht.
Volgens penningmeester H. Vrielink
zijn de reserves dusdanig dat de ouderbijdragen voorlopig op het huidige niveau gehandhaafd kunnen blijven.
De aftredende bestuursledeji mevr. O.
Cruyzen en de heer C. I^^blag kunnen worden vervangen door mevrouw
A. Roes en de heer G. Hebbink.
Na de pauze vertelde mevrouw de
Vries-Oltmans over het onderwerp
'Veiligheid in en om het huis'. Met behulp van, dia's toonde zij^k dat vele
ongelukken door onaWcaamheid
worden veroorzaakt.
Door haar humoristische vertelwijze
viel er ondanks de ernst van het onderwerp, toch nog wat te lachen.

Uitvoering
muziekvereniging
Concordia
De Vordense muziekvereniging 'Concordia' geeft zaterdag 16 maart haar
jaarlijkse uitvoering in het Dorpscentrum. Het programma van deze avond
zal worden gevuld door de drumband
onder leiding van de heer Papperse en
het harmonieorkest onder leiding van
de heer Kraxner.
Ook de leerlingen zullen met eigen
werkjes voor het voetlicht treden. Er is
volgens voorzitter Barink de afgelopen
maanden keihard gerepeteerd om een
afwisselend programma te brengen
met aangename luistermuziek.
De grote zaal van het Dorpscentrum
zal voor deze gelegenheid extra worden aangekleed en de indeling zal wat
anders zijn dan men de laatste jaren
van 'Concordia' gewend is. (Zie advertentie).

ANBO
De heer De Graaf heeft om persoonlijke redenen zijn funktie als voorzitter
van de afdeling Vorden van de ANBO
neergelegd. Tijdens de jaarvergadering werd de heer K.B. van Emmerink
in zijn plaats benoemd.
De open gevallen plaats in het bestuur
zal worden opgevuld door de heer P.P.
Takken. De dames J.W. Bargeman-ter
Maat en J. Voskamp-Jonker werden bij
akklamatie herkozen.
In de sociaal-culturele commissie hebben zich geen mutaties voorgedaan.
De diverse jaarverslagen werden ongewijzigd goedgekeurd.

Buurtvereniging
'Delden'
Tijdens de jaarvergadering van dr
buurtvereniging 'Delden' werd bekend
gemaakt dat het traditionele buurtfees'
dit jaar zal worden gehouden op zaterdag 6juli nabij café Het Zwaantje.
Vrijdagavond 5 juli wordt er in het
Dorpscentruni door leden van de
buurtvereniging in het Dorpscentruni
een toneelstuk opgevoerd.
Voor 23 juni staat er een klootschiet-

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 17 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, gezinsavondmaalsviering.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:

Geref. kerk Vorden
Zondag 17 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 16 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zondag 17 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 maart Past.
J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
Huisarts 16 en 17 maart dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.

Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.
Dierenartsen van zaterdag 16 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 16 en 17 maart J.H. Hagendoorn,
Lochem, tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel. 05752-

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Openbare bibliotheek
geopend
dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30717.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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 11.0012.00 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.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 maart 10.00 uur ds. G.W. v.d.
Brug, Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 16 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 17 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 17-18 maart Pastor J. van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag
en
nacht
bereikbaar,
tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

marathon op het programma. Aan de
marathon over een afstand van l O kilometer kan worden deelgenomen door
bedrijven, straten, verenigingen etc.
Tijdens de bestuursverkiezing stelden
Gerrh Wolters en Dorien Mulderije
zich niet herkiesbaar. Karin Krijt werd
in het bestuur gekozen. Na het officiële
gedeelte hield oud-gemeentearchitekt
dhr. J. v.d. Broek een lezing over het
veldnamenonderzoek.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

ABTB
ABTB houdt donderdag 21 maart in
café-restaurant 'De Boggelaar' haar
jaarvergadering. Bij de bestuursverkiezing stelt W. Mokkink zich herkiesbaar.
De heer T. Lichtenberg is niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt de heer A.
Zents kandidaat gesteld.
Na afloop van de vergadering gaan de
leden aansluitend kegelen.

"Spo(r)t d'r moar niet"
REVUE

DEZE W

REVUE
15,22 en 23 maart
19.30 uur "De Uitrusting"

Heerlijke
ROOMBOTERKOEK
van 4.95 voor

Jong Gelre afd. Warnsveld

4.50

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Rtomica
haalt 't voorjaar Binnen!

MUZIEKVERENIGING
„CONCORDIA"
geeft op

BIJ AANKOOP VAN VIER STOELEN EN TAFEL

zaterdag 16 MAART

10% KORTING
BIJPASSENDE KUSSENS, PARASOL'S, KLEEDJES, ENZ. U KUNT KIEZEN UIT CA. 70

haar jaarlijkse

VERSCHILLENDE DESSINS.

|

BIJ AANKOOP VAN VIER KUSSENS, PARASOL EN TAFELKLEED

10% KORTING
PARTY TUINMEUBELEN merk CAPISA zolang de voorraad strekt.
Vier verstelbare stoelen
f 199,Vier kuipstoelen, laag model _
f 69,Vier kuipstoelen, hoog model _
f 85,voor f 40,Party kussens van 69,50

UITVOERING
in het Dorpscentrum,
aanvang 20.00 uur.

Rundergehakt ik,i011,50
Fijne verse worst 1 i.,io7,95
H.o.H. Gehakt 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 K,IO 9,90
Magere Borstlapjes 1 kiio 12,90 Schouderkarbonades 1 kiio 7,45
MARKT AANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi

Casseler Rib 100 gram 1,65

Hamburgers

Gebraden Gehakt
100 gram

per stuk 1,—
SPECIALITEITEN

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram U, f 5

5halen 4 0613lef!

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Haas/Rib-

Magere Prikjes
1 KNO 17,90

PS Onze tuinmeubelen worden GRATIS thuisbezorgd.

2E PAASDAG PAASSHOW!

autoschadebedrijf

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

GRfEN
Fam. J.Huitink

De peuterspeelzaal „Ot en Sien" houdt
op zaterdagmorgen 16 maart een
kinderkleding en speelgoedbeurs in de
peuterspeelzaal aan Het Jebbink 13A te
Vorden (bij de sporthal).

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:

geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 14 -15 -16 maart 1991

De organisatoren hopen op een grote
opkomst, derhalve tot ziens op
zaterdag 16 maart 1991.

UITDENOTENBAR:

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
TT 05750-22816

per stuk 1,50

1 küo 10,45

Tegen zeer redelijke prijzen worden te koop
aangeboden:
baby- en kinderkleding, positiekleding, laarzen,
pantoffels, kinderspeelgoed en kinderboeken.

ES Jansen & gal jj

Jan ter Beek
05752-1807

Tartaartjes

karbonades

Kinderkleding en
speelgoedbeurs ,,Ot m Sien"

Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld.
Telefoon: 05753-2139
's maandags gesloten

0,98

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

groenten en fruit
kaas en noten

Ook volop aanwezig BLOEMBAKKEN en TUINBANKEN.
Ons assortiment is te veel om op te noemen. ,
KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN BIJ

^MHr

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG f DINSDAG

TOEGANG GRATIS

NIEUWINONS TUINASSORTIMENT IS
TUIN VER LICHTING met hierop 10% KORTING

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

van mager rundvlees
me' een frisse schijf ananas,
lekker en makkelijk

Runderrollen of
Lenteburgers

DE GEHELE COLLECTIE HARTMAN TUINMEUBELEN MET VlJF JAAR GARANTIE IN DE

KLEUREN WIT, GRIJS, CARIBA EN BRUIN, ZIJN BINNEN!

LENTEBURGERS

BIJ UW

Echte Bakker

Na afloop dansen met:
15 en 22 maart -Assorti
23 maart - Saturnus

Nu het zonnetje weer schijnt en het
weer bijna lente is zijn ze er weer

BUVAb

Pikante
NOTENMIX
250 gram 2,50

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

beter completer

maandag 18, dinsdag 19
en woensdag 20 maart:

Panklare RODE of WITTE KOOL 500 gram

1,25

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656
Wij bakken brood dat lekker en gezond is en vers!
Wi] bakken nl. alles zelf.

VOER ÉN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR
EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.
Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken athangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gsspecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.
Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hi| stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

U proeft wel waarom!

16 MAART

16 MAART

UITVOERING
„SPARTA"
aanvang 19.30 uur
sporthal 't Jebbink
KOMT ALLEN!

AANBIEDING
Slagroom- of Mokkasnit NU

6,25

Abrikozen- of Kersenvlaai van 5,25voor 4,75
BOLUSSEN DE ECHTE van 4,so voor

3,75

Krenten- of Rozijnenbrood van 4,75voor 4,35
16 M AART

16 M AART

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

X WARME BAKKER

TELEFOON 1373

JA?

W

l

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

BOEKHANDEL

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

1

hendrix voeders

LOGA
Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3IOO

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Dankbaar en heel gelukkig zijn
we met de geboorte van ons
dochtertje

'U'ioIc^'ic^i' %Ic^I^^lc^icj'ic^i'i^lc^I' *1' •. "•!' vi' vi^>Ic^I' %i' ^i^lcj-Ic^Ii^i^i^ic^
*^7*~'T*^T*^T~^T*^T*^T'^'T* 'T* 'T*^T* 'T~^?*'?»"•**'.- '7* 'T* 'T* '7* 'T* 'T* '7* 'T* 'T* '7* '7* '

#
* Wim Bannink
*

-*-

Lieke

*
&

en

HENDRIKA TEERINK-NIJLAND

Ida Timmerman

Zij is geboren op 10 maart
1991.

gaan trouwen op donderdag 21 maart
a.s. om 11.00 uur in het Gemeentehuis te
Diepenheim.

Ab en Ria Regelink-Vliem
Everhardinkweg 5a
7021 MP Zelhem

De kerkelijke huwelijksvoltrekking vindt
plaats om 12.00 uur in de Kapel van het
Landgoed Weldam te Goor.
Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
18.30 uur bij Hotel-Café-Restaurant Roelofsen, Goorseweg 22 te Diepenheim.

Dankbaar en heel gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
dochter

Inez

RYANNEGERUNDE

Tot onze droefheid is uit ons midden weggenomen
onze lieve schoonzuster en tante

*

y

v

v

1

v

v
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Vorden:

J. Vrieze-Bannink

Vorden:

H. Sloëtjes

Deventer: J. Oplaat-Teerink
Rozendaal:

•r~,7C^*x"^7^'T^?^?^"*^?^ '** '?"'lx '1^ ''t'» 'ls 'l* '?v '*^ '
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I

Tevens vieren wij op deze dag
ons 35-jarig huwelijksfeest.

I

Wij zouden het prettig vinden,
U welkom te mogen heten
op onze receptie, die wij houden
bij zaal ,,de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden, van 16.30 tot 18.00 uur.

*

*
*
*

Hendrik Jan (Henk) Boersbroek

$

Wij zijn dankbaar voor de steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.
Uit aller naam:
Hanny Boersbroek-Kempers
Vorden, maart 1991

Garage van Houte
Berkelsingel 38a, 7201 BL Zutphen

DA?r. er? mevr. H. van Houte
Mispelkampdijk 26,7251 DC Vorden
B-HTHTH-HfHfHTHTHTHfHTHTHfHiHTrvTH^^

|£

4c

Met al haar levenslust en wilskracht, heeft zij deze
strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven,
hebben wij na een liefdevolle verzorging in ,,de Wehme" te Vorden, afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma

OPENING.

HENDRIKA TEERINK-NIJLAND

Een woord, een handdruk, een
kaart, het waren allemaal
uitingen van mensen, die ons
wilden troosten in ons verdriet
na het heengaan van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Kinderen en kleinkinderen.
maart 1991
Almenseweg 2
7251 HR Vorden

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

klein- en
achterkleinkinderen

Café "DE EGELANTIER"

geboren 28 augustus 1910
Vorden:
Hengelo-G.

Hendrika Antonia
Buunk-Korenblek
Uw medeleven was hartverwarmend, heel hartelijk dank
daarvoor.

H.J. Lubbers-Teerink
H.A. Lubbers

Op woensdag 20 maart a.s. openen wij ons
nieuwe café.
Ter gelegenheid daarvan houden wij die
avond 'OPEN HUIS'.
U bent van harte welkom van 20.00 tot
23.00 uur om onder genot van een drankje
en een hapje kennis te maken met

SINDS 1938 WEDUWE VAN DERK JAN TEERINK

overleden 9 maart 1991

A.J. Teerink
F. Teerink-Weggemans

„de Wehme", Vorden
Nieuwstad 32.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

MUZIEKVERENIGING

100 GRAM 1,69

500 GRAM 3,98
Dinsdag:

Tip voor de boterham:

Verse Worst

Snijworst

500 GRAM

Ontbijtspek

4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

100 GRAM 1,25
Dit weekend extra voordelig:

Nasi/Bamivlees
500 GRAM 4,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM

4,98

Rundergehakt
500 GRAM

5,98

BELIJDENISGESCHENKEN en
PAASKAARTEN
evangelische
boekhandel

DE VONK
Warnsveldseweg 98
Zutphen-tel. 14569

Voorjaars
Roullade

GEVRAAGD z.s.m.

