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QEMEENTEfiULLETINyORDEN

m Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
8.00 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 W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

OUW- ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 25 februari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergun n ing vet leend aan:

— mevrouw M. de Jong, Vorden se-
bosweg 3 te Vorden, voor het ver-
bouwen van een woning en het
bouwen van een parkeerkelder op
het perceel Vordensebosweg 3 te
Vorden;
de heer R. Wolsink, het Wieme-
l i n k 55 te Vorden, voor het bou-
wen van een carport en een ber-
ging op het perceel het Wieme-
link 55 te Vorden;

- de heer J.H. Derksen, Kapelweg
10A te Vierakker, voor het bou-
wen van een garage en een car-
porl op het perceel Kapelweg 10A
te Vierakker;

- de heer DJ. Morde, Ruuloseweg48
te Vorden, voor het bouwen van
een stal en het bouwen van een
wagen loods, op het perceel Ruur-
loseweg 48 te Vorden;

de heer H. Wagenvoort, Almense-
weg 35 ie Vorden, vor hel bouwen
van 2 afdaken, een bergingen een
schut t ing , op het perceel Almen-
seweg 35 te Vorden.

- mevrouw M.J. Verploegh-Thom-
son, de Hanekamp 31 te Vorden
voorhel kappen van l berk op het
perceel de Hanekamp 31 (e Vor-
den, onder oplegging van een
herplantpl ic ht vooreen berk.

de heer B.H. Braakhekke, Henge-
loseweg K) te Vorden, voor het
kappen van circa 3()0m2 acacia
aan de Veldslagweg, onder opleg-
ging van een berplantplicht voor
300m2 bosplantsoen;

de heer H.I . .H. Ilavekes, Lindese-
weg 17 (e Vorden, voor het kap-
pen van een eik aan de Kapelle-
bultweg, onder oplegging van een
herplantpl ic ht vooreen eik;

- aan de heer H.A. Bogchelman,
Zutphenseweg 57 te Vorden, voor
het kappen van 3 berken.

E VERLENEN BOUW-
VERGUNNINGEN

MET GEBRUIK-
MAKING, VAN

VRIJSTELLING^
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders z i j n
voornemens om met toepassing van
de vrijstellingsmogelijkheid als be-
doeld in ar t ike l l NA van de Wet op de
Ruimtel i jke Ordening, j u n c t o a r t ike l
21 sub b, r e spec t i eve l i jk sub b van het
Besluit op de Ruimtel i jke Ordening,
medewerking te verlenen aan de vol-
gende bouwplannen:

— het vergroten van een carport/
berging op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sectie
K, nr 4681, plaatselijk bekend
I loetinkhof 277 door H.J.B. Win-
keler.

- het bouwen van een schuurtje op
hei pe.reëel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie K, nr. 4145,
plaatselijk bekend Hoetinkhof 16
door A. ()l)bink-Rossel.

De op de bouwplannen betrekking
hebbende stukken liggen tot en met
20 rnaart 1992 voor eenieder ter in-
y.age tergemeentesecretarie.
Kventuele be/waren kunnen tot en
met die- da tum schriftelijk aan burge-
meester en wethouders worden ken-
baar gemaakt.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

*• VERGADERING
ALGEMEEN

BESTUUR GEWEST
MIDDEN-I/SSEL

l Iel algemeen bestuur van l i f t Ge-
west Midden IJssel vergadert op
woensdag IS maart 1992 om H).30
uur in het. gebouw IJsseluwe, Schu-
renstraat 8a te Deventer. Op de agen-
da voor deze openbare vergadering
staan de volgende onderwerpen:
- aanpassing (aakverdeling dagelijks

bestuur;
- benoeming leden in commissies;
- overname stortplaats Armlioede te

Lochem;
- in/.amel-en verwerkingsplan;

afvalverwerkingsplaants Midden-
I j ssel Raalte;

- optimalisat ie gescheiden in/ame-
len huisvuil;

- transport rest fractie Raalte;
garants te l l ing leningen.

De stukken voor de/e vergadering
liggen (er secretarie, afdeling Alge-
mene /aken, ter inzage.

.•NlEUWE
BEPALINGEN

HELINGBESTRIJDING
In het Wetboek van Strafrecht zijn de
bepalingen over de heling verruimd
en aangescherpt.

Heling wordt nu in algemene termen
omschreven als het verwerven, voor-
handen hebben en overdragen van
een door misdr i j f verkregen goed.
(in de oude artikelen werd gespro-
ken over een voorwerp). Het witwas-
sen van criminele vermogens kan
hiermee beter worden aangepakt.
Onder goed kan ook vallen hel geld
dat uit drugshandel is verkregen. De
gevangenisstraf voor opzetheling
(d.w./, dat men wist dat het goed uit
d i e f s t a l is verkregen) is niet een jaar
verhoogd lot vier.
Bepaalde handelaren moeten een re-
gister bijhouden. I lel gaat om de vol-
gende categorie: opkopers en han-
delaren in gebruikte en ongeregelde
goederen, p la t ina , goud, zilver,
edelstenen, uurwerken, kunstvoor-
werpen, auto's, motorfietsen, brom-
fietsen, f ie tsen, foto-, f i lm- , radio-,
audio-, en v ideoapparatum en appa-
ratuur voor a u t o m a t i s c h e 1 registralie.

J" GEMEENTERAAD
NEEMT VERKEERD

BESLUIT VOOR
OMLEIDING

DOORGAANDE
VRACHTVERKEER

Op 25 februar i jongstleden heef t de
gemeenteraad besloten om het door-
gaande vrachlverkeer om (e leiden.
Hierdoor komt er geen dooi gaand
vrachtverkeer over de Dorpsstraat en

de /utphenseweg meer. Dit gebeurt
door plaatsing van verkeersborden
volgens model C7 (omschr i jv ing :
Gesloten voor v rach tau to ' s ) van bi j-
lage l van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met
daarboven de aanduiding: ' /ONK'
en eronder de \ekst 'uitgezonderd
bestemmingsverkeer'. De/e borden
komen op de volgende punten te
slaan:
- Zutphenseweg nabij de Rondvveg;
- Strodijknabij de Rondweg;
- Het Hoge nabij de Rondvveg;
- Nieuwstad n a b i j de Wil lem Alexan-

derlaan en de Beati ix laan ;
- Dorpsstraat nab i j de Stationswweg

en de l lorsterkamp;
- Molenvveg nab i j de Stationsweg;
- Insulindelaan nabij de Burgemees-

ter (ia 11 eest r aal;
- Burgemeester Galleestraat nabij de

Insulindelaan;
- Mispelkampdijk nabi j de Almense-

weg.

De borden /u i l en worden geplaatst
/odra de reconstruct ie van het kruis-
pun t de Horsterkamp/Ruurlose-
weg/Stationsweg/Dorpsstraat c. a.
/over gevorderd is, dal de beoogde
omleiding van het doorgaande
vrachtverkeer verkeerstechnisch uit-
voerbaar is.
Aan dit h^^ii liggen onder andere
de volge^ffe overwegingen ten
grondslag:

— het is /eer gewenst de verkeersvei-
ligheid in het centrum van Vor-
den (de /utphenseweg binnen de
bebou^^ kom en de Dorps-
straat) ̂ n het algemeen en voor
fietsers en voetgangers in het bij-
y.onder te bevorderen;

- het is /eer gewenst de door het
doorgaande vrachtverkeer op de
route Zutphen-Vorden-Ruurlo
v.v. veroorzaakte aan tas t ing van
het karakter en de functies van het
centrum als verblijfsgebied te be-
perken;

ten behoeve van een veilige en vlot-
te afwikkeling:

- zal op het k ru i spun t de Horster-
kamp/Ruurloseweg/Stat ions-
weg/Dorpsstraat een verkeers-
plein (een ygn. mini-rotonde)
worden aangelegd;

- is het kruispunt de Horsterkamp/
Rondweg/Hengeloseweg reeds
aangepast;

- zal het kruispunt Zutphenseweg/
Rondweg beperkt aangepast wor-
den;

- is de Hummelo-Enschedese Kunst-

weg voornemens het k ru i spun t
Rondweg Baakseweg/l let I loge
te reconstrueren tot een verkeers-
plein,een ygn. mini-rotonde-;

/al de bewegwijzering in en rond
het dorp Vorden worden aange-
past.

Binnen dertig dagen na bekendma-
king van het besluit van de gemeen-
teraad kan hiertegen door belang-
hebbenden beroep worden ingesteld
bij de Kroon. Het beroepschrift moet
worden ingediend bij de Commissa-
ris van de Koninging in de provincie
Gelderland, postbus 9090, 6HOO GX
Arnhem.

Filmfestival
Op vrijdag 6 maart is het weer /over.
De kindei activiteitencommissie or-
ganiseert weer een leuke middag
voor de Vordense jeugd. Deze keer
echter geen theater, maar een film-
middag waarin enkele leuke (te-
ken-)films vertoond /uilen worden,
die op de lachspieren /uilen werken.
De/e middag vindt n a t u u r l i j k weer in
het Dorpscentrum plaats (zie verder
advertentie).
De organisatie hoopt dat er veel kin-
deren op de/e leuke middag af zullen
komen, zodat we later van een ge-
slaagde middag kunnen spreken en
n a t u u r l i j k in de volgende vakantie
weer iets leuks kunnen bedenken.

IVN
Door veel vrijwilligers is hard gewerkt
aan Wegen voor de Natuur, een lan-
delijke IVN-campagrie. f^^tart in
november in een t i en ta l ;r^rf lingen,
breidt deze actie zich als een olievlek
over Nederland u i t . Ook in de Ach-
terhoek gaan nu allerlei activiteiten
van start. Men zal daar in de komen-
de tijd meer van horen en ^fc"
Op 3 maart staan de eerste^wsselten-
toonstellingen opgesteld in Maria
Postel te Keijenborg, het Dorpscen-
t n mi in Vorden en de bibliotheek in
Lochem. Men kan er terecht tijdens
de normale openingsuren. Om de
veertien dagen komt er een nieuwe
expositie op die adressen te staan tot
men op 13 april alle delen gezien
heeft, (iaat u regelmatig kijken bij de
exposities.
In mei en juni komen ze in Ruurlo,
Borculo en Hengelo (G.). Passen die
tijden of plaatsen niet? Dan kan men
voor een dergelijke tentoonstelling
terecht op de tuinbeurs in de Hout-
kamphal in Doetinchem op 12 t/m
l 5 maart.
De Achterhoekse IVN-afdelingen ge-
ven samen een boekje uit met artike-
len over wegen voor de natuur, wat
men zelf kan doen om ze te verbete-
ren bijv. in de eigen tuin en het geza-
menlijke programma.

ALS ZIJ JOU UITNODIGT VOOR EEN KOP
KOFFIE, BETEKENT DAT NIET AUTOMATISCH

DAT ZE EEN POTJE WIL VRIJEN.

SEKS IS NATUURLIJK, MAAR NOOIT VANZELFSPREKEND.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Vrijdag 6 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag in
de Christus Koningkerk. Begin van de zeven
zondagen van de 40-dagentijd voor Pasen.
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. H. Westerink,
'ouderwetse dienst'. Er is zondagsschool en
jeugdkerk; 19.00 uur Jongerendienst in het
Achterhuus (achter Geref. Kerk), ds. Ivo de
Jong uit Bathmen.
Woensdag 11 maart, Bidstond voor Gewas en
Arbeid 19.30 uur ds. K.H.W. Klaassens, herv./
geref. dienst in de Dorpskerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. R. Vos, Doetin-
chem.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. M.A. Noorloos,
Apeldoorn; 19.00 uur gez. Jongerendienst in
'het Achterhuus', bij de Geref. Kerk. Voorgan-
ger: ds. l. de Jong, Bathmen.
Woensdag 11 maart, Biddag voor gewas en
arbeid 19.30 uur ds. K.H.W. Klaassens, gez.
dienst in N.H. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Woensdag 4 maart 19.00 uur Eucharistieviering
met Askruisje.
Zondag 8 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Vrijdag 6 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag.
Zaterdag 7 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 maart pastor G.
Simons, Borculo, tel. 05457-71383.

