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Losse mm-prijs 36 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- (inkl. 6%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11. telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot

met vrijdag van

8.30 tot 12.30 uur -
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.

Wethouder M r. M.AV.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

(afspraken kunnen
telefonisch worden
gemaakt bij de
receptie van het
gemeentehuis.
Tel. 05752-2323).

1. Bouwvergunningen
Op 14 maart 1988 hebben burgemees-
ter en wethouders bouwvergunning
verleend aan:

- Jhr. Mr. JJ.A. Greven, Dr. C. Lu-
lofsweg 2a, voor het verbouwen van
een kantoorruimte/magazijn op het
perceel Dr. C. Lulofsweg 2a;

- de heerH.A.Groot Jebbink,Nieuw-
stad 36, voor het verbouwen van een
woonhuis aan de Nieuwstad 63; '

- de heer A.H. Abbink,Wildenborch-
seweg 17 voor het bouwen van een
berging en een kleine veestalling op
het perceel Wildenborchseweg 17.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Arob kan binnen dertig dagen na ver-
lening van de vergunningen bij het
college van burgemeester en wethou-
ders daartegen bezwaar gemaakt wor-
den.

2. Militaire oefening
Van 25 tot en met 31 maart 1988 zal er
onder meer in de gemeente Vorden
een militaire oefening worden gehou-
den. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden, van
hun terreinen. Er zal geen gebruik
worden gemaakt van losse munitie.

3. Compostbakken
Eind 1987 is in Vorden een aktie ge-
start voor de verkoop van compost-
bakken. Tot nog toe zijn 140 bakken
verkocht. Dit is een verheugend groot
aantal, maar het zouden er nog meer
moeten kunnen worden!
De gedachte achter het composteren
is simpel. Ongeveer de helft van het
huishoudelijk afval bestaat uit groen-
te-, fruit- en tuinafval, het zgn. orga-
nisch afval. Hiervan kan compost ge-
maakt worden, indien dit in een com-
postbak gedaan wordt. Compost is
een prima bodemverrijker.

De compostbakkenaktie zal nog voor
onbepaalde tijd worden voortgezet.
Dit betekent dat de gemeente per bak
van f 120,- f 40,- bijdraagt. U betaalt
dus slechts f 80,-. Er kan alleen subsi-
die worden gegeven op de eerste bak
die u aanschaft.
Wilt u gebruik maken van deze mo-
gelijkheid, dan kunt u contact opne-
men met de afd. Algemene Zaken.

4. Vergadering gemeenteraad
d.d. 29 maart 1988

Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de or-
de:

- exploitatie-overeenkomst met In-
termed BV;

- krediet bouwrijpmaken van gron-
den in het bestemmingsplan Ad-
dinkhof;

- Ie wijziging Kampeerverordening;
- nieuwe Algemene Plaatselijke Ver-

ordening;
- garantie geldlening onder hypothe-

cair verband;
- herziening verkoopvoorwaarden;
- grondtransactie met Gems-Metaal-

werken BV;
- meerjarenplan stads- en dorpsver-

nieuwing;
- reconstructie Schutte straat;
- verkoop binnenterrein (speelter-

rein) in wijk Zuid;
- vaststelling bestemmingsplan 'Vor-

den 1988, no. 1;
- vaststelling bestemmingsplan

"Wientjesvoort 1987";
- krediet voor het vervangen van

vloeren in en voor de bouw van een
berging bij de brandweergarage;.

- aanleg verkeersvoorzieningen Hor-
sterkamp;

- kredietaanvraag verbouwing/uit-
breiding Koetshuis;

- persleiding riolering Kasteel Vor-
den;

- niet-agrarische bedrijven in het Bui-
tengebied;

- grondtransactie nabij Hoge Slag-
dijk; .

- 28e wijziging van de gemeentebe-
groting 1988;

- krediet bestemmingsplan herinrich-
ting Zuivelterrein;

- eervol ontslag als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand.

5. Eindrapport bodemverontreiniging
voormalige E m po-fabriek en
Ten Have BV

Het onderzoek naar de bodemveront-
reiniging in Vorden door de voorma-
lige Empo-fabriek en Ten Have BV le-
vert de volgende conclusies op:

- Het grondwater in Vorden is plaat-
selijk enigermate verontreinigd met
tri en peren zeer plaatselijk met nikkel.
De tri- en perverontreiniging bevindt
zich over het algemeen dieper dan 10
meter onder het maaiveld. Boven de
verontreinigde laag grondwater be-
vindt zich nog een schone laag grond-
water. Het grondwater blijkt ook ver-
ontreinigd te zijn met nitraat tot ca. 80
mg per liter.

- De nikkelverontreiniging doet zich
in een lage concentratie voor op een
bedrijfsterrein. De nikkelverontreini-
ging verplaatst zich niet of-nauwelijks,
waardoor er geen gevaar voor de
volksgezondheid van uit gaat.

- De tri- en perverontreiniging levert
wel een gevaar voor de volksgezond-

heid op, indien het water opgepompt
wordt en voor consumptie wordt ge-
bruikt. In^Ét betreffende gebied is
echter waterleiding aanwezig zodat
niemand afhankelijk is van het op-
pompen van grondwater. Betrokke-
nen in het gebied zijn rechtstreeks op
de hoogte eesteld.

- Indien het water opgepompt wordt
om gewassen mee te besproeien, dan
levert dit geen gevaar op voor de
volksgezondheid omdat tri en per
vluchtige stoffen zijn die tijdens het
versproeien verdampen en dus niet
opgenomen worden.

- Het verdampen van tri en per uit het
grondwater en het ophopen van deze
gasvormen in kruipruimten is te ver-
waarlozen omdat de concentratie van
de vervuiling daarvoor te gering is.

Om de loop van het vervuilde water in
de gaten te houden zullen in de kom
otn de twee jaar monsters worden ge-
nomen te.ieinde de grondwaterver-
ontreinig'.ngssituatie te bewaken en
om te kunnen constateren wanneer
het grondwater qua tri en per weer ge-
schikt is voor consumptie. De gesigna-
leerde problematiek ten aanzien van
nitraat wordt hierbij betrokken.

6. Planmatig onderhoud en beheer
van particuliere huurwoningen

In 1986 en 1987 zijn onderzoeken ge-
houden met betrekking tot de wo-
ningkwaliteit en de kwaliteitsachter-
stand van de landelijke woningvoor-
raad. Uit genoemde onderzoeken is
gebleken dat de particuliere huurwo-
ningen zowel absoluut gezien als in
vergelijking met de andere woningca-
tegorieën in bouwtechnische zin er
het slechtst aan toe zijn.

Daarnaast blijkt uit een tussentijdse
rapportage van een landelijk onder-
zoek naar de verbeteraktiviteiten van
particuliere verhuurders dat planma-
tig onderhoud en beheer middels een
meerjarenplan weinig voorkomt en
dat veel particuliere verhuurders niet
met de subsidieregeling voor de ver-
betering van o.a. particuliere huurwo-
ningen bekend zijn.

Bij het Ministerie VROM is hierover
echter nadere informatie te verkrij-
gen, nl.:
- het rapport "Kostenplanning en -be-

heersing bij planmatig onderhoud
en beheer;

- de Regeling Geldelijke Steun Voor-
zieningen aan H uurwoningen 1987.

Mocht u hierover nadere informatie
wensen, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimtelijke Ordening
ter gemeentesecretarie.

Kado voor
"de Wehme"
Op woensdagavond 16 maart hebben
dhr. Rekker en mevr. Sikkens namens
het aktiecomité "Kado voor de Weh-
me" de bewoners van "de Wehme"
een aantal prachtige kado's aangebo-
den. Het ging hier om een grootbeeld
televisie van 92 cm voor in de recrea-
tiezaal, twee 70 cm televisies voor in
de huiskamers, 'n videorecorder, een
diaprojector met tafel en een dia-
scherm van 180x180 cm. Ook werd de
bewoners een automatisch fototoe-
stel aangebodea

Hoofdzuster Willemsen was zeer ver-
rast dat zij dit toestel voor de bewo-
ners in ontvangst mocht nemen. Van
haar wordt een beetje verwacht dat ze
in de toekomst voor mooie opnames
van uitstapjes zal zorgen.

Van het personeel kregen de bewo-
ners nog twee schilderijtjes met daar-
op de grote bonk kwartjes die op 10
okober zijn opgehaald en op het ande-
re schilderijtje staat de grote kastanje-
boom die voor de kerk staat. Daar
hebben de bewoners al eens een
handtekening voor gezet. De boom
staat er nog steeds.
Op deze avond waren er ook nog eni-
ge optredens van onder andere de ge-
broeders Eykelkamp, Jan en Dina, en
Maria Wolters.
De bewoners toonden zich over het
gebodene die avond erg enthousiast
en waren verguld met hun nieuwe
aanwinsten. mb

CONTACT
een goed£

en graag gelezen
blad

Kinderen van
"de Vordering" op
karwei voor Polio-actie
De leerlingen van basisschool "de
Vordering" hebben een spannende
week achter de rug: een week op stap
gaan en karweitjes bij mensen vragen,
om met het verdiende geld de polio in
Indonesië te helpen bestrijden. Mee-
doen aan de Nationale Scholenactie
"Polio de wereld uit".
Het begon vorige week maandag met
een videofilm over Indonesië. Een
goed begin, de actie kon met enthou-
siasme van start gaan en dat gebeur-
de!
Stel je voor: met elke verdiende gul-
den kunnen in Indonesië negen kin-
deren ingeënt worden!
De financiële resultaten werden in
school op een reuzethermometer bij-
gehouden. Gejuich bij elke stijging.
Karweitjes waren er bij de vleet:
schoenen poetsen, liedje zingen, plak
koek eten zonder knoeien, afwassen
en zelfs: een warme handdruk geven.
Het geld bleef binnenkomen. Daar-
tussen een kwartje met een opgeplakt
strookje "aardappels gehaald". Bijdra-
ge van een kleuter. Dat is geld met
toegevoegde waarde! De leerkrachten
kregen koek bij de koffie, "maar wel
eerst even afrekenen", was de bood-
schap van de bakster.

