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Receptie 40 jaar Bond van
Plattelandsvrouwen
'Ik hoop dat de afd. Vorden van de Bond van Plattelandsvrouwen
een stokoude dame mag worden, maar springlevend zal blijven!'
Deze woorden sprak wethouder mevr. Aartsen-Den Harder vrijdagmiddag tijdens een goed bezochte receptie van de jubilerende
(40 j aar) plattelandsvrouwenvereniging.
Zij toonde veel respectvoor het feit dat
het bestuur erin slaagt om 335 leden

bijeen te houden. 'Dat komt', 7.0 zei de
wethouder, 'omdat de afdeling Vorden

niet 'star' is maar meegaat met de tijd'.
/ij wees erop dat een vrouw in deze tijd
pas geaccepteerd wordt wanneer /.ij
x.ich terdege verdiept in zaken waai /ij
zich mee bezig houdt. Zij overhandigde het bestuur een geschenk onder
couvert
Namens het provinciaal bestuur werd
het woord gevoerd door mevrouw D.
Hiddink uit Lochem. Zij noemde de
Bond van Plattelandsvrouwen een leerschool voor vrouwen.
'Er is en wordt veel gedaan voor de ont-
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m Telefoon gemeente: 05752-7474.
m Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

van het landelijk Monumenten Inventarisatie Project dat gericht is op het
verkrijgen van een landelijk overzicht
van objecten van jonge bouwkunst en
stedebouw uit de periode 1850-1940.
Het landelijk project wordt decentraal
per provincie uitgevoerd. De inventarisatiewerk/aamheden houden onder
meer in het beschrijven en fotograferen van objecten uit genoemde periode die kenmerkend zijn voor de gemeente Vorden.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

In verband met een concours hippique
op 13 en 14 april aanstaande op een
terrein aan de Deldenseweg, hebben
burgemeester en wethouders besloten
de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen:
— instellen van een parkeerverbod op
de üeldenseweg vanaf de Hamminkweg tot aan de Hilverinkweg
en op de Hamminkweg vanaf de
Riethuisweg tot aan de Deldenseweg op bovengenoemde dagen van
08.00 uur tot 18.00 uur of zoveel
korter of langer als noodzakelijk is.

j* BOUWVERGUNNINGEN
Op 2 april jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— A.M.F. B.V. te Lochem, voor het
bouwen van een bedrijfshal met bedrijfswoning aan de Ambachtsweg4
te Vorden;
— de heer H. Brinkman, Molenweg 14
te Vorden, voor het veranderen en
vergroten van een woning op het
perceel Molenweg 14 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

OLLECTEVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebbeu
aan de Nederlandse Hartstichting vergunning verleend voor het houden van
een collecte gedurende de periode van
15 tot en met 20 april 1991.

ONUMENTEN
INVENTARISATIE
PROJECT
In de loop van april zal in de gemeente
Vorden een begin worden gemaakt
met het Monumenten Inventarisatie
Project Gelderland, afgekort het MIPGelderland.
Het MIP-Gelderland maakt deel uit

De heer drs. V.M J.A.N. Collette zal in
vorden de inventarisatiewerkzaamheden verrichten.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij drs. W.H. Knoop, projectleider van het MIP-Gelderland, tel.
085-336326, of de contactpersoon binnen de gemeente Vorden, de heer
Limpers, tel. 05752-7474.

,•ƒ

ONGE BOUWKUNST
EN STEDEBOUW IN
GELDERLAND

Monumenten.
Monumenten vertellen ons de geschiedenis van een stad of streek. Ze geven
een beeld van hoc het in het verleden
toeging; hoe mensen woonden en
werkten, maar vooral hoe mensen
bouwden. Ze laten zien hoe steden en
dorpen groeiden en veranderden.
Nederland heeft nog veel mooie, goed
bewaard gebleven panden. Vaak gaat
het om een uniek object, maar ook
hele straten of wijken kunnen waardevol zijn. Voortdurend worden restauraties uitgevoerd om deze gebouwen en
buurten voor verval te behoeden.
Gelderland kent zelfs enkele plaatsen
die bijna geheel gerestaureerd zijn.
Stadjes als Klburg, Buren en Bronkhorst ademen daardoor nog de sfeer
van eeuwen geleden.
Een aantal gemeenten heeft een beschermd stads- of dorpsge/ic ht. De/e
bescherming zorgt ervoor dat het karakteristieke van de plaatsen ook bij
eventuele veanderingen behouden
blijft.
Groot en klein.
Kr zijn in de bouwkunst en stedebouw
veel stijlen en periodes te onderscheiden, elk niet hun eigen specifieke kenmerken en karakter. De verschillende
bouwstijlen zijn niet alleen te herkennen in gebouwen of in op/et van wijken, maar zijn ook terug te vinden in
allerlei kleine /;>kc n als lantaarnpalen,
hekken en dorpspompen of in de manier waarop een park of tuin is aangelegd. Al de/e elementen dragen bij aan
het beeld dat wij hebben van de archit e c t u u r en de stedebouw uit het verleden.
Veranderingen.
Hoewd er al veel onderzoek is verricht
naar de bouwkunst en de stedebouw

uit het verleden, is de kennis op een
aantal terreinen nog onvolledig. Zo
ontbreekt er een goed overzicht van de
tweede helft van de 19e eeuw en het
begin van de 20e eeuw. Een periode
waarin er veel is veranderd. Voor 1850
waren de steden en dorpen vrij klein en
er woonden weinig mensen. Er waren
nauwelijks goede wegen en de meeste
woningen waren erg eenvoudig.
Met de opkomst van de industrie wijzigden de leef- en werkomstandigheden ingrijpend. Dit had uiteraard ook
gevolgen voor de architectuur en de
stedebouw. Huizen werden voorzien
van gas, water en electriciteit en de telefoon deed-zijn intrede. Er verrezen gebouwen die er voorheen niet waren
zoals watertorens, spoorwegstations en
fabriekscompexen, en er werden wijken aang^Bd om de toegenomen bevolking te nuisvesten.
MIP.
Het Rijk heeft besloten om de objecten
uit deze interessante periode, ook wel
'Jonge Bouwkunst en Stedebouw' genoemd, inventariseren en in kaart te
brengen.^PR heet het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP).
In nauw overleg met gemeenten wordt
per gemeente en per regio een overzicht gemaakt van waardevolle objecten en hun omgeving en stedebouwkundige structuren die kenmerkend
zijn voor de periode 1850-1940. Naar
schatting zullen er in Gelderland zo'n
24.000 worden bekeken, gefotografeerd en beschreven. Er moet hierbij
overigens niet alleen worden gedacht
aan bekende voorbeelden als woonhuizen, kerken, boerderijen en molens,
maar ook aan postkantoren, arbeiders-, middenstands-, en villawijken,
gasfabrieken,
electriciteitscentrales,
bruggen, sluiscomplexen, begraafplaatsen e.d. De gegevens die worden
verzameld kunnen worden gebruikt als
basis voor verder onderzoek.
De jonge bouwkunst en stedebouw
kent maar liefst 20 verschillende bouwstijlen. Ze varieren van de zogenaamde
'Neostijlen', waar
teruggegrepen
wordt op de bouwstijlen van de Grieken en Romeinen, tot het 'Nieuwe
Bouwen' dat zich kenmerkt door haar
strakke vormgeving.
Verleden en toekomst.
Het beeld van een stad ondergaat vaak
snelle en ingrijpende veranderingen.
Belangrijke herinneringen uit het verleden gaan verloren, maar ook het
eigen karakter waardoor een stad of
dorp zich onderscheidt van andere.
Deze ingrepen zijn in de meeste gevallen niet meer ongedaan te maken en zo
verdwijnt niet alleen een onvervangbaar monument maar ook een stukje
plaatselijke historie.
Het Monumenten Inventarisatie Project wil de geschiedenis van de bouwkunst en de stedebouw uit de periode
1850-1940 niet alleen vastleggen maar
wil ook bevorderen dat het verleden
voorde toekomst bewaard blijft.

IJZIGINGEN
AFVALWIJZER
Wij verzoeken u vriendelijk de volgende wijzigingen in de afvalwijzer aan te
brengen:
2. Rommelmarkten:
Zwem- en polovereniging Vorden 'M:
de contactpersoon moet zijn: de heer
A. Mengerink, telefoon 05753-2400.
Toegevoegd moet v.orden:
Postduivenvereniging Vorden, contactpersonen de heer D. de Beus, telefoon 05752-20<ïK en de heer M.J. van
Dijk, telefoon 05752-1871.

wikkeling van het platteland. Ook
wordt veel aandacht geschonken aan
de leefbaarheid op het platteland.
Deze leefbaarheid gaat ons allemaal
aan', aldus mevrouw Hiddink.
'De vrouwen zijn de heren boven het
hoofd gegroeid. Zij hebben meer leden dan wij', aldus sprak de heer R.(i.
Mennink, voorzitter van de afdeling
Vorden van de GMvL. 'Zij hebben dit
bereikt door hard werken. Als de plattelandsvrouwen iets organiseren zit de
zaal altijd vol', zo komplimenteerde de
heer Mennink.
Mevr. Sikkens sprak namens de vrouwenraad, het dorpscentrum en namens het gymclubje van de Plattelandsvrouwen. Ook zij prees de vereniging voor de vele aktiviteiten.
Mevrouw K. Vruggink, presidente van
de jubilerende vereniging wees op de
goede band die er al jarenlang is met
Jong Gelre en de GMvL.
Mevrouw Vruggink ging uitvoerig in
op de vele aktiviteiten die door de dames worden ontplooid. Zij vertelde
o.m. dat de Plattelandsvrouwen 40 jaar
geleden bij de oprichting financiële
steun ondervonden van de GMvL.
'Wij kregen als startkapitaal 25 gulden', zo sprak zij. De afd. Vorden van
de Plattelandsvrouwen hebben in Vorden onder meer 'Tafeltje-dekje' van de
grond getild.

Jubilarissen
Tijdens deze sfeervolle receptie werden
twaalf dames in het zonnetje gezet, die
al vanaf de oprichting lid zijn van de
afdeling.
Dit zijn: mevr. D. Bogchelman-Bosch;
J. Hoetink-Klein Winkel; D.Jansen-van
Soest; M. Klein Brinke-Gotink; M. Koning-Knoef; J. Korneg«^Tjoonk;
M.M. Pardijs-Pardijs; R. PerJ^im-Rietman; J. Smit-Gosseliuk; N.E. AlbersBloemendaal; G. Bouwmeester-Pardijs
en M. Pardijs-Derksen. Zij ontvingen
een glas met inscriptie.
Vrijdagavond vond ter ^kgenheid
van het 40-jarig jubileurrHen feestavond plaats m.m.v. 'De Battumse Revue'. Voor woensdag 15 mei staat een
koffïemaaltijd op het programma.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 14 april, derde Paaszondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens. Er is zondagsschool.

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

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 april 10.00 uur ds. M.J.J. Bonting te
Vorden.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'De Graafschap' afd. Vorden

Geref. kerk Vorden
Zondag 14 april 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. D. Bos, Doetinchem.
RK Kerk Kranenburg
Zondag 14 april 10.00 uur Eucharistieviering.
RK Kerk Vorden
Zaterdag 13 april 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 april Past. W.
Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.
Hulsarts 13 en 14 april dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.
Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.

Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoedeisende recepten bellen aan de voordeur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-1351.

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Correspondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis
straat 6, 7251 AB Vorden.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje april mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
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.

VOORVERKOOP FL. 25,AAN DE KASSA FL. 30,-

Dierenartsen van zaterdag 13 april 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

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

CLOUSEAÜ

Tandarts 13 en 14 april W.A. Houtman, Vorden, tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

KOMT!
TENNISCENTER
LICHTENVOORDE
Lievelderweg 88, Lichtenvoorde

Zondag 7 juli 1991
Info: 05443-72075
Zaal open: 14.30 uur Aanvang: 16.00 uur

Voorprogramma: BOH FOI TOCH

Floralia Nieuws
Op 15, 22 en 29 april geeft Floralia een
bloemschikcursus o.l.v. H. Kettelerij.
Deze cursus wordt gehouden in l HM
Dorpscentrum. Opgave en informatie
onder tel. 2996 of tel 2771.
Woensdag 15 mei a.s. worden weer de
stekplanten aan de schoolkinderen uitgereikt. Volwassenen kunnen op 15
mei 's morgens bij Kettelerij hun stekplanten op komen halen. IV najaarstentoonstelling /.al dit jaar /.ijn op 13,
14 en 15 september. De stekplanten
kunnen weer ingeleverd worden op l 2
september a.s. t.b.v. de- tentoonstelling.
Dezer dagen zullen vele verenigingen/
organisaties enz. in Vorden e.o. een
brief van Floralia in de bus krijgen. Kloralia heeft vele verenigingen enz. aangeschreven om een aantal van hun leden enthousiast te maken voor deelname aan de najaarstentoonstelling.
I let lijkt Floralia een goed i n i t i a t i e f om
op deze manier verenigingen en/, in
Vorden naar buiten Ie laten treden.
(.roepen, buurtverenigingen, bedrijven enz. waanan geen adres voor handen is zijn natuurlijk van harte welkom.
Kortom, iedereen die graag mee wil
doen, kan zich voor informatie wenden
tot mevr. M. Jansen, tel. 299(> of mevr.
G. Molendijk, tel. 2270.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag
13.3G-17.30
uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
Alarmnummer 06-11.
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
10.30-12.30 uur.
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, lel.
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
05751-1846.
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Spreekuren maandag en woensdag 11.0012.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.
Woningadviescommissie woningtoewijzing

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 april 10.00 uur ds. C. Bochanen.
RK kerk" Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 april 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 14 april 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 14-15 april Pastor
Grondhuis, Joppe, tel. 05759-4221.
Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340
Politie
dag
en
nacht
bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Solistenfestival
Door het overweldigende sukses van
vorig jaar houdt de chr. muziekvereniging 'Sursum Corda' ook dit jaar weer
een Intern Solistenfestival en wei op
'20 april a.s.
Hieraan /uilen m u z i k a n t e n , leerlingmuzikanten, leden van de- drumband,
majorettes, i n i n i i e t t c s en mini-minirettes deelnemen. Zij zullen optreden als

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.
Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

solisten, duo's, trio's of in grotere
groepen,
'Sursum C.orda' is erin geslaagd voor
de/e gelegenheid een deskundige jury
aan Ie (rekken. Deze jmy zal de presiaties beoordelen en elke- solist of groep
een verslag van het uitgevoerde werk
uitbrengen.
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis, (Zie advertentie elders in dit blad.)