Huisarts 7-8 maart dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het
Vaarwerk 1, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 7 maart 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 7-8 maan J.H. Hagendoorn, Lochem,
tel. 05730-51483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag

bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN.
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Slachtofferhulp tel. 05750-41222

Tafeltje Dekje februari mevr. v.d. Berg, tel.
6875; maart mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. C. Bochanen.
Woensdag 11 maart 19.30 uur ds. C. Bocha-
nen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 7 maart 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 8 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 8-9 maart Pastor
Simons, tel. 05457-71383.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

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

Jongerendienst
Zondagavond 8 maart is er in 'het
A c h t e r h u u s ' (achter Geref. Kerk)
een Jongerendienst. Medewerking
verlenen: Ivode Jonguit Bathmen en

het mu/ikale duo: H e n n v l l e n n i e .
I let thema is: overleven... ?!
We worden de laatste t i jd met de neus
op de fei ten gedrukt: de o/onlaag
wordt aangetast. Wordt het een kwes-
tie van overleven? Was dit ook niet
reeds het geval mei de- t o c h t van Je-
/us door de woes t i jn? Iedereen is van
harte welkom. De kof f i e s taat klaar!



Grandioze
modeshow
en verkoop
in Hotel Bakker
te Vorden

op maandag 16 maart

van de specialist in
grote maten

DAMESMODE

Met medewerking van:
Bloemsierkunst Dijkerman
Bakkerij van Asselt
Optiek Siemerink

Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
7251 DG Vorden

Showtijden: 's morgens 10.00 uur
's middags 14.00 uur

Toegang gratis met consumptie.

Zo mogelijk plaats bespreken. J
Zondag 15 maart van 12,00 tot 17.30 uur

GROTE
BRUIDSSHOW

m.m.v.:

Beijer Besselink - bruids-cocktail en herenmode
Hans Temmink - vakfotografie

Jan Dijkerman - bruidsboeketten en corsages
Rabobank - verzekeringen (huwelijks)reizen

Van Asselt - brood- en banketbakkerij
Correct - Oldtimer
Slotboom -juwelier

Bodega 't Pantoffeltje Vorden ^V•S^T-N r.: t

Doorlopende modeshows van Beijer
Besselink van 12.00 tot 17.30 uur.

ledere bezoeker wordt getrakteerd op
koffie en gebak, aangeboden door

Van Asselt en "t Pantoffeltje'

en... de toegang is gratis!

bodeqa

t
Dorpsstraat 34 - Tel. 1770 - Vorden

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is r i jk aan

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wilt niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Waldkoni smaakt heerlijk bij een

kopje bouillon of heldere suf f

- Wiildkorn niet natiiiirznivcre

honing i$ niet Ie versmaden

- Waldkorn belegd mei oude of

botrenkaas is

ongekend lekker.

r - Waldkoni mei dun ge sneden

Ardennerham is een ware delicatesse

- Waldkorn mei enkele plakjes

appel of peer is ten frisse en

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meenjranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Carna vals vereniging

De Deurdreajers
UITSLAG VERLOTING

11e prijs 1551
10e prijs 3107
9e prijs 2315
8e prijs 1992

7e prijs 0686
6e prijs 0109
5e prijs 1490
4e prijs 0538

3e prijs 1798
2e prijs 1672
1e prijs 1208

Prijzen af te halen bij:
G. Helmink, Het Hoge 55, Vorden

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

Rijksstraatweg 39, Wamsvokl, tul. 05750 26132

DE KINDER-
FESTIVITEITEN
COMMISSIE

organiseert

op vrijdag 6 maart a.s.

FILMMIDDAG
ALLE LEEFTIJDEN

aanvang 13.30 uur tot 15.30 uur

ENTREE F 1,75

in het

/TICHTIRG
DORP/CEHTRUfn
Raadhuisstraat 6
Tel. 2722

Maak nu een afspraak
voor uw buitenschilderwerk

Schildersbedrijf

A. PETERS
Kranenburg - Vorden

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Glaswerk - Wandafwerking - Behangwerk

Ruurloseweg54
7251 LR Kranenburg -
Vorden
Tel. 05752-6565

ilaktafel en xtoomapparaal
aanwezig. Verf voor de vakman.

Verf voor de doc-hct-zclvcr.
Allabastine, kwanten, afplakband,

verdunning, rollers, enz.

WIJ RUIMEN OP!
Alle sieraden, zoals

oorbellen, broches, kralen
en kettingen tegen

zéér, zéér lage
prijzen

ALLES MOET WEG.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

In verband met de toenemende drukte in ons

restaurant is met ingang van 9 maart de

SNACKCOUNTER GESLOTEN
Het restaurant blijft normaal geopend.

Wij danken al onze klanten voor het in ons

gestelde vertrouwen.

Fam. Korhorn

RESTAURANT-GRILL

de ROTONDE
Kerkstraat 3

GEVRAAGD:

woonruimte
voor één van onze

medewerksters

Bloembinderij Kweken) Vorden
Zutphenseweg 64 - Tel. 1508

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

groenten en fruit
en noten
&>é&

GROEN
Fam. J. Huitink

FQp~^
rqjjj*^* £j>|

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 5 - 6 - 7 maart

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

o/nmers
Per stuk

1,25

UIT DE NOTENBAR:

Vers gebrande
PINDA'S

b e t e r c o m p l e t e r
250 gram 1,25

maandag 9 - dinsdag 10
en woensdag 11 maart: Geschrapte Worteltjes soogram 1,25

^H-H-BTHTHTHTHT-THrH^^

fa. Kuypers
Dorpsstraat 12 - VORDEN

Met ingang van 01-03-1992 hebben wij de
motormaaier- en kettingzagenservice
overgedragen aan de fa. Barendsen.

Onze kliënten willen wij hartelijk danken voor het
genoten vertrouwen.

Wij wensen de fa. Barendsen veel succes,
vfaifj&fc)^^

^frfci&w^^

Motormaaierservice
Barendsen
Zutphenseweg 15-VORDEN
Tel. 05752-1261 - Fax 05752-1040
Dealer Husqvarna

Met ingang van 01-03-1992 hebben we de
motormaaier- en kettingzagenservice van de
fa. Kuypers overgenomen.

Wij zullen er voor zorgdragen om de kwaliteit die u
gewend was te handhaven.

H|HNHNHiHNHlHiH|H|HN̂ ^



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

Marvin Jan-Pau l

Tonen
Willy ten Have-Slagman
Twan

20 februari 1992
7251 BJ Vorden
HetJebbink25

Zachtjes als op kousenvoeten
komt het leven jou begroeten.

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

Birthe Joanne

Wij noemen haar

Birthe

3 maart 1992

Jolande, Jan en
Dewy Gerritsen

Het Stroo 4
7251 VB Vorden

Wij rusten van half 1 tot 3 uur.

Peter en meter:
Freddy en
Jeanette Pellenberg

Dankbaar en blij laten wij u
weten, dat wij een zoon heb-
ben gekregen.

Bas
28 februari 1992

Renéen
Anja Weustenenk-Hiddink

Corr.:
Postbus 13, 7255 ZG Hengelo
Gld.

Hierbij willen wij allen die ons
40-jarig huwelijksfeest, op wel-
ke wijze dan ook tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt hartelijk bedanken.

J. Hartemink
G.H. Hartemink-

ten Have

maart 1992
Uselweg 6, Vierakker

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
vader en opa

Jan Willem
Heersink

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, maart 1992

13 en 14 maart a.s.

UITVOERING
'Sursum Corda' Vorden

Aanvang 19.30 uur.

Gratis kaarten
bestellen ?

Dhr. H. J. Arendsen
bellen.

Tel. 05752-2403

Netbestuur.

Op 19 maart om 19.30
uur praat mevr.

Zuurveen van de
Stichting Kinderboek

Cultuurbezit over

KINDER-
BOEKEN

van vroeger
in de

openbare
bibliotheek
Toegang f 5,-.

Oranjecomité
Medlertol

Het Oranjecomité
Medlertol organiseert op

VRIJDAG
13 MAART 1992

de traditionele

'VERWERPINGS-
AVOND'

bij 't Wapen van het Medler
Aanvang: 20.00 uur!

,, Haar leven was geven "

Dinsdag 3 maart 1992 hebben we samen in het
crematorium in Dieren afscheid genomen van
onze lieve zus, schoonzus en tante

Tonnij Bello-Polman

* 27-4-1927
Vorden

t 27-2-1992
Dieren

Tijdens haar ruim 21/2 jaar durende ziekte heeft
ze dapper gevochten voor haar herstel. Helaas,
het mocht niet zo zijn.

Wij wensen onze zwager Ab en zijn kinderen
heel veel sterkte toe en vooral veel steun aan
elkaar in de komende moeilijke tijden.

7251 E J Vorden
Insulindelaan 5

7557 JS Hengelo (Ov.;
Grimbergstraat 59

Wim Polman
Ali Polman-Klein Selle
Inge en Tonie
Marion en Jan Paul
Mieke
Mart-Jan

Bert Polman
Miep Polman-Lichtenberg
Beanka
Elise

DANKBETUIGING

Mede namens kinderen en kleinkinderen wil ik
iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken
van medeleven tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en
oma

Hendrika Johanna Krijt-
Wesselink

Speciaal wil ik bedanken het medisch en verzor-
gend personeel van het verzorgingshuis 'Slin-
gerbosch' te Zutphen voor hun goede, maar
vooral liefdevolle verzorging die haar daar ten
deel is gevallen.

Uit aller naam:
R.G. Krijt

Wichmond, maart 1992
Dorpsstraat 22

In verband met onze verhuizing naar
Drenthe willen we een

RECEPTIE
houden op 14 maart a.s. van 20.00 tot 22.00
uur bij sportcomplex 'De Veldhoek' in de
Veldhoek, waarbij u van harte welkom
bent.

Ons nieuwe adres is
pcr27-3-'92:

Fam. R. Ruiterkamp
Wapserauwen la
7983 KE Wapse (gem. Die ver)
Tel. 05211-1407

H.A. Donderwinkel
Burgemeester Smidstraat 20
Steenderen

A. Heitkönig
Muizengatweg 3
Toldijk
Tel: 05755-1411

Geachte relatie,

Hierbij delen wij u mede dat Henk Donderwinkel te
Steenderen vanaf l februari zijn zandleveringen en
grondwerken heeft overgedaan aan A. Heitkönig te
Toldijk.

Hierbij wil ik u allen hartelijk danken voor de
jarenlange trouwe klandizie.

De heer Heitkönig zet het bedrijf op dezelfde voet
voort en houdt zich aanbevolen voor uw
opdrachten.

Hoogachtend,

H.A. Donderwinkel

Wegens vakantie

GESLOTEN
vanaf zaterdag 7 maart

tot en met 14 maart.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

Vauaj l maart geen koopavonden meer.

Problemen met
belastingaangiftes.

Voorkom
teleurstellingen!

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een deskundige!

Wij zijn een kantoor met ruim 40 jaar ervaring,
gespecialiseerd in de dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf,

alsmede de agrarische sector.

Dij ons bent u aan het juiste adres voor:
• administratieverzorging
• loonadministratie
• jaarrekeningen
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen
• computerverwerking

t venals voorgaande jaren houden wij speciaal voor het invullen
van Uw belasting-aangiftebiljet extra zittingsavonden

op woensdag 4,11,18 en 25 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
H.H. Wanders, belastingconsulent, Ottenkampweg 16,

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Hei Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Net even anders...

Vanaf l maart elke maand:

'Boeket van
de maand'

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 Tel. 1508

Een eigentijds bedrijf met
moderne bloemrijke ideeën.

KEURS1ACER

LEKKER
OPZ'N'ELZAS'

In de Elzas weten ze van eenvoudige ingre-
diënten de lekkerste maaltijden te maken.
Gebraden Fricandeau met roomsaus en
kruiden bijvoorbeeld. Of wat dacht u bijvoor-
beeld van Hamburgers met zuurkool. Of
proef 'ns een Steak Elzas. Voor op brood
hebben we ook iets speciaals:
Colmar gehakt.

^ V~Vv,<^

FRICANDEAU

750 gram 10.00

BACON

100 g ram

COLMAR
HAKT
100 gram

GEHAKT -4 75
l • Mager rundvlees

met kruiden,
paprika's en uien.