Aan zo'n actie zit nog een andere,
even belangrijke kant. De belevings-
wereld van de kinderen. Elke nieuwe
schooldag begon in de klassen met
een kringgesprek, waar kinderen hun
ervaringen vertelden.
Enthousiaste verhalen over ontmoe-
tingen met zoveel mensen in Vorden.
Ontroerende verhalen soms, verhalen
van pure warmte. 'Ik wist niet dat er
zoveel lieve mensen waren", was een
spontane opmerking van een kind.

4

Maandag is de actie afgesloten. De
éindopbrengst is f 3412,45. Dat bete-
kent dat 30712 kinderen kunnen wor-
den ingeënt tegen polio.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

NIEUWS v/d KERKEN

Palmzondag in de Dorpskerk
In de dienst van zondag 27 maart zal
de Hervormde Gemeente zich weer
mogen verheugen over de opname
van een aantal nieuwe lidmaten.
Dat wil zeggen: leden waren ze al
door de doop (behalve één, dus dat
gaat zondag nog gebeuren!), maar nu
zeggen 13 jongeren JA tegen hun
doop.

Een bewuste keuze om Jezus Chris-
tus te volgen in Zijn gemeente. Hun
aantal is voor oudere Vordenaren niet
zo groot, maar hun keuze is bewust
gemaakt en we zijn er blij mee.
Voor ons allen is het een reden te
meer om te beseffen hoe WIJ de Heer
dienen.
Velen van hen die belijdenis hebben
gedaan missen we zondags in de ere-
diensten. Laat deze dienst een kans
zijn, voor ons allemaal, om met nieuw
elan en met volharding G ods N aam te
belijden en groot te maken. Want Hij
kiest voor ons en sterft aan het kruis,
en is Opstandig tegen alles wat on-
menselijk is en de schepping bedreigt.
Zouden wij dan niet kiezen voor Hem
en dat openlijk belijden: In Hem is ons
leven! Onze toekomst?

We hopen op een volle, feestelijke
dienst, waarin de nieuwe lidmaten
zelf volop een aandeel hebben, en die
door de beide predikanten, die elk een
groep belijdeniscatechisanten hebben
begeleid, geleid zal worden.

BURGERLIJKE STAND

Geboren:
Hanneke Wilhelmina Hilde Boers-
broek.

Gehuwd:
B.F.H .M. Rondeel en W.H J. Wissink.

Overleden:
J.A.G. Wolsheimer, oud 45 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R-K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RH. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 27 maart, Palmzondag (6e lijdens-
zondag), 10.00 uur ds. H.W. Westerink en
ds. K.H.W. Klaassens, m.m.v. gemeentele-
den.
Donderdag 31 maart, Witte Donderdag
(Avond van Laatste Avondmaal en gevan-
genneming), 19.30 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel.

Kapel de Wildenborch
Zondag 27 maart Dienst in de Dorpskerk:
bevestiging nieuwe lidmaten.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 27 maart 10.00 uur drs. J. Bol van
Rijssen; 19.00 uur ds. HJ. Zwarts van
Doorwerth (Themadienst).

Weekenddienst tandarts
26 en 27 maart G .M. Wolsink, Lochem, tel.
05730-6534. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00

Weekenddienst huisarts
26 en 27 maart dr. Vaneker, tel. 2432. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 26 maart 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

s

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Hekje
Maart: Mw. Gille, tel. 2151.
Graag bellen voor 9 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen.Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487. '
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N .H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.



Open nu j e eigen
Rabobank Tienerrekening

Gratis
handige opbergbox

Wanneer je tussen de 10 en 15 jaar oud bent heeft de
Rabobank speciaal voor jou de Rabobank Tienerrekening.
Een rekening waarop je kunt sparen, maar waarmee je ook
kunt leren zelfstandig betalingen te doen.
Bovendien krijg je op die rekening een goede rente over je
spaargeld. En voor elk jaar datje hebt gespaard een
aantrekkelijke premie.
En als je nu een Rabobank Tienerrekening opent, krijg je
een handige opbergbox gratis.

Rabobank Tienerrekening:
leren omgaan met je geld.

Rabobank
geld en goede raad

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

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Vertikale tellen
Stijlvol en Gezellig

Hilzon vertikale lamellen brengen sfeer
in uw huis.
Wie kiest voor privacy en gezelligheid,
kiest voor Hilzon:
* Uzerstark en 'kindvriendelijk'
* Decoratief voor binnen en 'buiten'
* Zeer kleine lichtdoorlaat bij gesloten

systeem
* Op maat leverbaar
* 3 jaar garantie
* Ook voor de doe-het zefvers

rolluik

htllOn Zonweringen
Hummeloseweg 7 - Hengelo G ld.

Tel. 05753-1048

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 24, 25 en 26 maart

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
navellina's

1 5 voor

5,50

MAANDAG
28 maart
500 gram

Groene kool
panklaar 150

DINSDAG
29 maart
500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
30 maart
500 gram

Bietjes
vers gekookt 125

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood daar zit wat in!
Wij bakken voor u Volkoren Brood grof en fijn,
Gelders Tarwe, Tarwe Rogge, Zonne Brood,
6 Granen Brood (Reform).
Al deze broodsoorten hebben een hoge voedingswaarde
en zijn rijk aan zemelen. Dus gewoon erg gezond en
lekker brood. Koop dit brood bij de man die zelf bakt.

WEEKENDAANBIEDING:

Slagroom Snit van 6,25 voor 5,75
Muesli koeken NU 3,-
Kruidkoek of Cake NU 3,-
Krentebollen e haien 5 betalen

WARME BAKKERDe bakker
die zelf
elke dag
vers bakt «10

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Bief stuk,
ongewoon lekker!

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Snitzeis
5 halen 4 001310PI

diverse soorten

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

gebraden Varkens

Kookworst
250 gram 1,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 «HO 6,95
Rundergehakt

Magere lkl°9'90

varkenslapjes
1 kilo 6,95

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

gemarineerd
Braadvlees

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 küo 9,90
runder 1 k,io 11,50

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

1 kilo 8,95

MARKTAANBIEDING

Bami + nasi

Karbonades
5 halen

4 betalen

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUW/),
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleest raat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Voorkom teleurstellingen

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

Bij ons bent U aan het juiste adres voor:
- administratieverzorging
- belastingzaken
- loonadministratie
- bedrijfsadviezen
- computer-verwerking

Maak eens geheel vrijblijvend een afspraak.

Speciaal voor het invullen van Uw belastingaangifte
houden wij extra zittings-avonden op de woensdagen
23-30 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Corr. adres:
Postbus 97, 7250 AB Vorden
Tel. 05752-1455 b.g.g.

05753-3274



Groot is het wonder
jij bent zo klein,
dankbaar zijn wij
dat jij ons kindje mag zijn.

Op woensdag 16 maart 1988
is onze zoon

Maikel Ferdinand

geboren.
Roepnaam: M3ik

Rinand en Hanny
Meulenbrugge

Sarinkdijk 23
7255 MS Hengelo Gld.

Wij zijn ontzettend blij met de
geboorte van onze zoon

Rody

Marjan de Jonge-
Hazelaar

LUC de Jonge

17 maart 1988.
HetWiemelink 71,
7251 CXVorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Eddy

Henk Menkveld
Anja Menkveld-Wullink

21 maart 1988
Het Jebbink61
7251 BK Vorden.

Voor uw hartelijke blijken van
belangstelling, zowel persoon-
lijk als schriftelijk, die wij
mochten ontvangen na het
overlijden van onze broer, zwa-
ger, oom en neef

Hemmy Hartman

zeggen wij u hartelijk dank.

fam. Hartman

Ruurlo, maart 1988.

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc., etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Soeteman J r.

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

Ons

Tarwe
brood

wordt gemaakt van
volkoren meel, dus
eet er veel van want
dat is goed en lekker
brood!
Vers van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
A/IPHFNSfWFG 18 VORDEN T F l 1384

Eerste Paasdag
3 april

grote Bingo
bij

Café cfOlde Kriet
met prachtige prijzen

waaronder:
Luxe Tuinmeubelset

en extra grote Vleesprijzen

Dorpsstraat 25 - Wichmond

Tel. 05754-285

Geheel onverwachts werd uit ons midden weggeno-
men, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, mijn
schoonzoon, onze broer, zwager en oom

Hendrik Albertus Hollenbach

op de leeftijd van 70 jaar.