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

SENIOREN
MODESHOW

Zon! Mooi weer!
Voorjaarsschoonmaak

RoomboterAppelflappen

Weinig tijd om te koken.
Kijk eens bij uw slager hoeveel
vlugklaar-produkten hij heeft.
Lekker snel klaar en voordelig.

goed gevuld met verse appels en kaneel

Graag laten wij U de v lotklassieke mode voor Dames en
Heren van dit seizoen zien!

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Gewoon Geweldig Lekker

Fijne verse worst 1 KUO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Magere Varkenslapjes 1 KÜO 8,95

DIT WEEKEND:
4 halen en de O6 CJTStlS

Rundergehakt ikio11,50

H.o.H. Gehakt 1 «DO 7,95
Borstlapjesi küo 12,90

MARKTAANBIEDING

't winkeltje in vers brood en banket

U bent welkom op:

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Ham (ongerookt)

Bami of Nasi 1 uio 6,25

100 gram

Hammouse

donderdag 18 april

100 gram

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

1,98

Boerenleverworst

1,75

250 gram

2,25

SPECIALITEITEN

Showtijden:
70.00 uur-14.00 uur- 16.00 uur
CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Schnitzels of
Hamburgers

r

5 halen *\

ongewoon lekker 250 gram O, f b

GEWONE

Biefstuk

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

mode

Magere
Lendelapjes

Dorpsstraat 10 - Vorden

"XX"XX"

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden
Tel. 05752-1381

500 gram

A.s. vrijdagavond

Haas/Rib-

Slavinken

karbonades
1 kNo 10,45

8,75

per stuk 1,—

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

vanaf 22.00 uur
optreden

P.S. Wilt U zeker zijn van een stoel, dan kunt U
reserveren.

Ronny Wijngaarden

groenten en fruit
kaas en noten

(Nederlandse Lionel Ritchie)

GROEN'
Fam. J. Huitink

op zaterdag 20 april a.s.

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

SLAGERIJ

WULLINK VORDEN

Geert Willekes

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

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

leerling slager

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

leeftijd ca. 16 jaar

Autoverzekering
vanaf f 7,50

per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.
Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

die bij ons het slagersvak wil leren en 1 dag
in de week het slagersvakonderwijs wil
volgen.
Inlichtingen:
G. Willekes, Barchemseweg 4, Ruurlo
Tel. 05735-1217

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 11 -12 -13 april 1991

houdt de Chr. Muziekvereniging
//

SuZsum

//

VORDEN weer haar

INTERNE SOLISTENFESTIVAL;
waaraan muzikanten, leerlingmuzikanten, leden van de drumband,
majorettes, minirettes en miniminirettes deelnemen.
Een ieder, die belangstelling heeft
is van harte welkom.

UIT DE NOTEN B AR:

Het festival begint om 14.00 uur en
wordt gehouden in het Dorpscentrum.
De toegang is natuurlijk GRATIS.

250 gram

Boeren Notenmix
beter completer

maandag 15, dinsdag 16
en woensdag 17 april:

Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch
geeft haar toneeluitvoering op
vrijdag 19 en zaterdag 20 april a.s.
in de Wildenborchse Kapel.
Wij spelen voor u

"BOER'N OP
IXTIt
VRIJERSTOER'N

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

hendrix' voeders

blijspel in dialect
door Herman v.d. A
Aanvang: 20.00 uur

Panklare ANDIJVIE 500 gram 1,95

Eet brood van de bakker die zelf bakt!
Hoge kwaliteit door de beste grondstoffen!
Verser en lekkerder. U proeft wel waarom.

AANBIEDING
Weekendtaartje van 7,75 voor

7,25

Ontbi jtkoek met echte honing van 2,75 voor

2,25

Appelrondjes of -flappen
of Carree's
Krente- of Rozijnenmik
1 pak a 6 plakken NU

KOMT ALLEN!

5 betalen

3,25

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:
TELEFOON 1373
S WARME BAKKER

JS? \Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Ledenvergadering
15 april a.s.
20.00 uur

bij Hotel Bakker

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

N

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van ons dochtertje
en zusje
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Jos Nijenhuis

•^

en

Stefanie
Zij weegt 2870 gram en is 50
cm lang.
Johan Arendsen
Elly Arendsen-Bulten
Jessica
2 april 1991
Meidoornstraat 5
7255 XJ Hengelo Gld.

-

Gar. Gebr. van Houte

T
ïl

De huwelijksmis begint om 12.30 uur in
de St. Antoniuskerk te Kranenburg.
U wordt hierbij uitgenodigd op de receptie
van 15.30 tot 16.30 uur bij Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

--r'-

Ons adres is:
Insulindelaan 78,7251 EK Vorden

Bertha Weenk-Rossel
Het heeft de kinderen en mij
bijzonder gesterkt en getroost,
dat u zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Moge zij lang in ons aller herinnering blijven voortleven.
Fam. J. Weenk

i
•t*
$i

Vorden
G.W. Winkel
Vorden
Goos en Jo Winkel
Steenderen
Jan en Anneke Winkel
Brummen : Wim en Antje Winkel
Vorden : Gerry en Dinand Droppers
Vorden : Arie en Ans Winkel
en kleinkinderen

-*-

*

4 april 1991
,,'t Gazoor", Gazoorweg 4
7251 HH Vorden
De begrafenis heeft maandag 8 april plaatsgevonden
op de Algemene Begraaf plaats te Vorden.

77'B:>>ïH^7'B:B!^
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Liefdeis...
na 3 jaar samenwonen
toch nog gaan trouwen

Berkelsingel 38a, Zutphen
Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken,
betuig ik u , mede namens
mijn kinderen, langs deze weg
onze oprechte erkentelijkheid
voor de blijken van belangstelling na het onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw en
onze lieve moeder

op de leeftijd van 82 jaar.

gaan trouwen op donderdag 18 april
1991 om 11.30 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Stefanie en Elly rusten van
13.00 tot 15.00 uur.
Langs deze weg willen wij een
ieder, die, in welke vorm dan
ook, heeft bijgedragen om 23
maart 1991 tot een voor ons
onvergetelijke dag te maken,
van harte bedanken.

Hendrika Winkel-Wassink

Marietje Berendsen

-'"

Heden overleed mijn geliefde vrouw, onze zorgzame
moeder en oma

*
l
-»

Wij,

£
X

n

-x-x-

Johan Nooteboom

Na enkele maanden van onzekerheid is toch nog onverwachts van ons heengegaan, onze innig geliefde
zoon, broer, zwager en oom

en

'i^ Erna van Gijtenbeek

$
l
-*-

'Door de moed die hij bezat
gaf hij ons de kracht
die moed niet op te geven
Wij zullen nu ook zonder hem
toch verder moeten leven.'

Jan Garrit Gosselïnk

gaan trouwen op 19 april 1991 om 10.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

-***
*
l

Wij zouden het leuk vinden u op onze receptie te zien van 1 6.00 uur tot 1 7.30 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te -:•:Vorden.
f
i
-#- Horthoekerweg 38
i 8167LXOene
*

ECHTGENOOT VAN J.A. OOSTERINK

in de leeftijd van 58 jaar.
Vorden

H. Gosselink
J. Gosselink-Maalderink
A.H. Zweverink-Gosselink
G.J.W.Zweverink

Aangezien wij voorzien zijn van alle spullen
willen wij graag ons spaarvarken vullen.

Vorden, april 1991

ïB7BiB^

neven en nichten
Dronten, 6 april 1991
Kapteynlaan 12
8251 AG Dronten

*BiBiBTBiB{BiB:BiBïB^^

t

H.Gosselink
G. Gosselink-Brandenbarg

In plaats van kaarten

#

i Op woensdag 17 april 1991 hopen wij
i met onze kinderen en kleinkinderen ons
l 60-jarig huwelijksfeest te vieren.
-#-

De rouwdienst wordt gehouden in het Kerkcentrum
'Open Hof op donderdag 11 april a.s. om 13.30 uur.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid te condoleren.
Na de dienst vindt de teraardebestelling plaats aan de
'Wissel' in Dronten.

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

VELUX

-*i

sfeervol onder dak
Originele accessoires
voor VELUX dakvensters, kies uit rolgordijnen, jaloezieën, zonwering, geplisseerde
gordijnen of verduisteringsgordijnen!
Uw leverancier:

HELMINK

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514
Eibergen - J.W Hagemanstraat 3
Tel. 05454-741 90

l

D. Pardijs
J.G. Pardijs-Wuestenenk

Jan Gosselink
ECHTGENOOT VAN ANNIE OOSTERINK

Horsterkamp 1
7251 AZ Vorden

Bennie en Jennie Oosterink
Willy en Free Klein Nengerman
Jan en Dini Oosterink
Alies en Gerrit Wentink

~*t~.^T—?rvT~*^>*~7~t<'"*^c^*;^T~'*c^T~'*^^>*r;*^'*'r;T- 'T 'S 1» 'T" 'T" 'T" 'T" 'T" 'T"
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neven en nichten
,, De Heer is mijn Herder"
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat na een moedig
gedragen ziekte van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze papa en opa

Bernard Toonk
ECHTGENOOT VAN ALBERTHA JOHANNA WILHELMINA WOERTS

Dronten, 6 april 1991

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden
van onze oud-collega

Johannes Jan van Dijk

op de leeftijd van 76 jaar.
Vorden ; A.J.W.Toonk-Woerts

Knap geknipt ?

Heden is van ons heengegaan onze beste zwager en
oom

Eefde : Gerrit Toonk
Vorden :

Dini en Bennie Lenselink

Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe met dit
verlies.
.Leerkrachten, Medezeggenschapsraad en
Ouderraad van de 'Dorpsschool'

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
Inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

KEURSIAGER

DAAR
ZIT WAT

• Bloemschikcursus Floralia: 15,22 en 29 april.
• TE HUUR GEVRAAGD
in Vorden:
huis voor gezin (2 kinderen)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn.
Tel. 05752-3128.
• Wegens omstandigheden
goed tehuis gezocht voor
onze poezen.
Tel. 05752-6634.
• TE KOOP:
motorgazonmachine (kooi),
met opvang, 50 cm breed, weinig gebruikt.
Tel. 05735-3144.
• Gelegenheid aangeboden
voor het inscharen van ca. 5
pinken en koeien.
G.D. Nijenhuis, Onsteinseweg
7, Vorden.
Tel. 05752-6750.
• TE KOOP:
schrijfburo.
GEZOCHT:
caravanstalling omgeving
Vorden. Tel. 05750-41714.
• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
1 morgen of middag per week
(tijdelijk).
Tel. 2282, 's avonds na 18.00
uur.

Voor het weekendrecept:

Maandag:

Rundergehakt
500 GRAM

5,98

500GRAM

3,98

Dinsdag:

Tip voor de boterham:

Tongeworst
100GRAM 0,89

Thuringer
Bloedworst
100 GRAM

Speklappen
Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98
Woensdag:

0,79

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Dit weekend extra voordelig:

Rolladeschijf
4 HALEN 3 betalen

• Wij zoeken voor ons nieuwe vakantiehuisje in de omgeving van het Galgengoor, nabij
het dorp, een representatieve, serieuze vrouw, 30-60
jaar, voor de sleuteloverdracht
aan onze gasten, ca. 15 keer
per jaar op vrijdagmiddag, een
enkele keer op maandag.
Soms zal enig schoonmaakfwerk nodig zijn. Brieven onder
no. 2-1 van dit blad, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

SPECIAL
APPELVINKEN

Bloemschikcursus FloraMa: 15, 22 en 29 april.
• Zaterdag 13 april grote
rommelmarkt.
Nieuwstad 20, Vorden.
TE KOOP:
jonge walnotenboompjes.
Tel. 05752-1439.
• TE KOOP:
z.g.o.h. bankstel 3 +1 +1,
draion/velours, beige-groen,
+ tafel, f 450,-.
Bargeman, De Boonk 2.
Tel. 1848.

VLOGMAN
Zutphenseweg 16-Vorden
Tel. 05752-1321
De Keurslager

• TE KOOP:
1-pers. waterbed 90x200,
z.g.a.n., compleet met ledikant, f 1500,-.
Tel. 05752-2225.

Verstand van
lekker vlees

Berdie en Jeroen
Gerard en Sandra
7251 MZ Vorden, 7 april 1991
Schuttestraat22

J I M H E E R S IN K
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ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

A.s. zondag 14 april

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 12
april om 14.15 uur in de Hervormde kerk te Vorden.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.45 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de Hervormde kerk.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden om
15.15 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal ,,De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.
Allen, die hem de laatste eer willen bewijzen, nodigen
wij uit hierbij aanwezig te zijn.

Wegens familiefeest

Voor reparaties
van
alle
merken

MAANDAG 15 APRIL

GESLOTEN

Het was geweldig!!!

KLUVERS Vorden C.V.
mengvoeders

grote BINGO

KLUVERS Sport Totaal

met vele geldprijzen,
vleespakketten en
levensmiddelen.
Aanvang 19.30 uur

OP

Zutphenseweg 41 -Vorden

Café d'Olde Kriet,
Wichmond,
tel. 05754-1285

Paardenpension

'Peppelenbosch'

UITVAARTVERZORGING

UITVAARTVERZEKERING

Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

zonder meer 'n zorg minder

Tel. 05752-2340

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

Het VORDENS DAMESKOOR
dankt een ieder
voor het kopen van de
appeltaarten.