Klaar in
20 minuten.

Gekruid gehakt in een
spekjasje met zuurkool
en knakworstjes. Lek-
ker op 'n sneetje bruin
brood.

EEN DAG IN DE WEEK VLEES
VOOR DE HALVE PRIJS!

HAMBURGERS
(max. 2 kg per klant)

Volgende week:
Magere speklapjes

Aanbiedingen geldig 5/3 t/m 7/3.

Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

9210

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

UITNODIGING!
Het voorjaar zit weer in de lucht!

Onze^zaak staat nu al geheel in het teken van dit
jaargetijde.

Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen
voor onze

OPEN HUIS DAGEN
op 5 -6 en 7 maart a.s.
U kunt dan op Uw gemak onze nieuwe

voorjaarscollectie van alle bekende dames-, heren- en
kindermerken bekijken.

Wij zorgen natuurlijk voor een aangekleed kopje koffie.

Tijdens de OPEN HUIS DAGEN kan iedere bezoeker
meedoen aan een prijsvraag in het kader van het

65-jarig bestaan van Visser Mode, waarbij een groot
aantal waardebonnen van f 65,- gewonnen kunnen

worden.
Wij verheugen ons op Uw komst!

Vssel
-̂ ^̂  mode

burg. galleestraat 9 - vorden



2/3 DEURS
Nissan Micra '87 10.650,
Nissan Micra '89 14.950,
Nissan Micra March .... '89 14.250,-
Nissan Micra Trend ....'91 18.950,-
Nissan Sunny 1.3 LX .. '83 4.950,-
Nissan Sunny 1.3 '85 9.500,-
Nissan Cherry 1.3 DX .. '86 10.500,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'86 11.750,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'87 13.950,-
Nissan Sunny 1.3 LX ..'88 15.950,-
Nissan Sunny 1.3 SLX '88 16.950,-
Nissan Sunny 1.3 SLX '88 16.950,-
Nissan Sunny 1.4 L .... '89 16.850,-
Nissan Sunny 1.4 SLX '89 18.950,-
Nissan Sunny 1.6 SLX '89 20.500,-
Nissan Sunny 1.4 SLX '90 22.950,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'90 20.650,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'90 21.450,-
Nissan Sunny 1.6 LX ..'90 22.650,-
Honda Civiel.2 '88 14.950,-
Honda Prelude 20 EX .. '88 23.950,-
Peugeot 309 XR '88 16.950,-
Toyota Corolla
1.3 SXL '86 11.950,-
Opel Kadett 12 '83 5.750,-
Opel Kadett 16i '89 18.950,-

AUTOMAAT
Nissan 100 NX plus .. 3-'91 33.500,-
Mazda 323 . . '87 15.950,-

192.32
293.47
276.35
384.19
32.49
162.35
187.33
219.30
269.02
315.48
339.94
339.94
337.49
384.19
422.85
483.26
427.68
447.01
473.59
293.47
502.09
339.94

224.79
71.58

384.19

727.95
317.90

NISSAN

Jos Herwees
HENGELO Gld.

Betrouwbare occasions koopt u bij de dealer met de
beste service:

NISSAN JOS HERWERS.

Kom kijken naar ons volledige aanbod in Hengelo
Gld. met volledige garantie zoals u dat van ons

gewend bent. Maandbedragen zijn gebaseerd op
een aanbetaling of inruilwaarde van f 3.000,- met

een looptijd van 60 maanden. Vraag ook eens naar
ons profijt-plan op gebruikte wagens.

SPECIALE AANBIEDING

Honda Prelude 2.0 EX
schadevrij, 45.000 km, wit, 1988

23.950,-

374.52
398.69
398.69
562.15

15.500,- 305.70

4/5 DEURS
Nissan Sunny 1.3 LX ..'86 12.650,-
Nissan Sunny 1.4 SLX '89 18.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'89 19.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX ..'89 19.500,-
Nissan Sunny 1.4 LX .. '91 26.350,-
Nissan Bluebird 2.0 SLX
5-drs '87
Nissan Bluebird 2.0 LX
5-drs '89 20.950,- 434.90
Ford Orion 1.6 CL '90 22.650,- 473.50
Renault 25 TX '88 22.950,- 483.90
Renault 1.9 GTR '90 21.250,- 442.10
Subaru 1.6 DL '88 16.950,- 342.38
Opel Ascona 1.6 GT
5-drs '86 12.950,- 247.27
Ford Escort XR 3i '89 22.950,- 480.84
Citroen BX 1.6 TGi '91 25.850,- 550.14

DIESEL / LPG
Nissan Sunny 1.7dsl
3-drs '87 13.750,- 264.12
Nissan Sunny 1.7 dsl
3-drs '89 17.950,- 366.84
Nissan Bluebird 2.0 dsl
4-drs '88 16.950,- 342.38
Nissan Bluebird 2.0 dsl
4-drs '89 18.950,- 386.61
Mazda 626 dsl 4-drs ...'86 11.750,- 219.80
Peugeot 405 dsl 4-drs . '90 25.750,- 547.73
Mercedes 190 dsl
4-drs . . '89 44.500,- 990.46

* f 3.000,- aanbetaling. Looptijd 60 maanden.

HUMMELOSEWEG 10 - HENGELO GLD. - TEL 05753-2244

SERVICE OP Z'N HERWERS

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio -W- video

OCCASION
/ ! i is aan inruilers

Zie etalage Zutphenseweg 8
Achter Mu/iekfooetiek

Eigen technische Dienst SHOP
Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

WAT IS PERFEKTIE?
• HET BESTE UIT DL NATUUR
• Vl.KV, l NI) WOKI)t:N

• AANDACHT
• ERKENNINd

u AKTISTIEK
• UW WENSI-'.N
• KAPPhRS MI-.T STIJL

ONÏÏH'K l>h KAPSALONS \ A N J/M Hl-.KRSINK

/•N Hl W STRKVI-.N NAAK PtRH-KlII

J I M H E E R S I N K
HAARMODE VOOR DAMHS KN HI:RI:.N

THH-OOH05752 - 1215

PRAKTIJK voor A.S.R.-THERAPIE®
analytisch-synthetischereflexzonetherapie

A.S.R.-therapie is een westers-logische therapie die
zich bezighoudt met de energiehuishouding in uw
lichaam, o.a. met moxa (= warmte), acupressuur,
kleurentherapie, verschillende massages en
homeopathie.

Voor vrijblijvende informatie en/of afspraken kunt u
bellen naar:
Mevr. A. Baars-Klootwijk, gelicentieerd A.S.R.-
therapeut, Kruisdijk2, Vorden. Tel. 05752-3303.

Installatiebedrijf Oldenhave is een^B-service installatiebe-
k^drijf. Betrouwbaar installatiewerkT^en kwestie van ken-

nis, vakmanschap en ervaring. Mede door de snelle techni-
sche veranderingen is het belangrijk om steeds up-to-date
te blijven. We beschikken over een team goed getrainde
vakmensen voor betrouwbaar en vooral veilig installatie-
werk.

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion

KINDER POLO'S
SKIBROEKENEen kwaliteitsprodukt

in diverse modekleuren.
Maten 1 28 t/m 1 76
Onze normale prijs is 12.50
ALLEEN DEZE WEEK
SLECHTS

Ze zijn er in de nieuwste
voorjaarsgeuren en modellen.

DENIM JACKS
Een zware stone washed denim
een mooi uitgewerkt jack
voor groot en klein.
ZE ZIJN ER NU REEDS
VANAF 65?"

OTTf N ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.

Spaanse lessen
in Vorden

Gaat u naar de Olympische Spelen
in Barcelona of met vakantie naar
Spanje? Leer nu Spaans.
Een cursus voor beginners.

Aanvang 9 maart 1992.

Lesuren 14.00-16.00 uur.
Duur 12 weken.

Inlichtingen en registratie bij:
J.A. Kooy, Hamminkweg 3.
Tel. 05752-1443.

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Voor een PARKETVLOER groot en klein of om te renoveren?

Bij de Woodboy-vakman informeren!
-05735-166! .

RUURLO BV Garvelinkplein 20 J.G. PANNEKOEK
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Koninklijke onderscheiding
Cornelis Johannes Klijn

De Deurdreajers bezoeken „de Wehme"
Op vrijdagmiddag kwam Hare Doorluchtigheid Hoogheid Prinses ,,Kiki de Eerste" met een groot
deel van haar gevolg op bezoek bij ,,de Wehme". Aan de oudste inwoner van Vorden, dhr. Wahl,
werd een mooie fruit mand overhandigd. Aan de polonaise deden niet alleen de bewoners, doch
ook het personeel en zelfs enkele vrijwilligers van de 'Vrienden' mee.
De matrozendans en de dans van de wat oudere meisjes werd leuk uitgevoerd! Tegen vijven vertrok
Hare Doorluchtigheid om de jongste inwoner van Vorden op te zoeken.

Onderscheidingen bewoners
„ Villa Nuova"
Prinses Kiki de Eerste van carnavalsvereniging ,,De Deurdrea-
jers" heeft met haar gevolg een bezoek gebracht aan de bewoners
van „Villa Nuova". Tezamen met de dansgardes onder leiding
van Reina Groenendal was het dolle pret op de villa.
Met rnu/ikale ondersteuning van or-
ganist Robert Koers en Bennie
Schoenaker gingen Prinses Kiki en
de Prins van Villa Nuova - Prins Jelte
-voorop in de polonaïses. De aanwe-
zigen genoten met volle teugen!
Vanzelfsprekend werden diverse on-
derscheidingen uitgereikt. Zo aan
Joke Mengerink, a l t i jd volop aktief in
de afdelingskeuken; Anja Derksen;
altijd hulpvaardig en y.org/.aam voor
de medebewoners van Klein Enze-
rinck; Do Usmany, die altijd bereid is

de handen uit de mouwen te steken;
Annie Weyers, de 'bezige bij' in de
linnenkamer; Gerard Derksen, die al
40 jaar werk/aam is bij Delta in Zut-
phen. De oudste inwoonster van Vil-
la Nuova (de 94-jarige mevr. Klein
Bramel) werd eveneens onderschei-
den. Prinses Kiki had het er maai wat
druk mee.

Op hun beurt werden bestuur en
Raad van Kif van „de Deurdreajers"
door Prins Jelte onderscheiden.

Burgemeester Kamerling reikte vrijdagmiddag op het gemeentehuis een Koninklijke onderschei-
ding uit aan Cornelis Johannes Klijn, die afscheid nam als direkteur van de stichting Melkcontro-
lestation Oost-Nederland. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Dhr. KJi jn, afkomstig uit IJdenhout
en thans wonende aan de Deldense-
weg, heelt /.ich gedurende ,'V> jaar in
bij/.oudere mate inge/et voor de
melkveehouderij en de /u ive l indu-
strie in de provincie Celderland,
Overijssel en Utrecht. Bij de Celders-
Overijsselse /uivelbond werd h i j in
1958 belast met de voorbereiding
voor de op/et en de inr icht ing van
een afde l ing voor massa-onderzoek
van melk op eiwit.

In 1 ( . ) (>8 werd hij a d j u n k l - d i t e k t e u i
van de S t i ch t ing Melkc ont ro les ta t ion
'Oost-Nederland'. In 1 ( .)72 werd hij
tot d i i e k t e u r van de- S t i c h t i n g be-
noemd en kreeg de- leiding over de
afdelingen vet- en eiwitonder/.oek.
Jaarl i jks worden /.o'n .S,5 miljoen on-
der/.oekingen aan monsters ven ie hl.

Dhr. KJijn heef t /.ich ook verdienste-
l i j k gemaakt voor de lande l i jke /ui-
ve l ins ta l l a t i e s en heef t hij vele aktivi-

t e i t en in in te rna t ionaa l verband ver-
richt .
Hij maakte deel uit van o.m. de inter-
nat ionale werkgroep " I n t e r n a t i o n a l
Daiiy T'ederation', waarbij vele lan-
den uit alle werelddelen /ijn aange-
sloten. ^^
In het ^^uschappelijk levenv was
dhr. K l i j n van 1901 tol 1979 lid van
het kerkbestuur van de parochies St.
Jan de Doper en Kmmanuel te /u t -
phen Wai nsveld.

