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Raad Vorden

Hondenpoepzak verplicht
De Raad van Vorden besloot dinsdagavond dat er iets gedaan
moet worden om de overlast die de honden veroorzaken, te lijf te
gaan. Zo zal voortaan iedere hondebezitter bij het uitlaten van zijn
hond verplicht zijn een hondenpoepzak te hebben of ander ge-
reedschap, om zodoende de uitwerpselen van de hond direkt op
te ruimen. Doet een hond zijn behoefte, de uitwerpselen worden
niet opgeruimd en de hondebezitter wordt 'betrapt' dan volgt een
geldboete.
De gemeente Vorden trekt wat dat
laatste betreft 4000 gulden uit voor
een kontroleur. Volgens WD-frak-
tievoorzitter F. Brandenbarg wegge-
gooid geld. 'De kontroleur heeft toch
geen tijd om achter alle mensen die
een hond uitlaten aan te lopen. Op
die manier ontbreekt toch een effec-
tieve kontrole. De hondenbelasting
in Vorden is een doelheffing gewor-
den. De gemeente moet zelf zorgen
dat de hondepoep wordt opge-
ruimd', zo vond Brandenbarg. Zijn
fraktie stemde dan ook tegen het
voorstel. PvdA-er P.J.M. Hoogland
vroeg zich af of indien de voorgestel-
de maatregelen van het college funk-
tioneren, de hondebelasting dan af-
geschaft kan worden? PvdA ging ove-
rigens wel met de voorstellen ac-
coord. Zo sprak ook het CDA. De
heer J.W. Regelink sprak over 'logi-
sche maatregelen', waarbij hij er wel
bij het college op aandrong voldoen-
de containers te plaatsen. Burge-
meester Kamerling zei dan het colle-
ge zal bekijken in hoeverre er extra
containers in Vierakker/Wichmond
en de Kranenburg geplaatst kunnen
worden. Het eenmalig gratis ver-
strekken van honclenpoep/akken
leek burgemeester Kamerling vol-
doende. 'Als je een hond goed op-
voedt dan heb je eigenlijk geen zak-
jes nodig. Je kunt een hond alles le-
ren', aldus zei Kamerling.
Wethouder W.M. Voortman (PvdA)
vond de opmerkingen vanuit de raad
zoals het afschaffen van de honden-
belasting hoogst interessant. 'Ik zie
met belangstelling voorstellen vanuit
de raad tegemoet. Ik wil hierbij wel
wijzen op eventuele gevolgen voorde
Omoerend-Goed-Belasting. Van het
college mag u geen voorstellen ver-
wachten', zo hield hij de raad voor.
De Raad van Vorden zal over eenjaar
ten aanzien van de genomen maatre-
gelen alles nog eens op een rijtje zet-
ten.

De Raad besloot deze avond tevens
om 269.000 gulden beschikbaar te
stellen voor het treffen van geluidsi-
solerende voorzieningen aan drie
woningen bij de toekomstige miniro-
tonde en aan 16 woningen nabij de
Horsterkamp. WD-er Brandenbarg
verzocht het college aan de betrokke-
nen over te laten welke aannemers ze
willen kiezen. Volgens wethouder
Aartsen (CDA) heeft het college drie

aannemers aangeschreven. 'Wan-
neer ieder een eigen aannemer zou
hebben, dan zullen de kosten zeer ze-
ker oplopen', zo sprak zij, waarbij ze
eraan toevoegde de suggestie van
Brandenbarg wel te willen bekijken.
Laatstgenoemde was van mening dat
het best eventueel een beetje meer
mag kosten. 'De raad heeft nl. beslo-
ten dat het vrachtverkeer omgeleid
moest worden. Nu is het zo dat een
bewoner, zelf een aannemer, een an-
dere aannemer bij zich aan huis
krijgt.'En dat is niet leuk', zo vond
Brandenbarg die zich wel afvroeg wat
is aanvaardbaar bij de meerkosten?
Voor het jaar 1992 zal de voorziening
minimabeleid verhoogd worden met
10.000 gulden. De heer G,J. Rietman
(WD) vond enige voorzichtigheid
op zijn plaats. 'We moeten niet alleen
denken aan de minima, maar ook
aan andere Vordenaren'. Hij doelde
hierbij op o.m. kwijtscheldingen van
belastingen waar de minima gebruik
van kan maken. Wethouder Aartsen
(CDA) was het wel met Rietman
eens. 'Wij zijn er alert op dat we geen
nieuwe groep gaan kreëeren die ook
in de problemen kan komen'.

Knelpuntenpot
De gemeente Vorden zal in het kader
van de stads- en dorpsvernieuwing
een beroep doen op de provincie om
in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit de knelpuntepot. Dat
met het oog op de voorgenomen ver-
plaatsing van de fa. Woltering van de
huidige lokatie aan het Hoge naar
het Industrieterrein te Vorden. De
heer A.H. Boers (CDA) deed het col-
lege de suggestie aan de hand om
straks de opening van het Gems-ter-
rein door een Gedeputeerde te laten
verrichten. 'Rij dan met hem naar
het Hoge (waar Woltering is geves-
tigd), wellicht komt die bijdrage uit
de knelpuntenpot er dan wel', zo
sprak Boers. Burgemeester Kamer-
ling was het roerend met Boers eens.
Hij ging zelfs nog een stapje verder.
'Er moet straks ook nog een straat-
naam onthuld worden. Ik denk b.v.
aan Hoofd Ingenieur Direkteur
Volkshuisvesting!! Brandenbarg
(WD) tenslotte: 'Blij dat Woltering
in Vorden wil blijven. Is ons erg veel
waard'. Voor Vorden is het ten aan-
zien van de knelpuntenpotbijdrage
nog even 'de wachtkamer in'.

Penningmeester
Dash-Sorbo een
gelukkig mens

Ja dat is hij zeker. Wat is namel i jk l ie t
geval? Zoals veel penningmeesters
werd hij elk kwartaal geconfronteerd
met het venverken van de contribu-
ties. Steeds een fikse klus niet hon-
derden acceptgiro's. In samenwer-
king met de Rabobank is onderzocht
hoe de ledenadministratie verder
kon worden geautomatiseerd. En dat
lukte . De vereniging schafte een PC
aan en via de Rabobank werd het
zgn. NAW-pluspakkel aangekocht.

Alle leden zijn ingebracht in het sys-
teem. Aan (ie leden werd tevens ge-
vraagd of de vereniging ook maande-
lijks de con t r ibu t i e van de bankreke-
ningen mocht afschrijven. Maar
liefst 80% van de leden gaf hiervoor
toestemming!! De verwachting is dat
dit aantal nog zal toenemen. De pen-
ningmeester stuurt nu maandelijks
een diskette naar de bankgiroc ent i a-
le. De vereniging ontvangt daarna de
con t r ibu t i e en de ledenadministratie
is gelijk bijgewerkt. Bovendien kun-

nen er willekeurige overzichten uit-
gedraaid worden, zoals hoeveel le-
den, hoeveel senioren-, jeugd- of re-
creantenleden etc. Een bron van in-
formatie voor het bestuur. Doch ook
voor de leden is het prettig dat de
contr ibut ie maandelijks is. Men
hoeit er niet meer naar om te'kijken.
In-de toekomst gezien zal de vereni-
ging hierdoor kosten uitsparen die
de banken in rekening zullen gaan
brengen voor het betalingsverkeer.
Daarnaast kan met het NAW-pakket
de gehele financiële adminis t ra t ie
worden gedaan. De balans en jaarre-
kening is clan ook een flui t je van een
cent . Kortom, een tevreden penning-
meester van Dash-Sorbo.

Hanenaktie VMK
/aterdag l l april a.s. gaan de leden
van het Vordense Mannenkoor weer
op pad voor de- jaarl i jkse hanen-ver-
koop-aktie. Er is voor iedere deelne-
mer een eigen route uitgezet. Men
hoopt zo te voorkomen dat een be-
paald gebied vergeten of dubbel be-
zocht wordt. Men hoop dat Vorden
weer enthousiast haantjes gaan eten.
/e zijn lekker en...men s teun t het
Vordens Mannenkoor.

Goed nieuws voor
hondenbezitters
Nu de gemeenteraad hondenbezitters heeft verplicht om een
schepje, zakje, doosje of iets dergelijks bij zich te dragen wanneer de
hond uitgelaten wordt, is het zaak dat /ij zich gehjk oriënteren op de
mogelijkheden die er in de markt zyn op dit gebied.
De firma Barendsen, met een ervaring van 190 jaar, zal woensdag-
avond tonen wat hij uitgevonden heeft om de hondenuitlaters zo
min mogelijk last te laten ondervinden van de maatregel. Om 19.00
uur zal h(j met een aantal medewerkers aanwezig zyn by de winkel
aan de Zutphenseweg waar een geheel nieuw artikel gedemon-
streerd zal worden.

y raden alle hondenbezitters aan deze demonstratie by te wonen
om alert te kunnen reageren op de gemeentemaatregel.

Vordense Lokale Omroep
3 mei de lucht in
Wanneer de komende weken de testuitzendingen naar wens verlo-
pen, dan zal de Vordense Lokale Omroep op zondag 3 mei voor de
eerste keer officieel de lucht ingaan. Men zal uitzenden op de
radiofrequentie mHz 107.4. De frequentie via de kabel is 87.5.
Het ligt in de bedoeling dat de studio aan de Wierssebroekweg 5
op zaterdagmiddag officieel geopend zal worden. Inmiddels is
het mengpaneel aanwezig en is ook de zender vrijwel gereed.
I ld ligt in de bedoeling van de Vor-
dense Lok^^Omioep dal er zal wor-
den samern^vei kt niet de 'Opkikker'
uit /ntphen, terwijl ook een samen-
werking voor hel raamprogramme-
ring tot stand is gekomen met Hol-
land F.M. Het l igt in de bedoeling dat
de Vorde^b Lokale Omroep op
maandagavond zal terugblikken op
de sportevenementen die het afgelo-
pen weekend hebben plaatsgevon-
den. Op woensdagavond wordt er
een programma gebracht onder de
t i t e l 'Koetjes en Kalfjes', dat wil /.eg-
gen een programma waarin allerlei
allerdaagse gebeurtenissen in Vor-
den aan bod komen.
Voor de vrijdagavond een program-
ma waarin aandacht voor het komen-
de weekend. Tenslotte zal er op de
zaterdagmiddag een verzoekplaten-
programma worden gepresenteerd.
Tijdens de openingsdag 2 mei /uilen
tevens de namen bekend worden van
degenen die de verschillende pro-

gramma's zullen gaan presenteren.
Mede op advies van het Gj^nmissa-
riaat van de Media besta^^iet be-
s t u u r van de Vordense Lokale
Omroep uit een aantal personen, die
bepaalde groeperingen in de samen-
leving dienen te vertegenwoordigen.
gen. f
Dinant Brummelman, voorzitter; l na
Rossel. secretaresse; jan Willem El-
brink, penningmeester; Adrie van
l ,aar heeft z i t t ing namens de plaatse-
lijke winkeliers; Annemarie Walge-
nioet vertegenwoordigt M a a t s c h a p -
pel i jk /org en Welzijn; mevrouw
'/weverink Onderwijs en Lducatie;
Erik Knoei, c u l t u u r en kunst; Henk
Brummelman, sport en recreatie;
Richard Marlens, Etnische en Cultu-
rele'minderheden; Henny Geerlings,
Kerkgenootschappen en ( iuus l l um-
melink namens de werknemers. Hen-
ny C.eerlings treedt tevens op als con-
tactpersoon van de Vordense Lokale
Omroep.

18 april a.s. zal voor veel muziekliefhebbers een avond zijn om
naar uit te kijken, want dan zal in zaal 'De Herberg' de 'Margriet
Eshuys Band' op gaan treden.

naar alle uithoeken van Nederland,
om de vele hits ten gehore te bren-
gen. Bekendheid verwierf zij zich
echter al in de beginjaren '70, toen
/ i j als pianiste van de band 'Lucifer'
(samen meto.a. Henny Huisman) de
grote hit 'House for Sale' scoorde.
Toen deze band in '78 uit elkaar viel,
besloot /.ij een solocarriere op te zet-
ten. Ondanks het uitbrengen van 2
albums kwam voor haar toch niet het
succes wat ze wellicht verwacht had.
Met de oprichting van de 'Margriet
Eshuys Band' in '81 ging het met
haar weer de goede kant op, met als
voorlopig hoogtepunt de hitsingle
'Black Pearl'. De samenstelling van
de band is in al die jaren nauwelijks
veranderd, in die zin dat alleen Hans
Jansen de plek achter de toetsen over
zich heeft genomen van Peter Schon.
Verder hebben Lex Bolderdijk (gi-
taar). Jan Holleste (bas), Torn op 't
Hof (drums) en Margriet Eshuys zelf
nu hun 3e album op de markt ge-
bracht. 'Sométimes' is door deze ech-
te band van vlees en bloed, dus zon-
der ritmebox- en computerflauwe-
kul, opgenomen in samenwerking
met producer Martin Duiser. En dat
Margriet Eshuys tevreden is met dit
album blijkt wel uit haar commen-
taar: 'Het unieke van deze plaat is,
dat de musici zich helemaal in dienst
hebben gesteld van de zang. Wan l

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 5 april 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 april 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 5 april 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 4 april 18.30 uur Woord- en Commu-
nieviering.
Zondag 5 april 15.00 uur Lijdensmeditatie.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 april pastor C.
van Zanten, Keijenborg, tel. 05753-1314.

Hulsarts 4-5 april dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag 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 visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1678. Adres:
Christinalaan 18, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en, met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 4 april 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Breukink, tel. 1566.

Tandarts 4-5 april W.A. Houtman, Vorden, tel.
05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-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. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 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), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-287^2.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 april 10.00 uur ds. J. Weernekers,
Varsseveld.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 4 apri! 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 5 april 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 april Pastor
van Zanten, tel. 05753-1314.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

De zangeres/pianiste Margriet Es-
huys zit al heel wat jaartjes in het vak,
en kan terugkijken op een succesvol-
le carrière die overigens nog lang
niet is afgelopen. Deze 39-jarige mu-
zikale duizendpoot reist inmiddels
alweer K) jaar lang met haar band

het gaat bij een song u i t e i nde l i j k
toch om de tekst en de melodie1'. Op
18 april a.s. kunt u het allemaal zelf
gaan zien. In hetvoorprogramma zal
de band 'Tracé' optreden. Deze rock-
band uit de regio is samengesteld
rond zangeres Trees Thuus. /ie ad-
vertentie elders in dit blad.

'Sanclust'
Zangvereniging 'Sanclust' te Steen-
deren nodigt uit haar Passie-concer-
ten te komen luisteren. Deze concer-
ten vinden plaats op zaterdagavond
l l april a.s. in de N.H. Reik te

Warnsveld en op dinsdagavond I I
april a.s. in de N.H. Kerk te SteeiKle-
ren.
Onder leiding van dirigent Klaas
Stok worden o.a. werken ten gehore
gebracht van J .M. Baeh, Buxtehude
en H. Schut/. 'Sanclust' wordt bege-
leid dooi een (iambaconsort o.l.v. Si-
mon Plat, verder werken mee: Mar-
griet de Ridder-Stok, sopraan;Janine
Pas, a l l ; Cornee Ran, tenor; Rene van
Harmelen, bas.

Het kist orgel wordt bespeeld door (1.
Oldenbeuving. Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met de se-
cretaris: 05752-3861.



2 bos Narcissen 3,95
2 bos Bloemen naar keuze 0,95

3 Kaaps Violen 5,50
VOOR DE TUIN:

24 Violen 9,95 (2e kist 14,95)
6 Vaste Planten 9,95 (7e gratis)

DE VALEWEIDE-bloemen

Alleen het beste is goed genoeg
4- MEINDL schoenen
4- breed assortiment
4 voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4 dus werkelijk 100% waterdicht

4 sta op MEINDL

iteeds JoeltreffendI

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

ALLES VOOR
UW AUTO

AUTOMATERIALEN

VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. (05752) 3228

Nu ook...

ELEKTRO
l nstal latiebedr i jf

Het Hoge 20 - VORDEN - Telefoon 1656

E CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden

presenteert de

MARGRIET ESHUIJS
&BAND

op zaterdag 18 april

in het voorprogramma

TRACÉ
aanvang 20.30 uur

entree:
voorverkoop f 13,50 - aan de zaal f 15,00

UITNODIGING
TONEELVERENIGING

T.A.O. Wildenborch
houdt op vrijdag 10 en zaterdag 11 april a.s.

haar jaarlijkse uitvoering in de Kapel.

We spelen voor u het blijspel:

Het Vrolijke Tankstation
vertaald uit het Duits door Frans Dorst.

Aanvang 20.00 uur.

KOMT ALLEN!!

DE WERELD
IN UW
HUISKAMER

In onze stand op de Inf o-beurs ' Zaken aan
Bod' .
Als U geen genoegen meer neemt met het
huidige zenderaanbod bieden wij U privé
ontvangst van Satelliet TV.
Tienduizenden ontdekten reeds een
nieuwe wereld van TV-plezier, dankzij de
schotel antenne.

U binnenkort ook?

RADIO - TV VIDEO
VELSWIJK-Tel. 08344-1301

aanbieding
SCHUIMRUBBER MATRAS LARGO

Interieur:
Hoes:

Afdekmateriaal:

Alle maten leverbaar.

100% latex
65% katoen en
35% vicose.
aan beide zijden
400 g/m2 katoen

Prijsvoorbeeld:
90 x 200 cm van 685,- voor

Deze superieure schuimrubbermatras is een Pirelli 'aktie'
matras en kunnen wij aanbieden voor een zeer scherpe prijs.

Deze - wat steviger - matras is leverbaar in alle gangbare maten.

Pirelli latex: soepel, komfortabel en duurzaam
Uw leverancier:

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1 5 l 4

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

HERINNERING
Maandag 6 april

ACTUELE
POLITIEK

spreekster
Mevr. Bijleveld

Dorpscentrum Vorden
Aanvang 20.00 uur

Bestuur CDA

Salade van de Week:

HAM-
PREISALADE

100 gram 1,65
MAANDAG + DINSDAG

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

500 gram 3,95

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Hamlappen
500 gram 5,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt ik i (>11,50

Hamburgers per stuk 1,00

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Gepaneerde
Schnitzels
5 halen 4 betalen

Gebraden Gehakt
100 gram 0,98

Schouderham
100 gram 1,69

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
gewoon lekker 250 gram O,/D

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

Schouderkarbonades 1 k,io 8,75

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

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 2 - 3 - 4 april

UITDENOTENBAR:

LENTEMIX

250 gram 2,50
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 6 april

PANKLARE

ANDIJVIE
500 gram

1,95

dinsdag 7 april

PANKLARE

RODE KOOL
500 gram

1,25

woensdag 8 april

NIEUW

BOESKOOL
RAUWKOST

250 gram 1,95

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

- „GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

VOEDINGSBOND FNV
afd. Vorden

Gelegenheid tot inleveren van

VAKANTIEBONNEN
van de landbouw

en

VAKANTIECHEQUES
van BV-TAB (voorheen ASF)

in de week van 6-11 APRIL 1992 bij:

H.W. Esselink,
Pr. Bernhardweg 26, Vorden,

tel. 05752-2324.

