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Opening Hannie Morssinkhof

ten horen hoe ze er op dit moment op
muzikaal gebied voorstaan. Een aantal
leerlingen deed nl. mee aan de gymuitvoering!
Zo sprak een moeder zaterdagavond in
het Dorpscentrum: 'Ik ben hier om
naar mijn dochter te luisteren, terwijl
mijn man in de sporthal naar de verrichtingen van mijn zoon bij Sparta
kijkt. Niet leuk wanneer je bij de uitvoeringen van de kinderen gescheiden
moet gaan'. Er is in Vorden al vaker
gepleit om uitvoeringen e.d. beter op
elkaar af te stemmen. Het is niet de eerste keer dat men eikaars belangen
schaadt. Tijd voor de oprichting van
een coördinatiecommissie?
"Wij hebben in Contact al meerdere
malen vermeld dat het steeds weer gebeurd dat dubbele uitvoeringen
plaatsvinden op dezelfde avonden.
Wel klaagt men dat men financieel er
niet uit komt bij diverse uitvoeringen
en dan worden de sponsors maar aangesproken.
Waarom geen beter overleg aan het
begin van het seizoen en dan een
agenda vermelden in Contact die wij
gratis aanbieden, misschien een taak
voor een ambtenaar van kuituur.

Op donderdag 14 maart jl. opende
Hannie Morssinkhof aan de Nieuwstad
14 haar winkel in foundations en naaigarens etc. In Ruurlo runt zij al 6 jaar
en met succes een winkel in dergelijke
artikelen. De winkel in Vorden is dan
ook haar tweede vestiging.
Velen maakten van de uitnodiging gebruik een kijkje te komen nemen, zodat het een drukte van belang was op
de openingsavond.
Dorothy van den Branden, die de vestiging in Vorden bemand en Hannie
Morssinkhof waren uiteraard zeer tevreden over de vele belangstelling en
hopen uiteraard dat die blijft doorgaan.

Typisch Vordens:

Twee uitvoeringen
op hetzelfde tijdstip!
'Het culturele leven bloeit in Vorden', zo merkte Concordia-voorzitter Wim Barink zaterdagavond in het Dorpscentrum tijdens de
muziekuitvoering van zijn vereniging eertfheetje cynisch op. Hij
doelde hierbij op het feit dat op hetzelfcMnjdstip elders in Vorden de gymvereniging 'Sparta' haar uitvoering gaf. Zo op het oog
lijken deze twee uitvoeringen elkaar niet te bijten. Schijn bedriegt
echter.
^«.^__

Wethouder Aartsen bij behandeling nota minimabeleid:

'Wij krijgen bar weinig ruimte
van de overheid'.

Nu speelde 'Concordia' voor een niet
geheel gevulde zaal, terwijl normaal
voor een vol huis wordt opgetreden.
Het meest jammerlijke was echter dat
de leerlingen van de beginnersgroep
nu in feite op halve kracht moesten la-

Het is nu ook al weer bekend dat het
mannenkoor op 27 april een zangavond heeft en dat de Oranjevereniging de Oranjeavond ook op 27 april
heeft; het is al jaren zo, dat de Oranjeavond op de zaterdag voor 30 april
valt. Waarom geen overleg?
Ook voor de donateurs zou dit veel
prettiger zijn."
De redactie.

Beurs 'Ot en
goed geslaagd
De dames en heren die zaterdagmorgen belast waren met de organisatie
van de baby-, kinder- en po^^ekleding
alsmede de speelgoedbe^^ van de
peuterspeelzaal 'Ot en Sien' waren buitengewoon kontent.
Er werden heel wat artikelen beschikbaar gesteld en wat uiteraard nog belangrijker was, er werd flink verkocht.
In totaal werd 'Ot en Sien' zo'n 900
gulden door deze zelfwerkzaamheid
rijker. Gelden die aangewend zullen
worden om de peuters aan nieuw
speelgoed te helpen.

Plattelandsvrouwen bestaan 40jaar

De Commissie Welzijn van de gemeente Vorden hield zich woensdagavond uitvoerig bezig met de aanpassing van het minimabeleid voor het jaar 1991. De commissie stond positief tegenover
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
het collegevoorstel om aan de post uitgave voor het minimabeleid
bestaat
volgende maand 40 jaar. Een afdeling met 330 leden, één
een bedrag toe te voegen van f 9.720,- en dit bedrag te putten uit
van
de
grootste verenigingen in Vorden. Vijftien jaar geleden,
het fonds bijzondere noden.
tijdens het 25-jarig bestaan waren er 254 leden. Terwijl overal in
Wethouder mevr. Aartsen (CDA) was
hoeven voor te schieten. 'Je zult maai
den lande het ledental inkrimpt, groeit Vorden gestaag door.
het met opmerkingen vanuit de comnet in die periode een rekening voor de

Afdeling groeit nog steeds

missie eens dat gemeentes maar weinig
ruimte van de overheid krijgen. 'We
hebben ook ons licht opgestoken bij
andere omliggende gemeentes en hebben kunnen konstateren dat de vorm
die Vorden gevonden heeft, vrij ruim is
genomen. En dat vinden wij uiteraard
plezierig', aldus mevrouw Aartsen.
Het beleid in Vorden biedt de uitkeringsgerechtigden wat meer armslag.
De normen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de onroerendgoed belasting zijn door het rijk
dusdanig vastgesteld dat velen buiten
de boot dreigen te vallen.
Omdat aan die kwijtschelding ook het
recht op een vergoeding uit het kontributiefonds is gekoppeld, betekent dat
voor de betrokkenen een dubbele tegenslag.
In de nota minimabeleid /.al het woord
kwijtschelding worden geschrapt en
worden vervangen door het woord bijdrage. De bijdrage voor uitkeringsgerechtigden die aan de norm voldoen,
betekent behalve kwijtschelding OGB,
tevens een vergoeding voor de reinigingsheffingen de rioolrechten tot een
bedrag van 324 gulden.
Mevrouw Folkertsma, AAW uitkeringsgerechtigde verzocht tijdens het inspreken of de gemeente een schriftelijk
protest naar politiek Den Haag wil sturen met als tekst: 'Verhoging van de
uitkeringen is een kwestie van besdiaving'. Zij kreeg te horen dat inmiddels
al via de VNG is geprotesteerd.
Mevrouw Folkertsma informeerde of er
geen mogelijkheid is te vinden, zodat
de betrokkenen wat betreft het gemeentelijk belastinggeld, niet eerst be-

wasmachine of de televisie moeten betalen', zo sprak zij.
Wethouder Aartsen deelde daarop
mede dat in Vorden met de betalingsplicht soepel wordt omgesprongen. Aanmaningen worden niet verstuurd.
Mevrouw Folkertsma had bepaald
geen hoge pet op van het beleid van
staatssekretaris Ter Veld die onlangs
tijdens een bijeenkomst voor uitkeringsgerechtigden liet weten dat de minima er rekening mee moeten houden
dat ze de komende jaren alleen maar
achteruit /uilen gaan.
Vandaar het verzoek van mevrouw Folkertsma om bij de overheid te protesteren. De commissie Welzijn was liet daar
roerend mee eens.

Garantieprijs oud papier
Wethouder mevrouw Aartsen deelde
woensdagavond voorts mede dat de inzamelaars in Vorden van oud papier
4,74 cent per kg vergoeding /uilen ontvangen voor het ophalen \ < m oud papier en daarnaast nog eens \ cent per
kg vc >or het papier.
'Wij willen voorkomen dat het oude papier bij het huisvuil terecht komt', aldus mevrouw Aartsen.
Binnen de gemeente Vorden hebben
acht verenigingen een in/.amelvergunning. De regeling is bedoeld voor het
eerste kwartaal van 1991. De afrekening zal ook per kwartaal plaatsvinden.
Na l april zal de situatie opnieuw worden bekeken.

Volgens de presidente mevrouw Kitty
Vruggink-Hasselaar allemaal best te
verklaren. 'Ik denk dat de dames zich
bij ons echt thuisvoelen. Het programma dat wij door de jaren heen bieden
spreekt de mensen kennelijk wel aan.
Onder de leden diverse dames die in de
loop der jaren in Vorden zijn komen
wonen en die erg graag ergens bij willen zijn.
In vroeger jaren hadden de leden vrijwel allemaal een binding met het platteland, althans met de agrarische sektor. Momenteel ligt dat percentage zo
rond 40 procent. De rest, circa 60 procent, komt uit alle geledingen van de
Vordense samenleving', zo zegt mevr.
Vruggink niet zonder trots.
Vanzelfsprekend organiseert de afdeling Vorden elk jaar nog steeds cursussen die specifiek op de agrarische vrouwen zijn toegespitst. Vrouwen die
meedenken in de bedrijven van hun
man.
Net zoals de landelijke bond gaat ook
de afdeling Vorden uit van de 'Schijf
van Drie', dat wil onder meer zeggen
educatie; de vrouwen leren meedenken
in deze tijd; recreatie en emanciperende vorming.
'Onder dat laatste verstaan we het bewust maken van het feit dat de vrouw
haar
eigen
verantwoordelijkheid
draagt in deze tijd', aldus mevr. Vruggink.
Ook staan de milieuaspekten hoog in
het vaandel van de jubilerende vereniging. De dames in Vorden wordt zo'n
tien avonden per jaar een avondvullend programma geboden.

De gemiddelde opkomst bedraagt circa
160 dames op één avond. Welke vereniging zou daar niet jaloers op zijn?
Het traditionele Kerstfeest spant de
kroon. Afgelopen keer waren er 260
dames aanwezig!
Daarnaast organiseert de afdeling Vorden reisjes, fietstochten, excursies e.d.
Er zijn twee volksdansgroepen. Er is
een gymnastiekclubje waaraan zo'n 40
dames aktief meedoen. Men gaat één
keer per maand kegelen, er is een
leeskring. Kortom vertier genoeg.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 24 maart Palmzondag 10.00 uur ds. H.
Westerink, Openbare Geloofsbelijdenis. Er is
zondagsschool.
Kapel De Wildenborch
Zondag 24 maart Openbare Geloofsbelijdenis
in de Dorpskerk.
Geref. kerk Vorden
Zondag 24 maart 10.00 uur ds. G.M.A. Hendriksen, Zwolle; 19.00 uur ds. G.M.A. Hendriksen, Zwolle.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 24 maart 10.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 25 maart 19.30 uur Boeteviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 23 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend- Wacht-Pastores: 24-25 maart Past.
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Huisarts 23 en 24 maart dr. Dagevos.
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 of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 2432.
Adres: het Vaarwerk 1.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

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

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 23 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 23 en 24 maart P. Waart, Barchem,
tel. 05734-1744.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf
1256.

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.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.30-17.30
uur,
vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230. 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
Alarmnummer 06-11.
10.30-12.30 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-

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 24 maart 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Palmzondag, Nieuwe lidmaten.

Zelfwerkzaamheid
Tot verdriet van presidente Kitty Vruggink krijgt de vereniging geen gemeentelijke subsidie. 'Wij moeten en kunnen onszelf bedruipen. We houden
jaarlijks een paar akties en ook staan
wij altijd op de braderie. Ook voor de
viering van ons 40-jarig bestaan hebben we alles zelf voor elkaar moeten
'boksen'. Normaal houden wij met de
Kerst een kollekte voor een goed doel.
Deze gelden hebben wij dit keer aangewend voor de jubileumviering', aldus
de presidente.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan wordt er vrijdagmiddag 5 april in
'De Herberg' een receptie gehouden.
's Avonds wordt er in het Dorpscentrum voor de leden een feestavond gehouden, welke zal worden verzorgd
door de 'Battumse Revue'.
De festiviteiten worden besloten op
woensdagavond 15 mei. Dan staat er in
'De Herberg' voor de leden een koffietafel op het programma.

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

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 23 maart 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 24 maart 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 24-25 maart Pastor J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
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.

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

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

Spittaal

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

Op donderdagavond 28 maart a.s.
komt ir. R.J. Tazelaar naar Ruurlo, op
initiatief van de Ruurlose landbouwor-

ganisaties. De heer Tazelaar is voorzitter van het Produktschap voor Vee en
Vlees.
Hij zal spreken over de Intensieve
Veehouderij 'Welke toekomst?' Ook leden van de CBTB, ABTB en GMvL te
Vorden zijn welkom in de Keizerskroon te Ruurlo. (Zie ook advertentie.)

Streekziekenhuis

Het

Nieuwe

Contactjes

Slank de zomer in

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 re
kening 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.

DEZE WEEK:

PAASSLOFJES

WEIGHT
WATCHERS
Kom nu naar WEIGHT WATCHERS
elke woensdag van 18.30-19.30 uur
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

• TE KOOP:
spoorbiels in 5 kwaliteiten
vanaf f 10,-, op maat zagen
mogelijk. Tel. 05736-1577.

vanS.OO NU voor

Uw slager maakt ze zelf en
dat proefje.

BIJ UW

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

VAN ASSELT

BOEKHANDEL

LOGA

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp voor 1
morgen in de week.
Brieven onder nr. 50-1 van Bureau Contact, Postbus 22,
7250AAVorden.
• TE KOOP:
30 m3 kuilvoer; 40 m3 stalmest.
H J. Maalderink, Uzerhorst2,
Zutphen. Tel. 05752-2038.
• TE KOOP:
aanhanger (opknapper).
Boomkwekerijen M.G. Spiegelenberg B.V., Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden.
Tel. 05752-1464/2114.

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.:3IOO

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp, 1 a 2
morgens per week.
Werktijden in overleg.
Brieven onder nr. 50-2.
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.
• VERHUISD:
J. Norde van Hoetinkhof 40
naar 'de Wehme', kamer 141.

.,_

• Gelegenheid om inscharen van rundvee.
Aalderink, Joostinkweg 2, Vorden. Tel. 3211.

100 gram 1,10

Achterham

Vordense Varkensrug

100 gram

7,45

SPECIALITEITEN

FONTEINBAKKEN
van 135.-voor

l U«"

^

Hamburgers speciaal
of gewone Hamburgers

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram U, f b

5 halen 4

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
1 kiio 10,95

Fricando

Magere Lendelapjes of
aan het stuk

1 kilo 13,90

500 gram 9,45

groenten en fruit
kaas en noten

GROEN
Fam. J. Huitink

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

Erkend
Uneto

Voor vakwerk in

Beveiligings-

installateur

SPIEGELS met rand
HALVE PRIJS
WILTINK installatie vof
Het Hoge 20, 7251 XW VORDEN
Tel. 05752-1656 b.g.g. 05752-1092
Verwarming, Sanitair, Loodgieterswerk

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 21 - 22 - 23 maart 1991

Technisch Installatiebedrijf

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

• VERHUISD:
Ik woon niet meer achter de
Wehme maar nu erin.
Mijn kamer is nr. 39.
Marie Vriezen.

UITDENOTENBAR:

Boeren
NOTENMIX

Kunstgebittenreparatie

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

b e t e r c o mp l e l «r

maandag 25, dinsdag 26
en woensdag 27 maart:

Geschrapte WORTELTJES

0,95

café"- restaurant

Zelfstandig MEDEWERKSTER

'n Voorproefje voor de
Paasdagen:

gezocht voor ons nieuwe café
voor ca. 20 uur in de week, voornamelijk avond.

Palmpasenstolletje

Tevens gevraagd

royaal gevuld met noten, rozijn
en natuurlijk
100% amandelspijs

250 gram 2,50

DROGISTERIJ
TEN KATE

• TE KOOP:
z.g.a.n. dr.br. eiken bankstel,
salontafel, eiken eetkamertafel, kl. TV + div.
Tel. 05752-1644.
Na 6 uur.
• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 057523128.

1,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

l O»"""

En nog veel meer...

• GEVRAAGD:
werkster voor één ochtend
per week.
Tel. inlichtingen 2499.

Bami of Nasi 1 wo 6,25

Schildersbedrijf - Verfhandel

. l&vrtloet'b

van 69.- voor

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

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

P.S. DE WINKEL BLIJFT
NORMAAL GEOPEND!

o.a.

TOILETKAST

• TE KOOP:
Honda MTS, in zeer goede
staat, origineel, bj. '85.
S. Kuit, tel. 2917.

VOOR DE OVERLAST WELKE
VEROORZAAKT WORDT DOOR
VERANDERINGEN IN ONZE
WINKEL TIJDENS DE PERIODE
VAN DINSDAG 26 MAART T/M
VRIJDAG 29 MAART.
MEER HIEROVER IN 'CONTACT'
VAN VOLGENDE WEEK.

OPRUIMING!!

H.o.H. Gehakt 1 RHO 7,95
Slavinken per stuk 1,-

MARKTAANBIEDING

500 gram

Voor al uw
exclusieve
paasartikelen !

Rundergehakt ik,io11,50

Speklapjes 1 KNO 7,75

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

EXCUSES,

• TE KOOP:
d.blauwe wandelwagen +
voetenzak;d eiken commodekast zonder bovenbouw; 36
stoffen luiers; 8-hoekige d.eiken salontafel; 1 d.eiken
wandklok + slinger.
Tel. 05735-1523.

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Inl. mevr. Brouwer, tel. 05735-3188

• Wie werkt in Apeldoorn en
wil meerijden of carpoolen?
Telefoon: 05752-3255.

LEERLINGKOK
voor de weekenden
Vragen naar dhr. H.J. Kuenen of mevr, Kuenen.

DIT WEEKEND:
voor maar

Ruurloseweg 64 - Vorden - Tel: 05752 - 6614
Zalen van 40 tot 350 personen.

f 4,45
i

SCHOUDERHAM,
ACHTERHAM, HAMWORST,
HAM met een randje spek of
heel mager.

met a la carte van

TE KOOP:
N.A.K.-gekeurde

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

Brood, daar zit wat in!
Maar U eet toch ook brood van de bakker die zelf bakt?
U proeft wel waarom.

AANBIEDING

H. Rossel
Holtmaatweg 3
Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600
Wij hebben ook prima
consumptieaardappelen.

Weekendtaartje van 7,75 voor

Krenten- of Rozijnenmik NU 3,25 PerPak

Appeif lappen ehaien

't winkeltje in vers brood en banket

7,25

5 betalen

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

Uw

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren

meubels
versleten?
Wij stofferen snel
en voordelig
Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een afspraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.
interieuradviseur

Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaatselijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon

Naam:
Adres: _
Postcode Woonplaats:

Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.

Roomboterkoek NU
Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:
WARME BAKKER

w

OPLAAT
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

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

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon
Pieter Floris

Door een fataal ongeluk is op de leeftijd van 20 jaar
van ons weggenomen onze lieve vrolijke kleinzoon en
neef

Uitnodiging

Wessel Bijenhof

TONEELAVOND

We noemen hem

Peter

,, Wij zullen hem missen "

Herman en
Rikie Eskes-Weernink
14 maart 1991
Ellenkampdijk 1
7255 LR Hengelo (Gld.)
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

voor leden, donateurs en leveranciers
van oud-papier

Fam. Bijenhof
Burg. Galleestraat 31,
Vorden

Nijmegen, 17 maart 1991

De gelukkige ouders zijn

Jos Ten Pas
Toos Ten Pas-Saalmink.
9 maart 1991.
Iekink20,
7255 XR Hengelo-G.
Een nieuw leven,
een klein wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar is voor ons zo bijzonder.

GRATI
KANSKAART

Touwtrekvereniging
Vorden
op zaterdag 6 april
in het
Dorpscentrum te Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

Hierbij dankt de activiteitencommissie van het Vordens
Mannenkoor iedereen die
onze haantjes hebben afgenomen en de mensen die ons
een gift geschonken hebben
tijdens onze jaarlijkse hanenaktie.

Sebastiaan

KEURSIAGER

De Toneelvereniging KRATO

brengt voor het voetlicht de klucht

"Oma's wil is wet"

Hiervoor hartelijk dank.

E
E
S
T E S T
Heeft u uw leesbril op?
Leg de krant dan even
voor u neer. Kunt u deze
regel nu alleen nog lezen
met een naar voren gebogen hoofd? Lees dan
onderaan deze pagina
veraer.

Gewicht: 2300 gram.
Lengte: 48 cm.
Geert Wasseveld
ErnaWasseveldPoorterman

Van 18 maart t/m 13 april ontvangt
u een kanskaart bij aankoop van
specialiteiten of vlugklaar
vlees. De week na uw
aankoop hangen de
winnende nummers bij
uw Keurslager. Staat uw
nummer op het actiebord
dan krijgt u een waardebon
voor een rollade naar keuze ter
waarde van ongeveer 25 gulden
Maandag:

Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Lars

bij specialiteiten
of vlugklaar vlees.

Speklappen

Voor het weekendrecept:

Gehakt
half-om-half

In de week van 25 maart tot 30 maart
houdt de landelijke rijvereniging een aktie
om perkplanten te verkopen.

BIJ elke stap hebt u plezier
van deze soepele mocassin met
z'n sterk verjongde onderwerk
en fijntjes opengewerkte
voorblad.

500 GRAM

U vindt een dezer dagen een bestelfolder
in Uw brievenbus.

130,-

500 GRAM

Dinsdag:

Verse Worst

4,98

500 GRAM

,
neker

Tijdelijk adres:
Radboudziekenhuis Nijmegen
Hiermede betuigen wij U onze
dank voor uw oprechte belangstelling en deelneming na
het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Hendrika
RouwenhorstBielderman

100 GRAM 1 ,48

Tuinliefhebbers opgelet!
'

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Sellery Salade

De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen afd. VORDEN
heeft zaterdag 23 maart een

100 GRAM

0,98

500 GRAM

£

's maandags gesloten

5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM

4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

PLANTENRUILBEURS

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

4,98

Hamlappen

Tip voor de boterham:

Ardenner Spek

18 maart 1991
de Eendracht 25
7251 GAVorden

3,98

van 13.30-15.30 uur
«
op het Kerkplein N.H. Kerk
van tuin- en kamerplantenstekjes.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Vorden, maart 1991
Mogen wij langs deze weg
iedereen bedanken, die ons
de 9e maart, tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Het was geweldig.