Gezellig Kranenburgs
Carnaval
Men kan terugkijken op twee goed bezochte, gezellige carnavals-
dagen in Kranenburg. Zaterdagavond stond in het teken van Eu-
ropa '92.
De nieuwe Prins werd in een Ecu van
l.cSO m hoog en 0.50 m breed naar
b innen gerold. Na enig sloopwerk
kwam de nieuwe Prins ' H u u b I' te-
voorschijn, hierna ven'olaé| de mu-
/ . iekfbrmat ie I .otus het ca^P'alshal.
De zondagmiddag werd mu/ikaal be-
geleid dooi het dweilorkest 'de (iras-
piepers' uit Delft en de heer Dolfijn
ui t Rum lo.

Varkenshouderij-
kern Eibergen-
Groenlo e. o.
Op dinsdagavond 10 maart is de le-
denvergadering in Dorpshuis 'De
Wanne', Slieperstraal ( > te Beltrmn.
Voorde pau/e zal het huishoudeli jke
gedeelte afgewerkt worden, en na de
pau/.e /.al de heet VVesselink een in-
leiding houden over t e rmi jnmark t .

Hij /.al uitleggen hoe de t e r m i j n -
markt werkt en wat de- mogelijkheden
zijn om biggen en vleesvarkens op
de/e markt te verhandelen.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De plattelandsvrouwen hebben vori-
ge week een be/oek gebracht aan de
Aviko-fabriek te Steendcren.
Men weid ontvangen met kof f i e en
cake. Daarna kreeg men een inlei-
ding en dia 's hoe het al lemaal tot
stand is gekomen. Bij de rondleiding
door de fabriek mocht men bekijken
hoc- aardappelen tot patat en chips
werden verwerkt.
Al mei al was het een leer/ame mor-
gen en kreeg ieder een pak mee naar
huis . De volgende excursie is dinsdag
20 oktober.

Tijdensuezoek ,,De Deurdreajers'' aan gemeentebestuur:

Burgemeester onthult
, , Kamerlingpad"
Tijdens het bezoek van Prinses Kiki de Eerste en haar gevolg van
,,de Deurdreajers" aan het gemeentehuis, sprak de Prinses de
hoop uit dat in de „regeerperiode" van Kamerling een fietspad
langs de Ruurloseweg gerealiseerd zal worden. Voor die gelegen-
heid kreeg de burgervader een bord met de naam „Kamerling-
pad" aangeboden. Een geste die door hem zeer op prijs werd
gesteld.

Tevens vond het Kranenburgs kam-
pioenschap boomstam/.agen plaats ,
waanoor grote belangstell ing was.
Kampioen bij de heren werden Rob
Hartman en Jos Schroei. Kampioen
bij de dames Annie Reintjes en An-
nie Mokkink. De poedelprijs ging
naar Miriam Reintjes en Asti i e l Suc-
ters.

Enige kr i t iek was er Op het te eento-
nige programma voor de kinderen
en dit zal bij het volgende carnaval
/eker meer aandacht krijgen. Er wer-
den prijzen uitgereikt voorde leukst
verklede kinderen en voor de mooi-
ste kleurplaten.

Jong Gelre
afd. Warnsveld
Cursus vergadertechniek en spreek-
vaardigheid
Hoe geef je leiding aan een vergade-
ring, hoe breng je onder woorden
wat je v i n d t , hoe /eg je iets vooreen
grote groep, hoe breng je je mening
du ide l i j k naai voren?

Voor leden van Jong (ielre en be-
stuursleden wordt er een cursus
georganiseerd waarin je leert over
vergade i techniek en spreekvaardig-
heid. De cursus v ind t plaats op don-
derdag 12, l'J, 2 < > maart en 2 en 9
apri l en wordt gegeven in het Dorps-
centrum te Vorden. I n f o te l . 'J.'WJ.'i.

Schaatsen
/ondag <S maart a.s. kan er voor de
laats te keer geschaatst worden dit sei-
zoen op de Deventer schaatsbaan.

'Toegang is gratis! Men ver/amelt bij
de Boggelaar. Info en opgave tel.
05754-1313.

Revue
Op 20 en 21 maart /al de jaarlijkse
revue weer op de planken gebracht
woiden. Dit maal onder de titel:
'Nachtmerrie van de roos'. Kom dus
allemaal naarde Uitrusting te Kef de.

Gezocht
Enkele enthousiaste leden die / in
hebben om het aspirant-leden be-
stuur te helpen. Heb je interesse of
vragen. Tel. 20()!i7.

Midpoint-meeting
Voor de midpoint-meeting, die ge-
houden wordt van 21 t/m 24 mei,
worden weer gast ge/.innen ge/och t.
Lijkt het jou leuk om ook eens kennis
te maken met mensen uit andere de-
len van de wereld, geef je dan op. Tel.
2 1 1 4 1 .

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Beckenoffuit de Elzas
De BeckenofTis van oorsprong een stoofgerecht van varkensvlees dat in de
oven van de plaatselijke bakker gaar werd gemaakt. Huisvrouwen plaatsten
hun stoofpannen nadat de bakker het dagelijks brood had gebakken in de
nog hete oven en lieten het er zolang in staan (ca. 4 uur) tot de oven was
afgekoeld. Thuis werd het gerecht dan vlak voor het opdienen nog even op
het fornuis opgewarmd. Het is een gerecht waarbij gekookte bladgroenten
zoals spinazie en andijvie maar ook frisse salades goed passen.
Reken voor 4 personen op 600 a 650 gram hamlappen. Verder heeft u nodig:
bouillon (eventueel van een tablet), gedroogde tijm, l eetlepel gedroogde
jeneverbessen, aardappelen, 1 uien en lichte droge witte wijn uit de Elzas
(bijvoorbeeld Riesling of Edelzwicker).
Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen (ca.
l'/2 cm.). Bestrijk wand en bodem van een ovenvaste schaal, waarop een
goed sluitend deksel past royaal met zachte boter. Kneus de jeneverbessen
en strooi er wat peper, zout en '/2 theelepel fijngewreven tijm over. Meng
alles door elkaar. Schil 750 gram aardappelen en snijd ze in kleine parten.
Pel de uien en snijd ze in smalle ringen. Leg de helft van de aardappelen in
de schaal, verdeel daarover de helft van de uienringen en strooi er 3/4 van
het jeneverbessenmengsel over. Dek alles af met de rest van de aardappelen
en strooi de rest van het jeneverbessenmengsel erover. Schenk er tenslotte 2
dl. wijn en 2 dl. bouillon bij. Leg het deksel op de schaal en plaats de schaal
in het midden van een reeds tot 175 graden C. voorverwarmde oven. Reken
op een oventijd van 2'/2 uur. Temper na l uur de ovenwarmte tot 150 a 160
graden C. Strooi er vlak voor het opdienen eventueel 2 eetlepels fijngehakte
peterselie over en schap alles éénmaal om. Dien het gerecht in een oven-
schaal op.
Tip: BeckenofTkan geruime tijd van te voren gemaakt worden. Het smaakt
zelfs lekkerder als het vlak voor het opdienen even wordt opgewarmd.
Bereidingstijd: ± 30 minuten
Energie per portie: ± 1920 kJ (460 kcal)

Voorts ging / i j in op het feit dat Hon-
debelasting een geliefkoosde belas-
t ing is om ontdoken te worden.
, ,S tuur de controleurs met een lever-
worst op pad en het probleem lost
zich van/elf op", vond /i j . Ook be-
pleitte zij het invoeren van een „clui-
venbelasting". Vogelpoep op ander-
mans daken vond de Prinses maar
niets. Dat er 's avonds niet meer in
alle l i c h t i n g e n streekbussen vanui t
Vorden vertrekken, vond de Prinses
een doorn in betoog.
Onlangs deelde1 burgemeester Ka-
merling in een commissievergade-
ring mede, dat de plaatselijke brand-
weer nu niet bepaald op vrouwelijke
leden zit te wachten . Prinses Kik i
dacht daar duidel i jk anders over en
nodigde de burgemeester uit een
toast uit te brengen op die- vrouw die-
de eerstvolgende vakature bij de
brandweer te Vorden /.al invul len.
Het motto van Prinses Kiki voor het
carnaval luit: „Deurdreajers kiekt
niet zo /oer, iele hebt dit joar echt
een vrouw an 't roer." In zijn ope-
ningstoespraak voegde de burge-
meester er onder grote hi lar i te i t de
volgende variant aan toe: „En dat in-
teresseert de mannen geen moer."
Toch vond Kamerling een Prinses in
de/e ti jd /eer modern. „Dit kan een
frisse nieuwe verademing opleve-
ren", zo sprak h i j . Overigens legde
V orden s eerste burger /ich al snel
neer bij het f e i t dat hij de komende
d, gen het roer aan een vrouw moet
overlaten. Op gegeven moment ex-
cuseerde hij /ich even om venolgens
met de schort voor en de Sorbo-af-
wasborstel in de hand, /.ich bezig te
houden met het afwassen van kopjes
en schoteltjes.
Voorzit ter Johan van Savoyen van
„de Deurdreajers" ging nog even in
op '.W j aar carnaval in Vorden. Ook

liet hij de gebeurtenissen in Vorden
over 1991 de revue passeren. „Er is
hier veel gebeurd en zelfs heeft Vor-
den er een lokale omroep bijgekre-
gen", zo sprak hij. Burgemeester Ka-
merling hoopte dat Prinses Kiki zich
de komende tijd nog v r i j kan maken
om een sponsor te zoeken voor het
plaatselijk zwembad. Kamerling
sprak zijn duidelijke voorkeur uit
voor het privatiseren van het zwem-
bad. „Dan kan er wellicht een over-
kapping komen", zo sprak hij. Prin-
ses Kiki overhandigde het College tij-
dens deze gezellige ontvangst op het
Gemeentehuis, in de vorm van een
beertje een onderscheiding.
Behalve bezoeken aan enkele scho-
len in het dorp en de buitengebie-
den, bracht Prinses Kiki een bezoek
aan de- oudste inwoner van Vorden,
nbl. de (.)(>-jarige heer Wahl, die in
het bejaardencentrum „de Wehme"
woonachtig is (zie elders in deze edi-
tie). Ook een bezoek aan Debby v.d.
Vlekkert (sinds 17 februari de jong-
ste inwoner van Vorden).

Zaterdagmiddag werd er in „de Her-
berg" een kindercarnaval gehouden,
waar een clown de jeugd prima ver-
maakte. Dit alles onder het toeziend
ook van Jeugdprinses Corinne en
haar adjudanten Fieke en Jasper.
Zaterdagavond was er het grote Car-
navalsbal in „de Herberg", met me-
dewerking van het orkest 'LIBERTY.
Hoogtepunt van de avond was het
optreden van de Vordense Chippen-
dales. Een prima act van mannen, va-
riërend van 100 tot 200 pond
„schoon aan de haak".

Zondagmiddag was er in „de Her-
berg" het Jeugdcarnaval, terwijl het
HANSKA DUO in het café voor de
nodige stemming zorgde.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Mijn vrouw en ik hebben een 'langstleven-
de testament' laten opmaken. Dat is inmiddels al
weer vele jaren geleden. Moeten zulke testamenten wor-
den aangepast?
Wanneer man en vrouw ieder een testament op de langstlevende ma-
ken, dan is het hun bedoeling om de langstlevende partner /.o goed
mogelijk verzorgd achter te laten. Er kunnen echter s i tua t ies on t s l aan
waarin deze regeling niet meer van belang is.
Neem bijvoorbeeld het geval van een echtpaar van ongeveer 80 jaar.
Beiden hadden een testament op de langstlevende. Op een gegeven
moment werd mevrouw echter zodanig dement dat / i j niet meer /.elf-
standig kon beslissen, /e werd opgenomen in een verpleeghuis. De
kosten daarvan worden gedekt door de AWB/.
De man is toen opnieuw naar de notaris gegaan om / i j n testament te
laten wijzigen. Hij heeft daarbij / i j n vrouw als erfgename uitgesloten
van zijn erfenis. Toen hij een halfjaar later overleed konden de kinde-
ren hun aandeel in de erfenis direct uitgekeerd krijgen. De verzorging
van de echtgenote is gegarandeerd door de AWB/ en haar aandeel in
de huwelijksgocdeien-gemeensc hap. En meer dan dat was met nood-
zakelijk.
In dit geval was dus de langstlevende regeling niet meer nodig en werd
de/e op t i j d aangepast. Daardoor konden de kinderen eerder over hun
erfdeel van vader beschikken.