W.HA. Hollenbach-Hennink

Dieneke en J omar van K link-H ollenbach
Melanie en Ingrid

Hanneke en Ron de Jongh-Hollenbach
Annemarie en Eveline

en verdere familie

14 maart 1988
Merelhof 26, Voorschoten

Correspondentie-adres: Prinses Marijkelaan 6,
2264 TD Leidschendam

Op verzoek van de overledene, heeft de crematie in
besloten familiekring plaatsgevonden in het cremato-
rium „Ockenburgh" te Den Haag op 17 maart 1988.

Heden is overleden onze zwager en oom

J.W. Kornegoor

op de leeftijd van 90 jaar.
Weduwnaar sinds 7 maart 1984 van G. Zweverink.

Wildenborch: Fam. A. Nijenhuis-Zweverink

Vorden: Fam. A J. Zweverink

Wildenborch: Fam. G J. Zweverink

neven en nichten

19 maart 1988, Den Ooiman, Doetinchem.

BARCHEM
MUZIEKFESTIVAL 1988

8 JULI BARCHPOURRI
9JUUBZN

1 o Juu NORMAAL
l.v.m. grote belangstelling kaartvoorverkoop BZN tijdig
bestellen bij Super Oplaat Barchem 05734-697-246.

LENTE-
TUINFEEST?
Jazeker, dat kan! Onze perfekt ge-
creëerde tuinzaal, uniek voor Oost-
Nederland, biedt u de mogelijkheid elk
jaargetijde te genieten van een sfeervol-
le tuin. De bij avond verlichte flora is
het decor voor uw feest.
De royale glazen schuifdeuren en een
ingenieuze dakkonstruktie, die moeite-
loos geopend kunnen worden, vormen
de enige scheiding tussen de aantrekke-
lijkheid van buiten en de behaaglijkheid
van binnen.

Kortom: gezelligheid en sfeer
in elk seizoen
Party-Restaurant „De Smid" heeft alles
m huis voor uw receptie, huwelijks- of
personeelsfeest, eventueel met
barbecue, koud/warm buffet, diner,
gourmet of oudhollandse spelen voor 25
tot 150 personen. Net wat u wilt, keurig
verzorgd, piekfijn geregeld voor u en uw
gasten.

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Toneelvereniging
Krato

presenteert op zaterdag 26 maart
in zaal Schoenaker

Zo heeft meu Gerre
het gewild
een dialect blijspel in drie bedrijven
door DJ. Eggengoor

14.00 uur gratis voorstelling
voor alle bejaarden

20.00 uur voorstelling
toegankelijk voor iedereen
ENTREE: volwassenen f 5,-

kinderen t/m 14 jaar f 2,50

Tot ziens!

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen w i j op s t i j l v o l l e w i j / ede u i t v a a r t .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.d. Bcrcndscn. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

. Uitvoering Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch

op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 1988.

Gespeeld wordt het blijspel
in Achterhoeks dialect:

Bokkesprongen
door DJ. Eggengoor

Aanvang 20.00 uur
in de Wildenborchse Kapel

Wij hebben graag druk werk
met uw drukwerk

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

'n Voorproefje voor Pasen:

Lenteslofje met appel, abrikozen
en spijs, gewoon geweldig lekker!

van f 4,95 voor 4,—

't winkeltje in vers brood en banket

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

DE VALEWEIDE"
1 bos Trosanjers 5,75
24 violen 9,75

Primula's 3 voor 5,-
6 voor 9,-

Vo/op slaplanten 10 VOOr 12,50
andijvie en koolplanten

Voor dezelfde prijs kiest
U toch zeker

KEURSLAGER-KWALITEIT!
VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Rundergehakt
500 gram 5,98

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

Gekruid gehakt
div. soorten, 500 gram 4,98

Tip voor de boterham:
uit eigen worstmakerij

Pekelvlees
150 gram 2,39

Kookworst
aan stuk *\ *f\
250 gram Z,4Ü

KEURSLAGER

f KEURSLAGER

SPECIAL

Vlaamse
stoverij

100 gram

1,45

Maandag:
S pek lappen

per kilo g^98

Dinsdag.-
Verse worst
500 gram A QQ

Woensdag:
Gehakt h.o.h.
500 gram A QQ

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op

Goede vrijdag 1 april
gesloten zullen zijn.

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 31 maart.

De gezamenlijke banken
van Vorden.

van 18.00-20.00 uur

In verband met Goede Vrijdag
is de koopavond verplaatst naar de
donderdagavond 31 maart.
Openingstijden 18.00-20.00 uur

Vordense Ondernemers Vereniging

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

CD £
h- CC -;
co m HF-

Firststep:
Piedro'svoorde
eerste stapjes.

Schoentjes met vrolijke kleurtjes
aan de zijkanten om heerlijk in rond

te hobbelen.
Vanaf rondom de f l (X). *

* (prijs, afhankelijk van maat en
uitvoering)

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342



Weekend
recept
slagery
Vlogman

Gehakt in roomsaus
Gehakt van vlees wordt overal ter wereld gegeten en het aantal recepten
voor het maken van gerechten met gehakt is dan ook bijzonder uitge-
breid. Kleine gehaktballetjes in een roomsaus met tuinkruiden is een ge-
recht dat u in een ommezien maakt en waarmee u'vast en zeker succes
heeft.

Reken voor 4 personen op 350 a 500 gram rundergehakt of half-om-half.
Maak het gehakt aan met wat geweekt broodkruim, losgeroerd ei, zout,
peper en nootmuskaat. Vorm er balletjes van zo groot als walnoten.
Breng in een wyde pan-een royale hoeveelheid water aan de kook. Voeg
er wat zout aan toe. Kook de gehaktballetjes er boven een laag afgestelde
warmtebron in 10 minuten gaar in. Houd de balletjes in het water warm
en laat ze vlak voor het opdienen even in een zeef uitlekken.
Smelt in een pan met dikke bodem 35 gram boter. Roer er 30 gram ge-
zeefde bloem door en blijf zolang roeren tot een egaal mengsel is verkre-
gen. Schenk er, onder voortdurend roeren, 2 deciliter lauwwarme melk
en daarna 1,5 deciliter lauwwarm (koffie)room bij. Blijf zolang roeren tot
een gebonden saus is ontstaan. Breng de saus op smaak door er l theele-
pel bouillonpoeder (of een stukje van een bouillontablet) bij te doen.
Laat de saus 3 tot 4 minuten zachtjes doorkeken. Warm er daarna de
goed uigelekte gehaktballetjes in op en schep 3 eetlepels fijngehakte pe-
terselie en een snufje fijngewreven gedroogde tijm door.
Doe alles over in een voorverwarmde schaal en strooi er eventueel nog
wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er gekookte bleekselderij en aardappelpuree of macaroni bij.
Bereidingstijd: 15-20 minuten.

SPORTNIEUWS

Stuur een wenskaart
en geef'n lik extra!
Met het overhandigen van de eerste
bestellijst opende loco-burgemeester
Geerken de Zomerzegelaktie. Hij was
verheugd dat zoveel vrijwilligers in
deze aktie hun reikende hand toeste-
ken, maar dat ook de gemeenschap
meedeelt in de opbrengst van de bij-
artikelen.
Een vorige keer was het het Toren-
fonds Kranenburg, nu is het de beurt
aan de mindervalide sporters in de re-
gio. Hij deed een oproep aan de Vor-
denaren vooral aan de jeugd deze
prachtige artikelen, zoals een groei-
meter, postpapier, e.d., te kopen.
Dhr. Jansen v.d. Berg die als voorzitter
van de Vordense Sportfederatie aan-
wezig was, sprak over de integratie va-
lide en mindervalide sporters.
In Vorden is door volleybalvereniging
Dash een aanzet gedaan en de tafel-
tennisvereniging "de Toekomst" in
Lochem heeft mindervalide spelers in
haar gelederen.
Om de integratie tot stand te brengen
is een financiële hulp nodig. Er moe-
ten aangepaste sportattributen aange-
schaft worden, zoals rolstoelen e.d.Bij
de verkoopkiosk op het postkantoor
en de Rabobank te Kranenburg, ligt
een boekje met alle mogelijkheden
voor de mindervalide sporter in de
provincie Gelderland.
Dhr. Jansen v.d. Berg wenste het co-
mité veel succes met deze sympathie-
ke aktie, waarna mevr. de Rozario,
voorzitter van het comité Zomerpost-
zegels, de heren bedankte voor hun
aanwezigheid.

NIEUWS IN T KORT •

• Kledingaktie
Stichting Mensen in Nood

Op zaterdag 26 maart a.s. zamelen we
weer gedragen kleding in voor de
Stichting Mensen in Nood. Iedereen
kan hier opnieuw aan meewerken,
door's morgens kleding te brengen bij
de portalen van de RK kerken te Kra-
nenburg en Vorden.

Wilt u de kleding aanbieden ingeslo-
ten plastic zakken en liever niet in do-
zen?

Welke goederen?
Het gaat om goede dames-, heren- en
kinderkleding, maar ook om bijvoor-
beeld gordijnstoffen, lakens en de-
kens. N iet om onverkoopbare spullen,
zoals matrassen en oude lappen of
lompen. Niet om kleren die gescheurd
zijn of zo slecht, dat niemand ze meer
aan kan. Niet om vervulde of afgetrap-
te schoenen en niet om laarzen.