WEEKENDAANBIEDING

Moorkoppen
een goed gevulde soes

met roomchocolade en slagroom

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5e gratis
't winkeltje in vers brood en banket

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



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en mijn
broertje

Daan

Theo Wiegerinck
Mini Stegeman
Bram

30 maart 1992
Ruurloseweg 29
7251 LAVorden

Met blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van

Laura Barbara

Mare Meddens
Diet Nijhoff
Marjolein
Claartje
Annemarie

26 maart 1992
HetWiemelink26
7251 CZVorden

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en zusje

Iris

Albert en Wilma Velthuis
Esther
Erik

24 maart 1992
Warkenseweg 4
7251 HG Vorden

HERINNERING
Maandag 6 april

ACTUELE
POLITIEK

spreekster
Mevr. Bijleveld

Dorpscentrum Vorden
Aanvang 20.00 uur

Bestuur CDA

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Henkie, waar was je op 1
april 's ochtends om 7 uur?

• Gelegenheid tot inscharen
van pinken. Wissink, Wilden-
borchseweg 14, Vorden. Tel.
05752-6837.

• TE KOOP: 2 bromfietsen,
Kreidler crossbrommers, op-
knappers, samen f 200,-. Tel.
05752-6784.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 6 april van 19.00-
20.00 uur in de koffieruimte
van het Dorpscentrum met u
van gedachten wisselen over
milieu-sparende tips.

• GEVRAAGD: medewerker
(ster) voor recreatiebedrijf
(april tot september). Leeftijd
ca. 16 tot 20 jaar. Ervaring ko-
ken en bedienen strekt tot
aanbeveling. Brieven onder nr.
43-1. Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP: t.e.a.b. ca. 15
stammen grove den (geveld).
Tel. 05736-1221.

• TE HUUR: allerlei feest-
kostuums voor kinderen en
volwassenen. Tevens hoeden
en pruiken. Tel. 05735-1385.

• Weet U? Anja en Simon
zoeken nu tijd. zelfst. woon-
ruimte, omg. Zutphen-Vorden,
beiden werkend. Prijs afh. van
woonruimte, n.o.t.k. Tel.
05750-21535 b.g.g. 05751-
1867.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 2 morgens per
week. Brieven onder no. 1-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Wie kan mij 1 ochtend in de
maand helpen in de huishou-
ding? Tel. 05750-22792.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.
[Gezang293, vers 1;JohnZundel 1870;
J. van den Waals (1873-1922)]

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor
ons geweest is en gedaan heeft, geven wij U
kennis dat vandaag, toch nog onverwacht, is
overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader,
lieve opa en het 'rustpuntje' van onze familie.

Bastiaan de Bruijn
ECHTGENOOT VAN G.F. SCHOLTEN

in de leeftijd van 67 jaar.

Amersfoort

Okemos, U.S.A.

Vorden

Warnsveld

Anneke de Bruijn en
Cobiede Jong

Frans en Susan de
Bruijn-Jackson

Waverly en Vanessa

André en Ida de Bruijn-
Oltvoort

Bas en Janny de Bruijn-
Groot Jebbink

Torn en Simone

Vorden, 29 maart 1992
Het Vaarwerk 13, 7251 DD Vorden

Liever geen bloemen.

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum
'Monuta1, Het Jebbink 4A te Vorden, waar,
woensdag 1 april a.s. van 19.00-19.30 uur gele-
genheid bestaat tot condoleren en afscheid ne-
men.
De dienst van Woord en Gebed zal worden ge-
houden donderdag 2 april a.s. om 13.00 uur in
de Geref. Kerk te Vorden.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na
een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan
onze zorgzame vader en opa •

Bernard Wunderink
WEDUWNAAR VAN G.W. EIJERKAMP

op de leeftijd van 80 jaar.

G. Reerink-Wunderink
H. Reerink

B. Wunderink
H. Wunderink-Groot Wassink

en kleinkinderen

Vorden, 30 maart 1992
Correspondentie-adres:
B. Wunderink, Burg. Galleestraat 50,
7251 EC Vorden

Vader en opa is opgebaard in het uitvaartcen-
trum 'Monuta', Het Jebbink 4A te Vorden, waar
donderdag 2 april a.s. van 19.00 tot 19.30 uur
gelegenheid is tot condoleren en afscheid ne-
men.
De korte overdenkingsdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 3 april a.s. om 13.15 uur in bo-
vengenoemd uitvaartcentrum.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsheb-
ben om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot
condoleren in Bodega "t Pantoffeltje' te Vorden.

Tot onze droefheid overleed heden onze zwager

Ben Wunderink
WEDUWNAAR VAN WiLLEMIEN WUNDERINK-EIJERKAMP

in de leeftijd van 80 jaar.

Vorden : G.J. Eijerkamp

Twello : M. Rouwenhorst-Eijerkamp

Twello : M. Eijerkamp-Klein Haneveld

Vorden : G.W. Eijerkamp
N. Eijerkamp-Lok

Vorden, 30 maart 1992

DEZE WEEK

Heerlijke

Slagroom- of
Roomtompoucen

5 betalenNU

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL.1384

Diep geschokt delen wij U mede, dat plotseling
is overleden onze dierbare broer, zwager en
oom

Antonius Gerhardus Johannes
Tolkamp

op de leeftijd van 51 jaar.

Zutphen : Jo Roos-Tolkamp
Gerrit Roos

Vorden

Hengelo (O.)

Hengelo (Gld.)

Willy Tolkamp-Siemes

Jan Wolsing

Gerard Tolkamp
TruusTolkamp-
Groot Kormelink
Neven en nichten

Amsterdam, 25 maart 1992
Correspondentie-adres:
G.W.J. Tolkamp, Koningsweg 8A,
7255 KR Hengelo (Gld.)

De begrafenis heeft 31 maart plaatsgevonden
op het kerkhof te Kranenburg.

Jouw leven moesten wij los laten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Tot ons grote verdriet is plotseling overladen
onze lieve moeder en oma

Alida Reiniera Pardijs-Ellenkamp
WEDUWE VAN W. PARDIJS

op de leeftijd van 81 jaar.

Wijster: Hannie Hissink-Pardijs
Henk Hissink
Bart en Elles
Hildeen Bas

Vorden : Betty Koerselman-Pardijs
Bertus Koerselman
Aline en Kees
Elles

'orden, 26 maart 1992
Kerkstraat 23

Correspondentie-adres:
Insulindelaan 72, 7251 EK Vorden

crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
in het crematorium te Dieren.

Met leedwezen namen we kennis van het overlij-
den van ons geacht lid

Mevr. A.R. Pardijs-Ellenkamp

op de leeftijd van 81 jaar.

Bestuur en leden Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen, afd. Vorden

Vorden, 26 maart 1992

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - 1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Voor de broodnodige
variatie 'n licht volkoren

met een extra toevoeging
van vezels:

DIAFIT-
vezelrijk
volkoren

Weer 'ns wat anders!

Vers van de
Warme Bakker,

dat proeft U!

I winkeltje in vers brood en banket

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

TE KOOP:

N.A.K. gekeurde

pootaardappelen

Diverse rassen, o.a.:
Eersteling-Doré

Lekkerlander - Parel
Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen.

In Vorden staan wij
elke vrijdag op de markt.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

VOETREFLEXOLOGIE
Behandeling volgens afspraak
Gediplomeerd Voetreflexologe

Mw. R. Goossens-Lichtenberg
Pastoor Thuisstraat 11,

Keyenborg, tel. 05753-1297

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Ontdek het
knakworstjein
de runder vink
De laatste week met Elzasser specialiteiten
bij de Keurslager. En natuurlijk nog steeds
voordelig genieten van lekker vlees en pri-
ma vleeswaren die we op ambachtelijke wij-

ze voor u maken.

MAGERE RUNDER-
STOOFLAPPEN

795
500 gram f •

SCHOUDERHAM
•195

150 gram l •

vleeswarensoecial

MUNSTER
SPEK

225
•

Gebraden spek met
een vulling van ham en
kaas

STRASS-
BOURGER
VINKEN

100 gram

265
Fijn gekruide run-
dervinken met in

het midden een pit-
tig knakworstje. In
20 minuten klaar.

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

HACHEEVLEES
max. 2 kg per klant)

Aanbiedingen geldig 2/4 t/m 4/4
Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14-Ruurlo-Tel. 05735-1337

Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

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

Dorpsstraat 1 O - Vorden

,De Herberg" besteet op 10 april 12l/2 joar,

dan wille
alle vrienden,
verenigingen,

bedrieven
uutneudigen

wie graag
bekenden,
klanten,
en relaties

hierop met

ons 'n borrel te komm'n drinken.

Ie bunt van harte welkom vriedagsoavends
10 april vanaf 20.00 uur.

Hannie, Patricia, René, Vincent en
perseneel van ,,De Herberg"
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m Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met irrijdagvan
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester KJ.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

aan de gemeente Vorden voor het
kappen van 5 beuken aan de
Horsterkamp, onder oplegging
van een herplantplicht voor f>
beuken;
cle heer J.M. Oudsen, het VVieme-
link 4 te Vorden, voor het vellen
van 0.05 ha houtopstand aan de
Larenseweg hoek Heyendaalse-
weg te Vorden, onder oplegging
van een herplantplicht.

OUW- EN
KAPVERGUNNINGEN

Op '24 maart hebben burgemeester
en wethouders de volgende vergun-
ningen verleend:

aan de heerT.J. Leuftink, Warm-
seweg 17 Ie Kt ten , voor het veran-
deren van een boerderij aan de
Zomervreugdweg2 te Vorden;

EIZEN
OP VERLOPEN

PASPOORT NIET
MEER MOGELIJK!!

Vanaf l april aanstaande kunt u met
een verlopen paspoort niet meer de
grens over!! Een verlopen paspoon is
eveneens geen geldig legitimatiebe-
wijs meer, /.odat u geen geld meer
kunt opnemen als u y.ich met uw pas-
poort wilt legitimeren.

In principe maken we uw paspoort
direct klaar, u kun t erop wachten.
Het is hierdoor wel noodzakelijk dat
degene voor wie het paspoort is be-
stemd, /ell komt.
In de praktijk blijkt dat het tussen
10.15 uur en 11.30 uur het het
drukst is, dus als u buiten de/e tijd-

^ET OP OF UW RIJBEWIJS NIET VERLOOPT!!
Op l oktober 1992 verliezen twee rij bewij modellen hun geldigheid. Als
u zo'n rijbewijs niet op tijd vernieuwt, moet u opnieuw examen doen! De
volgende twee modellen verliezen hun geldigheid:
- Model <Sa, rijbewijs volgens oud groot model op linnen, afgegeven tot

l januari 1986. De foto van de houder van dit rijbewijs / i l vast met
twee ringnietogen;

- Model 8b, een kleiner formaat rijbewijs volgens Europees model,
eveneens op linnen, afgegeven tussen l januari 1984 tol l oktober
198(i. De foto hienan zit eveneens vast met twee ringnietogen.

stippen kunt komen, dan wordt u het
snelst geholpen.
Voor een nieuw paspoort moet u
meenemen:

— 2 recente zwart-wit pasfoto's
(identieke);

— oude reisdocument (paspoort of
toeristenkaart);

— f 85,- vanaf K) jaar, voor beneden
de l (i bedraagt het tarief f ()(),-.
Indien er kinderen bijgeschreven
moeten worden bedraagt het ta-
rief f 6,- per paspoort extra.

Ken toeris tenkaart kost U:
-f 28,- vanaf 16 jaar;
- f 18,- als u jonger bent dan 16

jaar.

Indien u jonger bent dan 16 jaar
moeten beide ouders toestemming
geven om een reisdocument af te
kunnen geven, als u bijgeschreven
staat in een reisdocument, moet dit
document eveneens worden meege-
nomen. Formulieren voor de/e toe-
stemming zijn verkrijgbaar op bu-
reau Burgerzaken.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met bureau Burgerza-
ken.

IN VERBAND MET DE KOMENDE
VAKANTIEDRUKTE IS HET VAN
HET GROOTSTE BELANG DAT U
TIJDIG EEN NIEUW PASPOORT
AANVRAAGT!!

VER1.EN EN BOUW-
VERGUNNING MET

VRIJSTELLINGSMOGE-
LIJKHEID

Burgemeester en wethouders zijn
van plan om met toepassing van de
vi ijstellingsmogelijkheid als bedoeld
in artikel 18 A van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, juncto artikel
21 sub b van het Besluit op de Ruim-

telijke Ordening, medewerking te
verlenen aan het volgende bouw-
plan:

— het bouwen van een serre op het
perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie K, nr.
4229. plaatselijk bekend Burge-
meester Galleestraat 28, door de
heer H. Knoet.

De op hel bouwplan betrekking heb-
bend' stukken liggen tot en met 17
ap iu i-.)';)2 voor iedereen ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling
ruimtelijke ordening (koetshuis).

Eventuele bezwaren kunnen tot en
met die datum schr i f t e l i j k aan burge-
meester en wethouders worden ken-
baar gemaakt.

ANLEG
MINI-ROTONDE

BEGINT OP I APRIL
AANSTAANDE

Met de eigenaren van de gronden die
de gemeente in eigendom dient te
verkrijgen om te kunnen beginnen
met de werkzaamheden voor het aan-
leggen van de mini-rotonde op het
kruispunt Ruurloseweg/Dorps-
straat/Stationsweg/de Horsterkamp,
is overeenstemming bereikt. Op
woensdag l april aanstaande kunnen
de werkzaamheden voor het aanleg-
gen van de mini-rotode beginnen.

Het verkeer zal hienan enige hinder
ondervinden.
De twee belangrijkste toeleidende
wegen, de Ruurloseweg en de Hors-
terkamp, /uilen worden aangepast.
Dit kan hinder opleveren, maar het
verkeer zal /.ich wel normaal kunnen
afwikkelen. In de tweede helft van
april zal een noodverbinding tussen
de Horsterkamp en de Ruurloseweg
worden aangelegd. Vervolgens /al

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

f cOMMUNICATIE-AVONDEN
Burgemeester en wethouders gaan communicatie-avonden houden. Ie-
dereen kan tijdens die avonden collegeleden te spreken krijgen. In prin-
cipe /.ijn het informele avonden waar in kleinere groepen met elkaar van
gedachten kan worden gewisseld over tal van /aken.
Iedereen kr i jg t persoonlijk hiervoor een uitnodiging. De eerste avond
vindt plaats op woensdag 8 april 1992 in calé-restauiant Schoenaker.
l)e/e avond is bestemd voor hel oostelijk deel van de gemeente, onder
andere Kranenburg en het deel van de gemeente dat ten oosten van de
Ahnensewegen de Hengeloseweg ligt.
Voor het gedeelte van de gemeente dat ten westen van die wegen ligt,
inclusief die wegen, komt er een avond op 27 april 1992 in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker. Voor het dorp Vorden /.al er een avond plaats-
vinden in het najaar. Iedereen krijgt persoonlijk bericht!!
In de brief aan diegenen die voorde eerste avond uitgenodigd /i j n staat
dat iedereen in de eerste plaats vragen kan stellen aan collegeleden,
maar dat burgemeester en wethouders er ook voor geko/en hebben om
een thema nader toe te lichten. Dit /ou een fietsveil ige voor/iening langs
de Ruurloseweg /ijn.
Bij nader in/ien heeft het college hiervan afge/ien. De avond /al er als
volgt uit/.ien:
A. introductie door burgemeester E.J.C. Kamerling;
B. vertonen van een video;
C. gesprekken in groepen waarbij de leden van het college van burge-

meester en wethouders in die kleine groepen mee /uilen praten.
Kveneens /uilen tijdens die avond enkele ambtenaren aanwe/.ig / i jn
die ook in de groepen /uilen meepraten. U kunt /.elf alle mogelijke
onderwerpen aan de orde stellen;

D. afsluiting.

Het einde van de avond is gepland om omstreeks 22.00 uur, waarna er
nog wat nagepraat kan worden met de leden van het college en cle
ambtenaren.

kort na 30 april 1992 het kruispunt
in / i jn geheel worden opgebroken
om de rotonde te kunnen aanleggen.
De afsluiting van het kruispunt /al
naar verwachting S weken duren.

Het doorgaande verkeer /.al via de
Rondweg en de Horsterkamp wor-
den omgeleid. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de aan te leggen nood-
verbinding.

OOIMEEG
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•V.*.*.* GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-
mens te zijn om met toepassing van het bepaalde in
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, me-
dewerking te verlenen aan het bouwplan van de heer
J. Lieftink, Ruurloseweg 106 te Vorden, voor het ge-
deeltelijk veranderen van de voormalige Medlerschool
in een woning, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie D, nr. 1566 (ged.), op het perceel plaatselijk be-
kend Ruurloseweg 106.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen tot 21 april 1992 voor een
ieder ter gemeente-secretarie (koetshuis) ter inzage,
met de mogelijkheid voor een ieder om hiertegen ge-
durende die periode schriftelijk bezwaren in te dienen
bij hun college.

Vorden, 2 april 1992.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Steenslagschade?
Bespaar f 300,- eigen risico

Steenslagschade kan meestal worden
hersteld. Eerst NOVUS bellen. Wellicht
houdt U zo f 300,- eigen risico op zak.

NOVUS repareert gratis uw voorruit bij u
voor de deur, indien u WA + of All-Risk
verzekerd bent.

Niet voor niets staan ALLE
verzekeringsmaatschappijen achter de
NOVUS-methode.

Bel nu de NOVUS-servicecentrale in uw
rayon of vraag uw verzekeringsadviseur.

novus
•s 05750-42287

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van vrijdag 3 april 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt de ont-
werp herziening (1992) van de voorschriften van het
!>estemmingsplan Vorden-Kom 1980.
Deze herziening heeft betrekking op de bestemming
'Centrum-bebouwing' (vrijstelling toegestane hoogte
op achtererf).