MEDEWERKER

N.A.K.-gekeurde

is ons kantoor

pootaardappelen

GESLOTEN

Diverse rassen, o.a.:
Eersteling-Doré
Lekkerlander - Parel
Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3
Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Telefoon 05752-1455, 05753-3274

TOEGANG GRATIS

5,98

• Voor afbraak te verkrijgen
een houten schuur met inventaris voor fokzeugen
(kraamhokken + gaskappen).
Dakbedekking van golfplaten.
Tel. 05751-1356.

TE KOOP:

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

LOG A

Speklappen

Leeftijd 16-18 jr.

Goede Vrijdag
29 maart

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3100

Varkensfrikando

pluimveebedrijf

CONCORDIA
16 M AART
UITVOERING

Maandag:

500 GRAM

Schuttestraat 26,
Vorden, tel. 05752-6793

BOEKHANDEL

Voor het weekendrecept:

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.

H. Bouwmeester

Voor al uw
exclusieve
paasartikelen !

DAT MAAKT UW KEURSLAGER

op rundveefokvarkens en

Ton n ie en Betsie ten Barge
Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld.
Telefoon 05753-3778

Correspondentie-adres:
A.J. Teerink,
Hendrik van Bramerenstraat 12,7251 XH Vorden.
De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
woensdag 13 maart op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

• TE KOOP:
zware 2-wielige tuintrekker,
diesel + werktuigen, f 7250,-.
Tel. 05755-2431.

• Voor onze grote tuin zoeken wij een part-time tuinman voor 2 hele of 4 halve dagen per week.
Uiteraard dient een goede
kennis van tuinieren aanwezig
te zijn.
Brieven onder no. 49-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

£

*T"

#

Wilmerinkweg 1
Vorden

• TE KOOP:
Oude mest. Tel. 05752-1509.
Omdat het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk
te bedanken, betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank voor de vele blijken van medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man,
onze pappa, zoon en schoonzoon

*
*
ï

VLEES
OP Z'N BEST.

• TE KOOP:
Aardappelen. H.W Wesselink, Eikenlaan 23,
05752-6774.

-x

*

l

Martha en Bennie
Bargeman

J. Teerink
W.C. Wuestenenk

Vorden, 9 maart 1991.

*

KEURSIAGER

• GEVRAAGD:
Zelfstandige hulp voor 1 ochtend per week. Vordenseboswegl. Tel. 05752-3361.

E.J. Hekkelman-Teerink

*-

Op zaterdag 23 maart 1991
hopen wij het feit te herdenken
dat ons bedrijf 25 jaar geleden
werd opgericht.

*

Hartelijk dank aan iedereen
die op welke wijze dan ook
ons huwelijksfeest tot zo'n
bijzondere mooie dag
hebben gemaakt.

Vorden:

i' "-i' l' l' ^ioicj !' i^_ri- ic^i' i^->i^'ic^i<_^i<_>iU'iCJ

Hij is geboren op 5 juni 1989 in
Addis Ababa in Ethiopië.

Hoetinkhof277,
7251 WN Vorden

Den Haag: A.J. Teerink
L.A. Teerink-Bakker
Hengelo-G.

Samuel

Liesbeth en Huub Winkeler
Dominique, Daniël,
Barbara en Madeleine.

H.W. Teerink
E.A. Teerink-de Waard

x

Marco

Wij zijn erg blij met de komst
van onze zoon en broertje

H. Teerink-Veenhuis

neven en nichten
v

In plaats van kaarten

Lindeselaak18,
7234TBWichmond.

Lochem:

s

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

Gerrit en l na
Vreeman
Robbert en
Henry

"'7'"
"-?'"
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5 maart 1991.
Het Stroo 3, 7251 VA Vorden.

geboren op vrijdag 8 maart
1991.

in de leeftijd van 80 jaar.

n

Ons adres is:
Graafdijk 1,7161 MZ Neede

Janny Berentsen-Slagman
Willy Berentsen

l

SINDS 1938 WEDUWE VAN DERK JAN TEERINK

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

Wij hebben ook prima
consumptieaardappelen.

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

K1
De Keurslager
^standvan
lekker vlees

E

Geopend!!

Hannie
Morssinkhof
Naast onze

Aan alle „CDA-kiezers" van Vorden

UITVAART-

VERZORGING

UITVAART-

VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

In Vorden heeft het CDA dankzij uw stem een
aanzienlijke winst geboekt, nl. 5.3%.
Bij de vorige verkiezingen voor de Provinciale
Staten kreeg het CDA 42.6% van de stemmen. Nu
bedroeg het percentage 47.9%.
Provinciaal werd zelfs een winst gemaakt van 2
zetels.
Mede namens onze lijsttrekker dhr. Chris Voerman
hartelijk dank voor uw stem. Wij zullen alles in het
werk stellen om uw vertrouwen niet te beschamen.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli Kruidkoek
gevuld met noten, rozijnenen
zuivere honing
Gewoon Geweldig Lekker
DIT WEEKEND:
voor maar

3.75

Namens het bestuur van
t winkeltje in vers brood en banket

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

hebben wij ook een leuk
assortiment in
HANDWERKSTOFFEN
HANDWERKPAKKETTEN
BORDUURGARENS DMC
HAAKGARENS
QUILTSTOFFEN
SOKKENWOL

etc.
In onze etalage kunt U al leuke
ideeën opdoen voor Pasen!
U bent welkom op

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:
HetJebbink4 Vorden (05700-14332)
Dag en nacht bereikbaar

LINGERIE en KLEINVAK-AFDELING

VORDEN
Secretaris
H.H. Kettelerij

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

Nieuwstad 14 - Vorden
tel. 1965

S C H R I J V E R S

O P

R E I S

Automaterialen
B O E K E N
W E E j K.j? l

Vordens
Mannenkoor

6 T/M 16 MAART

Garagebedrijf
Handelsweg 4 -VORDEN - Tel. 3228
alle onderdelen, APK-keuring, uitlaten,
banden, etc.

DENKT u AAN ONZE JAARLIJKSE
HANENAKTIE, DEZE WORDT GEHOUDEN

op ZATERDAG 16 MAART A.S.
VANAF 9.30 UUR KUNT u ONZE LEDEN
BIJ U AAN DE DEUR VERWACHTEN.

TRAININGSAVONDEN _ _
GYM.VER. „SPARTA"

STELT u ONS ALSTUBLIEFT NIET
TELEUR EN DRAAG HET VORDENS
MANNENKOOR EEN WARM HART TOE.

Boekmrpwkvvschenk:
'Het volgende verhaal'
van Cees Nooteboom.
I J i j aankoop van tenminste
f 19.50 aan Nederlandse
boeken, zolang
de voorraad strekt.

MAANDAG

m:
stone wash
old wash
en bleach

De aktiviteitencommissie.

BOEKHANDEL

LOGA
Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.:3IOO

diverse
lengte's

CORNER
Voor reparaties

PERSONEEL GEVRAAGD!

van
alle
merken

13.30-14.30 u.
14.30-15.30 u.
15.30-16.30 u.
16.30-17.30 u.
17.30-18.30 u.
19.30-20.30 u.

meisjes/jongens gym.
3e groep basisschool
meisjes/jongens gym. Ie-2e groep basisschool
aerobic
aerobic
aerobic
dames recreanten groep

DONDERDAG

16.00-17.30 u. training selectie

Grote keus in: populair
.
en
\\\
klassiek
WIJZIGINGSPLAN EX. ARTIKEL 11
WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING

INTERIEURVERZORG(ST)ER

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend voornemens te zijn de bestemmingsplannen
'Vorden 1975/1984, nr. 1' en 'Beatrixlaan 1990' voor
wat betreft het perceel Beatrixlaan 20 te wijzigen.

voor het schoonmaken van object in Vorden
op maandag, woensdag en vrijdag.
Tijden in overleg.

Het gaat daarbij om de uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden op de bestemming 'Achtererf
met beperkte bebouwing' ten behoeve van de uitoefening van een vrij beroep (bebouwingspercentage maximaal 40 (tot maximaal 100 m2) en een maximale
goothoogte van 4 meter).

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Dhr. A. Sjabbens
Tijdens kantooruren: 08334-71071

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

WOENSDAG

VRIJDAG

Onze organisatie kenmerkt zich door een
goede samenwerking van energieke
medewerkers.
Voor de uitbreiding van ons team,
bestaande uit een 300-tal medewerkers,
zowel full-time als part-time, zoeken wij een:

V^ VOORUIT IN BEELD EN GELUID

meisjes/jongens gym. 3e - 4e groep basisschool
meisjes/jongens gym. 5e - 6e groep basisschool
meisjes gymnastiek
7e groep bassischool
meisjes gymnastiek
middelbare school
dames turnen
heren recreanten

09.00-10.00 u. aerobic
19.00-20.00 u. aerobic
20.00-21.00 u. aerobic

Intoned Dienstverlening BV. is een
dynamisch schoonmaakbedrijf gevestigd te
Doesburg.
Ons bedrijf profileert zich in kwaliteit,
betrouwbaarheid en uitstekende service.
Wij zijn een middelgroot bedrijf met
projecten door heel Nederland en
aangesloten bij de O.S.B.

[DJISWiaUD

16.00-17.00 u.
17.00-18.00 u.
18.00-19.00 u.
19.00-20.00 u.
20.30-21.30 u.
21.30-22.30 u.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 15 maart
1991, gedurende 14 dagen, voor een ieder ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (Koetshuis). Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij hun college.

Nu verkrijgbaar:

Vorden, 14 maart 1991
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.
helemaal bijgewerkt
incl. De Voornekamp
Het Zuivelhof
Achtkastelenroute

2.50

NIEUW:

Wierdense Revue
nu op CD en MC.

Greatest Hits 1991.
Medisch Centrum West.

trouwringen

Raadhuisstraat 22 - Tel. 3100

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Zutphenseweg 8 - Vorden
Tel. 05752 - 30 85

Deze week
ontvangen

JAGERSKIJKER
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken

krijgt U e«n briljant van
0.02 crt tn Uw trouwring O9z»t,

'FGR ATIS

F

garantie op materiaal «n

fabrikageioutan.

Pracht kollektie
Voorjaarstassen

met hand gecoated lenzen voor grotere

Bij aankoop van 1 pwtr trouwringen,

Op Anjer b0éft U levenslange

weer heerlijk

Een echte

anjer

06
juwelier
•
'
• i

Zutphenseweg 5

SKHTtënnK

VORDEN

<X> Opticien Telefoon 150S

Swift, Tasco. Hertel en Reuss,
Noblesse

Restaurant Grill ?v
„de Rotonde

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

JotltreffrnJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Tel. 05752-1519

Dorpsstraat 4 - Tel. 1 342

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST
Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

TWEEDE BLAD
Donderdag 14 maart 1991
52e jaargang nr. 49

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Ondervoorzitterschap van de heer Wullink hield de Oranjevereniging haar jaarvergadering in zaal 'd' Olde Smidse'.
De opkomst was matig, doch hiervan was de oorzaak dat een week eerder al een
samenkomst was geweest met de feestcommissie bij Drukkerij Weevers in de kantine waar tevens een videofilm werd vertoond over de afgelopen jaren. Zo langzamerhand is deze commissie uitgegroeid tot een vast team van werkers die de handen uit de mouwen steken. Deze samenkomst werd zeer op prijs gesteld.
De heer Wullink opende de vergadering en deelde mede dat dit zijn laatste
vergadering als voorzitter was. Allereerst werd de agenda afgewerkt, zowel
het verslag van de secretaris als penningmeester werd goedgekeurd, de
penningmeester maakte melding van
een batig saldo, doch voorzichtigheidshalve dient er toch een reserve te zijn,
voor eventuele tegenvallers, aldus penningmeester de heer Bloemendaal.

Aftreden voorzitter Wullink
De heer Wullink die zes jaren de voorzittershamer heeft gehanteerd, legde
toch met enige weemoed zijn functie
neer, hij dankte allen voor de prettige
samenwerking, vooral zijn medebestuursleden. Het was toch altijd fijn
werken met deze mensen, aldus de
heer Wullink, doch omdat het vaak
moeilijk is alleen (ziekte echtgenote)
overal aanwezig te zijn, heb ik besloten
ermee te stoppen, tevens ook omdat de
jongeren een kans moeten krijgen, dit
is ook voor de vereniging beter, anders
komt in de problemen zoals de schietcommissie. Deze ploeg moet ook nodig
verjongd worden of uitgebreid worden
met jongeren, aldus de heer Wullink.
De vergadering kon dit beamen.

