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'Tweespan' Jong
Gelre

'Tweespan'. Dit is de naam die de jubi-
leumdagen van Jong Gelre Vorden-
Lochem hebben meegekregen op 5 en
6 augustus a.s. In het kader van het 75-
jarig jubileum van deze twee afdelin-
gen zullen op deze jubileumdagen vele
aktiviteiten plaatsvinden voor leden,
oud-leden en andere belangstellenden.
Zaterdag 5 augustus zal worden ge-
opend met de provinciale agrarische
wedstrijddag op het feestterrein 'De
Wildenborch' van de heer R. Mennink
aan de weg Vorden-Lochem.

's Middags zal er een zeskamp plaats-
vinden voor die afdelingen van Jong
Gelre uit de provincie die ook hun 75-
jarig jubileum hebben gevierd of die
het dit jaar nog zullen vieren. Zaterdag-
avond vindt er een feestavond plaats in
de feesttent die opgesteld staat op het
feestterrein. Medewerking zal worden
verleend door het dansorkest 'National
Four' en zanger Danny Cristian. Zon-
dag 6 augustus zal in het teken staan
van ontspanning met 's morgens een
Früschoppenprogramma en 's middags
een programma voor de kinderen. In
het kader van de jubileum zal er ook
een verloting plaatsvinden. Vanaf vol-
gende week zullen 6000 loten in
omloop worden gebracht met vele
fraaie prijzen zoals bijv. een vakantie-
reis, fietsen, CD-spelers etc. Vrijdaga-

vond 14 april zal op de receptie van
Jong Gelre Lochem het eerste lot offi-
cieel verkocht worden.

In Vorden zijn de loten bij verschillen-
de leden van Jong Gelre te koop alsme-
de bij de Welkoopwinkel aan de Sta-
tionsstraat. In het kader van het 75-jarig
bestaan van Jong Gelre Vorden zal er
op zaterdag 8 juli een receptie en feest-
avond worden gehouden in 'De Her-
berg' te Vorden. Deze dag zal ook het
jubileumboek worden uitgebracht. Een
boek waarin de geschiedenis van Jong
Gelre te Vorden zal worden weergege-
ven. Verder zal er in de maand novem-
ber in het Dorpscentrum een grote ju-
bileumrevue worden georganiseerd.
Momenteel zijn een aantal schrijvers
druk bezig met de teksten.

W&sfS^^
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

VERGADERINGEN
i*1 f RAADSCOMMIS-

SIES
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden
raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester
en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden
deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor financiën en open-
bare werken c.a. vergadert op dinsdag
18 april aanstaande om 19.30 uur in het
gemeentehuis. Op de agenda staan on-
der meer de volgende punten:
- verkoop perceeltje grond in Addink-

hof aan Intermed B.V. te Dieren;
— wijziging 'Verordening geldelijke

voorzieningen raads— en commis-
sieleden';

— notitie onroerendgoedbelastingen
1989; herindeling.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 18 april aanstaan-
de om 20.30 uur in het gemeentehuis.
Op de agenda staan onder andere de
volgende onderwerpen:
- vaststellen bestemmingsplan 'Bui-

tengebied 1988, no. 5';
— voorbereidingsbesluit perceel Laren-

seweg 7;
- verkoop perceeltje grond in Addink-

hof aan Intermed B.V. te Dieren;
— wijziging 'Verordening geldelijke

voorzieningen raads— en commis-
sieleden';

— instellen vaste commissie van advies
en vaststellen puntensysteem voor
toewijzing woonwagenstandplaat-
sen;

- benoeming leden commissie
bezwaar— en beroepschriften;

— verdagen beslissing op bezwaar-
schrift S.W.O.V.;

- besteding budgetten toe te kennen
op grond van de Rijkssubsidierege-
ling Restauratie Monumenten;

— gemeentelijke monumentenlijst.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 19 april aanstaande
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
— instellen vaste commissie van advies

en vaststellen puntensysteem voor
toewijzing woonwagenstandplaat-
sen;

— verdagen beslissing op bezwaar-
schrift Stichting Welzijn Ouderen
Vorden.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voor-
dat de behandeling van de agenda be-
gint, aan de voorzitter of de secretaris
van de commissie meedelen. De moge-
lijkheid om in te spreken wordt gebo-
den voordat de behandeling van het
betreffende agendapunt begint. De
mogelijkheid bestaat dat commissiele-
den u tijdens de behandeling van het
agendapunt vragen stellen. Tevens kan
de voorzitter een tweede inspraakron-
de invoegen.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 4 april jongstleden hebben burge-
meester en wethouders besloten om
bouwvergunning te verlenen aan:
— de heer M.A. Dekkers, Hoetinkhof

108, voor het bouwen van een bij-
keuken op het perceel Hoetinkhof
108 te Vorden;

— de heer G.J. Klaassen, Hoetinkhof
267, voor het bouwen van een serre
op het perceel Hoetinkhof 267.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
nadat de beschikking genomen is bij
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift worden ingediend.

ERKIEZING VAN
DE LEDEN VAN

HETEUROPESE
PARLEMENT

KANDIDAAT-
STELLING

De burgemeester van Vorden brengt
het volgende ter openbare kennis:
1. op woensdag 3 mei 1989 zal de kan-

didaatstelling voor de verkiezing
van de leden van het Europese par-
lement plaatshebben.

2. Op die dag kunnen van 9.00 tot 17.00
uur lijsten van kandidaten worden
ingeleverd bij de Kiesraad, Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken, Sche-
deldoekshaven 200, 's-Gravenhage.

3. De benodigde formulieren voor:
— de lijsten van kandidaten
— de verklaringen van bewilliging

van de kandidaten in hun kandi-
daatstelling

— de verklaringen inzake het niet-
kandidaatstellen in een lidstaat
van het Europese parlement

— de machtigingen tot het gebruik
van de naam of aanduiding van
de politieke groepering

zijn tot en met de dag van de kandi-
daats^jUng bij de Kiesraad en ter
secreHjt van deze gemeente koste-
loos voor de kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wette-
lijke voo^hriften betreffende de inle-
vering ^Hk kandidatenlijsten worden
ter gemeOTtesecretarie verstrekt.

E VERLENEN
BOUWVERGUN-

NING MET GE-
BRUIKMAKING
VANVRIJSTEL-

LINGSMOGELIJK-
HEDEN

Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend voornemens te zijn
om met toepassing van artikel 18A van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
juncto artikel 21 van het besluit op de
Ruimtelijke Ordening medewerking te
verlenen aan de bouwplannen van de
heer B. Tuinman, Lindeseweg 28 te
Vorden, voor het oprichten van een
garage/berging.
De op dit bouwplan betrekking heb-
bende bouw- en situatietekeningen lig-
gen tot en met vrijdag 28 april aan-
staande voor eenieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie (koetshuis) met de
mogelijkheid om hiertegen gedurende
genoemde termijn bezwaren in te die-
nen bij burgemeester en wethouders.

NZAMELINGS-/
AFGIPTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Nieuw in Vorden:
Autoservice A. Kant
Zaterdag 15 april zal de 25-jarige Alex
Kant in Vorden een garagebedrijf ope-
nen. Het bedrijf met als naam 'Auto-
service A. Kant' is gevestigd aan de
Enkweg 5-7 in het pand waar vroeger
de garage van de heer Boesveld was
gevestigd. Voor Alex Kant betekent het
in feite een verplaatsing van zijn bedrijf
van Lochem naar Vorden. Gedurende
drie jaar heeft hij nl. een bedrijf in Lo-
chem gerund. Toen de huurtermijn
van het pand was verstreken had hij de
mogelijkheid om opnieuw in Lochem
het betreffende pand voor vijfjaren te
huren. Alex Kant voelde daar niets
voor en toen zich de gelegenheid voor-
deed om in Vorden te starten, greep hij
deze kans met beide handen aan. Half
januari is men met de renovatie van het
pand aan de Enkweg begonnen.
Momenteel wordt door hemzelf, fami-
lie en vrienden de laatste hand gelegd
om het garagebedrijf voor aanstaande
zaterdag in gereedheid te brengen.
Alex Kant is in het bezit van alle diplo-
ma's op gebied van auto's. (Zo volgde
hij o.a. met goed gevolg aan de MTS te
Enschede de opleiding Autotechniek).
Hij ziet als grootste kracht van zijn be-
drijf het verlenen van snelle service.
Daarnaast levert hij nieuwe en goed ge-
bruikte wagens onder volledige Bovag-
garantie. Tevens verzorgt hij onder-
houd en reparaties van alle merken
auto's.
In de loop van dit jaar zal het bedrijf
eveneens APK-keuringen gaan verzor-
gen. Zaterdag 15 april is er open huis.
Om de opening extra luister bij te zet-
ten wordt voor het bedrijf een hete-
luchtballon opgelaten. Voo^e jeugd is
er tegelijktijd een balloriHiwedstrijd
met leuke prijzen. (Zie advertentie).

Boomfeestdag 1989
Woensdag 5 april was hj^Nationale
Boomfeestdag en in de gJ^ente Vor-
den werd deze dag voor aeveertiende
maal georganiseerd dor de werkgroep
Leefbaarheid Vorden. Dit jaar deden
160 kinderen van de hoogste klassen
van de zeven basisscholen mee. Jam-
mer dat er onvoldoende plantterrein
beschikbaar was om alle kinderen met
elkaar bomen te laten planten. De kin-
deren van de scholen in Wichmond/
Vierakker konden gelukkig wel planten
in het gemeenteplantsoen van het uit-
breidingsplan 'De Wogt' in Wich-
mond. Hier werden na het openings-
woord van de wethouder, mevrouw
Aartsen, wat bestond uit een vraag en
antwoordspel en waaruit bleek, dat de
kinderen goed begrijpen wat minister
Nijpels bedoeld, 250 heesters zoals
krent, cotoniaster, cornus en Gelderse
roos in de grond gezet.