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een ieder zijn eventuele bezwaren tegen deze
plannen (schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeen-
teraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 2 april 1992
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

KINDERKLEDING- EN
SPEELGOEDBEURS

"OTENSIEN"
OP 4 APRIL

De peuterspeelzaal "Ot en Sien" houdt op

zaterdagmorgen 4 april 1992

een kinderkleding- en speelgoedbeurs in de
peuterspeelzaal aan het Jebbink 13A te Vorden.

Tegen zeer redelijke prijzen worden te koop
aangeboden;

baby- en kinderkleding, laarzen, pantoffels,
kinderspeelgoed, kinderboeken en mogelijk

positiekleding.

We hopen op een grote opkomst, derhalve tot
ziens op zaterdag 4 april in de peuterspeelzaal

"Oten Sien".

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRUF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

HERINNERING
Maandag 6 april

ACTUELE
POLITIEK

spreekster
Mevr. Bijleveld

Dorpscentrum Vorden
Aanvang 20.00 uur

Bestuur CDA

TUIN-
LIEFHEBBERS

OPGELET!
De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, afd.
Vorden heeft zaterdag

4 april een

PLANTEN-
RUILBEURS
van 13.30-15.30 uur

op het Kerkplein N.H. Kerk
van tuinplantenstekjes.

VOLGENDE WEEK
WORDT HENGELO EEN

STUK FLEURIGER...

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

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

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



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 2 april 1992
54e jaargang nr. 1

Smid Barendsen startte
in 1802 een bedrijf

I fier en onderstaand een foto uit het verleden van het bedrijf.

In het centrum van Vorden richtte in het jaar 1802 ene Hendrik
Barendsen een kleine smederij op. Hij en zijn nakomelingen wa-
ren kennelijk vakmensen, want vandaag, 190 jaar later, is op het-
zelfde adres aan de Zutphenseweg, nog altijd de alom bekende
smederij en constructiewerkplaats van de familie Barendsen ge-
vestigd. Ook nu nog heeft een Henk Barendsen de leiding van dit
bedrijf, dat inmiddels met twee goedlopende winkels is uitge-
breid. De heer Barendsen staat in wijde omtrek bekend als een
vakman; hij is bovendien een dynamische persoonlijkheid. Het
bijzondere jubileum van '190 jaar Barendsen' moet dan ook fees-
telijk worden gevierd.

Vuurwerk als geschenk
Al enkele jaren ver/oigt de aktieve
Vordense Oranjevereniging op Ko-
ninginnedag (30 apri l) een feestpro-
grammadat met een vuurwerk wordt
bekroond. Kik jaar is echter de f inan-
ciering van /o'n kostbaar vuunverk
een probleem. Daarom is het be-
s tuu r van de Oranjevereniging bij-
/onder b l i j dat de heer Barendsen
heelt toegezegd dit jaar de kosten
van dit vuurwerk voor /ijn rekening
ie nemen. Ken passender feestgc-
schenk aan de inwoners van de- ge-
meente Vorden is nauwel i jks denk-
baar.

Speciale Oranjevorsten-
prijsvraag
Daarnaast is de leestmaand april u i t -
geko/en vooreen ak t ie waarin de zes
Oranje-vorsten centraal staan die in
de afgelopen 190 jaar over ons land
hebben geregeerd. Hun foto's zijn
afgebeeld in de etalages van de twee
/aken van Barendsen: de gereed-
schap- en ijzerwarenwinkel aan de
/ulphenseweg ( inc lus ie f t u inmeu-
belen, kachels, hout en verf) en (ie-
schenkenhuis Barendsen aan de
Kerkstraat in het hartje van Vorden.
l ie t publiek wordt gevraagd op een
oranje \ \ eds t r i jdkaar t in te vullen
welke foto bij welke Oranjevorst
hoort. Voor de ju i s te inzenders die
bovendien nog een andere opgave
moeten invul len , is een zestal bij/on-
der aant rekkel i jke prijzen beschik-
baar met als hoofdpri js een complete
5-deligesel tu inmeubelen ter waarde
van f650,- De wedstrijdkaart wordt
beschikbaar gesteld aan ieder die ge-
bruik maakt van een van de voordeli-
ge- [ubileumaanbiedingen. De uit-
s lagvan de wedstrijd zal door de jubi-
laris persoonlijk bekend worden ge-
maakt t i jdens het vuunverk op Ko-
ninginnedag.

Kleurwedstrijd
Daarnaast is er voor de jeugd een
aardige kleurwedstrijd met leuke
prij/en en stelt de heer Barendsen
gratis vele honderden lampioens be-
schikbaar waarmee op de avond van

Koninginnedag de jeugd aan een
vrolijke lampionnenoptocht kan
deelnemen, (/ie feestkrant Oranjeve-
reniging; daar staat de opgave in wat
je kleuren moet)

Originele actie
Het is duidelijk dat de familie Ba-
rendsen er in geslaagd is dit unieke
jubi leum op passende wijze te vie-
ren. De klanten van beide /aken kun-
nen profiteren van de voordeelaktie
en een mooie pi ijs winnen in de wed-
s t r i jd . De kinderen worden goed be-
dacht en de hele bevolking kan straks
genieten van een grandioos vuur-
werk dat dank zij het jubilerende be-
dr i j f gratis door ieder kan worden be-
keken. Die eenvoudige smid Hendrik
heeft dat in het jaar 1802 allemaal
niet kunnen voor/ien toen hij be-
sloot in Voiden een /aak te begin-
nen.

Zwembad
'In de dennen'
In de afgelopen winterperiode /ijn er
in het /wembad ' In de dennen' diver-
se verbouwingswerkzaamheden ver-
richt. Op zaterdag 9 mei wordt het
/wemsei/oen 1992 weer geopend.
Ook nu heeft het bes tuur weer een
mooie brochure samengesteld. De/e
brochure wordt in de tweede week
van april 1992 huis-aan-huis be-
zorgd in de gemeente Vorden door
de l'T f. Via de/.e brochure wordt een
ieder in de gemeente in de gelegen-
heid gesteld, gebruik te maken van
de voordelige voorverkoop-tarieven.

De/c- voordelige prij/en gelden dan
ook alleen t i j dens de voonerkooppe-
riode. Later komt men via Weekblad
Contact nog eens uitvoerig terug op
het nieuws rondom het /wembad 'In
de Dennen'.

Plattelandsvrouwen
/aterdag 4 april heeft de NBVP een
planlemui lbeurs op het programma
staan, /ie adver tent ie elders in dit
blad.

DONATEURSAVOND
VORDENS MANNENKOOR
Afgelopen zaterdag hield het Vordens Mannenkoor zijn jaarlijkse
donateurs/contactavond, een soort muzikale 'toogdag' waar de
deelnemende koren zich ten opzichte van elkaar van hun beste
kant laten zien zonder dat er sprake is van een wedstrijdverband.
Waren vorig jaar o.a. het Madrigalkoor Krefeld en het Operette-
koor uit Rosmalen te gast, dit jaar waren dat het 'Twents Byzan-
tijns koor' en het studenten-kamerkoor 'Het ene Oor' dat het
meer reguliere repertoir van mannenkoren doorbrak.
Het Warnsvelds Mannenkoor dat
opende met Bach, Handel en Liszt
/orgde overigens op speelse wijze
voor een leuk contrast met een selec-
tie uit 'Maske in Blau' van Raymond.
'Die Gelresanghers' uit Arnhem
volgden met een repertoire dat bij de
aanhangers van het Vordens Man-
nenkoor goed bekend is. Interessant
om die nummers nu eens in een an-
dere benadering te horen alhoewel
een trage opvatting toch een slepend
karakter krijgt. Het jeugdige amster-
dams gemengde kamerkoor 'Het ene
oor' bracht een prettige verfrissende
afwisseling in het programma van
mannenkoren waardoor ook de lan-
ge zit van twee uur goed was te ver-
werken. Het is hoopgevend voor
/ang-lievend Nederland als je merkt
dat de jeugd het aandurft om juist op
basis van muzikaliteit en zonder een
extraorbitante performance nog
prestaties te leveren in een omgeving
van kritisch luisterende koorzangers
ook. Wel moet er hier en daar, en met
name aan de onderlinge volume af-
stemming tussen partijen en piano
nog wel wat bijgeschaafd worden.
Het applaus van de mannenkoren
met hun 'aanhang' en de donateurs
was dan ook zeer verdiend. Na deze

muzikale verkwikking bracht het
Twents Byzantijns koor een zestal re-
ligieuze liederen uit de eeuwenoude
Byzantijnse kerkmuziek. De aparte
specifieke klank van de/e muziek
kwam onder de leiding van de jonge
dirigent extra goed tot zijn recht in
de uit het rond het jaar l 100 stam-
mende kerk van Vorden. Dat hel koor
ook thuis was in de muziek van ande-
re staten van en rondom de voorma-
lige sovjet-unie bewezen zij in de
daaropvolgende nummers. Het Vor-
dens Mannenkoor zelf sloot als ge-
bruikelijk de avond af. Ditmaal met
een zevental werken waaronder,
evenals bij het lustrumconcert van
vorig jaar, weer enkele volledig nieu-
we en weinig uitgevoerde. De inzet
van koor, dirigent Bert N ij hof en so-
list-koorzanger Ludo Eykelkamp re-
sulteerden zoals van deze combinatie
bekend, weer eens in een uitmunten-
de prestatie. Aan de zangeisavond
die om 19.30 u was begonnen werd
om 21.30 uur het 'contact'-gedeelte
verbonden met een geslaagde feest-
avond in 'de Herberg' waar tussen de
dans en tijdens het smeren der kelen
door het Twents Byzantijns koor nog
en kleine toegift 'uit de losse hand'
werd gegeven.

De Zonnebloem
Op maan^B} 25 mei a.s. houdt de
vereniging De Zonnebloem' haar
jaarlijkse dagboottocht voor Vorden/
Wichmond/Vierakker en omgeving.
Er wordt gevaren met een zeer mo-
derne ruimjkboot, hetgeen de acco-
modatie v^ple deelnemers zeer ten
goede zal komen. Deelname is be-
doeld voor alle aan huis of inrichting
gebonden zieken, gehandicapten en
hulpbehoevenden en alleenstaande
ouderen van alle gezindten. Vooral
ook rolstoelpatiënten komen in aan-
merking. Het onbijt en de avond-
maaltijd kunnen gewoon thuis wor-
den gebruikt, i.v.m. dieet etc. Voor de
lunch, consumpties en ontspanning
zal op de boot worden gezorgd. Ver-
pleging en dokter zijn aan boord
aanwezig. Kosten: De deelnemers-
prijs per persoon bedraagt f 25,—.

Mocht deze bijdrage bezwaarlijk zijn,
gelieve contact op te nemen met on-
derstaande adressen. Vlci^fc-m zelf
voor vervoer van en naar ere boot te
zorgen. Indien dit onmogelijk is, kan
men zich eveneens wenden lot on-
derstaande adressen. Aankomst en
vertrek /uilen plaats vindetffeanaf de
IJsselkade in Zutphen. Hrangstel-
lenden dienen zich tijdig op te ge-
ven.

Voor Kranenburg: Mevr. J.G.W.
Schotsman, Hamsveldseweg 10,
7251 LR Vorden, tel. 05752-6737.
Voor Vorden: Mevr. J.A.N. Woltering,
Burg. Galleestraat 18, 7251 EB Vor-
den, tel. 05752-1746. Voor Wich-
mond/Vierakker: Mevr. M.J.M. Klein
Kranenbarg, Hackforterweg 31,
7234 SH Wichmond, tel. 05754-
1269.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Gestoofd rundvlees "Mexicana"
In de Mexicaanse keuken combineert men gestoofd vlees graag met
pittige zaken, zoals Spaanse pepers en paprika's en met verschillende
groentesoorten en maïs.
Reken voor dit stoofgerecht voor 4 personen op 600 gram rundlappen
of hacheevlees.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen.
Verhit 3 eetlepels (zonnebloem)olie en 35 gram boter. Bak het vlees er
onder voortdurend omscheppen aan alle kanten bruin in.
Voeg er tijdens het bakken eerst l grote grof gesnipperde ui en daarna
2 uitgeperste teentjes knoflook aan toe. Strooi er wat zout en (veel)
grof gemalen zwarte peper over. Doe er daarna het in vierkantjes ge-
sneden vruchtvlees van 2 groene en l rode paprika (zonder draad en
zaadlijsten) en l gesnipperde rode Spaanse peper (eveneens zonder
zaad en zaadlijsten) bij. Schenk er vervolgens zoveel kokend water (of
bouillon) bij dat alles net onder staat. Leg het deksel op de pan en laat
alles gedurende anderhalfuur zachtjes stoven. Voeg eventueel wat ex-
tra water toe.
Doe er vervolgens ca. 300 gram diepvries doperwtjes en 2 deciliter ge-
zeefde tomaten (pomodoro passato) bij.
Laat het geheel gedurende 10 minuten zachtjes sudderen en voeg er
daarna de inhoud van l groot blik of pot maïs bij. Schep alles goed om
en laat de maïs door en door warm worden.
Voeg naar smaak nog wat zout en/of (cayenne)peper toe.
D ien het gerecht op in een voorverwarmde schaal. Strooi er eventueel
nog wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers
een schaaltje met kruidenboter op tafel.

Bereidingstijd: ± 2 uur
Energie per portie: 2550 kJ (610 kcal)

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Mijn man en ik werken allebei in loon-
dienst. We hebben 2 jonge kinderen waarvoor we ge-
durende 2 dagen per week, 8 uur per dag kinderopvang
hebben. We betalen onze oppas f 128,00 per week (zij heeft
daarnaast geen inkomen). Is dit voor ons aftrekbaar? En
hoe zit het dan met de oppas?

De kosten die gemaakt /ijn vanwege opvang van de kinderen
zijn als gevolg van de nieuwe richtl i jn van de staatssecretaris
voor een deel aftrekbaar van uw inkomen. Daarbij is het niet
van belangvoor welke vorm van kinderopvang u heeft geko-
zen: dat mageen instelling of een particulier zijn. Van belang
is wel dat de kosten gemaakt zijn om te kunnen werken en
dus niet om bijvoorbeeld gezellig een dagje of avondje uit te
gaan. Een deel van de gemaakte kosten komt voor eigen reke-
ning. Hoe hoog het bedrag van de niet-aftrekbare kosten is
hangt vervolgens af van uw bruto inkomen.
We zullen een voorbeeld geven: het bruto gezinsinkomen
(van u en uw man) bedraagt over 1992 f" 75.000,00 stel u
heeft aan de oppas betaald f4.864,00 (608 uur per jaar voor
2 kinderen) de aftrek zou dan zijn:
totaal betaald voor kinderopvang f 4.864,00
af: drempel-l kind vgs. tabel 608 f 2,30* is f 1.398,00

-l kind vgs. tabel 608 f 0,35* is f 213,00
f 1.611,00

Aftrekbaar bedrag f 3.243,00
(* deze bedragen zijn volgens een tabel afhankelijk van het
inkomen)

Deze aftrek valt onder de werkelijke beroepskosten. U mag
daarbij zelfde keuze maken wie van u beiden de aftrek claimt
of deze aftrek naar evenredigheid verdelen.
Zolang de kinderopvang beperkt blijft tot 2 dagen per weck
hoeft u hiervan geen aangifte te doen bij de inspectie loonbe-
lasting!
Wél zijn er een paar administratieve voorwaarden aan ver-
bonden, zoals: het kunnen overleggen van gedateerde reke-
ningen, waaruit blijkt
a. de naam en het adres van de instelling of de persoon die de

opvang heeft verzorgd,
b. de leeftijd en naam van elk opgevangen kind,
c. de periode(n) waarin de kinderopvang heeft plaatsgevon-

den en
d. de in totaal in rekening gebrachte bedragen.

Het resultaat is wel dat dit alles kan leiden tot een leuke
aftrekpost.
Uw tweede vraag: hoe het dan met de oppas zelf zit, zullen we
volgende week bespreken.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De liegt, BloemmdeuU & Wii'gerinck/A-4

C.rot'p: Accountants en Belastingadviseurs, Ruu>losnneg2I, 7251 l.A Vorden.

Scholieren plantten
900 stuks
bosplantsoen
Woensdagmorgen hebben 167 leer-
lingen van de hoogste klassen van de
basisscholen in totaal 900 stuks bos-
plantsoen geplant. Dit bestaat onder-
meer uit hazelaars, vlierstruiken,
meidoorns etc. Verdei werden op het
industrieterrein aan de Oude /u t -
phenseweg een 10-tal grotere eiken
geplant. Wethouder mevr. Aartsen
plantte de eerste boom en wees iu
een toespraak tot*de leerlingen op
het belang van de/.e boomplantdag.
De organisatie was /oals te doen ge-
bruikel i jk in handen van de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden.

Operation
Friendship
Operation Friendship is haar hos-
ting jaar begonnen met de traditio-
nele boerenkoolavond. De/.e /omei
komt voor de- zesde keer een groep
jongeren uit Amerika naar Vorden.
/ i j /uilen drie weken worden onder-
gebracht in gastgezinnen. Vorden or-
ganiseert een drieweeks programma
voor de- jeugd van Amerika en Vov-
den. l Iet is de bedoeling dat de- Ame-
rikanen kennis maken met de- Neder-
landse cul tuur , /o zal er de/.e di ie
weken o.a. een bezoek worden ge-
bracht aan Amsterdam, Den l laag en
Apeldoorn. Daarnaast zal de omge-
v ingvan Vorden verkend worden. De
Achtkastelentocht zal per fiets wor-
den verreden. Fr zal een klompen-

maker i j en een molen bezocht wor-
den, terwijl er nog vele andere akt iv i-
teiten op het programma staan.
Operation Friendship Vorden pro-
beert geld voor het programma bij-
een te krijgen dor allerlei akt ies ie or-
ganiseren. De- boerenkoolavond in
de Kapel in deVVildenborch is de eer-
ste- a k l i v i t c i t die geld heeft opgele-
verd. De- Amerikaanse jongeren / u i -
len van 1 1 juli t/m 3 augustus in Vor-
den te gast / i j n .

GMvL
afd. Warnsveld e.o.
Op donderdag 2 april a.s. houdt
(IMvL, afd. Warnsveld c-.o. haar.jaar-
vergadering in Triangel' te Leesten.
Na het huishoudelijk gedeelte /al de
heer H. Graaskamp uit Vorden een
inleiding houden over emigratie in
voormalig Oost-Duitsland en Polen.