Bestuursverkiezing
De heer B. Bloemendaal nam als vicevoorzitter de taak van de heer Wullink
over. De heer Wullink werd dank gebracht voor zijn inzet de afgelopen jaren. De manier van improviseren was
altijd uw kracht, denk maar eens aan de
prijsuitreiking 6 jaar geleden toen u

boven op de tafel ging staan om u verstaanbaar te maken. Het gewoon doen
heeft ons altijd aangesproken, aldus de
vice-voorzitter. De heer Wullink werd
als waardering een videoband overhandigd met opnames van de afgelopen
jaren van de oranjefeesten samengesteld door G. Weevers j r. Wij hebben
gemerkt dat u dit toen wij deze banden
een tijdje geleden draaiden echt aansprak vandaar dit geschenk, aldus de
vice-voorzitter.
De heer Bloemendaal verontschuldigde zich hierna en verliet de zaal om
mevr. Wullink thuis een bloemetje te
bezorgen. De heer Wullink dankte allen nogmaals voor het gestelde vertrouwen en de cadeaus.

Nieuwe kandidaten
De heren Joh. Norde en H. Knoef stelden zich beschikbaar als nieuwe bestuursleden. Zij werden met algehele
stemmen gekozen, zodat ook de eerder
opengevallen plaats van de heer Wolsing is opgevuld. De vergadering ging
ermee accoord dat de functies in het
bestuur onderling worden verdeeld.

Feestprogramma
De heer Weevers maakte het voorlopig
programma 1991 bekend:

Schieten: Bij het vogelschieten e. d.
komt een nieuwe regeling. Inschrijvingen beginnen om half tien. Groepen
kunnen zich ook opgeven op 29 april
bij H. Barendsen, Zutphenseweg. Er
worden geen kortingen meer op lidmaatschapskaarten. Een ieder betaalt
inschrijfgeld, dit om moeilijkheden te
voorkomen.
Middagprogramma: Dit zal plaatsvinden het feestterrein bij het Kasteel.
Hieraan zullen grotendeels Vordense
verenigingen meewerken o. a. de Hondenclub, Landelijke Rijvereniging,
Gymver. Sparta, Brandweer, Duivenvereniging. Ook wordt er weer een kinderzeskamp gehouden, met succes van
vorigjaar.
Speciale attractie: parachutisten zullen
landen op het feestterrein.
Etalagewedstrijd: De etalagewedstrijd
had vorigjaar ook vele deelnemers en
u is goed aangeslagen, deze wordt dan
ook dit jaar weer gehouden.
Vuurwerk: Indien het financieel mogelijk is zal er weer grandioos vuurwerk
gehouden worden met lampionoptocht. Onderhandelingen met sponsors zijn reeds gaande.

ORANJEAVOND 21 APRIL
Toneel door Toneelvereniging 'Wildenborch'. Groots optreden groep
'Amatinka' met Tsjechoslowaakse muziek in originele folkloristische kleding.

Tribune: Op veler verzoek zal men toch
proberen weer een tribune te plaatsen.

ORANJEAVOND 30 APRIL
Ochtendprogramma: Blijft ongeveer als

D u s v o e Oranjevierders i n Vorden
weer een programma dat klinkt als een
klok!!

Eerste lustrum voor
naaimachinespeciaalzaak Jur
en Wil v.d. Garde
In maart is het dan zover. Dan vieren Jur en Wil van der Garde
met hun naaimachinespeciaalzaak het eerste lustrum. Vijfjaar
geleden begonnen zij met hun naaimachinehandel aan de Nieuwstad 23. Een beetje onzeker of het allemaal wel zou lukken. Welnu, die onzekerheid is al lang verdwenen en heeft plaats gemaakt
voor zekerheid en sukses. Het sukses steunt op drie pijlers: in de
eerste plaats het merk Husqvarna. Wie kent niet dit klasse produkt uit Zweden.
In de tweede plaats de geweldige service die Jur en Wil te bieden hebben.
Neem bijvoorbeeld de lessen die gegeven worden. ledere koopster van een
Husqvama naaimachine krijgt uitgebreid les, zodat men de machine volledig leert beheersen en alle mogelijkheden kan benutten.

vorig j aar, met kermis en diverse spelen
in het dorp.

kocht, l^werwierf ooit de Athos-prijs
die eenmaal in de vijfjaar wordt toegekend aan de auteur van het meest-uitgeleende boek uit de bibliotheken in
Nederland.
Haar bekendste boek is de Tuinfluiter'-trilogie waarvan maar liefst
600.000 exemplaren hun weg vonden
naar de lezers en vooral lezeressen.
Telefonische informatie kan worden
verkregen onder nummer 05752-1500.

Opsporing VCFZOCllt
De werkgroep Gastvrije Kerken houdt
deze zomer op 14 juli en 4 en 25
augustus weer Open Kerk namens de 3
kerken van Vorden. Graag wil men medewerking.
Men is van plan om de creativiteit van
de Vordense gemeenschap extra aandacht te geven.

Feestavond
Kranenburgs
Belang
Zaterdagavond 9 maart vond de jaarlijkse feestavond plaats in zaal Schoenaker. De toneelvereniging Krato presenteerde het toneelstuk 'Kleren maken de man'. Het toneelstuk, een
klucht in twee bedrijven, maakte de geheel bezette zaal regelmatig aan het lachen.
Tijdens de pauze vond de verloting
plaats. Er werden prachtige prijzen
aangeboden.
De voorzitter G. Tolkamp had een heugelijke mededeling n.l. 'De Kabel
komt!' in Kranenburg. Verder werd de
dansavond verzorgd door het Medler
Trio.
De eerstvolgende aktiviteit van de
buurtvereniging is Ie Paasdag, eierzoekwedstrijd voor alle kinderen t/m
13 jaar.

N.C.V.B.
Dinsdag 19 maart a.s. staat in het teken
van Pasen. Voor de pauze volgen we
een liturgie (liedboek meenemen!) 'De
Heer is waarlijk opgestaan'. Na de pauze Ds. J. van Wier uit Kampen, met een
Paasldankbeeld. Deze avond is in het
Dorpscentrum.

Rommelmarkt
De eerste voorjaarsvergadering is al
weer achter de rug en de Postduivenvereniging maakt zich op voor het komende vliegseizoen dat hopelijk net zo
succesvol zal verlopen als het vorige
jaar.
Midden in dit vliegseizoen wordt al bijna traditiegetrouw een rommelmarkt
gehouden. Dit jaar zal deze rommelmarkt op 22 juni plaatsvinden.
Ten behoeve van deze rommelmarkt
kan de P.V. Vorden nog^Dullen gebruiken.
^B
Mocht men de zolder willen opruimen
danwei anderszins goederen hebben
die in onbruik zijn geraakt dan is een
telefoontje naar één van de onderstaande nummers voldoende. Een afspraak is dan snel gemaaj^fcn de goederen worden zonodig^^>gehaald.
Men kan bellen: tel. (05752) 2068 of
1871.

Geschonden
rechten,
geschonden levens:
vrouwen vervolgd
Amnesty International publiceert het
boek 'Geschonden rechten, geschonden levens'. Deze publikatie van 90 pagina's belicht de grove mensenrechtenschendingen die overal ter wereld
tegen vrouwen worden begaan.
Er zijn misstanden waar voornamelijk
vrouwen het slachtoffer van zijn. Zo is
verkrachting een regelmatig op vrouwen toegepaste methode om bekentenissen af te dwingen of om hen te straffen.
Ook worden vrouwen bedreigd, gevangen gehouden, gemarteld of zelfs vermoord in een poging van de regering
om hun wil op te leggen aan de naaste
verwanten van deze vrouwen.

gen voorleggen. Iedereen wordt zo op
een uitstekende wijze geholpen.
Op de derde plaats komt de technische
kennis van Jur v.d. Garde. In Zweden
opgeleid om alle problemen (zo die er
al zijn) met Husqvarna naaimachines
het hoofd te kunnen bieden.
Maar niet alleen dat. Omdat hij is opgeleid zijn verschillende naaimachinehandelaren is hij in staat alle merken
naaimachines perfect te repareren. Inmiddels is zijn faam op dat punt al zo
ver verspreid, dat men uit alle delen
van het land naaimachines ter reparatie aanbiedt.
Het is daarom ook dat Jur en Wil van
der Garde zich mogen verheugen in
een steeds groeiende klantenkring. En
wij wensen hen daarbij veel sukses.
Gedurende de komende weken vieren
zij dit lustrum met vele aanbiedingen
en leuke attenties.

Op de eerste zondag plaatsen we de
jongeren tot 18 jaar in de schijnwerpers, de 2e zondag de oudere jongere
of de jonge oudere en de 3e zondag de
mensen van 55 jaar en ouder.
Heb je een leuke hobby of ben je creatief en wil je hier anderen van mee laten genieten geef dit dan even aan ons
door. Voor alle 3 de zondagen zoeken
we van deze creatieve mensen. Onze
contactadressen zijn: M. Vaags, tel.
1787 of R. Veldkamp, tel. 1319.

Jong Gelre
afd. Warnsveld

kunt je opgeven bij Gerrit Rossel, tel.
05750-20677. (S.v.p. zo spoedig mogelijk i.v.m. reperteren).

Revue
Op 15, 22 en 23 maart zal de jaarlijkse
revue weer op de planken gebracht
worden. Ditmaal onder de titel:
'Spo(r)td'r moar met' in De Uitrusting
in Eefde.

Tot slot nog enkele data
5 april — culturele wedstrijd in Hengelo; 12 april — nafeest revue; 24 april —
gespreksavond over natuurlijke geneeswijzen; 20 april — provinciale culturele wedstrijd.

Mensen verhuizen. Ze gaan trouwen. Er worden kinderen geboren. En er overlijden mensen. Al die gebeurtenissen hebben ook
invloed op de persoonsregistraties, bijvoorbeeld van een plaatselijke kerk. Tot nu toe werden al die berichten aan de kerken doorgegeven door middel van informatie, die afkomstig was van het
gemeentehuis.

Daarnaast worden nog aparte kursussen 'Creatief naaien' georganiseerd
voor Husqvarna bezitters. Wil v.d. Garde geeft deze lessen op vlotte en leuke
manier, waardoor de kursisten daarna
met veel enthousiasme thuis aan het
werk gaan.
Maar de service houdt niet op bij bovengenoemde lessen. Wil v.d. Garde
staat altijd voor haar klanten klaar. Wie
problemen heeft kan zonder meer de
winkel binnenlopen en brandende vra-

Revue-commissie
Om de revue jaarlijks weer in goede banen te leiden is een revue-commissie
nodig. Door vertrek van enkele mensen
is er plaats voor nieuwe enthousiaste
medewerkers.
Culturele wedstrijd
Net als vorigjaar wil men als afdeling
meedoen aan de culturele wedstrijd. Er
wordt druk gewerkt om een stukje in
elkaar te zetten. Nu vragen we nog enthousiastelingen om mee te doen. Je

Lezing mevr. Jos van
Manen Pieters
Woensdagavond 13 maart komt de bekende romanschrijfster Jos van Manen
Pieters naar Vorden. Ze houdt daar in
de Openbare Bibliotheek een lezing
over haar werk en leven.
Mevr. van Manen schreef zo'n vijf en
twintig streekromans, waarvan er in
ons land al ruim vier miljoen zijn ver-

Naast dergelijke specifiek tegen hen
gerichte misstanden, zijn vrouwen
eveneens slachtoffer van niet-geslachts gebonden
mensenrechtenschendingen. Evenals mannen worden

Stuur ook uw kerk een kaartje

Daar staat namelijk op de persoonskaart aangegeven of iemand lid is van
een kerk en zo ja van welke kerk. Die
vermelding gaat verdwijnen als er in de
nabije toekomst een nieuwe, geheel
automatische vorm van persoonsregistratie zal worden ingevoerd.
En dus zullen ook de kerken minder
informatie van het gemeentehuis ontvangen. In bepaalde gevallen, wanneer
de geregistreerde daai bezwaar tegen
heeft, helemaal geen gegevens.

Speciale aktie
De plaatselijke hervormde gemeente
xit ook met dit probleem en is daarom

onder de leden een aktie begonnen.
Het thema is: Blijf in kontakt met uw
kerk.
Maar niet iedereen die als hervormd
geregistreerd is, zal met deze aktie worden bereikt. Daarom vraagt de leiding
van de hervormde kerk in onze woonplaats of ieder die hervormd is zijn of
haar kerk op de hoogte wil houden van
een adreswijziging, een huwelijk of
echtscheiding, een geboorte of als er
een gezinslid is overleden.
Alleen met medewerking van de leden
blijven mensen in kontakt met de kerk
en kan de kerk ook met de leden kontakt houden. Het adres voor r p gave is:
Hervormde Gemeente, Postbus 31,
7250 AA Vorden.

zij na oneerlijke processen gevangen
gezet, 'verdwijnen' zij tijdens militaire
hechtenis en worden zij door doodseskaders of soldaten vermoord.
Volgens de mensenrechtenorganisaties zijn veel vrouwen het doelwit omdat zij sterk zijn: zij zijn actiefin de politiek of in de gemeenschap of blijven
aandringen op eerbiediging van hun
rechten of die van hun familieleden.
Anderen zijn juist het slachtoffer omdat zij kwetsbaar worden geacht: jonge
vrouwen die gemakkelijk seksueel kunnen worden vernederd of misbruikt,
moeders die alles zullen doen om hun
(ongeboren) kinderen te beschermen.
Het boek 'Geschonden levens, geschonden rechten' is geen uitgebreide
opsomming van alle mensenrechtenschendingen tegen vrouwen. Het is
slechts een indicatie van de gruweldaden die vrouwen hebben ondergaan en
daarmee een indicatie van datgene dat
in de toekomst niemand meer mag
overkomen.
Amnesty International publiceert op
de Internationale Vrouwendag niet alleen dit boek, zij voert vanaf dat moment ook een wereldwijde actie. Daarbij doet de organisatie een dringende
oproep aan alle betrokken regeringen
om een einde te maken aan de gruwelijke schendingen die tegen vrouwen
worden begaan.