Voor de overige scholen in Vorden zelf
was, zo bleek, een prima alterna-
tief. Iedere school kreeg van de werk-
groep Leefbaarheid een boom aange-
boden, welke in de tuin van hun eigen
school verder mocht groeien en
bloeien. Bovendien werd de heer Van
Laake, werkzaam bij Staatsbosbeheer,
bereid gevonden een les te verzorgen.
Met een mooie diaserie maakte hij de
kinderen duidelijk wat de verschillen
tussen natuur en cultuurbossen zijn.
Hopelijk lukt het de landeigenaren in
de gemeente Vorden volgend jaar,
wanneer het derde lustrum zal worden
gevierd, wel een plantterrein beschik-
baar te stellen.

Kerknieuws
Fancy Fair van het clubwerk
Op zaterdag 15 april a.s. wordt door het
Gereformeerd/Hervormd clubwerk
een fancy fair gehouden. Er zal door de
kinderen speelgoed e.d. verkocht wor-
den en er is gelegenheid om tegen be-
taling van een klein bedrag aan allerlei
spelen mee te doen. Natuurlijk is er
ook koffie en limonade met cake of
koek. De fancy fair vindt plaats rond-
om de Gereformeerde kerk. (Bij slecht
weer in 't Achterhuus, achter de Gere-
formeerde kerk). De opbrengst van het
gebeuren is voor het werk van het Vor-
dense zendingsechtpaar Janny en Jo-
han Lotterman. Dhr. Lotterman zal
zelf ook aanwezig zijn om wat over zijn
werk te vertellen en gebruiksvoorwer-
pen uit zijn werkgebied Papua Nieuw
Guinea te tonen. Alle mensen uit Vor-
den en omgeving worden hartelijk uit-
genodigd om de fancy fair te bezoeken.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
R K Kerk Kranenburg zondag 16 april
9.00 uur Eucharistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 15 april 17.30
uur Eucharistieviering; zondag 16 april
10.30 uur Eucharistieviering (Viering Kerk-
wijding)

Hervormde gemeente zondag 16 april
10.00 uur ds. H. Westerink, Bediening van
de H. Doop, Gezinsdienst.

Geref. kerk Vorden zondag 16 april
10.00 uur Evang. N. Esmeijer, Hoenderloo;
19.00 uur ds. J.H. Kappers, Zwolle.

Huisarts 15 en 16 april dr. Sterringa, tel.
1255. Boodschappen zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij
de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur. Op zater-
dag van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15
uur.

Dierenartsen van zaterdag 15 april 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00

Tandarts 15 en 16 april W.F. Haccou,
Vorden, tel. 05752-1908. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag
11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 uur.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor
Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging
en algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo
Gld., Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem,
mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur, tel.
05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eve-
neens bereikbaar tijdens kantuururen, tel.
05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand april mevr. v/d
Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1258.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woens-
dag van 10.30-11.15 uur in de bus bij de
N H kerk.

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

Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30
uur, donderdag van 10.00-13.00 uur, dins-
dag- en vrijdagavond 18.30-21.00 uur,
woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30
uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens af-
spraak.

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
15 april 17.00 uur Eucharistieviering. Zon-
dag 16 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Eerste Communie.

Hervormde kerk Wichmond zondag 16
april 10.00 uur ds. J. Adolfsen, em. pred. te
Doetinchem.

Alarmnummers:
Ambulance - Brandweer - Politie: tel. 06-11.
Vierakker: Ambulance tel. 15555 -
Brandweer tel. 22444, b.g.g. 05700-14141
- Politie tel. 22201, b.g.g. 055-664455.
Wichmond: Ambulance tel. 05750-1 5555 —
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455.

Streekzlekenhuls Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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
cara dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30—
11.20, 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 Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00
uur.

Rijdend postkantoor openingstijden Wich-
mond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag
10.45-11.45 uur.

Tuinkeuringen
De tuinkeuringen in de gemeente Vorden, die in het begin van dit
jaar al werden aangekondigd, zullen binnenkort van start gaan. De
keuringen vinden plaats op een spontaan moment; zonder vooraf-
gaande waarschuwing over tijdstip van de keuring. In principe wordt
gekeurd in de volgende tijdvakken: Ie keuring in de maand mei; 2e
keuring in de maand juli; 3e keuring in de maand september.
Degenen, die zich nog niet hebben opgegeven voor de tuinkeuring
kunnen dat nog doen binnen een week na deze publikatie by de
leden van de werkgroep: mevr. Pelgrum, tel. 6686; mevr. Groen, tel.
2566; dhr. Baars, tel. 3303 en van de Broek, tel. 1375.



HET NIEUWE ADRES

VAN DE NMS SPAARBANK
is NU:
Assurantie- Advies- en Bemiddelingsburo NORDE
Burgemeester Galleestraat 10, Vorden. Tel. 05752-1967
Openingstijden: ma. 14.00-17.00 uur

. woe. 9.00-12.30 uur
vrij 9.00-12.30 uur en

14.00-17.00 uur

>2-iy

B
Voor veilig sparen met een rente tot 7,2%

bent u bij ons aan het juiste adres.
Bovendien krijgt u van ons f7,50 cadeau,

als eerste inleg bij opening van een NMS
Spaarboekje. Deze aanbieding geldt van
17 t/m 29 april 1989.

Spaarbank

SPECIALISTEN IN SPAREN

OPENING
van ons nieuwe pand op

ZATERDAG 15 APRIL

van 10.00 uur tot 18.00 uur

OPEN HUIS
om ± 16.00 uur Opstijging heteluchtballon
en ballonnenwedstrijd voor kinderen
op het bedrijfsterrein.

AITOSERVICE
.KANT

ENKWEG 5-7 - 7251 EVVORDEN -TEL: 05752-3636

BRENG EERST EEN BEZOEK AAN DE SPANNEVOGEL
VOORDAT U UW WONING LAAT INRICHTEN

Bij een complete inrichting berekenen wij geen werkloon, dus:
GRATIS gordijnen en vitrages confectioneren
GRATIS rails plaatsen
GRATIS trap bekleden, enz., enz., enz.
en

1 0% korting op alle meubelen
2000 m2 woonplezier in traditioneel eiken,
zowel in donker, als blank en in honingkleur.

Ook een grote afdeling moderne meubelen, zoals wit — staalgrijs —
parelgrijs of zwart en...

altijd gegarandeerd de laagste prijs, waarvoor een prijsgarantie.

Ook uw adres is

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN HPUTENHUIS.

hengelo (gld) ruurloseweg.2.^C

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do., vrij, zat: 13, 14 en 15 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Oelicious
2 kilo

2,95

MAANDAG
17 april

500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

DINSDAG
18 april

500 gram

Raapstelen
panklaar 1.50

WOENSDAG
19 april

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood van de man die zelf bakt.
Dat is een verschil met dat andere
van dag en nacht!
Neem zelf de proef op de som!

^INDAIOLENMKKERS
AANBIEDING:

Vordense mik van5,-voor 4,50
Appelpunten NU 1,50 perstuk
Gev. Boterkoek van5,-V00r 4,50
Weekend gebak stuk NU 5,75

WARME BAKKER

ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373
P.S.: Neem ook eens een pakje
Knackebrood uit eigen bakkerij mee!

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

MA G HET IETS GOEDKOPER ZIJN?
2 soorten kwaliteitsvlees. Samen 2,50 voordeliger.

U maakt toch ook gebruik van ons DUO-VOORDEEL?
Die rijksdaalder laat u toch niet liggen?

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

DUO VOORDEEL

soocjuim Lendelapjes
+ 4 Hamburgers
SAMEN met
een korting van

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Achterham
tjram 1 ,95

Pekelvlees

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG + DINSDAG

fijne 1 küo 6,95
grove 1 kiio

Speklapjes
2e pond halve prijs

magere

1 küo 10,45

Bieflapjes
500 g mm 1 0,45

MARKTAANBIEDING

Bami en Nasi 1 uio 6,25
Babi pangang soogram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k.io 7,95

1 küo 11,50

Schouderkarbonade
k i 6,95

AL>O ARIANN1><
erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

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

OPEL SERVICE

W. J. dS? KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

SUPERVERF EN LATEX
VOOR SUPERLAGE
PRIJZEN

Hoogglans 750 m> 12,65
Zijdeglans 750 mi 15,50
Grondverf 75omi 1 1,60

emmer 5 kg 1 2,50

emmer4ltr. 22,50

Tuinbeits 75omiv a 7,50
Terpentine 1 1*. 2,95

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

MAARTEN MARINUS

Wij noemen hem

Maarten
4 april 1989.

Henk en Bea
Teger-Gotink

Stationsstraat 18,
7261 AD Ruurlo.

Het is mij onmogelijk om
iedereen persoonlijk te be-
danken voor de vele blijken
van medeleven die ik mocht
ontvangen, na het plotseling
overlijden van mijn dierbare
man

Gerard Mombarg
De kaarten, brieven, bloemen,
de bezoeken thuis of uw aan-
wezigheid bij de begrafenis-
plechtigheid hebben ons ge-
troost en gesterkt.