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

met a la carte van

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

Het Jebbink4 Vorcten (05700-1 4332)

Dag en nacht bereikbaar

Anya Holland opent haar nieuwe
huidverzorgingsstudio.

Slank de zomer in

WEIGHT
WATCHERS
Inl mevr. Brouwer, tel. 05735-3188

N NG

J R U T N BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

U wordt uitgenodigd om, onder het
genot van een drankje de nieuwe
studio te komen bekijken op
vrijdag 12 april van 15.30 - 20.00 uur.
Raadhuisstraat 23, Hengelo Gld
Tel. 05753-3279
Graag tot ziens,

DÉUNK-HÉNDRIKSeN DOÉTVÉei
VAN DG PRIJS Af MAAR NIETS
VAN ZN PRINCIPES.

SPECIALE AANBIEDING

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

DAMESAFDELING
2-DELIG PAKJE

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

100% viscose in prachtig dessin
warm, rood of fris groen
NORMAAL: 169Een betrouwbare occasion
koopt u bij Automobielbedrij f
Deunk-Hendriksen. Vanzelfsprekend hanteren wij de Volvo
norm ... en daardoor bent u
verzekerd van: lange levens-

duur, veiligheid, maar ook van
uitstekende service en garantiebepalingen. Dus als u zeker
wilt zijn van uw aanschaf, koop
dan één van onze onderstaande
occasions.

240 serie:
244 GL 2.3: 4-drs, groen met., trekhaak, 3-1983,
170.000 km
10.000244 GL aut.: 4-drs, wijnrood met., 1-1990,18.000 km ... 45.000,740 serie:
740 GL: 4-drs, zilver met., trekhaak, LPG, 10-1984,
193.000 km
17.500,740 GL: 4-drs, d.blauw, LPG, 1-1989,97.500 km
37.500,740 GL Estate Black Line aut.: wit, 2-1989
52.500,(incl. LPG-inst., alarm inst., trekhaak, mistlampen,
radio/cass.rec. + electr. antenne, bagagerolhoes)
740 GL Grand Luxe Estate aut.: wijnrood met., 2-1989,
83.000 km
52.500,(incl. roofrails, LPG-inst., mistlampen, trekhaak)
740 GL Black Line Estate: wit, 5-1990,43.000 km
57.500,(incl. LPG-inst., trekhaak, alarm inst.)
van particulier:
740 GL Estate: blauw met., 6-1989,113.000 km
:, 45.000,(incl. LPG-inst., trekhaak, radio/cass.rec., alarm inst., airco)

Aviko B.V. zoekt voor de maanden juli, augustus
en september een aantal

HERENAFDELING

Vakantiewerkers m/v

Lord Hamilton

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je
minimaal 18 jaar zijn en bereid zijn om
eventueel in een 3-ploegendienst te werken.

standaard zomerpantalon
marine blauw

VOLVO-OCCASIONS
340 DL 1.4:3-drs, wijnrood, 4-1987,115.000 km
12.750,340 DL 1.7:4-drs, antraciet met., 6-1987,160.500 km .... 12.750,3401.4: 3-drs, d.grijs, LPG, 3-1989, 93.000 km
15.000,340 DL 1.4:5-drs, antraciet met., 10-1987,43.000 km .... 16.500,340 DL 1.4: 3-drs, d.groen met., 1-1986, 78.000 km
12.750,340 DL 1.7: 3-drs, antraciet met., 11-1987, 67.000 km .... 16.750,340 DL 1.7: 5-drs, d.grijs, trekhaak, 3-1988,47.700 km .. 18.750,340 DL Aut.: 5-drs, groen met., 10-1988, 48.500 km
19.900,340 DL 1.4: 5-drs, smoke zilver, 4-1988,12.000 km
19.000,340 DL 1.4: 4-drs, smoke zilver, 7-1989, 23.000 km
23.000,440 serie:
440 GL 1.7: 5-drs, d.grijs, LPG-inst, 5-1989, 79.500 km 26.500,440 DL 1.7: 5-drs, wit, 4-1989, 22.700 km
26.500,440 DL 1.7: 5-drs, d.grijs, trekhaak, 1-1989,45.000 km .. 26.500,440 GLT: 5-drs, zwart, trekhaak, 11-1989, 50.000 km ... 35.000,460 serie:
460 GL inj.: 4-drs, smoke zilver, 10-1990,11.000 km .... 37.000,-

129,-

NU:

Aanmelding geschiedt door het invullen van
een formulier.
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de
receptie van ons kantoor of de portier van
ons prcduktiebedrijf.

129,-

NORMAAL 159-

NU:

AVIKO B.V., Dr. A. Ariënsstraat 28,
7221 CD STEEN DEREN.

GELD/G T/M ZATERDAG 13APRIL
Modecentrum

Een rijbewijs?
En U wilt het snel halen!?
AUTO EN MOTOR

Ruurlo
Dorpsstraat 22 - Tel. 05735-1438

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 Vorden Tel. 2783

IJZERSTERKE

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

SPORTBRIL

Nu ook MEINDL en
"iOROTEX
dus werkelijk 100% waterdicht
+ sta op MEINDL

K

OVERIG MERK:
Mazda 626 GLX: blauw met., 6-1990, LPG, stuurbekrachtiging,
trekhaak .,
35.000,iteed*

Joeltreffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

BETROUWBAAR. DAT KUNT U VAN VOLVO VGUG AANNEMEN
AUTOMOB1ELBEDRIJF DEUNK-HENDRIKSEN,

GROENLOSEWEG 11>\, RUURLO, TE L: 05735-2743.
' G L A Z E N S + / - 4 - CJ

c©
juwelier
•
' • *

TAPIJT nodig? Keuze maken een probleem? Nee toch!
GISTERAVOND OP TV OOK ZO GENOTEN VAN GREASE?
HET ORIGINELE DUBBELALBUM
VAN DE FILM NU OP EEN CD!
INCL. DE TOP 5 HITS:
• You're The One That l Want • Hopelessly Devoted To You • Grease • Summer Nights • Greased Lightning • Sandy
GREASE . . . Eén brok nostalgie
Ook verkrijgbaar op MC

Zutphenseweg 8

tel. 05752-3085

7251 DK Vorden

Bromfietspremies per 01-05-1991

LIDNBK4

tqanssen

SNORFIETS

75,81

AUTOMAAT

139,85

VERSNELLINGS^.
BROMMER 40 l ,79

Ijauckhart

IIICLUSIEF
ALLE KOSTEN

Assurantiekantoor

verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen
Postbus 24 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1460

t

Bus bestellen?
Harren bellen!

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

<X> ODticiën Telefoon 150S

En... een vertrouwd adres met prettige verkopers, daar voelt U zich thuis.

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

De vakbekwame
stoffeerders zorgen
voor vakkundig leggen
voorjaren tapijtplezier.

slagerij eggink

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Voor 1e klasse vlees
van luxe vleesrassen en
DIEPVRIES-VLEESPAKKETTEN
HALVE VARKENS
RUNDERBOUTEN

Verwarming defect?
Oldenhave laat u niet in de
kou zitten

Het verzorgen van al uw huisslachtingen,
geheel volgens uw wensen diepvriesklaar,
van rollade tot "naegelholt".
Het bij ons inpakken en voorvriezen
is natuurlijk gratis.

INSTALLATIEBEDRIJF

Havi voorheen GTW-reizen

Tel. 05758-1334

SIGmGnnK VORDEN

Daarnaast stalen materiaal van alle bekende tapijtmerken.

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

J.L. HARREN

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

,

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder qarantk
Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
9 05750-22816

FOCWA

BDVAG

Zutphenseweg 5

K« W. J. d™ KOOI
Off. GM-dealer voor OPEUISUZU

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

Vraag vrijblijvend inlichtingen
of maak een afspraak.
Tel. 05735-1337

K€
W.J. v/d Kooi
Verkoop en Reparatie

.
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't is Oranje,
't blijft Oranje

Natuurlijke geneeswijzen
Woensdagavond 24 april komt mevr.
Van de Berg-Veldkamp iets vertellen
over natuurlijke geneeswijzen. Ook
past zij verschillende therapievormen
toe die /ij de/e avond zal toelichten. De
avond is bij de Boggelaai.

Als opvolger van de heer H. Wullink is de heer Joh. Norde
benoemd als voorzitter van de Oranjevereniging Vorden.
De bestuursfunkties zijn onderling verdeeld:
Joh. Norde, voorzitter; E. Knoef, vice-voorzitter; H. Bruggeman, secretaris; B. Bloemendaal, penningmeester; H. van Woudenberg, 2e secretaris;
W. Gudde, jeugd; G. Weevers, organisatie/propaganda.

Het f eestprogramma
Grotendeels is het programma rond. Het zal weer een daverend feest worden, we beginnen zaterdag
27 april met de traditionele Oranjeavond, met het blijspel van T.A.O. en de knaller ,,Amatinka" met
originele Tsjechoslowaakse muziek. Dit belooft een mooie Oranjeavond te worden.
Koninginnedag 30 april: het ochtendprogramma voor elk wat wils dus voor jong en oud.
Het middagfeest is dit jaar ook op het feestterrein. Andere jaren was dit alleen tijdens de lustrumvieringen op 30 april en 5 mei.
Doch het bestuur wil proberen de feestelijkheden jaarlijkse op dit terrein te houden, daar de meeste
optredens niet meer op straat kunnen en mogen worden gehouden.
Op de tribune is alles ook beter te volgen. Het wordt dus weer een gezellige middag. Diverse
verenigingen werken aan het programma mee, zelfs is er weer een kinderzeskamp.
Vuurwerk
Het vuurwerk is financieel nog niet rond, doch de onderhandelingen lopen nog. Wel wordt dit jaar
een bijdrage gevraagd van f l ,-. Lukt dit niet dan zullen wij in de toekomst af moeten zien van dit
evenement.
Lampionoptocht
A
Als het vuurwerk doorgaat dan wordt er voor de kinderen weer een lampionoptocht gehouden.
Feestkrant
25 April komt er een speciale feestkrant uit. Kopij hiervoor moet uiterlijk
bij drukkerij
Weevers dj n.
Met het team van medewerkers „feestcommissie" zijn wij overtuigd dat wij u weer een grandioos
feestprogramma kunnen bieden en dat het in Vorden weer een feest wordt dat zijn weerga niet kent.
Namens het bestuur,
L. G. Weevers.

presidente mevrouw Vruggink. Mevrouw Klein Brinke overhandigde het
bestuur en de vereniging namens de
leden een diascherm.
Mevr. Klein Brinke ging uitvoerig in op
de afgelopen 40 jaren, waarbij zij vertelde dat haar vader vanuit de GMvL
mede-initiatiefnemer was voor de
oprichting van de plattelandsvrouwen
in Vorden. Ook zij/elf behoorde tot de
initiatiefneemsters.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan konden de leden vrijdagavond in
het Dorpscentrum genieten van een
optreden van de Battumse Revue. Zij
brachten een programma onder de titel 'Utverdutnoga'.
Na de opening door mevr. Elbrink-Visser werd een toespraak gehouden door
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Basisbereiding bakken:
Laat in een passende pan boter uitbruisen en
licht bruinen. Het
formaat van de pan
afstemmen op de
hoeveelheid vlees die
wordt bereid. In een te
grote pan verband t de
boter, in een te kleine pan
wordt het vlees niet
gelijkmatig gebakken.
Schroei het vlees aan
weerszijden dicht en
temper het vuur. Blijf met het vlees over de
bodem van de pan schuiven en keer het
regelmatig. Vervolgens verder bakken tot het
vereiste gaartepunt. Het vlees uit de pan
nemen en de braadboter eventueel afblussen
met water of ander vocht.

Bereiding:
Week in een grote kom liet brood in een beetje
melk. Voeg dan gehakt,
geraspte kaas, zout,
peper, nootmuskaat,
citroensap, geraspte
citroenschil, ei en gehakte
peterselie toe. Kneed alles
goed door elkaar. Vorm
van het gehakt 4 ballen en
plat de/e af. Haal de
gehaktballen door de
bloem.
Verhit de boter in een braadpan op matig
v u u r tot het schuim van de boter is
weggetrokken. Bak de gehaktballen ca. 5
minuten. Keer de ballen om en bak /.e
nogmaals ca. 5 minuten. Leg op elke
gehaktbal een stukje kaas. Laat het gehakt
nog ca. 3 minuten doorbakken met het deksel
schuin op de pan, totdat de kaas is gesmolten.
Neem de gehaktballen uit de pan en leg ze op
een voorverwarmde vleesschaal.
Geef het gehakt met een tomatensaus en als
groente smaakt koolrabi er heerlijk bij. Ook
kunt u de koolrabi vullen met het
gchaktmengsd.

Gehakt
met kaas

U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram mager rundergehakt
50 gram grof geraspte oude kaas
l dikke plak oude kaas van 50 gram
l snee ontkorst wittebrood
l theelepel citroensap
stukje geraspte citroenschil
l ei
l eetlepel gehakte peterselie
bloem
1 kopje melk
80 graai boter
zout
peper
nootmuskaat

v

oedingswaarde per portie:
Ei>'rgit-:-1070 kj f255 kcal)
Eiwit: 22 gram
Vet: 16 gram
Koolhydraten: 7 gram

Naf eest
Na vele weken van oefenen voor de revue is het weer tijd geworden om dit
feestelijk af te sluiten. Dit /al gebeuren
op vrijdag 12 april in de bar van De
Uitrusting.
Provinciale Culturele Wedstrijd
Op y.aterdagavond 20 april zal deze
wedstrijd gehouden worden. Deze keer
zal het dicht bij huis gehouden worden, nl. bij De Uitrusting te Eefdc.

Joh. Norde, voorzitter Oranjevereniging.

Plattelandsvrouwen

Jong Gelre
afd. Warnsveld

Hierna konden de aanwezigen in de
zaal volop genieten van de revue.
Woensdag 15 mei wordt het jubileum
definitief afgesloten meteen koffietafel
in 'De Herberg'.