Collecte
Reumafonds
De actie voor het Nat ionaal Reuma-
fonds in het kader van de landelijke
inzameling in de week van 15-21
maar heef t in de kerkdorpen Vierak-
ker-Wichmond het mooie- bedrag
van f 1714,50 opgebracht. Hartel i jk
dank aan iedereen die spontaan
heeft meegewerkt tot het welslagen
van de collecten. Mocht men dooi
omstandigheden de collectant ge-
mist hebben dan kun t u alsnog uw
bijdragen storten op giro 842 t .n .v .
het Nationaal Reumafonds te 's (Ira-
venhage.



JAN VAN AART VAN JAN DE BAKKER
Roomboter

Appetpencees
10 voor

Roomboter
flevu/de j Grof

Paashaasjes
NU 10 voor . ^

6,00 l *'°ö

Koop Uw TAPIJTVINYL en
LAMINAAT bij de 'Spannevogel'
Betrouwbaar - eerlijk advies - vakbekwame stoffeerders en
jarenlang woonplezier!

Tevens nu
3 nieuwe dessins in laminaat!

DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

GROENSPECIALIST

G.J. BOSMAN
Aanleg en onderhoud van tuinen

Vraagt u eens vrijblijvend informatie

Elke zaterdag verkoop van

TUINPLANTEN
in GROOT ASSORTIMENT

tegen

SCHERPE PRIJZEN

Kervelseweg 23
Hengelo Gld.

Tel. 05753-2619 Fax 2693

Hengelo

Vorden Rondweg
Tankstation

Doetinchem

Groenspecialist
G.J. BOSMAN

AANBIEDING
voor de hele maand april

ARISTO CATANIA
Hedendaagse gord/jnstoffen in de

atmosfeer van de oude Romeinen

»7\J per meter (l 40 breed)van 41.90 voor

U kunt altijd ̂ Bblijvend onze
stalenkollektie van meer dan 1000
stoffen komen bekijken.
Stalen mee naar huis nemen, om goed te
kunnen combineren met bv. meubels
kan ook. ^fe

Natuurlijk verrorgen wij ook het
vakkundig confectioneren tegen een
zeer acceptabele prijs!

Tot ziens!

DISBERGEN
textiel en babymode
woninginrichting zonwering

Ruurloseweg 17-7255 DE Hengelo Gld

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uw fauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

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

Kom naar Halle, kom naar OTTEjN!
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
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DOE MEE,

BEL 06-300400.
Advertentie aangeboden door Drukkerij Wee vers Vorden

EN EEN GROTE KEUS IN
* Sweaters
* Truien
* Blouses
* Jacks
* Blazers
* Broeken

gur * T-Shirts
* Shorts
* Bermuda's

*** * Leggings
DEZE WEEK BIJ AANKOOP VAN f 100.- EN MEER

T-SHIRTS
voor

10 KLEUREN * MAAT S t/m XXL * 100 % KATOEN * PERFEKTE KWALITEIT * WINKELPRIJS 9.95

American Stock
DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943



Barendsen 190 jaar en dat
moet gevierd wordenl
Voorjaar 1802. Een ondernemend man begint op de Zutphenseweg in Vor-
den een smederij. Deze Hendrik Barendsen, de voorvader van de huidige
generatie, is de grondlegger van een bloeiende zaak die nu bestaat uit een
in de hele regio bekende smederij en constructiewerkplaats plus een tweetal
weivoorziene winkels, waar service en vakmanschap heel centraal staan. Op het nu al 190 jaar oude adres
is de gereedschap- en ijzerwarenzaak gevestigd, maar u kunt er ook terecht voor tuinartikelen, hout,
verfwaren en kachels alles volgens de voordelige 'Knapt'op'-formule. Vlakbij deze zaak in het hart van het
dorp vindt u Geschenkenhuis Barendsen met een rijke sortering artikelen voor praktisch huishouden,
serviezen en bestek en geschenken om het huis mooier te maken.

Het is duidelijk: dit zeldzame jubileum moet luisterrijk worden gevierd en dat gebeurt op drie manieren.

Prachtige prijzen
voor de wedstrijd:
Wie is die
Oranjevorst?
leder die in de maand april gebruik maakt van een of meer van de hieronder genoemde feestaanbie-
dingen ontvangt een oranje Wedstrijd kaart. Vul in welke letter bij welke Oranjevorst hoort (zie de foto's
in de etalages) en geef op hoeveel oranje ballen er in de etalage liggen. Kaart(en) uiterlijk 28 april
1992 inleveren bij een van de Barendsen-zaken. Wie beide vragen juist of het meest correct heeft
beantwoord, dingt mee naar de hieronder genoemde prijzen.

1 Tien maal voordeel
Hieronder vindt u 10 zeer aantrekkelijke
aanbiedingen die in de maand april gel-
dig zijn zolang de voorraad strekt. Goe-
de raad: wees er dus vlug bij en profi-
teer van deze extra jubileumaanbiedin-
gen.

2 Jubileum-wedstrijd
leder die gebruik maakt van een Jubi-
leum-aanbieding ontvangt bij aankoop

van dit produkt een (oranje) Wedstrijd-
kaart. In de etalage staan de foto's van
de zes Oranjevorsten, die in deze 190
jaar over ons land hebben geregeerd.
Zet hun namen in de goede volgorde op
deze kaart en vul bovendien in hoeveel
oranje ballen er in de etalage liggen.

3 Bijzondere feestgeschenken
Als u de kaart (of kaarten) uiterlijk 28
april a.s. inlevert dingt u mee naar de

zeer aantrekkelijke prijzen die hiernaast
zijn vermeld. De winnaars worden door
Henk Barendsen bekendgemaakt tij-
dens het vuurwerk dat op Koninginne-
dag wordt afgestoken.

Dat vuurwerk is een feestgeschenk van het
jubilerende bedrijf Barendsen aan de Vor-
dense bevolking. Een geschenk dat door de
Oranjevereniging in dank is aanvaard omdat
het een waardige afsluiting zal zijn van een
feestelijke Koninginnedag.

1e prijs: 9-delige tuinmeubelset
Een zomer vol tuinplezier voor de winnaar van deze
hoofdprijs: een fraaie tuinmeubelset van het
kwaliteitsmerk Hartman, bestaande uit een tafel en 4
stoelen, plus 4 kussens, tot een waarde van f 650,-.

2e prijs: Panasonic stofzuiger
Een robuuste hulp die u vele jaren goede diensten zal
bewijzen in het huishouden, want Panasonic staat voor
kwaliteit.

3e prijs: stoomstrijkijzer Rowenta
Het meest-ideale strijkijzer van deze tijd. Dit is de kans
het gratis in uw bezit te krijgen.

4e prijs: barbecue
Een bron van genot voor familie en vrienden. Compleet
met de nodige accessoires.

5e prijs: de befaamde 'Kruimeldief'
De mini-stofzuiger van Black en Decker, erkend als de
handigste hulp m huis.

6e prijs: telefoon
Zo'n extra telefoon met keuzetoetsen is altijd welkom.

De eerste vijf artikelen zijn verkrijgbaar in het Geschenkenhuis (Kerkstraat 1), de overige artikelen zijn verkrijgbaar in de zaak aan de Zutphenseweg nr. 15.

Tien feestelijke voordeel-aanbiedingen KOP EN SCHOTEL (A)
van wit porselein met fraai bloemdecor.
Keus uit drie dessins. De normale prijs is
f 3.50, maar in deze feestmaand betaalt u
slechts

f2.95
HOUTEN EEND (B)
Tweezijdig handbeschilderd op 10 mm dik
hout. Hoogte 18 cm.
Staan met z'n tweeën erg leuk in de
vensterbank. Normale prijs f 6.75 maar nu
per stuk slechts

15.95
GEURIG PUNTDOOSJE (C)
gedecoreerd met streep of stip en gevuld
met engelse (bloemen)melange. Brengen
geur in huis. 25 cm. Normaal f 3.50.

f 2.95
POTPOURRI GEURBRANDER (D)
Terra cotta - formaat 15 cm hoog. Gevuld

met droogbloemen. Voor vulling keus uit
diverse geuren. Nu slechts

f9.75
LASAGNESCHAAL (E)
Ovenvaste 'Pyrex'-schaal voor zes
personen o.a. voor het bereiden van
lasagne. Formaat 35 bij 23 cm. Prijs f 15.95,
maar u betaalt in april de jubileumprijs van

f 12.95
STERKE TUINHANDSCHOENEN (F)
U hoeft nu geen vuile handen meer te
krijgen dank zij deze solide
tuinhandschoenen voor de vriendelijke
feestprijs van
f f 2.50

REGENMETER (G)
op steel en met geheugenschijf. Extra
voordelig van f 13.75 nu voor maar
A f 9.95

TUINGEREEDSCHAPSET (H)
bestaande uit onkruidsteker, krabber en
verplantschepje van solide Hendik-Jan
kwaliteit. Normale prijs f 21.95 en nu

f 17.95
BISON LIJMSET (l)
in cadeauverpakking (flacon houtlijm en
tube Bisonkit). Van f 5.60 nu voor

f4.75
GROTE BUITENBLOEMPOT (J)
middellijn 41 cm van kunststof in terra cotta
motief. Vorstbestendige kwaliteit. Normale
prijs f 28.95. Jubileumprijs

f 23.50

Barendsen
Zutphenseweg 15 Vorden (telefoon 1261)
Kerkstraat 1 Vorden (telefoon 1742)

RADIO, TV, ANTENNES EN SCHOTELS
In ons installatiebedrijf staat service hoog in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koel-
kasten, k'ein huishoudelijke apparatuur en schotelontvan-
gers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

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

• Landlustweg 32 STEENDEREN • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

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

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

REUMA
DESnilE

PIJN

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

;;—TV.'.'-?..
N.ltlOll.l.ll Rc-llliuldl

St. i t i /nl . i . in 128.
: GW IVnH. i . i

B . ink : 70.70.70.84S.
v. 324.

O N Z ! F O L D E R

Voor uw TUINAANLEG
ONDERHOUD-ADVIES
Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhof16a- VORDEN
Tel. 05752-2054

b.g.g. 3778 of 1164

Voor adviezen zijn wij vrijdag en
zaterdag aanwezig.

DEZE AANBIEDING
VERDIENT DE

VOORKEUR

Modern karpet
met een boeiende tekening

in klassieke kleuren. Dolan garens.
Diverse maten. 165 x 230 cm

r
VOORKEUR

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

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

fashion

KINDER SHIRTSKINDER BODYWARMERS
een gestreept shirt in diverse

kleuren en met driekwart mouw
Tuunteprijs 22.50

ALLEEN DEZE WEEK

Maten 128 t/m 176
in unikleuren Tuunteprijs ƒ 35,-
DEZE WEEK SLECHTS

In bloemdessins Tuunteprijs ƒ 39.95
DEZE WEEK SLECHTS

KINDER T-SHIRTSGemaakt van een zware twill kwaliteit
en met Bermudapijpen.
Maten 104 t/m 164

in diverse uni kleuren
Maten 104 t/m 17625°° MET RONDE HALS
kosten ze slechts

Tuunteprijs 29,95
NU SLECHTS

MET CAPUCHON slechts

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE



De COÖPERATIEVE RABOBANK "RUURLO" B.A.
vraagt voor spoedige indiensttreding een

COMMERCIEEL-
ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER (MA/)
voor de afdeling Particulieren

Tot de taken van de gevraagde medewerker behoren
o.a. het uitvoeren van diverse administratieve
werkzaamheden en het beheren van een kas.

Van de kandidaten verwachten wij:
— een opleiding op HAVO / VWO / MEAO-niveau
— leeftijd ca. 20 jaar
— goede contactuele en commerciële vaardigheden
— service-gerichteinstelling
— bereidheid tot verdere studie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer
J. Gotink, hoofd Particulieren (tel. 05735-2155).

Bijzonderheden:
De aanstelling geldt in eerste instantie voor een
periode van 1 jaar en kan daarna omgezet worden in
een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 16 april a.s.
richten aan de directeur van de Rabobank "Ruurlo",
Postbus 9, 7260 AA Ruurlo.

Rabobank C3

Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

^^ r̂ ̂ ^^^^^•^UOPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh./r.w.achterop
12S 3-drs. luxe, trekh./radio
12S 4-drs. TR, radio
13N 3-drs. swing, 1 eig./radio/spatlappen
1 3N 3-drs. LS,
1 eig. /trekh. /open dak/br.b./spatl v + a.
13i 3-drs. LS, 1 eig./spatlappen v.
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit
1 5D 3-drs. Swing, 1 eig.
14i 3-drs. Swing, 1 eig.
14i 3-drs. Swing, 1 eig./get. glas/g. l. wielen

OPEL KADETT
12S 3-drs. luxe, hella grille/trekh./radio
13S 5-drs. LS, trekhaak/spatlappen
13S 3-drs. LS, 1 eig./LPG
13N 5-drs. Club, 1 eig. /ex Kolthoff
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
16S 4-drs. GT, trekhaak/radio-cass.
16D 3-drs. LS, diesel/stootstr./spatl. v.
13N 3-drs. LS, 1 eig.'/radio
1 3i 3-drs. LS, 1 eig.
13N 5-drs. stationcar, 1 eig.
13N 4-drs. LS, 1 eig./get.glas
1 4i 3-drs. Life,
1 eig./rad.cass./v + a spatlappen
14i 3-drs. Life,
1 eig./trekhaak/get.glas

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekh.
1 6S 4-drs. LS, trekh.
1 6D 4-drs. LS, trekh./r.spiegel
1 6S 5-drs. Traveller,
LPG/trekh./spoilers v + a/mistl. + verstr.
18S 4-drs. Sprint,
1 eig./rad.cass./GT int./get. glas/l. m. velgen

OPEL VECTRA
18S 5-drs. GL,
1 eig./LPG

OPEL OMEGA
20i 4-drs. Sport,
heel veel acc./LPG
20i 4-drs. GL,
trekh./spatl. v + a/get. glas/hoofdst. a.
18i 4-drs. GL,
radio/trekh./get. glas/dakant./hoofdst. a./CPV
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.ü/trekh.
20i 4-drs. Pearl,

wit
blauw

rood (71)
zwart

rood (79)
zwart

rood (79)
rood (79)
rood (71)

zwart

rood (m)
rood (79)
blauw (m)

wit
rood (79)
zilver (m)
rood (71)

wit
blauw (m)

wit
wit

blauw (m)

wit

bruin
grijs (m)

blauw (m)

platina (m)

wit

blauw

zwart (m)

grijs (m)

blauw (m)

wit

1 eig./CPV/get. glas/power steering/tunnel console blauw (m)

OPEL REKORD
20S 4-drs. Traveller, LPG/open dak/5-bak
22i 4-drs. Traveller, automaat/1 eig./rad.cass.

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs.
Austin Metro 1000 3-drs., trekh./spatl. v.
BMW3182-drs.,
Citroen Visa Club 5-drs., 1 eig. /open dak
Fiat Uno 1000 S Fire 45S 3-drs.,
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig./LPG/trekh./rad.cass.

blauw (m)
goud (m)

rood
blauw (m)
goud (m)

wit
1 eig./mooie auto blauw

Fiat Ritmo 3-drs. 70 L, 1 eig./rad o/open dak/trekh
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Ford Escort 1300 CL 3-drs., r.sp egel/radio kit
Lada Samara 1300 3-drs.,
Mazda 323 F 1600 GLX 5-drs., 1
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak

eig.

Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv.
Volvo 340 L 5-drs. 1400, LPG
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje
VWPolo 1050 3-drs.,
radio.cass.

silver (m)
silver (m)
goud (m)

wit
beige

rood (79)

grijs (m)
rood

wit
rood (m)

rood

123.000 km
86.000 km
91 .000 km
65.000 km

48.000 km
64.000 km
69.000 km

110.000 km
43.000 km
16.000 km

70.000 km
90.000 km

175.000 km
56.000 km
49.000 km
55.000 km

146.000 km
86.000 km
61 .000 km
49.000 km
59.000 km

24.000 km

37.000 km

146.000 km
153.000 km
190.000 km

*

148.000 km

33.000 km

127.000 km

159.000 km

110.000 km

92.000 km

198.000 km

39.000 km

224.000 km
104.000 km

88.000 km
68.000 km

150.000 km
70.000 km
37.000 km

155.000 km
71 .000 km
57.000 km
66.000 km
46.000 km
28.000 km

110.000 km
56.000 km

153.000 km
100.000 km

72.000 km

w.v. = wordt verwacht

K€W.J.
Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13,

/ (

van
der
Lochem

UH-1!

1/84
7/85
6/86
4/88

1/88
1/89
6/89
6/89
5/90
3/90

4/84
7/86
9/87
3/87
1/87
4/87
1/87
4/88
8/89
3/89
6/89

5/90

7/90

5/82
6/84
3/85

4/86

4/88

1/89

1/88

6/88

4/87

4/87

6/90

1/86
12/85

4/83
1986
10/79
10/83

6/88

9/87
5/88
6/87
4/87
4/89
9/90

1/88
1/89
1/85
6/86

8/85

EL

7.450,-
9.250-

11.400-
14.950-

15.950-
16.950-
16.600,-
17.250-
18.400-
18.900-

6.950-
11.900-
11.950-
14.950-
14.950-
16.400-
15.950-
16.600-
19.250-
20.400-
19.900-

21.800-

21.500,-

4.500-
6.750-
6.900,-

12.800-

18.250-

22.600-

22.500,-

23.500-

18.800-

17.450-

32.750-

9.800,-
9.750-

2.950-
6.250-
3.500-
4.950-

13.900-

8.900-
9.850-

12.250-
13.250-
10.750-
24.500-

13.900-
15.750-
5.250-

11.500-

8.300-

.e

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

•

KOOI
®: 05730-52555.

keuze van vloerbedekking,
zonwering en decorstoffen

bepaalt voor ** g l
een groot deel f ijl M J

de sfeer thuis. l/\^^
Laat je hierbij

adviseren door
vakman.
Want die

vertaalt jouw
ideeën in sfeervolle materialen en

geeft handige tips. Kom daarom snel
langs en ontdek Esfera's meer dan

kamerbrede collectie voerbedekking.
Vinyl of tapijt: verkrijgbaar in diverse
kwaliteiten en in de prachtigste
kleurvariëteiten.

Stap dus 'ns binnen en haal
meer woonsfeer in huis.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Hooikoortsbestrijding
kost voortaan
niet meer dan
55 cent per dag.

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

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

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

Limmen/Holland

Hooyfree
VERKRIJGBAAR BIJ:

drogisterij parfumerie

TEN KATE
Zutphenseweg 2 Vorden

Nefit-Turbo. Stoken^»
met Schone Winst! \ $

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

l geld oplevert. Stap eens bij ons
''binnen. We vertellen >y B E | T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

ZATERDAG 4 APRII

ZONDAG 5 APRII
-i -7-_oo u u F=*

'.00 UUR LIDO DISCOI

HOUSE PARTY
I2O.30 UUR GROTE Z/VAI

BUS 9
21.40 VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN

Vooral als u het tegen 'n gunstig tarief leent bij de SNS bank.