We zijn blij met uw overtollige spul-
len, maar let er op dat ze nog goed
bruikbaar zijn.

Hulp aan de Derde Wereld
De ingezamelde kleding komt ten
goede aan de allerarmsten in de Der-
de Wereld. Mensen in Nood stuurt -
na het uitsorteren - duizenden kilo's
goede kleding naar noodgebieden*

Zie ook de advertentie.

Politie-varia
Woensdag 16 maart 1988: Te 07.40 uur vond op de Zutphenseweg te Vorden een
ernstige aanrijding plaats. Een personenauto met twee inzittenden, beiden af-
komstig uit Winterswijk, kwam rechts in de berm, corrigeerde en klapte tegen
een boom welke gezien zijn rijrichting aan de linkerzijde van de rijbaan stond.
De 45-jarige passagier J.A.G.W. werd door de brandweer bevrijd. Hij bleek op
slag te zijn gedood. De 51-jarige bestuurder B.W.O. kon na behandeling huis-
waarts keren.

Zaterdag 19 maart 1988: Omstreeks 12.40 uur vond op de Brinkerhof te Vorden
een aanrijding plaats tussen twee personenauto's, waarbij materiële schade ont-
stond. Twee inwoners uit Vorden wilden beiden tegelijkertijd achterwaarts ke-
ren en vervolgens wegrijden. Het ongelukkige toeval wilde dat de auto's niet zo
ver van elkaar vandaan stonden, waardoor de bestuurders achterwaarts tegen
elkaar aanreden.

Er werd deze week wederom controle gehouden op de STOP-kruising het Ho-
ge-Rondweg. Er werden 4 automobilisten bekeurd, die de kruising opreden
zonder dat vooraf werd gestopt.

MALAFIDE VERKOOP. In een naburige gemeente wordt gewaarschuwd voor com-
merciële verkoop van ansichtkaarten. Dit zijn kaarten met het opschrift "Red de
Zeehond". Hiermee wordt deindruk gewekt dat de opbrengst ten goede komt aan
reddingsacties voor zeehonden. Dit is echter niet het geval. Het geld vloeit in particu-
liere zak. Door de politie kan hier niets aan worden gedaan.

Er zijn weer klachten ontvangen over hondepoep. Wij verzoeken daarom de
honde-eigenaren hun hond de behoefte laten doen op plaatsen waar dit kan en
mag. Wij gaan daarbij uit van de goede wil van de mensen. Mensen hebben een
hond omdat ze daar plezier aan beleven; dat is hun van harte gegund. Maar an-
deren mogen daar natuurlijk geen hinder van ondervinden. Wij hopen op uw al-
ler medewerking.
- Van de zijde van de jachtopzichters kwam deze week het verzoek om de hon-
den niet los te laten lopen in het bos en/of het jachtveld. De honden schirkken
het wild af en bemoeilijken een goed wildbeheer. Met name aan omwonenden
van bossen of jachtveld wordt verzocht hun hond aan te lijnen.

• C-Jeugd W Vorden
op bezoek by
Borussia Mönchen Gladbach

Wat een fijne voetbalhappening had
moeten worden is voor de C-jeugd van
"Vorden" vrijdag in Mönchen Glad-
bach toch min of meer in een teleurstel-
ling uitgelopen.
Gezien de kontakten die de voetbal-
vereniging "Vorden" heeft overge-
houden aan het internationale jeugd-
voetbaltoernooi was het C-team vrij-
dagavond uitgenodigd om een voor-
wedstrijd te komen spelen vooraf-
gaande aan het Bundesligaduel Bo-
russia Mönchen Gladbach-Waldhof
Mannheim.
Vergezeld door leden van het jeugd-
bestuur en een handvol supporters
vertrok het Vordense gezelschap vrij-
dagmiddag in een door "de Herberg"
gesponsorde bus richting de Böckel-
berg (het stadion van Borussia). Daar-
kreeg men een geweldige domper te
verwerken: het gemeentebestuur van
Mönchen Gladbach gaf nl. geen toe-
stemming om de voorwedstrijd tegen
de jeugd vai^Borussia op het hoofd-
veld in het stadion te spelen. Er moest
naar een bijveld worden uitgeweken.
Geen sprake van enige ambiance! De
wedstrijd eindigde in een 9-1 zege
voor de thuisclub. Ronald Visser red-
de de eer voor Vorden.

Na afloop werd een bezoek gebracht
aan de wedstrijd tussen Borussia
Mönchen Gladbach en Waldhof
Mannheim. Behoudens de eerste
twintig minuten een wedstrijd die het
aankijken nauwelijks waard was. De
thuisclub verloor met 0-1, doch dat
deerde de Vordense jongelui niet.
Een wedstrijd in zo'n groot stadion ga-
de te slaan was op zich al een beleve-
nis. Des te meer jammer dat dé voor-
wedstrijd daar niet gespeeld mocht
worden. Onze landgenoot Eric Wil-
laerts kwam in deze wedstrijd ook nog
een kwartier opdraven (hij viel in).
Daar bleef het bij want ook Eric deel-
de in de algehele malaise waarin de
wedstrijd zich voltrok.

Op de tej^reis naar Vorden deson-
danks e^^prima sfeertje in de bus,
waar "de Herberg" voor een hartig
hapje zorgde.

• Waterpolo: heren Vorden
winn^bnet 18-8 van Dior

De heren van "Vorden '64" hebben za-
terdagavond de thuiswedstrijd tegen
Dior uit Loenen dik verdiend met 18-8
gewonnen. De Vordenaren waren voor-
al aanvallend goed op dreef.

In de eerste periode nam Vorden een
5-1 voorsprong. De tweede periode
sloot af met de stand 9-2. In de derde
perode werd de voorsprong uitge-
bouwd naar 15-5, waarna in de vierde
periode de eindstand 18-8 op het sco-
rebord verscheen.
De doelpunten werden gescoord door
Arjan Mengeringk 6x, Han Berenpas
3x, Mark Karmiggelt 3x, Andre Kar-
miggelt 2x, Frans Karmiggelt 2x en
Jaap Stertefeld 2x.

• TTV Vorden
Op 17 juni wordt de receptie gegeven
i.v.m. het dertigjarig bestaan van
touwtrekvereniging 'Vorden". Ook
wordt er in juni een groot internatio-
naal touwtrektoernooi georganiseerd,
waar onder andere teams uit Zweden,
Zwitserland, Duitsland en natuurlijk
Nederland aan deel zullen nemen.
Aansluitend wordt er dan op 27 juni
weer een bedrijfstoernooi georgani-
seerd om het kampioenschap van Vor-
den.

• Büjartuitslagen
Woensdag 9 maart Kranenburg 1-
VOP l 35-30 - dinsdag 8 maart Kra-
nenburg 2-KOT 3 27-39 - donderdag
10 maart Kranenburg 3-Excelsior 4 38-
31 - maandag 7 maart De Keu 7-Kra-
nenburg 4 39-33

• Raymond Droppers en
Saskia Vreman Ruiter en
A mazone van het jaar!

Raymond Droppers en Saskia Vreman
werden dit jaar uitgeroepen tot Ruiter
en A mazone van het jaar op de jaarlijk-
se feestavond van LR en PC "de Graaf-
schap ".
Ze mochten van een geslaagde avond
spreken met een grote publieke op-
komst in "de Herberg". Evenals andere
jaren werd er een blijspel opgevoerd
door de eigen leden. Dit waren: Hennie
Hilbrink, Elsbeth Gr. Enzerink, Heleen
KL B reteler, Jorien Heuvelink, Ray-
mond Droppers, Albert Bielderman,
Rob H avenaar en Wim Lenselink. Me-

nig avondje oefenen werd deze avond
beloond door de vele mensen die er wa-
ren.
De muzikale omlijsting werd verzorgd
door "de Funmakers ". Dhr. Kornegoor
zag terug op een goed geslaagde avond
en nodigde de mensen uit op het jaar-
lijkse concours op 16 en 17 april aan
"'t Lekkerbekje" te Vorden.

• Unieke hardloop
Zondag 27 maart a.s. gaan een tiental,
voornamelijk plaatselijke, lange af-
standlopers hy wjjze van experiment de
officiële Acht Kastelentocht lopen. Een
tocht compleet met verzorgingsposten,
EHBO, t yd waarneming, video-regi-
stratie en bezemwagen. De start vindt
op slag van de middagklok vanaf het
Marktterrein plaats.
Enkele gerenommeerde lopers geven
acte de presence. Wat te denken van
Henk Steintjes en Arie Vennik, die
onlangs nog in de voorste gelederen
meestreden in de halve marathon van
Egmond aan Zee, Ernst te Velthuis als
gevaarlijke outsider en zeker niet te
vergeten Jan de Gruyter die vorig jaar
"even" de klassieke marathon in Grie-
kenland uitliep, alsook Leo Slütter.
Inzet vormt de VW-wisselbeker, die
dit jaar voor het eerst ter beschikking
wordt gesteld. Het is de bedoeling dat
deze loop uitgroeit tot een jaarlijks
weerkerend gebeuren.