In een (ander) geval was inderdaad bepaald, dat de erfdelen pas opeis-
baar waren na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Wan-
neer nu één van de ouders overlijdt kan in de akte- van boedelscheiding
worden opgenomen, dat de kinderen toch over hun erfdelen (van de
eerststervende ouder) kunnen beschkken. Nameli jk in het geval dat
sprake is van opname (van de langstlevende ouder) in een bejaarden-
centrum.

Overigens blijken er over dat bejaardencentrum nog a l t i j d veel mis-
verstanden te bestaan. In de p r a k t i j k is gebleken dat in verhouding niet
veel mensen hun vermogen hoeven 'op te eten'. Bij een vermogen van
meer dan f .'WO.000,— wordt wel de rente opgegeten, maar n ie t het
kapitaal aangetast. De problemen doen zich vooral voor bij de kleinere
vermogens: men heeft voor/ic h t i g geleefd en wil het eigen huis bewa-
ren voor de kinderen. Verschillende notarissen blijken dan met ver-
schillende en soms ook (te) dure oplossingen te komen.

Deze nihrtck wordt verzorgd, door': Dt' Rt'gt, Blocmtndaal Cir \\'/<if-^inck/A-4
C.rot'f): AaintntfintM'ii tt<'lasting<i<h>isenrs. Ruurloseuteg21, 72^1 IA Vordt'ii.



zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: i.g.st. t.v.-an-
tenne t.e.a.b. H. Sueters,
Ruurloseweg 91. Tel. 6658 of
3566.

• TE KOOP: 1 nieuw melkte
volbl. koe en dragende vaar-
zen, genegen te ruilen. B.
Wunderink, Ruurloseweg 85,
Vorden.

• TE KOOP: houtkachel,
C.V. en 6 radiatoren, f 650,-.
Tel. 05750-22792.

• TE KOOP: ca. 125 balen
hooi en partij voederbieten.
Kuipers, Moatweg 2. Tel.
05753-2261.

• TE HUUR:
tourcaravans met voortent
(ook weekends).
Tel. 08352-43350 (na 18.00
uur).

'• Denkt U aan de voorlich-
tingsavond over bemesting
van tuinen? 11 Maart 20.00
uur in Dorpscentrum.

• TE KOOP: kippehok, 6x5
m. Tel. 05751-1335.

• OPGELET!

Heeft prinses Kiki ook ver-
stand van duiven of kan ze het
verschil niet van een duif of
kraai zien? D.B.

• P.V. Vorden vraagt 2e
hands spullen voor de rom-
melmarkt. Tel. 1871 of 2068.

• TE KOOP: aquarium, 125x
40x40 cm, f 150,-. Dr. C. Lu-
lof sweg 10.

• TE KOOP: elektrische ty-
pemachine, Brother AX-10,
4 jaar oud, goede staat. Tel.
05750-27284, na 18.00 uur.

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

GEMEENTE
VORDEN

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn verga-
dering van 25 februari 1992 een besluit heeft geno-
men tot plaatsing van verkeersborden volgens model
C7 (omschrijving: Gesloten voor vrachtauto's) van bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met daarboven de aanduiding 'ZONE'
en eronder de tekst 'uitgezonderd bestemmingsver-
keer', op de volgende plaatsen:
- Zutphenseweg nabij de Rondweg
- Strodijk nabij de Rondweg
- Het Hoge nabij de Rondweg
- Nieuwstad nabij de Willem-Alexanderlaan en de

Beatrixlaan
- Dorpsstraat nabij de Stationsweg en de Horster-

kamp
- Molenweg nabij de Stationsweg
- Insulindelaan nabij de Burgemeester Galleestraat
- Burgemeester Galleestraat nabij de Insulindelaan
- Mispelkampdijk nabij de Almenseweg

Met dit besluit wordt beoogd het doorgaande vracht-
verkeer op de route Zutphen-Vorden-Ruurlo v.v. uit
het centrum van het dorp Vorden te weren en om te
leiden via de Rondweg en de Horsterkamp v.v. te Vor-
den.
De verkeersborden zullen worden geplaatst zodra de
reconstructie van het kruispunt de Horsterkamp/Ruur-
loseweg/Stationsweg/Dorpsstraat zover gevorderd is,
dat de beoogde omleiding van het doorgaande vracht-
verkeer verkeerstechnisch uitvoerbaar is.
De volledige tekst van het verkeersbesluit ligt tot en
met vrijdag 3 april 1992 ter inzage ter gemeente-se-
cretarie, afdeling gemeentewerken (Koetshuis).
Van dit verkeersbesluit staat beroep open op de
Kroon. Het beroep kan door iedere belanghebbende
worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen
na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt. Een
beroepschrift kan worden gericht aan Hare Majesteit
de Koningin en kan worden ingediend bij de Commis-
saris van de Koningin in de provincie Gelderland,
Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM.

Vorden, 5 maart 1992

Burgemeester en wethouders van Vorden

de secretaris,
Mr. A.H.B. van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt, ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de Wet
persoonsregistraties, bekend, de volgende privacy-re-
glementen te hebben ingetrokken:
- reisdocument op nummerieke volgorde;
- afgegeven reisdocument.

Het intrekkingsbesluit ligt vanaf 5 maart 1992, gedu-
rende 14 dagen, ter gemeente-secretarie, afdeling Al-
gemene Zaken, voor een ieder ter inzage. Het intrek-
ken van de registraties is aangemeld bij de Registra-
tiekamer te Rijswijk. Afschriften van deze formulieren
liggen eveneens ter inzage.

Vorden, 5 maart 1992

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

VOORJAARS- AANBIEDINGEN
Schitterend mooi
leren bankstel, zware kwaliteit,

NORMALE PRIJS
VOORJAARSKORTING EN INRUIL

ONZE PRIJS NU

Eiken eethoek,
ronde tafel met 4 stoelen,

NORMALE PRIJS
VOORJAARSKORTING

ONZE PRIJS NU

Zwaar kamertapijt, polyamide,
NORMALE PRIJS

VOORJAARSKORTING

ONZE PRIJS NU PER METER

4.820-
1.225-

1.358-

363-

995,-

219-
40-

179-

Alles met volle garantie, zoals U van de Spannevogel gewend bent!

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 l

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. Het meest verkochte
regenpak van Nederland. Het pak met de
vele extra's. In vijf modische kleuren.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten:
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

DEZE WEEK:

Hawaiï
Stokbroden

'n zonnige smaak

lekker voor bij de borrel of
tussendoor
t winkeltje in vers brood en banket

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

POOT-
AARDAPPELS?

NU BESTELLEN!
bij

KLUVERS
voeders

Zutphenseweg 41
7251 DH Vorden .
Tel. 05752-1318

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Uideo-Inn

Nintendo v.a. f 7,50
TE HUUR

Ter introduktie

de spelcomputer en

1 spel voor 1 dag.

f 12,50 tot en met 9 maart.

Reserveer tijdig.

Voor meer informatie: VIDEO-INN
Spalstraat 28A - Hengelo Gld.

Tel. 05753-3636

EMSBROEK Installatietechniek is een sinds
1830 in Vorden gevestigd bedrijf.
Het bedrij f houdt zich bezig met het ontwerp en
de montage van o. a. centrale verwarming,
sanitair, elektra enz.
Landelijk worden tanks- en leidinginstallaties
ontworpen en geleverd aan de meest
uiteenlopende industrietakken.

Er werken ca. 35 medewerkers, waarvan ca. 25
in de montage; aan de kwaliteit van onze
installaties worden hoge eisen gesteld.

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1500 technische installaties in beheer.

Indien u belangstelling heeft voor onderstaande
vacatures ontvangen we graag een
sollicitatiebrief gericht aan:

EMSBROEK Installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

Door een konstante vraag naar onze industriële installaties op het gebied van tanks en leidingwerken
kunnen we onze bestaande montageploegen uitbreiden met

C.V.-MONTEURS EN PIJPLASSERS/FITTERS
Hiervoor komen in aanmerking:

Ervaren monteurs in de c.v.-industrie die geïnteresseerd zijn in het werken aan komplete installaties. Van
onze monteurs wordt een vrij grote zelfstandigheid verwacht en de bereidheid leiding te geven op een
project. Het gaat om eenvoudige of vrij gecompliceerde projecten met tanks en aansluitende
leidingwerken, met pompopstellingen en montage van appendages.

Geïnteresseerde monteurs zullen in eerste instantie samenwerken met ervaren monteurs om de nodige
ervaring op te doen en inzicht te krijgen in de gevraagde kwaliteit van ons werk. De projecten worden door
het gehele land geleverd.

Tevens vragen we voor de te vormen montageploegen

(AANKOMENDE) HULPMONTEURS
De geschikte vooropleiding is LTS-Metaal of Installatietechniek op B- of C-nivo.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer B. Overgoor: (05752-1546, toestel 25).

I5M5BROKK
installatietechniek vorden

Bel ons voor

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

WN
DKft

Leo Westerhof:
«Ml

Telefoon 05752-1208

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

I N R U I L - A C T I E
Bij aankoop van een Hollandse merkfiets

nu minimaal

f 100-terug
voor uw oude fiets*

ZWEVERINK
Uwfietsspecialist

l ek inkS Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888

Actie alleen geldig in de maand maart.

Inruil fiets moet rijdend zijn en
geen kinder- of racefiets.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING ^

^TELEFOON 05752-3618/1511

Voor aanleg en onderhoud van:

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

LOODGIETERSWERKEN

CENTRALE VERWARMING

VENTILATIESYSTEMEN

VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTES
EN INFORMATIE:

W. REULING
DE VOORNEKAMP 41
7251 VK VORDEN

SLAGMAN
bgg. 08347-81366

TELEFOONINSTALLATIES

ZONNEBOILERS

BEVEILIGING

ZINK- EN DAKWERKEN

^̂ ^̂  Lid vanpuino
ENERGIEK IN DE INSTALLATIETECHNIEK



H.H. Agrariërs
Door aanschaf van een VREDO ZODEBEMESTER met een
werkbreedte van 4 meter en een inhoud van 9500 liter kunnen wij de
mest emissie-arm aanbrengen in uw grasland.

Met een BOUWLAND INJEKTEUR van 4 meter werkbreedte
kunnen wij de mest in één werkgang verspreiden en inwerken.

Tussenopslag in een container is uiteraard mogelijk, zodat u zelf ook
eventueel mest kunt aanvoeren.

Voor mestaanvoer hebben wij voor u een 8000 liter tank te huur.

Voor nadere inlichtingen: Loonbedrijf

PETERS
Langendijk 6
7223 KE BAAK
Tel. 05754-1314

Voor het Slapen Heerlijk Ontspannen.
——— • — - ̂ '—

Op 'n Pullman boxspringcombinarie.
Een Pullman boxspringcombinatie is het summum van slaap-

comfort. Maar wat te denken als zo'n bed ook nog eens in verschillende
standen verstelbaar is ? De Pullman boxspringcombinatie kan
bovendien geheel naar uw wensen worden bekleed. In harmonie
met de inrichting van uw slaapkamer.
In onze showroom tonen wij u graag de
vele mogelijkheden. Daar ligt OOK de
nieuwe Pullman brochure voor u klaar.

PULLMAN

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

R a a d h u i s s t r a a t 45
Hengelo Gld

Telefoon
(05753) 1286

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

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
4- dus werkelijk 100% waterdicht
4- sta op MEINDL

ttecds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

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

DANSAVOND
ZATERDAG 28 MAART?

Met orkest

Entree f K),- incl. koffie
en /eer uitgebreid b i t te rgarni tuur

Aanvang 20.30 uur.

Reserveren ook voor groepen mogelijk.

t
bodeqa

frlt je
Dorpsstraat .34, Vorden. Tel. 05752-1770 U

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

DISCO DANCING

KERKSTR

17.OO UUR DO DISCO

: f § 11

20.3O UUR GROT ZAAL

TOT 19.00 UUR HALF GELD

GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR
GLAZENOPHALERS

CITY • I.IDO • l L: 05440 • 61308

l.v.m. reorganisatie hebben wij besloten om onze vestiging
Muziek Boetiek aan de Zutphenseweg 8 met ingang van
1 maart over te dragen aan de Fa. Sueters, Dorpsstraat 15.