Geld lenen is een normale /.aak. En do SNS bank is ook daarvoor een

vertrouwd adres. Wilt u eens praten over een lening, dan geven we u

graag advies. Immers: iedere situatie is weer anders. Dus kijken we samen

welke kredietvorm het best bij u past. In ieder geval bent u bi j ons voor-

delig uit! Wilt u meer weten? Kom gerust langs op een van de kantoren.

Of vul de bon in en stuur hem op. Dan krijgt u alle informatie plus een

aanvraagformulier snel thuisgestuurd.

Stuur mij informatie over de leningen van de SNS bank.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

[GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR|
GUZENOPHALERS (M)

CITY • LIDO • TEL: 05440 • 61308

Zend de bon in een envelop zonder post/egel naar:
SNS bank, Antwoordnummer 1130, 7300 VB Apeldoorn.

TOT 19.00 UUR HALF QELD
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

SNS»
We doen 't gnaag beter dan gped.
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Primeur in Vorden:
draaibare rotonde
R i n del tfk is het dan zover in Vorden. Najaren van voorbereiding en
veel gepraat is men woensdag begonnen met de aanleg van de
rotonde hy 'Klumper'. In vele plaatsen heeft men dit al toegepast,
dus Vorden kon niet achterbleven. Of het nut heeft en of het alleen
maar een hobby is omdat een ander het ook doet, dat laten wij in het
midden.
Doch Vorden heeft een primeur: een meedraaiende rotonde. Spe-
ciaal voor de wagens van Gems en transportbedrijf Woltering, die
toch wel veel moeilijkheden verwachten met het draaien van hun
grote wagens, zou dit dé oplossing zijn en de buurtbewoners zullen
er zeker bhj mee /yn. Tenminste als het zo is als de wegenbouwers
uit Rotterdam beweren. Deze mensen hebben jarenlang ervaring in
de aanleg van tunnels, wegenbouw e.d. Een van de ambtenaren van
de gemeente Vorden kwam een half jaar geleden in contact met
deze mensen en het hele plan werd besproken.
Eindeüjk zal dan woensdagavond 20.00 uur de proef op de som
genomen worden. Met een vrachtwagen van de firma Woltering zal
gedemonstreerd worden hoe een en ander in /y n werk gaat. Dit
alles in aanwezigheid van het voltallig college van B&W en het
gemeentebestuur alsmede de omwonenden en de besturen van de
Ondernemersvereniging Vorden en de Industriële Kring Vorden.
Woensdagmorgen is men al begonnen met de voorbereiding. De
rotonde zal meedraaien richting Horsterkamp en die automobilis-
ten die dan toch door het dorp willen, moeten rechtsaf de Stations-
weg in, dan linksaf de Molenweg en weer linksaf de Burg. Galleé-
straat in. Uiteraard kan ook de Horsterkamp worden genomen en
dan de Beatrixlaan in.
Er /y n plannen om achter hotel Bakker een groot parkeerterrein te
maken maar dit zal nog wel even duren want de gemeente Vorden
komt financieel al genoeg in de problemen door al deze nieuwe
maatregelen. Onder andere krygt het dorp een gedaantewisseling
met bloemperken, nieuwe bestrating en hopenüjk nieuwe tegels
langs de Nieuwstad want het is haast niet meer te doen voor de
oudere mensen om zich over de trottoirs te verplaatsen. Er doen
zich nu al veel valpartijen voor, vooral bij de boom aan de Nieuw-
stad hij de winkel van Morsinkhof. Hopenüjk blijft er nog tyd en
geld over om dit te herstellen.
Wanneer het experiment woensdagavond is gelukt zal er veel geld
bespaard kunnen worden op de aanleg van de rotonde. Fotograaf
Braakhekke zal een foto-impressie van het gebeuren maken welke
wij te zijner tyd in Contact zullen plaatsen.

itievaria GROEP VORDEN

Op 2() maart werd een man gecon-
troleerd die zijn auto wilde gaan be-
sturen terwijl hij onder invloed van
alcoholhoudende drank verkeerde.
Na blaastesten e.d. bleek de man
1.6% in zijn bloed te hebben, het-
geen 3x over de toegestane wettelijke
grens is. De man een rijverbod gege-
ven voor de t i j d van 7 u r e n en zi jn
auto Ier plekke laten staan.
Alcohol en het huidige verkeer: Dat
kun je niet maken.
Op 2(> maart omstreeks 15.25 uur
vond op dr /utphenseweg ter hoogte
van de Decarrijneweg een zeer ern-
stig ongeval plaats. Een bestuurder
van een vrachtautocombinatie reed
over de Zutphseneweg in de r icht ing
/utphen. Deze bestuurder moest
stoppen onr tegemoetkomend ver-
keer ongehinderde doorgang ie ver-
lenen, omdat zijn rijstrook verhin-
derd werd. Uit de Decanijeweg kwam
de Vordense fïetster en ging rechts
naast dr vrachtauto fietsen. Aldaar
verloor ze haar evenwicht en kwam te
vallen.Juist op dat moment begon de
vrachtauto weer op te rijden en kwam
zij onder de vrachtauto terecht. De
lirtstrrwas op slag dood.
Op de Mosselseweg vond op 27
maan omstreeks 06.20 uur ' een aan-
ri jding plaats tussen twee personen-
auto's. Beide auto's raakten elkaar
met de linker buitenspiegel. Een van
de betrokkene reed door zonder zich
kenbaar te maken en liet de ander
met de schade zitten,
l ir de nacht van zaterdag op zondag
is er ingebroken in een bedrijfspand
op de Nijverheiclsweg te Vorden.
Men is het pand binnengekomen
door verbreking van een raam aan de
achterzijde. Een lichtdetector werd
vernield. In het pand werd een kluis
geforceerd en een in die Iduis lig-
gend geldkistje werd meegenomen
en in een pand opengebroken. Een
geldbedrag werd ontvreemd. Ver-
moedelijk heeft/hebben de dader(s)
al le t i j d gehad. In de aanwezige
i i i imte was kof f i e gezet. Door de
Technische Recherche van het Korps
Rijkspolitie is een onderzoek inge-

steld naar sporen. Een ieder die iets
verdachts heeft gesignaleerd wordt
verzocht zich bij de politie Vorden te
melden.
Op 29 maart werd uit de trein Win-
terswijk-Zutphen te Vorden door de
Rijkspolitie Vorden een jongeman
aangehouden, die in Lichtenvoorde
fietsen had ontvreemd. De man aan-
gehouden en uit de trein gehaald en
vervolgens overgedragen aan de
Rijkspolitie Lichtenvoorde voor ver-
der onderzoek.
()p 30 maart werd door de Rijkspoli-
tie Vorden een vergunning uitge-
schreven voor het laten opzetten van
een beschermde vogel, een bosuil.
Tussen zondag 29 maart en maandag
30 maart werd van een geparkeerde
personenauto op het Hoetinkhof
twee velgen met banden ontvreemd.
De auto bleef geparkeerd staan,
maar nu op de as. Aangifte van dit
feit werd gedaan.
In Wichmond wer van een perceel de
groene PTT-brieven bus met paal
ontvreemd. De totale waarde is f
70,—. Op de brievenbus staat met
stickers nr. 29. Ook in Delden werd
een PTT-bus ontvreemd. Indien ie-
mand de bus(sen) weet/vindt gaarne
melden aan de Rijkspolitie Vorden.
Op zaterdagavond werd vanuit de
stalling van de NS bij het spoorsta-
tion te Vorden een groene damesfiets
ontvreemd, merk Multycycle, met
handremmen, versnellingen. Aangif-
te is opgenomen.
In de periode vanaf 29-2 t/m 30-3
1992 zijn de navolgende goederen/
dieren als vermist/gevonden aange-
geven bij de Rijkspolitie te Vorden.
Voor informatie enkel tijdens bu-
reau-uren op de doordeweekse da-
gen bij de Rijkspolitie te Vorden,
Raadhuisstraat 5.

Gevonden/of aankomen lopen:
Blauwe damesportemonnaie met
een geldbedrag, huissleutel, merk
Lips, een ring, een reclamebord met
opschrift 'Soft-IJs' in draaicaroussel,
plaid of paardedeken, diverse kleu-
ren, aan komen lopen 2 ponies, een

hangslot, merk Hema, aan komen lo-
pen een poes zwart/wit met zwarte
«taart, twee sleutels merk Abus aan
plastic en ijzeren ring, aan komen lo-
pen een haantje kleur wit/ zwart, een
herenhorloge merk Sertina met
band, 2 autosleutels merk Nissan aan
een hanger met opschrift: Autobe-
drijf Langwerden.

Verloren of weggelopen:
een slag van een buikwagen onge-
veer 4 meter lang en een doorsnee
van 9 cm (materiaal rubber), dames-
horloge merk Prisma met leren
bandje en zwarte wijzerplaat, sleutel-
bos met vermoedelijk 5 sleutels in
blauw leren hoesje, schakelarmband
met naamplaat met opschrift 'Mike',
kinderbody-warmer, rood met aller-
lei kleuren, sleutelbos met ongeveer
8 sleutels met sleutelhanger met
merk 'Renate', weggelopen een grij-
ze kater met gele halsband, een ron-
de zilveren speld met blauw motief,
weggelopen een grijs poesje met
rode halsband, een goudkleurige
armband doublé; meisjeshorloge
merk 'Lorus Quarts' met blauw
bandje, aan komen vliegen, 3 sier-
duiven (2 rood/witte en l zwart/ wit-
te, een portomonnaie met aanzien-
lijk geldbedrag, aan komen vliegen/
lopen een witte pauw, een huissleutel
met paars label, metalen laadschop/
bakje voor minikraantje, portemon-
naie met opschrift Marlboro met o.a.
bankpas en een SOS ketting en enig
kleingeld erin, weggevlogen een fa-
zant met wit /zwart /blauwe nek en
lange staart, een parker balpoint,
metaal met op clip opschrift 'SV Zut-
phen', een leesbril met goudkleurig
monteur en zwart koordje, weggelo-
pen een zwart/ witte kater.
Nogmaals: voor informatie, opgave
e. cl. gevonden en verloren voorwer-
pen c.q. aangelopen/aan komen
vliegen en weggelopen/weggevlo-
gen dieren enkel tijdens bureau-
uren op doordeweekse dagen bij de
Rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5.

Wereldwinkel
De eersi^mologische thee
terwerefa
De Neeclwood Plantage (Sri Lanka)
is de eerste die biologische thee ver-
bouwt. Er worden geen chemische
bestrijdingsmiddelen of kunstmest
gebruikt. Het werk is arbeidsintensie-
ver , en de theebladen zijn van hoge
kwal i te i t . Na het met de hand pluk-
ken worden de theeblaadjes ge-
droogd, gezeefd en uiteindelijk fijn-
gesneden. Na het sorteren in grove
en fijne thee wordt de thee verpakt.
De theeplukstcrs behoren tot de
groep 'Thee-Tamils', die ooit door de
Engelsen uit India zijn gehaald, en
nu in een ellendig bestaan op de on-
derste sport van de maatschappij-
ladder leven. Door het tot stand ko-
men van een CAO tussen de planta-
ge-eigenaren, vakbond en de over-
heid, is de situatie de laatste jaren
verbeterd. Dankzij investeringen van
een grote Srilankaanse thee-expor-
teur is het mogelijk geworden om ge-
gar andeerde biologische thee te ver-
bouwen en te exporteren. Uw thee is
dus niet alleen gezonder, maar de
aankoop ervan draagt bij aan het
welslagen van dit unieke project.
Vrouwen van 'People's Cornpany'
(Volksbedi ijf) in Darnbadenya ver-
pakken de biologische thee in mand-
jrs van palrnblad. De 800 theepak-
sters vlechten de mandjes thuis of in
een atelier van het bedrijf. Ze verdie-
nen een dagloon dat overeenkomst
met het loon van een theeplukster.
Ken deel van de verdiensten storten
zij in een sociaal fonds, waarui t zij
bijvoorbeeld de bouw en het onder-
houd van hun bui /en betalen. We-
reldwinkel Vorden verkoopt deze
thee en ook nog d ive r se andere soor-
ten. Elke Ie en 3e v r i j d a g van de
maand op de markt.
Ben je koud, dan zal thee je verwar-
men. Berr je warm, dan zal thee je
verkoeling schenken. Ben je neer-
slachtig, thee zal je opwekken. Ben je
gespannen, thee zal je kalmeren.

De boerderij en
de basisscholen
In het kader van een projekt 'Scholen
gaan de boer op' bezochten 425 kin-
deren van 19 basisscholen uit Vor-
den, Warnsveld en Zutphen diverse
boerderijen.
Behalve de scholen deden er 27 boe-
ren aan het projekt mee.

Op dinsdag 24 maart waren er op
elke school al vroeg l of 2 boeren, die
de kinderen uit de hoogste groepen
om een inleiding te geven over het
leven en werken op en om de boerde-
rij, 's Middags bezochten de kinde-
ren, verdeeld in groepen, een van de
27 deelnemende boeren.
Dergelijke projekten blijken nodig,
aldus dhr. Heuvelink te Warken,
voorzitter van de projektcommissie.
De kinderen weten nl. weinig of niets
van het boerenbedrijf. Ze weten wel,
dat de melk van de 'melkfabriek'
komt, maar dat het de koe is, die de
melk geeft is soms zelfs nieuw voor
hen. De meeste belangstelling kre-
gen vanzelfsprekend de dieren.
V( x >ral de kalfjes waren in trek.
Na afloop kregen de kinderen een
aantal versnaperingen en een kleur-
plaat.
Dat het enthousiasme voor een der-
gelijk projekt groot is blijkt wel uit
het feit, dat het al voor het 5e jaar
wordt gehouden. Ook de deelname
van de scholen en boeren is groot.
Kortom: een prachtig samenwer-
kingsprojekt tussen onderwijs en be-
drijfsleven.

Jong Gelre afd.
Warnsveld
Voorlichtingsavond Rijkspolitie
Op donderdagavond (1 a p r i l zal erin
buurthuis 'Dr Spil' een
voorlichtingsavond worden gegeven
over de nieuwe verkeersregels en ver-
keerstekens. Aan de hand van
dia's zal dit alles toegelicht worden.
Ookniet-leden zijn welkom.
Culturele wedstrijd
Op vri jdagavond 10 april zal de c u l -
turele wedstr i jd gehouden worden in
het Dorpscentrum te Vorden. Ook
deze keer zal afd. Warnsveld mee-
doen. Thema dit jaar is: 'Leefbaar-
heid op het platteland'.
Schietavond
Op donderdagavond l(>^«il gaat
men een avondje scliieterr op de
schietbaan van Wil lem Tril i r r B r u r n -
rnen. Ook dit keei verzamelen bij de
Timmeriee.
Eierzoekwedstrijd
Op maandag 20 april (L'e^aasdag)
gaal uren op zoek naar eieren. Want
ook bij JongCielre hoort een ei erbij!
's Morgens verzamelen bij de Bogge-

Koninginnedag
Op donderdag 30 april zal hrt tradi-
tionele voetbaltoernooi weer plaats-
vinden op sportveld "J Braamveld' in
Warnsveld. Jong Gelre zal hier met 2
gemengde teams aan meedoen. Op-
gave b i j : tel. 05751-13 13.

De landelijke manifestatie Kom in de Kas wordt dit jaar op zater-
dag 4 april gehouden met uitzondering van Noord-Brabant en
Limburg. Daar heeft de landelijke open dag voor de glastuin-
bouw plaats op zondag 5 april a.s. Op deze dagen zetten zo'n 350
tuinders in het hele land hun kasdeuren open om het publiek een
kijkje te laten nemen achter de schermen.

Tuinbouw is kennis, kunde en tech-
niek. Een bezoek aan een tuinderskas
is een leerzame ervaring. De bezoe-
ker krijgt volop de gelegenheid om te
/ien hoe de tuinders handig gebruik
weten te maken van insekten om pla-
gen te bestrijden. Ook kan men in de
praktijk moderne milieuvriendelijke
produktiesystemen en -technieken,
zoals de teelt op water of steenwol,
bekijken. Ook kunt u een gesprek
aanknopen met de tuinder, zijn
vrouw of een medewerker.
Korn irr de Kas wordt dit jaar voor de
vijftiende maal gehouden. Het the-
ma is dit keer Tuin van Europa'.
Tuinbouwbedrijven zullen het pu-
bliek met behulp van vlaggenguir-
landes van de twaalf l idstaten van de
E(i duideli jk maken hoeveel van hun
produkten (groenten, bloemen en
planten) naar de verschillende lan-
den wordt geëxporteerd. Een bezoe-
ker kan ook zien dat steeds meer ver-

schillende soorten gewassen in Ne-
derlandse kassen worden geteeld.
De tu inbouw is de meest Europees
georiënteerde economische sector in
ons land. Zo'n 75 procent van de
produkten wordt naar een Europees
land geëxporteerd. Ook onze vak-
kennis gaat door heel Europa. In me-
nig land staan kassen vol met Neder-
landse technische hulpmiddelen. De
Nederlandse tuinbouwexport verte-
genwoordigde in 1991 een waarde
van 13 mil jard gulden waarvan de
glastuinbouw zo'n 9 miljard voor
haar rekening neemt. De tuinbouw is
daarmee koploper in agrarisch Ne-
derland.
Informatie over de 28 gebieden en
de bedrijven die meedoen aan Kom
in de Kas is verkrijgbaar bij de NTS,
trlrfoon O l 710-272'! l . Naast t u in -
bouwbedi ijven zi jn in veel gebieden
ook akkerbouw- en veehouderijbe-
drijven te bezoeken.

Expositie in bieb
vraagt aandacht voor
kerkuilen en weidevogels
Met een expositie in de Vordense bibliotheek vraagt de vogelwerk-
groep Noordwest Achterhoek aandacht voor kerkuilen en weide-
vogels.