Aquatherapie
Sportmassage
Voetref lexzone en m
Spataderbehandel™

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op Goecte Vrijdag
29 maart

SPECIALS

Voorjaars
roullade

Jan ter Beek
05752-1807

AntOOH en
Gerrie Meenink-

100 GRAM

Ligtenbarg

zullen zijn.

maart 1991
Voor alle felicitaties, cadeaus
en hartverwarmende belangstelling, die ik mocht ontvangen bij de viering van mijn 80e
verjaardag, zeg ik u allen heel
hartelijk dank.
J. Klein Geltink-

1,65

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 28 maart.
De gezamenlijke banken van Vorden

VLUGKLAAR

Voor reparaties
van
alle
merken

Dit weekend extra voordelig:

Babi Pangang

Memelink
maart 1991
Nieuwstad 53, Vorden

UITNODIGING
Vordense
Landbouw
ir. R.J. Tazelaar over
„Intensieve Veehouderij:
Welke toekomst?"
in de Keizerskroon te Ruurlo.

500 GRAM

rVordense

Ondernemers Vereniging

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

KOOPAVOND
van GOEDE VRIJDAG verplaatst naar

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Datum: 28 maart, 20.00 uur.
Leden ABTB, CBTB en GMvL
afd. Vorden welkom!

H.H. Veehouders
Bent U
MILIEU-bewust?

DONDERDAG 28-3

EssilorDelta

van 18.00-20.00 uur
VfcR VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Vrijdag 29 maart winkels tot 18.00 uur open.

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Laat dan Uw mest
aanwenden met een
ZODEBEMESTER.
SPECIALE PRIJZEN
vanaf f 100,-/ha.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Loonbedrijf W.M. Hissink
Rietgerweg 3
Tel. 05752-1705

Appel-Spijstaartjes

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

UITVAART
VERZORGING

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

zonder meer 'n zorg minder

Um/AARTVERZEKERING

BELIJDENISGESCHENKEN en
PAASKAARTEN

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

evangelische
boekhandel

06-8 21 22 40

DE VONK
Warnsveldseweg 98
Zutphen-tel. 14569

Uitvaartcentrum:
HetJebbink4 Vorden (05700-1 4332)

Dag en nacht bereikbaar

5,98

goed gevuld met appel en
100% amandelspijs

Met Essilor Delta glazen
in uw leesbril kunt u alles
op deze pagina in één
oogopslag goed en scherp
lezen.
Want Essilor Delta glazen
bieden goed zicht op alle
afstanden binnen handbereik. Dit is prettig en
vaak zelfs nodig bij het
werken aan een bureau,
tijdens het knutselen of
bijv. bij het handwerken.
Kom eens bij ons langs
voor een verhelderende
demonstratie.

Het VORDENS DAMESKOOR
nodigt op zaterdag 23 maart a.s.
haar donateurs uit op hun
jaarlijkse kontaktavond
in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Gewoon Geweldig Lekker
DIT WEEKEND:

GSSILOR

4.95

Uw Vakman-Opticien

't winkeltje in vers brood en banket

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

Gö juwelier

siemerjnk

BOEKHANDEL

<x> opticien

LOG A

zutphenseweg 7 - vorden

Raadhuisstraat 22
Vorden-Tel.: 3100

EMEENTE ft
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
&30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

De commissie voor financiën en openbare werken heeft een positief advies
gegeven.

EERJARENPLAN
STADS-EN DORPSVERNIEUWING
Over dit plan is enkele weken geleden
al uitvoerig gepubliceerd.
Een onderdeel uit het plan is de herinrichting van het centrum van het dorp.
Een plan hiervoor ligt thans voor de
raadsleden ter inzage. Voordat het
plan aan iedereen ter inzage wordt ge-

ULLETINORDEN
y
geven met daarbij de mogelijkheid om
hierover in te spreken, wil het college
van de gemeenteraad weten of in
hoofdlijnen met het plan kan worden
ingestemd.
De commissie voor algemeen bestuur
heeft hierover een positief advies gegeven. Wel dient bij de herinrichting van
het dorp gelet te worden op de parkeermogelijkheden. Hiermee doelen
de commissieleden op de realisering
van parkeerplaatsen door de ondernemers langs de bevoorradingsweg die
ten zuiden van de Dorpsstraat is gepland. Te zijner tijd zult u over het
plan uiteraard uitvoerig worden geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de nieuwe
weg op het industrieterrein de
naam'Ambachtsweg' te geven. Zij vinden deze naam goed aansluiten bij de
reeds bestaande namen op het Industrieterrein.
De 'Industriële Kring Vorden' kan met
deze naam instemmen.
De commissie voor algemeen bestuur
heeft eveneens een positief advies aan
burgemeesteren wethouders gegeven.

I» VERNIEUWEN BRUG
BROEKWEG
De brug in de Broekweg verkeert in een
zeer slechte staat. Er zijn reeds tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen om
de toegestane wieldruk te verlagen tot
l,2 ton.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de brug te
vervangen door een betonbrug met
een rijbaanbreedte van 5.10 meter, die
voldoet aan alle eisen qua verkeersbelasting en onderhoud.
Na vernieuwing van de brug is beperking van de wieldruk en voertuigbreedte niet meer nodig. De totale kosten bedragen f 176.000,-.

;• SKATEBOARDBAAN
AANHETWIEMEBurgemeester en wethouders zijn
voornemens medewerking te verlenen
aan het plaatsen van een skateboardbaan achter de materialenberging op
het trapveldje aan het Wiemelink. Het
initiatief hiertoe is uitgegaan van een
groep Vordense jongeren die, ondersteund door een 100-tal handtekeningen, burgemeester en wethouders hebben verzocht in Vorden een skateboardbaan te plaatsen. Omdat hiervoor onvoldoende gelden beschikbaar
waren op de gemeentebegroting heeft
het college aan de initiatiefnemers
meegedeeld dat ze samen met hun
ouders een plan mochten indienen
voor het plaatsen van een baan. In de
kosten van deze baan zou de gemeente
dan een bijdrage verlenen tot een bedrag van maximaal f2.500,-.
Het is de jongeren met hun ouders inmiddels gelukt dit voor elkaar te krijgen.

'IEUWE WEG OP
INDUSTRIETERREIN:
'AMBACHTSWEG'

Het ontwerp-intentieprogramma stiltegebieden van de provincie Gelderland ligt tot 28 maart aanstaande ter
visie. De provincie wil het gebied Wildenborch/Bosket aanwijzen als een
stiltegebied gedurende de weekeinden.
Hierover heeft de gemeenteraad op 30
oktober 1990 al een standpunt ingenomen bij de behandeling van de laagvliegroutes voor militaire vliegtuigen.
Daarbij heeft de gemeenteraad de
wens uitgesproken om de minimumvlieghoogte van 75 naar 300 meter te
brengen en het gebruik te beperken.
Er zou alleen gevlogen mogen worden
tussen 09.00 en 13.00 uur. Over de stiltegebieden wilde de gemeenteraad de
reaktie van de provincie afwachten
over de gebruiksbeperkingen die voor
de landbouw en de bewoners van dat
gebied zouden gelden. Deze beperkingen staan in de provinciale verordening, die nu gereed is.
Uit de verordening blijkt dat er geen
gebruiksbeperkingen zijn te verwachten. Werkzaamheden in het kader van
bedrijfsmatige land-, tuin-, bosbouw
en visserij mogen doorgaan. Dit geldt
ook voor het uitoefenen van een aan
huis gehouden ambacht of beroep.
Nieuwe, anderssoortige bedrijvigheid
moet wel van geval tot geval kritisch
worden bezien. Het streekplan geeft
daarvoor ook nu echter al beperkingen.
Tijdens de commissievergadering algemeen bestuur hebben de standsorganisaties over het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad ingesproken. Zij vrezen
dat er beperkingen uit zullen voortvloeien en pleiten er dan ook voor dat
de gemeente richting provincie hierover een negatief advies geeft. De commissieleden zijn van mening dat er
geen beperkingen mogen komen voor
agrariërs en andere bedrijfsmatige aktiviteiten in het stiltegebied in welke zin
dan ook. De heer Boers pleit ervoor om
dit gezamenlijk met de gemeenten Lochem en Ruurlo bij de provincie aan te
kaarten.

Iedere gemeente in Nederland dient
asielzoekers te huisvesten, ook de gemeente Vorden.
Binnenkort zal een gezin uit Somalië,
bestaande uit 4 personen (man vrouw
en twee kinderen) zijn intrek nemen in
de woning Brinkerhof 29 te Vorden.

EMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAG
26 MAART
De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:
— straatnaamgeving nieuwe wegen op het industrieterrein;
— ontwerp-intentieprogrammac.a. stiltegebieden;
— vernieuwing brug Broekweg;
— meerjarenplan stads- en dorpsvernieuwing;
— nota aanpassing minimabeleid voor het jaar 1991;
— haalbaarheidsonderzoek t.b.v. rioolbeleidsplan buitengebied;
— subsidie aan de plaatselijke VW in de kosten van een eigen (andere) accommodatie.

LINK

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

TILTEGEBIEDEN

j! OPVANG ASIELZOEKERS

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

OTA AANPASSING
MINIMABELEID
Uit de evaluatie van het minimabeleid
is gebleken dat dit beleid op 2 punten
niet geheel voldoet. Het gaat daarbij
om het contibutiefonds en het kwijtscheldingsbeleid.

^SUBSIDIE vw
VOOR EIGEN
ACCOMMODATIE

KENJELIMIET
OP80KM-WEGEN
[De politie

Als plaats voor de skateboardbaan
heeft het college het trapveldje aan het
Wiemelink aangewezen. Om de spelende jeugd niet voor de voeten te lopen zal de baan achter de daar gebouwde materialenberging voor het
schoolsportveld worden geplaatst.
Voor deze plaats is tevens gekozen om
eventuele overlast voor de J u r t tot
een minimum te beperken.

De VW heeft subsidie aangevraagd bij
de gemeenteraad voor een eigen accommodatie. Het bestuur van de
.Bondsspaarbank heeft aan de VW
meegedeel^HU het niet meer mogelijk
Om voor het contributiefonds in aan- is om kantoor te houden in de vestimerking te komen moet er een bewijs ging aan de Decanijeweg. Hierdoor is Bewoners van de woningen in de onmiddellijke nabijheid van het trapveldvan kwijtschelding van betaling van het noodzakelijk om snel te bezien of
onroerend goed belasting zijn. Door- een eigen accommodatie gevonden je krijgen de gelegenheid om eventuedat de netto-inkomens en netto uitke- kan worden^Tot op heden is er nog le bezwarenaan de gemeente^cenbaar
te maken. Dit kan schriftelijl^Rburgeringen zijn gestegen maar de kwijt- geen geschl^lokatie gevonden.
meester en wethouders of nrondeling
scheldingsnormen zijn bevroren kun- De VW venroekt nu aan de gemeente
nen nog maar zeer weinigen aanspraak om garant te staan voor een bedrag van
bij de afdeling Welzijn. Daar kunt u
kunnen maken op kwijtschelding van f 28.000,-voor 1991 en f 28.000,-voor ook nadere informatie krijgen. De ter1992, waarmee een exploitatietekort mijn waarbinnen eventuele bezwaren
de onroerend goedbelasting en derhalom met toepassing van de vrijstellingsopgevangen kan worden. In de exploi- kunnen worden ingediend is gesteld
ve evenmin op het contributiefonds.
mogelijkheid als bedoeld in artikel 18
op veertien dagen na verschijning van
Om voor de kwijtschelding van riool- tatie is begrepen het aanstellen van een
A van de Wet op de Ruimtelijke Orderechten en reinigingsheffing in aan- professionele kracht op part-time ba- dit blad.
VERGUNNING
ning, medewerking te verlenen aan het
merking te komen gold voor het jaar sis. Deze zal gedurende een of twee jaar
Burgemeester en wethouders hebben
volgende bouwplannen:
1990 eveneens dat een bewijs van kwijt- de vrijwilligers, die de informatie gaan
aan de heer F.M. van der Laan, Bea— het oprichten van een terreinafschelding onroerend goed belasting verstrekken, moeten inwerken.
trixlaan 16, vergunning verleend voor
scheiding op het perceel Dorpsmoest worden overgelegd. Slechts zeer Burgemeester en wethouders zijn van
ILIEUBOXEN
het kappen van een berk, staande in de
straat 8, te Wichmond door Krijt
mening er een belangrijke functie is
weinigen kunnen hiervan gebruik maMengvoeder B.V. Dorpsstraat 10, te
weggelegd voor de VW. Een plaatselij- De gemeente heeft vorig jaar huis aan tuin van het perceel Beatrixlaan 16 te
ken.
Wichmond (Art. 18A WRO, juncto
Daarnaast zijn er van het ministerie
ke VW met een voldoende accommo- huis milieuboxen uitgezet. In deze bo- Vorden. Er is een herplantplicht opgeArt. 21 sub i BRO);
strakkere normen voor kwijtscheldin- datie en vrijwilligers vinden burge- xen kunt u klein chemisch afval bewa- legd vooreen soortgelijke boom.
— het veranderen/uitbreiden van een
gen gekomen. Dit staat allemaal haaks
meester en wethouders noodzakelijk. ren, ledere maandag tussen 16.00 en Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad17.00 uur kan de box geleegd worden ministratieve rechtspraak overheidsbegarage/berging met carport tot bijBurgemeester en wethouders willen
op wat het gemeentelijk minimabeleid
keuken/hobbyruimte met carport
echter niet de volledige subsidie-aan- op de gemeentewerf aan de Enkweg schikkingen kan binnen dertig dagen
beoogt. De enige mogelijkheid om
11. Inwoners van Vorden die nog geen na het verlenen van de vergunning bij
door J.M. Heersink, Smidsstraat 3,
hieraan te ontkomen is om aan huis- vraag van de VW honoreren en stellen
alhier (Art. 18A WRO, juncto Art.
houdens, die niet voor kwijtschelding de gemeenteraad voor om een jaarlijk- milieubox hebben doordat zij toen het college van burgemeester en wet21 sub b BRO);
in aanmerking komen een bijdrage uit
se aanvullende bijdrage van 90 procent nog niet in Vorden woonden kunnen houders een bezwaarschrift worden in— het bouwen van een garage door
in de kosten van huisvesting tot een een milieubox afhalen bij de gemeen- gediend.
de post uitgaven terzake van het miniJ.W.H. Bisseling.Julianalaan 27, almaximum van f l,- per inwoner te sub- tewerf. Hiervoor kan men telefonisch
mabeleid te verstrekken op basis van
hier (Art. 18A WRO, juncto Art. 21
sidieren. Deze bijdrage is aanvullend een afspraak maken, telefoon gemeengemeentelijke toetsingsnormen. De
sub i BRO.
omdat er al een subsidie van f 1,25 per tewerf: 05752-1084 of met de afdeling
commissie voor milieu en welzijn heeft
Ruimtelijke
Ordening,
telefoon
hierover een positief advies gegeven.
inwoner wordt verstrekt.
De op de bouwplannen betrekking
Tijdens de commissievergadering alge- 05752-7474 tst. 485.
hebbende stukken liggen t/m 5 april
meen bestuur heeft de VW aangeVERGUNNINGEN
1991 voor een ieder ter inzage ter gedrongen op het verstrekken van de volmeente-secretarie,
afdeling Ruimtelijledige garantie van f 28.000,- voor
Op 12 maart 1991 hebben burgemeeske
Ordening
(koetshuis).
1991 en eenzelfde bedrag voor 1992.
ter en wethouders bouwvergunning
ONDERZOEK TEN
Eventuele bezwaren kunnen toten met
De VW verwacht dat na 1992 geen beverleend aan:
die datum schriftelijk aan hun college
roep meer op de beroepskracht geBEHOEVE VAN
— de N.V. Nederlandse Spoorwegen
worden
kenbaar gemaakt.
daan hoeft te worden omdat dan de
te Zwolle, voor het bouwen van een
RIOLERING BUITENvrijwilligers de door de VW uit te voe- Burgemeester en wethouders hebben
abri en het uitbreiden van 2 fietren taken moeten kunnen verrichten.
aan De Rijvereniging LR en PC De
GEBIED
senstallingen op het stationsemplaDe commissie voor algemeen bestuur Graafschap vergunning verleend voor
cement te Vorden;
Burgemeester en wethouders stellen
heeft hierover nog geen advies gege- het houden van een verkoopaktie voor
— de heer J.C. Cornet, Mispelkampde gemeenteraad voor om te gaan onven, dit zal tijdens de raadsvergadering perkplanten van 25 tot en met 30
dijk 4 te Vorden, voor het bouwen
derzoeken of het haalbaar is om in het
maart aanstaande.
gebeuren.
van
een carport op het perceel Misbuitengebied riolering aan te leggen.
pelkampdijk 4 te Vorden.
Dit jaar zal men moeten beginnen met
het aanleggen van riolering op campings die in grondwaterbeschermingsIngevolge het bepaalde in de Wet Adgebieden liggen. Daarnaast heeft de
ministratieve rechtspraak overheidsbeprovincie het voornemen om praktisch
schikkingen kan binnen dertig dagen
driekwart van de gemeente Vorden aan
na het verlenen van de vergunning bij
te wijzen als bodembeschermingsgehet college van burgemeester en wetbied. Dit betekent dat als dit doorgaat
houders een bezwaarschrift worden inde aanleg van riolering verplicht is.
gediend.
Het lijkt burgemeester en wethouders
JFVALWIJZER
derhalve noodzakelijk om een haalOnlangs hebt u de afvalwijzer in de bus
baarheidsonderzoek in te stellen naar
gekregen. Enkele adressen die op deze
de omvangen de kosten van aanleg van
riolering in het nog nu t op de rioleE VERLENEN BOUW- afvalwijzer staan blijken niet meer te
kloppen. Het aanmeldadres voor het
ring aangesloten deel van het buitenVERGUNNINGEN
inzamelen van oud papier van de Veregebied. In eerste instantie was al een
MET VRIJSTELLINGSniging Sursum Corda moet zijn de
onderzoek gepland naar de aansluitheer Smallegoor, tel. 05752-2657. Het
mogelijkheden in het grondwaterbeMOGELIJKHEID
aanmeldadres voor oud papier voor de
schermingsgebied. De commissie voor
Burgemeester en wethouders van Vor- voetbalvereniging Ratti is de heer De
financiën en openbare werken heeft
den maken bekend voornemens te zijn, Hart, tel. 05752-3418.
een positief advies gegeven.
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Carnavalsprins van Kranenburg
bezocht het paasvuur
Afgelopen zaterdag bracht Prins Toon de Eerste van de carnavalsvereniging Kranenburg een bezoek bij het paasvuur aan de Eikenlaan. Prins Toon de Eerste inspecteerde het paasvuur op
ordelijkheid en netheid. Immers op de Ie Paasdag 's avonds zal hij het paasvuur op traditionele
wijze voorzien van vuur.
Op het terrein van Henk Wesselink is
het zaterdags en door de week een
drukte van jewelste. De auto's van hoven iersbedrij f Kettelerij rijden af en
aan met allerlei brandbaar hout. Iedereen in de Kranenburg is ervan overtuigd dat het een schitterend paasvuur
wordt.
Het C.C.K. (Cultureel Collectief Kra-

nenburg) doet er alles aan om het
vooral 's avonds voor de toeschouwers
zo gezellig mogelijk te maken.
Uit Ruurlo spelen 's avonds de 15mans formatie 'De Schaddenstekkers',
het terrein zal worden verlicht, en er
wordt chocolademelk geschonken.
Het C.C.K. doet verder een dringend

24e Reewild Trofeeënshow
teExel

beroep aan iedereen die nog materiaal
wil brengen, om er vooral voor te zorgen dat het alleen maar brandbaar materiaal is en geen stenen en puinresten.
We zijn Henk Wesselink bijzonder
dankbaar voor het beschikbaar stellen
van zijn perceel, laten we ervoor zorgen dat we volgend jaar wederom een
paasvuur kunnen bouwen.

naar komt.
Als sterke buitenlanders zijn tot nu toe
gecontracteerd Harald Eckl en 3-voudig winnaar op de 'Varsselring Hans
Becker'. De organisatie is er ook in geslaagd Sharp als hoofdsponsor van het
evenement aan te trekken.

SPORT-raewtt»
V.V. Vorden
Uitslagen
Bredevoort Al — Vorden Al 0-5; Vorden A2 — GSV '63 Al 4-0; Vorden BI
- AD '69 BI 2-3; Eibergen Cl — Vorden Cl 4-1; Haarlo Cl — Vorden C2
4-0.
Vorden l — Eibergen l 3-2; RKZVC 3
-Vorden 2 1-3; Vorden 3 — Eerbeekse Boys 42-1; Vorden 4 — Lochem 7
5-1; SHE 3 — Vorden 54-1; Rietmolen
4 — Vorden 65-1; Halle 6 — Vorden 7
l-1; Vorden 8 — Dierense Boys 6 6-0.

Op 22, 23 en 24 maart a.s. houdt de Stichting Ree\vild Trofeeënshow Gelderse Achterhoek haar 24e show, in H.C.R. 'de Exelse
Molen te ExeP. Alwaar de geweien van de bemachtigde reebokken
van het afgelopen jaar in de Achterhoek te zien zullen zijn.
Als men deze show wil bezoeken, zal
men zich misschien de vraag stellen,
waarom houden de organisatoren zo'n
show? Buitenstaanders zullen daar een
kort en krachtig antwoord op geven:
'voor jagers natuurlijk'. Op het eerste
gezicht een logische gedachtengang,
maar in de praktijk van alledag blijkt
dat ook de niet-jagende natuurliefhebbers een kijkje komen nemen.
Uiteraard blijft hoofddoel het in alle
openheid, tentoonstellen en laten
beoordelen van het gepleegde afschot
en het beheer.
Een sterke verantwoordelijkheid voelen en dit uitdragen naar het publiek,
met als motto reewildbeheer in de
meest brede zin van het woord, is de
doelstelling van de Stichting.
Want (reewild)jagers behoeven zich
niet te verschuilen, wanneer het publiek komt met vragen over het hoe en
waarom van het reewildbeheer, want
hier ligt de kans om aan het publiek
een stuk voorlichting te geven.

Op de show zullen tevens aanwezig zijn
een aantal standhouders, waaronder
commerciële en educatieve.
Eén van deze standhouders n.l. Kettelerij Bloembinderij en Kwekerij te Vorden zal aan de show een extra dimensie
toevoegen: overal waar de trefwoorden
Groen-aktie en Gezelligheid troef zijn
is voor het Kettelerij-team aanleiding
om acte de presence te geven.
Dit verjongde bedrijf noemt zichzelf
een eigentijdse zaak met moderne
bloemrijke ideeën. Echter de uitgangspunten zijn: natuurmateriaal verwerken in passend verband. Zowel binnen
als buiten worden steeds alle mogelijkheden bekeken en benut.
Reden te over om dan ook deze combinatie met de Reewild Trofeeënshow te
realiseren.
Kortom, een bewuste samenwerking
die men met eigen ogen dient te aanschouwen. Bewust omgaan met alles
• wat natuur omvat! (Zie advertentie in
dit blad).