M. Mombarg-v. Spronsen
kinderen en kleinkinderen

Warnsveld, april 1989.

• TE KOOP:
VW GOLF 1984, wit, 55.000
km. Vr.pr. f 13.500. Idema,
05752-6814.

• TE KOOP:
Nieuwe Herenfiets Gazelle
Primeur met remnaaf, zilver-
grijs. Nieuwprijs f 629,—. Nu
voor f 500,— (loterijprijs). Tel.
05752-2226.

• TE KOOP:
Snorfiets f 350,—, merk
Sparta / Nieuwe grijze fiets
merk Kinast, f 450,— en een
i.z.g.st. bruine Herenfiets
f 175,-. Tel. 1827.

• MET WIE kan ik dagelijks
tegen vergoeding meerijden
van Vorden naar D'chem (In-
dustrieterren achter NS-
station) en terug? Werktijd: 8
tot 5 uur. Tel. 6851.

• TE KOOP:
Motor cirkel maaier, 2 seiz.
gebruikt. J.A. Norde, Burg.
Galleestraat 10, tel. 1967.

• KINDERKLEDINGBEURS
Voorjaar/zomerkleding. In-
breng: vrijdag 21 april van
16.00-19.30 uur. Verkoop
zaterdag 22 april van
10.00-14.00 uur in OBS Ro-
zengaardsweide. Rozenstraat
14, Hengelo-G. Inl.:
05753-2071.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Nest Herderpups, ingeënt en
ontwormd. C. Wassink, Prin-
senmaatweg 12, 7224 NE
Rha, tel. 05755-2244.

• TE KOOP:
Bruinrib kinderwagen +
dekbedje f 100,-. z.g.a.n.
Wipstoeltje f 45,-. Wich-
mond, tel. 05754-509.

• Op 11 april is de Antonius
noveen begonnen in Kranen-
burg.

FEESTAVONDEN
Openbare DORPSSCHOOL

Donderdag 20 en
vrijdag 21 april

Dorpscentrum, 19.30 uur.

Kaarten via school of
's avonds aan de zaal.

ROMMELMARKT
In hoofdzaak

Oude schoolmiddelen.
15 april van 13-16 uur

'De Kraanvogel'
Kranenburg

FANCY FAIR
van Geref./Herv. clubwerk

\

zaterdag 15 april a.s.
van 11 tot 16 uur

bij de Gereformeerde Kerk.

Met grote blijdschap
geven wij kennis van de geboorte

van onze dochter

MerelAemilia
zusje van Iris

Jacques de Kruif
Carina de Kruif-Langeraar

Raadhuisstraat 19
7251 AA Vorden

Geboren 8 april 1989.

Op 16 april a.s. hopen

Bertus Hoebinken
Ria Hoebink-BleumJnk

de dag te herdenken
dat zij 25 jaar in de echt
zijn verbonden.

Op 22 april hopen wij dit
met onze kinderen te vieren.
Dit is ook de dag waarop de
bruidegom 50 jaar wordt.

Uit dankbaarheid wordt om 14.30 uur
een Eucharistie viering gehouden
in de St. Antonius van Padua kerk
te Kranenburg.

Van 16.00 tot 17.30 uur
receptie in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg/Vorden.

Kranenburg, april 1989.
Eikenlaan 19,
7251 LT Vorden.

^^><?-v<^.^..^>^^.<^ jr- *r- ^

Op donderdag 20 april
J zijn wij

Bernard Bulten
en

Betsie Bulten-Bruil\ *
25 jaar getrouwd. $

j
Op vrijdag 21 april hopen wij
dit met onze kinderen te vieren.

j
Gelegenheid tot feliciteren $
van 15.00 tot 17.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden

\

7251 CK Vorden, april 1989
de Steege 19 <

TONEELUITVOERING
Toneelvereniging TAO

Wilden borch

Op vrijdag 14 en zat. 15 april a.s.
Wij spelen voor u het blijspel

De verloofde van mijn vrouw
uit het Duits vertaald door Jim Keulemans

Plaats: Kapel Wildenborch
Aanvang 20.00 uur

Tot ziens op 14 of 15 april!

DEZE WEEK

SUIKERBROOD
van 2,15 voor 1,95

bij

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 VORDEN - TEL. 1384

MALSOVIT
valt u per week 1 tot 3 kilo af l
Probeer het ook en haal de
folder bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphensewag 18, Vorden. tel. 1384

LR en PC de Graafschap

Concours H/pp/que
te Vorden

zaterdag 15 API tIL paarden
zondag 16 APRIL ponies

terrein Het Lekkebekje

250 ponys
300 paarden

Aanvang
9.00 uur

Vrij parkeren

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

MINI-PIZZA pa, * 1.75

TIP VOOR DE BOTERHAM:

KATENSPEK
100 gram 1,55

SNIJWORST . ._
100 gram 1,45

1914 1989
75 jaar mode

Feestelijk
Open Huis

Woensdag 12 april a.s.

SHOW VAN ONZE
VOOR J AARS- ENZOMERMODE

's morgens om 10.00 uur
's middags om 14.00 uur

Kom gezellig, kijken en keuren.
Uw stoel, kopje koffie en drankje staan
voor u klaar!
Omdat we dit modefeest vieren, ont-
vangt iedereen t/m zaterdag een fees-
telijke attentie.

ONZE OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag 13.30-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur

13.30-18.00 uur
vrijdagavond 18.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-16.30 uur

\J/•/,

VOORJAARS-
ROLLETJES
100gram l ,03

heel lekker vanwege die aparte
vulling!-Ook in i

MAANDAG:

Speklappen
per kg 6,98

DINSDAG:

Verse worst „ no
500 gr. 4,98

Runderworst c no
500 gr. 5,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. . no
500 gr. 4,98

Rundergehakt
500 gr. 5,98

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

mode

WEGENS REORGANISATIE
VAN ONZE WINKEL

ZIJN WE 3 DAGEN GESLOTEN
VAN MAANDAG 17 APRIL T/M WOENSDAG 19 APRIL

DONDERDAG 20 APRIL HOUDEN WE
OPEN HUIS VAN 14.30 UUR T/M 21.00 UUR
DE VERKOOP BEGINT VRIJDAG 21 APRIL OM 9.00 UUR

ZIE ELDERS ONZE ADVERTENTIE

Kerkstraat 11
7255 CB Hengelo Gld.

Tel. 05753-1235

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

EEN BEGRIP
in herenschoenen

Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

ZOMER 1989

VOOR T-SHIRTS??
alle kleuren
met — zonder print
Levis — Trader — News
Doublé Duty —Martomod
Best Montana

NAAR
CORNER

NATUURLIJK!!



Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12. Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Discotheek Invention • Concordia Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

VRIJDAG 14 APRIL
VOORRONDE
GROTE PRIJS VAN HENGELO RESQ

GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur.

Huur
Mister Steam
en reinig zalf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

GROOTHANDEL IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

*2&BSk*

P R O F E S S I O N E E L

Industr.terr. "De Mars'
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845

FEESTAVONDEN
Openbare DORPSSCHOOL

Donderdag 20 en
vrijdag 21 april

Dorpscentrum, 19.30 uur.

Kaarten via school of
's avonds aan de zaal.

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v. d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

s o
W
VORDEN

S T I C H T I N G
W E L Z IJ N
O U D E R E N

Het kantoor van de
Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (Raadhuisstraat 6)
is gesloten tot 21 april
wegens ziekte van
mevr. Broekhuizen.

Bespaar op de woonlasten met een van de hypotheken van

de bank met de S. De Spaar-

maximaal fiscaal

stabiele nettolasten.

potheelc zorgt voor

1 . ' mf ifm _
T.•!>•'•-• .

1496
hypotheek koppelt

voordeel aan

f De Ideaalhy-

een rente zonder

pieken. Bij de Lineaire hypo- theek betaalt u gaande-

weg steeds minder rente. En de Annuïteitenhypotheek geeft de zeker-

heid van vaste maandlasten. Kom eens praten met de specialisten van

een van 's lands grootste verstrekkers van hypothecaire leningen:

de Bondsspaarbank. Een kantoor vindt u altijd in de buurt.

Indien u deze bon inzendt,
ontvangt u gratis en vrijblijvend een hypotheekberekening op maat.

1. Naam

2. Adres
3. Woonplaats
4. Telefoon

Geïnteresseerd in:

5. Leeftijd
6. Roker/niet roker
7. Bruto-jaarinkomen

8. Belastingtariefgroep

9. Koopsom kosten koper
10. Benodigde hypotheek

11. Huidige huur

O Spaarhypotheek O Ideaalhypotheek
O Lineaire hypotheek O Annuïteitenhypotheek

: Man _ . jaar Vrouw _ jaar

ƒ .

Bestaande bouw

f .

Nieuwbouw

Opsturen (zonder postzegel) naar:
BONDSSPAARBANK Centraal en Oostelijk Nederland,
Antwoordnummer 562, 7500 VB Enschede.

-x-

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

:N MODE

DAMESMODE

tmïïï

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23
Warnsveld -tel. 05752-3568

• Voor nieuwe en gebruikte auto's.
• Drie maanden Bovag-garantie op onze

occasions.
• Financiering ter plaatse binnen 2 uur.
• Voor al uw reparaties en onderhoud

kunt u bij ons terecht.
• Bespreek vroegtijdig uw APK-keuring.