Wij danken U voor het vertrouwen dat wij afgelopen jaar
mochten ontvangen en denken in de Fa. Sueters een
perfecte opvolging te hebben gevonden.

Bij de vestiging Bredeveld Audio-Video, Dorpsstraat 8, blijven
wij uiteraard volledig tot uw dienst.

A. van Laar,.
Bredeveld Audio-Video.

Met ingang van 1 maart hebben wij Muziekboetiek
Vorden overgenomen.

We vertrouwen erop deze Muziekboetiek samen
met U voort te kunnen zetten. Voorlopig aan de
Zutphenseweg 8.

Wij blijven Uw CD-speciaalzaak.

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP SUETERS
DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

P. S. Reeds gedane bestellingen worden normaal
uitgevoerd.

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!
tsti Nefit-Turbo.

De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;i een milieu- maatregel nemen die u
i# geld oplevert. Stap eens bij ons

/binnen. We vertellen M E E l T
u er graag meer over!

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

2 bos kersverse

Snijbloemen 8,95

6 Primula s
in verschillende kleuren 9.75

BARENDSEN
MOTORMAAIER SERVICE

Tijd van Maaien nadert

LaatnuuwHANDMAAIER

MOTORMAAIER
vakkundig
slijpen en reviseren
Wordt gehaald en gebracht.

Dealer Husqvarna

Vorden.
Tel. 05752-1261

DEZE WEEK:

RIJSTEVLAAIEN
nu van 12,00 voor l Uj

en

5,50van 6,00 voor

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

slagerij Rietman & Zn.
EXTRA REKLAME

Vorden
Nieuwstad 5 - tel. 3381

(Jac Hermans)

donderdag 5 - vrijdag 6
zaterdag 7 maart

Mag-ere Runderlappen
1 kilo 13.98

Schenkel
500 gram

Gegrillde Fricando
100 gram

4.98

1.98

maandag 9 - dinsdag 10
woensdag 11 maart

Speklappen
1 kilo ..

Hacheevlees
1 kilo ..

Wij zoeken voor onze slagerij een

MEDEWERKSTER
voor de vrijdag en de zaterdag

Inlichtingen in de slagerij of na 18.00 uur:
05750-28329.

6.98

9.98



Informatie-avond over
natuur- en milieu-educatie
Hoe gaan wij als ouders en leraren om met natuur en milieu en
wat willen wij onze kinderen bijbrengen? Over dit onderwerp or-
ganiseert de Schooladviesdienst Oost-Gelderland op 19 maart a. s. een
informatieavond.
De avond wordt gehouden in de aula
van de St. Willibrord MAVO aan de
Holterweg 121 in Doetinchem. De
avond is vrij toegankelijk voor alle
belangstellenden.
Aan cle/e avond werken mee:

— Piet Steltman, directeur van de
Dierenbescherming, bekend van
het televisieprogramma 'Ja, na-
tuurlijk';

— Douwe-Jan Joustra, consulent Na-
tuur en Milieu in de provincie
Gelderland;

— Jan Zwier s, hoofd Natuur- en Mi-
lieu-educatie van de gemeente
Zevenaar.

Natuuren milieu zijn onderwerpen,
die volop in de belangstelling staan.
De alarmerende berichten over de
o/.onlaag maken deze problematiek
wel /.eer actueel. We kunnen er met
z'n allen nog iets aan doen! Kinderen
moeten in dat besef worden opge-
voed. Daarom hoort Natuur- en Mi-
lieu-educatie (NME) thuis in pri-
mair- en voortgezet onderwijs. Op 30

Januari jl. heeft Staatssecretaris Wal-
lage van Onderwijs het Meerjaren-
plan Natuur- en Milieu-educatie
1992-1995 aan de Kamer aangebo-
den. Dat het de Staatssecretaris ernst
is, bewijst het gegeven, dat met dit
plan in totaal een bedrag van 78 mil-
joen gulden gemoeid is.
Natuur- en Milieu-educatie wil de
mogelijkheden leren om een bijdra-
ge te leveren aan een gezonde na-
tuur en een beter milieu. De wereld
om ons heen bestaat niet louter uit
problemen. Er is nog genoeg om van
te genieten, om te beleven en om te
waarderen, maar we moeten er wel
zuinig op zijn en dat vereist een ge-
voel van verantwoordelijk zijn voor-
en betrokken zijn met natuur en mi-
lieu.
In deze geest zal op 19 maart a.s. over
natuur- en milieu-educatie worden
gesproken. Natuur- en milieu-edu-
catie voedt niet op tot 'plunderaars',
noch tot 'piekeraars', maar geeft een
aanzet tot bewustwording en verwon-
dering.

Voorverkoop gestart van Rowwen Hèze:

Rowwen Hèze
Tex Mex, polka's, Ierse folk, gezongen met een Limburgs accent,
gespeeld door accordeon, electrische gitaar, bas, drums en
(soms) trompet. Zo onderscheidt zich de muziek van Rowwen
Hèze direct van alle andere groepen.
Rowwen Hèze komt uit de omgeving van America en vond zijn
ontstaan in de traditie om rond carnaval je eigen lokale hits te
maken, op te nemen en ook live te spelen.
Het werd al snel een succes in eigen
omgeving, met name het lied 'Bestel
Mar'. Daardoor enthousiast gewor-
den bracht dit KRO-dj Hubert van
Hoof ertoe ze de bijnaam Los Lim-
bos te geven. Uiteraard een verwij-
zing naar zowel Limburg als Los Lo-
bos.

De groeiende respons en de sterke
songs van de hand van Jack Poels vie-
len uiteindelijk ook Hans Kusters van
HKM uit België op. Hij besloot met
de groep een mini-CD op te nemen
(release februari 1990).
De CD heeft als titel 'Blieve Loepe'
en bevat 6 nummers. De titel 'Lim-
burg' (citaat: " ...'t is een kwestie van
geduld, rustig wachten op de dag,
dat heel Holland Limburgs lult")
geeft naast vindingrijkheid ook het
gevoel van humor van de groep al
aan. Tesamen met de Tex Mex, pol-
ka's en Ierse folk (a la The Pogues),
bovenal toch feestmuziek, geeft dit
de succesformule van Rowwen Hèze
al aan.
Live staat de groep als een huis. Met
veel enthousiasme en spelplezier en
een stevige sound komt Rowwen
Hèze op een nietsvermoedende luis-
teraar als een stoomtrein over. Lief-
hebbers zijn er jongen oud, van folk-
liefhebber tot punker. Vooraan staat
clan ook vaak een heftig swingende
en pogoënde massa, terwijl verder
voor zover mogelijk uit volle borst
wordt meegezongen. Op het Amster-
damse Museumplein tijdens de Uit-
markt speelde Rowwen Hèze voor

een enthousiaste massa van duizen-
den mensen. Het is feestmuziek met
een warm kloppend hart, en met uit-
straling die al snel ook ver buiten
Limburg deuren doet opengaan en
mensen enthousiast maakt. Dat is in-
middels gebleken bij de vele festivals,
zoals b.v. in Rotterdam, Steenderen,
IJmuiden, op Terschelling (Oerol)
en het Keifestival en de Noorderslag.
Op 4 maart 1991 is er op televisie een
special te zien geweest van Rowwen
Hèze (samen met Captain Gumbo)
in het programma 'All along the
watchtower'. Daarbij werden ook
buiten Limburg de ogen van velen
geopend voor de spetterende show
van de band. Ondertussen is de
tweede CD van Rowwen Hèze opge-
nomen in de ACE Studio in Antwer-
pen en gereleased op 18 juli 1991.
De presentatie vond plaats middels
een schitterend spektakel bij de Ar-
cense Bierbrouwerij, en de verkoop
was al direkt zo goed dat de CD de
Top 100 binnenkwam en de 64e
plaats wist te bereiken. De single
'Henk' vond een notering in de 'Ne-
derlandstalige' top 20. Deze tweede
CD draagt de titel 'Boem... ' en is ge-
produceerd door Boudewijn de
Groot.

Rowwen Hèze speelt zondag 22
maart a.s. in dancing-discotheek De
Woage te Halle.
De kaarten in de voorverkoop voor
deze avond zijn verkrijgbaar bij dan-
cing-discotheek De Woage of in het
dorpscafé.

Maniac & Time Out
live in De Woage
Na het carnavalsgebeuren presenteert dancing-discotheek De
Woage weer twee formaties van allure.
Op zaterdagavond 7 maart speelt de topformatie Maniac in de
grote zaal van De Woage te Halle. Deze formatie geniet in de
Benelux grote bekendheid, door hun prestaties die zij de afgelo-
pen tijd hebben verricht. De formatie Maniac speelt nummers
van o.a. David Bowie, Tina Turner enz.
In de Ken-ie-die zaal speelt de forma-
tie Lemon-band uit Groenlo. Deze
formatie draait al jaren mee als dans-
orkest, en weet hoe men de sfeer er in
moet houden, om er een onvergete-
lijke avond van te maken.
Naast deze twee formaties biedt dan-
cing-discotheek De Woage de moge-
lijkheid aan de mensen, om te genie-
ten van verschillende muziekstijlen.
Voor de hardrockers hebben zij een
aparte afdeling, waar uitsluitend
hardrock-muziek gedraaid wordt.
Deze liefhebbers kunnen zich een
avond lang vermaken in de Burcht.
In onze Top 40-discotheek kunnen
de bezoekers genieten van de nieuw-
ste platen, die in Veronica's Top 40
genoteerd staan.
Boven in de zaal gaan we een lekker

eindje terug in de tijd met Goud van
Oud. Hier wordt muziek gedraaid uit
de 70-er en 80-er jaren. Let op! De
borrelbussen lopen iedere zaterdag;
voor meer informatie kan men info-
lijn bellen: 08343-1232.

Time Out
Op zondagavond 8 maart speelt de
topformatie Time Out in de Ken-ie-
die zaal van dancing-discotheek De
Woage. Time Out is een formatie die
zich in een zeer korte tijd heeft waar
kunnen maken in diverse discothe-
ken en dancings. Deze formatie
speelt bijna alle nummers, waar je
lekker op kunt swingen, zoals num-
mers van b.v. de Blues Brothers, John
Miles, Tina Turner enz. enz.

MAART:
4 HVGWichmond, lezingen

modeshow
4 t/m 28 Expositie Rail '21 in de

Bibliotheek
5 Bejaardenkring Dorpscentrum
6 Wereld gebedsuur in de N.H.

Kerk te Wichmond
6 Open Tafel SWOV'de Wehme'
6 Plattelandsvrouwen Vorden,

Culturele Avond
9 Vrouwenclub Mecller

I O Open Tafel SWOV 'de Wehme'
I I Welfare handwerken, Wehme
13 Verwerpingsavond, Medler

Oranjecomité
13 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
13 Uitvoering Chr. Muziekver.