Weidevogels: de expositie is vooral
ingericht, om de problematiek weer
onder de aandacht van de mensen te
brengen, in de hoop dal een aantal
van hel /.ich geroepen zal voelen dr
vogelbeschermers dr hrlprnde hand
Ie bieden.Juist in hel voorjaar name-
lijk moet er heel veel werk worden
vervet ten behoeve van de weidevo-
gels, x.oals hrt markeren van de nes-
ten en het inventariseren van de vo-
gelstand. Op dit moment heelt dr
werkgroep vogelbroedterreinen in
Ruurlo, Barchem en Lochem, maar
men /ou het aantal broedterreinen
graag willen uitbreiden, maar dat
heeft geen zin als er niet meer vrijwil-
ligers komen om het nodige werk te
doen. Op tol vogrlbroedtenrin ver-
klaarde weilanden of bouwlanden is
het rapen van eieren verboden. De
expositie Iaat verder het wel en wee

van de kerkuil in ons larrd /.ien. Nadat
deze fascinerende u il in de winter van
196.S in stand was teruggevallen van
ca. ,'WOO paar naar slechts 100 paar',
is dr vogel jarenlang met u i t s te rven
bedreigd geweest. Nadat in l l . ) N ( > nog
geen 300 paren geteld werden, is de
s l a r r d vooral dr laatste j a ren mede
d a n k / i j massaal p laa t se r r van nestkas-
t e r r gestegen lot l 200 paai' in l ' . M . H .
Deze explosieve toename kon alleen
bereikt worden door de medewerking
van vele welwillende boeren, die te-
vens het lot in de handen hebben van
de weidevogels. Wie dr werkgroep de
helpende hand wil bicdrn bij het be-
schermen van dr weidevogels kan
bellen naar: H. Jeeninga, tel.
05730-51 Of),") of G., Klomberg, t r i .
05730-56325. Dr expositie in de bi-
bliotheek duur t van 7 april t/m 25
april.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6, 7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Spreekuur: iedere woensdag 9.00-12.00 uur

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn.
In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten
voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

In de maand april kunnen weer radio-uitzendingen voor senioren
'De derde jeugd' worden beluisterd op vier achtereenvolgende
vrijdagavonden op radio Omroep Gelderland. Vrijdag 3 april:
Groepsmaatschappelijk werk als nieuw fenomeen. Vrijdag 10
april: Vakantiemogelijkheden voor ouderen. Vrijdag 17 april: Al-
koholproblemen en ouderen en zinnig medicijn-ge"bruik door ou-
deren. Vrijdag 24 april: Reakties van de Radiosoos op de boven-
genoemde uitzendingen.

Rommelmarkt 'Wehme'
Op zaterdag 23 mei wordt er een
rommelmarkt in het verzorgingste-
huis 'De Wehme' gehouden. De op-
brengst wordt gebruikt voor het op-
zetten van een groepsverzorging in
de Wehme.

Tijdelijke opname
In het kader van het flankerend be-
leid bestaat er in bijna alle verzor-
gingscentra de mogelijkheid van een
tijdelijke opname, ook in de Wehme
bestaat sinds enige jaren deze moge-
lijkheid. Tijdelijke opname houdt in
dat u net als de reguliere bewoners
van een verzorgingscentrum 'zorg
op maat' krijgt. Dit betekent dat u die
zorg die nodig is en dat u dingen die
u zelf kunt ook zelf doet. Tijdelijke

opname kan ui tkomst bieden na een
ziekenhuisopname, voor ecrr herstel-
periode of wanneer de verzorg(st)er
van degene die zorg behoeft op va-
kantie gaat of ziek wordt. In de Weh-
me zijn voor dit doel een 4-tal kamers
ingericht. De verblijfsduur kan 6 we-
ken zijn, in overleg kan dit ui tgebreid
worden naar 8 weken. Inlichtingen
over deze ouderenvoorziening kunt
u verkrijgen bij uw huisarts of in de
Wehme', tel. 1448.

Gratis nota
Als u iets wilt vastleggen bij de nota-
ris, maar weinig geld heeft, is er toch
een oplossing. De wet op het notaris-
ambt biedt namelijk aan on- en min-
vermogenden de mogelijkheid om
grat i s van de dienstverlening van een
notaris gebruik te maken. Als u denkt
gratis of met ko r t i ng van zijn dienst-

en gebruikt te kunnen maken, moei
u een verklaring omtrent inkomen
en vermogen van de gemeentelijke
sociale dienst toenen. N o t a r i s l i j n :
070-3469393.

Handig zelfstandig thuis
Deze week iets over de telefoon. De
telefoon: bi jna iedereen gebruikt dit
reuze handige apparaat. . .

F.nkele eenvoudige telefoonaanpas-
singen op een rijtje voor mensen op
leeftijd, die niet meer zo goed horen.
Wanneer U gebeld wordt maar l '
hoort de telefoon niet goed, kan een
extra bel hulp bieden. De extra bel
kan door de FIT ook irr andere ruim-
ten geplaatst worden.
Slechthorenden kunnen op hun tele-
foontoestel aangepaste hoorns krij-
gen waarmee ze het ontvangen ge-
luid kunnen versterken. Bovendien
kan er een 'meeluister-luidspreker'
aangebracht worden zodat met beide
oren het telefoongesprek kan wor-
den gehoord.
Dan is er ook nog de 'meeluister-
luidspreker' die op het torstri wordt
aangesloten. De luidspreker is uit-
schakelbaar en de geluidssterkte kan
meteen knopje geregeld worden.



Lido dancing Groenlo:

The Continuing Story op de
zondagmiddag
Na een eerste maand met spektakel kan eenieder die ons bezocht
heeft beamen, dat de zondagmiddag geen verveling hoeft te bete-
kenen. Vandaar dat wij ook in de maanden april en mei reeds een
groot aantal boekingen hebben gedaan, om een zo gevarieerd
mogelijk programma te bieden voor zowel jong als oud (er). Het
programma voor de maand april ziet er voorlopig als volgt uit:

Zondag 5 april 'Nightshade' Zondag 19 april (Ie Paasdag)
Nightshade bestaai uit f> uit de klui-
ten gewassen meiden afkomst ig uit
N'oord-1 Jmhurg. De groep bestaat
ongeveer 'l jaar . l i e t begon als een
grap. Omdat hun vr ienden ook in
een band speelden, dachten de da-
mes 'wat / i j k u n n e n , dat kunnen wij
ook', /o ge/.egd, /.o gedaan. I n s t r u -
menten werden aangeschaft en een
oefenru imte werd gevonden. De da-
mes werden gevraagd voor een op-
treden in hun geboorteplaats en om
een a f g a n g te voorkomen begonnen
/ij serieu/er te oefenen, l i e t optre-
den weideen groot succes.
Dooi t oeva l werd de band ge/ien
door producer I lans van I lemei t, die
in l ' .M.H) voor V H I A een p laa t produ-
ceerde van de band, met als t i t e l 'A
moment awav ' . Nu 2 jaar later is de-
band klaar voor het echte werk. Ne-
derland, hou je vast!

Zondag 12 april 'Time'
Door ac l i l c - i hoekse- mu/iekkenners
\ve-rd e-e-n toe -passe l i jke - omschr i jv ing
gegeven voor de- optre-de-ns van ele/e
hand, n a m e l i j k : 'Time' is gekke-r.
swingender, inspirerender en / i j I H - -
staan gelukkig nog, voor de- rest kun
j e - /.e- he- t he-st o m s c h r i j v e n als het
twe-n t se Al l i ch t .
( i o e d e - v v i j n he-hoe- l ' l geen krans, v a n -
daar ge-e-n ve-rdere o m s c h r i j v i n g ,
maar laat j e - aangenaam verrasse-n.

Met het middagprogramma van de/e
dag / i j n wij op het moment nog in
onderhandeling, maar het / a l : . / t. in
ck'dagbladen worden aangekondigd.

Zondag20 april 'KGB Band'
Met de K( iB /ijn wij bij/onder con-
tent , ge/ien het fei t dat het hier gaat
om een format ie ' die maar enkele ke-
ien per jaar optreedt . Kn hoe! De
Kathol ieke ( ie lenheids Band bestaat
u i t s l u i t e n d u i t r a smu/ ikan ten , d ie na
ja ren lange e ivar ing besloten af en
loc- de mu/ ika le k rach ten te bunde-
len en enkele optredens per jaar te
doen om dan ook compleet uit de bol
te gaan. De K(iB staat garant voor
een energiek en swingend optreden,
waarbij nie t swingen n i e t toegestaan
is.

Zondag 26 april 'D. C. Party
Train'
DC Party Train bestaat uit K) perso-
nen die /ie h in hoofd/aak hebben
toegelegd op het swingende genre
waaronder Motown M u sic en Dance
Classics. Bij het horen van de/e band
kan de doorsnee toehoorder maar
een d ing doen. DANSf.N. Wij raden
de/e act aan, bij al diegenen die- met
hel probleem van ovenv'u hl kampen.
S l u i t je aan bij de/e feest- t re inü

Voorkoming misdrijven
Voorkoming van misdrijven is in de eerste plaats een zaak die de
burgers aangaat. Zij zullen in voorkomende gevallen maatregelen
moeten treffen ter voorkoming van bepaalde misdrijven. De poli-
tie kan behulpzaam zijn en aanwijzingen geven aan de burgers om
herhaling van bepaalde misdrijven te voorkomen. De politie doet
daarbij een beroep op de individuele burgers om melding te ma-
ken van omstandigheden, die niet door de beugel kunnen. Er zijn
nu eenmaal meer burgers die met z'n allen meer zien wat niet in
de haak is, dan dat er politie-ambtenaren zijn.

uw h u l p kan de pol i t ie nu eenmaal
minder als met uw hulp. Indien u be-
reid bent om met ons samen te wer-
ken, dan behoort het tot de mogelijk-
heden om een /odanig 'k l imaat ' te
scheppen, waarin 'de preventie' een
gloeiende plaats /al gaan innemen .

"De Rijkspolitie Vorden

Wij /ijn dan ook de mening toege-
daan dat Voorkoming van misdrij-
ven' een gezamenlijke k r ach t inspan-
ning van /ouel burgers als pol i t ie
moet / i j n om te /orgen dal bepaalde
strafbare leiten niet meet p laa t sv in-
den, jaarlijks ontvangt de politie veel
aangi f ten van bijvoorbeeld inbraken,
verniel ingen, d i e f s t a l van f ie tsen,
d ie f s ta l van auto 's , d i e f s t a l van voor-
werpen uit auto's,doorrijden na aan-
rijding, ete. Vorenstaande f e i t e n k u n -
nen voor een groot deel worden te-
ruggedrongen met behulp van de
burgers. Ind ien u iets / ie t , waalman u
maar exen het vermoeden heef t dat
het niet in orde is, bel dan de pol i t ie ' .

Wij proberen dan /.o spoedig moge-
lijk maatregelen te t r e f f e n en naar de
bepaalde plaats te gaan. lo t de komst
van de pol i t ie is het dan /aak om uw
ogen goed de kost te geven en even-
tuee l n o t i t i e s te maken bijvoorbeeld
van een kenteken en merk van een
auto .

Na het onder/oek b l i jk t dat er 'niets '
aan de hand is? Dat is dan gelukkig.
Denk als melder of meldster dan niet
dat u de poli t ie voor n ie t s heeft la ten
komen. Wij komen liever voor n ie t s
dan een keer te laat. Nu is er toe h iets
voorgevallen en niemand heef t iets
ge/ien. Dat kan n a t u u r l i j k . Bij de
a a n g i f t e van de benadeelde heeft de
politie allerlei gegevens nodig. Daar-
over nu enkele t ips:
- laat bij het constateren van een in-
braak altijd alles precies /o liggen als
u het hebt aangetroffen. Bel direct de

pol i t ie en houdt toeschouwers /oals
buren en famil ieleden uit uw wo-
ning;
- als uw fiets gestolen is, weet dan in
ieder geval welk merk de fiets heel t ,
de k l e u r e n het f r amenu inmer en de
ingegraveerde postcode f h u i s n u m -
mer;
- als u de au to onbeheerd achte r laa t ,
sluit de/e dan at. Laat nie ts van waar-
de / ich tbaar in de auto achter;
- laat in ieder geval nooit de kopie
van deel III in de auto liggen (/ie
hiervoor het opschrift op kopie deel
I I I v a n h e t ken tekenbewi j s ) ;
- /org dat u bij diefstal van uw eigen-
dommen een nauwkeurige beschrij-
v i n g k u n t geven van de gestolen goe-
deren. ,

Bij de rijkspolitie van Vorden is een
medewerker, die naast het 'gewone
politiewerk' tevens belast is met
'voorkoming misdri jven' . Hij kan in-
dien dit noodzakelijk is advies geven
ter /ake voorkoming van misdrijven.
Diverse folders / i j n aan het politie-
bureau verkrijgbaar. In de folders
wordt voor l ich t ing gegeven en er / i j n
folders waarin u beschrijvingen kunt
maken van uw eigendommen. Ook
/ i j n er /ogenaainde vakant iekaarlen,
die u k u n t invullen. Uw woning
wordt dan gedurende de tijd dat u
afwe/ig bent, /oveel mogelijk in het
suveillam escheina opgenomen en u
bent van enig toe/icht ver/ekerd.

Mede door dit artikel hopen wij, dat
u wordt gestimuleerd om waar moge-
lijk misdrijven Ie voorkomen, /onder

Opening
tennisseizoen
Opeiiingstoei nooi tcnnissei/oen 4
april met als hoogtepunt de- o f f i c ië le
opening van de nieuwe bui tenver-
l icht ing . Het programma ter gele-
genheid van de- open ing van het tcn-
nissei/ocn bij sportvereniging Socii
/ iet er als volgt u i t : Zaterdagmiddag
l apri l : Openingstoernooi in de
vorm van een racketmiddag. 's
avonds: o f f i c i ë l e opening door de
voo i / i t t e r J . Mar i jn i s sen , overhandi-
ging t ra iningspakken door sponsor
Sport '72 aan competitie-teams, ont-
steken v a n de ver l ich t ing , demonstra-
t i e - p a r t i j tussen de A-spclers Jan van
Mui len en Bas Coulier, rac ketavond
voor alle leden. Rad van Avon tuu r
met leuke pi i j / en , demons t ra t ie ad-
vies over rac kets en bespanningen
door Sport '72 uit /u lphcn. Tussen
het tennissen dooi wordt er ge/orgd
voor een hapje en een drankje- . Aan
ie-dc-r aanwc/ig t enn i s l id wordt uit-
s lu i tend op de/e dag een presentje
verstrekt

KCVO-Vorden
Vorelen l he -e - f l na lange t i j d he-t /oei
de-r overwinning weer mogen proe-
ven. In de uitwe-dstri jd te-gen KCVO
werd he-t 0-1. In de- beginfase kiee-g
Reindjan Westerveld 2x een kans om
Vorelen op voorsprong t e - / e - l t en . Het
lukte net niet . Verder voor de- rust

weinig speklakula i ie momenle -n . Na
de- l h e - e - was hel gel i jk raak. Pc t e - r
11 oevers glipte op rechts langs e - n k e l e -
verdedige-rs. / i j n voor/et werd in pa-
niek door e-e-n verdediger van K( A ( )
in e-ige-n doel ge-kopt 0-1. De- thu i s -
c l u b moest komen, want b i j e-e-n over-
w i n n i n g was KCVO /e-ke-r van be--
houd van h e - t I e - klasse! s< hap. Kan-
se-n we-rde-n door KDVO voorwaart-
se-n op k n u l l i g e - w i j / c - vc rp ru l s t .
Dank/ij Ronald de- Be-us, jan Groot
J e - b b i n k e - n I - rank Rouwenhorst b l ee - f
de nul bij Vorden ach te r in gehand-
haafd. Door deve- ovenvinning heel t
Vorden nog e-e-n kle ' in kansje het vier-
de- klassersehap te verle-ngen. /ondag
spee-lt Vorden ui t te-gen / u l p h a n i a .

Ratti - Concordia
In de/e wedstrijd waar de bal aange-
boden werd door 'd ( ) lde- Smidse- /ou
veel geseoord moeten worden. Van
dit a l le -s kwam nie t s terecht omdat de'
gasten uit We h l bi j /onder goed te-
genstand boden. De- r u s t s t and was
daarom nog maar I - O in he-t voordeel
van R a t t i , de/e goal werd ge-maakt
de>e>r Mark Sueters. Na de rust c-e-n
feller R a t t i e-n dat t e su l t ee - rde - in 2
snelle t r e f f e r s van M. Sueters en P.
I m m i n k . Hierna werd n i e - t me-er ge-
scoord, /aterdag a.s. wordt e-r in en
te-gen Ke-rbe-ek gespeeld. Bij wins t is
R a t l i l ( / a t e - rdag ) KAMPIOEN. Dus
komt a l l e - n e-n moe-dig/e aan.

Bridgeclub BZR
Uitslagen woensdag 2T> maart:

Groep A: l Mevr. Alewijnsc- mevr.
Bodewes 03.7%; 2 hr. Be-rgman/hr.
Groot Brame-1 f).S.7%; 3 mevr. Born-
kamp/me-vr. Hendriks 52.L"

Groep B: l Mevr. v/d Vlugt/hr. G i l l e -
65.7%; 2 mevr. Gasse-ling/me-vr. War-
naar 64.3%; !i mevr. Groenwold/
mevr. Karssenberg 57.4'V .
Klke- woensdagmiddag in he-t dorps-
centrum/'t Stampe-r t je- , i n l i c h t ingen
tel. 2830.

UW BIJDRAGERS VAN LEVENSBELANG
Kerngezond en dan opeens.,,... 60,000 mannen

en vrouwen worden jaarlijks getroffen door een
hartinfarct of een beroerte,

Dank zij de nationale collecte en de girale giften
van de Nederlandse bevolking stelde de Hartstichting
de afgelopen jaren een groot aantal landelijke
onderzoekscentra in staat wetenschappelijke projecten
uit te voeren, waardoor niet alleen de sterfte aan hart-
en vaatziekten is gedaald maar ook het leven van de
patiënt, in vergelijking met vroeger, waardevoller werd.

Helaas moesten in 1991 een aantal belangrijke
projecten, gericht op het terugdringen van hart- en
vaatziekten, enige tijd worden uitgesteld door een
tekort aan financiële middelen.
Met uw hulp kunnen we een dergelijke situatie in
1992 voorkomen.

Giro 300 - Bank 707070.600

Y] nederlandse hartstichting
\L/ vrienden van de hartstichting

Nationale Hartweek 5 t/m 11 april 1992
Postbus 300, 2501 CH Den Haag.

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.



Rijwielzaak Fa. Kuypers
wordt voortgezet
Half ap r i l wordt de r i jwie l / aak van de heer f . H . Kuypers overgenomen
door de heer F. B. W. B l e u m i n k (voorheen bedrijfsleider bij de YK/O).
De heer Bleumink heelt alles overgenomen, /.oals verkoop, het repare-
ren van rijwielen en bromfietsen.