Int. Motorraces te
Hengelo Gld.
zondag 5 mei

lijk het publiek een goed programma
te brengen. Daardoor is voor zondag 5
mei a.s. gekozen.
Aan start komen de 125 cc, 250 cc en
zijspannen internationaal. Daarnaast
worden er wedstrijden om het Nederlands kampioenschap verreden. Hamove heeft zich reeds verzekerd van de
komst van het Sharp-Samsonteam met
Hans Spaan en Wilco Zeelenberg. Ook
het nieuwe Nederlandse racingteam
met Leon v.d. Heijden en Arie Mole-

De al vele jaren door de Hengelose
Auto- en Motorvereniging Hamove
met Pasen georganiseerde int. motorraces zijn dit jaar niet met Pasen, maar
zondag 5 mei. Bij de vaststelling van de
kalender bleek het Hamove niet moge-

Programma
Vorden Al — SKVW Al; Vorden A2 —
KSH Al; Vorden BI -- SKVW BI;
AZSV Cl ^fcrden Cl; Reunie Cl Vorden C 2^^
Vorden l — Cupa l; Markelo 2 — Vorden 2; Vorden 3 —Witkampers 3; Vorden 4 - Reunie 6; AZC 5 — Vorden 5;
Reunie 5 — Vorden 6; Witkampers 10
- Vorder^kVorden 8 — KI. Dochteren 4.
^P

Vorden wint met 3-2
van Eibergen
Voor beide ploegen was het deze middag een belangrijke wedstrijd. Vorden
strijdt voor promotie naar de KNVB,
terwijl Eibergen tegen degradatie
knokt.
Na een kwartier spelen haalde Bennie
Wentink een inzet van Wouter Verdaasdonk van de lijn. Vorden trok hierna het spel naar zich toe. Mark v.d. Linden schoot rakelings langs. Jan Groot
Jebbink bezorgde Vorden met een
kopbal bij rust een 1-0 voorsprong.
In de tweede helft ging het offensief
van Vorden door. In de 60e minuut
plaatste Bennie Wentink de bal precies
op het hoofd van Mark v.d. Linden 2-0.
Vijf minuten later verkleinde Verdaasdonk tot 2-1, waarna Torn van Zeeburg
de stand op 3-1 bracht.
De wedstrijd werd mede door het onzekere fluiten van scheidsrechter Veneman harder. Bennie Wentink en Torn
van Zeeburg werden genoteerd.
Een kwartier voor tijd kwam doelman
Wim Harms in botsing met een aanvaller van Eibergen en werd tot verbazing
van vriend en vijand uit het veld gestuurd. Door dit voorval werd Gert Verbeek gewisseld met doelman Gerrit
Wenneker.
Tien minuten voor tijd bepaalde Ruud
Arts de eindstand op 3-2. Voor Vorden
een verdiende overwinning.

25-Jarig jubileum Bargkapel
Zaterdag 20 april organiseert de Vriendenkring van de Bargkapel haar jaarlijkse Egerlanderavond,
in hotel 'In de Groene Jager' te Barchem. Dit keer zal het een geheel andere Egerlanderavond
worden als voorheen. Nu geen optreden van de bargkapel alleen, maar een non-stop programma
onder het motto: 'Musik vom Herzen'.
Deze speciale avond wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van de Bargkapel. Naast de
Bargkapel o.l.v. Willem-Jan Jolink en
met zang van Mirjam zal de close-harmony group 'Brothers in law' uit
Haaksbergen voor ons optreden.
De groep dankt haar bekendheid vooral aan het optreden in de Soundmix
Show van Hennie Huisman. Hun repertoire is nogal omvangrijk, /'e zingen echte close-harmony nummers, tiroler muziek, country nummers maar
ook songs van de Beatles en BeachBoys.

Stefans kapelle uit Hongarije
Geregelt zijn wij benadert met de
vraag: 'Komen de Stefans weer eens terug naar Barchem?' Gelukkig zijn we er
in geslaagd dat ze na 5 jaar weer meewerken in ons programma.
De Stefans kapelle komt uit het zuiden
van Hongarije, en wel uit Mecsek Nadash, 30 km. van Pees. Deze plaats
heeft een inwonersaantal van ± 2500
inwoners, waarvan 90% de Duitse nationaliteit bezitten.
De groep bestaat uit negen personen.
Hun repertoire bestaat grotendeels uit

Swabische, Oberkrainer, Egerlander
en uiteraard Hongaarse volksmuziek. .

Frühschoppen
Tevens hebben wij besloten om er een
frühschoppen achteraan te knopen op
de zondagmorgen 21 april alleen met
de Stefans.
Kaarten voor de Egerlanderavond en
het frühschoppen zijn te koop bij hotel
'In de Groenejager'.

V. V. Vorden
Uitslagen pupillen
Gazelle Nwld. D l-Vorden Dl 2-4; Vorden D2-Warnsv. Boys D2 7-0; Erica ElVorden El 0-1; Vorden E2-Gazelle
Nwld. E2 4-5; SHE E2-Vorden E." 0-8;
Wilh. SSS F2-Vorden Fl 1-4; Brummen
F2-Vorden F2 3-1; Vorden F3-Wilh.
SSS F4 12-0.
Programma
Vorden D l-Zutphen Dl; Gazelle Nwld.
D2-Vorden D2; SHE El-Vorden E2;
SCS El-Vorden E3; Vorden F2-Wilh.
SSS Fl; Erica F4-Vorden F3.

Ratti-Victoria Boys l
(dames)
De eerste minuten van de wedstrijd
ging Ratti fanathiek van start. Helaas
was het tempo al snel uit de wedstrijd
en werd er heel matig gespeeld. De bal
werd slecht in eikaars voeten gespeeld
en van kansen was helemaal geen sprake.
Na ± 30 min. wist Victoria hiervan te
profiteren. Een slechte terugspeelbal
werd onderschept en er werd gescoord:
0-1. Nog geen 5 minuten later wist Victoria, na veel gerommel in de achterhoede van Ratti, er 0-2 van te maken.
Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft ging Ratti er feller
tegenaan en wist zo de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Na 20 min. mocht
Gerda Bos een vrije trap nemen. Lisette Spithoven wist deze met haar hoofd
te bekronen: 1-2.
Daarna ging Ratti nog meer in de aanval, maar helaas kwamen ze niet meer
tot scoren en zo bleef de stand 1-2.

Zaterdagvoetbal
Ratti-Erica '76: 1-1 (0-0)
Het is Ratti afgelopen zaterdag niet gelukt om de achterstand in de competitie op Erica '76 te verkleinen. In een
pittige wedstrijd was Ratti voor rust en
Erica na rust in het voordeel, zodat de
uitslag terecht genoemd kagttorden.
Vanaf de aftrap zette Ratti dHler jeugdige ploeg uit Dieren goed vast, zodat
de opbouw van achteruit niet goed verliep. Bovendien koos Ratti voor een
taktiek, waarbij Robert Bos met lange
uittrappen de relatief klein^verdediging van Erica bestookte. ^p
Dit leverde een aantal goede kansen op
voor o.a. Mark Sueters, die alleen voor
de keeper een lob zag mislukken. Ook
Dinand Hendriksen en Piet Immink
waren dichtbij een openingstreffer. Tegenover deze kansen kon Erica slechts
één keer gevaarlijk worden, waarbij
keeper Robert Bos attent reageerde.
Na rust leek het eerst voor Ratti de goede kant op te gaan. Na een kwartier
scoorde Mark Sueters uit een lange
voorzet, waarbij hij de keeper te snel af
was. Vlak daarop was Pascal Klootwijk
met een kopbal vlak bij een tweede treffer, maar de keeper redde op de doellijn.
Nadat Harm Welleweerd nog een goede schietkans had laten liggen was het
Erica wat de toon aan ging geven. Gehinderd door de scheidsrechter, die de
voordeelregel niet één keer toepaste,
bouwde Erica een veldoverwicht op wat
uiteindelijk een kwartier voor tijd resulteerde in de gelijkmaker.
Even leek het erop dat Ratti voor de
druk zou bezwijken, want vlak daarop
raakte Erica de lat. Ook moet gezegd
worden dat Erica conditioneel een sterkere indruk maakte dan Ratti.
Toch had Ratti beide punten kunnen
behouden, als Mark Sueters vlak voor
tijd niet achtereenvolgens een goede
en een zeer goede kans zag mislukken.
Volgende week mag Ratti thuis proberen tegen B en O uit Apeldoorn de beide punten wel op de Kranenburg te
houden.

Voorlichtingsbijeenkomsten over
leren en werken
in de horeca
In de komende weken vinden in het
hele land voorlichtingsbijeenkomsten
plaats voor jongeren die overwegen
carrière te gaan maken in de horeca.
Tijdens de bijeenkomsten kunnen zij
informatie krijgen over de verschillende beroepen in deze bedrijfstak. Ook
worden ze geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden via het SVH Leerlingstelsel.
Het SVH Leerlingstelsel is een opleidingsvorm die leren en werken combineert. De leerlingen werken vier dagen
per week in een horecabedrijf. Ze zijn
daar in loondienst en ontvangen een
salaris volgens de horeca-cao. Onder
leiding van een gediplomeerde leermeester - een horecaman of -vrouw
met veel praktijkervaring - leren ze de
fijne kneepjes van het beroep dat zij
gekozen hebben: restaurantkok, gast-

Vanaf het veertigste levensjaar krijgen veel mensen te maken met
problemen bij het zien op korte afstand. Lezen, schrijven, handwerken en andere aktiviteiten op leesafstand worden lastiger. Dat
is een normaal verschijnsel met een natuurlijke oorzaak. Het aanpassingsvermogen van het oog vermindert nu eenmaal bij het
ouder worden. Niets verontrustends dus.
Wie in de verte nog goed kan zien,
heeft dan een leesbril nodig. Deze
zorgt ervoor dat alles wat zich tot een
afstand van ± 50 cm van de ogen bevindt, weer scherp kan worden gezien.
Zo'n bril heeft het voordeel dat hij alleen bij het lezen hoeft te worden opgezet.
Het zichtbare nadeel is, dat de afstanden waarop de drager met deze bril
scherp kan zien, beperkt zijn. Want
met de normale leesglazen kunt u alleen scherp zien op afstanden tot ±
50 cm.
De afstanden vanaf 50 cm tot ongeveer
100 cm zijn echter onscherp of wazig.
Bij tal van bezigheden is het prettig of
vaak nodig om ook de verschillende zaken om ons heen binnen handbereik
goed en scherp te kunnen zien.

De oplossing: Essilor Delta
brilleglazen
Essilor, de uitvinder en fabrikant van
de bekende Essilor Varilux brilleglazen, ontwikkelde voor de grote groep
mensen met enkel een leesprobleem
Essilor Delta glazen.

Geen beperkingen
Essilor Delta glazen ondervangen de
beperkingen van het normale leesglas.
Bij tal van bezigheden zullen de unieke
eigenschappen van Essilor Delta glazen worden ervaren doordat alles wat
zich binnen handbereik bevindt goed
en scherp is te zien. Zeer geleidelijk en
zonder onderbrekingen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Horlogerie Siemerink, Vorden.

Profiteer van overheidsspaarpremie nu het nog kan
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de
Tweede Kamer voorgesteld dejeugdspaarwet op te heffen. Als het
parlement dit voorstel aanvaardt, dan komt daarmee een einde
aan de Zilvervloot. De opheffing heeft geen gevolgen voor bestaande rekeningen.
Verwacht wordt echter dat binnenkort geen nieuwe rekeningen
meer mogen worden geopend. Als u dus nog van de voordelen
van de Zilvervloot wilt profiteren, dan adviseert de Rabobank u
nog even snel zo'n rekening te openen.

Uitslagen 16-3: Sociï Fl-Be Quick Fl
9-1; Sociï Dl-SCS Dl 8-4; Sp. Eefde
B2-SociïB10-4.
Uitslagen 17-3: Nieuw-Heeten l-Sociï
l 2-0; Sociï 2-Witkampers 3 2-2; Witkampers 4-Sociï 3 2-2; Sociï 4-De Hoven 4 1-1; Sociï 5-Ratti 4 3-3; Baakse
Boys6-Sociï6 1-1.

Op dit moment is de Zilvervloot ruim
32 jaar oud. Zij komt voort uit de
Jeugdspaarwet. Het doel van deze wet
is om bezitsvorming onder brede lagen
van de bevolking te bevorderen. Om
dit extra te stimuleren heeft de overheid het Zilvervlootsparen altijd beloond met een extra premie van 10%.
In 1987 liep de Zilvervloot echter de
eerste averij op. Sinds dat jaar wordt de
premie namelijk niet meer verstrekt
over het ingelegd spaarbedrag inclusief de rente, maar alleen nog over het
totaal ingelegde spaarbedrag. Over de
rente wordt geen premie meer uitgekeerd.
De Zilvervloot is bedoeld voor jongeren tussen 15 en 21 jaar. Gedurende 9
aaneengesloten jaren kunnen zij een
bedrag tussen f30,- en f480,- per jaar
sparen. Na 6 spaarjaren heeft de spaarder recht op de extra premie. Wordt er
steeds het maximale bedrag gespaard,
dan is de premie aan het einde van de
rit dus f 432,-. Dat is natuurlijk mooi

Zaterdagmiddag 30 maart worden er 3
bekerwedstrijden gespeeld.
Dames: Dash-Wilp; Deventer-WIK.
Heren: Bruvoc-SVS.
Plaats: 'De Lankhorst', Wichmond.

Deze glazen bieden een veel ruimere
scherptediepte dan gewone leesglazen.
Dit houdt in dat óók alles wat zich tussen ± 50 cm en ± 100 cm van de
ogen bevindt, goed en scherp wordt
gezien.
In de praktijk is dit alles binnen handbereik. In alle kijkrichtingen is er sprake van een comfortabel breed gezichtsveld. En dat bij een natuurlijke hoofdhouding. Dit is vooral prettig en vaak
zelfs nodig bij het werken aan een bureau, tijdens het knutselen of bijv. bij
het musiceren of handwerken.

De Zilvervloot uit de vaart"?

De Zilvervloot

Sociï afd. Volleybal

De toegang tot de bijeenkomsten is
vrij; aanmelding is niet noodzakelijk,
ledere bezoeker ontvangt de informatiebrochure van het SVH Leerlingstelsel.
Deze brochure kan ook telefonisch
worden aangevraagd: 079-711633.
Op 25 maart vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats in Hotel Inntel, de Stoven 37 te Zutphen.

Essilor Delta brilleglazen

Sociï

Programma 23-3: Sociï Fl-Be Quick
Fl; Gaz. Nwld. El-Sociï El; Be Quick
Dl-SociïDl; HerculesBl-SociïBI.
Programma 24-3: Sociï l-GSV '63 1;
Steenderen 3-Sociï 2; Sociï 3-Ratti 2;
Sp. Brummen 9-Sociï 4; Sociï 5-Erica
'76 9; De Hoven 6-Sociï 6.

heer/gastvrouw, horecamedewerker of
hotelreceptionist. Daarnaast gaan /<•
één dag per week voor theorievakken
en algemene vorming naar een streekschool.
De opleiding valt uiteen in twee fases.
Er is een primair deel, dat afhankelijk
van de vooropleiding één of twee jaar
duurt. Wie daarna verder wil, kan de
voortgezette opleiding volgen die twee
jaar beslaat. Na beide fases legt de leerling examen af gericht op een landelijk
erkend diploma.
De voorlichtingsbijeenkomsten die
deze maand plaatsvinden, zijn in de
eerste plaats bedoeld voor schoolverlaters van het Lager Beroepsonderwijs,
het MAVO en het HAVO. Hun ouders
en hun eventuele vriend of vriendin
zijn ook van harte welkom.

meegenomen, zeker als daar de rente
nog eens wordt bijgeteld. Die kan over
al die jaren toch al gauw meer dan
f 1.000,-bedragen.
Zilvervloot-sparen is dus het betere
sparen, als het geld tenminste 6 jaar
kan worden gemist. Toch is het altijd
mogelijk over het geld te beschikken, al
kan dat natuurlijk wel invloed hebben
op de premie. Dat geldt niet als het tegoed wordt opgenomen bij of na een
huwelijk.

Open nog snel een
Zilvervlootrekening!
De intrekking van de wet zal alleen gevolgen hebben voor de toekomst. Dus
wie nu al via de Zilvervloot spaart,
krijgt, na afloop nog de 10% premie.
Als u ook voor dit extraatje in aanmerking wilt komen, dan is het advies:
open nog even snel een Zilvervlootrekening, want binnenkort kan dat afgelopen zijn. Loop dus even binnen bij
de Rabobank bij u in de buurt. Zij kan
u verder helpen.

PAAS-Aktie

•••••••••••••••••••••••••MMMMMMM*

WOON WINKEL LENTE IN HET LAND

•70% KORTING
op een

ZONNEBANKKUUR
van 5 of 10 keer

1x gratis zonnen dus

BRESCINA: VOORDELIG
bouclé tapijt. Een sterk staaltje,
geschikt voor slapen en wonen.
100 % synthetisch, in 10 kleuren
Keuze uit foam of jute rug.
400 cm breed, p.str.m. 92.-

fndoor sport
vorden
Burg. Galleestraat 67

4-STERREN-BOUCLÉ
tapijt van 100% zuiver scheerwol.
Van PARADE. Goed voor jarenlang plezier. Sterk. In vele tinten.
Op stabilon rug.
400 en 500 cm breed.
400 cm breed, p.str.m. 299.-

7251 EA Vorden

Bel voor een afspraak 3433

Alles wat de vloer
flatteert in de Tapijtkollektie van de
Woon Service Winkel!

Deze aktie is geldig tot 1 april a. s.

-Mte.
PARADE TAPIJT

Lichtvoetig als de lente, is de
nieuwe mode voor uw huis!
Tapijt, in betoverende kleuren.
Gordijnstoffen, in sprankelende
dessins.
WoonServiceWinkel presenteert het Voorjaar van 1991.

Geen troep
op de stoep.

LET OP ONZE TIJDELIJKE COUPONAKTIE IN ONZE VOORJAARSFOLDER!

UIT ONZE BECORAMA
kollektie. Gordijn in fris, modem
dessin. 3 Kleur-schakeringen.
100 % katoen. 140 cm breed.
Exclusief maakloon 25.90 p.m.

Auto wassen bij:

Profiteer snel van
Voorjaars Voordeel
op TAPIJT.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Profiteer snel van
Voorjaars Voordeel
op KARPETTEN.

LAMMERS
WOON

ASPERGES
Voordat wij het zonlicht
aanschouwen willen wij
geoogst worden.
Wie wil ons daarbij helpen
van ongeveer 1 mei tot
15 juni.

Burg. GalleeWraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

Herman en Mirjam
Eskes

Mister S team is te huur bij:

158.

Bergoss

Rondweg2/Nieuwstad 36-VORDEN

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Bouclé tapijt, geschikt voor
intensief gebruik. Versterkt met
wol. Jute rug. 400 en 500 cm
breed. 400 cm breed, tijdelijk
ÜIJK
(t/m 18 mei)
fi.p.lA'' "Jf
van 189. voor
158. p.str.m.
Tegen inlevering
coupon uit folder.

HOOGPOLIG BERGOSS
r- |i'rr~~
tapijt uit 100% polyamide garens.
Vuilwerend, voor intensief gebruik.
Jute rug. In vele mooie kleuren.
400 cm breed, p.str.m. 259.-

• Woningtextiel
• Slaapcomfort

Hoogpolig, 100% polyesther
karpet, rondom gefestonneerd. Kleur: fraise.
Afmetingen: 160 x 230 cm.
Tijdelijk (t/m 18 mei a.s.)
van 325.- voor 225.Tegen inlevering
coupon uit folder.

w Projekten
• Meubelen

Kapelweg 14 - Vierakker
Tel. 05754-1434

HELMINK

Over bacteriën, bederven en bewaren:

SAtON >MARIANN!><
Last van een droge, gevoelige couperose huid?
En, heeft u weinig tijd, neem eens een korte, zachte behandeling,
waardoor uw huid heerlijk tot rust komt!
Inh.: huid reiniging, zachte peeling, kalmerend ampul
ingemasseerd d.m.v. penseelmassage, koelend masker.
Deze behandeling wordt toegepast met produkten op
natuurbasis van Dr. Renaud en duurt ca. 45 min.
?| f
A
^^lH

Normale prijs f 40,50
erkend ANBOS schoonheidsspecialiste

nu tl m eind april

l

3Z A oU

dinsdag t / m zaterdag: volgens afspraak
maandag en woensdagmiddag gesloten

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

De groentespecialist op
de markt te
Vorden

Een onmisbare keukenhulp in
onze moderne keuken!

'Het Veilig Keukenboekje'
Dit boekje gaat niet over nieuwe recepten uit verre landen met de
meest exquise gerechten en aparte ingrediënten. Nee, wij gaan
het eens hebben over de meest elementaire wetenswaardigheden
die we pertinent niet kunnen missen in de omgang met ons voedsel.
Steeds vaker worden we geconfronteerd met problemen zoals voedselvergiftiging door slechte bereiding of
door zogeheten voorafvergiftiging. Dit
kan slaan op vooraf verpakte voedingsmiddelen, maar ook op onze 'gewone'
ham, kaas, eieren, groenten enz.
Wij hebben gemeend een handzaam
boekje te moeten maken waarin wij
deze moderne voedselvergiftigingsproblemen onder de loep nemen en u een
advies te geven hoe deze in de toekomst te voorkomen zijn.
In deze uitgave behandelen wij o.a. de
volgende onderwerpen:
— hoe etenswaren bedorven kunnen
raken; een kennismaking met bacteriën zoals stafylokokken, salmonella, botulisme e.d.
— bereid voedsel heet - - en koud
bewaren - - extra aandacht voor
speciale etenswaren zoals eieren,
vleeswaren, marinades e.d.
— etenswaren in blik of pot — een kapotte diepvries — koken in de magnetron...