Koninginnedag-Voetbaltoernooi
.Op 30 april zal het traditionele voetbaltoernooi weer plaatsvinden. Jong Gelre
/al hier met gemengde teams aan meedoen. Men kan nog opgeven voor 15
april, tel. 05754-1313.
Het grote T.V.-spektakel
Op /aterdag 8 juni /al er in Warnsveld
'Het grote T.V.-spektakel spel' georganiseerd worden. Dit i.p.v. de Zeskamp.
Spelen /oals: De eerste de beste - Wedden dat - - D e sterkste man/vrouwploeg en Ter land, ter zee en in de
lucht, tel. 05754-1313.
Midpoint-meeting
Voorde midpoint-meeting, die gehouden wordt op 30, 31 mei en l en 2 juni,
worden weer gastge/innen gezocht.
Lijkt het jou leuk om ook eens kennis
te maken met mensen uit andere delen
van de wereld, geef je dan op, tel.
05750-27246.
Wampex
De datum voor dit survival spektakel
staat vast, en wel op 23 juni. Na het
grandio/e succes van vorig jaar is besloten om dit jaar weer een VJ^^pex te
organiseren. Deelnemers kunnen zich
opgeven, tel. 05754-1313 of tel.
05756-1027.
Data's om te onthouden
17 mei: Voetballen oud en
Gelre en barbeque
26 mei: Provinciale buitensportdag
21 juli: Wadlopen (houdt deze dag alvast vrij, meer informatie volgt).

Feestavond
Volleybalvereniging
De activiteitencommissie van de volleybalvereniging 'Dash' organiseert zaterdagavond in 't Pantoffel (je de jaarlijkse
feestavond.

Internationale bestuurders
Operation Friendship
hadden 'wonderful days'
De deelnemers die de afgelopen vier dagen in Vorden hebben
deelgenomen aan de 'International Meeting' van Operation
Friendship zijn in de loop van de zondag weer naar huis teruggekeerd. Onder hen bestuurders uit Amerika, Engeland, Wales, Ierland, Zweden, Schotland, Duitsland en de voormalige DDR. De
delegatie uit Estland kon vanwege het uitvallen van een vliegtuig
niet in Vorden aanwezig zijn.

Buurtbus

Aan de/e avond /uilen meewerken een
longarts, een kinderarts, een stafverVrijdag 5 april was het voor dhr. M. de pleegkundige van de kruisvereniging
Man de laatste keer dat hij de b u u r t b u s en een psychotherapeute. Bij het t h e
reed, aange/ien hij de leeftijd van 70 ma 'Kind en CARA' zal vooral het omjaar bereikt h e e f t . 'Kr is een t i j d van ko- gaan met CARA worden toegelicht.
men en een tijd van gaan', aldus dhr. Als vervolg op de/c voorlichtingsavond
De Man.
organiseert het (01 respondentschap
' I e r / i j n e ere was de buurtbus tijdens i.s.m. de kruisvereniging, bovendien
de derde ril dan ook feestelijk versierd. een aantal gespreksavonden voor
Aan het einde van de rit werd dhr. M. ouders van kinderen met CARA. Bede Man dooi het Buurtbus Comité har- langstellenden kunnen zich hiervoor
telijk bedankt voorde bijna negen jaar op de voorlichtingsavond aanmelden.
dat hij als vrijwillige chauffeur zijn De voorlichtingsavond zal plaatsvindiensten aan de buurtbus heeft ver
den in de vergaderzaal van het verleend.
nieuwde Slingeland Ziekenhuis op
Met een bloemetje werd afscheid van maandagavond 22 april a.s. De toeMarius genomen.
gang is gratis evenals de koffie, er
wordt niet gerookt.
Voor meer i n f o r m a t i e kunt u bellen
met dhr. Antink, tel: 08340-61807.

Voorlichtingsavond
Astma Fonds

Voor de derde achtereenvolgende keer
organiseert het correspondentschap
Doetinchem e.o. van het Nederlands
Astma Fonds, een voorlichtingsavond.
Dit maal /al het thema van de avond
'Kind en CARA' zijn. De avond is vooral bedoeld voor ouders van kinderen
die één of andere vorm van de ziekte
CARA hebben (Astma, Bronchitis, Allergie). Bovendien is deze avond bedoeld voor de leerkrachten van basisscholen en peuterspeelzalen en voor
medewerkers van consultatiebureaus
en schoolartsdiensten.

Fonds
Zomerpostzegels
/oals vorige week ook al vermeld start
dinsdag l (i april de verkoop van de /omerpost/egels. De bijdrage van de afd.
Vorden ga.U dit jaar naar Steun Stichting Bejaardentehuis De Wehme.
Behalve de post/egels verkoopt men
ook mapjes, boekjes en maximumkaai ten en verder aardige artikelen, die allemaal iets met postzegels hebben te
maken. Voor informatie J. Overbeek,
Hamsveldseweg4, Vorden, tel. 6744.

itievaria
Op 2 april heeft de politie een aanrijding behandeld tussen een bromfiets
en een auto. Dit gebeurde in Wichmond op de Baakseweg.
Op 3 april vond er een aanrijding
plaats tussen een autobestuurder die
uit parkeerstand wegreed en een autobestuurder die daar zojuist voorbij
reed. Dit vond plaats op de Raadhuisstraat ter hoogte van de Anno bank.
Op 4 april kwamen er klachten binnen
over jongelui die m.b.v. plastic electrapijpen knikkers verschieten. Eén ruit is
inmiddels al gesneuveld. Ouders let op
waarmeejullie kinderen rondlopen!
Op 5 april deed een inwoner van Vorden aangifte van diefstal van 3 gebakken visjes en 2 stukken kaas. Benadeelde had dit zojuist gekocht op de markt
en stalde zijn fiets met het ontvreemde
aan het stuur even bij de VS-Markt
voor verdere boodschappen. Bij terugkomst had een ander de kaas en vis verschalkt.

GROEP VORDEN

den door scholieren. In anderhalve
maand tijds is er voor een bedrag van
ruim f l .300,- gestolen.
Werkwijze van de knapen was, dat ze
va:ik met meerderen tegelijk de winkel
binnengingen en al dan niet de verkopers/sters met een smoes aan de praat
hielden, terwijl anderen diefstallen
pleegden. Betrokken winkeliers worden schadeloos gesteld.
Op 8 april kwam er een aangifte binnen van inbraak in het kantoor van (ie
meentewerken aan de Horsterkamp.
Kr werd een bedrag van f l ()(),- aan kasgeld ontvreemd.
!• veneens op H april vond er een aanrijding plaats op de kruising van de Margriet laan met de Beatrixlaan. Alleen
materiële schade.
Gevonden voorwerpen
Sleutel vsb nr. 365 aan geel label; klein
/wart porteinonneetje met f 0,45; gereedschapsetui voor fiets; autosleutel;
autosleutel 'Peugeot' aan wit label met
opschrift; hond, Jack Russell, wit met
bruine vlekjes.

De afgelopen maand heeft de politie
Vorden een tiental winkeldiefstallen in
Vorden opgelost, welke gepleegd wer-

Verloren voorwerpen
O.V. Jaarkaart.

om ook in de nabije toekomst jongelui
uit Oost-Kuropa aan dergelijke uitwisselingen te kunnen laten deelnemen.
Zaterdagavond werd het officiële gedeelte van de Meeting besloten met
een diner in Hotel Bakker. Mevrouw
Ria Aartsen, wethouder van c u l t u u r in
Vorden, toonde zich verheugd dat
West- en Oost Duitsland nu als één
land aanwezig was.
Ook werden deze avond over en weer
presentjes uitgedeeld. Er heerste een
leuke sfeer. Ook de gastge/innen waren bij het diner aanwezig.
De buitenlandse delegaties zijn de afgelopen dagen ook in de gelegenheid
gesteld een trip door de Achterhoek te

maken. Ook stonden er bezoeken aan
Zutphen en b.v. Bronkhorst op het
programma. De vergaderingen vonden plaats in kasteel Hackfort.
Kasteel Vorden kwam uiteraard ook 'in
beeld'. Daar werden de buitenlandse
gasten ontvangen door burgemeester
Kamerling. Hij sprak de delegaties in
het Kngels toe, waarbij Vordens eerste
burger allerhande wetenswaardigheden over de diverse kastelen vertelde.
Oud-gemeentearchitekt J. v.d. Broek
leidde het ge/.élschap vervolgens door
kasteel Vorden rond.
De volgende International Meeting
van Operation Friendship zal in Wales
worden gehouden.

Operation Friendship is een organisatie die als doel heeft jongeren uit verschillende landen gedurende drie weken met elkaar te laten optrekken. Ze
worden dan in die periode ondergebracht bij gastgezinnen.
Zo ook de bestuurders die de afgelopen dagen bij gastgezinnen in Vorden
en omgeving werden ondergebracht.
De organisatie in Vorden was in handen van landelijk en internationaal
voorzitter Jan Rigterink en de landelijke vice-voorzitter Huub Winkeler.
Zij werden daarbij geassisteerd door de
afdeling Vorden, één van de vijf afdelingen die Operation Friendship in
Nederland rij k is.
Tijdens de meeting werd veel aandacht
besteed aan de uitwisselingen zoals die
het komende jaar zullen plaatsvinden.
Zo zullen een flink aantal Nederlandse
jongens en meisjes een bezoek brengen aan Amerika. Ook tussen de andere op de meeting vertegenwoordigde
landen, zullen onderling uitwisselingen worden gehouden.
Tevens werden evaluerende gesprekken gevoerd over de uitwisselingen van
het afgelopen jaar. Ook werd van gedachte gewisseld over de mogelijkheid

Foto: Klein Hesselink Zelnem.
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Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!
Nefit-Turbo.
. De zuinigste HR cv-ketel en tevens
•4\ de schoonste. Zo kunt u eindelijk
;i een milieu- maatregel nemen die u
.:•••:/ geld oplevert. Stap eens bij ons
'binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

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

schildersbedrijf

SÉML *

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

Alles onder één dak bij

fons Jansen

bij aankoop
van een playmobil artikel

installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

OP VERTOON VAN DE
APRIL-BONUITJE
WIGWAM KALENDER 1991
SPEELGOED
HUISHOUD EN
KAOOSHOP

SUETERS

Dorpsstraat 15

72S1 BA Vorden - Tel. 3566

APRIL:
11 PCOB Vorden, ds. Dekker
11 HVG Dorp, Ringvergadering in
Vorden
12 Jong Gelre Warnsveld, nafeest
revue
12 SWOV, Open Tafel
12 Jong Gelre, afd. Warnsveld, nafeest
in Eefde
13-14 de Graafschap, Concours
Hippique, pony's en paarden
15 ANBO, klootschieten, de Goldberg
15 Bloemschikcursus Floralia
16 Bloemschikcursus, fietstocht v.a.
Marktplein
16 KPO Vierakker-Wichmond,
Gezellige avond
16 KPO Kranenburg-Vorden
16 SWOV, Open Tafel
16 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Doeavond Dorpscentrum
17 HVG Wichmond, Middag voor
ouderen
17 HVG Dorp, Lezing kerkuilen
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 S WO V, O pen Tafel
20 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.
culturele wedstrijd in Eefde
22 Bloemschikcursus Floralia
22 ANBO, klootschieten, de Goldberg
22 Provinciale Voorjaarsvergadering,
N.B.v.Plv.
23 SWOV, Open Tafel
23 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Reisje
Delft
23 Soos Kranenburg, Dia's met mr.
v.d. Broek + gym
24 Jong Gelre, afd. Warnsveld, lezing
in de Boggelaar
24 ANBO, bustocht Overijssel-Drente
24 Bejaardensoos VierakkerWichmond
25 HVG Vorclen-Wildenborch, Lezing
Roemenië
2,5 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond
excursie Wi lp
26 SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
29 ANBO, klootschieten, de Goldberg
29 Bloemschikcursus Floralia
30 Oranjefeest Vorden
30 Oranjever. Wichmond,
gezelligheidsrit

MEI:
l HVG Vorden-Linde, Advocaat
1 HVG Wichmond
2 Bejaarden kring, Dorpscentrum
3 ANBO, seniorenorkest Happy
Days, Dorpscentrum
5 Voorjaarstocht, VRTC de
8-Kastelen rijders, vanaf de
Herberg
6 ANBO, klootschieten, de Goldberg
7 Soosmiddag Schoenaker
8 Handwerken Welfare, Wehme
9 ANBO, fietsen picknicktocht, v.a.
Kerkplein
13 ANBO, klootschieten, de Goldberg
14 HV G Wichmond, reisje
14 HVG Dorp, ontmoetingsdag Ede
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
jubileumavond in de Herberg
15 ANBO, kegelen, de Boggelaar
15 HVG dorp, dames Wesseldijk
16 HVG Vorden, gezellige eigen
avond
l 7 Jong Gelre, afd. Warnsveld,
voetballen
18 Sorbo C-jeugdtoernooi, w Vorden
19 Achtkastelen B-jeugdtoernooi, w
Vorden
21 NGVB, lezing over gevel-toptekens
'21 Soosmiddag Schoenaker
22 Handwerken Welfare, Wehme
25-26 w Vorden, I n t . Sorbo
jeugdtoernooi
26 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.
buitensportdag
27 ANBO, kloots'-hielen, de Goldberg
28-29-30 Ned. Bond van
PlaUelaiuls» rouwen, fietstocht
H artsen
29 11VG Wichmond, slotavond
29 l IVG Linde, eigen avond

\\etisvooru
7
de ideale pasvorm':
Passen of cards zijn er in allerlei soorten,
met veel verschillende mogelijkheden.
Wat ze gemeen hebben, is dat u er een
PIN-code op kunt aanvragen. Met dit
geheime, 4-cijferige nummer hebt u
toegang tot de geldautomaten. Dat betekent dat u dag en nacht, 7 dagen per
week geld kunt opnemen. Maar er is nog
veel meer mogelijk. Graag zet de Spaarbank alles voor u op een rijtje. Zo kunt u
eenvoudig de pas of card kiezen die het
best bij u past en waar u het meeste
plezier van zult hebben.