Sursum Corda in het
Dorpscentrum

14 Feestavond LR en PC de
Graafschap de Herberg

14 Uitvoering Chr. Muziekver.
Sursum Corda in het
Dorpscentrum

15 Run-Bike-Run, Oude
Zutphenseweg

15 Bruidsshow Pantoffeltje
17 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
17 KPO Kranenburg-Vorden
17 KPOVierakker,Therminale

Thuiszorg
17 Plattelandsvrouwen Vorden, Doe-

middag
17 NCVB, dr. Dagevos, stress
17 Soosmiddag, Kranenburg
18 Ledenvergadering,

Oranjevereniging Hotel Bakker
18 HVGDorp
18 HVG Wichmond, Harrie

Kettelerij, lezing
19 Bibliotheek Vorden, Lezing

kinderboeken
19 Plattelandsvrouwen Vorden,

Transplantatie
19 HVGWildenborch,

Brandwondencentra
19 Bejaarclenkring, Dorpscentrum
20 Open tafel SWOV 'de Wehme'
20 Vrouwenclub Medler
23 Parochieavond RK Kerk 125 jaar

KKKin't Pantoffeltje
24 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
25 Bejaardensoos, Vierakker-

Wichmond
25 Wel^^ voorjaarcontactmiddag,'

de W^nme
26PCOBin'deWehme'
27 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
28 Feestavond Kranenburgs Belang,

Gastejüi Schoenaker
29 Bej;^Bensoos, Vierakker-

Wichmond
30 HVGDorp
30 Vrouwenclub Medler
31 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
31 Plattelandsvrouwen Vorden,

Koffiemorgen
31 Soosmiddag Kranenburg

APRIL:
1 HVGWichmond,Paasliturgie
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
4 Plattelandsvrouwen, planten-

ruilmiddag
7 Plattelandsvrouwen, doemiddag
7 Open Tafel SWOV 'de Wehme'
8 HVGWichmond, middag voor

ouderen
8 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
9 HVGWildenborch, Paaswijding

l O Open Tafel SWOV 'de Wehme'
14 NCVB Pastor Brenninkmeijer
14 Soos Kranenburg, Passiemiddag
14 Open Tafel SWOV 'de Web me'
15 HVG Dorp, Paasavond in de

Voorde
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

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

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

Vogelvriend
24 ()pen Tafel SWOV 'de Wehme'
25 Oranjeavond, Dorpscentrum
28 KPO Vierakker, Schmidt Media

Zutphen
28 Plattelandsvrouwen, Prov.

Voorjaarsvergadering Arnhem
28 Soos Kranenburg
28 Open Tafel SWOV'de Wehme'
29 HVGWichmond, Bezoek

breifabriek Lichtenvoorcle
30 Oranjefeest

Wereldwinkel
Specerijen: fantastische,
wonderbaarlijke dingen

Specerijen zijn tropische, plantaar-
dige produkten die bij de bereiding
van spijs en drank worden toegepast.
Hoewel ze geen voedingswaarde be-
vatten, zijn ze noodzakelijke bestand-
delen van onze voeding, want ze ver-

De G.M.v.L., de N.B.v.Pl. en Jong
Gelre nodigen hierbij haar leden uit
voor de jaarlijkse

CULTURELE AVOND
op vrijdag 6 maart a.s.

in zaal 'de Herberg'

Voor u zal optreden de cabaretgroep

"Hoe? Zo!!"

De toegang is gratis en het kopje koffie
wordt u aangeboden.
Aanvang 20.00 uur.

Namens de gezamenlijke besturen,
graag tot ziens!

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Weense Appelpunten
met een toefje slagroom

GEWOON GEWELDIG LEKKER

DIT WEEKEND:

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

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

ALLES VOOR U W AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

EEN GEZOND STUKJE VLEES IS
DE BASIS VOOR EEN GEZONDE MAALTIJD.

Vleesveebedrijf „De Huikert" staat garant voor uniek kwaliteits-rundvlees
zonder toegediende hormonen of restanten van andere genees- of groeimiddelen.

Voor een folder en vrijblijvende informatie:

s 05739 - 1202
VLEESVEEBEDRIJF

„DE HUIKERT"

lenen een pittig aroma en een delica-
te of pikante smaak aan spijs en
drank. Ze bevorderen de spijsverte-
ring, werken conserverend en zijn
geneeskrachtig. Dat specerijen voor-
al in tropische- en subtropische stre-
ken geliefd zijn is een gevolg van
oude tradities, maar ook door het kli-
maat, dat vaak verminderde eetlust
en spijsverteringsstoornissen veroor-
zaakt. Specerijen wekken de eetlust
op en bevorderen de spijsvertering,
gaan snel bederf van levensmiddelen
tegen en maken de vaak eentonige
kost smakelijker.
Al in de grijze oudhc^Bgebruikte
men specerijen. Het ouoste keuken-
kruid, karwij, heeft men bij histori-
sche paalwoningen gevonden, en
werd samen niet maanzaad, waar-
schijnlijk gebruikt om i u w vlees te
kruiden.

De Egyptenaren gebruikten 5000
jaar geleden specerijen voor par-
fums, zalven en medicijnen, om on-
gedierte en slangen op een veilige af-
sland te houden. De lichamen van de
doden werden bewerkt met kassia
(een soort kaneel), kaneel, komijn en
anijs zodat ze niet vergingen. India
en China zijn ook al duizenden jaren
specerijenland. Nu nog wordt er, net
als in de oudheid, zwarte peper, ka-
neel, geelwortel en kardemom ge-
kweekt.
In de derde eeuw voor Chr. waren
Chinese hovelingen verplicht kruicl-
nagelen in hun mond te hebben als
ze tegen de keizer spraken, zodat ze
een frisse adem hadden.
De oude Romeinen gebruikten gi-
gantische hoeveelheden specerijen,
niet alleen in hun voedsel, maar ook
in reukwerken en schoonheidsmid-
delen. De prijzen van specerijen la-
gen rond 1200 waanzinnig hoog: l
pond saffraan stond gelijk aan l
paard, voor 2 pond foelie kocht je
een koe en l pond nootmuskaat was
zeven vette ossen waard en peper was
gewoon... peperduur!

In de 16e en 17e eeuw werden Neder-
landse kooplieden, verenigd in de
VOC (Verenigde Oost-Indische
Compagnie) schatrijk aan de handel
in specerijen. Door het verjagen van
Portugezen uit de Molukken en Cey-
lon'en de Engelsen uit Oost-Indië,
kregen zij de totale handel in spece-
rijen in handen.
Tegenwoordig zijn er behalve op het
Oostelijk halfrond ook in Noord- en
/uid-Amerika uitgestrekte specerij-
enplantages. De beste kardemom
komt b.v. uit Guatemala en de beste
nootmuskaat en foelie uit Grenada.
Er zijn helaas donkere wolken aan de
specerijen hemel verschenen. Voor
scheikundigen is het tamelijk gemak-
kelijk om uit goedkope grondstoffen
'namaakspecerijen' te maken. Dat
kan een ramp betekenen voor de
Derde Wereld-landen die belangrijke
inkomsten hebben van hun specerij-
en. Daarom speciale aandacht voor
specerijen uit Sri Lanka. Palmblad-
doos met 10 kruiden waaronder: mil-
de kerry, geelwortelpoeder en c i -
troengras. Ook zijn er weer recepten
aanwezig voor het gebruik van deze
specerijen. De eerste en derde vrij-
dag van de maand staat men weer op
de markt.

Nieuw op de markt:

Blijvend mooie nagels
Nagels kunnen voortaan tegen een stootje want er is nu kleurloze
'nagellak' die de conditie van nagels verbetert. Het is een nagel-
versterker, die de samenhang van de eiwit-moleculen herstelt. Zo
kunnen nagels nauwelijks meer breken, schilferen of splijten.
Trend Nail-repair wordt dagelijks
dun opgebracht. Om de twee dagen
verwijderen met remover. Binnen
drie weken merkt men resultaat: ster-
kere nagels die hun natuurlijke buig-
zaamheid behouden.

bruikt men Trend Nail-repair daarna
nog één keer in de week als blanke
lak of als base coat.

Vooreen blijvend goede conditie ge-

Verkrijgbaar bij warenhuis, drogiste-
rij, parfumei iezaak, kapper en
schoonheidssalon.

\Vie bezorgt Contact?
Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt.
Hieronder drukken wij de lijst af. Mocht men klachten heb-
ben, dan kan men met hen contact opnemen. Uiteraard kan
men ons ook berichten, tel. 05752-1010.

De redactie

f V/;//, v. d SlaaiL het Hoge 60, ld. 22%
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Chrisünalaan
Vordensebosweg
Rondweg

la m. Schaafsma, Hel \\ 'ifindinli 2, ld. 3352
De Doeschot
Het Stroo
Het Eelmerink
Brinkerhof
s.v.s. Gravenzandestraat
H. v. Bramerenstraat
H. K. van Gelreweg
Schoolstraat
Strodijk l t/m 15

Addinkhof
Het Heyink
Hoetinkhof
B. van Hackfortweg
Gr. v. Limburgstirumstraat
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Strodijk 2

Faiihlurriens, Hoetinkhof 159, ld. 21 /5
B. Galleestraat
Pr. Bernardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insuiindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

l'a m. Kargi'inan* Horsterkamp 25^ ld. /25<V
Horsterkamp
Kerkstraat
HetWiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

/-V/w. (iolsli'in, I)c Btwgerd 7, ld. 260<S

Hetjebbink
Boonk
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
DeStroet
Het Kerspel
M ispe l ka i npd i j k
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Johan en Hemden te Velthuis
25 jaar lid van de Folkloristische
dansgroep 'de Knupduukskes'

Tijdens di' afgelopen ledenvergadering van de folkloristische dansgroep 'de Knupduu/is/ies' werden /ohan en Hermien te
Velthuis gehuldigd, vanwege hun 2 5-jarig lidmaatschap.
Ze waren wel een beetje verrast toen de voorzitter \\'iw Dolphijn de vergadering schorste om hen toe te spreken.
Heiden zijn zeer aktief bij de vereniging belrokken en voor Johan geldt dut zeker, want hij is de dansleider hij 'de Knul>duukskes'.
Als dansleider valt het niet altijd, mee om alles op de leden over te brengen, daar heb je geduld voor nodig, aldus de voorzitter.
Heiden kregen ze een .speld niet daarop een zilveren klompje aangeboden, teni'ijl er voor Hermien bloemen waren.
Daarna werd de vergadering weer voortgezet en daaruit bleek ilat 'de Knupduukskes' een gezonde vereniging is zowel wat het
ledental betreft als financieel.
In het jaar 199 / werden er waar liefst 30 optredens verzorgd.
Voor 1992 zijn er ook alweer diverse optredens geweest en komen er zeer zeker nog weer.
Het hoogtepunt in /992 zal ongetwijfeld de reis naar Hongat i/e worde».
In de zomermaanden worden er in Vorden weer optredens verzorgd in samenwerking mei het \. \'. V.
Tijdens deze vergadering werd het bestuur uitgebreid wet twee personen, zodat het bestuur er ni^s volgt uitziet: Wim Dolphijn,
voorzitter: in a Eskes, secretaris: Anloon Scl/effer, penningmeesteren derda te Velthuis, llertus^Brselman, Manneke l.enselink
en Riek Snellink bestuursleden.

Carnaval te Vierakker
Bij de St. Willibrordusschool te Vierakker werd vrijdagmiddag
Prinses Kiki, Prinses van de carnavalsvereniging 'De Deurdrea-
jers' met haar gevolg feestelijk ontvangen.
Na het onthullen, ine-l mede-werking
van deje-ugdpi insc-s Corine, van he-t
bord '(iat van Suideras', gem. Deur-
dreajers-dorp, werd hel gevelschap
in het Ludgciusgebouw toegespro-
ken door het hoofd van de Willibror-
dusschool, dhr. Mari jnissen, en werd
een weerwoord ge-geven door Prinses
Kiki. Na hel voorlezen van de procla-
mat ie door Prinses (01 ine werden et
de onderscheidingen ui tgere ikt aan
Berlus Smak voor zijn h u l p op
school en Annet Damen voor het
schoonhouden van het schoolge-
bouw. Vereier werden omle-rsc he- i -
den: Prinses Kiki, Prinses Corine en
de Adjudanten Kie-kc- enjasper.

Na het on ts te -ke-n van de- 'Leut lan-
teerntjen' werd het feestgedruis mei
een polonaise- voor de kinderen en
ouders van de St. Willibrordusschool
afgesloten.

De- uilslagen van hc-| 'Levend Can/e-
bord' zijn als volgt: I . Anouk Peters;
Ruben Stapelbroek; Daniël Stapel-
btoc-k; l o l t e Haverkamp en Krank
Sc hoemakcT.
2e Werden Be-rnadel Wenneker;
Hans Fransen; Krik Roelofs en Kenny
Besselink. .V Werden Mark Sc hoe-
maker; Richard Hummcl ink ; Josine
Ni j enhu i s en ' I im Aremls.

KERKNIEUWS
Wereldgebedsdag

Op vrijdag 6 maart wordt door chris-
tenen over de hele wereld weer de
wereldgebedsdag gehouden. Ook in
Vorden worden we- hiertoe opgeroe-
pen en wel 's avonds in de Chr i s tus
Koningkerkaan het Jebbink.