<3 SM
5 cc

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Wij verzenden de bestellingen aan het
eind van iedere maand.

SLAGERIJ GROEN
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Dinsdag

WAARDEBON

;/ Magere SPEKLAPPEN
met zwoerd
7

500 gram w • «S O

li

Woensdag

//

10

/

2 Hollandse Komkommers 2,50

1

H. o. h.
GEHAKT
^M^F ^^B •

••

•

•

KOLDÊNHOF's Versmarkt

Bami/Nasi
VLEES
4 Ü*\

5**^

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sporten wedstrijdbogen.

Martens
<tttd,

-a£ —i
WAARDEBON

^

Mager
iRiiKincRftPUAirr!
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1 kilo

|
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WAARDEBON
FSPVQIP'rM
\J\sl IVSUU^I

HAM

RIBLAPPEN

M;^

l

geldig van 2 1-3 t/m 30-3

•

1 kilo 1 5,95

Q*J)*/*J
Q*ï

,

mm

Magere

JoeltrtfftnJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.

Vrijdag

f

geldig van 21-3 t/m 30-3

1

500 gram 4j«/3

Alles voor de schietsport

n
l
l
l
l
ii

Varkens
ROLLADE
Q*ï
1 kilo Q
*7.*7xJ

|

m i m i

Aardbeien
Tomaten of Vleestomaten w\0 2,25

Video- en
tv-reparatie

Te bestellen door fl. 8,95 over te maken
op Postgironummer 206.30.16 tnv:
Quint-Publikaties te Soest, onder vermelding van de titel: 'Het Veilig Keukenboekje' en uw naam. (De prijs is
incl. verzendkosten!)
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1
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1

200 gram ^,4D
geldig van 2 1-3 t/m 30-3

,,r~f-.x-i c \/^rri^^ +^i neven OOQ^

Uw slager Pieter Bal

ü
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EINDELIJK is HET ZOVERI
DE INGRIJPENDE VERBOUWING VAN ONZE WINKEL ZIT
EROP. OP DONDERDAG 21 MAART A.S. OPENEN WIJ DE
DEUREN VAN ONZE TOTAAL VERNIEUWDE ZAAK AAN DE
RUURLOSEWEG IN HENGELO GLD.

WlJ ZIJN ER TROTS OP OM U DONDERDAG
21 MAART A.S. TUSSEN 9.00 EN 18.00 UUR TE MOGEN
BEGROETEN TIJDENS ONS FEESTELIJK OPEN HUIS.

VANZELFSPREKEND STAAT ER EEN HAPJE VOOR u
KLAAR.
g^^MHHlM^8llHlM^^^^^^K^Hll^K^^^Ml^-4KJ^MM^M^^tt.JIHllHMtf^H^MlMHHMttlw^^^^MMlM^MMlM:^MMllllfcMMlll^^^l^^HM^H

IN EEN
RUIMER EN
SMAAKVOL
INGERICHT
INTERIEUR
KOMEN ONZE
KONFEKTIE, STOFFEN EN LINGERIE NOG BETER TOT HUN
RECHT IN ONZE NIEUWE INRICHTING MAG DE NIEUWSTE
VOORJAARS- EN ZOMERMODE NATUURLIJK NIET ONTBREKEN. MAAK DAAROM EENS VRIJBLIJVEND KENNIS MET ONZE

IEDERE
KLANT ONTVANGT BIJ
AANKOOP VAN
25 GULDEN OF
MEER EEN
WAARDEBON VAN Fl_. 2,50. VOOR DE KINDEREN HEBBEN
WE EEN LEKKERE VERRASSING IN PETTO.

UITGEBREIDE KOLLEKTIE.

KONFEKTIE - STOFFEN - LINGERIE

RUURLOSEWEG l HENGELO GLD. TEL. 05753 -1232

KLEDINGINZAMELING

geef KLEUR aan uw TUIN

deTixnixierieë

RESTAURANT & CAFÉ

met bloeiende VIOOLTJES
30 st. voor f 10,prachtige PRIMULA's
voort l,-p,st,
ook:
* Heesters en Coniferen
* Sierbomen en Heide
enz. enz.
U vindt ze bij;

fam Maalderink
Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

Voor al uw

electra-

AUTO en MOTOR

Kwekerij-Tuincentrum

Hubers Baak
Tel. 05754-1406

STICHTING
MENSEN IN NOOD

1.

Zaterdag 23 maart van 9.00-12.00 uur
in de R.K. Kerken Kranenburg en Vorden

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverordening ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 22 maart 1991, gedurende 14 dagen, ter
gemeente-secretarie, afdeling ruimtelijke ordening
c.a. (Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 1991, no. 1'.
Genoemd plan heeft betrekking op het perceel Strodijk 23. Dit plan beoogt een gedeeltelijke wijziging van
de bestemming 'Bos van natuurwaarde en grote landschappelijke waarde' in 'Agrarisch gebied van landschappelijke waarde', alsmede middels vervorming
van het agrarisch bouwperceel een bedrijfsmatig
noodzakelijke uitbreiding mogelijk te maken.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.
Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van gedachten te wisselen met daartoe door ons aangewezen ambtenaren.

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
college van Burgemeester en wethouders voornemens is om met toepassing van het bepaalde in artikel
17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,voor een
periode van 1,5 jaar, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1987, no. 1'.
Dit ten behoeve van een verzoek daartoe van de fam.
Lieftink, Ruurloseweg 106, in verband met de tijdelijke
plaatsing van een caravan op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden,sectie D, no. 2227, plaatselijk bekend Ruurloseweg 106 alhier.
De op het verzoek betrekking hebbende stukken liggen tot en met 5 april 1991 ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening c.a. (Koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijke bezwaren indienen tegen dit voornemen
bij het college van Burgemeester en wethouders.
Vorden, 21 maart 1991
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Alles onder één dak bij

fons Jansen

Wilhelminalaan 3 M
7251 EN Vorden
l
Telefoon 05752-1012

installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Haal nog deze week
zo'n mooi

PA&EI
NU IS ER NOG KEUS!
Banketbakkerij

J. WIEKART
Telefoon 1750

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

Vorden, 21 maart 1991.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

werkzaamheden

RIJSCHOOL
HORSTMAN

BERICHT ÜAN SCHOOLVERLATERS LBO-MAVO-HAVO
Wil je werkend verder leren in de bedrijfstak horeca, solliciteer dan bij één van de meer dan
2.500 erkende leerbedrijven.

VAN LEERLING TOT HORECA VAKMAN / VROUW
dat kun je werkend leren
Restaurants, snackbars, discotheken, coffeeshops
en hotels. Daar kun je leuk je vrije tijd doorbrengen.
Maar heb je er al aan gedacht, dat je er ook kunt
werken? Als kok, maar bijvoorbeeld ook als gastheer/gastvrouw of als horecamedewerker.
Natuurlijk ben je dat niet ineens, dat moet je eerst
leren. En waar leer je beter dan in de praktijk?
In de horeca kun je daarom werkend leren. Dat betekent, datje vier dagen als leerling in een bedrijf
praktijkervaring opdoet en één dag in de week
theorielessen volgt op de streekschool in Doetinchem. Bovendien verdien je al meteen een salaris.

Horecawerk is echt teamwork. Vergelijk het maar
eens met een sportploeg: met z'n allen moet je het
maken.
En maken kun je het in de horeca, als je wilt. Want
ben je eenmaal kok of gastheer/gastvrouw, dan
kun je ook al werkend leren tot zelfstandig ondernemer, manager of zelfs tot een meestertitel. Allemaal
via het SVH-leerlingstelsel van het Onderwijs Centrum Horeca.
Wil je de sfeer proeven, kom dan naar de voorlichtingsavond op 25 maart in:

Je begrijpt natuurlijk wel, dat dat niet altijd van
maandag tot en met vrijdag is, en ook niet van 9 tot
5 uur. Vaak zul je moeten werken als anderen vrij
zijn. Daar staat tegenover, dat jij weer vrij bent als
anderen moeten werken en dat kan ook heel prettig
zijn. Bovendien werkje in de horeca niet alleen
voor, maar vooral met mensen.

Hotel Inntel, de Stoven 37, Zutphen
tel. 05750-25555
Aanvang: 19.30 uur
Of vraag informatie over het leerlingstelsel aan op
de onderstaande adressen.

LEERLINGSTELSEL HORECA
DE PRAKTIJK ALS LEERSCHOOL
BOEKHANDEL

ARBEIDS BUREAU

LOG A

llulttlUIII, IH i l H O l l H i

Raadhuisstraat 22-Vorden-Tel.: 3100
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Heijermansstraat 21
7002 AD Doetinchem

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

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Graafschap

C

H

K

M —

Telefoon
08340-24444

Badminton vereniging 'Flash- Vorden'

Badminton als binnensport wint
aan populariteit

voetbal had Ratti succes, door een aanval uit hel boekje via rechts, maakte
Ruud Heuvelink een schitterend doelpunt: 0-1. Ratti bleef sterk spelen tot
aan de rust.
Ratti kon nog 20 min. stand houden na
rust, maar stortte als een kaartenhuis
in elkaar, want Gorssel nam het initiatief over en kon met de regelmaat van
de klok de score uitbouwen tot 4-1.
Programma zaterdag 23 maart
Ratti-B en O; Zelos 9-Ratti 2.
Jeugd: Sp. Eefde B2-Ratti BI.
Zondag 24 maart
Nieuw-Heeten-Ratti; Sociï 3-Ratti 2;
Ratti 3-SVBV 4; Baakse Boys 5-Ratti 4.
Dames: Ratti-Concordia W 2.

S.V. Ratti
Uitslagen 16-3
Ratti Dl-Eibergen El 2-2; SVBV ElRatti El 3-1; Lochem Fl-Ratti Fl 3-2;
Ratti F2-Reunie F2 0-7; KI. Dochteren
F l-Ratti F3 11-0.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen van woensdag 13 maart
1. hrn. Nekkers/de Roode 60.7%; 2.
dms. Alewijnse/Bodewes 59.8%; 3. mv.
Nekkers/hr. Knoppers 58.0%.
Elke woensdagmiddag in het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Dash heren winnen
Flash 3 kampioen in de 5e klasse district.
V.l.n.r.: GertJan Kroeze, Yolanda Schuppers, Esther Oosterink en Martin Wissink.

Foto: 'Badmintonver. Flash'

Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van Flash-Vorden constateerde voorzitter
J.A. Jansen dat de badmintonsport in /'n algemeenheid maar zeker ook in Vorden aan populariteit
wint. De racket en shuttle die vaak tot de vaste vakantie accessoires behoren en waar menigeen zich
tijdens deze periode prima mee vermaakt werkt door tot de vereniging. Mede door het houden van
instuifavonden, de sport op T.V., is het ledenbestand flink toegenomen.
Dat het totaal anders is dan het slaan
op straat/vakantiepark blijkt wel na de
eerste paar avonden onder professionele leidingvan een vaste trainer. Door
het snelle en attractieve spel is het m.n.
voor jong en oud een uitdagende
sport. De vereniging weet dan ook
goed de jeugdleden vast te houden.

Flash Vorden is financieel en organisatorisch een gezonde vereniging. Wilt u
kennis maken met deze, in 1992 Olympische sport, kom dan naar sporthal
Het Jebbink, waar een aantal avonden
(gratis) kan worden meegeslagen.

Hetjeugdteam van vorigjaar (zie foto)
werd dit seizoen kampioen in de senioren competitie. Voor zowel de recreant
als competitiespeler biedt Flash Vorden vele mogelijkheden. De vereniging
neemt met 5 teams deel aan de competitie, w.o. l recreantenteam. Donderdags is de vaste speelavond voor senioren, terwijl de jeugd op zaterdagmorgen speelt.

Wedstrijdverslagen
Tegen UBC liet Flash l zich weer eens
van de sympathieke kant zien. Toen na
de enkels het 2-2 stond, werden beide
dubbels gewonnen. UBC had om behouden te blijven (2e klasse) net l
punt nodig. De beide mixen waren dan
ook voor het team uit Ulft.
Flash 2 speelde tegen Rianto een goe-

de partij. Na de enkels stond Flash met
3-1 voor, mede omdat invaller Martijn
Jansen zijn tegenstander met zijn harde smashes wist te overtroeven.
Ook de heren dubbel was voor Flash.
Daarna ging het iets minder. Een mix
werd nog gewonnen, maar de dames
dubbel en de andere mix waren voor
Rianto. Eindstand 5-3 voor Flash.
Het kampioensteam Flash 3 maakte
het seizoen eervol af. In de laatste wedstrijd gooic^Bash er nog eens een verpletterende^^l winst tegenaan. Mede
omdat het team uit Lochem tot de
meest hardnekkige vervolgers behoorde, was de smaak van de overwinning
zoet. Met 3 verliespunten en 5 punten
voorspronj^fe) nummer 2 derhalve
overtu igencnrampioen.

De heren van Dash hebben tegen het
laag geklasseerde WIK uit Steenderen,
dat tegen degradatie vecht en dus een
lastige tegenstander is, wederom een
overwinning behaald.
Dash startte in het begin van de eerste
set meteen sterk en nam al vlot een 3-8
voorsprong. Maar het hardwerkende
WIK knokte zich terug tot 11-12. Daarna was het met ze gedaan en Dash won
met 11-15.
De tweede set toonde opnieuw een
hard werkend en goed verdedigend
WIK, maar tegen het aanvalsgeweld
van Dash, met onder meer Christian
Thalen, was WIK toch niet opgewassen. Dash won deze set ook met 11-15.
In de derde set nam Dash al meteen
een 1-6 voorsprong, maar WIK staat
bekend om zijn werklust en kwam weer
terug tot 7-8. Hierna was het gedaan
met de tegenstand. Dash deed er nog
even een schepje bij en won de set betrekkelijk eenvoudig met 8-l^fc
Door deze 0-3 overwinning Dnjft Dash
op de tweede plaats staan. Aanstaande
zaterdag speelt Dash thuis tegen DVO
2 uit Hengelo, een gevaarlijke ploeg,
die de zesde plaats bezet en onlangs
nog koploper Harfsen versl

Dash
Uitslagen
DSC Dash 7-Devolco 11 3-0; D recr.H
Dash-Sociï A 0-3; H recr.E Dash-Wilhelmina 0-3; Hl WIK l-Dash l 0-3;
H2A Devolco 5-Dash 2 1-2; DSC Almen 3-Dash 8 3-0; MB1A WIK l-Dash
l 3-0; IB1A ABS l-Dash 12-1; DP Dash
2-Wilp l 2-3; D3A Dash 5-Hansa 3 3-0;
D3B Dash 6-Wilp 4 3-0; DSC Dash
7-Devolco 10 0-3; H2B Dash 3-Salvo l
1-2; H3B Dash 4-Wilhelmina 3 1-2.
Programma
D recrH Dash-WSV A; DP Bruvoc
l-Dash 2; D3A Bruvoc 2-Dash 5; D3B
Bruvoc 3-Dash 6; DSC Bruvoc 4-Dash
7; H2B Bruvoc 3-Dash 3; H3B WSV
3-Dash 4; Dl Dash 3-DVO 1; D2B Dash
4-DVO 3; DSC Dash 8-SVS 7; Hl Dash
1-DVO 2; H2A Dash 2-WSV 1; MB1A
Dash 1-Hansa 1; IBlADash 1-Devolco
1; IC l Dash l-ABS 1; DS Div.B Dash/
Sorbo-Havoc.

Waterpolo

Foto: 'Dash'

Dames 8 heeft van Hotel Bakker nieuwe shirts gekregen.
Staand v.l.n.r. Alice Wentink, Riet Kosse, Joke Plekkenpol, Alie de Vries, Annie Rakitow en trainer
Piet de Vries.
Zittend Annet Schoenaker, Ans Kamperman, Dini Muller en mevrouw Bakker.
De dames zijn liefhebbers van lekker eten, vandaar Hotel Bakker als sponsor. De uitslag kennen de
dames ook. Bord omdraaien??

SPORT-nieuws
Volleybal dames
De dames van Dash/Sorbo schoven zaterdagmiddag na de winst op Flash uit
Nijverdal van de elfde naar de negende
plaats. Dit kwam mede door de 3-0 nederlaag van het op de tiende plaats vertoevende Mintonette tegen kanipioenskandidaat Havoc.
Daar de negende plaats behoud van de
derde divisie inhoudt (de nrs. 10, 11 en
12 degraderen) betekende de overwin-

ning op Flash, de negende op rij, veel
voor het team. Temeer daar Dash/Sorbo zaterdagmiddag aanstaande Havoc
op bezoek krijgt. Ongetwijfeld een zware dobber, waarbij de steun van het
Vordense publiek onontbeerlijk zal
zijn.
Overigens werd tegen Flash een 5-8
voorsprong in de eerste set prijsgegeven. Het werd 17-16. Noch in de eerste
noch in de daaropvolgende sets werd
het normale niveau gehaald, hoewel de
Vordense dames de wedstrijd wel terdege kontroleerden.
Setstanden 17-16; 7-15; 9-15; 2-15. Een
regelmatige overwinning in deze sleutelwedstrijd en een gesterkt vertrouwen

voor de nabije toekomst, waarbij behoud van de derde divisie de belangrijke doelstelling is van de Dash/Sorbo
dames.

Gorssel-Ratti
Ratti begon met een gewijzigde opstelling doordat enkele basisspelers afwezig waren. Ratti nam het initiatief, wat
resulteerde in goede kansen door o.a.
André Klein Geltink, Marcel Bos en
Reinier Hendriksen.
Doordat Ratti massaal aanviel, kreeg
Gorssel door te counteren ook goede
kansen, maar men sprong erg onzorgvuldig met de kansen om. Na 20 min.

De dames van Vorden hebben in een
goed gespeelde wedstrijd met 6-10 verloren van WWV. In de eerste periode
liep Vorden tegen een 3-6 achterstand
op. Grietje Welleweerd scoorde de drie
Vordense goals.
De tweede periode werd afgesloten met
de stand 5-8. Voor Vorden scoorde Karin Rouwenhorst 2x. Dat deed zij ook
bij de stand 6-9. Eindstand derhalve
6-10 voor WWV.
De heren 2 wonnen vrij gemakkelijk
met 13-9 van WHK. De doelpunten
werden gescoord door Arjan Mengerink (8x), Christiaan Brinkhorst (2x),
Frans Karmiggelt (2x) en Rudi Sloot.

6e Rabo-Dash
Recreantentoernooi
Ook het 6e Rabo-Dash Recreantentoernooi is traditiegetrouw een toernooi geworden dat aan alle verwachtingen voldeed. Vanaf 10.00 uur speelden
zondag 15 dames- en 15 herenteams
fanatiek, waarbij de 'R' van Recreatief
hoog in het vaandel bleef staan.
Ieder team kreeg bij aanmelding aan
zak appels aangeboden door V.S.
Markt en Marsjes aangeboden door
Mars.
Er werd in 6 poules gestreden om de
bekers die beschikbaar waren gesteld
door Visser Mode en De Herberg.
Beide herenteams en het damesteam

van Dash bleken niet bij machte zich te
plaatsen voorde finale poules.
Uitslag:
Dames: 1. Longa-Lichtenvoorde; 2.
Grol-Groenlo; 3. PZ Dynamo 2-Apeldoorn.
Heren: 1. Longa-Lichtenvoorde; 2. Devolco-Deventer; 3. V.C. Almen-Almen.
De prijswinnaars werden nog extra verrast dooreen lekkere taart aangeboden
door Bakker Schurink, terwijl de vrijwillige DASH-scheidsrechter en de
kantinemensen een fles wijn aangeboden kregen door Wijnhuis Vorden.
De EHBO kreeg deze dag 2 enkelblessures te behandelen. De organisatie, G.
Boers, G. ter Beest, K. Kamperman en
E. Plomp kan weer terugzien op een
perfect toernooi.

Dammen
Uitslagen:
DCV 5 — DCH Hengelo 22-10; ADC
Aalten 2 — DCV 4 6-6; DCV 3 — OG
Almen 13-3; DCV 2 — WDV Winterswijk 11-5.

DCV l— Twente's Eerste
Hengelo 213-7
Het eerste tiental besloot de kompetitie met een grote zege, al is het gemiddelde van 14-6 over het gehele seizoen
net niet gehaald. Door een taktische
opstelling van de Twentenaren vielen
er aan de bovenste borden veel overwinningen.
Henk Ruesink liet al binnen een uur na
een blunder een overwinning noteren,
en ook Gerrit Wassink profiteerde door
een foutzet. Henk Hoekman bekroonde een riskante partijopzet met een
klinkende zege. Na remise van Gerard
Tiemens gingjan Masselink ten onder
na een voorpost te hebben verloren.
Ook Harry Vos moest het onderspit
delven nadat hij na 9 zetten al een
schijf verloor. Chris Grevers en Mike
Voskamp speelden remise. Tenslotte
wonnen Henk Grotenhuis ten Harkel
(door een beslissende manoeuvre in
tijdnood) en Johan Haijtink na 7 uur
spelen.
Henk Grotenhuis ten Harkel en Gerrit
Wassink verloren maar 3 wedstrijdpunten in het gehele seizoen. De totale
skore was 19 uit 11. Henk Ruesink deed
daar nauwelijks voor onder met 18 uit
11.
Onderlinge kompetitie
H. Lenselink — H. Ordelman 2-0; M.
Kuin — G. ter Beest 1-1; G. Brummelman - H. Esselink 2-0; B. Rossel — G.
Hulshof 0-2; G. Wassink—J. Kuin 0-2;
W. Wesselink — A. Bouwman 2-0; G.
Dimmendaal—J. Hoenink2-0.