Ons bedrijfis gelegen aan de weg
Warnsveld—Vorden

• Bovag lid -APK keuringsbedrijf

NU VOLOP IN HUIS,
o. a.:

Pakjes
Japonnen

Blazers
Jacks

Mantels
t/m maat 60

SPECIALIST IN JAPONNEN IN GROTE MATEN

DOETINCHEM dr. Hubernoodtstraat 14
VORDEN Zutphenseweg 29
WINTERSWIJK Misterstraat 78

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

. 7251

fons Jansen a
erkend gas- en watertechnisch

1/̂ /7 A I Scheggertdijk 10
/IGw Almen Tei.: 05751-1290

HORECA BUITEN CENTRUM
Voor uw feesten van klein tot groot.
Wij verstrekken U gaarne, vrijblijvend, informatie.

Kegelbanen Bowlingbanen Schietkelder Restaurants

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

T E G E N I N L E V E R I N G VAN DEZE BON

Roomboter-appel en/of
Roomboter-kersen flappen
ZOALS ALTIJD ROYAAL GEVULD
DAT PROEFT U!
DIT WEEKEND: 5 HALEN 4 BETALEN

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

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

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus werkelijk

100% waterdicht
• sta op MEINDL.

EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg - Vorden



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 13 april 1989
51e jaargang nr. 2

50-jarig Huwelijksfeest Walgemoet-
Bats

Aktie Poliode-
Wereld-Uit

Rommel-,
Antiekmarkt en

Vrijdag 14 april is het een halve eeuw geleden dat Herman Walgemoet en Janna Bats in het huwelijk
traden. De bruid afkomstig uit Ruurlo en de bruidegom geboren en getogen op Walgemoet 't Busken.
Samen hebben ze vijf kinderen en 12
kleinkinderen. De bruid bestiert nog
dagelijks het huishouden en verzorgd
de bloemen binnen en buiten. De brui-
degom verzet nog dagelijks veel werk
met de hand. Och, ik ben dat gewend,

vanaf mijn twaalfde ging ik al op dag-
loon f 2,50 per dag. Dat waren lange
dagen. Je ging aan het werk van zons-
op- tot zonsondergang. In de Tweede
Wereldoorlog was hij soldaat. Ochten
bij Dodewaard was zijn standplaats. Ja,

ik was net een dag thuis uit dienst toen
ik alweer opmoest. De gezondheid van
de bruid laat het niet toe om er een
groot feest van te maken. Het jubile-
rende paar viert het samen met de fa-
milie in de Pantoffel.

INGEZONDEN
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Men kan het
elkaar soms
moeilijk maken.
Toen ik eind 1969 op een zondag
een kijkje nam op het terrein aan de
Nieuwstad, waar nu Nedac Sorbo
groeit en bloeit, was daar de looierij
van Albers en Vögtlander geves-
tigd.
Over milieu-vriendelijk mocht je
toen echt nog niet spreken, want de
oudere bewoners van Vorden zul-
len zich zeker de geur nog herinne-
ren en de smoke uit de grote
schoorsteen, die dikwijls het was-
goed in de omgeving een minder
witte kleur gaf.
Nog steeds is dhr. Vögtlander een
van onze beste vrienden.

Naast de looierij was het veevoe-
derbedrijfvan de fa. Albers, waar in
de loodsen de ratten, na gesnoept
te hebben van de huidresten van de
looierij, hun dessert nuttigden uit
veevoederbalen. Een stukje ge-
schiedenis, want beide bedrijven
waren mede gebonden aan het
Vorden van toen.

In de loop der jaren veranderde Ne-
dac Sorbo het aanzicht van de ver-
ouderde restanten van weleer in
een modem gebouwencomplex.
Een milieu-vriendelijk bedrijf, dat
inmiddels een nationale bekend-
heid geniet.
Inmiddels werken meer dan 500
mensen bij Nedac Sorbo, verdeeld
over het gehele land. De kern ligt
echter in Vorden. Daar is het
hoofdkantoor en de hoofdaktivitei-
ten.

Dit moest ik even kwijt, voordat ik
mij uitspreek over de verwikkelin-
gen rond de bouw van Drukkerij
Weevers aan de noordzijde van ons
komplex.
In het Zutphens Dagblad stond vo-
rige week een artikel, waarbij een
uitspraak door mij werd aange-
haald, die ik in brede zin bedoelde,
maar die enkele omwonenden zich
persoonlijk aantrokken. Terecht
overigens. Daaruit leerde ik weer
eens, dat men uiters voorzichtig
moet zijn met algemene uitspra-
ken.
Mijnerzijds werd in het Zutphens
Dagblad gesteld, dat de eventuele
waarde-daling van de huizenprijzen
dikwijls een grotere rol speelde dan
het idealisme t.a.v. het landschaps-
schoon. Dit uiteraard met de na-
druk op eventueel. Het beoordelen
van een dergelijke konsekwentie is
immers bijzonder moeilijk.
Vanzelfsprekend bood ik mijn ver-
ontschuldiging aan tegenover de
omwonenden, die daarop terecht
reageerden.

Toch blijf ik het jammer vinden, dat
de standpunten t.a.v. de bouw van
Drukkerij Weevers zich zo verhard
hebben.

'n Levend dorp
De Raad van State zal een uitspraak
moeten doen en zover had het niet
hoven te komen.
Een redelijk overleg in de beginfase
van de plannen, had mijns inziens
veel narigheid kunnen voorkomen.
Onze toekomstmogelijkheden bin-
nen Vorden komen nu ook in het
geding en het zou mij spijten als we
onze hoofdaktiviteiten naar elders
in het land zouden moeten verleg-
gen. Over landschapsschoon be-
hoeven we niet te diskussièren.

Ik houd van Vorden, juist om de
schoonheid van de omgeving, maar
ook om de sfeer, die ik in die vele
jaren heb leren waarderen. Ik houd
van het dorp, van het landschap en
van de mensen. Ook een dorp moet
echter levend blijven en deel uit
maken van een ekonomische ont-
wikkeling.
We leven immers niet in een sla-
pend dorp.

Ook voor onze jongeren zullen we
in de toekomst in eigen omgeving
werkgelegenheid moeten behou-
den, uiteraard in milieu-vriende-
lijke sfeer.

Op het betreffende stuk grond aan
de noordzijde zou het onkruid
reeds een meter hoog hebben ge-
staan als we het niet hadden doen
omploegen.

Oorspronkelijk heb ook ik met eni-
ge skepsis aangekeken tegen de rea-
lisatie van de bebouwing in de
bocht van de Nieuwstad. Thans
moet ik zeggen, dat het straatbeeld
ter plekke, met aansluitend 'de
Wehme', architektonisch een fraai
geheel vormt. Het uitzicht is anders
geworden, maar tast mijns inziens
de schoonheid van het landschap
niet aan.

Als de strijd zich gaat voortzetten
om de enige expansiemogelijkheid,
die wij als Nedac Sorbo, daar ter
plekke nog hebben, notabene op
een braakliggend terrein, zonder
enige andere mogelijkheid, dan zal
er zeker een kentering komen in
mijn toekomstplannen voor Sorbo
in Vorden.
Dan laat men mij geen andere
keus.
Wie zou bij zo'n spijtige ontwikke-
ling nu werkelijk belang kunnen
hebben?

Hopelijk zal het niet zover hoeven
te komen.

Jac. H. de Jong

Naschrift
Bij de opmerking 'redelijk overleg'
wil ik toch een kanttekening plaat-
sen.
Wij van OJKC zijde hebben van 't be-
gin af a^Ê goede ml getoond op
allerlei gebied.
Ik hoop alleen dat men nu eindelijk
eens ophoudt. Zo langzamerhand
wordt men er 'ziek' van en wordt
Vorden niet 'leefbaar' meer.
Ik ben e^fci overtuigd dat wij een
mooi ger^iw met een mooie tuin
hebben neergezet.
Ik hoop dat ik met mijn gezin en
personeel met plezier hier mag blij-
ven werken.

L. G. Weevers.

Toneel TAO
Wildenborch
De toneelvereniging TAO uit de buurt-
schap Wildenborch geeft zowel op vrij-
dagavond 14 april als zaterdagavond 15
april in de Kapel in de Wildenborch
een uitvoering. Gespeeld wordt de
klucht in drie bedrijven getiteld: 'De
verloofde van mijn vrouw'. Het blijspel
is geschreven door Otto Schwarz en
Georg Lengbach.

Voorverkoop
'Stadion de Herberg'
begonnen
Voor slechts één gulden kunnen sup-
porters van het Nederlands elftal
woensdagavond 26 april op de eretribu-
ne in 'stadion de Herberg' plaatsnemen
om daar de voetbalwedstrijd tussen
Nederland en West Duitsland gade te
slaan. Vanwege de 'trammelant' rond-
om het beruchte pasje van de KNVB
heeft Corry ten Barge, eigenaar van 'De
Herberg' in samenwerking met het be-
stuur van de W Vorden besloten om
via grote TV schermen de wedstrijd in
de grote zaal van 'De Herberg' uit te
zenden.
De firma Bredeveld is bereid gevonden
om een tweetal schermen te plaatsen,
één met een diagonaal van 2,5 meter en
één van l meter 90. De boerenkapel
'De Achtkastelendarpers' verleent deze
avond muzikale medewerking. Tijdens
de zogenaamde 'dooie momenten' en
uiteraard bij de Oranje-doelpunten zal
de Kapel zich muzikaal laten horen.
Voorafgaande aan de uitzending ma-
ken de 'Achtkastelendarpers' een mu-
zikale rondgang door de kom van het
dorp.
De Dorpsstraat alsmede de zaal van
'De Herberg' zal deze woensdag in
Oranje-kleuren worden uitgedost. Ge-
zien de te verwachten belangstelling
bestaat reeds nu de mogelijkheid om
een plaats op de tribune te reserveren.
Want ook in dit stadion geldt: vol is
vol!!