Molenkamps
Dierengedoedag
Op deze dag, 2e Paasdag l april, vinden tal van demonstraties plaats met
betrekking op de hondensporten, o.a.
sledehonden demo., jachthonden
demo. en de behendigheidsbaan o.a.,
die van de heer Dolleman van de vereniging De Gehoorzame Hond te Doe'inchem.
Ook is er een hondekleding show, een
kinderboerderij, een echte ouderwetse
postkoets voor rondritten met een
4-span ervoor. Dit zijn enkele punten
uit het programma.
Veronica is aanwezig om opnames te
maken voor 'Een hart voor dieren' van
Will Luikinga.
Ter afsluiting van deze dag zullen wij
een wereldrecord gaan vestigen met de
langst gedekte tafel voor honden.
Hier voor vragen wij uw medewerking.
Als u hieraan mee wilt werken dan zouden wij dat graag van u vernemen om
een indicatie te krijgen over de lengte
van deze tafel. Informatie bij: Dierenspeciaalzaak Molenkamp, Hummeloseweg 28, 7021 AE Zelhem, tel. 083421735.

Tanzanianen leren ambulances aan de praal te houden:

'Lopen kost levens,
rijden kost geld'
Wanneer je niet beter zou weten zou je na een paar uur rijden over
Tanzaniaanse wegen stellig de indruk krijgen dat iedereen stomdronken achter het stuur zit. Alle voertuigen, of het nu autobussen, vrachtwagens met oplegger, terreinwagens of ambulances
zijn, bewegen zich vaak wild slingerend om de grote gaten, scheuren en diepe kloven heen. De erbarmelijke toestand van veel wegen eist uiteraard ook zijn tol bij het Tanzaniaanse wagenpark.
Geeft een wagen onderweg de geest, dan breekt er voor de berijders een periode van intensief sleutelen aan, want even wegslepen
is er meestal niet bij. Bovendien moeten ze er voor waken dat
derden even wat onderdelen komen 'lenen'.
Soms wordt een wagen met wat vindingrijkheid en alternatieve technologie weer aan de praat gebracht. Lukt
dat niet dan blijft hij voorlopig met lading en al staan.
Twee Nederlandse wegenwachten,
Mirko Lavaleije uit Purmerend en Joop
Lenssinck uit Houten, hebben eenjaar
lang in Tanzania gewerkt. Op uitnodiging van de Nederlandse hulporganisatie Simavi en met medewerking van
de ANWB leidden zij monteurs en
chauffeurs op die voor het medisch
transport in 36 Tanzaniaanse plaatsen
verantwoordelijk zijn.
Simavi, al 66 jaar actief voor de medische zorg in de derde wereld, wist de
ANWB van het grote belang van goed
zieken transport in Tanzania te overtuigen en twee ervaren wegenwachten
voor een jaar beschikbaar te stellen.
Voor medisch personeel is het in Tanzania op de meeste plaatsen onmogelijk per openbaar vervoer de plattelandsklinieken en buitenposten te bezoeken of te bevoorraden. De laatste
vijfjaar zijn door Simavi alleen al in
Tanzania 42 auto's aan gezondheidsprojekten beschikbaar gesteld;
Hoewel in een land als Tanzania bijvoorbeeld naar verhouding veel kinderen met vaccinaties worden bereikt
(zo'n 70 procent) is kindersterfte mo-

menteel ruim 120 per 1.000 geboorten.
Jaarlijks sterven er 200.000 kinderen
aan ziekten die hadden kunnen worden voorkomen met vaccinaties, als het
medische team had kunnen beschikken over een auto.
Om dit ook voor de komende jaren
mogelijk te maken kollekteert Simavi
van 17 tot en met 23 maart.
Met het ingezamelde geld financiert Simavi kleinschalige medische projekten
over de hele wereld. Daar is 4 miljoen
gulden voor nodig. De vereniging is
volledig afhankelijk van partikuliere
bijdragen.
Simavi is een algemene vereniging die
/ich bezig houdt met medische ontwikkelingssamenwerking en zich daarbij
niet beperkt tot een bepaalde ziekte,
land, religie of politieke overtuiging.
Simavi ontvangt geen subsidie van de
overheid en is daarmee een volledig
partkuliere organisatie; de hulpverlening is er op gericht zoveel mogelijk
mensen te helpen zichzelf te helpen.
De kollekteweek vragen in het hele
land duizenden kollektanten om een
bijdrage; mocht de kollektant u niet
treffen, stort u dan uw bijdrage op
GIRO 300100 ten name van SIMAVI-HAARLEM.
Want het kan anders, het MOET beter!

rolitievaria
Woensdag 6 maart vond er een aanrijding plaats tussen een personenauto
en een reebok. De auto raakte bij de
aanrijding licht beschadigd, de reebok
overleefde de aanrijding niet.
Vrijdag 8 maart werd er aangifte gedaan van een poging tot inbraak bij
een woning aan de Smidsstraat te Vorden. De dader heeft vermoedelijk met
een schroevendraaier geprobeerd een
deur te forceren.
E.e.a. had reeds plaats gevonden tussen dinsdag 5 maart 23.00 uur en
woensdag 6 maart 07.00 uur, eventuele
getuigen worden verzocht zich te melden.
Op zaterdag 9 maart deed een eigenaresse van een personenauto aangifte
van diefstal vanuit haar personenauto.
De auto stond tussen 12.00 en 12.15
uur geparkeerd op de Enzerinckweg
t.h.v. de Heijendaalseweg toen de inbraak gepleegd werd. Uit de auto werd
een rietenmand met boodschappen en
een portemonnee gestolen. Getuigen
worden verzocht contact op te nemen
met de politie Vorden.

GROEP VOKIH N

Zondag 10 maart vond er op de kruising Baakseweg-Rondweg een aanrijding plaats tussen een personenauto
en een motorfiets. De bestuurder van
de personenauto kwam vanaf de Baakseweg en verleende geen voorrang aan
de motorrijder, die vanuit de richting
Hengelo, over de Rondweg, naderde.
Er was uitsluitend materiële schade.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: sleutel Assa nr. 7013; gouden tientje gevat in gouden randje;
plastic tas, inh. tuinzaden, hamer, nijptang; gouden dameszegelring; zegelring, goud, zegel EK; sierwieldop Interrad; bromfietssleutel; twee sleutels grijs
mapje.
Gevonden: brillekoker met zonnebril;
damesfiets, kleur grijs, merk Quicksilver; damesfiets, mrrk Ar ; zona nr.
449533; houder met twee sleutels, opschrift WSB; zilveren armbandje, ingegraveerd 'Miranda'.

Het is planttijd
Tuincentrum Vorden is in een nieuw
jasje gestoken, hierdoor is voor u
alles beter te overzien en:
de prijs is laag en
de kwaliteit is hoog.
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K« W. J. u KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/lsuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. U: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ÏT: 05735-32 95.

Off. GM-dealer voor OPEUISUZU

Verkoop en Reparatie

DEZE WEEK:
Tui naarde 4 zakken
Potgrond 2 zakken

l I)5O

P u n td raad soo m

70 $—

^^

Vijverfolie per m*

599S

gereedschappen

Beuken voor de haag

2,50

Boomschors 60 liter

9}5O

afrasteringsmateriaal

werkkleding
/

Relatex
rubbervloeren

•——

Tot ziens bij:

Wij steken al onze
energie m een energiezuinige
installatie
INSTALLATIEBEDRIJF

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

GJ.OLDEMHAVE
enz. enz. enz.

maaers

stalinrichting

Handelsonderneming

OPENINGSTIJDEN:

H. GREUTINK

dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uu r

Vordenseweg 7a

—

Lochem

CK
De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck

A

05730-54983

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Bekroon een Auping
met een Auping

Knap geknipt ?

A
GESPECIALISEERDE
BELASTINGDESKUNDIGEN

JIM//H E E R S I N K
H

A

A

R

M

O

D

E

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 05752-1215

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1990
nodigen wij u ook dit jaar weer uit op één van de
volgende avonden:

- woensdagavond 13 maart
- woensdagavond 20 maart
tussen half 7 en half 9
Ruurloseweg 21

7251 LA Vorden

Tel. 05752-1485

Telefax 05752-1689

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

Bus bestellen?
Harren bellen!

Kies dé droomcombinatie:
een Auping-matras op een Auping-spiraal.
Met dit Auping Slaapsysteem bent u verzekerd van een gezonde
nachtrust. De Auping-spiraalbodem ondersteunt de matras
stevig genoeg. Gelijkmatige veerkracht zorgt voor een
voortreffelijk ligcomfort. Spiraal en matras vullen elkaar aan,
zodat ze samen een perfecte eenheid vormen.
Een droomcombinatie die u het beste ligt.

PAST IN ELK BED

aipng

Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

HELMINK

Havi voorheen GTW-reizen

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

meubelen

J.L. HARREN

VORDEN / TEL 05752 l 5 14
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL 05454 74 l 90
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

Tel. 05758-1334

Welke ONDERNEMER pikt dat?
enorme verlieeen in de

Altijd aktueel in betaalbare
jonge mode

gigantisch!
t d< coo u
-* ^: s r ^s^2±£s
lieken wordt minder bel«n«nik, w«nneer d«Ar
ding

»
™
^;M£r ttSfiSS^
_jtnMl
**rM<
uitgeoefend op ond«r- —
Bte^eafa»de «ektorM'
om ( op grond

xiekt*'

iondheid«li«n«t

om kleine bedrijven gMt.
groepen v«n oodernemer»)
nrertegentn geval
de i

Een aantal verzekerden zullen premieverhogingen
van enkele procenten tot 40%, een enkele maal
zelfs nog hoger te zien krijgen.
Natuurlijk hoeft u dat niet te pikken.

Deze advertentie is veel geld waard.
Knip hem uit, want wij geven tegen
inlevering op de gehele collectie
damestruien
ALLEEN DEZE WEEK

20% KORTING
LOOP EVEN BINNEN, WANT HET LOONT DE MOEITE.

Wenzel Spellbrink Assurantiën werkt met maah
schappijen die deze absurde verhogingen niet
doorvoeren. En dat scheelt honderden zo niet
duizenden guldens per jaao terwijl u toch volledig verzekerd bent.
Zelfs als u bij uw huidige verzekeraar een uitsluiting hebt7 zullen wij alles in het werk stellen om
bij een andere maatschappij u toch volledig verzekerd te krijgen (dit deden wij reeds vele malen
met succes).

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

Nee, ik pik dat niet. Stuur mij snel een
vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met volledige dekking.
Naam:
Adres:
Plaats:
Leeftijd:

Tel:

Beroep:
Verzekerd bedrag voor het eerste jaar:
Verzekerd bedrag voor de jaren daarna
Stuur deze bon op of bel 05430 -18585.
Wenzel Spellbrink Assurantiën
Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.

Wenzel Spellbrink
assurantiën en bemiddeling o.g.
M a r k t 25, W i n t e r s w i j k . Tel. 05434-18585

JUBILEUM AANBIEDINGEN
Husqvarna

HUSQVARNA 1090

NIEUW!

MET INTRODUCTIE INRUILPREMIE!

HUSQVARNA 1050

Bij aankoop van de Husqvarna 1090 ontvangt u
tijdelijk maar lietst ƒ 600,- inruilpremie bij inlevering
van uw oude naaimachine, ongeacht merk of type.

Husqvarna

Husqvarna

JËJnusqvarna

1
*
^

Kwaliteit uit Zwéééden

Met de CARMEN haalt u Zweedse kwaliteit in
huis voor een aantrekkelijke prijs.
Electronische snelheidsregeling en krachtige
motor voor het moeiteloos naaien van zware
stoffen en leer. Alle nuttige steken voor
gewone stoffen en stretchstoffen zijn in een
handomdraai in te stellen.
Nu tijdelijk met inruilpremie!