Overwinning voor
Rudi Peters en
Jan Weevers 2e
In Elburg startten zaterdag zo'n 80
amateurs B. Deze wedstrijd werd hard
gemaakt door de wind. Er ontstond al
gauw een afscheiding, er reden ± 14
renners weg uit het peleton, dat later in
de cours nog in diverse stukken viel.
Per ronde werd de kopgroep kleiner,
een echte slijtageslag. Uiteindelijk bleven er nog 6 renners over, hieronder
bevond zich ook Henry Ruitenberg uit
Oldebroek, de marathonschaatser.
Chris de Roos uit Arnhem en Rudi Peters uit Wichmond. De spurt van deze
groep werd gewonnen door Rudi Peters dit met minimale voorsprong op
Gerard Keijzer uit Kampen.
Ook reden in Elburg de veteranen.
Aart van Leeningen werd hier 10e.
Winnaar werd Robert Hofman uit Harderwijk.
Bij de amateurs A werd Peter Makkink
lle, Ralf Vos 18e. Wim Bosman reed
deze cours verdienstelijk uit, dit na een
zware griepaanval.
Jan Weevers reed in het Duitse Solingen een M.T.B.-wedstrijd, hier werd hij
2e achter Thijs van de Brink en voor
Riny Pley, allen lid van de Giant formatie.
Ben Peters werd zondag in Zutphen bij
de amateurs B 10e, dit na een supersnelle cours waarin ontsnappen door
de hoge snelheid onmogelijk was.
Rudi Peters reed deze dag in Haarlem,
hij eindigde in deze cours waarin 120
renners starten als 10e. John Schoenaker en Torn Schut reden hier de wedstrijd keurig uit.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Bij de dressuurwedstrijd voor pony's in
Manege 'De Luchte' werden door 2 ponyruiters een prijs behaald.
Ilse Winkel met haar pony Cinderella
behaalde in de B-dressuur de Se prijs
met 127 punten.
Ilse Mokkink met haar pony Fury behaalde in de B-dressuur cat. A-B de 2e
prijs met 113 punten.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Sporthal tjokvol bij
uitvoering gymver. 'Sparta'
In aanwezigheid van de gehele familie, van vader en moeder tot
oma's en opa's toe, gaven de leden van de gymnastiekvereniging
'Sparta' zaterdagavond hun jaarlijkse uitvoering in een totaal uitverkochte sporthal 't Jebbink.
De Vordense gymvereniging heeft binnen haar lessen veel plaats
ingeruimd voor aerobic-dance. Dat was zaterdagavond duidelijk
te zien. Onder leiding van de dames Wilma Koers en Gerrie Kappert lieten in totaal zes groepen (junioren en senioren) zien dat
het ritmisch bewegen op muziek een leuke bezigheid is.
Dat geldt uiteraard ook voor hetgeen
de allerkleinsten tijdens zo'n uitvoering laten zien. Koppeltje duikelen,
springen en klimmen, de jeugd vermaakte zich uitstekend.
Wat betreft de aerobic nog vermeldenswaardig de dans 'Le Printems' en
'Raindrops keep falling on my head',
waarbij de l O-jarigen er in hun plastic
regenjasjes en de blauwe hoedjes allercharmantst uitzagen. Rieneke van Tongeren gaf op de mat een prachtige vrije
oefening ten beste. Onder leiding van
Francis Roelofs lieten de groepen 3 en
4 springoefeningen zien, terwijl de
groepen 5 en 6 het publiek vermaakten
met oefeningen op balk en mat. De
oudere meisjes gaven een demonstratie van het tafelspringen.

De meisjes vanaf groep 6 demonstreerden hun kunnen onder meer op de
brug ongelijk. De dames van de wedstrijdgroep lieten zien dat zij qua gymnastiek heel wat in hun mars hebben.
Dat bleek onder meer bij de oefening
op de lange mat, de brug en de vrije
oefening. Deze wedstrijdgroep stond
eveneens onder leiding van Francis
Roelofs.
Aan het eind van de avond kregen de
leidsters uit handen van voorzitster mevrouw Van Woudenberg bloemen aangeboden. Ook bloemen voor de heren
Van Tongeren en Linnebank die de gehele avond in touw waren bij het verplaatsen van de gymattributen.

De vonk is overgesprongen, twee visies op natuur, en misschien
volgen er meer...

Expositie aquarel en acryl in
restaurant Bon' Aparte in
Barchem
Vanaf 24 maart tot half mei exposeert Linda van Baars-Majoor in
Bon' Aparte te Barchem met haar aquarel- en acrylwerken. Verdeeld over verschillende zalen kan men het werk bezichtigen en
alvast in lentesfeer komen. De expositie bestaat vooral uit landschappen maar ook dromen over waar Linda graag zou zijn.
Het buiten schilderen in haar nieuwe
woonomgeving Lochem geeft de lerares tekenen en handvaardigheid meer
dan genoeg inspiratie. Van haar aquarellen gaat een enorme rust uit, en tekenen de sfeer van het landschap.
Haar verre reizen werken door in de
acrylschilderijen. Het zijn impressies
en voldoen aan haar behoefte met

meer en fellere kleuren te werken. Op
deze tentoonstelling is een overzicht te
zien van 10 jaar schildersplezier. De
vonk is overgesprongen, twee visies op
natuur.
Een bezoekje waard, dagelijks geopend
(niet 's morgens), Lochemseweg 37 in
Barchem.
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Op Goede Vrijdag in Vordense Dorpskerk

Help de Derde Wereld en spaar het milieu

Dinsdagavond 26 maart bezichtiging

Koor Interchrist met
Vesperpassie de regio door

Kledinginzameling voor
Mensen in Nood

Gasterij Schoenaker
vernieuwd

Vorig jaar voerde het Vordense koor Interchrist in de tijd voor
Pasen de Vesperpassie van Willem Vogel uit. De reakties waren zo
positief, dat het koor besloot dit jaar opnieuw enkele uitvoeringen ervan te geven.

De gebruikelijke inzameling van gedragen kleding voor de Stichting Mensen in Nood uit Den Bosch zal plaats vinden op zaterdagmorgen 23 maart. Dan zullen er vrijwilligers aanwezig zijn om
kleding in ontvangst te nemen op de volgende plaatsen: de hal
van de RK Kerken in Vorden en Kranenburg.

Op dinsdagavond 26 maart a.s. stelt Gasterij Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden, een ieder in de gelegenheid in
een ongedwongen sfeer kennis te komen maken en de diverse
veranderingen te komen bekijken.

Afgelopen zondagavond 17 maart
werd de Vesperpassie ten gehore gebracht in Silvolde en op de avond van
Palmzondag gebeurt dat in Brummen.
Op verzoek van de Vordense Hervormde gemeente wordt de passie ook nog
eens in Vorden uitgevoerd. Dat zal
plaatsvinden op Goede Vrijdag, waarbij het een onderdeel van de avonddienst zal zijn in de Dorpskerk.
Vorig jaar was er veel belangstelling,
toen het koor Interchrist met de passie
naar de Vordense Dorpskerk en naar
de Grote Kerk in Doetinchem ging.
Het muziekstuk is in 1978 geschreven
door de Amsterdamse componist Willem Vogel.
Centraal in het geheel staat een gedeelte van het lijdensevangelie naar
Mattheus.

Het begint met de ondervraging van
Jezus door de Romeinse stadhouder Pilatus en het eindigt met de reaktie van
de omstanders bij het kruis, die verklaren: 'Waarachtig, Gods Zoon is deze'.
De tekst wordt door een vrouwelijke en
drie mannelijke solisten gezongen.
Daarbij wordt het afgewisseld met door
het koor gezongen choralen. Dit zijn
bij deze passie liederen uit zowel deze
eeuw, als uit de 17e eeuw. Het zeer
boeiende geheel wordt afgesloten met
achtereenvolgens een kort muzikaal
intermezzo door drie fluiten, het 'Gloria' van Willem Vogel en het lied 'Het
beklag van God' van Huub Oosterhuis.
Het koor Interchrist staat ook tijdens
deze passie-uitvoering onder leiding
van Lucian Venderink-Smeenk.

'Vrouw van 4 miljoen'
Mevrouw Jos van Manen Pieters heeft zich door haar boeken vele
vrienden verworven. Ze schreef al zo'n 27 romans, die in grote
oplagen verschijnen. In totaal zijn in Nederland al rond 4 miljoen
van haar boeken verkocht. Het was daarom een goede gedachte
van de leiding van de Vordense bibliotheek deze populaire
schrijfster in de Boekenweek uit te nodigen voor een lezing.
Woensdag 13 maart luisterde dan ook een flinke groep belangstellenden naar de schrijfster van o.a. de trilogie 'De tuinfluiter'
en andere boeiende streekromans.
Mevr. van Manen heeft-zo bleek uit
haar inleiding-twee beroepen. Ze is
huisvrouw en schrijfster. Op ongedwongen wijze vertelde ze over dat
dubbelleven; gewoon je dagelijkse
werk doen in huis en intussen denken
over de roman waar je mee bezig bent.
Soms schrijft ze maar één of twee bloknootvelletjes per dag die de volgende
dag weer worden verscheurd. Soms
gaat het vlotter, maar met het schrijven
van een boek is toch wel een heel jaar
gemoeid. Als het klaar is, is er het gevoel van bevrijding en neemt ze een
poos rust.
Dan groeit er weer iets als een idee, ze
gaat op onderzoek uit, praat veel met
mensen en langzaam wordt het verhaal
zichtbaar. Ze schuwt daarbij geen
moeilijke onderwerpen en beschrijft
zaken die vroeger in romans met een
christelijke inslag niet bespreekbaar
waren.
Na de pauze konden vragen worden
gesteld en uit dat vragenuur bleek wel
hoezeer velen zich hadden verdiept in
haar werk. Mevrouw van Manen beant-

woordde de vragen op een heel open
en heldere manier.
Zo kreeg men een verrassend inzicht in
het leven en de werkwijze van deze
schrijvende huisvrouw die haar innerlijke gevoelens op zo'n knappe manier
om kan zetten in boeken die velen tot
steun zijn.
Hoe populair mevr. Van Manen ook in
Vorden is bleek ook uit de vele boeken
van haar hand die werden gekocht in
de boekenstand die door boekhandel
Logawas ingericht.
Mevr. van Manen signeerde de aankopen en vertelde na afloop dat ze deze
avond in Vorden erg had gewaardeerd
om de grote aandacht en de ongedwongen manier waarop ze met een
deel van haar lezerspubliek had kunnen kennismaken.

Muziekvereniging
'Jubal'

wij op de laatste zaterdagen van de
maand weer oud papier bij u komen
ophalen, gaarne goed verpakt in dozen
of gebundeld.
De voorjaarsuitvoering van de muziekvereniging 'Jubal' is gepland op zaterdag 6 april in het Ludgerusgebouw.

Door de positieve subsidieregeling van
de Gemeente Vorden op oud papier,
kan men met genoegen mededelen dat

N

De leiding van de Openbare Bibliotheek kan dan ook terugzien op een
geslaagde avond en hoopt dat deze als
een proef bedoelde avond in de toekomst nog wel eens herhaald kan worden.

D

S L A G E R IJ
U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram grof gedraaid varkens- of half-omhalf gehakt
50 gram boter
l bouillontablet
1 krop ijsbergsla
wat bieslook
2 eieren
2 eetlepels tomatenpuree
l pakje zachte verse
roomkaas met kruiden
(ca. 150 gram)
zout
peper
800 gram aardappelpuree (eventueel uit een
zakje)
l deciliter melk
cocktailprikkers

W

VL

in het kommetje met tomatenpuree en 2/3 van
de roomkaas los. Roer dit mengsel door het
gehakt. Breng het op
smaak met zout en peper.
Spreid de slabladeren uit
en verdeel het
gehaktmengsel over de
bladeren. Rol de bladeren
om het gehakt heen tot
een rolletje en zet het vast
met een cocktailprikker.
Breng het water opnieuw
aan de kook en laat de
gehaktrolletjes er voorzichtig inglijden. Laat
het ca. 6 minuten zachtjes koken. Maak
intussen de aardappelpuree volgens de
gebruiksaanwijzing. Meng de bieslook en de
rest van de roomkaas er door. Haal de
slarolletjes met een schuimspaan uit de pan
en laat ze even uitlekken. Verdeel de rolletjes
over 4 borden en schep de aardappelpuree er
naast.
Geef bij de rolletjes de overgebleven
ijsbergsla.

en kruidige
aardappelpuree

Bereiding:
Verhit de boter in een koekepan. Bak het
gehakt in ca. 5 minuten rul. Breng intussen in
een pan een bodempje water met een
bouillontablet aan de kook. Haal van de
ijsbergsla 8 grote bladeren af. Laat het gehakt
iets afkoelen. Intussen de slabladeren ca. l/2
minuut in het kokende water
onderdompelen en laten uitlekken. Snijd de
rest van de sla in dunne reepjes. Laat het
water in de pan op laag vuur staan. Knip de
bieslook boven een kommetje fijn. Klop het ei

Voedingswaarde per portie:
Energie: 3045 kj (730 kcal)
Eiwit: 27 gram
Vet: 58 gram
Koolhydraten: 26 gram

Mensen in Nood vraagt goede en nog
draagbare kleding en schoeisel, dekens, lakens en gordijnstoffen. (Geen
lompen of kapotte schoenen.)

Hulp aan Derde Wereld
De ingezamelde kleding komt op twee
manieren ten goede aan de armsten in
de Derde Wereld. Een beperkt deel van
de kleding wordt, indien nodig, als directe kledinghulp, verzonden naar
mensen in rampgebieden of vluchtelingenkampen.
Het merendeel wordt verkocht aan kledingsorteerbedrijven. Hierdoor kan
Mensen in Nood, jaarlijks voor ca. anderhalf miljoen gulden, projecten ondersteunen voor de armsten in de Derde Wereld.
Maar niet alleen de Derde Wereld profiteert van deze vorm van kledinginzameling. Het is ook nog eens goed voor

ons milieu: minder afval en minder
kans op milieuvervuiling.

Vertrouwen
Het werk van de Stichting Mensen in
Nood wordt financieel mogelijk gemaakt door zo'n 250.000 trouwe donateurs. Door hun geldelijke steun, en
door de opbrengst van de verkochte
kleding kan de stichting jaarlijks bijna
l .500 hulpaanvragen van overal ter wereld, tot een bedrag van ca. 50 miljoen
gulden, ondersteunen.
Opgericht in 1914, heeft Mensen in
Nood een grote ervaring in hulpverlening en is ze in staat om de hulp ook
daadwerkelijk aan de armste mensen te
besteden voor wie de hulp bedoeld is.
Uit een onderzoek van het Centraal
Bureau Fondsenwerving bleek onlangs
dat de kledingactie van Mensen in
Nood het hoogste rendement haalt uit
elke kilo ingezamelde kleding.
Dit kan alleen dankzij de belangeloze
inzet van de vele duizenden vrijwilligers. Dus ook op u wordt weer gerekend. (Zie ook advertentie.)

Luchtig concert Muziekvereniging 'Concordia'
Onder aandachtig gehoor van o.m. burgemeester Kamerling en
een aantal afgevaardigden van de Duitse muziekvereniging uit
Kraiiegkurg, gaf 'Concordia' zaterdagavond in het^Borpscentrum ero gevarieerd concert waarnaar het prettig luieren was.
Het harmonieorkest stond onder leiding van Hans Kraxner, terwijl Piet Papperse bij de drumband de dirigeerstok hanteerde.
Het harmonieorkest begon haar optreden m^fceen Oostenrijkse militaire
mars geijld 'Aartshertog Albrecht'.
De Gospel Rhapsody was een nummer
uit de tijd toen de slavernij in Amerika
nog hoogtij vierde. Hierbij was een
hoofdrol voor de trompetten weggelegd.
Dirigent Hans Kraxner behaalde in
zijn Oostenrijkse jaren het 'Dirigierdiplom' bij zijn toenmalige 'meester' Altendorf. 'Het door deze gecomponeerde 'Texax Story' moeten jullie dus
maar zien als een stukje nostalgie', zo
lichtte Hans Kraxner toe.
Later op de avond speelde het orkest
nummers zoals 'Funny Slides' en 'Holiday for trumpets' met resp. het accent
op de trombones en trompetten. Bij
'Sax-O-Matic' vielen solistische trekjes
van de altsaxen te beluisteren. Het
door Chico de Oliveira gecomponeerde 'Lambada' was een prima afsluiting
van het optreden van het orkest.
Tussen de bedrijven door optredens
van de leerlingen van de beginnersgroep en van de gevorderden. Bij dit
laatste onderdeel een prachtige drumsolo van RobertWalgemoet.
De drumband o.l.v. Piet Papperse trad
eveneens twee keer op. Voor de pauze
met een drietal zgn. 'loopmarsen', terwijl na de pauze o.m. bij 'Mixed Drum

3', diverse bij-instrumenten vielen te
beluisteren.
^^
Het concert werd zaterda^Rond besloten met een gezamenlijk optreden van
orkest en drumband in het nummer
'Feschejugend'.

Ere-leden in de bloemen
Een jaar geleden werden een aantal
ere-leden van 'Concordia' uitgebreid
in het zonnetje gezet. Onder hen de
thans 80-jarige Herman Wuestenenk
en de wat jongerejo Schuppers.
Beide muzikanten hebben een aantal
decennia deel uitgemaakt van het harmonie-orkest, terwijl ook bestuursfunkties werden vervuld.
Inmiddels hebben Herman Wuestenenk en Jo Schuppers de muziekattributen aan de wilgen gehangen en beperken ze zich tot luisteren naar de opvolgers. Zaterdagavond moesten ze
nog één keer voor het voetlicht treden.
Voorzitter Wim Barink bedankte de
beide 'steunpilaren' van de vereniging
in de vorm van een boeket bloemen
voor de echtgenotes.
Ook deze avond bloemen voor Hans
Kraxner en Piet Papperse en de fam.
Bos, de beheerder van het Dorpscentrum.
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Gehaktrolletjes
met sla

Wilt u kleding aanbieden in
gesloten plastic vuilniszakken ?

LR & PC de
Graafschap houdt
perkplanten aktie
In de week van 25 tot 30 maart zullen
de ruiters en amazones van het landelijke rijvereniging de Graafschap te
Vorden huis aan huis perkplanten verkopen.
De vereniging hoopt op deze wijze geld
binnen te krijgen ter verbetering van
de accomodatie aan de Hamelandseweg.Tel. inlichtingen: 05750-21960.
(zie advertentie)

K.P.O. Kranenburg
Vorden
De K.P.O. Vorden-Kranenburg kreeg
deze maand dhr. V.d. Broek van de Vereniging 'Oud Vorden' op bezoek.
Nadat alle dames hadden plaats genomen en het projectieapparaat en het
scherm waren geplaatst, bleek dat er
voor dhr. V.d. Broek alleen nog zittend
op de grond een plekje overbleef. Dat
was geen enkel probleem.
Dhr. V.d. Broek liet ons leuke
dia's zien van — nog niet zo — oud

Vorden, waaruit bleek, dat er de laatste
jaren al veel veranderd is: de Gems, de
Zuivelfabriek, het voormaligjeugdcentrum, enz.
Na de dia's kregen we nog verschillende vragen te beantwoorden, raden
mocht gelukkig, en er waren zowaar
prijsjes voor die dames, die de meeste
antwoorden goed hadden. Een goed
bezochte, leuke avond.

Achtkastelen MiniMarathon
De plaatselijke afdeling van de WV organiseert op zondagmiddag 7 april een
mini-marathon over een afstand van
30 kilometer. De start is vanaf de parkeerplaats bij hotel Bakker.
De route die de deelnemers moeten afleggen is vrijwel gelijk aan die van de
'zomerse' fietstochten langs de kastelen met dit verschil dat de kastelen niet
worden aangedaan.
De finish is op de oprijlaan naar kasteel
Vorden (gemeentehuis). Voorinschrijving is mogelijk bij de heer E. te Velthuis, Beatrixlaan l (tel. 05752-3114).
Ook kan men zich aanmelden bij
sporthal Hetjebbinkaan hetjebbink.

Verenigingen, plaatsgenoten, buurten
iedereen, ook uit de regio, is hierbij
van harte welkom, de muzikale medewerking in handen van de Schaddenstekkers uit Ruurlo, terwijl muziekvere-v
niging Concordia de fam. Kuenen ook
nog met een bezoek komt vereren.
Het hele bedrijfis die avond te bezichtigen, ook het nieuw aangelegde bruin
café 'De Drie Balken' welke men nu
heeft geplaatst waar vroeger de winkel
was.
De zaal is ook weer in de oude glorie
hersteld, zodat de capaciteit voor bruiloften en partijen is vergroot tot
350-400 personen. ledere zondagmid-

dag, m.i.v. 31 maart wordt in het restaurant een boerenmaaltijd warm/
koud geserveerd. (Zie ook de advertentie Paaskrant.)
Voor de toekomstige bruidsparen
heeft men nog een leuke verrassing in
petto wanneer men bij Gasterij
Schoenaker de bruiloft geeft. De fam.
Kuenen, de nieuwe eigenaar van Gasterij Schoenaker, hoopt dat velen dinsdagavond, maar ook daarna, een kijkje
komen nemen.
Kuenen, de toekomstige eigenaar van
Gasterij Schoenaker, hoopt dat velen
dinsdagavond, maar ook daarna een
kijkje komen nemen.

Oproep

Het gezamelijk vertrek is vanaf het
Dorpscentrum. Graag tot ziens op vrijdagavond 22 maart a.s. op deze sportieve en altijd gezellige aktiviteit.

Het bestuur van de WV Vorden zoekt
mensen die in de gemeente Vorden
wonen, er goed bekend zijn en over
vrije tijd beschikken waarvan ze een
deel willen afstaan om het toekomstige
VW-kantoor te helpen bemannen.
Inlichtingen tel. 05752-1186of 2101.

Maria Stuart op
Kasteel Hackfort
Op zaterdagavond 23 maart en zondagmiddag 24 maart wordt 'Maria
Stuart' van Dacia Maraini weer gespeeld op Kasteel Hackfort. Het, volgens de pers, 'bijna tastbare spanningsveld tussen de hoofdrolspeelsters' vormt fascinerend theater in een
historische omgeving.
Een tweekamp tussen twee koninginnen: wie komt er uiteindelijk als morele
overwinnaar uit tevoorschijn? En beiden worstelen met de vraag hoe volledig vrouw te zijn en tegelijkertijd een
rol te spelen in de wereld.
Reserveren is wenselijk: Zutphen, Boekerij, tel. 05750-15212 of Vorden,
WV, tel. 05752-3222.
Informatie: tel. 05750-11069, liefst
's avonds.

I.V.N.
Zondagmiddag 24 maart is er een
I.V.N.-wandeling op landgoed 'De Bramel'. Parkeerplaats bij het huis Gazoorweg. A.N.W.B.-paddestoel 24451.
Op dit landgoed staan eeuwenoude
bomen, zoals men er in Nederland
maar weinig zo bij elkaar ziet. Natuurgidsen aanwezig. Duur van de wandeling ± 2 uur.
Tel. inlichtingen: 05750-19681 of
05750-26202.