Dit vignet treft u aan op betaalautomaten in Nederland.

De S-Card:
het gemak van de geldautomaat.
Met deze pas kunt u op alle kantoren van
de Spaarbank tijdens kantooruren geld
opnemen en hebt u toegang tot vele geldautomaten. Daarnaast kunt u met bepaalde S-Cards betalen bij betaalautomaten, bijvoorbeeld bij benzinestations.

Bij betaal- en geldautomaten in
Nederland.

De Eurochequepas: geld halen en
betalen in binnen- en buitenland.
De Eurochequepas met PIN-code geeft
u toegang tot betaalautomaten in Nederland en duizenden geldautomaten in
binnen- en buitenland.
In binnen- of buitenland bij
geldautomaten.

De Pluscard: de creditcard die u
gratis een jaar kunt proberen.
De Pluscard is de meest geaccepteerde creditcard ter wereld. Alleen al in
Nederland bij ruim 40.000 bedrijven!
Natuurlijk kunt u in binnen- en buitenland gebruik maken van geldautomaten
(dit gebruik is niet kosteloos). De Pluscard biedt u vele extra faciliteiten zoals
de Pluscard Hulpverlening. En: u betaalt
voor dit alles het eerste jaar helemaal
niets! Ook daarna blijft de Pluscard
voordelig: f 40,- per twaalf maanden.
De Pluscard is verzekerd tegen verlies
en diefstal.

Overal waar u één van deze vignetten ziet wordt uw Pluscard
geaccepteerd.

Doe de
pastest en
ontdek welke
pas bij u
past.
Hiernaast ziet u 10 vragen, verdeeld in
drie blokken. Kijkt u eens welke u daarvan met 'ja' kunt beantwoorden. Beantwoordt u meerdere vragen in het eerste
blok met 'ja', dan is de S-Card voor u
de meest voordelige en makkelijke pas.
Hebt u ook vragen in het tweede blok met
'ja' beantwoord dan is de Eurochequepas
met Eurocheques voor u waarschijnlijk
de ideale oplossing. Hebt u veel vragen
in het tweede blok met 'ja' beantwoord,
of hebt u ook één of meer 'ja's' in het
derde blok? Dan zult u zeker veel gemak
hebben van onze creditcard: de Pluscard,
al dan niet in combinatie met een Eurochequepas.

1. Zit u wel eens /onder geld op een moment
dat de bank gesloten is (h.v in hot weekend)?
2. Vindt u het vervelend om een groot lx-d ra g
op /.ak te hebben 7
3. Wilt u altijd precies kunnen weten hoeveel
geld er op uw rekening staat?
4.

Vindt u het prettig om waar u ook bent altijd
over contant geld te kunnen beschikken?
5. Gaat u wel eens naar het buitenland?
6. Komt u wel eens contant geld te kort als u
bijvoorbeeld in een winkel wilt afrekenen?
7. Gaat u wel eens onverwacht uit eten of hebt
u soms opeens zin om bijvoorbeeld naai de
bioscoop te gaan?
8.

Wilt u overal, onder alle omstandigheden
makkelijk kunnen betalen?
9. Neemt u wel eens voor onvoor/.iene omstandigheden extra geld mee op reis?
10. Wilt u wel eens gratis uitproberen hoe makkelijk het is om een t reditcard te hebben?

Voor al deze passen en cards geldt:
de geldautomaat staat voor u klaar
als u een PIN-code hebt;
_A—. de Spaarbank heeft folders met alle
KA mogelijkheden;
_A_. voor een aanvraagformulier en
KA de volledige voorwaarden van de
door u gekozen pas kunt u op al
onze kantoren terecht.
En natuurlijk helpen ___^_^^_^_
wij u graag als u vra^^
gen hebt of meer informatie wilt.

De Bondsspaarbank doet meer voor betaalgemak.
spaarbank

De bibliotheek is een dienstencentrum voor alle inwoners van Vorden.
U kunt er boeken lenen. Muziek uitzoeken. Kranten en tijdschriften
raadplegen. Naslagwerken inkijken. Vragen naar welk boek u ook wilt.
Als we het niet in de collectie hebben, proberen we het elders.
Dit alles voor f 30,- per jaar (voor jongeren t/m 17 jaar zelfs gratis).

Jeugdsoos Flophouse Toldijk

LENTEFEEST

Deze advertentie is aangeboden door NEDAC SORBO -VORDEN.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 april

HERHAALDE OPROEP
Het bestuur van de V.V.V. Vorden zoekt
contact met MENSEN die in Vorden wonen,
over voldoende vrije tijd beschikken en bereid
zijn, een deel daarvan te besteden aan het
helpen bemannen van het toekomstige WV-

ZONNEBRIL

verwarmde TUINTENT • terrassen • barbeque

»*».«,»* DONT THINK TWICE

DE DIJK

kantoor.
Uw reakties worden - liefst na 18.00 uur ingewacht op tel. 05752-1186 of 2101.

Zaterdag 27 april:

LENTEFESTIVAL
7(!)

Voorverkoop bij:

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

• jeugdsoos FLOPHOUSE

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel.1656

Het spannendste baseline
duel vecht je uit bij ...
de tennisspecialist

Zutphcnscwcg 2, Lochcm, 05730 - 54189

FLOOR

£

d • café "De Herberg", Vorden

• café "De Engel", Steenderen ^

£ • café "'t Winkeltje", Zutphen

• café Sesink, Baak

&

• café "Merleyn", Doetinchem

• G l A Z i N S - > / - < - C2

C© juwelier

sier

VORDEN

00

Telefoon 1505

Terracotta-show

neem er
de tijd
vopr

potterie uit alle delen van de wereld:
w Maleisië
1 China
* Italië

f

,

Griekenland

* Thailand

t

,

Frankrijk

* Spanje
Nu uit voorraad leverbaar
Ook gevuld met Buxus,
coniferen

*,

Duitsland
of diverse

Stichting LEZEN, Keizersgracht 391

verder: Kool- en slaplanten
Viooltjes

S"
QUICK-STEP

popgroepen aanvang uiterlijk 20.30 uur

in diverse kleuren
30 stuks _

1016 EJ Amsterdam

10.00

ADVERTEREN KOST GELD...
10-

Meizoentjes, madeliefjes en vergeetmij-nietjes in 3 kleuren

KOST MEER!

Video- en
tv-reparatie

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
Baak (bij de kerk), tel. 05754-1406
Gegarandeerd goed!

|«

NIET ADVERTEREN

DE MOOISTE KADO'S VIND JE IN DEZE PLAÏÏNZAAK

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK

Zutphenseweg 8

7251 DK Vorden tel. 05752-3085

Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 - 7251 JT Vorden - telefoon 05752-3163

RABOBANK VORDEN
en omstreken

tfc.1

/s een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobankorganisatie. ledere Rabobank verleent op persoonlijke wijze,
uiteenlopende bankdiensten aan bedrijven, particulieren en
instellingen. Wij zoeken een

JEUGDIGE (m/v)
die een leer/arbeidsovereenkomst wil aangaan.

1 Quick-Step Floor is bikkelhard, in
2 afmetingen en 14 stijlvolle dessins.
» Door het hoge-druk procédé zijn de
decoren voor altijd verbonden met
de watervast verlijmde MDF-plaat.
* Zware meubelen, stoel- en huisdierpoten, brandende sigaretten, speelgoed en naaldhakken kunnen QuickStep Floor niet van z'n stuk brengen.
t

Quick-Step Floor is verdraagzaam,
hygiënisch (anti-allergie) en onderhoudsvriendelijk (veegborstel, stofzuiger, dweiltje). Kortom de vloer
met karakter.
Verkrijgbaar hij:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS
Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

LAMINAAT PARKETVLOEREN

In het kader van de opleiding zal de kandidaat op basis van een tweejarige
leer-/arbeidsovereenkomst in dienst treden van de Rabobank. Gedurende
deze periode volgt de kandidaat de opleiding commercieel/administratief medewerker bankbedrijf waarvoor hij/zij één dag in de week naar school gaat.
Deze opleiding wordt verzorgd door de Stichting ECABO.
Daarnaast doet de kandidaat praktijkervaring op - gedurende de rest van de
week - binnen onze bank. Na de opleidingsperiode is bij gebleken geschiktheid in principe aanstelling mogelijk in een passende commerciële- en/of
administratieve functie.
Kandidaten die voor het hier geschetste traject in aanmerking komen, voldoen aan de volgende eisen:
— leeftijd jonger dan 23 jaar;
— een opleiding op HAVO-niveau met de vakken economie en handelswetenschappen of VWO-niveau met de vakken economie l en II;
— doen in 1991 eindexamen;
— interesse in een bancaire loopbaan;
— goede commerciële en contactuele eigenschappen.
De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen
met de heer R. Klein Brinke, hoofd particulieren, telefoon 05752-1888.
Uw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling verwacht door de directie
van de bank, Postbus 28, 7250 AA te Vorden.

Rabobank

Donderdag 11 april van 10.00-22.00 uur
Vrijdag
12 april van 10.00-22.00 uur
Zaterdag

13 april van 10.00-17.00 uur

U bent van harte welkom

Met de trein naar fleurig
bollenfestijn in Keukenhof
Ieder voorjaar trekt de beroemde bollententoonstelling van De Keukenhof
weer duizenden bezoekers, die komen genieten van de grote variatie in kleurrijke bloeiende bollen. Ook dit jaar zetten onze bollenkwekers hun beste beentje voor en laten ze schitterende bollen-composities zien tegen de achtergrond
van dit mooie'oude landgoed in Lisse. In totaal worden ruim zes miljoen bolbloemen in een spektakulair feest van kleuren verwerkt. Wanneer u op een
comfortablc manier naar de Keukenhof wilt reizen, kunt u gebruik maken van
de voordelige Trein plus Toegang Biljetten die de Nederlandse Spoorwegen
weer aanbieden.
Op dit fraaie landgoed, dat al vanaf
de middeleeuwen bestaat, komen de
vele variaties in soorten en kleuren
van de holhloemen prachtig tot hun
recht. Afgewisseld door statige oude
bomen, waterpartijen en heesters
zorgen de groepen bloeiende tulpen,
narcissen, hyacinthen en andere bolgewassen voor een aantrekkelijk
schouwspel. In totaal beslaat de
K e u k e n h o f zo'n 28 hektare, waar u
uren k u n t ronddwalen. Ook zijn er
twee grote kassen waarin ruim 500
soorten tulpen in bloei staan. Bij het
indelen van de Keukenhof is ook aan
de jongste bezoekertjes gedacht:
kinderen k u n n e n meedoen aan de
"Bollebozen Route" en zullen zich
prima vermaken in de Dierenweide
en op hel speelterrein. In de twee
maanden dat de Keukenhof geopend is, worden in het kassencomplex een aantal tentoonstellingen gehouden waarin één of enkele bolgewassen (en dit jaar voor het eerst
ook rozen) speciaal in de aandacht
staan,

uw treinretour naar Haarlem of Leiden, een busretour naar Lisse en de
toegang tot de Keukenhof. Vanaf
station Leiden vertrekt ieder half
uur een snelbus, die u zonder te stoppen in ongeveer twintig minuten

naar de Keukenhof brengt. Het gekombineerde T+T Biljet is een stuk
voordeliger dan alles apart. Bovendien heeft u geen verkeersproblemen en b i j de Keukenhof hoeft u
niet meer in de rij te staan, want u
heeft uw toegangsbewijs al. De Keukenhof is geopend van 28 maart tot
en met 20 mei a.s. Meer informatie
over vertrektijden en prijzen kunt u
vinden in de speciale folder over de
T+T regeling naar de Keukenhof.
Deze folder is gratis te krijgen op alle wat grotere NS-stations. Daar
kunt u het T+T Biljet ook kopen.

In de week van 15 tot en met 21 april
a.s. organiseert het district Gelderland
van de Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS), in samenwerking met de
(ielderse Sport Federatie, een kennismakingsweek 'Aangepast Sporten'.
Aan de/.e week werken 15 verenigingen
mee, verdeeld over de hele provincie

DAMES TRUIEN
in prachtige jacquard dessins
de nieuwste voorjaarskleuren
TUUNTEPRIJS 79.95
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

DAMES BLOUSES
met korte mouw en
bedrukt met prachtige voorjaarsdessins
TUUNTEPRIJS 49.95
ALLEEN DEZE WEEK SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN,
WANT HET LOONT WEER DE MOEITE
Gelderland. G.S.V. 'De IJsselstreek' is
een deelnemende vereniging waarbij
men aangepast kan sporten.
Tijdens de kennismakingsweek kunnen mensen met een handicap vrijblijvend bij deze vereniging binnen stappen, men kan dan zelf ervaren hoe leuk
het is om te sporten. Eerst een keertje
kijken mag natuurlijk ook.
De vereniging heeft tijdens deze week
activiteiten in: Ulft, Zevenaar, Varsse-

\\fie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten hebben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.
De redactie
Fani. i', d. Staaij, het Hoge 60, tel. 2296
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
De Delle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chrisrinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

fY/w. Schaafsnm, Hel Wiemelink 2, lel. 3352
De Doeschot

HetStroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H, v. Bramerenstraat
U.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijkl t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat

Dr. C. Lulofsweg
Strodijk2

. Jurriëns, HoctinlilwJ 159, lel. 2145
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg

Het Hoge
Zuivelhof

fV///i. Besselinh Hoetinkhof 68, fel. 2638
Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

AYïi/i. Golsli'in, De Boufterd 7, tel. 2608
Hetjebbink
Boonk
FJshof
de Haar
De Steege
HetCulik
Wiemelink
Vaarwerk

BHjwtt
fashion

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
DOETINCHEM-TERBORG-DIDAM

De beroemde bolbloemenshow de
Keukenhof is dit jaar open van 28
maart tot en met 20 mei.