De lopers verdienen Uw aanmoediging,
derhalve volgt de Acht Kastelen Rou-
te op bovengenoemde dag - in het begin
van demiddag - om hen en hart onder
de riem te steken.

• Treffers
n\jna zeker van promotie

Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging "Treffers" is bijna
zeker van promotie. De thuiswed-
strijd tegen Gentac 3 werd met de ma-
ximale score van 10-0 gewonnen. Z.
Heyink, Sj. Hovenkamp en F. Schoe-
naker kwamen alle drie tot de volle
winst.
Treffers 2 speelde met 5-5 gelijk tegen
Litac Zeiler 3. Rolf Gasper won drie-
maal, terwijl F. Hovenkamp voor de
andere twee winstpunten zorgde.
Treffers 3 verloor kansloos met 10-0
van Dropshot 3.

• Zaalvoetbal:
Velocitas-Concordia 7-0

De dames van Velocitas waren in deze
wedstrijd oppermachtig. Bij rust was
de stand reeds 6-0 dankzi^eelpunten
van H. Spithoven 2x, R^PF Huerne
2x S. Bulten plus een eigen goal van
Concordia. Na rust bepaalde R. ter
Huerne de eindstand op 7-0.
Velocitas 2 verloor thuis met 3-5 van
de Eagles.

• Bedrjjfszaarvoetbaltoernooi
Velocitas

De Vordense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert op maandag 2
mei, zaterdag 7 mei en maandag 9 mei
een zaalvoetbaltoernooi voor Vorden-
se bedrijven.
Mochten er bedrijven zijn die zelf
geen geam kunnen opstellen dan be-
staat de mogelijkheid om met 'n ander
bedrijf dat in dezelfde situatie ver-
keert, een combinatie te vormen.
Voor alle duidelijkheid: alleen wan-
neer er onvoldoende mensen aanwe-

zig zijn en dus niet wanneer er onvol-
doende voetballers aanwezig zijn!
Vanaf heden kan men zich voor dit
toernooi opgeven.

• Kleine nederlaag Dash/Sorbo
tegen Olympia Groningen

De dames van Dash/Sorbo hebben
zaterdagmiddag de thuiswedstrijd te-
gen Olympia uit Groningen verdiend
met 2-3 verloren. In de eerste set ging
de thuisclub uitstekend van start en
nam de ploeg van Jaap Sanders een 5-
I voosprong. Middels goeie passes en
een prima spelende spelverdeelster
verzette de Groningse dames de ba-
kens en werd de achterstand in een 10-
II voorsprong omgezet. De thuisclub
wist evenwel in een spannende slotfa-
se de setoverwinning 15-13 naar zich
toe te trekken.
In de tweede set leek Dash/Sorbo
over haar tegenstander heen te "wal-
sen". Binnen de kortste keren wees
het scorebord 10-1 aan. Toen deden de
mysterieuze krachten in de sport weer
haar intrede. De ploeg van Olympia
uit Groningen kreeg plotsklaps vleu-
gels en overtroefde Dash op alle fron-
ten. Niets maar dan ook niets lukt
meer bij de Vordense dames. Het aan-
tal foutieve passes stapelden zich op.
De vrijwel hopeloze achterstand wist
Olympia in een 11-15 zege om te zet-
ten!
In de derde set had Dash/Sorbo na
een 6-6 tussenstand opnieuw geen
verweer tegen het agressieve spel van
de Groningse dames. Via een prima
service en goed opgezette aanvallen
verloor Dash wederom kansloos. Dit-
maal met 7-15.
In de vierde set opnieuw een thuis-
club met "twee gezichten". Eerst heel
gemakkelijk op een 7-1 voosprong.
Vervolgens stuntelend naar een 8-7
achterstand om daarna na een door
Jaap Sanders aangevraagde time-out
de rollen om te draaien en met een 15-
10 zege te finishen.
Mocht Dash aanvankelijk nog de illu-
sie hebben om de beslissende vijfde
set winnend af te sluiten, het bleef een
ijdele hoop. Olympia zette door het
midden goede aanvallen op. Het

Dash-blok was hier niet tegen opge-
wassen. Een 7-15 setoverwinning voor
Olympia was het logische gevolg.
Eindstand 2-3.
Dash/Sorbo prijkt ondanks deze ne-
derlaag nog steeds op de derde plaats
met 36 punten uit 19 wedstrijden. Za-
terdag gaat de ploeg op bezoek bij Al-
terno.

• W Vorden
Uitslagen kompetitie Junioren van 19
maart 1988: AD '69 A l-Vorden Al 3-
3, Vorden A2-Witkampers A2 2-9,
AGOW B2-VofÜen BI 3-4, Vorden
B2-GSV '63 BI 2-1, Vorden Cl-Sp,
TeugeCl 7-l,VordenC2-BeQuickC2
3-0.
Wedstrijdprogramma Junioren voor
zaterdag 26 maart: Vorden A 1-Ruurlo
Al, Vosseveld Al-Vorden A2, Wilp
B 1-Vorden B l, Vorden B2-Reünie B2,
Wilhelmina SSS Cl-Vorden Cl, Wil-
helmina SSS C2-Vorden C2.

• Tennis
Het tweede zaterdag mixed team
VTP bestaande uit Truus, Bert Bran-
denbarg, Gerrie en Jan Woltering,
hebben deze winter deelgenomen aan
de Witeon Regio Achterhoek.
Na 5 wedstrijden ongeslagen te zijn
vonden afgelopen zondag inEibergen
de play-offs plaats.
VTP moest het opnemen tegen Zel-
hem, welke als tweede was geëindigd.
Het werd een 9-1 overwinning voor
VTP, waarmee het kampioenschap
werd behaald en promotie naar de 5e
klas.

Junioren Flash Vorden 2 kampioen

Zaterdag 5 maart j.l. behaalde het 2e team van Flash Vorden het kam-
pioenschap in de 3e klas regio Oost.
Op de foto het kampioensteam met coach en trainer.

Ratti l af d. zaterdag in nieuw traininspak

Zaterdag 19 maart werd het hele elftal in het nieuwe trainingspak gestoken, aangeboden door direkteur
Homma van de firma Atomika Vorden. Het geheel werd gecompleteerd door sporttassen van 'tPantoffehje

(eigenaar van Goethem).
Ratti l heeft een goede kans het volgend seizoen Ie klas G VB te spelen. Ze staan nu als tweede op de rang-
hjst en hopen door een betere klassering zaterdags wat meer publiek te trekken.
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Trendshow Visser Mode: professioneel!

De Trendshow van Visser Mode in Vorden afgelopen weekend, was bij/onder professioneel. Het show-
team van Reina Groeriendal bleek ook deze keer prima in vorm. Zy zorgden voor een swingende presenta-
tie van o.a. Mexx, Clarisse, Frou frou, Triangle, Love voor de jonge damesmode en de jonge herenmode,
o.a. door Mexx, Love, Gin Tonic en Peter van Holland.

Te zien was bijvoorbeeld het maritiem
thema natuurlijk in marine-wit wat
lekker fris overkwam. Helemaal up to
date was de kleur lila in o.a. korte stro-
kenrokkjes en korte jackjes. De grote
modekleur voor dit voorjaar is een
zand/linnenachtige kleur in combina-
tie met rood, kobalt en zwart. Veel bla-
zers, korte strakke rokken, makkelijke
wijde pantalons en leuke print blou-
ses.

Ook de kindermode van o.a. Pointer,

Barbara Farber en Train sluit wat mo-
dellering en kleuren betreft prima aan
bij de "grote" mode.
Ook bij de herenmode is de kleur
zand/linnen erg belangrijk. Visser
Mode brengt ook hier veel blazers on-
gevoerd in katoen en linnen.
Het sluitstuk was heel stijlvol in
zwart/wit gehouden met alle modefa-
cetten (o.a. het korte ballonrokje).

Het showteam dat drie maal voor een
volle bak optrad, kreeg terecht veel

applaus. Gezien de enorme belang-
stelling voor de vrijdagavond-show
zullen er in september waarschijnlijk 2
shows gegeven worden op de vrijdag-
avond. De 2 shows van zaterdagmid-
dag blijven natuurlijk dan ook.

Kapsalon Heersink zorgde perfect voor
de modische kapsels. Verder werkten
mee: Bredeveld voor het geluid, Arti-
Fleur, bloemen, Ba/ar Sueters speel-
goed en K Invers sportartikelen.

Mevrouw Aartsen (CDA):

Is huidige brandweergarage
nog wel geschikt?
Mevrouw Aartsen (CDA) vroeg zich dinsdagavond in de commissie
Algemeen Bestuur af of de huidige brandweergarage nog wel geschikt
is. "We investeren forse bedragen (de commissies werd gevraagd om
goedgunstig te adviseren om 19300 gulden beschikbaar te stellen
voor de vloer van de garage en nog eens f 13.500,- voor een berging)
maar dan wil ik toch ook wel graag meer inzicht hebben in de veilig-
heid en de bouwtechnische kant. Je hoort wel eens dat brandweerga-
rages worden afgekeurd", zo sprak zy.