Bejaardensoos
VierakkerWichmond
A.s. woensdag 27 maart wordt de soosmiddag gehouden in het Ludgerusgebouw. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met de 'Zonnebloem' die het 5-jarig bestaan op een
feestelijke wijze wil vieren met alle bejaarden vanaf 60 jaar uit Vierakker en
Wichmond en die hier kerkelijk zijn
aangesloten uit andere gemeenten.
De gehele middag wordt verzorgd door
de 'Zonnebloem' met regionale artiesten en conferenciers en het is geheel
gratis met koffie en consumptie. Dus
het beloofd een fijne middag met voor
elk wat wils en we hopen dan op een
goede opkomst en een volle zaal. Tot
ziens op 27 maart.

Dropping
Jong Gelre
Jong Gelre Vorden houdt vrijdagavond
22 maart a.s. haar jaarlijkse dropping.
Ook dit jaar zullen de deelnemers in
een voor hen minder bekend gebied
worden uitgezet, waarna de puzzeltocht begint, naar het 'onbekende'
eindpunt.
Heeft men het eindpunt dezelfde
avond nog kunnen vinden, dan zal de
deelnemers daar een warme hap worden aangeboden. Wil jij ook meelopen, denk dan even aan het volgende:
waterdicht schoeisel, een zaklamp (die
het doet), en een pen.

AGENDA
MAART:

20 ANBO, soos Dorpscentrum
20 HVG Wichmond, Paasliturgie
20 Plattelandsvrouwen Vorden,
kamerplanten
20 HVG Dorp, Paasliturgie
21 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Paasmiddag
21 HVGVorden-Wildenborch,
Paasviering
22 Revue,Jong GelreWarnsveld
22 SWOV, Open Tafel
23 Revue, Jong GelreWarnsveld
23 Plattelandsvrouwen, ruilmiddag
25 ANBO, klootschieten, de Goldberg
25 Vrouwenclub Medler,
verzekeringen
26 SWOV, Open Tafel
26 Passiemiddag, soos Kranenburg
27 Bejaardenmiddag met
Zonnebloem, Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
29 SWOV, Open Tafel
31 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs
Belang vanaf zaal Schoenaker
31 Paasvuur Kranenburg, Eikenlaan
APRIL:
1 Onderlinge wedstrijden LR + PC
de Graafschap, a.d. Hamelandweg
2 SWOV, Open Tafel
3 HVG Vorden-Linde, Voordrachten
3 HVG Wichmond, Modeshow fa.
Lammers, Vorden
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Culturele wedstrijd in Hengelo,
Jong Gelre Warnsveld
5 Ned. Bond v. Plattelandsvr.,
Feestavond 40-jarig jubileum,
Dorpscentrum
5 SWOV, Open Tafel
6 Muziekjubal, Ludgerusgebouw
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 Wamsveld, nafeest
revue
12 SWOV, Open Tafel
16 KPO Vierakker-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 + gym
24 Jong Gelre Warnsveld,
gespreksavond
24 Bejaardensoos VierakkerWichmond
25 HVGVorden-Wildenborch, Lezing
Roemenië
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond
excursie Wilp
26 SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
30 Oranjefeest Vorden

MOTORRIJLES
(+ veiligheidstraining)

het vertrouwde adres
RIJSCHOOL
GROENEVELD
05735-1788

T/m zaterdag hebben we een
AANTREKKELIJKE AANBIEDING
voor U.

Zilvervloot-sparen:
de spaarrekening voor
jongeren vanaf 15 jaar

Merk overhemden, comfortabele,
wijde modellen, uni en strepen
in zachte kleuren.
NORMAAL:

In onze KADO-SHOP nu een schitterende kollektie
dieren, zo natuurgetrouw, dat zien kopen is.
Dit allemaal in de
KADO-SHOP van Hengelo Gld.

69-449NU
2 stuks voor
BIJPASSEND PULLOVER
NORMAAL: 119no
NU
SfO,
Modecentrum

Ruurlo

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Administraties - Belastingzaken
Bedrij f sadviezen - Computerverwerking
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Telefoon 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg - Telefoon 05753-3274

PANNEVOGEL

OCCASIONS
Peugeot 405 GRD
Peugeot 405 GLD
Peugeot 405 SRI
Peugeot 405 GL
Peugeot 405 GL
Peugeot 309 Profil
Peugeot 309 XL
Peugeot 309 XR
Peugeot 309 GL
Peugeot 309 XLD
Peugeot 309 GLD
Peugeot 205 1.1
Peugeot205XL
Peugeot 205 GRD
Peugeot 205 Junior
Peugeot 205 Accent
Peugeot 205 Accent
Peugeot 505 SX
enaultn GTX
issan Micra
Volvo340
Opel Kadert GT

DONDERDAG 21 MAART
VRIJDAG 22 MAART
ZATERDAG 23 MAART

Laat Uw administratie en Uw belastingaangifte verzorgen door een
deskundige.
Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring, gespecialiseerd in de
dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf, alsmede de agrarische
sektor.
Bij ons bent U aan het juiste adres voor:

-

administratieverzorging
belastingzaken
loonadministratie
bedrijfsadviezen
computer-verwerking

AUTOMOBIELBEDRIJF

ÜXötoerljof
Bleekstraat 14 Tel. 05753-1947

X

Gaarne op telefonische afspraak.
Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

Rabobank
Meer bank voorje geld

H. H. Veehouders

L.M.B. H.ARENDS
te Wichmond
houdt in samenwerking met
een demonstratie met de:

ZODEBEMESTER TYPE AHVISFLEX
werkbreedtes van: 2.40 m, 2.80 m, 4.80 m

m

7255 XZ Hengelo Gld.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-18.00 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

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

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

Deze demonstratie zal plaatsvinden op maandag 25 maart
om 14.00 uur bij de Hr. Ankersmit.
ADRES: Z.E. weg 31 -TOLDIJK
(weg van Zutphen naar Doetinchem)

BENNIE WENTING

Ons adres: Dorpsstraat 5 -tel. 05754-•1688

Officieel Landini Dealer

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

Verkoop van tuinplanten
Vele soorten: Haagconiferen
Sierheesters
Rhododendron's
Vaste planten
Heide enz. enz.

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in
onze servicewagen

(zie artikel elders in dit blad)

1991

(HENGELOGId.)
Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.
Evenals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen van
Uw belastingaangiftebiljet extra zittingsavond en wel op de woensdag
27 maart a.s. van 17.30-19.30 uur.

LAATSTE KANS
DUS REAGEER SNEL!

1989
1989
1988
1989
1988
1990
1989
1989
1987
1988
1989
1990
1989
1988
1988
1989
1988
1986
1986
1989
1987
1985

Bezoekt U onze
OORJAARSSHOW

^Yf\

Problemen met belastingaangiftes?
Voorkom teleurstellingen

Is uw kind tussen de 15 en 21 jaar?
Profiteer dan van de Zilvervloot spaarrekening.
Die geeft een hoge rente én nog eens 10% extra
premie over het gespaarde bedrag.
Loop even binnen voor meer informatie.

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Ook voor:

Tuinturf, Boomschors,
Potgrond, Veldkeien,
Mest, Vijverturven enz.

U wordt geadviseerd door vakbekwame hoveniers.
Verkoop alleen op zaterdag of
na tel. afspraak.
GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN

Kervelseweg 23, 7255 BE Hengelo (Gld.)
TELEFOON 05753-2619

ANTIEKHANDEL
TE KOOP:
Goldoni tuinbouwtrekker
diesel 10 Pke
Goldoni tuinbouwtrekker
benzine 6 Pk
Goldoni tuinbouwtrekker
benzine 4 Pk
Vreesbak 70 cm
Vreesbak 60 cm
Maaibalk 100 cm
Wentelploeg
Alles in zeer goede staat.
Gazonmaaier
overjarig, nieuw, spec. prijs
Bano weide sleep torsie
uitvoering, nieuw, overjarig f 200,Weidesleep egge model f 100,
Vicon pendelstrooier 250 liter
f75-

PZ falazet 230 schotelmaaier
f 400-

3 eenpoot dfepwoelers
overjarig a f 400,Dubbellucht molcon 11 x 36

MENKVELD Mechanisatie
Koningsweg 18 - Tel. 05753-1922

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •
• DECORATIE-ARTIKELEN •
Ruurloseweg 43 - HENGELO (Gld.) -Tel. 05753-1073

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 10.00-20.00
Dinsdag 10.00-18.00
Zaterdag 10.00-16.00
Woensdag 10.00-12.30
Donderdag 10.00-18.00
Wij lunchen van 12.30-13.30 uur

deXimmerieë
RESTAURANT 8- CAFÉ

Vsscl

s

Uitnodiging
voor de
Bloembinderij Kweker!) Vorden,
e
Zutphenseweg 64
7251 DL VORDEN
24 Reewild
Trofeeën Show Gelderse Achterhoek 1991
^

Grillweekend
beide Paasdagen
vanaf 16.00 uur

5 soorten vlees
van de Grill
biefstuk, varkenshaas,
grill-vlees, kipfilet en
lamsvlees
VOOR U GEGRILLED EN
GESERVEERD MET:
rauwkost, frites, sauzen,
stokbrood en kruidenboter

mode presenteert:
/t

winkel

Te houden te Exel in H.C.R. 'de Exelse Molen'
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

22 MAART 18.00-22.00 uur
23 MAART 10.00-22.00 uur
24 MAART 10.00-17.00 uur

Tevens start
van onze

Alwaar de volledige serie geweien van reebokken uit de Gelderse Achterhoek, bemachtigd in het afgelopen
seizoen, getoond zullen worden.
Schilderijen-expositie: Machteld Aartse en E.J. Poorterman.
Worstschieten met lucht (Schietver. 'Soranus' uit Lochem).
Jachthoorn-blaasdemonstraties op zondag.
Educatieve en commerciële stands (fauna en flora) o.a.: Vereniging 'Het Reewild'

BALLONNEN
PRIKAKTIE

K.N.J.V.
Marlens

Kettelerij
Hemker/Bekking
Huismans
Horst sr./jr.
Spijkerman

inclusief
een heerlijke
rode wijn

wapens en jachtsportartikelen
bloembinderij - kwekerij
jachtkleding en -schoeisel
handgemaakte jachtmessen
wildredder/hoogzit
antiquariaat in jachtboeken

N.B. Wilt u uw auto zodanig parkeren,
dat de bewoners van Exel hun erf vrij
kunnen verlaten!

Toegangsprijzen:
f 2,50 p.p. voor volwassenen.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

f25,- P.P.

Vorden
Vorden
Twello
Ten Boer
Paterswolde
Sittard

d.eTix»xM.ex*ieë
RESTAURANT Ét CAFÉ

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

TAPIJT nodig? Keuze maken een probleem? Nee toch!
Fam. Maalderink

Bij de SPANNEVOGEL hebt U keuze uit 110 rol kamerbreed tapijt aan de rol.
Geshowd, zodat U ziet wat U koopt.

Lochemseweg 16
7231 PD Warnsveld
Tel. 05751-1336

Daarnaast stalen materiaal van alle bekende tapijtmerken.
En... een vertrouwd adres met prettige verkopers, daar voelt U zich thuis.

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten

PANNEVOGEL

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

De vakbekwame
stoffeerders zorgen
voor vakkundig leggen
voorjaren tapijtplezier.

Autoverzekering

HONDERDEN ZIEN UWETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UWADVERTENTIE

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

De zomercollectie

AANBIEDINGEN

,/Z-p

Haagconiferen
l.70 hoog, l O voor

is

Haagconiferen
l.30 hoog, l O voor

binnen!

Forsythia
bloeiend in pot

RGEN

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

Zïïmtc
fashion

textieWn babymode
woninginrichting zonwering

Vijverfolie
per m2

Heide
volle plant, l O voor

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

Ligustrum
l meter hoog, l O voor

WINTERSWIJK-WIERDEN-WRDEN
DOETINCHEM-TERBORG-DIDAM

Tot ziens bij:

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden
Tel. 05752-3671

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

HEREN PANTALON WEEK
Heren, wij hebben deze week een

ZEER SPECIALE AANBIEDING
Wij geven t/m zaterdag a.s.
op alle wol/terlenka
PANTALONS maar liefst

20% KORTING

Tonny Jurriëns
Dekstation fokstal
NIEUWMOED
HENGSTENSHOW
Aanvang 14.00 uur.

Deze aanbieding geldt alleen voor filiaal
Winterswijk en Vorden.

Loop even binnen, want het loont de moeite.

Fam. JURRIËNS

OPEL^SERVICE

K€ w. J.,;, KOOI

ORGANIST / ZANGER

Rob Koers
(ook als duo)

GM-dealer voor OPEL/ISUZU

RUURLO

05735-1161

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

Rijd veilig de Pasen
tegemoet.
Laat daarom uw banden gratis

Getoond worden verschillende rijen tuigpaardhengsten (Arabische
volbloed en halfbloed, VVelsh, New
Forest) van verschillende bloedlijnen, grote variatie.

Heeft u wat te vieren
de komende tijd of jaren?
Dan zou ik deze
advertentie eens goed
bewaren!

Off.

NIJVERHEIDSSTRAAT 3

Wij houden op zondag 24 maart
onze jaarlijkse

Ruurloseweg 96
Kranenburg-Vorden

Vorden - Tel. 05752-2683

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF

controleren bij

RlfTAlAH
AUTOBANDCN
SERVICE en KWALITEIT
Ook voor lichtmetalen velgen.
Slotsteeg 18 Hengelo (Gld) Tel. 05753-2779
ook 's avonds en zaterdag

K€
W.J.

v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.
Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Voor ontspanning ,,van buiten" voor de bewoners van het verzorgingstehuis voor ouderen ,,de Wehme" te Vorden stelt de provincie jaarlijks
slechts een beperkt bedrag beschikbaar.
Aan uitbreiding van aktiviteiten, bijvoorbeeld in de vorm van toneelvoorstellingen, huiskamerprojekten, spelletjesmiddagen, excursies etc. blijkt
grote behoefte te bestaan bij de bewoners.
Om in die behoefte te voorzien is het initiatief genomen tot oprichting van
de Stichting Vrienden van ,,de Wehme". De gemeente Vorden vindt dit
een heel goede zaak en heeft een startsubsidie beschikbaar gesteld. Met
uw hulp - door middel van een financiële bijdrage of het verlenen van wat
hand- en spandiensten - kan de Vriendenstichting haar doel verwezenlijken.
U kunt al donateur worden voor f 15,- per jaar.
Mogen wij op U rekenen?
Alvast bedankt namens de bewoners van ,,de Wehme".
Commissie van aanbeveling van de
STICHTING VRIENDEN VAN DE WEHME
Dhr. Dagevos, arts „Opa's en Oma's mogen ook wel
eens een leuk dagje!"
Ds. P. W. Dekker
Dhr. W.J.C. Haas, arts
Mevr. T. van der Laag-Hemelman, voorzitter
Stichting Welzijn Ouderen Vorden
FreiherrE. von Mengden „Een goed middel om de
geest wakker te houden!"
Mevr. M.J.A. van Nispen tot Sevenaer geb. Ruijs de
Berenbrouck
W. Polman
L G. Weevers
Mr. B.H. J. de Regt „Een rechte zaak!"
Dhr. G.H. Sterringa, arts „Krakende wagens rijden 't
langst. Vrienden van de Wehme doen lichaam en
geest'kraken', dus..."
Ds. J. Veenendaal „Een voorziening in een
behoefte!"
Pastoor JA. vanZeelst „Gezellig het leven door!"
Jac. H. de Jong „Ouder worden doe je niet alleen' is
een wet die geldt voor iedereen.

Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Er bestaat de mogelijkheid om aan de Stichting een legaat/erfenis na te laten.
Informatie bij ons secretariaat.

WORDT LID VAN DE
VRIENDEN VAN DE WEHME!
Ik geef me op als donateur a f
per jaar of f
ineens
van de Stichting Vrienden van ,de Wehme" te Vorden
en zal mijn bijdrage overmaken naar
postrekeningnummer 59.98.945 of op
bankrekeningnummer AMRO 43.86.64.477 of Rabo 36.64.72.143
Handtekening

NAAM: _
ADRES:
PLAATS:

Bent u bereid ook wel eens iets (anders) te doen voor een bewoner,
bijv. een autoritje of met een rolstoel door het dorp of op een andere
manier meewerken, dan kunt u dat hieronder aangeven.

Deze bon uitknippen en afgeven bij de receptie van ,,de Wehme'
of bij:
W.G. Horstink-Bertram, de Bongerd 10
tel. 2767
J.W. de Klerk, Het Wiemelink 8
tel. 2381
A.H.B, van Vleuten, het Stroo 7
tel. 3357
J.P. Willemse, p/a:,,de Wehme"
A. Woltering, Burg. Galleestraat 18
tel. 1746

x

DEZE PAGINA IS GRATIS AANGEBODEN DOOR DRUKKERIJ WEEVERS BV, VORDEN

Blad l

EXTRA BIJLAGE PASEN/VOORJAAR '91
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

Kruisw ffitiitit
rdpuzzel met spreuk

Hetfeestkaneven niet
doorgaan...
De dag van uw leven. Maandenlang ziet u ernaar uit. En dan
gebeurt er plotseling iets waardoor de trouwdag helaas moet worden uitgesteld.
En dat komt vaker voor dan u denkt.
Heel vervelend allemaal. Want ook al
gaat uw feest op dat moment niet door,
er zijn toch allerlei kosten die wel betaald moeten worden.
De verzekeringsbranche heeft lange
tijd gezocht naar een goede en betaalbare oplossing.
Bij Wevers Assurantiën zijn ze erg blij,
dat ze nu een uitstekende verzekering

aan kunnen bieden:
De Trouwdagverzekering.
Alleen uw teleurstelling kunnen wij
niet wegnemen.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Wevers Assurantiën, Molenlaan la
te Ruurlo, tel. 05735-1410.
(Zie ook de advertentie).

Het marmeren van eieren
Bent u niet handig met potlood en penseel, dan is het misschien
ook leuk een ei te gaan versieren met marmerwerk. Het is een
boeiende en spannende bezigheid. In feite is het niet zo moeilijk.
U moet even de slag te pakken krijgen, even ervaren hoe u de
beste resultaten kunt krijgen.

1
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»

247
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77

185

88

165

120

84

43

6

215

129

85

*

*
* juist hebt ingevuld, kunt u*
Als u het grote diagram
de gevraagde letters
uit het kleine diagram opzoeken en daar plaatsen, in de gecijferde
hokjes. Zo ontstaat een spreuk.

HORIZONTAAL: 1 muziekinstrument;
7 kledingstuk; 9 vragend vnw.; 12
zoogdier; 19 myth. vrouw; 20 bijb.
vrouw; 21 onwetend; 23 draaikolk; 25
bijb. vrouw; 26 water in Friesland; 28
loopvogel; 30 bergweide; 31 schop; 33
verbinding; 35 insekt; 37 wortel; 39
trek; 41 ieder; 43 zoogdier; 45 sporeplantje; 47 deel v.e. fornuis; 50 waterpas; 51 hetzelfde; 52 vogelprodukt; 53
de oudere; 54 titel; 55 mannen van
adel; 57 berg op Kreta; 58 rund; 60 klein
mens; 64 nauw; 65 motorrace; 67 daar;
68 doorgang; 70 vervoersonderneming; 71 fuif; 73 pers. vnw.; 74 vinvoetige; 75 Eur. land; 76 stop!; 77 mak; 78
voorzetsel; 79 voorzetsel; 81 deel v.h.
hoofd; 82 familielid; 84 bijb. figuur; 87
aanmoediging; 88 Eng. bier; 89 de onbekende; 91 uiteinde; 92 fout; 94
doopmoeder; 95 familielid; 97 grote
plaats; 99 kleverig plantesap; 100
stuurboord; 102 immer; 103 sterk, 105
huisraad; 107 paradijsappel; 109 aan

>

boord; 111 neergeslagen; 112 maanstand; 114 vlaktemaat; 116dwarshout;
117 elektr. traktie; 119 rustend; 121
kortschrift; 122 bloeiwijze; 124 taal; 126
werelddeel; 127 aangehaald werk; 128
niet even; 129 soort verlichting; 131
bijb. plaats; 132 bijb. vrouw; 133 en andere; 134 knokploeg; 135 deel v.h. jaar;
137 deel v.e. auto; 138 zuurgraad; 140
windrichting; 141 houder; 142 oosterlengte; 144 oude maat; 146 netto; 147
uniek; 150 gewichtje; 152 rivier in Rusland; 154 slotwoord; 157 hetzelfde; 159
pers. vnw.; 160 botterik; 162 noot; 163
voorjaarsbloem; 164 apart; 167 danskunst; 168 voorjaarsbloem; 169 titel;
170 Heilige Schrift; 171 onzes inziens;
172 vis; 174 munt; 175 heilige; 177
luchtbel; 180 boodschap; 182 roofdier;
184 aankomend; 185 zwijn; 187 Aziatisch land; 190 spoedig; 191 zoogdier;
193 titel; 194 uitroep; 196 muziekinstrument; 199 intern, organisatie; 200
vr. munt; 202 vaartuig; 203 in het lo-

147

*
*
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188

184
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239

111

234

186
114
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197

116

223
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pende jaar; 204 kleine ruimte; 205
windrichting; 207 zoogdier; 208 uitroep; 209 pers. vnw.; 210 livreiknecht;
212 insekt; 213 omroepvereniging; 214
paardekracht; 216 cent; 217 pers. vnw.;
218 kol; 220 vogel; 222 prijken; 224
lidwoord; 225 Frans lidw.; 228 toekomstig; 230 pi. in Friesland; 231 Spaanse
uitroep; 232 oever; 233 Europeaan; 235
deel v.e. schip; 237 pi. in Engeland; 239
elasticiteit; 241 insekt; 243 Europeaan;
245 lidwoord; 247 grappenmaker; 250
landbouwwerktuig; 252 watering; 254
enthousiasteling; 256 boom; 258 ampère; 260 onmeetbaar getal; 261 loofboom; 262 huisdier; 263 duw; 264 onderhandelend staatsman.
VERTIKAAL: 1 aanw. vnw.; 2 militair; 3
lidwoord; 4 linie; 5 jong dier; 6 als boven; 7 Eur. hoofdstad; 8 voorzetsel; 10
voormiddag; 11 voorjaarsbloem; 13
selderij; 14 groente; 15 koning van Judea; 16 onder andere; 17 noot; 18 deel
v.d. hals; 21 inhoudsmaat 22 per persoon; 24 dieregeluid; 27 bijb. fig.; 29
bijb. plaats; 30 deel v.e. wet; 31 sportbenodigdheid; 32 lokspijs; 34 beroep;
35 titel; 36 nakomeling; 37 Griekse let-

*

ter; 38 pi. in Zeeland; 40 bolgewas; 42
onderricht; 44 woonboot; 46 ondernemingsraad; 48 kerel; 49 deel v.e.
Franse ontkenning; 50 licht metaal; 56
onbep. vnw.; 58 het Oosten; 59 springloop 61 binnen; 62 naschrift; 63 onbep.
telwoord; 66 vat; 68 voor; 69 plaaggeest; 71 noot; 72 kunstprodukt; 73

U gebruikt hiervoor olieverf. De kleurencombinatie is uw keuze. De verf
moet u wel verdunnen met terpentijn,
tot die zo dun is als koffiemelk of iets
dunner.
U maakt wat behangerslijm klaar volgens de aangegeven voorschriften, niet
te dik. De lijm heeft ongeveer een half
uur nodig om goed op te lossen in het
water.
U doet de lijm in een schaaltje, waar
het ei helemaal in opgenomen kan
worden. Op deze lijm wordt nu wat verf
gedruppeld. De verf zal op de lijm blijven drijven. De verf is goed, wanneer
die op het oppervlak van de lijm iets uit
gaat lopen.
Van iedere kleur laat u wat in de lijm
vallen. Dan trekt u met een satépen
lijntjes door de verf. U krijgt dan een
mooi patroon. Dan neemt u een uitgeblazen ei. Door de gaatjes van het ei
trekt u een dun ijzerdraadje, buigt die
boven het ei samen en draait de uiteinden losjes om elkaar.