Zomerpostzegels
Het Fonds Zomerpostzegels te Bunnik is een landelijke particu-
liere stichting met 300 plaatselijke afdelingen en meer dan 6.000
vrijwilligers. De Vordense afdeling als een van die plaatselijke
afdelingen, heeft een goede reden om een ogenblik de aandacht
te vragen.
Men ver/orgt v a n a f ' 7 april de ver-
koop van Zomerpostzegels en diverse'
b i ja r t ike len op hel postkantoor. Met
die bi jar t ikelen bedoelt men onder
andere prcntbriefkaarten, wenskaar-
ten en -brieven, postpapier en derge-
l i jke . Klke plaatselijke afdel ing mag
een derde van de opbrengst uit de
verkoop van de/e b i ja r t ike len beste-
den aan een /elf te bepalen lokaal
doel. Dit jaar is de keu/.e gevallen op
de Vordense Lokale Omroep. Men
kan een bijdrage leveren aan dit doel
door de/e bi jar t ike len te kopen. Des

te meer van de/e artikelen worden
verkocht, des te groter de bijdrage.
Door de /omeipost/egels te kopen
kan men overigens ook lande l i jke ,
regionale en plaatselijke doelen op
cultureel en maatschappelijk gebied
s teunen . De1 /omerpost/.egels, die dit
jaar het thema 'Floriade' dragen,
hebben een bijslag van 50% van de
dan keerwaarde bedraagt. Dit jaar
/ijn er /omerpost/.egels van b'O, 70 en
80 cent. De opbrengst uit de bi js lag
wordt in /.ijn total i te i t aan goede doe-
len besteed.

Heren Velocitas l
kampioen zaalvoetbal
Maandag HO maart /.ijn de- heren van Velocitas l kampioen geworden in Does-
burg. De wedst r i jd tegen de nr. 3, Doesburg, werd gewonnen met l f > - 1 . Ken
week eerder was de- promotie tegen Slecnderen al bereikt. Samen met de
sponsor 'Atomica' werd het kampioenschap u i t b u n d i g gevierd.
Met nog 2 wedstrijden te gaan hebben /.e nog maar l verliespunt.
Volgend se i/.oen komen /.e uit in de 2e klasse.

Vorden A prolongeert de
kampioenstitel

De A-junioren van de W Vorden behaalden zaterdag jl. evenals
vorig jaar het kampioenschap in de Hoofdklasse A van de afd.
Gelderland. Dit kampioenschap kwam tot stand doordat de Vor-
dense jeugd op l na alle wedstrijden in winst wisten om te zetten.
De alles beslissende wedstrijd werd
/aterdag in en tegen, het als tweede
geklasseerde /utphen A gespeeld.
De/e weds t r i j d werd dooide Vorden-
se A-jeugd in een 2-0 w i n s t omgezet
waardoor het kampioenschap een
feit was. Nadat in /utphen de felicita-
ties en bloemen in ontvangst waren
genomen, werd in Clubhuis 'De Ark'
van de VV Vorden door sponsor Bar
Bodega "t Pantoffeltje' een receptie
aangeboden. De A-jeugd /.al, om te
kunnen promoveren naar de promo-
tieklasse, met een viertal verenigin-

gen een halve compet i t ie af moeten
werken,-waaruit de bovenste twee ver-
enigingen /uilen promoveren naar
de promotieklasse.
Of) de foto staan of) de achterste rij
v.l.n.r.: Dries Ui jen hof, (',erard Meijer
(leiders), l-'.ric Seesing, l'eter C.onibert,
Rob Enzerinh, Marinho nesselink, l'ini
van Zeeburg, Wilco Schouten, l'xink
van Zeeburg, i'.nnin Jurricns, A/> S/jie.s
(trainer).
Zittend v.l.n.r.: Pander Verkaik, Den n is
\\entink, Ronald Visser, Oscar Ollhnis
eti /(/n/o Olten.

SPORT- nieuws

V.l.n.i.: Ronald Hoevers, Rob Oplaat, l-'.rwin llengei'eld, S/aak Kuil, Dcnnis fansen,
Wilco Klein Nengerman, Heil lluetinken coach (ieni'in liesselu/h.

W Vorden
Vorden D l-W B D l 1 - 1 ; Vorden 1)2-
VVB 03 <)-(); Vorden F l-SI IF F l 8-0;
/u tphen A I-Vorden A l 0-2 (Vorden
Al kampioen); F.i bergen C I-Vorden
Cl 1-0; Mal le Cl-Vorden C2 0-10;
KCVO l-Vorden l 0-1; Vorden
2-Ruurlo 2 2-0; Diei~en.se Boys ,'i-Vor-
dc'.i l 5-2; SVBV Ü-VorcU-n (i 5-3; Vor-
den <X-SVB^2-2.

Programma: Sport Fefde D l-Vorden
D l ;Vorden D2-Be Quic k 1)2; Vorden
F. 1-Brummcn F. l (terrein Socii);
Brummei^Bji-Vorden F.2; SHF F l -
Vorden F2^Mntphania F l-Vorden Fl;
Vorden Al-Schalkhaar Al; Terborg
A l-Vorden A2; Vorden B 1-Varsscveld
BI; Vorden C1-V1OS B Cl (terrein
Socii) ; /elhem C2-Vorden C2; /utp-
hania l-Vorden l ; RK/VC 2-Vorden
2: Vorden :',-WB 2; Vorden l-Pax «.);
R ie tmolen l-Vorden f>; Vorden
(i-VVVC S (terrein R a t t i ) ; Vorden
7-Voorst 5 ( tc - r re in Socii); Rekken
b-Vorden (S.

Socii
2<Smaar t : Neede (:2-So( i i ( : l l - H ; So-
cii Bl - / .u lphen B I 9-1. 2!) maart :
KC.VV-Socii H-7; Dicrcnse Boys -l-So-
cii l l -0;Socii .S-BeOuick l l -3.

Programma l april: (ia/elle Nieu-
wland F l -Soc i i F l ; F.rk a K l-Socii F l ;
Soc i i Cl-Almen C l ; Soci i Bl -D/C
YhS B I . 5 april: Ac tiv ia-Socii; Soci i
2-Rat t i l ; YVarnsveldsc Boys .S-Socii H:
Socii 4-()eken !i; YVarnsvcldse Boys
5-Socii 5. (S apri l : VVi lhe lmina SSS F l -
Socii F l .

Waterpolo
Roderlo- Vorden II 14- 9
D e heren 1 1 v a n Vorden w i i n d e
uitwedstr i jd niet tegen Roderlo op-
gewassen. In de eerste periode was de
stand reeds I-O. In de- tweede periode
scoorde Chris l iaan Brinkhorst bij de
stand 8-0 legen. In de derde periode
werd het 11 -4 . Rudi Sloot scoorde
driemaal. In de l a a t s t e ' pc-riode werd
het l !-'.). Voor Vorden scoorde Her-
win Wilgenhöf 3x; Ai jan Mengerink
e-u Rudi Sloot.

LRenPC
'De Graafschap'
Op 29 maan was weer de onderlinge
Wedstrijd op liet ('.lubterrein aan de
Hamelandweg. l Iel \\.is een leuke
dag mei mooi weer. I l ie r volgen de
uitslagen van die dag:
Dressuur: Gevorderde paarden: l
Wendy Barnst i jn-C. l iarmeur , / l -
diess. 11><S | )unten. 'J Reinoud Maa l -
derink-Brienta, B-divss. 127 pun ten .
3 M a r t i n e Rut t ing-Kiasmus , 1,1-
dress. 12") p u n t e n .
(.exorderde ponies: l Helene (iars-
s c - i i - K i i i i y , 1,1-dress. 12{.) | )unten . 2
[Ise Winkel-Funny K < > \ , B-dress. 125
punten. 3 Rinie Heuvelink-Sarah,
1,1-dress. l 2.S p u n t e n .
Bc'ginnendc' paarden: l August Kos-
te r - ( l l u ) s t l ) i i s t e r , B-dress. l IS pun-
ten. 2 Ai ie Winkel-del inda, B-dn-ss.
I K ) p u n t e n . I rma \Vormgoor-( !ea-
sar, B-dress. l 1 1 punten .
Beginnende ponies: l Inge Regelink-
I.ady. B-dress. l .'W p u n t e n . 2 Sandy
Klein Bi inke-Sandv B-dress. 130
punten. 3 A n j a Slokkink-Si l \ ia,
B-dress. 12( j punten.

Springen
Gevorderde paaiden: l Irene Rege-
link-Ram/es, O ('out 37 . ( )<> . 2 Mar t ine
R u l t i i i g - K i a s m u s , O (out 4 1.72. 3 Rei-
noud Maaldei ink-Bi ienta , O (out
49.79.
Gevorderde ponies: l I le idi V'rng-
gink-Dannv 0. (out 1 < ) . < S 1 . 2 Rinie
Heuvelink-Sarah, o f o u t oo.oo. :\
l le idi Vruggink-Vera, l f o u t .
Beginnende paarden: l Ar i eWinke l -
(ielinda, O (out :Y_M.S. 2 Irma Worm-
goor-Cc-asar, O f o u t :")2..'V1. '.*> .August
Koster-( l l iostbuster . O (out ">:">. (>(>.
Beginnende ponies: l Sandy Kle in
Brinke-Smokv, O (out f> .S . (> ( ) . 2 Simo-
ne Brou\ver-Mixi, O fout " > < > . ! ) ( ) . 'i Ma-
rinaGotink-Lucky, O (out 63.00.
Clubkampioen van de gevorderde
paarden en ponies is geworden Rei-
noud Maalder ink met Br ieuta . H i j
ontving tevens de Norde-beker.

RTV
Afgelopen weekend hebben de rtv-
renners weer goed gepresteerd. Jan
VN'eevers reed dit wc'C'kend in het Bel-
gische VVesterloo een A l B-wedstrijd.
Fr stonden daar wec-r sterke renners

aan hel vertrek. Al gauw kwam Wee-
vers met de ATB-prol I o n n v Post al-
leen aan de- leiding. Wecvers pro-
beerde enkele malen Post los te r i j -
den, maar t e lkenmale ' wis t Post lei ug
Ie komen. Ook Post probeerde hel
om weg te l i j d e n van Weevers. Op het
eind van de- wedstrijd wist Post weg Ie
bl i jven. Post won de/.e wedstrijd en
Wecvers werd sterk tweede. De ande-
re- renners van de R'IA' reden dit
weekend ook weds t r i jden , /alerdag
werd er gereden in Welsum. Daar
reed Antou Peetcrs naar een ver-
d i e n s t e l i j k e (.)e p l aa t s bij de recrean-
ten . Bij de B-amateurs eindigde Rudi
Peters op een tweede en John
Schoenaker op een be plaats, /.on-
dag werd er gereden in Aa l t en . Daar
reed Bennic Peters uit Wie hmond
een sterke wedst r i jd . Met nog een
paar ronden te gaan reed hij weg met
nog drie andere renners, /e bleven
weg lot aan de f i n i s h . Bennie Peters
werd hier !c en /i j n broer Rudi be.
Aankomend weekend is er de club-
prcsen ta t i e van de Wielenercniging
RIV-Viei akker W'ie hmond. Dit /al
gehouden worden bij de Clubspon-
sor Aannemersbedrijf Pcelcn te /.ut-
phcn. Dhr. H. Peters /.al /ondaga-
vond de hele dub een n ieuw kleding-
pakket aanbieden.

Hans Spaan rijdt
in Hengelo Gld.
De voorbereidingen voor de Interna-
tionale en N.K. motorraces op /on-
dag 2(> april a.s. te Hengelo ( i ld . op
c i r c u i t 'Varssel-Ring' /.ijn in volle
gang. Veel maatregelen worden ge-
lrollen en doorgesproken. Ook het
contracteren van door l Iamo\e kr i jg t
alle aandacht, /o werd bij de presen-
t a t i e van het DC-sports racingteam
van Jan l luber t s , dit team met de r i j -
ders Hans Spaan, Arie Molenaar en
l 'atr ickv.d. (ioorbergh voorde races
vastgelegd. Naast een eventuele TT
van Assen is dit de enigste keer dat
Hans Spaan in Nederland r i j d t . Van
allerlei /ijden is de belangstel l ing
voor dit klassieke evenement groot.
Er /i j n wedstr i jden in de 1 2 f > cc. 250
cc, supersport 100, supersport bOO,
superbike en S.O.S.-klasse met o.a.
Bennie J o l i n k van 'Normaal ' om het
Nederlands kampioenschap en In-
t e rna t i onaa l Superbike en Ba l t i c - of
the l wins.

WAT WIL JIJ
IATER WORDEN?

NET ZO GROOT
ALSJIJ. <

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?

Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

UniCGf (££) Nieuwe collectie
wenskaarten en
geschenken voor
alle gelegenheden

Nieuwe UNICEF wenskaarten en geschenken voor
alle gelegenheden, zoals verjaardagen, geboorten,
juhi lea enz. Handig om alti jd in huis te hebben.

De beste wensen
met de beste
bedoelingen

.00

o

Uitgebreider dan ooit.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

En... wij helpen u graag met de tekst,

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

msrtanne
Felix Takkenkamp

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

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG17-RUURLO

TELEFOON 1 263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRIIK
IMIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



Grote actie in Vier akker en omgeving vormt basis voor
orgelrestauratie:

Starten nu!... en geef een duit
voor die valse orgelfluit
In een mooie bosrijke omgeving staat de St. Willibrorduskerk te
Vierakker. Het buitenaanzicht oogt fraai, goed verzorgd. Toren
en schip zijn in 1989 van nieuwe leien voorzien, dakgoten en
afVoerpijpen vernieuwd. Totale kosten ruim 5 ton, parochie-aan-
deel 60.000 gulden, bijeengebracht door 165 gezinnen in vele
acties, waaronder een sponsorloop door schoolkinderen en een
kaartenactie (getekend door Rien Overvelde). In 1985-1986 zijn
de gebrandschilderde ramen van de buitenzijde beschermd tegen
weersinvloeden met een speciaal soort 'glas'.
Echter... binnen in de kerk, de origi-
nele beschildering is nog aanwezig
maar aan een grondige opknapbeurt
toe. De muurbeschildering is op di-
verse plaatsen door een witte uitslag
ernstig aangetast, een soort 'steen-
kanker'.
In deze kerk met een prachtige
akoestiek staat een 'uniek' orgel uit
1873 gemaakt door G. Elberink uit
Olden/.aal. Een instrument vervaar-
digd uit de beste materialen, wagen-
schot eiken, handgemaakte pijpen
met een lood-tin verhouding van:
'dertig ponden tin bij de honderd
ponden lood' vastgelegd in een
bouwcontract van 50 artikelen. Dit
originele contract uit 1872 is in no-
vember 1984 voor Barones J. van
Voorst tot Voorst-Ruys de Beeren-
brouck op het Suideras in het archief
weer opgediept. Het orgel, /.o blijkt
nu, is compleet en nog helemaal in
originele staal.
Ook wordt dit orgel genoemd in het
bock van Drs. van Os - Langs Neder-
landse orgels - op bl/.. 55:
'Van orgelmaker Elberink is dit het
enige instrument in Nederland nog
in oorspronkelijke staat aanwezig in
de St. Willibrorduskerk te Vierakker,
gemaakt in 1873. Het heeft twee ma-
nualen, aangehangen pedaal, 17
stemmen, waaronder strijkende pres-
tanten, allerlei vormen van fluiten en
strijkers, een echte mixtuur, een op-
slaande trompet en een doorslaande
fox angelica. Het toetsbeleg (ivoor)
is op antieke wij/e vastgezet met ko-
peren pennetjes.'
Kerk en orgel staan op de Rijksmo-
numentenlijst (er zijn ook gemeen-
telijke monumenten) no. 38333 en
in het meerjarenprogramma van de
gemeente Vorden opgenomen, ech-
ter met de wetenschap dat er de eer-
ste vijf jaar geen subsidiemogelijk-
heid is.
Het kerkbestuur was in Warnsveld in
19K6 en 1987 ook al be/.ig alles op de
rails te zetten.
Aangezien het orgel nu echt aan een
grote restauratiebeurt toe is, sommi-
ge registers laten het afweten, echt
stemmen kan niet meer en in de
stookperiode van de winter 2 jaar ge-
leden een paar weken onbespeel-
baar.
Na twee pogingen, waarvan de eerste
offerte uit 1967 me.t een prijskaartje
van 29.800 gulden werd toen door
het bisdom te duur bevonden. Te
veel voorde/e kleine parochie.'
De tweede offerte uit 1983 met een
prijs van 46.500 gulden hu l . BTW
(Het orgel stond toen nog niet op de
Rijksmonumentenlijst). Dit werd
doorkruist met de beveiliging van de
gebrandschilderde ramen aan de
buitenkant.
Thans 25 jaar na de eerste offerte is
de- restauratie uitgerekend, schrik
niet... (i.000 gulden per jaar duurder
geworden en dan nog exclusief BTW.
Op 20 maart vorig jaar gaf het kerk-
bestuur groen licht om nader onder-
zoek te doen naar de haalbaarheid

van een restauratie van het orgel en
ook van de lokatie waar het orgel
staat, de muren en gewelven.
Vanaf 21 maart 1991 tot nu is er veel
werk verzet om alles te 'stroomlij-
nen', onder andere moesten op de
eerste plaats de subsidiabele kosten
worden vastgesteld, dit gaat via de
Gemeente Vorden Algemene Zaken
naar de R.D.M. Zorg te Zeist, dit is
nodig om het recht op subsidie na
verloop vanjaren niet te verliezen.
Het Bisdom moet uiteindelijk ook
een goedkeuring geven. De Katho-
lieke Klokken en Orgelzaal moet erin
gekend worden. Heel belangrijk is
contact te houden met de orgelma-
ker-restaurateur, want voor Rijksmo-
numenten mag niet iedereen restau-
reren. Ook een rijksadviseur komt
erbij te pas.
Het zwaarste karwei is; hoe wordt de
financiering geregeld.
Veel fondsen en Stichtingen zijn aan-
geschreven en voorzien van foto's
van kerk en orgel alsmede een finan-
cieel plaatje. Sommige fondsen vra-
gen nog weer andere gegevens, maar
uiteindelijk komen nu de antwoor-
den binnen.
Het Prins Bernhard Fonds heeft o.a.
met nog anderen positief gerea-
geerd, echter alleen als er werkelijk
gerestaureerd wordt.
Dit antwoord geven de eerste week
van april de parochianen van Vierak-
ker. Zij worden net als bij de kerkba-
lans per gezin benaderd.
De tweede week van april worden de
gegevens weer opgehaald. Dan kan
het kerkbestuur een beslissing ne-
men. Op de formulieren die terugko-
men staan drie mogelijkheden:
a. Ken vrije gift eenmalig, klein of

groot.
b. Een vast bedrag per maand, 12

maanden lang. Hiervoor geeft
men dan meteen een machtiging.

c. Men kan sponsor worden voor pij-
pen;
van frontpij pen (waarvan de labia
van bladgoud zijn voorzien) tot
aan de kleinste fluitjes toe. De be-
dragen worden hierbij aangege-
ven en men kan dus een vrije keus
maken door een hokje aan te krui-
sen.