Voordelig T+T Biljet
De Nederlandse Spoorwegen maken
het u mogelijk om de Keukenhof op
een ontspannen en voordelige manier te bezoeken. Met het speciale
T+T Biljet betaalt u in één keer voor

Maak kennis met
sport

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

Molenblick
HetVogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

veld, Gendringen, Doetinchem, 'sHeerenberg, Hengelo en Terborg.
De vereniging staat voor iedereen
klaar. Dat betekent onder meer dat er
tijdens de kennismakingsweek iemand
bij de sportactiviteiten aanwezig is die
vertelt ^at-de vereniging te bieden
heeft. ^B
Voor naaere informatie: J.B. Uenk, de
Jongstraat 32, Doetinchem, tel.
08340-25906, of NIS district Gelderland/Gelderse Sport Federatie, Postbus 2OL 6880 AE Velp, tel.
085-64^16 (Frans Kokkeler/Marco
Groen).

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
HERSTELBEDRIJF
NIJVERHEIDSSTRA"" 3

RUURLO

05735-1161

'De Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' organiseert zondagmiddag 14 april een
orienteringsrit (Voorjaarsrit) waarvan
de start is gepland bij café-restaurant
Schoenaker.
De rit is uitgezet door de heren Jan
Luiten en Wim Wisselink. Voor de Aen B-klasse zijn aparte routebeschrijvingen. Voor de B-klasse is de moeilijkheidsgraad aangepast aan de ervaring
in de rittensport.
Ook kan gestart worden in de toerklasse. De voorjaarsrit telt als eerste rit mee
voor het ONONOK kampioenschap
1991.

Winst voor DASH
De heren van DASH hebben zich in
Schalkhaar redelijk hersteld van de
onlangs geleden nederlaag tegen middenmoter DVO. Het tweede team van
SVS uit Schalkhaar werd het slachtoffer
van de Vordense ploeg die wat recht
wilde zetten.
DASH startte zeer sterk en stond al snel
met 1-9 voor. Pas bij deze stand ging
SVS tegenstand bieden, maar dat was te
laat en DASH won de set redelijk eenvoudig rnet 5-15.
Ook in de tweede set nam DASH meteen een voorsprong. DASH liep uit
naar 4-8. SVS knokte /.ich terug tot 8-8,
maar daarna was het met ze gebeurd
en won DASH de set met 11-15.
In de derde set toonde SVS aan dat ze
knokken om niet te degraderen. Door
zeer hard werken maakte deze ploeg
het de Vordense mannen zeer moeilijk
en was /.elfs in staat om de derde set te
winnen met 16-14.
DASH dat van dit setverlies goed baalde nam zich voor in de vierde set nog
even wat te laten zien. In de/.e set kwam
het vertrouwde snelle spel van DASH
weer goed uit de verf en via 4-10 werd
de set gewonnen met 6-15 en de wedstrijd met 3-1.
In deze wedstrijd maakte Hans Leunk
na een langdurige blessure zijn rentree. Hij speelde weer een gedeelte van
de wedstrijd mee en maakte meteen 'de
duik van de wedstrijd' aldus trainer Tazelaar.
Zaterdag 13 april speelt DASH thuis
tegen Devolco 4 uit Deventer dat vecht
tegen degradatie en de laatste tijd veel
punten haalt. DASH moet winnen om
voor promotie in aanmerking te blijven komen.

MOTORRIJLES
(+ veiligheidstraining)
het vertrouwde adres
RIJSCHOOL

GROENEVELD
05735 - 1788

Uitnodiging voor alle vrouwen in Vorden:

Toneelstuk

"De Afrekening"
door toneelgroep STAP
op woensdag 24 april 1991
in het Dorpscentrum Vorden
Aanvang 20.00 uur
In de pauze een kleine verloting.
Lotnummer (tevens toegangsbewijs) gratis
af te halen bij Mw. ten Duis, De Boonk 7,
Vorden, tel. 2770 ofMw. Kamerling,
Ruurloseweg25, Vorden, tel. 1600.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DEZE WEEK
rood linnen Ddmesschoenon
van 29.95 voor

Zweedse Muilen
maten 40/46, van 39.95 voor
BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING

OO •"""

kinder leren TfilTISChOenen
maten 29/40, van 64.95 voor

Q\$ .""

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

DEZE WEEK:

Heerlijke ovenverse
VLAAIEN
IN DIVERSE SMAKEN
NU van 5,95 voor

5,45

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

W U L LINK Vorden
voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1 342

Voor vakwerk in

Erkend
Uneto
Beveiligingsinstallateur

— electrische
installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

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

DERDE BLAD
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18 April extra optreden voor belangstellenden:

Jong Gelre wint Regionale
voorronde Culturele selectie
Jong Gelre afdeling Vorden is er vrijdag j.1. voor de derde achtereenvolgende keer in geslaagd de regionale voorronde van de Culturele wedstrijd te winnen. Vorden zal nu samen met Almen en
Zelhem, die respectievelijk tweede en derde werden, uitkomen op
de provinciale culturele wedstrijd welke gehouden zal worden op
zaterdag 20 april bij 'De Uitrusting' in Eefde.
Er deden rnaar vier afdelingen mee aan
de Regionale voorronde die vrijdag j.1.
in Zaal Langeler werd gehouden. Dit
was in vergelijking met voorgaande jaren wel wat aan de magere kant. Misschien kwam dat door het thema van
dit jaar. Dat is namelijk: Emancipatie
op het platteland.
Nadat de Regiovoorzitter de avond had
geopend, traden achtereenvolgens Almen, Vorden, Zelhem en Warnsveld
op. Nadat alle afdelingen hun inzendingen aan het publiek hadden laten
/.ien, bleek wel dat het dit jaar niet in de
kwantiteit maar wel in de kwaliteit was
vooruitgegaan.
Alle afdelingen brachten namelijk een
vlot stuk voor het voetlicht met leuke,
met vlagen scherpe sketches en leuke
vaak meerstemmig ge/.ongen liedjes.
Terwijl de jury zich terugtrok om tot
een uitslag te komen, werd de restvan
de /.aal vermaakt door 'The Pirates'.

Na terugkomst van de jury werd elk
stuk kort van commentaar voorzien.
Warnsveld bleek hierna de vierde
plaats te hebben gehaald. Zelhem werd
derde, Almen tweede en voor de derde
achtereenvolgende keer bleek dat Vorden de eerste prijs had gewonnen.
De beste drie van deze voorronde gaan
nu naar de provinciale wedstrijd op 20
april. Of het Vorden ook hier weer zal
lukken om voor de derde keer te winnen blijft natuurlijk de vraag.
Net zoals voorgaande jaren, zal de
groep van Jong Gelre het winnende
stukje nog een keer opvoeren voor familie, vrienden en andere belangstellenden. Dit optreden zal worden gehouden op donderdagavond 18 april
in de grote zaal van het Dorpscentrum.
Naast het winnende stukje zullen ook
enkele sketches en liedjes uit voorgaande jaren worden gebracht.

Muziekvereniging 'Jubal'
De muziekvereniging 'JubaP heeft haar jaarlijkse voorjaarsuitvoering gegeven in het Ludgerusgebouw. De avond werd door de
voorzitter dhr. Altena geopend met een welkomstwoord aan alle
aanwezigen, en deelde mee dat dhr. Henk Boenink zijn functie als
penningmeester heeft overgedragen aan dhr. Benny Wicherink.
De drumband onder leiding van M.
Bongers bracht de volgende nummers
ten gehore: 'Marciano' van S. Egberts/
H.J. Everts; 'Jagermeister Walz' van A.
Beerts; 'Rhythme at play' van A.M. Jansen; 'Arti et Religione' van S. Egberts/
J. Kaïnminga.
Vervolgens lieten de leerlingengroep
bestaande uit 3 meisjes onder leiding
van H. Wolters hun kunnen horen. Na
deze groej) kwam de blokfluitgroep onder leiding van B. Wagenvoort-Rouwen, die vorig jaar werd opgericht en
niet stil had gezeten bleek uit het aantal nummers o.a. 'De Koningsdans'.
De harmonie bracht maar liefst negen
nummers ten gehore: 'Sarabande con
variazione' van G.F. Handel; 'Fanfare
royale' van J.J. Mouet; 'In somerset'
van J. Harvery; 'The young Amadeus'

Fibromyalgie
Fibromyalgie is een vorm van weke delen reuma, die zich kenmerkt door pijn
in spieren en bindweefsels, vooral op
aanhechtingsplaatsen van pezen en
spieren. Bovendien zijn er hevige vermoeidheidsverschijnselen.
De Nationale Vereniging voor Fibronryalgiepatiënten Eendrachtig Sterk
organiseert voor haar leden en belangstellenden een informatiebijeenkomst
Deze vindt plaats op zaterdagmiddag
13 april a.s. in het Streekziekenhuis
Koningin Beatrix, Beatrixpark l, Winterswijk, in de personeelskantine. Gastspreker Dr. J.H.G. Bürer, rheumatholoog. Na de pauze bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Toegang voor leden met één begeleider gratis (lidmaatschapskaart s.v.p.
meebrengen). Niet-leden betalen entree.
Informatie kunt u krijgen bij de volgende kontaktpersonen:
Mevr. D. Scholts, tel. 05437-51595;
mevr.
P.H. v.
Houten, tel.
05454-72679; mevr. A. Schwartz, tel.
08356-84947; mevr. C. Smit, tel.
05457-72661 of mevr. Bockhoven, tel.
08330-15801.
Ook kan informatie worden verkregen
bij mevr. Wolsheimer, de ' laar 30, Vorden.

H.V.G.Wichmond
Op 3 april j.l. was er weer een H.V.G.avond. Deze avond werd geopend door
de voorzitster. Men had deze avond
een modeshow van de firma Lammei s
uit Vorden.
De mannequins waren leden van de
eigen vereniging. De ladyspeaker was
iemand van de fa. Lammei s.
•
Men heeft veel uit de collectie gezien,
o.a. jurken, pakjes, pantalons, regenjassen, bermuda's, etc. De kleuren van
de kleding waren in het pastei, leuke
zachte kleuren, die een mooi tintje geven aan de zomer.
Het was een geslaagde avond!

van W.A. Mozart, arr. Tom Parker;
'Mack the Knife' van K. Weill; 'Pavane
in blue' van T. Huggens; 'Mariachi'
van H.L. Wakers; 'Sealed with a kiss'
van arr. F. Bernaerts; 'Beatles memory'
van Lennon and Mc. Cartney. Dit alles
onder leidingvan dhr. H. Wolters.
Na deze muzikale happening kwamen
de drumband en de harmonie samen
met het nummer 'Drumbo' van Laseroms. Dat er de laatste tijd hard was
gerepeteerd bleek wel uit het zeer goed
spelende 'Jubal' wat door de aanwezigen zeer gewaardeerd werd. Dit bleek
wel uit het applaus wat uit de zaal klonk
na dit optreden.
Als laatste werd er nog gelegenheid gegeven voor het maken van een dansje
op de tonen van 'Deliver', waar gretig
gebruik van werd gemaakt.

Prot. Chr. Ouderen
Bond
Van de G.S.M. (Gelderse Streekvervoer
Mij.) kreeg men een brief naar aanleidingvan Beleids- en Werkplan, dat gedeeltelijk in diverse dagbladen gepubliceerd is. Zij verzochten de volgende
verbeteringen van het openbaar vervoernet aan leden mede te delen.
Daar deze voor de hele Vordense bevolking van belang zijn en niet alleen
voor de PCOB-leden, drukken wij uit
de betreffende brief het volgende af:
'Met ingang van 2 juni 1991 wordt voor
Oost Gelderland een op vele punten
verbeterd openbaar vervoerplan ingevoerd als gevolg van samenwerking tussen NS en GSM.
De dienstregeling van trein en bus zijn
op elkaar afgestemd en de bussen zullen de NS stations, zoals in Vorden, ook
aan gaan doen en directe aansluitingen bieden.
Daarnaast zullen in de treinen tussen
Zutphen en Winterswijk strippenkaarten geldig zijn en kan in de bus ook
met NS-kaartjes gereisd worden.
Een andere verbetering is de, mede
door u gewenste, rechtstreekse verbinding tussen Vorden en het ziekenhuis
Het Nieuwe Spittaal te Zutphen.
Lijn 51 zal vanaf 2 juni a.s. de volgende
route gaan volgen: Zutphen NS - Centrum — Zutphen Zuid — Spittaal —
Warnsveld — Vorden NS — Hengelo Doetim hem v . v . Lijn 51 rijdt in principe alle dagen van de week een uurdienst.
Lijn 50 zal tussen Zutphen en Vorden
als sneldienst gaan rijden en vormt samen met de trein een half-uurdienst
op genoemd t.aject.'

Zilveren jubileum
oud-veteranen
De oud-veteranen van de voetbalvereniging 'Vorden' hebben zaterdagavond het feit herdacht dat / i j 25 jaar

geleden zijn gaan samenspelen in één
elftal. Toen de heren voetballers, waarvan de meesten inmiddels de vijf kruisjes zijn gepasseerd, uitgevoetbald waren, zijn ze zes jaar geleden begonnen
om op elke eerste zondag van de
maand (weer of geen weer) te gaan
klootschieten.
Dit om de onderlinge kontakten in
stand te houden. Zaterdagavond derhalve dolle pret in café Het Zwaantje
waar de regionale conferencier 'D'n
Droadnaegel' de oud-veteranen er op
een humoristische wijze doorhaalde.
Zondagmorgen stond er weer zoals te
doen gebruikelijk klootschieten op het
programma, waarna het jubileum op
passende wijze werd afgesloten met
een Geldersche koffietafel, die eveneens in 'Het Zwaantje' werd geserveerd.