Kom langs voor een gratis demonstratie!

jHjTHusqvarna
Normaal ƒ3599,
Inruil
- 600. Uw Husqvarna dealer:

VERTROUWDE ZWEEDSE KWALITEIT

Zeer eenvoudig te bedienen computernaaimachine voor alle moderne stoffen. Stelt
automatisch steek, steeklengte en steekbreedte in. Vele nuttige steken en
siersteken. Repeterend knoopsgat en
automatische spoelstop.

De Husqvarna 1090 is het neusje van de zalm.
Ongelooflijk eenvoudig te bedienen. Voorzien van
een Naaigids: toest in welke stof u gebruikt en de
Husqvarna 1090 past zich automatisch aan.
Kom langs voor een gratis demonstratie!

^S^

CLASSIC A 105

Normaal ƒ2399,Inruil
- 400.- Uw Husqvarna dealer:

naaimachine speciaalzaak

Kwaliteit uit Zwéééden

Jjjjf-lusqvarna
Normaal ƒ 1349.Inruil
- 150,

naaimachine speciaalzaak

Husqvarna

Vertrouwde Zweedse kwaliteitsmachine voor
al het dagelijks voorkomend naaiwerk.
Voor iedere stof de beste steek.
Electronisch gestuurde snelheidsregeling en
krachtige motor voor optimale naaldkracht
Automatisch knoopsgat en alle andere
bekende Husqvarna voordelen
Nu tijdelijk extra aantrekkelijk!

ffiJtHusqvarna

x
Normaal ƒ 1149,Inruil
- 100, l Uw Husqvarna deali

Kwaliteit uit Zwéééden

•^

Uw Husqvarna dealer:

naaimachine speciaalzaak

Kwaliteit uit Zwéééden

naaimachine speciaalzaak

Jur en Wil v.d. Garde Jur enWil v.d. Garde Jur enWil v.d. Garde Ju r enWil v.d. Garde
hun vak
Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-19222

hun vak

Met'

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-19222

F

hun vak

voor hun vak

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-19222

Nieuwstad 23 - ZUTPHEN - Tel. 05750-19222

BIJ AANKOOP VAN EEN VAN DEZE MACHINES
EEN GARENDOOS
Administratie- en
Belastingadvieskantoor

Tonny Jurriëns
De werkmaatschappijen van de Nedac Sorbo Groep B.V. houden
zich via toonaangevende dynamische distributievormen en moderne produktietechnieken bezig met het distribueren en fabriceren van non-food produkten.

KLEIN LEBBINK
Administraties - Belasting-zaken
Bedrij f sad vlezen - Computerverwerking

Op korte termijn zoeken wij voor
onze vestiging te Vorden een

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden Telefoon 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16 7256 BG Keijenborg - Telefoon 05753-3274

-

Problemen met belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen

-

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

05735-1161

American Stock
Voor ons liliaal U1

Vorden
Vragen wij rrn:

VLOTTE VERKOOPSTER
-Leeftijd 18-40 jaar
-Plusm. 20 uur per week

Uw schriftelijke sollicitatie
kunt U richten aan :
American Stock, Postbus 38,
6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met het niveau van de funktie.

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

Kandidaten die zich in bovenstaande omschrijving herkennen, verzoeken
wij binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te solliciteren.
BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM
Uw schriftelijke sollicitatie, met pasfoto, kunt u richten aan
Dhr. M. H. G. R. van Uhm.

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

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

NEDAC-SORBO GROEP B.V., Postbus 12,7250 AA Vorden.Tel. 05752-7222

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten
Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

JEUGDSOOS FLOPHOUSE

zaterdag 23 maart
UNDERCOVER
BAND
Kaarten in de voorverkoop - zie elders in dit blad.

LENTEFEEST: 26 en 27 april
Kaarten voor DE DIJK op vrijdag 26 april.
Vanaf heden op diverse adressen verkrijgbaar.

RUURLO

A

het initiëren van en assisteren bij diverWvormen van
marktonderzoek
het verzorgen van omzetrapportages en analyses
algemene ondersteuning bij analyse, planning en control

Funktie-eisen:
- opleidingsniveau HEAO (C.E.)
- grote mate van zelfstandigheid en initiatief
- ervaring met het werken op personal computer
- ervaring in soortgelijke funktie of in de commerciële
binnendienst vereist
- leeftijd 26-30 jaar

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

MARKETING ASSISTENT (m/v)
Het takenpakket omvat:

Gaarne op telefonische afspraak.

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

ONZE COLLECTIE IS COMPLEET

Kom kijken, en geniet
van alle prachtige
combinaties voor dames
en heren

REUMA
DESnUEPIJN.

il
REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
St.ilciila.ui 128, 2582 CWPi-n Ha.ij;.
Bankrck.nr.: 70.70.70.X48. Giro: :,.M.
HATIOHAAL RtUMAFOHDS (W)

bij uw aankopen v,a. f 200,ontvangt u een prachtig
badhanddoek of een
douchelaken cadeau!
(t/m a.s. zaterdag)
Modecentrum

Ruurlo
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Zelhem-Vorden 3-1
Dat Vorden de laatste jaren moeite
heeft met Zelhem, bleek ook zondagmiddag. Vanaf het beginsignaal beten
de Zelhem-verdedigers zich vast op Peter Jansen, Markv.d. Linden en Peter
Hoevers.
Dit drietal kreeg de gehele wedstrijd
geen halve meter ruimte, terwijl aan de
andere kant de Vorden-defensie ruimtedekking toepaste met alle gevolgen
vandien. In de 12e minuut strafte Ronald Zwaan een fout in de Vordense
achterhoede resoluut af: 1-0.
In de 20e minuut gaf Vorden onnodig
een corner weg. Via een omhaal scoorde Ronald Wesselink fraai 2-0.
Even later tikte de Zelhem-keeper een
fraaie lob van Mark v.d. Linden net
over de lat. Vlak voor rust kreeg Vorden aansluiting dankzij een fraai doelpunt van Peter Hoevers: 2-1.
Na de thee probeerde Vorden de gelijkmaker te forceren. Een kopbal van
Mark v.d. Linden werd van de lijn gehaald. Dit was ook de enige kans van
betekenis die Vorden kreeg.
Halverwege de tweede helft werd de
wedstrijd beslist. Henk Bloemers kon
vanaf 30 meter ongehinderd 'aanhalen' en verraste Wim Harms volkomen:
3-1. Hierna werden Ronny de Beus en
Gert Verkerk als extra aanvallers ingezet, doch Zelhem hield de deur dicht
en won verdiend.

V. V. Vorden
Uitslagen
BeQuickAl —Vorden Al 0-3;Vorden
BI —Gaz. Nieuwland BI 1-7; Dierense
Boys Cl —Vorden Cl 1-5; Vorden C2
-LochemC20-0.
Zelhem l — Vorden 13-1; Socii 2 Vorden 3 5-0; Vorden 6 — Rietmolen 4
2-5; Vorden 7 — Halle61-4.
Programma
Bredevoort Al — Vorden Al; Vorden
A2 — GSV '63 Al; Vorden BI — AD
'69 BI; Eibergen Cl — Vorden Cl;
Haarlo C l —Vorden C2.
Vorden l — Eibergen 1; RKZVC 3 Vorden 2; Vorden 3 — Eerbeekse Boys
4; Vorden 4 — Lochem 7; SHE 3 Vorden 5; Rietmolen 4 — Vorden 6;
Halle 6 — Vorden 7; Vorden 8 — Dierense Boys 6.

Zaterdagvoetbal
Pacelli — Ratti O-10 (0-5)
In een zeer éénzijdige wedstrijd heeft
Ratti bewezen ook tegen zwakkere
ploegen een goede reputatie neer te
kunnen zetten. Tegen de rode lantaarndrager uit Klarenbeek kon Ratti
zich lekker uitleven en het doelsaldo
flink opvijzelen.
Toch bleef Pacelli, dat volgend jaar een
fusie aangaat met V.V. Klarenbeek, een
positieve spelopvatting huoden, zodat
het een zeer sportieve ontmoeting was.
Nadat Harm Welleweerd al snel voor
1-0 ge/.orgd hau, bleef het lange tijd

hierbij en pas na een half uur maakte
Piet Immink er 2-0 van. Toen was het
hek van de dam en achtereenvolgens
scoorden Dinand Hendriksen 3-0, Piet
Immink 4-0 en Dick Smit 5-0.
Na de thee duurde het heel lang voordat Ratti de draad weer op kon pakken.
Pas na twintig minuten scoorde Dinand Hendriksen met een prachtige
omhaal 6-0 en Piet Immink direkt
daarop 7-0. Via Harm Welleweerd die
voor 8-0 zorgde en Dinand Hendriksen
die 9-0 scoorde was het Piet Immink
die de tien vol mocht maken.
Toen vond de uitstekend leidende
scheidsrechter het genoeg, want toen
Dinand Hendriksen nummer elf wilde
scoren floot hij vlak voor het doelpunt
af.
Al met al een goede generale repetitie
voor de belangrijke wedstrijd van a.s.
zaterdag: dan komt de nummer twee
van de ranglijst Erica '76 uit Dieren op
bezoek bij de Kranenburgers.

S.V. Ratti
Programma
Ratti — Erica '76; Sp. Gorssel — Ratti;
Voorst 4 — Ratti 2; Ratti 3 — De Hoven
6;Socii5 — Ratti 4.
Dames
Ratti—Victoria Boys.

Damesvoetbal
Ratti — Zutphen
Deze week was het bekervoetbal weer
aan de beurt. Tussen de twee ploegen
zit één klasse verschil, n.l. Ratti speelt
in de overgangsklasse en Zutphen
speelt in de hoofdklasse.
Zoals verwacht was de druk, die Zutphen op Ratti uitoefende te merken in
de achterhoede van Ratti. De thuisspelende ploeg liet het er echter niet bij
zitten en verweerde zich kranig.
In het eerste gedeelte van de wedstrijd
ontstond er daarom een situatie waarin
je niet kon zien dat er tussen deze twee
ploegen een klasse verschil zat. Door
een ongelukkig geraakte bal maakte
Ratti een eigen doelpunt. Met deze
stand gingen de ploegen de rust in.
In de tweede helft ging het duel weer
fel verder. Zutphen had een paar kansen, maar maakte er geen gebruik van.
Ratti had wel een paar uitbraken, dit
leverde niets op omdat, door blessures,
de voorhoede niet optimaal was. Er
moet wel gezegd worden, dat de invallers voor de geblesseerde dames van
Ratti goed gevoetbald hebben.
Halverwege de tweede helft maakte
Zutphen 0-2. Dit doelpunt was twijfelachtig, omdat de grensrechter buitenspel constateerde. De scheidsrechter
was het er echter niet mee eens. De
eindstand was 0-3 door een schitterende solo van een speelster van Zutphen.
Volgende week moeten de dames van
Ratti thuis spelen voor de competitie.

Socii
Programma 16 maart
Sp. Eefde B2 — Socii B l.
Programma 17 maart
Nicuw-Hretcn — Socii; Socii 2 — Wit-

kampers 3; Witkampers 4 — Socii 3;
Socii 4 — De Hoven 4; Socii 5 — Ratti
4; Baakse Boys 6 — Socii 6.
Uitslagen 9 maart
Gaz. Nieuwland F2 — Socii Fl 3-0; Socii El — Erica El 6-0; De Hoven Dl Socii D l 0-5.
BekerwedstrM: Socii BI — Pax BI 3-3,
na verlengi^Bl-4. Socii wint na strafschoppen met 4-3.
Uitslagen 10 maart
Socii 2 — Vorden 3 5-0; Socii 5 Baakse Boys 5 1-6; Socii 6 — SVBV 4
,-5.