Koninginnedag 1989 Fancyfair
De voorbereidingen voor de grootse
sponsorloop van alle basisscholen in
Vorden en vele volwassenen beginnen
op volle toeren te draaien. De parcour-
sen zijn bepaald. De schoolgroepen l, 2
en 3 lopen een ruime ronde om het
grasveld van 150 meter gedurende 30
minuten; de groepen 4, 5 en 6 lopen
een afstand van 300 meter gedurende
40 minuten op de Burgemeester Gal-
leestraat en de groepen 7 en 8, alsmede
de volwassen lopers, lopen 400 meter
op de Zutphenseweg met een lus op
het Gems-terrein gedurende 50 minu-
ten. Het parcours wordt in het midden
afgezet met wegbakens en afzettings-
linten.
Op de scholen worden op 17 april de
sponsorlijsten en de rondekaarten uit-
gereikt en kunnen de leerlingen begin-
nen aan het werven van sponsors voor
hun loopprestatie voor het voorkomen
van kinderverlamming (polio) in Indo-
nesië. Zoals wellicht bekend is, zal Ne-
derland zorgen voor de inentingspro-
gramma's tegen polio in dat land.
Georganiseerd door de Nederlandse
Rotary-Clubs. By Drukkerij Weevers
(tel. 1010) liggen de sponsorhjsten voor
de oudere lopers klaar by de telefoon.
Iedereen kan meedoen, op twee manie-
ren.

1. Door zelf mee te lopen. Geef dan uw
naam op met het totaalbedrag dat op
uw naam is gezet per ronde. U kunt
daar ook de sponsorlijst halen om de
bedragen bij te houden.
2. Door u als sponsor te melden met
een bedrag per ronde op een van de
namen die wekelijks in het Contact
worden gepubliceerd. De schatting is
dat 15 tot 20 ronden worden gelopen
van 400 meter. Hoe meer sponsors zich
melden, hoe gemotiveerder de lopers
draven!! In de komende tijd na 17 april
zullen de schoolkinderen u vragen om
sponsor te worden, besef dan dat het
gaat om de ongelukkige kinderen die
ernstig gehandicapt zijn of&ooit meer
kunnen lopen! Onze gezcUp kinderen
lopen voor hun gehandicapte leeftijds-
genoten.
In de afgelopen maanden heeft een uit-
voerige inzamelingsaktie plaatsgevon-
den bij de bedrijven van^orden. De
geschonken bedragen dn^p bij in de
aktie Polio-de-Wereld-Ui^Daarnaast
zijn talloze bijdragen ontvangen in de
vorm van diensten (drukwerken, foto-
afdrukken, mailings, enz.), deze bedrij-
ven en personen danken we nu reeds
hiervoor. Het ziet er echt naar uit dat
deze aktie goed slaagt zodat de gelden
voor de poliobestrijding binnenkomen
en het toegezegde herinneringsbeeld
(de paarden) geplaatst kan worden.
Zoals bekend is, heeft de gemeente-
raad de beelden aanvaard en zal de sok-
kel en andere voorzieningen door de
gemeente worden verzorgd.
En dan nu de bijgewerkte lusten van de
oudere lopers en rondebedragen die nj
totaal hebben verzameld:

Alfabetische lijst van extra
deelnemers

week week
14 15

Cor ten Barge 10,- 46,-
B. Bloemendaal 6,— 6,—
M. J. 6- 11-
Bruggeman
N.J. Edens 35,- 35,-
G. Emsbroek 39,- 41,50
P. Everink 26,- 26-
(Zutphen)
W. Gudde 6- 6-
L.G. Weevers 31 - 45-
G. Wolsing 6,- 6,-
H. van 6,— 6,—
Woudenberg
H.G. Wullink 6- 6-
Hermien Groot O,— 15,—
lebbink

Deze lijst moet veel langer worden,
schrijf in met een sponsorbedrag
op iemand van wie je denkt dat lo-
pen goed voor hem of haar is. Een
sponsorbedrag van een gulden is al
heel mooi! De loper zal er wel voor
zorgen dat het totaalbedrag per
ronde wordt opgevoerd.

Burgerlijke
Stand
Ondertrouwd: A.W.F. Tolkamp en
H.E. Snoeijink; G.J. Wasseveld en
H.B. Poorterman.
Gehuwd: H. Smedinga en M. Letterie;
G. Weenk en M.E.H. Loman; C.A.
Bosch en T.M. Woltering.
Overleden: A.G. Gotink-Wilgenhof,
oud 58 jaar.

Op zaterdag 15 april a. s. is er te Aal ten
een grote rommel/antiekmarkt en fan-
cyfair. Deze wordt gehouden op het
plein van de St. Josefschool aan de
Dijkstraat te Aalten. De opbrengst is
t.b.v. het dansfestival op 23 en 24 juni
van de folkloristische dansgroep 'De
Klepperklumpkes' van 't Walfort in
Aalten.

De zomerpostzegels zijn ook verkrijg-
baar bij het postkantoor aan de Zut-
phenseweg, dit tijdens de kantooruren.

NCVB
De afdeling Vorden van de NCVB
krijgt dinsdagavond 18 april in het
Dorpscentrum bezoek van de heren
Hilferink. Deze zullen de dames uitge-
breid informeren en testen hoe men
zich in het verkeer moet gedragen. De
mannen van de dames zijn eveneens
welkom op deze bijeenkomst.

Groot aantal
deelnemers
Concours Hippique
De landelijke Rijvereniging en Pony-
club 'De Graafschap' uit Vorden orga-
niseert het komende weekend op het
terrein 'Het Lekkerbekje' een concours
hippique. Er komt een groot deelne-
mersveld aan de start. Zaterdag 15 april
verwacht men bij de paarden 300 kom-
binaties, terwijl op zondag 16 april bij
de ponies 260 combinaties aan de start
zullen verschijnen. Het programma
voor de paarden begint zaterdag 15
april met de dressuur klasses B, L, M
en Z. Aansluitend springen Klasse L
met eventueel barrage en prijsuitrei-
king. Tegelijkertijd vindt op een ander
terrein het springen klasse B plaats. Het
springen begint in de klasse M, waarna
een uur later het laatste onderdeel
springen klasse Z zal worden gehou-
den. De parade zal worden afgenomen
door de burgemeester van Vorden de
heer E.J.C. Kamerling.
Het programma voor de ponies begint
zondagmorgen 16 april met de dres-
suur klasse B, L en M. Aansluitend
springen klasse L en B met eventueel
barrage en prijsuitreiking. Daarna
wordt begonnen met de dressuur klas-
se Z. Het springen klasse M en het
springen klasse Z. Burgemeester Ka-
merling zal ook deze zondag bij de po-
nies de parade afnemen.

Ballonnenwedstrij d
Willibrodusschool
Van de ballonnen die met carnaval zijn
opgelaten door de Prins en zijn gevolg
en de leerlingen van de Vierakkerse
school zijn er 8 teruggekomen. De kin-
deren hebben inmiddels de prijzen uit-
gereikt gekregen. De ballonnen kwa-
men terug uit de volgende plaatsen:
Milan van Bruggen-Hellendoorn; Bas
Sipman-Oldenburg (West-Duitsland);
Mireille Wenneker-Hopsten Halverde
(West Duitsland); Marnix Marijnissen-
Achim (West-Duitsland); Bernadet
Wenneker-Diepholz (West-Duitsland);
Joel Besseling-Grevsdorf (Oost-
Duitsland); Erik Helmink-Demmin
(Oost-Duitsland); Bas Besseling-
Lubowidz (Polen).

Opvoering musical
Willibrordusschool
A.s. vrijdagavond 14 april is er weer een
opvoering van de musical 'Het ruime
sop' voor ouders en leerlingen en oud-
leerlingen van de Vierakkerse school.
Ook familieleden, vrienden en kennis-
sen zijn echter van harte welkom in het
Ludgerusgebouw. Men hoopt op een
gezellige, sfeervolle avond.

Gelderse
kampioenschappen
handbal
De St. Willibrordusschool Vierakker
heeft op 8 april deelgenomen aan de
Gelderse kampioenschappen handbal
op Papendal in Arnhem. De Vierakker-
se (meisjes) bereikten een 2e plaats in
hun poule. Dit betekent een gedeelde
4e plaats van Gelderland, een geweldi-
ge prestatie provinciaal gezien. Vierak-
ker was, zoals zo vaak, de kleinste
school van Gelderland, die meedeed
aan de kampioenschappen (er waren 24
deelnemende scholen). De Vierakkerse
meisjes waren eerst al kampioen ge-
worden van de regio Zutphen.

Feestavonden
Openbare
Dorpsschool
Op donderdag 20 en vrijdag 21 april
worden weer de jaarlijkse feestavonden
van de openbare Dorpsschool gehou-
den. Ook dit jaar zullen alle leerlingen
van de school optreden in de grote zaal
van het Dorpscentrum. Dit jaar staan
alle optredens in het thema van de
sprookjes en legenden. Op donderdag
20 april treden de groepen 1/2 (helft), 4,
6 en 7/8 op, op vrijdag 21 april zijn dat
de leerlingen van de groepen 1/2, 3, 5
en 7/8. Kaarten verkrijgbaar op school
of 's avonds aan de zaal (zie adverten-
ties).