Wethouder J.F. Geerken (CDA) zeg-
de toe om bij de brandweerinstanties
navraag te doen. "Als het niet goed is
dan piepen ze wel", zo merkte dhr.
Tjoonk (WD) op. De WD-fraktie-
voorzitter vond, evenals zijn collega
van de PvdA dhr. W. Voortman, een
krediet van f 13.500,- voor een ber-
ging van 30 m2 wel aan de hoge kant.
"Afrasteren is goedkoper", aldus
Tjoonk. Overigens' konden beide
commissies zich vinden in het college-
voorstel.

Een voorstel'van het college om een
speelterreintje in plan Zuid te verko-
pen werd door het college ingetrok-

ken. Mede op inspraak van dhr.
G.T.M. Seesing die namens een aan-
tal belanghebbenden sprak, zullen al-
le betrokkenen nog eens om de tafel
gaan zitten. Hij verweet het gemeen-
tebestuur dat ze zonder overleg met
één belanghebbende in onderhande-
ling is gegaan.
"W ij stellen U voor om deze zaak nog-
maals te bespreken zodat iedereen irt
païs en vree over dat stukje grond kan
beschikken. We zijn beslist niet uit op
een konfliktsituatie," aldus dhr. See-
sing.
De beide commissies konden zich
vinden in het voorstel van het college
om het agendapunt aan te houden.

PvdA-fraktievoorzitter in Commissie Algemeen Bestuur:

Wijsheid
over de verkeersomleiding
heb ik al lang niet meer
Zowel de commissie Algemeen Bestuur als de commissie Financiën/
Openbare Werken heeft zich dinsdagavond uitvoerig bezig gehouden
om gunstig te adviseren op het college voorstel om ruim 27 mille be-
schikbaar te stellen voor het nemen van verkeersvoor/ieningen op de
Horsterkamp. Onder meer zullen er verkeersgeleiders aangelegd
worden.

Dhr. van Tilburg (PvdA) en dhr. H.
Tjoonk (WD) in resp. de commissie

Financiën en Algemeen Bestuur wa-
ren van mening dat het aanleggen van

deze verkeersgeleiders nu niet be-
paald uitnodigt voor omleiding van
het verkeer.

Volgens dhr. Tjoonk zou het meer ef-
fekt hebben wanneer er eerst bij
Klumper het verkeerspleintje gereali-
seerd zou worden. Wethouder Slin-
genberg (VVD) wees de commissie
erop dat er inzake de gehele verkeers-
omleiding 'aangepakt gaat worden
wat mogelijk is'. "Een rotonde kan nu
éénmaal nog niet aangelegd worden",
zo sprak hij. In beide commissies was
men het erover eens dat de aanleg van
de verkeersgeleiders en de daarmee
gepaard gaande max. snelheid van 50
kilometer voor de bewoners van de
Horsterkampweg een gunstig effekt
zal hebben. "Je dempt er in ieder geval
de geluidsoverlast mee", aldus dhr.
Voortman (PvdA) die voorts opmerk-
te allang geen wijsheid meer te heb-
ben over de totale verkeersomleiding
in Vorden.
Mevr. Aartsen (CDA) sprak de hoop
uit dat er ook zo spoedig mogelijk ver-
keersgeleiders op de Zutphenseweg
zullen worden aangebracht. Dit voor-
al met het oog op het verminderen
van gevaar voor overstekende kinde-
ren.

Rekonstructie
Schuttestraat
gaat 21 april van start
Wanneer de gemeenteraad van Vorden
volgende week dinsdag het sein op
groen zet, dan wordt op 21 april aan-
staande een begin gemaakt met de re-
konstruktië van de Schuttestraat, zo
werd de commissie Financiën/Openba-
re Werken dinsdag medegedeeld. De
werkzaamheden zullen ca. 4-8 weken in
beslag nemen.
Voor de kosten van deze rekonstruk-
tie (vanaf de Ruurloseweg tot aan de
Veengoot en vanaf deBleuminkmaat-
weg tot aan de Beunkstege) wordt een
krediet gevraagd van f450.000,-. Be-
duidend minder dan op de meerjaren-
begroting was aangegeven. Hierop
stond een bedrag van f750.000,-. "Ik
had toch liever een betere raming bij
de begroting gezien", zo sprak dhr.
van Voskuilen (CDA).

Hem werd medegedeeld dat de ste-
nen uit de Schuttestraat worden ver-
kocht. Opbrengst 119.000 gulden. In
eerste instantie waren deze stenen be-
doeld om ze bij de verharding van de
zandwegen te gebruiken, zo kreeg
dhr. van Voskuilen van dhr. Bekman
te horen. Dhr. van Tilburg (PvdA)
kreeg bij zijn voorstel om het wegge-
deelte vanaf het kasteel tot aan de
Vordensebosweg in de huidige staat te
behouden, alleen fraktiegenote mevr.
Horsting mee. Reconstructie van dit
gedeelte noemde dhr. van Tilburg een
aanslag op het karakter van de omge-
ving. Volgens wethouder Slingenberg
(WD) is het gezien de kosten beter
om de Schuttestraat in zijn geheel te
reconstrueren.
Gedurende de werkzaamheden zal de
Schuttestraat ca. één tot twee dagen
niet voor het verkeer toegankelijk
zijn.
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• Volle zaal tijdens
muziekuitvoering
"Concordia"

Zaterdagavond gaf de Vordense mu-
ziekvereniging "Concordia" haar jaar-
Ujkse uitvoering in de grote zaal van het
Dorpscentrum. In zijn openingswoord
vertelde voorzitter Wim Barink (de zaal
was tot de laatste plaats bezet) dat het
goed gaat met de thans 119 jarige oudste
kulturele vereniging in Vorden.

'Van de ruim honderd leden behoort
een zeer groot deel tot de jeugd en dat
mag toch als een verwachtingsvol toe-
komstbeeld worden gezien", zo sprak
voorzitter Barink.
De avond werd begonnen met een op-
treden van de drumband. Onder lei-
ding van tamboer-maïtre Tonny Meij-
er kreeg het publiek op plezierige en
vlotte wijze een zestal nummers voor-
geschoteld, welke van koaurientaar
werden voorzien door l^rukteur
Papperse. Deze bracht tevens dank
aan het bestuur voor het feit dat het
instrumentarium van de drumband
het afgelopen jaar is vernieuwd.
Hierna was het de beurt aai^le majo-
rettes A, waarna de major^^ B een
dansje maakten op muziek van "Kin-
deren voor kinderen".
Bij het voorstellen van de leerlingen-
groepen benadrukte voorzitter Barink
het belang van deze groepen. Voor de
vereniging betekent het een stuk toe-
komst. Voor de leerlingen betekent
het dat in samenwerking met de mu-
ziekschool Zutphen een goede oplei-
ding gewaarborgd is. In juni doen 13
leerlingen van "Concordia" het door
het ministerie erkende A-examen. De
"grote" groep bracht met verve een
drietal nummers, waarna de meer ge-
vorderden nogeens drie nummers
speelden, waaronder een stukje Rock
& Roll.

Harmonieorkest
Na de pauze trad het ruim 40 leden
tellende harmonieorkest van "Con-
cordia" voor het voetlicht. Het orkest
speelde onder leiding van dirigent
Hans Kraxner. Geopend werd met
een vlotte Oostenrijkse mars "Zum
Stadél hinaus", een mars welke nog
steeds prettig in het gehoor ligt.
In "Suitony" waren er solo's van Ethel
Lauckhart (trompet) en Ap Henge-
veld (sax), hetgeen door de aanwezi-
gen met applaus werd beloond.
Met "Wiener Extrablatter" bracht
"Concordia" een selektie van Operet-
te-melodiën. De mars "Parade Con-
cert" is in het bezit van "Concordia"
gekomen dankzij een uitwisseling van
de Musikverein Kranenburg. (Op Eer-
ste Pinksterdag brengt "Concordia"
een tegenbezoek aan deze Duitse ver-
eniging.)
Hierna volgde een luchtig programma
met nummers als "Lastima" en de
themamelodie uit "The Pink Panter"..
Bij "American Folkrock" was het ge-
hele korps aan het swingen met als
hoogtepunten de solo's voor saxen,
trompetten en trombones. Als slot-
mars werd tesamen met de drumband
en majorettes "De Garde" gespeeld.

Het gulle slotapplaus van de volle zaal
' was een duidelijk teken dat de aanwe-
zigen volop van deze uitvoering van
"Concordia" hebben genoten.

Jubilarissen
Tijdens de uitvoering van de muziek-
vereniging werden zaterdagavond een
aantal jubilarissen gehuldigd.
Dat overkwam eerst dhr. J. Papperse,
die 12!£ jaar als instrukteur aan de
drumband van "Concordia" verbon-
den is. Silvia Mellendijk zette hem
hiervoor in het zonnetje. De jongste
leerlingen overhandigden dhr. Pap-
perse enkele geschenken. Daarna
speelde de drumband twee (in het ge-
heim gerepeteerde!) nummers, welke
door dhr. Papperse zelf zijn geschre-
ven.
Later op de avond werden tevens een
zevental leden van "Concordia" door
voorzitter Wim Barink gehuldigd.
Ook dit vanwege het koperen vereni-
gingsjubileum. Dirkjan Wesselink,
Ethel Lauckhart, Karin Lauckhart,
Heidi Willems, Tinie Schotsman,
Henk Pardijs en Jan Harmsen kregen
een blijvende herinnering, alsmede
een bloemetje overhandigd.