Dash/Sorbo
Afgelopen zaterdag heeft het Ie damesvolleybalteam van Dash/Sorbo
haar derde wedstrijd in successie gewonnen. Nu waren de dames van Mintonette uit Holten het slachtoffer van
de Vordense dadendrang. Voor een
uitverkochte sporthal 't Jebbink begonnen beide teams onzeker. Duidelijk
merkbaar was dat de zenuwen de beide
teams parten speelde.
Met steun van het talrijke publiek werd
de Ie set uiteindelijk gewonnen met
15-6. In de 2e set verslapte de concentratie enigszins waardoor Dash/Sorbo
steeds tegen een achterstand aankeek.
Na een ongemeen spannende strijd
wist Dash/Sorbo uiteindelijk nog tot
16-16 terug te komen om tenslotte de
set met 17-16 uit handen te geven. Dit
had kennelijk zoveel van de krachten
van de Holtense dames gevergd dat zij
de 3e en de 4e set met 1 5-2 en 1 5-8 aan
Dash/Sorbo lieten.
Hoewel de pashes niet altijd even fraai
waren kon spelverdeelster Nicole
Scharrenberg daar toch zodanige setups van maken dat de aanval met Bertine Vlogman en Carlajansen volop kon
scoren.
Aanstaande zaterdag spelen de Vordense dames een zeer belangrijke uitwedstrijd tegen Flash uit Nijverdal. Bij
winst kan de degradatiezone verlaten
worden. De dames zullen de steun van
het Vordense publiek dan ook hard nodig hebben.

op dreef
Het herenteam van Dash heeft wederom een (relatief eenvoudige) overwinning behaald, ditmaal tegen de reserves van WIK uit Steenderen.
Dash startte (in tegenstelling tot andere wedstrijden) meteen in de eerste set
sterk. Met gevarieerd en snel spel werd
deze set snel gewonnen met 15-7.
Pas iri de tweede set begon WIK echt
tegenstand te bieden en nam al snel
een 2-6 voorsprong. Dash kwam echter
goed terug en kwam op een 13-12
voorsprong, maar door domme fouten
werd deze set alsnog met 14-16 verloren.
Dash had er stevig de balen van en nam
zich voor in de derde set deze toch niet
al te sterke tegenstander eens goed onder druk te /etten. Onder aanvoering
van uitblinker Johan Bakker, die niet te
sloppen was, haal-U- Dash een /eer ruime sei-overwiniiiiiff, 15-3.
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In de vierde set zette Dash deze goede
lijn voort. De Vordense ploeg hield
WIK goed onder druk en nam al snel
een 5-1 voorsprong. Deze voorsprong
bleef intact en Dash kon vrij eenvoudig
deze set winnen met 1 5-9.
Door deze 3-1 overwinning blijft Dash
staan op een keurige tweede plaats,
drie punten achter het sterke Harfsen.
Zaterdag 16 maart staat voo^»sh de
uitwedstrijd naar het eerste team van
WIK, dat op de negende plaats staat,
op het programma.

Dash
Uitslagen:
DP Voorwaarts l — Dash 2 2-3; D3A
Wilhelmina 3 -- Dash 5 0-3; DSC
Voorwaarts 5 — Dash 7 1-2; H2B Devolco 7 — Dash 3 2-1; H3B Voorwaarts
3 — Dash 4 1-2; D l — Dash 3 — Harfsen l 3-0; D2B Dash 4 — Salvo l 1-2;
DSC Dash 8 - Epse 2 0-3; Hl Dash l Wik 2 3-1; MA l B Dash l — Devolco 3
3-1; MB1A Dash l - Harfsen l 2-1; IC1
Dash l — Deventer l 0-3; IB1A Dash l
— Devolco Al 0-3.
Programma:
DSC Dash 7 — Devolco 11; D recr.H
Dash — Socii A; H recr.E Dash - Wilhelmina; H l Wik l — Dash l ; H2A Devolco 5 — Dash 2; DSC Almen 3 Dash 8; MB1A Wik l — Dash 1; IB1A
ABS l — Dash l ;DP Dash 2 — Wilp 1;
D3A Dash 5 - Hansa 3; D3B Dash 6 —
Wilp 4; DSC Dash 7 — Devolco 10;
H2B Dash 3 — Salvo l ; H3B Dash 4 Wilhelmina 3.

Waterpolo
Heren Vorden verliezen met 8-7 van
Roderlo
De heren van Vorden verloren na een
uitermate spannende strijd met 8-7 van
Roderlo. In de eerste periode nam Vorden een 3-0 voorsprong door doelpunten van Marck Karmiggelt (2x) en Arjan Mengerink,
In de tweede periode kwam Roderlo tot
3-2 terug. Nadat Marck Karmiggelt de
stand in de derde periode op 5-2 had
gebracht, scoorde Roderlo tegen 5-4.
Nadat Marck Karmiggelt voor 6-4 had
gezorgd en Jaap Stertefeld op gegeven
moment voor 7-6, was het laatste
woord aan Roderlo, 7-7 en 7-8!
Het tweede team van Vorden verloor
met 8-4 van Brummen 4. De Vordense
tegengoals werden gescoord door Arjan Mengerink, Frans Karmiggelt en
Rudi Sloot (2x).

Tulpenrit
'De Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' organiseerde zondagmiddag een Tulpenrit
welke was uitgezet door de heren Bert
Regelink en Gerrit te Velthuis. De uitslagen waren als volgt:
A-klasse: l A.C. Weevers, Keyenborg
72 str.pt.; 2 J. Luiten, Hengelo 107
str.pt.; 3 G. Siemes, Zutphen 131 str.pt.
B-klasse: l W. Fleerkate, Markelo 113
sii.pt.; 2 H.B.J. Horstin!;, Vorden 142
sir.pl.; 3 (',.}. Kskes, Best 190 str.pl.

Toerleden: l HJ. ten Velde, Barchem
110 str.pt; 2 J. Slagman, Vorden 128
str.pt.; 3 E. Horsting, Vorden 130
str.pt.
Idem niet-leden: l H J. Schooien, Epe
92 str.pt.; 2 J. Hannink, Raalte 99
str.pt.; 3 J. Meyerink, Den Ham 156
str.pt.
Aanmoedigingsprijs J. Polman, Zelhem. De voorjaarsrit van 'De Graafschaprijders' vindt plaats op 14 april.

V.R.T.C. 'De
Achtkastelenrijders'
Samen met zusterverenigingen uit
Groenlo, Bocholt en Neede organiseerde de VRTC 'De Achtkastelenrijders' zondagmiddag in Vorden een
zgn. 'Run-Bike-Run' wedstrijd.
Deze wedstrijdvorm bestaat uit de onderdelen 5 kilometer lopen, 34 kilometer fietsen en tot slot weer 5 kilometer
lopen. In Vorden werd de laatste wedstrijd uit een serie van vijf gehouden.
De uitslagen van deze run-bike-run waren als volgt:
Heren: l E. de Bruyn, Amersfoort l
uur 20 minuten en 23 sec.; 2 R Barel,
Overberg 1.21.19; 3 M. Swart, Wieringerwaard 1.24.06.
Dames: l Th. Sybesma, Almelo
1.32.05; 2 W. Hoogzaad, Amsterdam
1.41.51; 3 G. de Koning, Hyppolitushoefl.42.12.
Heren recreanten: l H. Kampen,
1.25.50; 2J. Wolf, Heerde 1.30.58; 3 I.
Papen, Groenlo 1.34.25.
Dames recreanten: l R. Bouwmeester,
Veenendaal 1.50.36; 2 B. Heskamp,
Groenlo 2.04.20; 3 A.-Vrijdag, Lichtenvoorde 2.04.46.
Totaalklassement over 5 wedstrijden
in Vorden, Neede, Groenlo en Bocholt 2x:
Heren: l Henny Flerk, Horst; 2 Hilco
Companje, Yhorst; 3 John van Luytgaarden, Zevenbergen; 4 Henk Fotijn,
Bedum; 5 Harry Ruumpol, Ruurlo.
Dames: l JannieVaskens, Holten.
Heren recreanten: l Ronald Besseldijk, Hengelo; 2 Gerrit Heusinkveld,
Deventer; 3 Francesco Rave, Groenlo.
Dames recreanten: R. Bouwmeester,
Veenendaal.
De prijzen werden uitgereikt door wethouder mevrouw Aartsen.

Badminton Flash
Flash l keldert weer een beetje op de
ranglijst van de 2e klasse. Tegen
Pluumke werd een gevoelige 6-2 nederlaag geleden. Twee enkels konden
gewonnen worden, maar daarna was
het over.
Alle enkels en mixen waren voor de tegenstander. Het werd 6-2. Ook tegen
Seepaerd kon Flash l het niet redden.
Dit team was ook duidelijk beter en
hoefde alleen een damesenkel en de
herendubbel af te geven en ook deze
keer werd het 6-2.
Flash 2 doet het met de invallers redelijk goed. Tegen Eefde, de koploper,
werd dan weliswaar met 7-1 verloren,
maar dit kwam mede door fcn veel te
sterke invaller bij Eefde. Een enkel kon
nog gewonnen worden maar dat was
alles.
Tegen Seepaerd ging het al beter. Deze

tegenstander werd bestreden met de
zgn. omsingelingstactiek waardoor
Seepaerd de kluts volledig kwijt was.
Met een 6-2 nederlaag gingen ze naar
huis.
Flash 3 is momenteel echt kampioen
geworden. Ze zijn niet meer in te halen
door de achtervolgers. Tegen Thuve
speelden ze vrij goed en alleen een enkel en de damesdubbel gingen verloren.
Tegen Rianto was de overwinning nog
ruimer. Door geraffineerd spel werd de
tegenstander zoek gespeeld en werd
het uiteindelij k 7-1.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

L. R. en
P.C. de Graafschap
Nadat twee weken geleden de jaarlijkse
algemene ledenvergadering was gehouden, werd op zaterdag 9 maart in
De Herberg de jaarlijkse feestavond
voor leden en donateurs van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De
Graafschap georganiseerd.
Onder grote belangstelling werd traditiegetrouw door een aantal vooral
jeugdige leden een klucht in drie bedrijven opgevoerd met de titel 'De sok
van Opa Keuterboer'. De lachspieren
werden weer danig op de proef gesteld.
Met veel belangstelling werd uitgezien
naar de bekendmaking van de ruiter,
c.q. amazone van het afgelopen jaar.
Deze keer viel de eer te beurt aan Nicole Douma, die met haar pony Mixi van
de Bossenhoeve de meeste winstpunten had verzameld. Uit handen van het
bestuur mocht zij de fraaie wisselbeker
en een eigen beker in ontvangst nemen.
In een speciale verkoping kon men
eigenaar worden van een jonge Shetlandponyhengst, waarop met veel verve werd geboden. De bezichtiging op
de dansvloer leverde enige problemen
op, maar al snel begon het bieden en
de fam. Heuvelink werd de eerstvolgende eigenaar. Op muziek van de
Funmakers werd de avond sfeervol vervolgd.
Vanaf deze week nemen de buitenlessen op het clubterrein aan de Hamelandweg weer een aanvang.
De jaarlijkse onderlinge wedstrijd zal
op dit terrein worden gehouden op 2e
Paasdag l april en dit is geen 1-aprilmop!

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 6 maart
groep A: 1/2 dms. Elferink/Nekkers
54.9% — echtp. Vreeman 54.9%; 3
hrn. Bergman/Wolters 53.9%.
groep B: 1. dms. Van Manen/Rombouts 61.5%; 2 echtp. Bokkinga 55.1%;
3/4 echtp. Schigt 53.5% — hrn. Knoppers/Nekkers 53.8%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertjc, inl. tel. 2830.
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Commissies geven nog geen advies inzake bijdrage
huisvestingskosten akkomodatie VW

Herinrichting Centrum

;

WV bestuurderen luiden de
noodklok
Bij monde van haar voorzitter Mr. J.F.M. Honig heeft het bestuur
van de plaatselijke VW woensdagavond in de commissie Alge
meen Bestuur duidelijk laten doorschemeren dat wanneer de
raad op 26 maart zal besluiten de VW in de huisvestingskosten
een jaarlijkse bijdrage van 90%, met een maximum van één gulden per inwoner te verlenen, de VW een sombere toekomst tegemoet zal gaan. Het raadsvoorstel werd dinsdag tegen 18.00 uur
bij de raadsleden thuis bezorgd. Voor de commissie Financiën
een reden er geen discussie over te voeren, laat staan een advies
over uit te brengen!
Ook in de commissie Algemeen Bestuur geen advies. De frakties zullen
hun standpunt z.s.m. aan het college
kenbaar maken. Wel toonde de commissie Algemeen Bestuur zich bereid
om met een afvaardiging van VW bestuurderen in discussie te treden.

Eigen akkomodatie
Het VW bestuur te Vorden heeft van
de direktie van de bondsspaarbank bericht ontvangen dat het VVV geen kantoor meer mag houden in de Bondsspaarbank aan de Decanijeweg.
Zo'n 3500 baliehandelingen t.b.v. de
WV was een beetje teveel van het goede, zo vond men bij de Spaarbank. Met
het seizoen voor de deur voor de VW
een bittere noodzaak zo snel mogelijk
een ander onderkomen te vinden.
Het is het VW niet gelukt een lokatie
in het centrum van het dorp te vinden.
Wel bestaat de mogelijkheid zich te
huisvesten in de voormalige kantine
van de bprstelfabriek Havo aan de Burgemeester Galleestraat. De jaarlijkse
exploitatiekosten wil de VW zelf voorfinancieren.
De gemeente Vorden werd gevraagd
zich garant te stellen voor het exploitatietekort tot een maximum van
f 28.000,-voor de jaren 1991 en 1992.
De VW bestuurderen wezen er woensdagavond op dat hier sprake is van een
overbruggingsperiode. 'We moeten
een beroep doen op een part-time
kracht, die mogelijk na één jaar vervangen kan worden door vrijwilligers. We
vragen deze garantie om straks niet
failliet te gaan. Er kunnen nl. mogelijk
tekorten ontstaan', aldus dhr. Honig.