•̂ •̂ •̂ ••••••̂ •̂ •̂ •̂ •̂ ••••i

Agenda
APRIL:
12 HVG Wichmond-Vierakker,

Bejaardenmiddag
12 Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
12 Floralia Ikebana cursus
13 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
14 ANBO, Achterhoekse avond in het

Dorpscentrum
14 Open Tafel SWO Vorden
16 LR en PC De Graafschap,

Paardenconcours Lekkerbekje
16 Open Tafel SWO Vorden
17 LR en PC De Graafschap,

Ponyconcours Lekkerbekje
17 Jong Gelre, Badminton 'Appie

Happie' te Veldhoek
17 ANBO Vorden, Jeu de boule en/of

klootschieten, camp. 'de Goldberg'
18 KPO Kranenburg zaal Schoenaker
18 Open Tafel SWO Vorden
19 HVG Wichmond-Vierakker,

Declamatie-avond
19 HFG dorp Vorden
19 Floralia Ikebana cursus
20 KPO Vierakker, Afsluiting seizoen
20 ANBO Vorden, fietstocht,

verzamelen op Marktplein.
20 Feestavond Dorpsschool
21 Feestavond Dorpsschool
21 Open Tafel SWO Vorden
22 Muziekverein Kranenburg (Dld.),

Concert in 't Pantoffeltje
22 Jong Gelre, Prov. Ledenvergadering

met Culturele wedstrijd en
feestavond

22 Jubal, Voorjaarsuitvoering
Ludgerusgebouw

22 Achterhoekse Avond Oranjefeest
23 Open Tafel SWO Vorden
24 ANBO Vorden, Jeu de boule en/of

klootschieten, camp. 'de Goldberg'
25 Soos Kranenburg, Dia's kijken in

zaal Schoenaker
25 Open Tafel SWO Vorden
26 Bejaarden Vierakker-Wichmond
27 Bejaardenkring Dorpscentrum

Vorden
28 Jong Gelre, Bowlingavond

'Ruighenrode'
28 Open Tafel SWO Vorden
29 Oranjefeest
30 Oranjevereniging, Fietstocht bij

Ludgerusgebouw
30 Open Tafel SWO Vorden

MEI:
l ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
1 Kerkgebed de Voorde
2 SWO Vorden, Open Tafel
5 SWO Vorden, Open Tafel
7 SWO Vorden, Open Tafel
8 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
9 SWO Vorden, Open Tafel
9 Soos Kranenburg

10 HVG Wichmond-Vierakker, Lezing
10 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Vorden, Bijeenkomst
12 ANBO, Lezing, Dorpscentrum

Vorden
12 SWO Vorden, Open Tafel
14 SWO Vorden, Open Tafel
15 ANBO, Fietstocht Vorden
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 HVG Dorp Vorden,

Afsluitingsavond
19 SWO Vorden, Open Tafel
20 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge

competitie senioren
21 SWO Vorden, Open Tafel
22 Soos Kranenburg
22 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
23 SWO Vorden, Open Tafel
23 HVG Wichmond-Vierakker, Reisje
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
26 SWO Vorden, Open Tafel
26 Concordia Vorden, Concert Hotel

Bakker
28 SWO Vorden, Open Tafel
29 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
30 SWO Vorden, Open Tafel
31 HVG Vierakker-Wichmond,

Slotavond



v RESTAURANT

3 in vis
za. 1 5 en zo. 1 6 april

3 visgerechten
geserveerd als

1 gerecht

Zalmfilet,
Grote gefileerde

garnalen,
Gevulde tongscharf ilet,

GESERVEERD MET;
Nantua saus,

aardappelen, groentes
en rauwkost

inclusief
een heerlijke

witte wijn

f30,- P.P.

RESTAURANT & CAFÉ
A He en Annelte

Lochemseweg 16 - 7231 PO Wanmtld
Tel. 05751-1336

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

.'•

mOQ6 Vorden nodigt u uit voor de

SENIOREN MODESHOW
U KUNT GAAN KIJKEN NAAR DE VOORJAARSMODE '89

VOOR DE WAT OUDERE MAN EN VROUW DIE VLOT EN SPORTIEF
GEKLEED WILLEN GAAN.

U BENT WELKOM

VRIJDAG 14 APRIL om
9.30,13.45 en 15.45 UUR

Een kopje koffie staat natuurlijk klaar.

BURG. GALLEESTRAAT 3, VORDEN, 05752-1381

Vssci
Parkeren voor de deur

mode

Wilt u zeker zijn van een
zitplaats, dan kunt u
reserveren.

• - *

ROMMELMARKT
In hoofdzaak

Oude schoolmiddelen.
15 april van 13-16 uur

'De Kraanvogel'
Kranenburg

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

C& juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

s maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

mei
Televisie

reparaties
direct

iü naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

MIN !F l r : VIS I f VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Sierpleister
(granol)

Vorden
Burg. Galleestraat 23

inl.: D. Zelle
tel. 05752-31 28/3330

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRIJS.

de openbare bibliotheek is er voor u! U kunt er terecht voor leesboeken en hobbyboeken. Er
zijn groteletterboeken voor niet meer zo jonge ogen en spannende boeken voor de jeugd. U kunt
een nasla(g)werk raadplegen en tijdschriften lezen. En dit alles geheel gratis. Pas als u iets mee
naar huis wilt nemen betaalt u vanaf 18 jaar contributie. De bibliotheek is er voor iedereen.

Deze advertentie werd aangeboden door Adviesbureau J.F. Geerken, voor alle pleisters
Onsteinseweg 8 - VORDEN - Telefoon 6470

vrijetijdskleding

mhv
aP'

rr^w'

Dames bandplooibroek
met dubbele voorzak
of
Heren bandplooibroek
met paspelzak

NORMALE FOCUSPRIJS
59,95

NU 39,95
TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

RUURLO
LOCHEM

LICHTENVOORDE
EIBERGEN

ULFT
AALTEN

UNIEKE
DRMIFAUTEUIL

Met een voordeel van 100.-
Om zo maar bij te
plaatsen. Een plezierige

fraaifauteuil, die u echt even
bij ons moet uitproberen. De prijs is een verrassing! rtQQ

van 598.- voor l 70."

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN TEL, 05752-1514
J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7 EIBERGEN TEL. 05454-74190

Wij steken
al onze energie
meen energie-

zuinige
installatie

Energie wordt steeds schaarser. Daarom is het
belangrijk om er zuinig mee om te springen.
Een goede, energiezuinige installatie is een kwes
van passen en meten. Energiezuinig betekent ooi
dat er geen energie verloren mag gaan.

Vandaar dat we proberen om uw installatie zo rendabel mogelijk te maken.
Bel gerust eens voor een vrijblijvend advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Biikseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Lairstrut 61 - ZutplMn - Telefoon 05750-18383 *"



Barendsen is nu nog completer
met het nieuwe

programma
Wie hamers en spijkers levert, moet ook hout verkopen! Die oude waarheid wordt nu
werkelijkheid want op

donderdag 20 april om half drie

opent Barendsen zijn geheel nieuwe KNAPTOP-afdeling. Daar vindt u een complete
collectie hout dat a la minute op maat geleverd wordt. Er zijn kant-en-klare kozijnen en
deuren, er is een collectie meubelpanelen en diverse soorten platen. Plus een collectie verf
van de beste merken Histor en Rambo en de nieuwste serie behang van Rath en
Doodeheefver. Kortom: een afdeling waar elke doe-het-zelver blij mee zal zijn, ook omdat
het advies van de KNAPTOP-vakmensen goed van pas kan komen. Donderdag 20 april is er
van half drie 's middags tot negen uur 's avonds

waar u hartelijk welkom bent en een aardige attentie voor u klaar ligt. Op vrijdag 21 april
's morgens om 9 uur begint de verkoop van o.a. deze grandioze aanbiedingen.

start met dit voordeelpakket(geldlg zolang
de voorraad strekt)

^-aanbieding l
hamer en moker
van sterke kwaliteit en voor een prijs die werkelijk alles
(plat) slaat, namelijk f ̂ _ per ̂

Dit is een bijzondere aanbieding die alleen geldig is bij
inlevering van deze bon (l set per waardebon).

-aanbieding 2
Sandvik snoeischaar
de kans om struiken en bomen moeiteloos te snoeien
Ook de prijs is sterk gesnoeid! Inplaats van de
normale prijs van f 27,50 betaalt u nu f -t g ge

-aanbieding 3
Maxitt schroevedraaier-set
schroevedraaiers in 7 maten en l spanning-
zoeker van 100—500 volt — alles van topkwali-
teit. Een opgeschroefde voordeelprijs van
f52,-voor f 2

^-aanbieding 4
Black en Decker
vlakschuurmachine
(type BD 175) — normale prijs f 99,— maar nu
met f 14,— voordeel, dus voor de gladde prijs

f85,-van

-aanbieding 5
Black en Decker grasstrimmer
(type GL 120 — voor kleine tuinen). De niet-meer-
bukken en altijd-mooie-grasranden strimmer die
normaal f 93,— kost maar nu — zolang de voorraad
strekt — is afgestrimd tot een prijs van ^JQ _

r / >^}"~

-aanbieding 6
Waterpomptang
(merk VBW en die letters staan voor goede kwaliteit). Normaal kost
deze tang f24,15. Maar omdat KNAPTOP feest viert, werd de prijs
gdmepen en kost-ie tijdelijk r- j O O C

Dit zijn slechts zes van de voordelige aanbiedingen waarvan u — zolang de voorraad strekt -
vanaf vrijdagmorgen 21 april kunt profiteren. Ook de verdere collectie ijzerwaren, gereed-
schappen, houtbewerkingsmachmes, tuinartikelen en tuinmeubelen is nog uitgebreid. Ba-
rendsen is nu met recht de zaak^tar iedere doe-het-zelver ideeën opdoet, advies kan krijgen
en met veel plezier zijn gereedschap en materialen koopt.