• Gespreksavonden over
"opvoeden"

Opvoeden is voor de meeste ouders
een levenskunst. De meeste tijd is het
leuk en gezellig, maar soms... het valt
niet altijd mee. A

Veel ouders zitten met dezelfde vra-
gen en twijfels over de opvoeding.
Waarom eet mijn kind zo weinig? Hoe
konsekwant moet ik zijn? "Mijn peu-

ter komt elke avond een paar keer uit
bed", enz.
Door met andere ouders van gedach-
ten te wisselen kun je een andere kijk
op bepaalde opvoedingszaken krij-
gen, of ga je dingen herkennen.
Om ouders hiertoe in de gelegenheid
te stellen organiseert de regionale
Kruisvereniging voor Vorden, Wich-
mond en Vierakker een serie van zes
gespreksavonden. De avonden zijn
bestemd voor ouders van peuters in
de leeftijd van l \ tot 4 jaar.
Op de eerste avond, 27 april, bepalen
de deelnemers van de groep zelf waar-
over wordt gesproken. Data voor de
volgende avonden zijn: 4,11,18 en 25
mei en l juni.
De groep wordt begeleid door Carla
Lens (opvoedingsvoorlichtster) en
Govert Droste (wijkverpleegkundige
in Vorden). Belangstellenden voor de-
ze groep worden gevraagd zich op te
geven voor l april a.s. Dit kan door te
telefoneren (tussen de middag) met
de Kruisvereniging Vorden: 05752-
1487. De groep komt elke avond
bijeen in het Wijkgebouw te Vorden.

• Dagboottocht
"de Zonnebloem"

Op maandag 16 mei a.s. houdt de af-
deling Zutphen en Vorden een dag-
boottocht. Deelname is bedoeld voor
alle aan huis of inrichtingen gebonden
zieken, gehandicapten en hulpbehoe-
vende ouderen.
Het vertrek zal zijn vanaf de IJsselka-
de in Zutphen.

• Succes voor veehouder
H.W. Gal

Op de op zaterdag 19 maart gehouden
paasveetentoonstelling te Doetin-
chem behaalde dhr. Gal in de klasse
13 (rood en zwartbent dikbil) jongvee
vrouwelijk, bestemd voor de mesterij
in de leeftijd van vier maanden tot een
jaar, de eerste prijs.
Hij kreeg een ere-prijs voor jongvee
mannelijk (dikbil) ook bestemd voor
de mesterij in de leeftijd van vier
maanden tot een jaar.

• Openbare bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de open-
bare bibliotheek: Schukking, Jan, Ca-
ravanhandboek - Vreede, Mischa de,
Gedroomde rivalen - Loo, L. Frank
van, "Den arme gegeven ..." - Woud,
Allen, De jacht op Diana - Peere-
boom, J J., Een man aan de deur -
B loem, Marion, Rio - Drost-Brouwer,
Ali C., Als een bloem in het gras - Op
zoek naar een moderne pedagogische
norm - Abraham Kuyper; zijn volks-
deel, zijn invloed - Gaylin, Willard,
Liefhebben - Becker, Jurek, Bron-
steinskinderen - Wingate, John, Het
vliegdekschip - Crisp, N J., Squadron
545 - Huil, H.A.V. van 't, Nederlands
verleden nu: het Nederlands open-
luchtmuseum.

De Tuunte gezellig vernieuwd

Sinds donderdag 17 maart jl. zjjn de deuren van "de Tuunte" aan de Raadhuisstraat 2 te Vorden weer her-
opend. Na een interne opknapbeurt is de zaak weer aangepast aan de eisen der tyd.
Zoals voorheen hangt ook nu de altijd aktuele mode voor jong en oud, in een grandioze voorjaarskollektie,
weer keurig uitgestald in de winkel.
Overbodig misschien te vermelden, maar ook de schoenenafdeling deelt in de her-openingsvreugde.



Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

arrjer
In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Onbezorgd grasmaaien
betekent dat uw machine
in topconditie moet zijn.

Wij halen hem graag
bij u op voor een

vakkundige
onderhoudsbeurt

Bel nu

fa. Kuypers
Tel. 05752-1393

J de blauwe hand
shantung zijden shawls,
afghaans glas, blauw
porselein uit thailand,
oude en nieuwe
sieraden, volkskunst,
aardewerk, potterie,
houten dierfiguren, etc.

burg.galleestraat 3e
7251 ecvor den
05752.2223

Haasje repje
een winkel
eivol
Paasverrassingen

Banketbakkerij

J. Wiekart rei. 1750

nolte
KEUKENS

KONSUMENTENTEST '87

DE WEST-DUITSE KONSUMENTENBOND TESTTE IN
1987 21 MERKKEUKENS. EN ZOALS WE VAN ONZE

OOSTERBUREN GEWEND ZIJN GEBEURDE DAT ZEER
GEDEGEN. NOLTE KEUKENS KWAM TESAMEN MET 3

ANDERE TOPMERKEN ALS KWALITATIEF BESTE
KEUKEN UIT DE TEST TEVOORSCHIJN MET HET
EERVOLLE PREDIKAAT:'ZEER GOED'. *

ZEER BELANGRIJK HIERBIJ IS DAT NOLTE KEUKENS

HANTEERT, VANDAAR:'DE BESW'.
WIE DUS OP ZOEK IS NAAR EEN MERKKEUKEN DIE ER
IN KWALITEIT ÉN PRIJS 'ZEER GOED' UITSPRINGT,
HEEFT HET ANTWOORD GEVONDEN.

* Een kopie van het betrokken testr
Stiftung Warentest is op onderstaan

t van de
es verkrijgbaar, l

MODERNE, 4 ZIJDIGE WITTE SOFTKEUKEN: DE ACH A T 111 G.
325x205 CM. (ELKE MAATWIJZIGING IS MOGELIJK)
KOMPLEET MET UITTREKLADEN, GAS/ELEKTROKOMBINATIE, 160 LTR. KOELKAST,
KOLOMWASEMKAP, KRANS-EN LICHTLIJSTEN EN VERLICHTING.

PRIJS:

NOLTE KEUKENS ZUN TE GAST IN
DE SHOWROOM VAN:

i

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel.: 05753-2121.
Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141.

OPENINGSTUDEN:
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.

SPAARRENTE ELK JAAR
EEN STAPJE HOGER?

zonder kosten. Bij de maximale loop-
tijd van vijfjaar profiteert u van een
gemiddelde rente van 6%.

Al met al de meest winstgevende
en ideale spaarvorm voor mensen
die een bedrag ineens kunnen mis-
sen. En daar al snel veel profijt van
willen trekken. Vraag om meer infor-
matie bij de bank met de S.

Wie een bedrag van één-, vijf-, tien-
duizend, of een veelvoud of combina-
tie daarvan kan wegleggen, zou de
spaarcertificaten van de bank met
de S in overweging moeten nemen.

Dat zijn al dan niet op naam gestel-
de - dus overdraagbare - waarde-
papieren die elk jaar vanzelf meer
waard worden. In het vijfde en laatste
jaar leveren ze maar liefst 9% rente
op!

Elk jaar een hogere rente, terwijl
uw geld alti^vrij opneembaar blijft,

bondsspaarbank s
Centraal en ̂ stelijk Nederland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Spaarcertificaten van de bank met de S.
'n Winstgevende belegging.

orjaarskriebels?
eft U de ruimte!

VonrtUl \ve \VC<.T huilen a l l e r l e i klusji 's unpdkkcn, /orgen \u- ei-rs! nog voor extr.i Ivi'H
ruimte in huis. l n ook il.unooi g.iat u 11,1,11 u \ \ l ILIKO-<lcak'r. l lij ,id\ isccrl u j i r . i . i M .

GRENEN COMBIKAST
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planken, rook- m 1 l . i i lni . . ̂  _
A l i m - t m y : \Xn\ 100 x SKïi i . /fl V| L
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WASTAFELKASTJE

OP ALLE MET RODE
STIP GEMERKTE
MEUBELS EN
ROLGORDUNEN

ruinxc-lm.'iigi-r, \U-i s \ | ) l n i n u i i
> . | u r i i i j . f i i 2 < U - i i n j c s . NK-l U H U
k u n s l s l o l . i l j i r w i - r k l . A l n u - l i n ; ; :

x hs \ ss dn. (>*:

EIGENTIJDSE WAND-
KLOK

| /-. s

lUt

:q SCHUIF-
IDEURKAST

1 I.UIg/k'gk.lM IIICI 4

K-v; | ) l , inkrn i-n ro«.'<li'.
Mrl w i l l e k i i n s l s l d l
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il 9IIS op de markt in Vorden

S n ij worst
5 stuks voor l l r™

Verse worst Rookworst
2 % o ult GI9en keuken/ 2 ons

4 Metworsten (fijn) voor ... 1 tientje

Westfaalse
metworst

Slagers Schouder-
leverworst karbonade

2 stuks 8,- 1 kilo 6,- per kilo 5,98



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie M in k. Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

Appelcarree's 2,25 per stuk, 3 voor 5,00
Paas-Weners ?o et per stuk, 10 voor 5,50
1 pak Witte Bollen of Puntjes 1,00
Euro, Grof, Fijn, Sesam,
Maan, Visser, Vloer Volkorenbrood 1,95

Krentebollen van 't Stoepje, die eet je niet; die snoepje!!