Zesde Rabo-Dashrecreantentoernooi
Zondag 17 maart vindt in de sporthal
'Het Jebbink' het 6e recreanten volleybaltoernooi plaats. De organisatie is in
handen van G. ter Beest, G. Boers, K.
Kamperman en E. Plomp, leden van de
afd. recreanten van de volleybalverenigingDash.
De Rabo Bank is weer bereid gevonden
als hoofdsponsor op te treden, terwijl
de organisatie tevens sponsors heeft
gevonden, welke betrekking hebben

Het college stelt zich op het standpunt
dat in de Vordense situatie al direkt
volstaan kan worden met vrijwilligers.
'Ingewonnen advies van de Streek VW
sterkt ons in deze mening', aldus Burgemeester Kamerling.
In de commissie werd geadviseerd om
een beroep te doen op een groep Vordense ondernemers, waarbij burgemeester Kamerling opmerkte dat
sponsoring nooit weg is.
Honig wees erop dat deze groep Vordenaren het best betaalde contributanten van de VW zijn. 'We willen deze
mensen pertinent niet dubbel aan de
jas trekken', aldus Honig.
CDA-fraktievoorzitter A.H. Boers informeerde bij de VW of er geen mogelijkheid bestaat om het VW-kantoor
binnen een zaak in Vorden ohder te
brengen.
Honig hierover: 'Wij zouden het zwaar
betreuren dat uitgeweken zou moeten
worden naar ondernemers die de VW
in hun 'toko' willen onderbrengen. Dat
geeft een vermenging van belangen.
Dan zou de VW er als melkkoetje van
de betrokken ondernemer munt uit
kunnen slaan. Je verliest dan als WV
wel je eigen identiteit en dat willen we
beslist niet', aldus Honig.
Suggesties vanuit de commissie om het
WV kantoor onder te brengen in b.v.
het dorpscentrum of bibliotheek wees
de WV om praktische redenen (niet
bereikbaar tijdens weekends) van de
hand. Of voor de WV de noodklok
daadwerkelijk zal gaan luiden, beslist
de raad van Vorden op dinsdag 26
maart.

op de inwendige mens: Bakker Schurink, Mars, Wijnhuis Vorden, V.S.
Markt.
Er hadden zich 36 teams ingeschreven,
waarvan er 30 ingedeeld zijn in 6 poules van 5 teams (3 heren en 3 dames
poules).
Zij zullen strijden om de bekers die beschikbaar zijn gesteld door Visser
Mode en De Herberg.
De organisatie hoopt op een sportieve
en gezellige dag, waarbij een ieder welkom is om de verrichtingen van de recreatievolleyballers uit de buurt gade
te slaan.

Zorg voor voldoende
parkeerruimte'
Zowel in de commissie Financiën als Algemeen Bestuur werd
dinsdagavond uitvoerig gesproken over het meerjarenplan stadsen dorpsvernieuwing en dan met name over de herinrichting van
het centrum.
In beide commissies maakte men zich zorgen of er in de toekomst
voldoende parkeerruimte is in Vorden. 'Daarmee valt of staat het
gehele meerjarenplan', zo merkte VW fraktievoorzitter E. Brandenbarg op.
Wethouder Voortman in Financien en burgemeester Kamerling
in Algemeen Bestuur vertelden dat er in het kader van de bevoorradingsweg nog onderhandelingen gaande zijn met de VOV (Vordense Ondernemers Vereniging).
Beide heren verwachten dat er straks voldoende parkeerplaatsen
zullen zijn. 'Die voorwaarden bouwen we bij de onderhandelingen zeer zeker in', aldus burgemeester Kamerling.
Stiltegebied mag belangen
agrariërs niet schaden
'Vorden 'zal als voorwaarde stellen dat
het alleen instemt met het instellen van
een stiltegebied voor 'De Wildenborch/Het Bosket' wanneer er absolute zekerheid wordt geboden dat de
agrarische bedrijven bij de uitvoering
van hun werkzaamheden niet worden
belemmerd. Dat geldt voor nu en in de
toekomst', zo stelde burgemeester Kamerling de commissie Algemeen Bestuur woensdagavond voor toen uit de
discussie bleek dat verschillende commissieleden zich zorgen maakten over
de toekomst wanneer een agrariër b.v.
gedwongen is andere aktiviteiten te
gaan ontplooien.
Ook de heren Graaskamp en Mennink
die namens de Vordense standsorganisaties bij de vergadering van Algemeen
Bestuur aanwezig waren toonden zich
bezorgd voor de toekomst.
'Men vviüfcdus graag een stiltegebied

Voedselallergie en
voed^lintolerantie
De contactgroep NVAS Winterswijk en
omstreken houdt een voorlichtingsavond op 9 april in het kruisgebouw aan
de Weverstraat 6 in Winterswijk. De
spreker die avond zal zijn Dr. F.G J. Küpers, kinderarts in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.
Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot
vragen stellen.
De Nederlandse Voedselallergie Stichting (NVAS) is een patiëntenvereniging, die er naar streeft het lichamelijk
en sociale welzijn van patiënten met
voedselallergie of voedselintolerantie
te bevorderen.
Een betere voorlichting van patiënt en
hulpverlener kan leiden tot een betere
herkenning en behandeling van deze
aandoening.
Voor informaite en aanmelding voor
de voorlichtingsavond, belt u met
NVAS-contactpersoon voor Winterswijk e.o., Betty Nijenhuis, tel.
05430-21832.

Bibliotheek
D
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Basisbereiding braden:
Schrot; het vlees in licht gebruinde,
uitgebruisde boter aan
alle zijden dicht. Voeg
vervolgens iets boter toe
en temper het vuur. Keer
het vlees regelmatig en
overgiet het af en toe met
de braadboter. Bij het
braden in een braadpan
het deksel goed schuin op
de pan plaatsen.
Na het braden het vlees
uit de braadpan of -slede halen. Voor het
verkrjgcn van de jus de braadboter afblussen
met water of ander vocht. Vlees ca. 5
minuten laten rusten voordat het wordt
aangesneden met eer) niet gekarteld mes.

W

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram varkensfricandeau
zout
peper
100 gram boter
Voor de saus:
20 gram boter
3 deciliter melk
20 gram bloem
100 gram Gorgonzola-kaas
aluminiumfolie

K

V L O G M A N
Bereiding:
Wrijf het vlees in met zout en peper. Verhit
75 gram boter in een
jjHjjjjjgjjajm
braadpan en bak het
vlees er snel rondom
bruin in. Voeg vervolgens
de rest van de boter toe.
Braad het vlees in ca. 3540 minuten gaar.
Keer het wel af en toe.
Maak intussen de saus:
Smult 20 gram boter in
een steelpan, roer de
bloem er door en laat het ca. l minuut
/achtjes pruttelen. Voeg vervolgens al
roerend de koude melk er door. Blijven
roeren tot een licht gebonden saus is
ontstaan. Verkruimel de kaas er boven en laat
het al roerende smelten. Breng de saus op
smaak met peper.
Haal het vlees uit de pan en wikkel het in
aluminiumfolie. Laat hel zo 5 minuten
rusten. Snijd het vlees daarna, met een niet
gekarteld mes, in plakken en leg het op een
voorverwarmde schaal. Schenk iets van de
saus over het vlees en serveer de rest er apart
bij. Geef bij dit gerecht gekookte krieltjes en
snijbonen en/of broccoli.

Varkensfricandeau
met
Gorgonzolasaus

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1595 kj (380 kcal)
Eiwit: 44 gram
Vet: 70 gram
Koolhydraten: 6 gram

Advies Commissie:

Keuze uit de aanwinsten van de Openbare Bibliotheek
Achterhoek: een twintigtal fietsroutes;
Berk, Gait L. — Een jeugd in de IJsseldelta; Bradley, John — Sovjetunie: perestrojka en glasnost; Brakman, Willem
— Van de in hogere kringen verliefde;
Cooney, Eleanor — Het land van de
rijzende draak; Groot, Akshaya de —
Yoga met kinderen; Hertzano, Ephraim - Rummikub, de officiële spelregels;
Kortooms, Toon — Patertje pispaal;
Laffeaty, Christina — Verboden vlakten; Palliser, Charles — De Quincunx;
Rensen, Ben — Kindermishandeling;
Schuttevaer-Velthuys, N. — En het geluk wachtte; Universele verklaring van
de rechten van de mens; Veenhof, Joh.
G. - Eenzaam is de weg; Vytopil-Diemer, Ankie — Patchwork-quilts; Wolffers, Ivan - Allergie en overgevoeligheid.

voor de Wildenborch en Het Bosket.
Sussend zegt men tegen ons boeren,
och, het stelt niets voor, wat 'prikkelde'
is er ondertussen uitgehaald. Men zegt
alleen in de weekends stiltegebied. Ja,
zegt de boer, en voor hoe lang? Het is
wéér een begin voor andere beperkingen, een soort kapstok waar weer wat
anders aan op te hangen is. Wat wil
men bereiken?
Voorlopig niets, het stelt nog niets
voor. Wel jaagt men de boer in het harnas. Dat harnas door alle maatregelen
van de laatste jaren, maakt hem ongevoelig voor overheidsregels. Gemeente
Vorden, wees daarom voorzichtig,
geen onnodige nieuwe regels die niets
voorstellen', aldus sprak H. Graaskamp
tot de commissie.
Op advies van CDA-er Boers zal het
college inzake het stiltegebied kontakt
opnemen met de gemeentes Lochem
en Ruurlo om zodoende hetzelfde
standpunt in te nemen.

De opbrengst van de actie is bestemd
voor de moeders in Mexico-Stad. Met
haar 18 miljoen inwoner^le grootste
stad ter wereld! Het mili^^er ernstig
vervuild en veel voorzieningen als
schoon drinkwater of goede huisvesting, zijn gebrekkig of ontbreken zelfs.
Naar onze maatstaven gemeten leeft
Mexico-Stad in een permanente alarmfase.
De armste bewoners van de stad lijden
het meest onder deze situatie. In het
vervuilde milieu kunnen zij alleen het
hoofd boven water houden door zelf
het initiatief te nemen.
Door zelf te zorgen voor een plek om te
wonen, goede huisvesting, schoon
drinkwater, betaalbaar voedsel en werk.
Niets krijgen zij cadeau. Novib steunt
deze mensen al enige jaren. En met resultaat.
Er zijn nieuwe huizen gebouwd; in de
hele stad zijn volkswinkels opgericht
waar alle belangrijke levensmiddelen
tegen vaste, lage prijzen te koop zijn;
vele mensen hebben een vaste baan gekregen, en er zijn crèches opgericht
om moeders in staat te stellen te gaan
werken.
De moeders van Mexico-Stad zijn de
motor achter deze resultaten. Zij kunnen dit alleen doen met uw steun.
Men kan zich als collectant aanmelden
bij: Nancy van der Zee, Vorden, telefoon: 05752-3282.

MAART:
13 ANBO, soos Dorpscentrum
14 PCOBindeWehme
14 NCVB, reisje
15 Revue,Jong GelreWarnsveld
15SWOV,OpenTafel
16 Uitvoering Gymver. Sparta,
Sporthal Jebbink
16 Uitvoering Concordia in
Dorpscentrum
18 ANBO, klootschieten, de Goldberg
19 SWOV, Open Tafel
19 KPO Kranenburg-Vorden
19 NCVB, Paasklankbeeld
19 KPO Vierakker-Wichmond, kleine
huisdieren
Enthousiaste collectanten gezocht
Van 5 tot 11 mei 1991 voert Novib/ 19 ANBO, fietstocht
20 ANBO, soos Dorpscentrum
Gast aan Tafel, de Nederlandse organi20 HVGWichmond, Paasliturgie
satie Voor Internationale Ontwikke20 Plattelandsvrouwen Vorden.
lingssamenwerking i.s.m. Unesco Cenkamerplanten
trum Nederland, een speciale actie met
20 HVG Dorp, Paasliturgie
als motto:
21 Bejaarden kring Dorpscentrum,
MAlarma Mexico!'
Paasmutdag
Haal de Moeders van Mexico uit het
21 HVGVorden-Wildcnboi c h ,
slop.
Paasviering
22 Revue, Jong GelreWarnsveld
Voor de/e aktie zoekt Novib mensen
die in Vorden aan de/c collecte willen 22 SWOV, Open Tafel
23 Revue, JongGelic Warnsvcld
deelnemen.

! Alarma Mexico !