BARENDSEN Zutphenseweg 15 - - Vorden - Telefoon 05752-1261

SPA en
JEUGDSOOS
FLOPHOUSE
organiseren
voor het
derde jaar:

STICHTING POPBELANG ACHTERHOEK

GROOT LENTEFEEST
* Verwarmde tuintent * Cocktailbar * Terrassen

* Barbecue

VRIJDAG 14 APRIL
* NOT BEETHOVEN Presentatie nieuwe Steenderense formatie

* SOME LIKEIT HOT Spetterende funky groep
met 10 vrouwelijke popmuzikanten.

ZATERDAG 15 APRIL
OLDIES REVIVAL met

*DONTTHINKTWICE
en de legendarische klappers:

*Q'65 en LIVIN' BLUES

In en bij jeugdsoos F/ophouse, Toldijk.

PASSÉ PARTOUTS IN VOORVERKOOP BU:
* jeugdsoos Flophouse 'café 'de Herberg', Vorden
* café 'de Engel', Steenderen * platenshop Sutterland, Doetinchem
* café Sesink, Baak

KUNSTSTOF

KOZIJNEN
HFINSTRAL

Laat uw oude kozijnen, ramen en deuren '
vervangen door onderhoudsvrij
kunststof, meerdere kleuren in
houtstruktuur zijn mogelijk.
Ook in nieuwbouw kan toepassen van
kunststof de juiste keus zijn.
Vraag geheel vrijblijvend
inlichtingen
of een prijsopgave.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

Trendy verlengd jack
140-182 v.a. 119,-
Streep T-shirt met actuele
print 140-188 v.a. 35,-
Wijde fancy broek
140-182 v.a. 75,-

Jack met im. suede badge. Wijde broek met riem.
152-182 v.a. 129,- 140-182 v.a. 79,90
Streep T-shirt met borduur.
140-188 v.a. 29,90

GirSMMTjDE MOOISTE KOMBINATIES
VOOR DE BESTE PRIJZEN



Volkoren
Lekker, gezond en bovendien
verantwoord voor uw lijn

DIVERSE VOLKORENSOORTEN, w.o.
Tarwe Rog, Sovital, Slank Volkoren,
Grof, Fijn en Meergranen

> NIEUW: Gold Komen
Diavite-vezelrijk

Natuurlijk vers van de warme bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

NIEUW! Voor uw rijopleiding naar

autorijschool

Horstman
De Eendracht 3

Borden
tel. 05752-1012

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood ., •_•**
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877 Kunstgebittenreparatie

Shoarma
broodjes
lekker gekruid

Dit weekend voor l ,
't winkeltje in vers brood an banket

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

DROGISTERU

TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

77?OS-
Autovraagbaak
tv-cursus

vanaf nu
verkrijgbaar bij

Sig. mag. BRAAM
Burg. Galleestraat 10a, Vorden

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

DE VALEWEIDE
CHRYSANTEN

1 BOS 4,95

KAAPS VIOOLTJES
3 VOOR 5,-

6 VASTE PLANTEN 10-
BIJ UW

^UIKENFILET
1 KILO 13,95

KIPKARBONADE
i KILO 4,95

POELIER HOFFMAN

W. J. den KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA:
12S 2-drs. GL, groen (m.), 61.000 km, 2-'84
12S 5-drs. L, goud (m.), 36.000 km, 1 -'86
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87
13N 3-drs. Club, rood, 25.000 km, 8-'87

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
12S 4-drs. Spec., oranje, 101.000 km, 8-'80
13S 3-drs. Spec., groen (m.), 41.000 km, 5-'83
16D 3-drs. Diesel, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
13S 5-drs. Spec., groen (m.), 67.000 km, 2-'84
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km, 1 -'84
12 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
16D 3-drs. Diesel, rood, 162.000 km, 10-'84
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
12S 5-drs., LS, LPG, rood, 76.000 km, 5-'85
12S 3-drs. LS, blauw, 38.000 km, 9-'85
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 5-drs. LS, Caravan, wit, 52.000 km, 6-'86
12S 3-drs. LPG, blauw, 68.000 km. 1 -'87 •
12S 3-drs. LS, grijs (m.), 23.000 km, 1 -'87
13S 3-drs. GL, blauw (m.), 16.000 km, '87

OPELASCONA:
16D 5-drs. LS, Diesel, rood, 154.000 km, 6-'82
16D 4-drs. LS, Diesel, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, Diesel, blauw, 123.000 km, 4-'84

OPEL REKORD:
20N 4-drs. LS, groen (m.), 160.000 km, '80

OPEL OMEGA:
18S 4-drs. LS, staalgrijs, 32.000 km, 1 -'87
18S 5-drs. Caravan, rood (m.), 27.000 km, 9-'87

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Citroen BX19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-'84*
Citroen Visa GT
wit, 78.000 km, 11-'84*
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Volvo 343 Spec.
groen, 160.000 km, 3-'79
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
Mercedes 200 D
4-drs., wit, 255.000 km, 11 -'81
Mitsubishi 23 TD
4-drs., groen, 155.000 km, 3-'84
Renault 11
3-drs., rood, 37.000 km, 4-'86
VW Jetta SL
2-drs., wit, 140.000 km, 6-'81
VW Polo 1300 cc
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85 •
Subaru Justy S/L
rood, 150.000 km, 1 -'88

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

Ie H. Communie
leerlingen St.
Willibrordusschool
Op zondag 16 april doen de leerlingen
van groep 4 van de Vierakkerse school
hun eerste H. Communie in de paroch-
iekerk van hun dorp. Pastoor Lam-
mers, frater Broekman en dhr. Opdam
hebben de leerlingen op deze feestelij-
ke viering mee voorbereid.

Voorjaarsrit 'De
Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijder' uit
Vorden organiseert zondagmiddag 16
april een voorjaarsrit (oriënteringsrit).
Wim Wisselink en Jan Luiten hebben
een rit uitgezet volgens de reglementen
van de KNMV. De moeilijkheidsgraad
is per klasse hier en daar wat aangepast.
De deelnemers in de toerklasse rijden
een eenvoudige rit. Start en finish is bij
café 'De Herberg' aan de Dorpsstraat.

Politie varia GROEP VORDEN

Maandag 3 april vond er een aanrijding
plaats met een hond op de Baakseweg
te Wichmond. Het betrof een Groe-
nendaler welke is overleden t.g.v. deze
aanrijding.

Dinsdag 4 april vond er een diefstal
plaats van onderdelen van een fiets
welke gestald stond bij het NS station.
In samenwerking met adspiranten van
de politi-opleidingsschool 'De Cloese'
een verkeerscontrole gehouden. Diver-
se bestuurders/sters moeten hun pa-
pieren nog tonen.

Donderdag 6 april werd er een melding
ontvangen dat een graafmachine aan
de Kapelweg in brand stond. De brand-
weer voorkwam erger.
Er was een aanrijding op de kruising
Beeklaan-Hackforterwg te Wichmond.
Er was geen lichamelijk letsel.

Vrijdag 7 april: Er komen vaak klachten
binnen van bouwvakkers welke werk-
zaam zijn op de nieuwbouw aan de
Voornenkamp (Reinbouw). De jeugd
vernielt veel. We doen een beroep op
de ouders, hier ook aandacht aan te
schenken.

Op zaterdag 8 april vond er een aanrij-
ding plaats op de kruising Ruur-
loseweg-Wildenborchseweg.

Op zondag 9 april vond er op de Linde-
seweg een eenzijdig ongeval plaats. Be-
stuurder had alkohol gedronken en
was met zijn auto uit de bocht gevlo-
gen. De bestuurder had nog een rijont-
zegging. De passagier raakte zwaar ge-
wond. (Diverse botbreuken en kneu-
zingen). De brandweer verleende assis-
tentie daar de passagier bekneld zat.

Op maandag 10 april werd er wederom
een fiets vernield bij het NS station.

We kregen een melding van een in-
braak aan de Zutphenseweg. Een plaat-
selijke predikant had voor l nacht on-
derdak verleend aan een man zonder
vaste woon of verblijfplaats. Toen deze
de tweede nacht ook nog wilde blijven
en hem dit geweigerd werd is hij ver-
trokken. Wat later bleek er ingebroken
te zijn. De persoon belde wat later op
de avond aan bij het politiebureau en is
toen onmiddellijk op verdenking van
die inbraak aangehouden en ingeslo-
ten. Onderzoek volgt.

Boomfeestdag Vierakker-
Wichmond 1989
De leerlingen van de scholen in Vierakker en Wichmond hebben
woensdag heesters geplant in het gemeenteplantsoen naby 'De Wogt'
aan de Lankhorsterstraat-Hoek Baakseweg te Wichmond.
Geplant werden 250 struiken, te weten:
krent, Gelderse roos, cornus en Coto-
niaster. Mevr. Aartsen-den Harder
opende de boomfeestdag^^! een zin-
volle overweging omtrer^ffet belang
van bomen en heester voor ons milieu.