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON
op vrijdag 25 maart

10 super
Krentebollen

van 5,00 voor

3,00

\

\

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Op zaterdag 26 maart a.s.
zamelen we weer gedragen
kleding in voor de Stichting
Mensen in Nood. Iedereen
kan hier opnieuw aan meewer-
ken, door van 9.00-11.30 uur
kleding te brengen bij één van
de portalen van de RK kerken
te Kranenburg en Vorden.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• GELEGENHEID tot
inscharen van 10 pinken, fa.
Wissink, Wildenborchseweg
14, tel. 05752-6837, Vorden.

• Wie wil ervoor 1 of 2 mor-
gens in de week huishoude-
lijke hulp hebben? Ervaring
aanwezig: 05752-1717.

• TE KOOP:
3-zits bank, i.z.g.st. + witte
tafel, tel. 1184.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-3934.

• Conversatieles Engels
Inlichtingen tel. 1050.

• TE KOOP:
Stereotoren + boxen, met
radio, platenspeler en dub-
bel cassettedek. C. Wiekart,
tel. 1750.

• TE HUUR:
2 kamers en keuken, incl.
verwarming en water. Zut-
phenseweg 2, Vorden.

• ATTENTIE:
Voor de aanst. feestdagen ver-
se haantjes, kip en eieren
enz. Poeliersbedrijf Rossel, tel.
1283. Nieuwstad 43.

• Hulp gevraagd bij tuin en
timmerwerk. Tel. 1050.

• TE KOOP:
ATAG electr. fornuis met in-
fra turbo oven, nog 3 jaar ga-
rantie - ATAG afzuigkap -
ETNA keukengaskachel
Prijs n.o.t.k. tel. 05754-422.

• TE KOOP:
vanwege omstandigheden:
Volvo 340 DL automaat, 10
mnd. oud, km. stand 12.500.
fam. Zents, tel. 05752-6723.

• DE VORDENSE TENNIS-
VERENIGING is op zoek naar
een aantal rolschoffels. Als U
nog ergens een rolschoffel hebt
staan, wilt U dan bellen naar H.
Warringa, tel. 1277.

• OPPAS GEVRAAGD
voor twee kinderen, 1 en 3 V2

jr. oud. Drie zaterdagen per
maand en af en toe 's middags
in overleg. Fam. Reinders,
Hoetinkhof 123, tel. 3575.

• VROUW, opleiding kinder-
verz. wil graag enkele uren
per week op kinderen pas-
sen. Wonende omgeving Wil-
denborch. Brieven onder nr.
51 -1, B ureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Caravan Adria 450 met koel-
kast, kachel, wasruimte,
z.g.a.n. voortent. Tel. 05752-
2729.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 28 MAART
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat SÊTt/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinovepalls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Blauwe werkoveralls 39,95,2 stuks voor 75,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

dekking vaak zo duur,s.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur

•koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

rm J

P

enorm n pasvorm

L~vV

Verend, zeer
zacht supplement (verwisselbaar),

geeft extra steun aan uw voetholte. • Gebruik van
eigen steunzool is mogelijk. • Verhoogde hiel
voorkomt het "slippen" in de schoen. • Sportieve
rubberzooi. • Verstevigde hiel. • Extra versterkt
geleng.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Grote verandering?
JA en NEE!

Na weken hak en breekwerk zijn we dan zo ver

"OPEN H U IS"
op donderdag 24 maart 1988
vanaf 16.00 uur tot ca. 21.00 uur

ledereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen
in onze vergrote en gemoderniseerde winkel.

Wij zorgen wel voor een drankje en een hapje.

ROOZEGAARDE
Spalstraat 13 -

Hengelo G ld.

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Hel mees! verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de

WAPEN EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

WEEKEND AANBIEDING:

Heerlijke croissants
bereidt met Echte Boter f\f\ *

nu van 1,- voor maar %/(/ CGI1T

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG l 8 - VORDEN - TEL 1384

ï**

voor haar
trench-coats in twill en gabardine v.a. 135,-
mantels met leuke garnering
korte maten mantels v.a. 198,-
jack's v.a. 119,-

voor hem
sportieve jack's uni en twee kleuren 129,
reversable jack's van equip 298,-
mooie halflange jassen 198,-

voor de kids
jongens en meiden jackets
pointer en barbara farber v.a. 69,-

Modecentrum

Ruurlo

Voor al uw inlijstwerk
bijv.: borduurwerk, foto's,

tekeningen, reproduktie's,
evt. met passepartout

kunt u bij ons terecht,

tegen interessante prijzen
en vakkundig gemaakt.

Wissel l ij sten alle maten voorradig.
Tevens hebben wij voor u de grootste en mooiste keuze
in behang en vynyl.

Tijdelijke aktie:
Behang al vanaf 9,50 per rol.
Vynyl al vanaf 19,90 per rol, 100% afwasbaar

Uw behang- en verfspecialist:
SCHILDERSBEDRIJF

ieco ho
.selo

Barchemseweg 1, Ruurlo, tel. 05735-1287.



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

•oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis op onze ko-
sten dus, als u uw bruiloft

geeft in 't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol.
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

Pretty markt
^Zwem en Polover.

Vorden '64
Heeft u nog spulletjes

op te ruimen?
Wij komen ze graag bij

u ophalen;
bel even tel. 2668!

Te koop:

N.A.K. gekeurde
pootaardappelen

diverse rassen, o.a.

Eersteling
Doré

Lekkerlander
Parel

Eigenheimer
Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Warnsveld
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie aardappelen

Volop bloeiende
violen en primula's

Kwekerij

Hendriks
Uilenesterstraat 1 5

Keijenborg - Tel. 05753-1395

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
besluit van 8 maart 1988 - nr. R087.28593-ROV/
G 5209 hebben goedgekeurd het door de gemeente-
raad bij besluit van 1 september 1987, no. 18 vastge-
stelde bestemmingsplan "Kranenburg 1987".
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt tezamen met
het onherroepelijk geworden bestemmingsplan vanaf
25 maart 1988 gedurende één maand voor een ieder
ter visie ter gemeente-secretarie.

Vorden, 24 maart 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Stop die inbreker!!
Veiligheidssloten
Veiligheidsschilden

Sleutels met beschermd profiel
Deur/raamgrendels met sleutels

Bijzetsloten - Kluizen
Anti-inbraakschroeven

Bij inlevering van uw achterdeurslot
met pijp- of dopsleutel

10% korting
op het vervangings-veiligheidsslot

Met Lips - Nemef - Crown - Ami - FSB
komen ze niet meer via uw achterdeur!!

Prettige vakant/e

GEREEDSCHAP
EN IJZERHANDEL

DE BEER
Spittaalstraat 22
Zutphen tel. 18040
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GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare
kennis dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij
schrijven d.d. 7 maart 1988 nr. WZ88.12133-WZ/
OZ206 bericht van ontvangst hebben gedaan van de
"Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften
als bedoeld in artikel 16k van de Wet op de bejaarden-
oorden", vastgeseld bij raadsbesluit van 16 januari
1988.

Deze verordening ligt vanaf heden gedurende drie
maanden ter gemeentesecretarie, af d. A Igemene Zaken
ter inzage en is tegen betaling der kosten verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de derde dag na
die van afkondiging.

Vorden, 24 maart 1988,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend passen bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

\^ Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Profiteer nu
mee en laat
van uw mooiste
dia's foto's maken.

Nu verkrijgbaar
in mat of glanzend.

Formaat

9x13 cm

Prijs

0,95
10x15 cm

13x18 cm

1,20
1,60

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI IELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

VAKFOTOGRAFIE

Spalstraat 10,
7255 AC Hengelo Gld.
Telefoon 05753-2386

CAFÉ

heeft 3 soorten bier
van het Vat

en 15 soorten bier
uit de fles

v RESTAURANT
Speciaal aanbevolen

Gevulde karbonade
gevuld met ham en kaas of
champignons, spek, paprika

en een schaal
Eigen gemaakte Rollade
uiteraard geserveerd met
2 soorten aardappelen,

3 soorten jj roentes, rauwkost
de prijs:

23,50
Als menu:

- Tomatensoep vooraf
- Pudding van de dag

als dessert

30,-
Dinsdag' s gesloten

i
T

deJTi romer ieë
KKSI \l H\M K
\rii- Maaldvrink

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

12.000 SPIJKERBROEKEN en 4.000 RUITBROEKEN

NSATION
VERKOOP

PER 2
STUKS:

PER 3
STUKS

Wij kochten de gehele voorraad
SPIJKERBROEKEN
EN RUITBROEKEN
(zomer) van een zéér bekend merk.

Am.mt. 28-38 dus alle maten!
Bandplooi, loose fit en strak model
Ruitbroeken: 2 soorten ruiten
Spijkerbroeken: Bleech washed
(141/2 ounce van de beste
kwaliteit!) én in super-stonewashed
Winkelprijs: f.59,50 tot f.79,50

-"—•-•- f
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Dorpstraat 29

RUURLO