23 Plattelandsvrouwen, ruilmiddag
25 ANBO, klootschieten, de Goldberg
25 Vrouwenclub Medler,
verzekeringen
26 SWOV, Open Tafel
26 Passiemiddag, soos Kranenburg
27 Bejaarde n middag met
Zonnebloem, Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
29 SWOV, Open Tafel
31 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs
Belang vanaf zaal Schoenaker
APRIL:
1 Onderlinge wedstrijden LR + PC
de Graafschap, a.d. Hamelandweg
2 SWOV, Open Tafel
3 HVG Vorden-Linde, Voordrachten
3 HVGWichmond, Modeshowfa.
Lammers, Vorden
4 Bejaarde n kring, Dorpscentrum
5 Culturele wedstrijd in Hengelo,
Jong Gelre Warnsveld
5 Ned. Bond v. Plattelandsvr.,
Feestavond 40-jarigjubileum,
Dorpscentrum
5 SWOV, Open Tafel
8 Vrouwenclub Medler, Spelavond
9 SWOV, Open Tafel
9, 10, 11 Provinciale
Handwerktentoonstelling,
N.B.v.Plv. te Eerbeek
9 NCVB, Inleiding ds. Dekker
9 Soos Kranenburg met gym
11 HVG Dorp, Ringvergadering in
Vorden
12 Jong Gelre Warnsveld, nafeest
revue
12 SWOV, Open Tafel
16 KPOVierakker-Wichmond,
Gezellige avond

16 KPO Kranenburg-Vorden
16 SWOV, Open Tafel
16 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Doeavond Dorpscentrum
17 HVG Wichmond, Middag voor
ouderen
17 HVG Dorp, Lezing kerkuilen .
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 SWOV, Open Tafel
20 Jong Gelre Warnsveld, ROV
culturele wedstrijd
• 22 Provinciale Voorjaarsvergadering,
N.B.v.Plv.
23 SWOV, Open Tafel
23 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Reisje
Delft
23 Soos Kranenburg, Dia's met mr.
v.d. Broek 4- gym
24 Jong Gelre Warnsveld,
gespreksavond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Lezing
Roemenië
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond
excursie Wilp
26 SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
30 Oranjefeest Vorden

CONTACT

een goed en
graag gelezen
blad

Bijzondere Paasviering in de
Kerk van Kranenburg
Op zaterdagavond 16 maart a.s. is er in de Kerk van Kranenburg
een bijzondere lijdensviering rond het thema 'Verlost of niet'. Ter
voorbereiding, 'op weg naar Pasen', heeft een groep jongeren het
initiatief genomen om een Paasviering te organiseren. Jeugd pastor Ben Bussink uit Lievelde zal 's avonds de dienst leiden. Het
jongerenkoor uit Nieuw-Dijk zorgt voor de vocale bijdrage.
Uit Kranenburg zal Ruth KI. Gunnewiek met dwarsfluit het evangelie volgens Marcus op een geheel eigen muzikale wijze ondersteunen. Verder zullen diverse jongeren teksten voordragen die in het teken staan van Pasen.

Kruisweg
Sinds de 15e eeuw wordt het lijden van
Christus in staties, in kerken of langs
wegen uitgebeeld. Juist voor mensen
die niet konden lezen was dit een manier om iets van het lijdensverhaal te
ervaren.
Een andere manier om het lijden van
Christus uit te beelden, is door middel
van een klankbeeld. Zaterdagavond zal
op een groot doek het indrukwekkende
klankbeeld, 'Verlost of niet', worden
vertoond.
Een klankbeeld is een projectie van
dia's met geluid. Die projektie vindt
plaats met twee projectoren in overvloeitechniek, welke alnaar gelang de

wens van de maker bliksemsnel dan wel
vertraagd plaats vindt.
Een klankbeeld betekent dus niet alleen projectie van een diareeks met geluid, maar ook een verhaal of boodschap, waarvan de elementen d.m.v. de
z.g. rode draad met elkaar zijn verweven.
Een klankbeeld doet in bijzonder mate
een beroep op de verbeeldingskracht
van de toeschouwer, door hem een
denk-aktieve rol toe te bedelen. Er worden namelijk meer handelingen gesuggereerd dan in werkelijkheid getoond.
Het klankbeeld, 'Verlost of niet', wordt
zaterdagavond op het eind van de viering gedraaid. Zoals staat aangekondigd in het parochienieuws begint de
viering een uur eerder.
Het C.C.K. (Cultureel Collectief Kranenburg) hoopt dat veel mensen zaterdagavond de weg zullen vinden naar
deze toch wel bijzondere paasviering.

Undercoverband op
herhaling bij Flophouse
De eerste muzikale kennismaking tussen Jeugdsoos Flophouse en
de twee companen Dick Kemper (bas) en Bert Heerink (zang, en
hoe!) dateert nu alweer van zo'n veertien jaar terug.
Samen met de inmiddels wereldbekendheid genietende gitarist Adje van
den Berg had het- duo met anderen
zich verzameld in de formatie Teaser.
De band was koud uit de opnamestudio's, of Flophouse kreeg de eer van de
try-out van deze band, die na verloop
van tijd omgedoopt werd in Vandenberg en via vele tournees door Amerika
en Japan ook buiten Europa bekendheid kreeg.
Al die jaren bleef Dick een in Flophouse zeer gewaardeerde popmuzikant,
die bij diverse gelegenheden en samenstellingen zijn opwachting maakte.
Vele jaren was hij met zijn muzikale
maatjes present op de veelbesproken
nieuwjaarssessies en in het verleden
heeft 'zijn' Spare Time Band Flophouse diverse malen op z'n kop gezet.
Mede door het vertrek van Bert en
daarna van Adje zelf, viel het doek voor
Vandenberg.
Twee jaar geleden benaderde Dick zijn
oude makker Bert Heerink om te komen zingen en er flink tegenaan te
gaan. Het bloed kroop weer waar het
niet gaan kan en de Undercoverband
was een feit.
Drie bevriende muzikanten comple'ccrden de nieuwe formatie, waarvan

de nieuwe CD inmiddels uitgekomen is
injapan.
Zaterdag 23 maart is deze ook te koop
bij Flophouse; dan maakt de Undercoverband na twee concerten in 1990 opnieuw zijn opwachting in de Toldijkse
Jeugdsoos. Er wordt een grote belangstelling verwacht, dus bemachtig snel
kaarten in de voorverkoop bij Flophouse.
De roem van de vijf topmuzikanten —
barstensvol kwaliteit en met een levendige show — is hun reeds vooruitgesncld.
Undercoverband:
Dick Kemper - - bas en zang; Bert
Heerink — zang. De titel 'Beste Rockzanger van Nederland' is geenszins
overdreven; Ronald Becking — gitaar
en zang. In 1983 uitgeroepen tot beste
gitarist van Nederland. Deed in Amerika veel sessies met o.a. Bo Diddle; Cyril
Whistler - gitaar en zang. Ogend als
een indiaan en spraakmakend om zijn
unieke stijl; Ivo Elfers — drums. Veel
gevraagde studio- en sessiemuzikant.
Weet samen met Dick een zeer solide
basis neer te zetten.
Tot 23 maart! (Zie advertentie in dit
nummer.)

NIEUW!

BENGEL-broodje

Voor al uw schoonheidsbehandelingen
en voetref lexzonemassage.

WASSERIJ
SIEBELINK

HUIDVERZORGING

Industrieweg 3 - Vorden - Tel. 1465

lekker eigenwijs

Ook om zelf thuis af te bakken,
en door U gewaagd te vullen.

SPIJKERMAAND

MEDEWERKSTER/MEISJE
GEZOCHT voor hele dagen
en
er is plaats voor

't winkeltje in vers brood en banket

Het Jebbink 36 , 7251 BM V o r d e n . t e l 3 0 2 5

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

/J

Cf uulta

KENWOOD
GELUID VAN TOPKWALITEIT!

Bellen voor afspraak 05752-1465

SIMAVI
VRAAGT EXTRA AANDACHT
VOOR ZIEKENVERVOER IN
ONTWIKKELINGSLANDEN:

Lopen kost levens,
rijden kost geld.
Daar geeft U toch voor!!

Wij vinden het als bedrijf belangrijk
dat het er rondom onze gebouwen
verzorgd uitziet, daarom vragen wij
voor de zaterdagochtend een

•
•
•
•
•
•

JONGE MAN

COLLECTEWEEK

Digitale tuner
Versterker 2x40 Watt
Dubbel cassettedeck Dolby B en C
CD-speler
Boxen 3-weg
Afstandsbediening

M-34CD

1699.-

Los verkrijgbaar:
Pick-up 199,- • Equalizer 399,-

Leeftijd: 17/18 jaar

18 T/M 23 MAART

Wij verzoeken deze telefonisch
contact op te nemen met ons bedrijf:
tel. 05752-7222,
de heer T. Haverkamp.

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID
Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000
Eigen technische dienst

Video-en
tv-reparatie
BOEKHANDEL

REPARATIEBEDRIJF

LOG A

DE KLERK

Raadhuisstraat 22-Vorden-Tel.: 3100

AJKJong Gelre
Het AJK bestuur van Jong Gelre heeft
voor maandag 18 maart in zaal De Herberg enkele bestuursleden uitgenodigd van het waterschap IJssellandBaaksebeek.
Onder meer zal uitleg worden gegeven
over de afwatering van percelen, het

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

onderhoud van sloten en de samenstelling van het bestuur. Ook zal de nieuwe
watergraaf tijdens deze bijeenkomst
aanwezig zij n.

5,95

Sportvereniging Ratti wijzigt
structuur
Donderdag 21 februari jl. werd op de bijzondere algemene ledenvergadering in zaal Schoenaker de nieuwe structuur binnen V.V.
Ratti door een overgrote meerderheid van de aanwezige leden
goedgekeurd. Om die nieuwe structuur wereldkundig te maken
werd dinsdag 12 maart een persconferentie belegd. In grote lijnen komt het erop neer dat de zaterdagafdeling prestatiegericht
gaat voetballen en de zondagafdeling recreatief.
Maatregelen

Prestatiegericht

Voorzitterjan Harmsen: 'Om Ratti een
bloeiende vereniging te laten blijven
zullen maatregelen noodzakelijk zijn
om dit in de toekomst te bewerkstelligen'. Financieele aspekten spelen
uiteraard hierin ook een rol.
Zo zal er een nieuwe trainer aangesteld
worden, voor de prestatiegerichte zaterdagafdeling, er zijn vergevorderde
onderhandelingen mee doch men
wenste de naam nog niet prijs te geven.

Door puur prestatiegericht de afdeling
zaterdag te begeleiden denkt het bestuur dat de KNVB haalbaar moet zijn.
De selectie zal samengesteld worden
uit de beste spelers van de beide afdelingen en bestaan uit 2 elftallen.
Er zal een technische commissie in het
leven worden geroepen die zich bezig
zal houden met p.r.-aktiviteiten, sponsoring en allerlei zaken. Uiteraard blijven de andere elftallen op zaterdag bestaan.

De contracten met de huidige trainers
voor zaterdag- en zondagafdeling zullen derhalve niet verlengd worden. De
damesafdeling ondergaat geen verandering terwijl de trainer met de leiding
van de jeugdafdeling de jeugdtrainingen zal begeleiden.

Werkwijze in praktijk
Ratti zal dus een vereniging blijven
waar zowel op zaterdag als zondag gevoetbald kan worden. Men heeft om diverse redenen gekozen voor een prestatiegerichte zaterdagafdeling o.a.
geen zaterdagvoetbal in de direkte omgeving, perspektief van de toekomst,
nu reeds een potentie van goede spelers, KNVB staat geen elftal toe van zowel zaterdag als zondag spelers.
De recreatieve zondagafdeling blijft
gewoon het a.s. voetbalseizoen aan de
competitie deelnemen.

Gratis
Poster
AANBIED'Na 18 OELDK3 TOT EN MET ZATERDAG

American
Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN
TEL. 05752-1943

Aangezien een goede afwatering van
het grootste belang is hoopt het bestuur van AJK op een goede opkomst
van haar leden.

Zcderdagafdelingprestatiegericht, zondagafdeling recreatief

BIJ AANKOOP VAN 'N
SPIJKERBROEK,SPIJKERJACK,
SPIJKERBLO E S OF SPIJKERROK

2 Begonia's 9,50
6 Primula's

Volop
Sla- en
Koolplanten

Een rijbewijs?
En U wilt het snel halen!?

voor de tuin

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

Nefrt-Turbo.
met Schone Winst!
Nefit-Turbo.
fin
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
\ de schoonste. Zo kunt u eindelijk
i een milieu- maatregel nemen die u
IJif geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte
buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en
redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Erkend
Voor vakwerk in
Uneto
Beveiligingsinstallateur
— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

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

Toekomst
Het bestuur hoopt met deze structuurwijziging het bestaansrecht van Ratti te
waarborgen. Door een bundeling van
de krachten, vertrouwt men erop dat
het voor de jeugd ook een uitdaging
zal zijn in de toekomst op een dergelijk
niveau bij Ratti te kunnen voetballen.
Gezien de grote jeugdafdeling zal een
duidelijk toekomst gericht beleid
noodzakelijk zijn.
Aan het eind van de persconferentie
wees voorzitter Harmsen nogmaals op
het belang van Ratti binnen de Kranenburgse gemeenschap en de regio.
'Misschien is niet iedereen gelukkig
met deze wijziging maar wij denken dat
het voor Ratti het beste is', aldus de
voorzitter.
Op 10 augustus a.s. speelt de Ratti selectie tegen het Veronica team.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

MUZIEKVERENIGING

CONCORDIA
16 MAART
UITVOERING
TOEGANG GRATIS

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedr

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