Op de scholen zijn inmiddels ook
dia's vertoond over het belang van bo-
men, bossen en oerwoudej^ereldwijd
bezien. Na al het graaf- en^^werk kre-

gen de leerlingen een mooi struikje
aangeboden 'voor thuis'. Bovendien
kregen de kinderen nog een speldje en
een liniaal, terwijl de school een vaant-
je beschikbaar werd gesteld. Met een
versnapering die door de gemeente
Vorden werd aangeboden in de mond
trokken de kinderen weer huiswaarts.
De Boomfeestdag wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door de werkgroep Leefbaar-
heid Vorden.

4 april boerderij-project
De kinderen van groep 6-7-8 van de St. Willibrordusschool te Vierak-
ker kregen dinsdagmorgen bezoek van dhr. J. Holtslag jr. Hy kwam
vertellen over zijn rundveebedrijf aan de Broekweg.

Geboeid luisterden de kinderen naar
zijn uiteenzetting over het reilen en
zeilen van een rundveehouder. Ook
werden allerlei vragen beantwoord, 's
Middags bezochten de kinderen het
bedrijf in 'De Kempen' en kregen daar
een hele rondleiding. Elk kind heeft
ook nog een poging gedaan een kalfje
te schetsen. Na een hapje en een drank-
je gingen de kinderen voldaan terug
naar huis. Het was een leerzaam dagje
geweest. Jammer dat het zo vreselijk
koud was.

Ook de leerlingen van groep 5 en 6 van
basisschool 'De Klimop' te Wichmond

deden mee aan dit boerderij-project.
Ze kregen op school informatie over de
rundvee- en varkenshouderij in Neder-
land door dhr. Rossel j r. uit Vierakker.
Hij maakte de leerlingen vertrouwd
met termen als superheffing, mestquo-
tum en KI, etc. Tijdens het bezoek aan
de boerdeij van dhr. Rossel dat die
middag daarop volgde kregen de kin-
deren een goed beeld van het leven en
werken op een boerderij. Deze jaarlijks
terugkerende activiteit van de standsor-
ganisaties wordt zowel door de scholen
als door de deelnemende bedrijven als
erg positief ervaren.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkenskarbonade met appel

Off. OPEL -H ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk

Dit recept is een vereenvoudigde versie
van varkenskarbonade op Normandi-
sche wijze. Een Italiaanse pasta (schelp-
jes of hoorntjes) past er goed bij. Schud
de pasta vlak voor het opdienen even om
met een klontje boter.
Reken voor 4 personen op 4 rib- of haas-
karbonades, elk ca. 140 gram. Verder
heeft u nodig: 2 a 3 zachtzure appels, bijv.
goudreinetten, citroen-of limoensap, l/
8 liter slagroom.
Maak het vlees droog met keukenpapier
en snijd de vetranden van het vlees op re-
gelmatige afstanden in om het omkrul-
len tijdens het bakken te voorkomen.
Wrijf het in met wat zout, peper en even-
tueel een snufje kerriepoeder. Schil de
appelen, snijd ze in partjes en neem de
klokhuisdelen weg. Sprenkel er een
beetje citroen- of limoensap over. Ver-
hit 75 a 80 gram boter in een koekepan.
Wacht tot het schuim op de boter is weg-
getrokken en bak de karbonaden er snel
aan weerszijden lithtbruin in. Temper de
warmtebron en laat het vlees daarna nog

gedurende 12 tot 15 minuten zachtjes
gaar bakken. Keer de karbonaden tijdens
het bakken nog enkele malen. Neem het
vlees uit de pan. Bak de appelpartjes, bo-
ven een niet al te hoog afgestelde warm-
tebron, in de bakboter. Reken daarvoor
op niet veel meer dan 3 minuten. Neem
de partjes uit de pan en leg ze bij het
vlees. Voeg 1.5 deciliter water bij de bak-
boter en roer alles krachtig door. Laat er
even de kook over komen. Schenk het
mengsel door een zeefje in een pan. Roer
de slagroom (op kamertemperatuur) er
door en laat alles zolang zachtjes doorko-
ken tot een licht gebonden saus is verkre-
gen. Voeg eventueel wat zout en peper
en wellicht l theelepeltje bruine basterd-
suiker naar smaak toe.

Tip: De saus krijgt een heel bijzondere
smaak als u er 2 ragfijn gehakte gember-
bolletjes en l a 2 eetlepelsgembersiroop
door roert.
Bereidingstijd: ca. 35 minuten - Energie
per portie: ca. 1945 kJ (465 kcal).

Nederlandse Bond
van
Plattelandsvrouwen
Op woensdag 5 april jl. hield de heer
Vrielink voor de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen een lezing over de he-
dendaagse problematiek in de land-
bouw. Op boeiende wijze vertelde hij
over de ontwikkeling vanaf de Tweede
Wereldoorlog, toen er schaarste heer-
ste, tot dat in 1980 de zelfvoorziening-
sgraad was bereikt. Ook de milieu en
mestproblemen kwamen ter sprake.
Hij pleitte ervoor dat de boeren daar
voldoende tijd voor kregen om daar op
in te spelen. Op maandag 17 april a.s.
komt mevr. de Jong vertellen over voe-
treflectie. Deze bijeenkomst is in 'De
Pauw' te Warnsveld.

Monuta direkt
bereikbaar
Monuta uitvaartverzorging Vorden
heeft om haar directe bereikbaarheid te
verhogen een 06-nummer in gebruik
genomen. Via dit speciale meidnum-
mer kan men, vanuit iedere plaats in
Nederland, de afdeling uitvaartverzor-
ging van Monuta bereiken. Ook tijdens
het weekend en op feestdagen. Sinds l
januari werkt Monuta al met het 06-
nummer in bepaalde regio's.
Met ingang van 3 april worden alle 32
vestigingen van Monuta in Nederland
overgezet op dit nieuwe meldingssys-
teem. De dienstverlening in de uit-
vaartverzorging begint bij het eerste te-
lefonische contact met de nabestaan-
den. Wanneer deze lang moeten wach-
ten voor de verbinding tot stand komt
is dat geen goede zaak. De nieuwe tele-
fooncentrales van de PTT waarover
deze 06-lijnen lopen zijn veel sneller
dan de oude telefooncentrales. Boven-
dien zijn deze centrales minder sto-
ringsgevoelig. Monuta, die wekelijks
adverteert in deze krant, heeft haar ad-
vertentie al aangepast aan de nieuwe
situtatie. Men verwacht dat de invoe-
ring van dit speciale meidnummer de
dienstverlening ten goede zal komen.

HVG Wichmond
Op woensdag 5 april hield de HVG
Wichmond in zaal Withmundi een ge-
combineerde avond met de dames van
de KPO Vierakker. Als spreekster was
mevr. van de Pol uit Winterswijk uitge-
nodigd. Ze is huisarts en moeder van 3
kinderen. In haar vrije tijd studeert zij
theologie. Ze hield een lezing over fo-
bieën. Een fobie is een hevig voortdu-
rende angst voor een voorwerp of si-
tuatie waar geen gevaar aan verbonden
is. Er zijn ongeveer 200 verschillende
fobieën bekend. Gedragstherapie en
hulp van iemand die ze goed kennen
kan vaak helpen om weer zoveel moge-
lijk zelfstandig te worden. De patiënt
moet het zelf willen en de angst leren
ombouwen naar vrees. Het is heel
moeilijk en zwaar voor zowel de pa-
tiënt als de begeleider. Mevr. van de
Pol gaf hier een duidelijke uitleg over.
Men kan terugzien op een leerzame en
geslaagde avond.

Gelderse
Plattelandsvrouwen
in het goud
De 12500 leden van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen in Gel-
derland vieren hun 50-jarig jubileum.
Op woensdagavond 26 april recipiëert
het Provinciaal Bestuur in de Veluwe-
hal in Barneveld voor genodigden. Op
donderdag 27 april volgt de grote jubi-
leumdag voor de leden van de Bond,
eveneens in de Veluwehal. Het Bestuur
verwacht ongeveer 2000 bezoeksters,
aan wie een zeer gevarieerd programma
wordt aangeboden. Tijdens een korte
vergadering zullen de herkozen en de
nieuwe provinciale bestuursleden wor-
den bekend gemaakt en tevens zal er
afscheid worden genomen van enige
oud bestuurs- en commissieleden.
Hierna begint het feestprogramma met
als thema 'Anders en toch één'. De ver-
scheidenheid komt tot uiting in leef-
tijd, interesse, opleiding en levensbe-
schouwing. Echter alle 12500 leden zyn
lid van één Bond, die de mogeljkheid
geeft om op velerlei gebied kennis en
vaardigheden te verwerven. Er zullen
vier cabaretgroepen optreden afkom-
stig uit de afdelingen Laren en Zelhem
uit de Achterhoek, Wageningen van de
Veluwe en Vuren uit de Betuwe. Het
ochtendprogramma wordt afgesloten
met het optreden van ruim 100 koorle-
den uit verschillende afdelingen.
Tijdens de lunchpauze is er gelegen-
heid de tentoonstelling te bezichtigen,
waar een overzicht wordt gegeven van
het zeer veelzijdige Bondswerk. ledere N
commissie of werkgroep heeft hiervoor
een eigen stand verzorgd. De tentoon-
stelling wordt opgeluisterd door 104
'Sara's', die zijn gemaakt in even zoveel
afdelingen, 's Middags is het de beurt
aan het ZZ-cabaret uit Zuid Zijpe in
Noord-Holland. In het programma met
de titel 'Overwegen' kijkt men met een
knipoog naar zichzelf, terwijl men toch
met beide benen op de grond bluft
staan.