Toneelavond
Touwtrekvereniging
De inwoners van Vorden die elke week
of veertien dagen ervoor zorgen dat
Antoon Steenbreker het oud papier
kan ophalen, werden zaterdagavond
op hun beurt door Antoon en de touwtrekvereniging getrakteerd op een toneeluitvoering in het Dorpscentrum.
Toneelvereniging 'Krato' bracht het
blijspel 'Oma's wil is wet', waarmee de
zaal zich kostelij k amuseerde.
Voorzitter Gerrit Barink van de T.T.
Vorden toonde zich in zijn welkomstwoord uitermate verheugd over de uitkomst van het gesprek dat zijn vereniging en nog zeven andere vergunninghouders onlangs met de gemeente
Vorden hebben gevoerd.
Dit heeft ertoe geleid dat de vergunninghouders behalve de 4,7 cent per
kg afleveringsprijs van de gemeente 4
cent extra krijgen voor het ophalen.
'We hebben het in de omzet al gemerkt. Antoon haalde de afgelopen
weken al beduidend meer oud papier
op', aldus Barink.

SPdRT-nieuws
B.Z.R^orden
Bridgeclub^B.Z.R.' Vorden — uitslagen van woensdag 3 april 1991
Groep A: 1. Dms. Bornkamp/Hendriks
64.0%; 2. Dms. Alewijnse/Bodewes
62.0%; 3. Hrn. Nekkers/de Roode
59.0%.
Groep B: 1. Echtp. de Bruin 67.5%; 2.
Echtp. van Gastel 58.1%; 3/4. Mv. van
Alphen/Hr. Snel 52.7% —Echtp. Bokkinga52.7%.
Elke woensdagmiddag in Het Dorpscentrum/'t Stampertje; inl. tel. 2830.

Vorden- - Ratti Socii C tegen
selectie Gelderland
Op maandagavond 8 april j.1. werd op
het Ratti-veld de wedstrijd Vorden Ratti — Socii samen tegen de selectie
van Gelderland onder de 13 gespeeld.
Van Vorden, Ratti en Socii speelden
ieder 5 spelers mee die geselecteerd
waren.
In een harde maar wel eerlijke wedstrijd won de selectie van Gelderland
met 2-1. Vorden — Ratti — Socii ging
de rust in met een 2-0 achterstand tegen een goed spelende selectie.
Na rust waren de rollen omgedraaid en
maakte men er een mooie tweede helft
van. De eindstand werd 2-1, een prima
prestatie van Vorden — Ratti - Socii.

V.V. Vorden
Beekbergen — Vorden 0-0
De harde wind deed in deze wedstrijd
veel afbreuk aan het spel van zowel
Beekbergen als Vorden. In de 20e minuut werd een foutieve terugspeelbal
van Bennie Wentink door een speler
van Beekbergen onderschept. Wim
Harms wist echter nader onheil te
voorkomen.
In de 37e minuut kwam Marcel Boekholt in het boekje van de scheidsrechter toen hij een doorgebroken speler
neerlegde. Vlak voor rust was het wederom Wim Harms die Vorden tot vier
keer toe voor een achterstand behoedde.
Na de theepauze was het duidelijk te
zien dat beide ploegen met een puntje
tevreden waren. Het bleef 0-0. In de
strijd om promotie naar de KNVB niettemin voor Vorden een kostbaar punt.

Op 5 april werd door de leden van de
P.V. Vorden met 389 duiven deelgenomen aan de eerste compe^te-vlucht
vanuit Eersel. De duiven m^Ben een
afstand van 106 km overbruggen om
terug te keren op hun hok.
De lossing in Eersel vond plaats om
10.30 uur en met Z.W.-winden 11.36
uur bereikte een duif van^Ben H.
Boesveld als eerste zijn hok meteen gemiddelde snelheid van 95 kilometer
per uur.
Binnen 5 minuten arriveerde 20% van
de 389 duiven zodat om 11.41 uur de
uitslag bepaald was.
De eerste tien klasseringen waren als
volgt:
G. en H. Boesveld— l, 3, 4 en 10; A.A.
Jurriens — 2; A. en A. Winkels — 5 en
8; J. Eulink— 6; W. Oldenhave en zn.
— 7;R.Wiekart —9.

Als er een vleessoort te bedenken is die veel gegeten wordt, dan is
het varkensvlees. Nog sterker: varkensvlees is uiterst populair bij
de Nederlandse consument. Het is de meest gevraagde vleessoort in ons land. Ter illustratie: in 1990 kocht zelfs 92,8% van de
Nederlandse huishoudens varkensvlees. Niet verwonderlijk, want
varkensvlees is een kwaliteitsprodukt dat ook vriendelijk is voor
onze portemonnee. Gemakkelijk klaar te maken, zeer gevarieerd
en minder vet dan u denkt. Naar dat laatste heeft het TNO-Voeding onlangs een uitgebreid onderzoek gedaan.

Niet vet
Varkensvlees is over 't algemeen niet
vet. Een onlangs gehouden onderzoek
van TNO-Voeding naar het vetgehalte
van varkensvlees toont dit duidelijk
aan. Een paar voorbeelden. Schouderlapjes bevatten slechts 8 gram vet per
100 gram onbereid vlees. Een filetlapje, en een haas- en ribkarbonade bevatten nog minder: 7 gram vet per 100
gram. Hamlappen bevatten maar 5
gram vet per 100 gram. En fricandeau,
varkenshaas en een ongepaneerde
schnitzel zijn met slechts 3 gram vet
per 100 gram nog magerder.

Dames 4 heeft van Bredeveld Audio Video nieuwe shirts gekregen.
Staand V.l.n.r. Adrie van Laar, eigenaar van Bredeveld Audio Video, Hetty Winkel,
Garien Vruggink, Karin Boers, Ellyjas, Doree Hiddink en trainer Teun van der
Lee.
Zittend v.l.n.r. Anita van Houte, Natasja Roerdinkveldboom, Sabine Jansen en
Wilma Broersma.
Een team waai muziek in z i t . Zou Adrie van Laai daarom onlang>: ren nieuwe
mu/.iekboetiek geopend hebben??

Ratti-D kampioen 4 tegen 4

P.V. Vorden

Varkensvlees, snel klaar en
gemakkelijk te bereiden

Varkensvlees is vooral een lekkere
vleessoort, die goed in de smaak valt bij
de Nederlander. Er zijn tal van soorten
die prima te combineren /.ijn met andere gerechten. Juist deze veelzijdigheid maakt van varkensvlees een produkt dat goed in de smaak valt. En, het
is een vleessoort die gemakkelijk is te
bereiden en snel klaar is.
Daarom staat varkensvlees dagelijks bij
veel Nederlanders op het menu. Of u
nu kiest voor een stukje fricandeau,
een filetlapje, haaskarbonade, een
hamlap of een varkensoester, het
smaakt altijd lekker. Zeker als u het
vlees combineert met pittige kruiden
en een sausje, dan is het echt helemaal
'af.

Dames 4 van Dash
in het nieuw

De D-pupillen van s.v. Ratti zijn er zaterdag 30 maart in geslaagd
kampioen te worden van het 4 tegen 4 tournooi van de afdeling
Berkelstreek, en hebben zich door dit resultaat geplaatst voor de
finales van de afdeling Gelderland.
Het tournooi was georganiseerd bij s.v.
Ratti. Het Ratti-D-team, bestaande uit
Jeroen Fleming, Mai t i j n Mokkink, Ruben Bleumink, Guido Mullinken Rem(o Berentsen, won in een veld van 8
deelnemers 5 wedstrijden en speelden
2 keer gelijk.

De finales van de afdeling Gelderland
worden op woensdag 15 mei gespeeld
op het terrein van Pax te I lengelo.
De winnaar hiervan komt uit in de landelijke finale, gehouden op de velden
van deK.N.V.B. in Zeist.

L.R. en P.C. De Graafschap
in het nieuw

Feestelijk
Varkensvlees is een produkt dat past bij
iedere gelegenheid. Voor een doordeweekse dag, een slavink en een schnitzel en voor een feestelijk dineetje een
lekkere rollade, een varkenshaasje of
varkensoester.
Serveer daar een pittige tomatensaus
of een zachte champignonsaus bij en
smullen maar! Met wat fantasie maakt
u van varkensvlees een echte culinaire
gebeurtenis!

Op 2e Paasdag weiden tijdens de' clubkampioenschappen de nieuwe sjabrakken
overhandigd door dhr. l lartelman aan de instructrice, mej. Barnstein, namens de
sponsor Rabobank Vorden.

Barbecue
Voordat u het weet staat de zomer weer
voor de deur. Dat betekent dat u de
barbecue weer tevoorschijn kunt halen. Lekker genieten van een gezellige
barbecue op een zomeravond met
vrienden; familie of kennissen. Ook
een stukje varkensvlees is dan natuurlijkvan de partij.
Wat dacht u van varkensvleesspiesjes
met mango en ananas, lekker gemarineerd en dan op de barbecue. Maar
ook voordat het barbecue-seizoen begonnen is, kunt u genieten van een
stukje varkensvlees. Bijvoorbeeld getomateerde koteletten. Ook dit heerlijke
recept moet u echt eens proberen.

V.R.T.C. Nieuws
De Vorden.se i ijvvieltoerclub 'De Achtkastelenrijders' organiseerde zondag
weer haar traditionele regelmatigheidsrit van ca. 38 km rond de verschillende buurtschappen in Vorden.
Het doel van deze rit is dat de- deelnemers /onder gebruik van horloge of
computer op de fiets proberen en constante snelheid van 25 km. of 30 km.
per uur te rijden. Rijdt men sneller dan
kost dit s t r a t p u n t e n en rijdt men langzamer dan kost dit eveneens s t i a l p u n len. Voor een doorsnee loerlietser
moei dil geen probleem opleveren, de
p r a k t i j k wees zondag echter anders u i t .

De doorgewinterde kilometcmelers
eindigden onderin het klassement, l lel
verschil lussen w i n n a a r H. te Linde en
Hart ie Ruumpol, de bekende- triathlonatleet, bedroeg meer dan 1000
punten.
De totale uitslag: I. H. te Linde; 2. R.
Rondeel: 3.J. Commandeur.
Het volgende evenement op de jaarkalendei van de V.R.T.C. 'De A< hlkaslelenrijders' is de voor j aars t och t 5 mei
een vrije toertocht over de volgende afstanden: 10 km. een gezinstocht van 80
km. en 120 km. Start bij hel clubcaic
van de VRTC, café De Herberg in Vorden.

'Mental jogging' kan IQverhogen

In commissie Financiën en Algemeen Bestuur

Voetbalvereniging 'Vorden' wijst
huurovereenkomst af: Deur voor

Nieuwe puzzels van Rubik
De Hongaarse professor Ernö Rubik, wereldberoemd geworden
o.a. door zijn bekende 'kubus', laat weer eens van zich horen.
Deze keer gaat het niet zozeer om één nieuwe puzzel, maar om een
geheel concept, dat hij 'Mental Jogging' heeft genoemd: conditietraining voor de hersenen. Hij ontwierp daartoe speciaal een viertal nieuwe puzzels, welke serie jaarlijks zal worden uitgebreid.

De voetbalvereniging 'Vorden' heeft dinsdagavond bij monde van haar voorzitter Jan Rouwenhorst
zowel in de commissie Financien als Algemeen Bestuur de door het college voorgestelde huurovereenkomst onacceptabel geacht. 'Vorden' heeft grote problemen met financiële vergelijkingen tot
de beide andere plaatselijke voetbalclubs 'Ratti' en 'Socii'.
Bij vergelijkbare speelvelden en oefenhoek dient 'Vorden' inklusief huur
(periode 16 mei tot 31 mei) f 14.510,te betalen. Socii betaalt f6.410,- (inkl.
volledig onderhoud door de gemeente), 'Ratti' betaalt aan huur f 2.250,-.
Daar moet f 6.000,- bijgeteld worden
aangezien het inzaaien en bezanding
van de velden door 'Ratti' zelf wordt betaald.
'Het maaien geschiedt door de gemeente Vorden, derhalve dient de 'versluierde' subsidie van het bedrag van
f 8.250,- te worden afgetrokken. Ten
opzichte van Socii en Ratti zijn dit hogere lasten van resp. f 8.100,- en
f 6.250,- plus versluierde subsidie. Het
gestelde dat de voetbalvereniging 'Vorden' tot beide andere voetbalverenigingen goedkoop uit is, gaat niet op',
zo sprak Rouwenhorst.

Einde seizoen
Rouwenhorst zei verder dat zijn vereniging er grote problemen mee heeft dat
in het huurkontrakt wordt aangegeven
dat het seizoen eindigt op 15 mei.
Maakt Vorden in de gesloten periode
tot 31 mei gebruik van de velden dan
dient daarvoor f 120,- per veld per dag
of f 15,- per uur te betalen.
Vorden organiseert in die periode
jeugdtoernooien. Daarvoor moet dus
f 1.800,- betaald worden. 'B & W stellen dat deze toernooien voor de voetbalverenigingen buitengewoon aantrekkelijk zijn. De kantine-inkomsten
bedragen f 2.000,-. Deze inkomsten
zijn gewoon nodig om de begroting
sluitend te krijgen', aldus Rouwenhorst.

SPOKT-niettws
V.V. Vorden
Uitslagen zaterdag 6 april — Pupillen
Warnsv. Boys Dl — Vorden Dl 0-0;
Vorden D2 — Zutphania D3 4-4; Vorden El - Socii El 5-1; Be Quick E2 Vorden E2 6-0; Vorden F l — Warnsv.
Boys Fl 3-9; Voorst Fl — Vorden F2
1-2; Hercules Fl —Vorden F3 1-2.
Programma zaterdag 13 april — Pupillen
Vorden E3 — Gazelle Nwld. E3; Vorden F2 — Gazelle Nwld. F2; 4 tegen 4
toernooi D-, E- en F-pupiilen bij Dierense Boys.
Uitslagen zaterdag 6 april
Erix Al — Vorden A2 0-3; AZSV BI Vorden BI 2-1; Vorden Cl — Wilh.
SSS C l 4-3; Vorden C2 — Grol C3 0-2.
Programma zaterdag 13 april
Vorden A2 — Markelo A2; Vorden BI
— Neede B l; Vorden Cl — Varsseveld
C l; Vorden C2 — Witkampers C l.
Dinsdag 16 april: Lochem Al — Vorden Al.
Uitslagen zondag 7 april
Beekbergen l —Vorden l 0-0; Vorden
2 — Ruurlo 22-1; Zutphania 4 - Vorden 3 1-0; DEO 3 — Vorden 4 0-4; Vorden 5 — SCS 38-1; Vorden 6 — Eibergen 6 1-3; Vorden 7 — Diepenheim 7
4-1; Erica 9 — Vorden 8 5-1.
Programma zondag 14 april
Vorden 2 — Klein Dochteren 2; Vorden 3 — Erica 5.