Nu doopt u het ei in het schaaltje met
lijm in een keer helemaal onder. De
verf die bovenop de lijm ligt hecht zich
nu aan het ei. Het ei moet wel goed
schoon en vetvrij zijn. Nu haalt u het ei
er uit en houdt het voorzichtig onder
de kraan om de lijm eraf te spoelen. De
straal moet niet te groot en te hard zijn,
anders spoelt u met de lijm de verf er
vanaf.
Hang het ei nu te drogen. De olieverf
heeft lange tijd nodig om te drogen, 24
a 48 uur. Wilt u het tweede ei een ander
patroon geven, dan maakt u de lijmlaag schoon. Alle restjes verf die achtergebleven zijn, worden verwijderd.
Dit kunt u doen met een vel absorberend papier op de verf te leggen. De
verf hecht zich aan het papier en de
lijm is schoon en klaar voor het volgende laagje verf. Wanneer het ei goed
droog is, kan het worden gelakt. U
moet er wel op letten dat u vernis
neemt speciaal bestemd voor de olieverf. Succes gewenst!

groei; 76 deel v.d. huis; 79 Spaanse
uitroep; 80 iemand; 83 functie; 85 liefhebber; 86 nachtvogel; 88 atmosfeer;
90 vochtig; 91 juist; 93 bevel; 95 pers.
vnw.; 96 groet; 97 soortel. gewicht; 98
op die plaats; 99 schor; 100 bons; 101
uitroep v. afkeer; 104 ego; 106 franco;
108 bidt!; 109 bijb. dichter; 110 soort
belasting; 111 deel v.e. bloem; 113
banketbakker; 115 snack; 118 ladder;
119 pi. o.d. Veluwe; 120 Ned. rivier; 123
reeds; 125 per adres; 126 water (Fr.);
130 deel v.h. jaar; 132 scheik. element;
134 rund; 135 persoon; 136 wereldtaal;
137 groet; 139 raamscherm; 143 vereniging; 145 uiting van vrolijkheid; 148
ter plaatse; 149 kans; 150 grap; 151
slimheid; 153 erg; 155 spektakel; 156
boom; 158 vr. munt; 159 bevestiging;
161 nalatenschap; 162 vogel; 164 mensenmenigte; 165 pi. in Brazilië; 166
aanw. vnw.; 167 vis; 173 slede; 176
slaapplaats; 178 bergplaats; 179 ont-

kenning; 180 voorzetsel; 181 autobrandstof; 182 voorjaarsbloem; 183
Ned. registerton; 186 opgewekt; 188 pi.
i.d. N.O. polder; 189 lichtkroon; 191
armoedige woning; 192 buidel; 195 afsluiting; 197 evenzo; 198 vruchtenbrij;
200 Ned. rivier; 201 soort onderwijs;
203 accusatief; 206 noot; 210 deel v.h.
oog; 211 meetk. uitdrukking; 212 dieregeluid; 214 pi. op Sicilië; 215 verpakkingsmiddel; 217 houd op!; 218 erg
warm; 219 groente; 221 koraaleiland;
223 reeks; 224 inhoudsmaat; 226
sprookjesfig.; 227 voedster; 229 voegwoord; 231 in orde; 232 vergaan schip;
234 overblijfsel; 235 dyne; 236 kanon;
238 huid; 240 lof; 242 voegwoord; 244
in opdracht; 246 selderij; 248 paling;
249 zwart koraal; 251 pers. vnw.; 252
militair; 253 voorzetsel; 255 achter; 256
vergissingen voorbehouden; 257 het
Rom. rijk; 259 namiddag; 260 familielid.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór zaterdag 13 april 1991
met vermelding in de linkerbovenhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

De prijzen die te winnen zijn:

Naam:

l e prijs.

Adres:
Postcode:
Oplossing:

2e prijs.
Woonplaats:
3e prijs.
4e t/m lOe prijs.

\\ ij M-iYoi'ki-n di1 in/ciuliTs \ a n dr kli-urplaal rn p u/./v l \oldormlr post7.egels Ir plakken op h
hrtffkaart 55 cl - hi ii-l 7."> 11 (lol 20i>ram)

£25,£20,£15,£10,•ndiiiiicn:

SIEMENS
Breukglasservice
Isolerend glas
Zonwerend glas
Geluidwerend glas
Gefigureerd glas
Gehard glas

Veiligheidsglas
Inbraakwerend glas
Gelaagd glas
Kogelwerend glas
Verzilverd glas
(spiegels) enz. enz.

o
o
^
Afwasautomaat

met 3 p r o g r a m m a ' s

nu tijdelijk extravoordelig.
De nieuwe Siemens afwasautomaat-plus heeft
3 programma's, waarvan 1 spaarprogramma. 2 temperaturen 65° en 50°C,
4 handige druktoetsen en
een capaciteit voor 12
maatcouverts.
Binnenzijde roestvrij staal. Kortom,
kwaliteit waar u
jarenlang plezier van

VOOR GLASHELDER ADVIES

heeft. Hot news dus.
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INSTALLATIEBUREAU
i HENGELO GLD. 05753-1292
ZELHEM 08342-1998

NU 30% SUBSIDIE
OP ISOLATIEGLAS!

interieuradviseur
Dorpsstraat 4 - 7261 AW Ruurlo - Tel. 05735 - 13 28
Siemens. Doordacht en duurzaam.

Rijksstraatweg 39

Administratie- en Belastingadvieskantoor

2e paasdag
VOORJAARSSHOW

7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

11.00-17.00 uur

KLEIN LEBBINK

* Rijwielen
EETCAFE - BAR - REST. - ZAAL

Raadhuisstraat 22, 7250 AB Vorden

* Gazonmaaiers

Tel. 05752-1455, b.g.g. 05753-3274
Markt 23-1, 7101 DA Winterswijk

Herberg"

Tel. 05430-19067

* Gereedschap

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

Demonstratiemodellen aanwezig.
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN
(of f 10,- terug voor uw oude gereedschap)

Maak het u met de komende Paasdagen eens gemakkelijk en bestel zo'n heerlijke

HERBERG SALADE ,
B. FOKKINK-RUURLO

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

GARVELINKKAMPWEG 2a -Tel.: 05735-3100

Huzaar, Russisch Ei, Zalmsalade, Bittergarnituur
(Gaarne vroegtijdig bestellen)
Of kom er eens uit met de Paasdagen.
U kunt ook deze dagen bij ons terecht voor een belegd broodje,
eenvoudige lunch, pannekoeken of uitgebreide maaltijd.
WIJ ZIJN BEIDE PAASDAGEN GEOPEND

Dit wereldberoemde „loopwonder" is uitgevoerd m
zacht volnerf-leder en voorzien van oersterke doorgenaaide zoolranden. Nu in nieuwe zomerkleuren voor heren.
Heren
24995

Sneller,
veiliger, gemakkelijker:
de geldautomaat van
de Rabobank

\/-x^

Speciale inruilaktie tuingereedschap.

MEPHISTO
ONVERGELIJKBAAR!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Weekblad Contact
voor al uw
voorjaars- en paas aanbiedingen

15 soorten Pannekoeken
(RESERVEREN TEL. 05752-2243)

u
u

voor

iitmuntend en perfect
uitgevoerd schilderwerk
schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35fvordenftel.05752-1523 j

Voor de Paasdagen hebben wij weer
van die overheerlijke Paasprodukten voor U,
zoals:

r ddSS l OTT6 M heerlijk gevuld met amandelspijs

Paasbrood
Paasgebak in diverse variaties
van Paasgebakje tot Paastaarten en Chipolata puddingen.

24 uur per dag
Rabobank
Meer bank voorje geld

PAASSHOW - PAASSHOW
2e Paasdag
RIJWIELHANDEL

MEKKING
Julianaplein 6-7
RUURLO
Telefoon 1227

Dit alles is verkrijgbaar bij Uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Alleen het beste is goed genoeg
4- MEINDL schoenen
•f breed assortiment
•f voor jacht en vrije tijd
Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht
4 sta op MEINDL

tteeds

JoeltreffendI

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

Vjportief-elegantc mode voor hem en voor
haar. Mode waarin u zich thuisvoek.
De allernieuwste kollekties zijn nu in onze

Rijksstraatweg 20 - Warnsveld
Telefoon 05750-23138

zaak te bewonderen. Inspirerende mode en
waardevol advies brengen u vast meteen in
een zonnige stemming.

Met Pasen in zicht naar

oo
m

Kapsalon Velders

(N

Waar mode en gastvrijheid één zijn.

Voor kwaliteit en gezelligheid
Parkeerplaats voor de deur en we werken
op afspraak, dus geen lange wachttijden.

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden

DE OTTEN-SHOW
„Geen theater, wél een show!"

De TROUWDAGVERZEKERING is een
verzekering om meteen uw 'ja-woord' aan
te geven.

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog
meer. Een show van verschillende modellen in
verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél
degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat
uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelj^eden om uw keuze
te maken: prachtige stoffen in vele aessins en kleuren, of
het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

Tegen een zeer redelijke premie heeft u
de zekerheid dat de financiële gevolgen
tot een minimum beperkt blijven als het
feest even niet door kan gaan ...
Bel voor meer informatie uw verzekeringsadviseur

WEVERS ASSURANTIËN

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kus^^s voor u, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over
met hem, hij adviseert u graag en goed.

Molenlaan 1a, 7261 BS RUURLO
Telefoon 05735-14 10
verzekeringen - hypotheken - financieringen - reizen

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

Voor uw

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

rij- en theorie-opleiding

Dorpsstraat20, HalleGId.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

MAAK VAN UW
GRASVELD
EEN ECHT
GAZON

GRATIS PROEFMAAIEN MET HONDA.
Het scheppen en ondertiouden van een mooi gazon
vraagt om konstante aandacht.
Het genot ervan is een perfekt, pas gemaaid gazon. Onze
Honda maaiers zijn ontworpen, nadat we alles over gras
hebben bestudeerd.
Deze kennis vindt u terug in de maaiers, die u kunt testen.
Kom even bij ons langs en
bedenk: wie het eerst komt,
die het eerst maait!

Altijd 15 Demo-mach i nes
aanwezig.

Uw speciaalzaak in: + CD plaatjes
singles en CD singles
muziekcassettes
kindervideobanden
opbergsystemen
onbespeelde cassettes
en videobanden

Ook voor Uw nationale platen/CD bon.
Zutphenseweg 8

Vorden

Tel. 05752-3085

HR216
HT3810

Zie ons hele programma machines en werktuigen
voor bos, land, tuin, weg, park, erf en camping.
LAWBOY, ETESIA, FLANDRIA, MITSUBISHI, STEEGA
ZEER VEEL SPECIALE AANBIEDINGEN!

LAND- EN TUINBOUW
MECHANISATIE
KEIJENBORG - BRANDERHORSTWEG 5 - TELEFOON 05753-2026

Versierde eieren

SHOW

Hoe versier ik een ei ?
Op deze vraag kan men een heel lang
verhaal laten volgen. Men kan eieren
versieren door er een leuke tekening
op te schilderen met bijvoorbeeld ecoline, plakkaat-, acryl- en waterverf.
Men kan er collages op aanbrengen
van kadopapier, dun karton, borduursels, papierfïligraan, gedroogde bloemen en grassen, kant, kraaltjes en ander materiaal. Eieren kunnen worden
gebatikt, gegraveerd of geëtst. Men kan
ze marmeren en ook openwerken. Dit
laatste gebeurt meestal met de boormachine.
Kortom, er zijn vele manieren om eieren te versieren. Veel mensen hebben
inmiddels het versieren van eieren tot
hun grote hobby gemaakt. Vlak voor
Pasen worden in Nederland tentoonstellingen gehouden van versierde eieren. Alle versiertechnieken komt men
hiertegen.

Schoonmaken en leegblazen
van eieren
Voordat u aan het versieren van een ei
begint, moet wel wat voorbereidend
werk worden verricht. Willen we onze
mooie eieren langer bewaren, dan
moeten we de eieren of uitblazen of
lange tijd koken, minstens één uur.
Om het ei uit te kunnen blazen, prikt u
in de boven- en de onderkant van het ei
een gat met een naald of een speld.
Met een kruiskop schroevendraaier!
draait u voorzichtig in het voorgeprikte
gaatje heen en weer. Niet te hard drukken, anders zou het ei kunnen barsten.
Nu roert u met een satépen of een lange naald door het ei. Dit om het vlies,
(lat om de dooier zit kapot te maken.
Het uitblazen van het ei kan nu beginnen.
Nu het ei leeg is, gaat u het ei goed van
binnen en van buiten schoonmaken.
Vooral het schoonmaken van de binnenkant is erg belangrijk. Goed spoelen met water geeft het gewenste resultaat. U kunt er ook wat zout in het water doen.
De buitenkant van het ei moet ontvet
worden. Hiervoor dompelen we het ei
in water waar een scheut azijn is toegevoegd. We laten het ei zo'n tien minuten hierin liggen. Niet langer, want
azijn lost de kalk op!
Het ei weer leegblazen en nu kan het
worden weggelegd om te drogen. Na
twee a drie dagen kunt u met het versieren van het ei beginnen.

rond een

Sfeervol lentehuis met deze zitgroep:
eiken, gecombineerd met duurzaam handwish leder. Ginkgo
topkwaliteit met vormschuim kussens. Prijzen vanaf 4675.
(3-zitsbank + 2-zitsbank). De 3-zitsbank gecombi- ? j f /l
neerd met 2 fauteuils komt op
J /J "•
Ook in andere kleuren leer en stof.

Zo ro^d Pasen bent u een regelrecht prijskonijrv met uw Ginkgo
Woor|spedaHst vlak in de buurt!
U hebt er alle nieuwe ideeën
voor het Lentehuis onder Handbereik. En wie weet wint u ook
nog zo'n vrolijke
in onze Paasaktte!

. , l iet yom
bijdehandjes!

Van 22 maart t/m 6
april kunnen bijdehandte meubelzoekers kans maken op
zo'n luxueuze picknickset voor zomerse
dagen. Bewonder
éérst op uw gemak
de nieuwe Ginkgo
Voorjaars-collectie.
Vraag dan om het
Aktieformulier. Wie
z'n antwoorden
slim formuleert
wint een van die
50 picknicksets!

Gezond: de swingfauteuil!
Unieke constructie die - wetenschappelijk bewezen - goed is voor uw bioritme!
Lederen zitkuip, opgehangen in een
chroom buisconstructie.
j 7O f
Als afgebeeld:
l i >J.
Ook andere kleuren leer en stofbkleding.

INTERIEUR

Paasbest prijsidee:
softline zitcombinatie met comfortabele interieurvering.
Bekleed met luxe velours jacquard. 3-zitsbank
(196 cm breed) + 2-zitsbank (140 cm breed)

lubbers

WAARBORG
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

telefoon 05753-1286

Mobile met gebakken eendjes
BENODIGDHEDEN: een handtasring van been of bamboe,
een koekvormpje van een eendje, gekleurde grote kralen, koperen belletjes, touw of stevig
garen. Voor het deeg: 4 koppen
bloem, 1 kop zout, 50 gram glycerine, 1 kop water.
Maak eerst het deeg. Roer alle ingrediënten door elkaar en maak er
een soepel deeg van, zodat het
makkelijk te verwerken is. Is het
deeg te droog doe er dan een klein
beetje water bij. Is het te kleverig,
dan wat bloem. Rol het deeg uit in
een niet te dunne lap en haal hier
met behulp van het vormpje 20

bile voor een open raam hangt, dan
maakt hij muziek. Een mooie symfonie die wordt gespeeld door de
eendjes uit. Prik vóór het bakken
wind die met de klokjes speelt en zo
een gaatje in het ruggetje en een twinkelend de lente bij u binnen laat.
gaatje onderaan het buikje van het
eendje. Maak het gaatje niet te klein
want tijdens het bakken loopt het
iets dicht. Bak de eendjes in 40 minuten in een niet te hete oven. Laat
ze afkoelen en lak of schilder ze.
Bind een 45 cm lang stuk touw of
stevig garen aan de ring. Rijg hieraan afwisselend kralen en eendjes
en eindig met een belletje. Maak zo
vier lange en vier korte strengen.
Hang de korte strengen tussen de
lange.

Neem vier lange stukken touw en
bind deze aan de ring tegenover elkaar en maak bovenin van de vier
touwen één knoop. Als u deze mo-

Uw briefpapier
komt overal...

DE RUIMSTE SORTERING

• WEBER BARBECUES

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt.

BARENDSEN
SLEUTELSPECIALIST
IJZERWAREN

DRUKKERIJ

GEREEDSCHAPPEN
MOTORMAAIERS

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

CERTIFICAATHOUDER

TUINMEUBELEN

De meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus.

HAARDEN EN KACHELS

Barendsen Vorden b.v.

HOUT- EN
PLAATMATERIAAL

Zutphenseweg 15, telefoon 05752-1261

VERF- EN BEHANG

MOTORMAAIER-SERVICE

Blad 2

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

BIJZONDERE
WILDWATERBAAN IN
PONYPARK SLAGHAREN
Vanaf Pasen is het Ponypark Slagharen weer open. Dan is in het
gezelligste amusementspark van Nederland het ogenblik aangebroken waarop eindelijk iedereen kan zien wat er allemaal is veranderd en welke nieuwe attrakties er dit jaar zijn bijgekomen.
Heel bijzonder is de FlumeRidel Een spektakulaire wildwaterbaan
met een trajekt van maar liefst 231 meter!
Een paar dagen geleden werd er proefgedraaid en dat trok zelfs de
aandacht van ... de Indianen en de dieren die deel uitmaken van de
Westernshow die dagelijks in het park wordt gebracht. Je moet
weten dat de cowboys nu ook over een kudde koeien beschikken.
Het zijn échte Texaskoeien en ze zijn dagelijks in de Westernshow
te zien.
Vorig jaar werd de Westernshow voor het eerst gebracht en dit jaar
komt daarop een spannend vervolg. Je ziet het, genoeg redenen
voor onze tekenaar om een gezellige kleurplaat te maken voor een
wedstrijd waaraan alle kinderen mogen meedoen.
Het is een wedstrijd waarbij leuke prijzen te winnen zijn!
De hoofdprijs bestaat uit een INDIANENPAK MET 10 GRATIS
TOEGANGSBEWIJZEN voor het Ponypark Slagharen.
Het Indianenpak is zó mooi dat de Indianen van de Westernshowje
wel eens kunnen houden voor een échte Indiaan. Omdat je maar
liefst tien gratis toegangsbewijzen krijgt, kun je op de dag datje het
Indianenpak haalt, ook je vrienden en/of vriendinnetjes meenemen, zodatje er een gezellige dag van kunt maken!
En als het een meisje is dat de eerste prijs wint? Wat dan? Nou
natuurlijk precies hetzelfde. Er zijn ook heel wat vrouwelijke Indianen!
Naast deze hoofdprijs zijn er ook nog eens 25 setjes van vier gratis
toegangsbewijzen te winnen. Er zullen dus heel veel kinderen in de
prijzen vallen!
Om aan deze kleurwedstrijd mee te kunnen doen, moetje de tekening naar eigen smaak van prachtige kleuren voorzien. Je mag
kleurkrijt gebruiken maar ook verf en mocht je nog andere ideetjes
hebben, waardoor de tekening extra mooi wordt, dan is dat ook
toegestaan.
LET OP: alle inzendingen sturen naar de redaktie van deze krant
Je inzending dient 15 april in het bezit van de redaktie te zijn.
Zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór l mei lees je de uitslag
in onze krant en kun je genieten van de prijs die je dan misschien
hebt gewonnen. Vergeet nietje naam, adres en leeftijd onder de tekening te vermelden.
Het adres is:
REDAKTIE CONTACT, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN.
\\ ij vrr/oi'krn <lr in/iMidrr.s van clr kk-urplaat rn pu/xrl voldoende post/egels
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Eieren beschilderen
en versieren
ELK jaar weer is een van de feestelijkste gebeurtenissen van het
paasfeest het versieren, beschilderen en verstoppen van de paaseieren. Het kleuren van eieren ontwikkelde zich tot een ware kunst.
Er zijn maar een paar regels die u in acht moet nemen.
U werkt op de eerste plaats met schone eieren. Kippeeieren zijn
natuurlijk het goedkoopst en gemakkelijk te krijgen, maar u kunt
ook werken met eendeëieren of nog een andere soort. De eieren
kunnen rauw, hardgekookt of leeggeblazen gekleurd worden.
Voor kleine kinderen is het aan te raden de eieren eerst hard te
koken.
ALS u een ei wilt leegblazen dan
prikt u voorzichtig een gaatje in
beide zijden van het ei. Dit maakt u
aan een kant iets groter en dan
blaast u met kracht het eistruif uit
het ei. Was het ei en laat het goed
drogen. Om een oppervlak te krijgen waar de verf goed op zal pakken, wast u het ei in azijn of soda.
Wel goed afspoelen en goed drogen.