Deze actie wordt de basis voor een
beslissing van het kerkbestuur. Is
deze net zo goed als in 1989 met de
leien, kan het sein op groen worden
gezet.
Dan komt ook een werkgroep uit z'n
schulp die reeds gedeeltelijk is sa-
mengesteld, en een jaar lang aller-
hande acties op touw zal zetten. Dit
alles zal er toe leiden, dat de fondsen
ook bijspringen.
Intussen heeft iedereen die kerk en
orgel een goed hart toedraagt uit
Vierakker en wijde omgeving een bij-
drage gestort op rek.nr. 3664.51.170
van de Willibrorduskerk te Vierakker
t.a.v. het Orgelfonds onder het mot-
to: Starten nu!... en geef een duit
voor d ie valse orgelfluit.

Nine-lives & Kabaal
in De Woage
Op zaterdagavond 4 april a.s. speelt
in ele grote zaal van discotheek De
Woage ele topformatie Nine-lives.
Deze fo rma t i e staat dit jaar vor de
tweede keer op de planken voor een
spe-e tae ulair optreden» dat gepaard
gaat meteen groot licht-show. Nine-
lives speelt al geruime tijd in deze sa-
menstelling en weet naast een goede
show ook muzikale klanken van de
bovenste plank te brengen.

In de Ken-ie-die-zaal speelt tevens op
deze- avond de Batbemse formatie
Kabaal.
De- format ie Kabaal staat garant voor
een avond pure pret. Zij spelen naast
de- bekende nummers van Herman
Brood, Golden Earing ook perfecte
feestnummers. Zo'n optreden gaat
dan ook meestal gepaard met een
flinke dosis licht, rook, en knalwerk.
Enkele bijzonderheden van bet afge-
lopen seizoen zijn geweest: veel voor-
programma's met o.a. Normaal, De
Dijk en Clouseau. Optredens in De-
nemarken enz. enz.

Uitbreiding discovervoer
De Woage
De belangstelling voor discobussen
in de regio Oost-Gelderland blijft
groeien. Ook voor dancing-disco-
theek De Woage is dit niet onbekend.
Na uitbreiding van discovervoer op
15 februari j 1. zijn wij deze nu aan
gaan passen aan de grote behoe-fu-
van de jongelui. De discobusservice
wordt nu weer op initiatief van De
Woage uitgebreid met een tweetal
bussen.
Volgens directeur J. Bax van het uit-
voerende vervoersbedrijf BAX/GSM
is er, mede in overleg met de plaatse-
lijk politie, alles aan gedaan om de
veiligheid van de reizigers te garan-
deren. 7o gaan er steeds begeleiders
van De Woage mee om de e mie en
rust in de bus te bewaken. BAX ver-
wacht elat vooral de ouders van kin-
deren blij zullen zijn met deze extra
uitbreiding. De nieuwe discobussen
gaan o.a. rijden op de volgende rou-
te -s :

Bus 4: Hummelo, Toldijk, Steende-
ren. Baak, Wichmond, Velswijk en
Halle .
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Bus 5: Neede, Borculo, Ruurlo, Ma-
riënveldeen Halle.
Folders met exacte dienstregelings-
informatie zijn verkrijgbaar bij De
Woage in Halle. Ook telefonische in-
lichtingen over de discobussen zijn
bij De Woage verkrijgbaar. Voor deze
bussen zijn speciale plaatsbewijzen
nodig.

APRIL:
l ANBO, soosmiddag
1 HVGWichmond, Paasliturgie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
4 Voorjaarsuitvoeringjubal,

Vierakker
4 Openingstoernooi tennisseizoen

1992,deLankhorst
4 Plattelandsvrouwen, planten-

ru il middag
6 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
7 Plattelandsvrouwen, doemiddag
7 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
8 ANBO, fietstocht
8 ANBO,soosmiddag
8 HVGWichmond, middag voor

ouderen
8 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
9 IIVG Wildenborch, Paaswijding

I O Open Tafel SWOV 'de Wehme'
I 1 Feestavond, volleybalver. Dash
l l (Concours pony's LRen PC de

Graafschap, Kasteel
l l Paaseierenwedstrijden 'de

Snoekbaars', jeugd en senioren
12 Concours paarden LR en PC de

GraJ^Piap, Kasteel
13 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
14 NCVB PastorBrenninkmeijer
14 SoosJfcinenburg, Passiemiddag
14 Ope^rfel SWOV 'de Wehme'
15 ANBO, soosmiddag
15 HVGDorp, Paasavond in de

Voorde
16 ANBO, kegelen in de Boggelaar
16 Bejaarde n kring Dorpscentrum,

Paasmiddag
17 ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
21 KPO Kranenburg-Vorden
21 Open Tafel SWOV'de Wehme'
22 ANBO, soosmiddag
22 Plattelandsvrouwen,

Eendagsbestuur
22 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
22 HVGWichmond, Eigenavond
23 Ledenvergadering, de

Vogelvriend
24 ANBO, ledenbijeenkomst

Dorpscentrum
24 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
25 Oranjeavond, Dorpscentrum
26 Viswedstrijden 'de Snoekbaars',

onderlinge competitie
27 ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
28 KPO Vierakker, Schmidt Media

Zutphen
28 Plattelandsvrouwen, Prov.

Voorjaarsvergadering Arnhem
28 Soos Kranenburg
28 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
29 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
29 ANBO, soosmiddag
29 HVGWichmond, Bezoek

breifabriek Lichtenvoorde
30 Oranjefeest
30 (iezeiligheidsrit,Oranjefeest

Vierakker-Wichmond

MEI:
6 Welfare handwerken, de Wehme
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum

12 Soos Kranenburg
13 Plattelandsvrouwen Vorden, solo

toneel
13 NCVB, reisje
13 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
19 De Snoekbaars, jeugdwedst rijden
19 KPO Kranenburg, reisje
19 Plattelandsvrouwen, fietstocht
19 NCVB, de heer Brussen
20 HVG Dorp, seizoensluiting
20 HVGWichmond, slotavond
20 Welfare handwerken, de Wehme
21 Bejaardenkring, reisje
21 HVG Wildenborch, sluiting

seizoen
24 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
26 Soos Kranenburg

SPORT- nieuws

Recreanten-
toernooi
Op zondag 29 maart vond het 7e
Rabo-Dash recreanten-t oei uooi
plaats. Er werd f a n a t i e k gespeeld,
waar dr 'R' van recreatief hoog in het
vaandel bleef staan. Bij aanmelding
van de teams op het secretariaat was
er al een verrassing in de vorm van
een zak appels, beschikbaar gesteld
door VEZO en stukjes Mars, besehik-
baargesteld door MARS. De Dash-
teams deden het traditiegetrouw op
ons eigen toernooi niet zo best; het
tweede herenteam kon helaas geen
enkele wedstrijd winnen en eindigde
dus als laatste in poule C. Het eerste
team eindigde met 8 punten op de- 3e
plaafcs in poule B. Ook het dames-
team wist geen enkele wedstrijd in
wins t om te zetten en eindigde ook
helaas op de laatste- plaats in poule F.
Na wat spannende' finale-wedstrijden
waren de kaarten geschud, wat resul-
teerde in de volgende uitslag:
Heren: l Longa '59; 2 Buikschuivers;
3 Devoleo 1. Dames: l Grol; 2 V/. Dy-
namo 2; 3 Longa '59. Bekers beschik-
baar gesteld dooi Visser Mode en De
Herberg, die werden uitgereikt aan
de prijswinnaars, en om bet nog fees-
telijker te maken kregen ze ook nog
een taart aangeboden, gesponsord
door Bakker Schurink. De wedstr i j -
den werden geleid door eigen Dash-
mensen, die een fles wijn aangebo-
den kregen dooi het Wijnhuis Vor-
den. Ook de familie jans^^werd een
drankje aangeboden. IJlBiinwezige
EHBO bad de/c- dag alleen wat eu-
kelblussures te behandelen. Tenslot-
te kon de organisatie bestaande uit:
Gerrit ter Beest, Genit Boers, Karel
Kamperman en Erik U^^ip terug
zien op een druk bezoc Ir^ni gezellig
toernooi.

Uitslagen Dash
Dl» Devolco 4-Dash 2 3-0; H2A SVS
3-l)ash 3 1-2; D2A DVO 2-Dash l
1-2; D3A DSC 2-Dash f> 3-0; D4A
Heeten 5-Dasb 7 3-0; JA Vios l-Dash
l 3-0; JC Wik 1-Dasb'l 0-3; MB DSC
1-Dasb l 0-3; HP Dash l-Vios 2 0-3;
H2B Dash 2-IVvolco 5 3-0; H3A
Dash 4-Salvo 2 0-3; D l Dash 3-DSC l
0-3; MA Dasb l-Hansa.3-0; MC Dash
l -Sp. Deventer 3-0.

Programma: H Rekr. A WSV B-l)asb
A; H2B Voorn. 2-Dash 2; D3B Voorvv.
l-Dash (i; D ree r. B Dasb B-WSV E;
H. rekr. B Dasb B-ABS; 1)3 div. B Sali-
ter/Pollux 2-l)a.sli/Sorbo; HP SVS
l-Dasb 1; H2A Dash 3-ABS 1; D2A
Dash 4-Wik3; D3A Dasb 5-lenvolde-
3; JA Dash l-Vios 1; MB Dasb 1-VVi lb .
1 ; 'ME Dasb l-Heeten 1; JE Dash
l-ABS l.

Damesvoetbal
Ratti— Vios Beltrum 2-0
Afgelopen zondag hadden de dames
van SV Ratti een oefenwedstrijd te-
gen ele dames van Vios Bellrum dat
in de1 Ie klasse u i tkomst , l klasse he>-
ger dan waarin R a t t i voetbalt . Vanaf
het fluitsignaal waren de- elame-s van
Ratt i goed bij de les, e-r werd volop
gecombineerd en gaven Vios n i e - t
veel ruimte. Dit resulteerde- tot e-e-n
paar kansen in de voorhoede, maar
ge-seoord werd er niet . Ook Vios
kwam een enkele keer in het eloelge-
bied van R a t t i , maar de verdediging-
liet geen steek va l l en , /o ging men
i i i e - t 0-0 ele 1 rust in. Na de- l l i e - e - was bet
Vios dal bet spel maakte, maar Ra t t i
dat scoorde. Petra Vissers kwam mc-t
e-e-n solo-aktie vanaf ele l i n k e r f l a n k e n
passeerde 2 verdedigers van Vios en
venolgens de kee-pste-r me1! ee-n hard
schot in de korte boek. Ook het 2e
doelpunt liet niet lang op zie b wach-
ten, wederom was het Petra Vissers
die scoorde. Dit doelpunt was b i jna
e-e-u copy van ele eerste. Oe>k Vios
bleef aanvallend voetballen, maai-op
een enkel afstandsschot en een vrije
trap na was dit niet gevaarlijk voor
Rat t i . A.s. zondag moete-n de dames
weer voor competit iepunten spelen
e-n e l a t gebeurt t hu i s te-gen Ratum.

Nieuwe shirts voor 'VC Linde'

Voetbalclub 'Linde', een recreatieve voetbalclub die bestaat uit Lindenarcn en
oud-Lindenaren, kreeg onlangs nieuwe shirts aangeboden door 'Loonbedrijf
Haaring'. VC Linde voetbalt tijdens de wintermaanden wekelijks onderling in
de- zaal, maar zou in de zomerperiode- graag een keer per maand op het veld
spelen. Teams, die net als VC Linde recreatief voetbal spelen worden verzocht
zich als tegenstander aan te melden bij Ton n ie Lenselink, t e l . , 'V 109.

Drogisterij/'parfumerie Ten Kate:

Elke hooikoortspatient moet
van onderstaande op de
hoogte zijn
Hoe hopeloos ook, met Hooyfree zal men zich niet langer hulpe-
loos voelen en ervaren met een bijzonder homeopatisch produkt

• te maken hebben. Wat maakt Hooyfree nu zo bijzonder? Wel,
Hooyfree is niet zonder meer het zoveelste homeopatische hooi-
koortsmiddel. Hooyfree gaat verder en pakt door zijn unieke sa-
menstelling het oorzakelijk verband aan tussen het ontstaan van
allergie en het bestrijden ervan. Om nu een duidelijk beeld te
geven hoe Hooyfree deze allergie bestrijdt zullen we in het kort
vertellen hoe hooikoorts ontstaat. Daarna zal men antwoord op
de behandeling ervan met Hooyfree beter begrijpen.
Hooikoorts is een vorm v a n allergie
waa rb i j de- ingeademde- stuifmeelkor-
re-ls dooi'bet l ichaam als vreemd wor-
den aangemerkt e-u als het Ware nie- t
worden herkend. Een normaal f u n k -
tionerend l ichaam zal op z i j n beurt
clan antistoffen produceren e-n wel
zoveel als nodig is e>m een evenwicht
te verkrijgen tussen be-t opgenomen
stuifmeel en de gevormde an t i s t o f -
fen . Tot zover is CT dus n ie ts aan de-
band. Maar als het l i chaam nu ntc-cr
antistoffen gaat aanmaken dan voor
he-t n a t u u r l i j k e - c -vc -nwie ht wensel i jk
is, dan gaat e-r wel he- l e-e-n e-n ander
veranderen. Die- veranderingen vin-
de- i i dan plaats in de- mestcel. Mest-
cellen komen in elk l ic haam in grote
h o e - v e - e - l l u - i d e - n voor, zenvel in de- hu id
als in de sl i jmvliezen en zij bevatten
grote hoeveelheden histamine, /o-
langdeze histamine in die- inc-s te e- l len
b l i j f t opgesloten gebeurt er n ie - t s .
Men is dan niet allergisch.
Maar... wanneer het teveel aan anti-
s toffen in aanraking ke>mt met ele-
mc-n t j e s uit l ie- t s tu i fmeel en zich
daarna gaan verbinden met die me-st-
ccllen zullen daaruit de- histamine-
voorraden vr i jkomen e-n deze z i j n er
dan verantwoordelijk voor dat u als
hooikoortspatient dooi be-t le-ve-n
moe-t. De- his tamine zal zich een weg
banen door het l ichaam en zich vast-
zet ten op ele- gladde spiere ellen en op
ele bloedvaten maar ook op e l e - lucht-
wegen die- naar de- longen gaan.

Daardoor zu l len de- slijmvliezen
meer dan normaal belast worden, ge-
prikkeld zo u wi l t e-u op die- manier
ontstaan er niesbuien, rode en tra-
nende ogen en in vele gevallen ook
neusloop. /elfs aandoeningen van
bronc hiale aard kunnen daarvan het
gevolg z i jn . De- samenstel l ing van
Hooyfree is e-r op ger ich t deze
onaangenaamheden niet alleen ho-
meopatisch te- bestr i jden ine -e - i er te-
vens voor t e - zorgen dat u er voor de
toe-komst van verlost b l i j f t en daarom
bee-t Jacob Hooy deze samenstelling
afgestemd op de stoffen elie de hooi-
koorts veroorzaken, nl. his tamine1 e-n
s tu i fmee l , beide- capsulen uu- t e-en
dosering van 200 K (eenheden Kor-
sakov). Daarmee is de- toepassing van

de- similia-rege-1 ee-n f e i t . Simil ia s in i i -
l ibus curentur , hetgeen inhoud t :
gc-e-1 de- zie-ke dat geneesmiddel dat
toegediend aan e-e-u ge-zond l ic haam,
l i e - t be-wust z iektebee- ld /al geve-u.

Jacob Hooy acuutkorrels
Bij een onvei-wae hte 1 hevige aanval
van hooikoorts is e-r voor u nog e-e-u
handig draa ike>kcr t je n ie - t daarin een
t a c h t i g t a l granul len voor dire-ct ge-
bruik. Deze granulen zijn onder de-
de- naam l looy-Eree ae imtko i re-ls ver-
krijgbaar en zij zorge-n e- i \oe>r e la t
een plotselinge hevige- a a n v a l b i ime-u
v i e - i a vijf uur volledig geelimini-
ue-e-rd wordt. Daarvoor gebruikt u
e- lke- twee uur drie korrels die u op de
long laat smelten. Alleen t e - gebrui-
ken in noodgevallen dus. Ook ande-
re vormen van allergie zijn met deze
acuutkorrels t i j d e - l i j k t e - onderdruk-
ken, zoals bijv. u i ts lag door l i e - t e- ten
v a n produktcn waar u, mogelijk on-
we-te-iid nic-t te-ge-u kunt. Ook allergi-
se bc- re-ae lies te -n gevolge v a n bonde-
en kat tehaar , stof e-n h u i s v u i l , mar-
motten e-u papegaaien e.d. Maar le-t
wel: zij onderdrukken alleen, maar
de kwaal zal e-r n i e - t door verdwijnen.
Hooy Ere-e acuutkorrels z i j n zgn.
symptoombestrijders en werken der-
halve nie'tge-nev.end maai wel verlich-
te-nd. De samenste l l ing is ook hier af-
gestemd op he-t bestrijden van tra-
iH-nde- e-u rooddoorlopen ogen en
niesbuien, l loov Ere-e- a c u u t korre Is
bevat ten: His tamine 1 1 )12 , Pollen
1)12, Euphrasia 1)10 e-u A l l i u m ( Vpa
1)8. Met een. verpakking Hooy Ere -e -
acuutkorre ls kun t u ruim t i e - u kcvi
een a a n v a l onderdrukken. Bij aan-
koop van een 3-maande-n k u u r krijgt
u een verpakking Hooy Erec acuut-
korrels ( i nh . ca. HO granul len) ge-
heel gratis.
Naast de- nieuwe 3-maandenkuur
hemel t Jacob \ looy ook de- al bekende
maandkuuiYci pakking voor hooi-
ke>orts in be-t assor t imc-nt . De1 same-n-
s te l l ing daaivau is vol leel ig iden t iek
aan de- samenstelling van ele ̂ -maan-
den kuur . l looyfre-e-van |aeob l loov
is verkrijgbaar bij apotheek, drogist
en reformhuis. (Zit' advcrtnitii' e]rog.
tcti Kat c)
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