Ratti —S.H.E.
Een wedstrijd in de onderste regionen
van de 2e klasse G.V.B. Na de kater van
de vorige week begon Ratti vol goede
moed aan deze wedstrijd. Ratti had het
betere van het spel waarbij ze veel kansen kregen.
Men verzuimde te scoren, het bleef tot
aan de rust 0-0. Na rust werd SHE sterker. Het Ratti-doel werd flink onder
druk gezet. In de 7e min. verloor Ratti
op het middenveld de bal, en de linksbuiten van S.H.E. wist met een prachtige lob de stand op O-1 te brengen.
Ratti probeerde nog gelijk te komen
maar dat lukte niet meer, de stand
bleef0-1.
Uitslagen jeugd 6-4:
Ratti Dl — Ruurlo D2 1-0; Lochem ES
- Ratti El 4-0: Ratii F l — Markelo Fl
6-2; Rekken Fl_' — Ratti F2 3-2; Eibergen F2 — Ram iv> HM).
Socii B l —Ratti B l 8-1.

Hij deed een dringend beroep op de
commissies om het seizoen te laten eindigen op 31 mei. Noch in de commissie Financien noch in Algemeen Bestuur werd hierover een advies uitgebracht.
Beide commissies achten dit een taak
voor de commissie Welzijn die zich
woensdagavond 10 april eveneens over
deze huurovereenkomst zal buigen.
'Vorden' had ook grote problemen
met de tariefsvergelijkingen met die
van de sporthal. Een norm die volgens
'Vorden' niet van toepassing is.
Rouwenhorst: 'Op de sportvelden
wordt niet afgeschreven. Verder heeft
de sporthal kosten zoals loonkosten,
verlichting, verwarming, water, onderhoudskosten. Kosten die de voetbalvereniging zelf voor haar rekening dient
te nemen'.
In de commissie Algemeen Bestuur
vond socialist Hoogland de vergelijking met de sporthaltarieven wel wat
ongelukkig gekozen maar verbond er
verder geen konsekwenties aan.
Liberaal Brandenbarg daarentegen
sprak in dit verband van een vergelijking tussen appels en peren. Hij ging
dan ook niet met het collegevoorstel
akkoord. De meerderheid van de commissie Algemeen Bestuur ging akkoord met de juridische aspekten van
de huurovereenkomst.
In Financien wenste WD-er Pelgrum
nog geen advies uit te brengen. De
meerderheid van deze commissie ging
wat de financiële kant van de huurovereenkomst betreft met het collegevoorstel akkoord.
Brandenbarg vond het uitermate
vreemd dat de voetbalvereniging 'Vorden' reeds een rekening is gestuurd

R.T.V.
Tijdens de klassieker omloop van het
Ronostrand, werd de R.T.V.-ploeg bij
de Amateurs B Ie in het eindklassement, de ploeg bestaande uit John
Schoenaker 31e, Tom Schut 3e en
Rudi Peters 8e behaalde in deze zware
klassieker het resultaat door een perfecte samenwerking.
Schut demareerde met een ander 6-tal
renners en Peters zat op 15 sec. met
een groep van tien renners erachter.
Uiteindelijk behaalde Schut een 3e
plaats, z'n eerste podiumplaats in z'n
korte wielerloopbaan.
Peters won de spurt van de achtervolgende groep en werd 8e.
Een dag later reden de amateurs A
deze wedstrijd, welke werd gekenmerkt
met zeer veel regen en wind, hierdoor
kwamen er maar 23 renners aan de finish.
Mano Lubbers uit Warnsveld rijdend
dit maal voor de R.T.V. behaalde een
verdienstelijke 12e plaats winnaar werd
Wietse Veenstra voor Tonny Teuben.
De andere R.T.V. Amateurs moesten
allen vroegtijdig de strijd staken.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
Op 6 april in manege 't Ruiterkamp in
Bathmen behaalde Monique Groot
Roessink met haar paard Sasja de 3e
prijs bij het B-springen.

Dash
Dames
De dames van Dash/Sorbo hebben zaterdag hun overwinningsreeks voortgezet met winst op streekgenoot Vios
uit Eefde. In een beladen wedstrijd
pakte Vios de eerste set met 15-8. Toen
het team van Dash/Sorbo er in de
tweede set een schepje bovenop deed
kwam Vios toch in moeilijkheden 9-15.
Gesteund door het Vordense publiek
dat massaal naar Eefde was getogen
werd de derde set eveneens met 9-15
gewonnen. De vierde set werd door een
goed draaiend Dash/Sorbo met 4-15
gewonnen. Wilma Wolters sloeg in
deze set met een schitterende opslag
een ace en zorgde daarmee voor een
setwinst voor Dash.
Met nog twee wedstrijden te spelen is
door deze 1-3 overwinning het derde
divisieschap veilig gvsteld doordat de
concurrentie punten liet liggen. Zaterdag \ 3 aprü speelt Dash/Sorbo tegen
PZ Dynamo.

over 'iets' waarover nog geen overeenkomst is bereikt 'De huurovereenkomst is niet getekend, ik begrijp dit
niet.'
Burgemeester Kamerling volstond mei
te antwoorden dat de vraagstelling van
Brandenbarg niet in de commissie Algemeen Bestuur thuishoort.

Privatisering
De voetbalvereniging 'Vorden' zou
(ongeacht de uitkomst van de huurovereenkomst) graag een overgangsregeling van vijfjaren 'zien en niet zoals
het college voorstelt over een periode
van drie jaar. In de commissies werd
hierover verschillend gedacht.
Wel toonden beide commissies zich
verheugd over een mededeling van
voorzitter Rouwenhorst dat 'Vorden'
graag in de huurovereenkomst toegevoegd wil zien: 'openbreking voor privatisering'.
Zowel burgemeester Kamerling als
wethouder Voortman waren van mening dat er altijd over privatisering te
praten valt. 'Het voortouw ligt daarvoor bij de voetbalvereniging Vorden',
zo sprak wethouder Voortman.
In beide commissies werd duidelijk tot
uitdrukking gebracht dat 'Vorden'
straks de mogelijkheid kan aangrijpen
om een beroep te doen op de subsidieregeling.
Rouwenhorst: 'Dat zal nu wel moeten.
Tot op heden hebben we met een sluitende begroting kunnen werken. Op
basis van de nieuwe huurovereenkomst
krijgen wij in 1992 een begrotingstekort van ruim f 4.500,- en f 9.000,- in
1993 en volgende j aren.'

Met enige variatie problemen oplosssen scherpt volgens Rubik de
geest. Hij staat daarin niet alleen. Zijn ideeën sluiten nauw aan
bij de huidige trend van de medische wetenschap. Zo bevelen
artsen hersentraining aan zowel bij oudere patiënten, die last
hebben van vergeetachtigheid, als bij jongeren ter preventie daarvan. Het is bekend, dat vanaf het 25ste levensjaar de hersencellen
beginnen af te sterven, maar recente onderzoekingen wijzen tevens uit, dat regelmatige geestelijke training de grijze cellen tot
op hoge leeftijd fit houdt en dat deze hersengymnastiek het IQ
van mensen zelfs met een 15-tal punten kan verhogen, onafhankelijk van de leeftijd.
Eigen uitdaging

de fantasie van een breed publiek prikkelen.
Rubik's Tangle (letterlijk: in de
knoop) biedt een scala van intrigerende optische patronen en vereist een intuïtieve benadering. Tangle bestaat uit
25 vierkante tegels met afbeeldingen

van vier met elkaar verstrengelde koorden. Het patroon is steeds hetzelfde,
maar de kleuren variëren.
De tegels moeten tenslotte tot één vierkant (5 x 5) zó worden gerangschikt,
dat ieder koord zijn eigen doorlopend
lintvormt. Er zijn 1746 x l O-SK variaties,
maar slechts twee oplossingen zijn
juist!
Rubik's Dice (dobbelsteen) is mechanisch een wondertje, zoals alleen Emö
Rubik dat weer kan bedenken. Behalve
logische deduceerkunst, is voor de
oplossing ook een zekere behendigheid vereist. Dice is een grote, holle
dobbelsteen met gaten, de ogen, die
van wit naar rood en omgekeerd kunnen veranderen. Dat geschiedt door
zeven magnetische plaatjes in de dobbelsteen.
Door deze te schudden en te draaien
veranderen de ogen van kleur. Het is
de bedoeling om alle ogen van de dobbelsteen wit te krijgen. Kr is maar één
goede oplossing uit de 82.575.360
combinaties.
Rubik's XV ('Vijftien' in Romeinse cijfers) is een dubbelzijdige schuifpuzzel,
die gemakkelijk in de hand ligt en de
puzzelaar niet snel loslaat. Aan de ene
kant zijn Romeinse cijfers aangebracht
in 25 hokjes, aan de andere zijde gewone cijfers, verdeeld over 9 hokjes.
Door een vernuftig schuifsysteem, Rubik eigen, worden aan beide zijden rijtjes cijfers verschoven. De ene kant van
de puzzel is opgelost zodat de 15 Romeinse cijfers in de juiste volgorde
staan, aan de keerzijde moeten de cijfers een 'magisch vierkant' vormen met
15 als som van elke rij.
Rubik's Triamid is enigszins vergelijkbaar met de onvergetelijke Kubus.
Tien vierzijdige kleurige spelelementen kunnen op vernuftige wijze worden
samengevoegd tot een pyramide met
gekleurde zijden.
Doel is de pyramide weer in zijn oorspronkelijke staat (ieder zijvlak één
kleur) terug te brengen. Er zijn slechts
twee oplossingen (een linker en een
rechter), maar wél 1872 x 1012 combinatiemogelijkheden!

Het is al weer tien jaar geleden, dat Rubik de wereld op zijn kop zette met zijn
beroemde en voor sommigen beruchte
kubus. In de jaren daarop kwam Rubik,
van oorsprong architekt, met de Magic-puzzel, de Clock en Illusions, zijn
eerste strategische spel voor twee personen.
In tegenstelling tot Rubik's eerste puzzels staat bij het Mental Jogging niet
zozeer de oplossing als wel het lenig
houden van de geest centraal. De nieuwe serie, bestaande uit Triamid, Dice,
XV (Rom. vijftien) en T^rcle, is in tegenstelling tot de eerdeVHtubik puzzels ook niet meer alleen bedoeld voor
- Dash 4 3-0; D3C WSV 3 — Dash 8 de hoogbegaafden en de fanatici, maar
3-0; H2A Heeten l -- Dash 2 3-0; voor een breder publiek.
MA1B Heeten 2 — Dash l 1-3; DP Het zijn allemaal op zichagW" uitermate
Dash 2j^fcevolco 4 3-0; D3A Dash 5 genoeglijke spelletjes r^Been eigen
Stichting LEZEN, Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam
- HarfW 22-1; D3B Dash 6 — Harf- uitdaging en aantrekkingskracht, die
sen 3 0-3; DSC Dash 7 — Epse 2 0-3;
H2B Dash 3 — Epse l 1-2; H3B Dash 4
— Hansa42-l.
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zelden? jammer eigenlijk

Programma
H2B Voorwaarts 2 — Dash 3; H recr.E
Dash — ABS; DP Wik l — Dash 2; D3A
Almen l — Dash 5; D3B Almen 2 Dash 6; DSC Wik 3 — Dash 7; Dl Dash
3 - Wilhelmina l; D2B Dash 4 -r- Voorwaarts 3; DSC Dash 8 — Voorwaarts 5;
H l Dash l - Devolco 4; H2A Dash 2 Wilhelmina 2; MA1B Dash l —Wilhelmina 1; IC l Dash l - DSC 1; D3 Div.B
Dash/Sorbo — Devolco 4.

V.V. Socii
Programma 11-4
Socii 4 — AZC7.
13-4 4 Tegen 4 Toernooi
F-, E- en D-pupillen bij Dierense Boys.
Socii BI — PaxB2.
4-4
Loenermark 6 — Socii 2; Eerbeekse
Boys 7 — Socii 4; Dierense Boys l Socii 5.
Uitslagen 4-4
Steenderen 5 — Socii 64-1.
6-4
Socii F l — Zutphania F l 3-1; Vorden
El — Socii El 5-1; Sp. Brummen D2 Socii D l 3-0; Socii B l — Ratti B l 8-1.
7-4
E.G.V.V. — Socii 2-2; Socii 2 — Baakse
Boys 2 1-2; Zutphen 5 — Socii 3 0-6;
Socii 4 — SCS 2 0-1; SCS 4 — Socii 5
1-0; Socii 6 — AZC84-0.
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REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Honderdduizend
slagen per dag
Dat zijn 3 miljard slagen in een mensenleven.
Als alles goed gaat tenminste. Helaas vormen hart- en

gebleven. Sinds 1972 is de sterfte aan hart- en
vaatziekten met 25% gedaald. Dank zij uw hulp en die

vaatziekten nog steeds de grootste bedreiging voor
onze gezondheid. Daarom financiert de Nederlandse
Hartstichting wetenschappelijk onderzoek, geeft
voorlichting over een gezonde leefstijl en stimuleert
betere patiëntenzorg. Dat is niet zonder resultaat

van vele anderen. Toch worden jaarlijks nog steeds
60.000 mensen getroffen door een hartinfarct of een
beroerte. Er moet dus nog heel veel worden gedaan.
Uw financiële steun is daarbij letterlijk van levensbelang.
Giro 300-Bank 70.70.70.600

=n nederlandse hartstichting
vrienden van de hartstichting
Postbus 300, 2501 CH Den Haag.

Uitslagen
D1WSV1— Dash 3 0-3; D2B Heeten l
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