U zet een hoeveelheid uieschillen
met zoveel water op dat ze net onder
water staan. De diepte van de kleur
hangt af van de kooktijd en hoe lang
u de eieren in het water laat. In
plaats van uien kunt u ook bessen,
allerlei onderdelen van planten,
bloesems, wortelen en de bast van
hout gebruiken.

Natuurlijke kleurstoffen

OP het versieren van eieren kunt u al
uw fantasie botvieren. Versier ze
met lint, kralen, bloemen, plaatjes
en verf. Wat u ook hebt in ieder geval
besluit te maken, u nodig: lijm op
waterbasis, potloden, waterverf,
penselen, elastiekje, gekleurd papier, papieren servetjes, kurk, vilt,
wol en een schaartje. Gebruik voor

HET is helemaal niet moeilijk om uw
eigen natuurlijke kleurstoffen te
maken, zoals men deed in vroegere
jaren voor de synthetische verf op
de markt verscheen. Van uieschillen
kunt u al veel kleuren maken: van
oranje tot bijna zwart.

Materialen

het aanbrengen van de lijm altijd
een penseeltje. Breng bijvoorbeeld
eens met lijm een tekening op het ei.
Het hoeft niet ingewikkeld te zijn,
wat symmetrische strepen en/of
stippen.
Bestrooi het ei nu met glitter en zie,
op de plaatsen waar de lijm is aangebracht bijft de glitter p'lakken.
Vooral kinderen zijn weg van deze
'gouden' eieren.

Kleine kinderen
ZOALS gezegd, kunt u met kleine
kinderen beter werken met hardgekookte eieren. Geef ze daarbij viltstiften, potloden, wol, kurk en lijm
en u zult versteld staan van dé resultaten. Laat ze van vilt snavels, vlerken en een kam van een kip knippen.
Eerst uittekenen op papier en dan
pas uit het vilt. Op deze wijze kunnen
allerlei beesten worden gemaakt.
Ook met wol of watten is het leuk
werken.

Een feestelijk paasmenu
1 potje zure room, maizena, een
ui, nootmuskaat.

GROOT vlees kunnen we het
beste in de oven braden, ofschoon het in een gewone
braadpan natuurlijk ook kan.
We hebben dan alleen wat meer
vet nodig. Wat meer boter is natuurlijk wel lekker, maar in deze
tijd van 'lijnen' is het verstandiger dat maar niet te doen. We
gaan dit keer maar eens in de
oven werken.
BENODIGHEDEN: 1 stuk malse rosbief, 1/2 fles rode wijn, 1
teentje knoflook, zout en peper,

Giet de rode wijn in een kom. Snijd
de ui door midden en wrijf het vlees
goed met het uiesap in. Daarna zout
u het vlees en u gaat er stevig met de
pepermolen over, een snufje nootmuskaat maakt het af. Pers het teentje knoflook en vermeng het met de
wijn. Laat het vlees in de wijn zakken
en laat dit een uurtje trekken.

Verwarm de oven tot 250° C. Haal
het vlees uit de marinade en droog
het af en vet het in met olijfolie. Vergeet ook het rooster in de oven niet
in te vetten, dit om vastplakken van
het vlees te voorkomen. Leg het
vlees op het rooster en laat het ongeveer 20 minuten braden. Deze tijd
kunt u verkorten of verlengen, afhankelijk van de grootte van het
vlees. Kook intussen de marinade
een beetje in en bind deze met een
beetje maizena, zodat u een gebonden saus krijgt. Doe als laatste een
potje zure room erdoor. Laat het
vlees even bekoelen en snijd het in
plakken, leg deze dakpansgewijs op
een schaal en giet een gedeelte van
de saus erover. Gameer met fijngeknipte peterselie. Doe de rest van de
saus in een kom en geef die er apart
bij.

VOORJAARSMODE

PAASKUIKENS
PAASHAASJES
PAASSERVETTEN

Op z'n paasbest

PAASDECORATIES

café'- restaurant

EIERSTIFTEN

bij de specialist

EIERVERF
v.a. 31 -3 (1 e paasdag) iedere zondag van 1 7.00-1 9.30 u.

EIERSCHALEN

Achterhoeks Boerenbuffet
T 25,— PP

PLACEMATS

kinderen t/m 10 jaar 12,50
- a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting: „06 Trekzakman"!
Ruurloseweg 64-725! LV Vorden (Kranenburg)
Tel.:05752-6614

en grote maten

KAARSEIEREN

onbeperkt genieten van vele gerechten
(warme/koude) waaronder streekgerechten
65+ 21,—

in japonnen

EIERWARMERS

ENZ.

DAMESMODE

H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18, Ruurlo

Doetinchem
Vorden

Mooi!

Ambachtelijk PARKET
voor ieder interieur
Gezellig en sfeervol
wonen op een vloer die
schoonheid en stijl
uitstraalt.
Keuze uit ca. vijftig soorten.

Ook zijn wij uw specialist voor:
* HDM-plafond en wandpanelen met vele combinatiemogelijkheden;
* Degalux-zonwering, lamelgordijnen en jaloezieën in moderne
dessins.
Wij helpen u graag met advies en een perfekte afwerking.

Parketvloer renoveren?
Bij de wuxftxd-ttinaii informeren!

HEGTtO
RUURLO BV

'S

Het Lindese Proathoes
houdt op zondag 16 juni
Parkeren voor de deur

klootschiettoernooi

De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck A

en daarom vanaf Pasen
elke zondagmiddag en
woensdagavond gelegenheid
tot klootschieten.
En daarna gezellig een kopje
koffie drinken in het Proathoes.

Gewoon goed in boekhoudingen,'jaarrapporten,
belastingzaken, bedrijfsadviezen, arbeidszaken,
juridische adviezen, kortom:

05735-1661
Lindeseweg 23, Vorden, tel. 05752-6421

____

GarveïïnKplein 20

Winterswijk

J.G. PANNEKOEK

complete advisering.
Ruurloseweg 21

7251 LA Vorden

Tel. 05752-1485

Telefax 05752-1689

Paasbroden:
^.
•
«
^n~~
i
een traditie wil dat de bakkers er
meer dan één miljoen bakken
Van de Nederlandse bakkers wordt in de week voor Pasen verwacht dat zij meer dan één miljoen
paasbroden zullen bakken. Paasbroden zijn rijk met rozijnen, krenten, sukade, sinaasappelsnippers en spijs gevulde broden die, traditiegetrouw, overal in ons land bij het Paasontbijt en tegenwoordig ook bij de Paas-brunch, een belangrijke plaats innemen.
Palmpasen
Voor de meeste bakkers begint Pasen
eigenlijk al een week eerder want dan
moeten er voor Palmpasen de traditionele broodhaantjes, -eendjes, -gansjes,
broodslingers en soms ook broodkransjes worden gebakken.
Hoewel Palmpasen lang niet overal in
ons land wordt gevierd, zoals wel in
Drente, Twente, de Achterhoek en in
bepaalde delen van Noordbrabant,
Limburg, Zeeland en in Noordholland, kan men in de week voor Pasen
bij vrijwel iedere bakker wel terecht
voor broodhaantjes die ook wel broodvogels worden genoemd.
In de gebieden waar Palmpasen wordt
gevierd stellen kinderen Palmpasentakken samen waarin behalve de
broodhaantjes, -slingers en -kransjes
ook eieren een rol spelen. Zij trekken
dan in een optocht door de straten onder het zingen van:
'Palm-, Palm-, Pa-

beschouwd als een van de gezelligste
van het gehele jaar. Naast het traditionele Paasbrood komen er dan verschillende broodsoorten, uiteraard veel
kleine broodjes, wellicht ook die waarin
een ei is meegebakken, en natuurlijk
veel fraai gekleurde en soms ook heel
kunstig beschilderde eieren op tafel.
Het is wellicht een goed idee om dit
jaar het Paas-ontbijt nog aantrekkelijker te maken en er een Paas-brunch
van te maken. Voor zo'n brunch kunt u
dan ook heel goed uw vrienden, wellicht uw naaste buren en verre familieleden uitnodigen.
Zo'n brunch kunt u geheel naar eigen
smaak en inzicht samenstellen. Bij een
Paas-brunch mag het Paasbrood natuurlijk niet ontbreken en een of meer
mandjes met kleine, eventueel zelf in
eigen oven afgebakken broodjes horen
er, evenals de eieren en de boterlammetjes, natuurlijk ook bij. Daarnaast
kunt u er verschillende soorten kaas en
vleeswaren en wellicht een eenvoudige
frisse (kippe)salade bij geven.

Vruchtensappen en bronwaters mogen er eigenlijk niet bij ontbreken en
wie er de voorkeur aan geeft om er thee
of koffie bij te drinken moet natuurlijk
zijn zin kunnen krijgen.

Tips voor lekkere brunch"
broodjes
Kaastoast met banaan en gember (4
personen)
4 bolletjes gember, 3 eetlepels gemberjam,
3 bananen, 4 sneetjes wittebrood, 4 plakken jong belegen kaas (± 100g), l bakje
tuinkers.
Snijd de gember fijn en roer hem door
de gemberjam. Rooster de sneetjes
brood licht. Snijd de banaan in plakjes.
Besmeer de sneetjes brood met jam en
leg de plakjes banaan erop. Leg de kaas
erover. Schuif de sneetjes op een rooster onder de voorverwarmde grill en
laat de kaas smelten. Knip de tuinkers
erboven van het bedje.

ri-kot

Warme gerechten

Maak van uw tuin of erf iets bijzonders
met sierbestrating.Met betonstenen zijn prachtige
vormen en (kleur-) patronen te maken. De H.C.I. maakt,
zo u wilt, een gratis ontwerp. Trouwens, sierbestrating
is onderhoudsvrij!! Géén modder en geen schade door
vorst of droogte. Een bezoek aan de H.C.I. loont altijd
de moeite en verplicht u tot niets.

H.C.I. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I,
OP KLASSE KUN JE BOUWEN
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-8181.
Binnenweg 4. Ulft. Tel. 08356-83141.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uuren van 13.30-17.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

Dat Paasbroden, haantjes, slingers en
kransjes en uiteraard eieren oeroude
symbolen zijn, daarbij staan we eigenlijk nauwelijks meer stil. De eieren werden vroeger gezien als teken van
vruchtbaarheid, de groet aan het voorjaar en in de kerken als een symbool
van de herrijzenis.
De Paasbroden, de haantjes en veel andere figuren die van brooddeeg worden gebakken herinneren aan heidense offermaaltijden. Het brood heeft er
de plaats van de oorspronkelijke dierenoffers ingenomen. De haantjes en
ook de boterlammetjes, die bij het échte Paas-ontbijt of -brunch op tafel komen, zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Ontbijt en brunch
In veel families wordt het Paas-ontbijt

Veel gasten zullen het op prijsstellen
wanneer u er ook een of meer warme
gerechten bij geeft. Een brunch is tenslotte een samengaan van een koud
ontbijt en een warme lunch. U kunt de
brunch heel goed openen met een
kopje (lams) bouillon met tuinkruiden
waarbij knapperig stokbrood of pistoletjes passen. Tijdens de maaltijd kunt
u uw gasten verrassen door warme, met
een ragout (paddestoelen) gevulde,
harde broodjes te presenteren. Ook
met een quiche of een andere hartige
taart uit eigen oven zult u succes oogsten. Een brunch kunt u afsluiten met
een vruchtensalade of een luchtige
pudding. Niemand zal er echter een
bezwaar tegen aantekenen wanneer u
in plaats daarvan een Limburgse vlaai
of appelgebak opdient en daarbij een
kopje koffie schenkt.
Bij een feestelijke brunch worden
meestal koele droge witte of eveneens
koele droge rosé-wijnen geschonken.

Croissant gevuld met champignonragoüt (4 personen)
/ ui, '/2 rode paprika, '/2 bakje champignons, 2 plakjes ham, 4 croissants, 25 gr
boter, 25 gr bloem, '/2 bouillontablet, l
theelepel paprikapoeder, peper, koffieroom.
Pel en snipper de ui. Was de paprika,
verwijder de zaadlijsten en snijd hem in
kleine stukjes. Poets de champignons
schoon en snijd ze in vieren. Snijd een
kapje van de croissants en hol ze uit.
Laat ze in een voorverwarmde oven
(100 graden C) warm en knapperig
worden.
Verhit de boter in een pan en fruit de
ui. Bak de paprika, champignons en
ham ± 3 minuten mee. Roer de bloem
erdoor en voeg al roerende scheutje
voor scheutje 2 Va dl water en het Va
bouillontablet toe. Blijf roeren tot een
gebonden saus.
Maak op smaak met paprikapoeder,
peper en koffieroom. Zet de croissants
op 4 bordjes en schep de ragout erin
en ernaast.

VAN 10.00
TOT 17.00 UUR

OPEN HUIS OP AL ONZE AFDELINGEN
* Klassieke en eigentijdse meubelen
\

o.a. de nieuwe kleur: light antiek, blank patiné, blank en donker eiken, geloogd grenen,
pitriet meubelen, alpine wit, zwart, 2 + 2,5 zits banken in aktuele dessins.

j

* Uitgebreide slaapkamerafdeling
2e Paasdag tevens waterbeddenshow, zodat u een kompleet overzicht krijgt in de diverse
systemen van waterbedden en watermatrassen (3e etage).

'r'

* Woningtextielafdeling
Overzichtelijke presentatie van honderden aktuele dessins in gordijnen en vitrages.
Alles wordt vakkundig gemaakt in ons eigen atelier.

Z\e

* Tapijtafdeling
Nu ruim 75 rollen merktapijt op voorraad, in vele kleuren. 400 of 500 breed.
Let op de geweldige aanbiedingen (ook in couponnen).

\o

* Tuinmeubel en zonneweringafdeling
\m j£~

Wf\n lp

Komplete sets in pitriet en volkunststof (o.a. Hartman, Allibert, etc.

cfe

HELMINK

meubelen

VORDEN / T E L . 05752-1514
ZUTPHENSEWEG 24
EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK M A A K T HET MOOIER BIJ U T H U I S

SCHOENREPARATIES

.°Pa//e

Eigentijdse woon ideeën, waar U van op kijkt.
8000 m2 woon ideeën in Vorden en Eibergen.

Automateri^enhandel

VERHEY
gevestigd teVorden
aan de HanJ^sweg 4
Tel. 05752-3228

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.
Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.

- maat- en orthopedische
schoenen
- schoenenreparaties
- alle soorten steunzolen naar
maat
- verhogingen en voorzieningen
aan konfektieschoeisel

Voor al uw
auto onderdelen
voor
alle merken

ogn

Bloembinderij

Ki

Tel. 05752-1508

"wakker"
te blijven

Fax 3070

Als u 'eieren'
voor uw geld kiest
Het adres voor PAAS-IDEËEN

Stichting LEZEN, Keizersgracht 391
1016 EJ Amsterdam

Sterk in voordelige prijs!
Automaterialenhandel VERHEY

•"/,

RESTAURANT & CAFÉ
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HOLTSLAG RUURLO BOUWMATERIALEN BV
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fam Maalderink

t

Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336
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Bij Jim Heersink Haarmode staat de zorg voor uw
haar centraal. Dat uit zich bijvoorbeeld in de tijd die |

Internationale kapsels i we 5 an uw ^aPse' besteden. En wat dacht u van
met een persoonlijk accent| onze ' Perm a n ent Garantie Kaart'2

KEUKENS
Europa's beste staan in onze showroom.
Komt het vrijblijvend zien en overtuigt U.

Wij wensen
U prettige
Paasdagen

Openingstijden:
dagelijks tot 17.00 uur; vrijdag koop/kijkavond 19.00-21.00 uur;
zaterdag 9.00-13.00 uur.
Tot ziens op Spoorstraat 28, Ruurlo, tel. 05735-2000*
Wie zoekt, kent Holtslag Ruurlo niet. Wie Holtslag Ruurlo kent, zoekt niet.

Jim Heersink Haarmode
geeft'permanent-garantie
Omdat wij voor de volle 100% achter de resultaten
l van onze zu
S-permanentbehandeling staan,
l
l geven we
eze kaart biedt u de mo| gelijkheid v'
n gratis controlebehan| deling en een
aropbouwende kuur.
l Informeer er n
6nze salon.
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ZUTPHENSEWEG 2 1 VORDEN TEL.05752-1 2 1 5
HOGESTRAAT 26 DIEREN TEL. 08330-22109

Voor in de paastak hebben wij:
houten eitjes
echte, beschilderde uitgeblazen eieren
mandjes, kuikentjes, enz.

Een nieuwe vorm
van geluid

A'dam paasbrood

met Amandelspijs

Voor de knutselaars:
ping-pong eieren
watten eieren
tenen ringen

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP

voor paasversiering

SUETERS

Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Jan Hartman
kan voor uw gezellige en smakelijke Paastafel zorgen
met o.a. de volgende sortering:

Voor tafelversiering:
tafellakens, servetten
eierkaarsen: door en door gekleurd
steekeieren, kuikens, enz.

filigraan
brigami
fimo klei

Luxe brood en Banketbakkerij

Beosystem 2500. In niets lijkt het op de audiosystemen
die u gewend bent. Zelfs niet op die van Bang&Olufsen.
Eén speelse vorm kombineert een krachtige AM/FM
radio, een CD-speler en een superieure cassetterecorder. Plus - en dat is het bijzondere - twee nieuw ontwikkelde aktieve luidsprekers, die zorgen voor een indrukwekkend ruimtelijk geluid. Het Beosystem 2500 is pure
magie. Als u daar niet zomaar in gelooft is er maar één
oplossing. Bij ons komen kijken en luisteren naar deze
nieuwe vorm van geluid.

Bang&Olufsen
3 jaar garantie

Eierbrood
Suikerbrood
Rozijnen en
Krentenbrood
Melkbrood
Witbrood
Vloerbrood
Volkorenbrood
Volkorengrof
Tarwebrood
Gelderse Tarwe
Tarwerogge
Molenbrood

Alle soorten

Frans Stokbrood
Uienkruier
Sausijzenbroodjes

gemalen op de
Hackfortse molen in Vorden

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT
ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

Waddenbrood
Muesli
Kleinbrood
Puntjes
Kadetten
Bolletjes
Maanzaadbolletjes
Sesambollen
Koffiebroodjes
Croissants
Hamcroissants
Kaascroissants
Harde broodjes

Alleenverkoop Malsovit Slankbrood
folders in de winkel verkrijgbaar

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

Limburgse vlaaien, in diverse smaken
appelvlaai, kersenvlaai, abrikozenvlaa, rijstevlaai
Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
Chocolade-eitjes en Paasschuim
OOK VOOR DIABETICI
Alle brood en banket wordt gebakken in
onze moderne brood en banketbakkerij
van uw Warme Bakker extra fijn

2e PAASDAG

van 10.00 tot 17.00 uur

DE IDEALE ZONNESCHERMEN

Grandioze
Tuinmeubelshow
Atomica presenteert U de gehele Hartman
Topmeubelen in de kleuren wit, grijs, bruin en
cariba. Een drankje staat voor u klaar.
Bij aankoop van 4 stoelen en tafel

10% KORTING
Grote collectie kussens, parasols, kleedjes,
ligbedkussens enz. Keuze uit ca. 70 verschillende
dessins.
Bij aankoop van 4 kussens, parasols en kleedje ook

10% KORTING

*
*
*
*
*
*
*
*

Markiezen
Screens
Rolluiken
Rolgordijnen
Vertikalelamelgordijnen
Aluminium jaloezieën
Zonrollers
Rolhorren

Ook voor: HDM Plafond- en
Wandpanelen * Massief- en Lamelparketvloeren
* Flamingo en Solida Laminaatvloeren * Woodboy
vakman parket- en marmervloerrenovatie.

HEGRO
RUURLOBV

IS 05735-1681
>.£!*.

lJIJ.'WJMI.HJJi|
J.G. Pannekoek

In ons tuinassortiment brengen wij U

TUINVERLICHTING
(beton met polyester)
in hoogte van ca. 50 cm t/m 2.75 m
NU met

Garvelinkplein20

Back to basic: „oergymp" met
brede foxing. Ook de prijs zit
„grandioso"
Dames- en herenmaten

39,as

Wullink Vorden

Ook boten, luchtbedden en slaapzakken
enz. op voorraad

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Damesschoenen
Herenschoenen
Kinderschoenen
en Tassen

GEVER NK Schoenen en Lederwaren

Fijn genieten van het voorjaar?
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin.
Of eens heerlijk allen. U geniet dubbel als u
fietst!
Kom eens kijken naar onze
nieuwste
modellen
fietsen.

Dit alles bij:
Fiets-bromfietsspecialist

REIND ZWEVERINK

Kom gezellig even binnen wandelen,
en bekijk onze paascollectie.
Fleur je huis eens gezellig op met
een leuke paasboom!
We hebben o.a.:
nostalgische eieren
houten haasfiguren
leuke paaslopers
paastafelkleden
pluche kuikens
paasservetten etc.

lekink 8 - Hengelo (Gld) - Telef. 05753-2888

STEENDERENSEWEG 11 - HENGELO (GLD.)
TELEFOON 05753-21 39

BARENDSEN

's maandags gesloten
Bestellingen worden eventueel GRATIS thuisbezorgd.

VOORJAARSKOLLEKTIE

RUUR .O

Kom nu al kijken, de aanbiedingen gelden nu ook.

ATOMICA VERKOOP

nu volop keus in onze
gevarieerde

Voor de allerbeste schoen

PAK TOCH DE FIETS!
KUNSTGRAS voor uw terras of balcon,
2 m breed

Wij wensen U Prettige Paasdagen met veel zon

UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Speciale aanbieding merk Capisa stoelen:
4 verstelbare stoelen voor f 199,4 kuipstoelen, laag f 69,-/ hoog f 85,Party draion kussens van f 69,50 voor f 40,NIEUW

Dorpsstraat 3 - Telefoon 1386 - Specialiteit: Bolussen

G E S C H E N K E N
BATAVUS - MBK - UNION enz.

Kerkstraat 1 -\forden -Telefoon 05752 -1742