He-l thema dit jaar is: 'In wijsheid le-
ven met de schepping'. De l i turgie is
samengesteld door een comité uil
drie landen t.w. Oostenrijk, /witscr-
lanel en West-Duitsland.
Ken zeer ae lueel onderwerp waar we
allemaal bij betrokken zijn. Doet u
oe>k mee? Van harte welkom op (i
maart!

Wereldgebedsuur
Vierakker- Wichmond
Het Wereldgebedsuur zal worden ge--
houden op vrijdagavond (> maart in
de N.H. Kerk Ie Wichmond met als
thema 'In Wijsheid leven met de-
Schepping'.

Oranje Commissie
Medlertol
In het vorige berie h t j e - was een da-
tum n iel goed.
De datums zijn:
vri jdag l M maart verwerpingsavond;
zaterdag 27 juni avondwandeling; 3
e-n l j u l i Oranje-feest Me-dlertol en
/omlag l (') augustus fiets-
oriënlei ingsr i t .

Bibliotheek
'Op de rug van Moe-der de- ( ians te-
rug naar Kinderdromc-nland'; lezing-
in de- openbare bibliotheek.
Heef t u ook we-1 e-e-ns die gedac hle:
d i t of dat kinderboek van vroeger zou
ik nu nog wel eens wil len ( h e i ) l e z e n ?
De meesten van ons hebben j u i s t aan
hun jeugdboe-kc-n de- me-e-st plezieri-
ge herinneringen: stiekem in bed bij
een zaklantaarn onderde deke-ns l ig-
gen ge-nie- te-n van e-en meeslepend
verh; al! Kn . z i j n boeken later ooit
WC-CT /o spannend geweest als j u i s t in
ele kindertijd?
Maat misse hien bent u later, op zoe-k
naar zo'n s t u k j e - 'nostalgie ' tot de on-
prettige ontdekking gekomen dat de-

oude en oudere kinderboeken uit de
openbare bibl iotheken z i jn verdwe-
nen, dus niet meer te lenen /.ijn? In
het beste- ge-val mag u ze, ergens, ne)g
\ve-l eens e-ven inzien. Maar mee- naar
hu i s ne-mc-n om ze in uw eigen luie
sloe-1 wéér te beleven, dat kan niet.
De Stichting Kinderboek Cultuurbe-
zit lic-cTt gemeend hierin verande-
r ing Ie moeien brengen. Zij heeft als
oogmerk: de uit schenking verkregen
kinder- en jeugdboeken ie vc-r/ame-
len, te bewaren, te catalogiseren en
ui l te lenen.
Mevrouw loos /uurveen van de/e-
S t i c h t i n g komt op donderdagavond
1 ( . ) maart naar Vorden, waar /.ij in de
Openbare- Bibliotheek iets zal vertel-
len ove-r kinder- en jeugdboeken van
vroeger en de 'kleine volwassenen'
die- ze lazen. Ken en ander toegelicht
met aardige voorbeelden.
Voor kaarten e-n in fo rmat ie kan men
t e - i e - c h t bij de openbare bibliotheek
( z i e - advertentie).

Amnesty
International
Ook u k u n t schrijven vooi veivolgdc-
mensen voor wie Amnesty zich inzet.
Dat kunnen mensen z i j n die opge-
pakt of bedreigd worden; gedood
zi jn of 'verdwenen' omwille van het
u i l en van hun vreedzame overtui-
ging; of omdat zij door hun huids-
kleur, sekse, afkomst, taal, geloof, of
anderszins behoren tot een bepaalde
groep.

Ook kunnen hel gevangenen z i j n die
geen e - e r l i j k proces of reelelijke straf
krijgen; gevangenen die mishandeld
of gemarteld zijn of daarmee werden
bedreigd, of t e - i dood verooreleelden.
Kr is weer gelegenheid om brieven te
schrijven op maandagavond 9 maart
in het Dorpscentrum.

De- voorbeeldbrieven liggen dan
klaar om door u overgeschreven t e -
worden. De sein ijlavond is e'-én week
late- r dan normaal in verband met de
krokusvakantie.
Ook is er de zondag voor de schrijfa-
vond weer gelegenheid om een
handtekening te zetten voor een ge-
vangene, in de kerken in Vorden. Te-

vens bestaat de mogelijkheid om
thuis uw brieven over te schrijven.
U kunt dan kontakt opnemen met
Ank Wallenburg, tel. Or>7f>2-2:«7
voor Vorden, of met Leni Lamers, tel.
05754-1 3-41 vooi Wichmond. Het zal
fijn zijn als u ook een keer op 'de-
schrijf avond komt om Ie- schr i jven .

E.H.B.O.
Na een lang winterseizoen heef t de-
K.H.B.O.-vereniging op maandag 2
maart een examen afgenomen. De
cursisten die de opleiding genoten
van kaderinstructrice J. Genink heb-
ben allen na een moeilijke examena-
vond ele cursus met goeel gevolg af-
gesloten.
De geslaagden zi jn: mevr. te- Linde-,
dhr. Wolsink, mevr. Kortstee, dhr.
Kortstee, mevr. Koers, mevr. Besse-
link, dhr. Menkvelel, mevr. (iarritsen,
mevr. Teunissen, dhr. Kip en mevr.
Bosman.
Het examen werd afgenomen door
dhr. Kimersen en dhr. Ooteman.
Verder zal de- K.l I.B.O. Vorden in het
najaar wederom een cursus voor
nieuwelingen houden. Men houdt
via (ontact iedereen op de hoogte.

'Sta op je stuk'
De Vrouwenraad Vorden organiseert
in het voorjaar ele cursus 'Sla op je
stuk', een cursus zelfverdediging en
z.elfweerbaarheid voor vrouwen van
alle leeftijden. De cursus wordt gege-
ven door mevr. A. Malgers uit Zut-
phen; zij is lerares lichamelijke oefe-
ning.
Mevr. Malgers legt uit: "Zelfverdedi-
ging voor vrouwen is meer clan hel
aanleren van een aantal bevrijdings-
en ontsnappingstechnieken. Ook
factoren als houding, _ge-voel van ei-
genwaarde-, zelfbewustzijn en een
zelfverzekerd optreden (zelfweer-
baarheid) zijn van grooX be-lang bij
ze-lfvereleeligign, vooni^B omstan-
digheden die kunnen leTIen tot een
bedreigende situatie.
Wanneer een vrouw door houding,
gedrag of' door haar bl ik duidelijk
maakt niet van plan Ie zj^>p eniger-
lei wijze slachtoffer n^^illm zijn,
worden al veel mogelijke aanvallen in
de kiem gesmoord. Het gebruik van
zelherdedigingsie-c hnie-ke-n zal dan
niet nodig z i j n !
De beheersing van een aantal lech-
nieken en de kennis waar je een aan-
valler gevoelig kunt raken, zijn wel
nodig. Niet alleen voor het zelfver-
trouwen maar ook om in noodgeval-
len ele aanvaller effectief uit te scha-
kelen."
Mevr. Malgers leert vrouwen zich let-
terlijk te verdedigen in ongewenste
situaties. Van nature beantwoordt
een vrouw lichamelijk gewelel niet
vingen gemakkelijk mei geweld. Ken
vrouw is vaak nog te bang de aanval-
ler pijn te doen of te verwonden.
Mevr. Malgers leert de cursisten deze
schroom teewei-winnen.

De cursus begint op dinsdagmiddag
10 maart 1992 in het Dorpscentrum.
Inl.: mevr. S. Kamerling, tel.
05752-1 ( ) ( ) ( ) .

Uitvoeringen
'Sursum Corda'
Op vrijdag 13 en zaterdag 1 4 maart
a.s. houdt de Chr. muziekvereniging
'Sursum Corda' haar jaarl i jkse u i t -
voering. Deze avonden brengen de
mini-minirettes, minirettes, de- majo-
rettes, het leerlingenorkest, ele mal-
letbanden het orkest een afwisselend
programma met muziek en she>w. De
toe-gang is gratis (z ie- aelvertentie el-
ders in dit blad).

Culturele avond
G.M.v.L.,N.B.v.Pl.
en Jong Gelre
Vrijdag (i maart a.s. houden de
C.M.v.L., de N.B.v.Pl. , en Jong (,elre
haar jaarlijkse culturele avond voor
haar leden. Dit zal p l aa t sv inden in
zaal 'De l lerberg'.

Dit jaar brengt e-e-n zestal jongelui,
afkomstig uit Jong Celre, een avoml-
vulleml programma voor hel voet-
l icht . Zij presenteren zich als: 'Hoe-?
/.o!'.
In hun zangen diverse sketsjes heeft
dit cabaretgroepje haar eigen k i jke)p
de problemen van vandaag (z ie - ad-
vertentie).

Vordense Lokale Omroep

De Stichting Vordense Lokale Omroep gaat 3 mei de ether in. 2
Mei zal de officiële opening plaatsvinden van de studio aan de
Wiersserbroekweg 5.
Door een groep enthousiaste mede-
werkers is de s tudio geheel gereno-
veerd. De uizendapparatuur moet
evenwel nog geplaatst worden. De
bedoeling is uit te /.enden op de ra-
diofrequentie ml Iz. 107.4.
T.z.t. zal men gaan /enden via de ka-
bel, deze frequentie is nog nie t be-
kend.

De S t i c h t i n g /oekl nog sponsors en
donateurs. Men kan /.ich opgeven bij
de heer K. J . Brummelman , Wierssei-
broekwegf), tel . ( )7 l3 .

Mocht u eventueel interesse hebben
om uw hu lp aan te bieden b.v. disjoc-
keys of jou rna l i s t en , wel dan k u n t u
/.ich ook aanmelden.

Zondag, feest en
spektakeldag
Wie kent niet die grijze doorsnee zondagen waarop verveling en
futloosheid de boventoon voeren. U niet?
Gefeliciteerd, want dan behoort u tot de kleine groep uitverkore-
nen die van elke zondag een feest weten te maken. De meeste
mensen beëindigen het weekend abrupt op de zaterdagavond na
een bezoek aan diverse horeca-gelegenheden, die tot in de kleine
uurtjes hun klandizie laven en daarna de deur sluiten om niet
eerder dan zondagavond weer open te gaan, omdat er op de zon-
dagmiddag toch niets te beleven valt.
Welnu, daar gaat met ingang van 8
maart verandering in komen. Wan l
wie anders, dan het City Centrum in
Croenlo gaat, vanaf 'die dag wekelijks
's middags /.i j n deuren openen, om
met een gevarieerd programma de
/omlag tot een waardige a f s l u i t i n g
van het weekend te promoveren.
D.m.v. live-bands disco-at Is sport en
spektakel zal voor een /.eer breed pu-
bliek, in alle leeftijdscategorieën een
aantrekkelijk programma worden ge-
boden. En wel op H maart:
Lido Disco: Booming Support (mo-
menteel bekend van het house-hitje
'De rode schoentjes'.
Zaal: Prima Vering & De Schokbre-
kers.
Muziek/ sportcafe: Vertoning van ge-
maakte opnamen van evenementen
of wedstrijden in de regio.
Naast dit alles /al het gewone avon-
dprogramma naadloos aansluiten op
het extra middagprogramma.
Hooming Support: Kenmerkend voor
de hedendaagse house-bands is het
feit dat de handleden meer weg heb-
ben van computerspecialisten dan
van muzikanten. Naast het muz ika le
gedeelte telt uiteraard de show die
verzorgd zal worden door 2 heuse
house-danseressen. Boom ing Sup-
port bestaat u i t : drummer/mixer
Mister B, computei-/synthesizer The
Regulator, sampler/sequenseis Mr.
Devine Orgasm en n a t u u r l i j k the
Nighttown Dam eis.

Prima Vering &
De Schokbrekers
Als eerste band in het nieuwe pro-
gramma zal Prima Vering & De
Schokbrekers hun opwachting ma-
ken. De/e supershowband maakt al
meer dan 6 jaar het Nederlandse u i t -
gaanscircuit onveilig.
Kn met succes: De/eer enthousiaste,
humoristische show, het coverreper-
toirevan '/wetende-soul', 'kreunende
disco' en 'bevliegende roe k and roll'
blijkt zaal na zaal plat te kri jgen. De-
band weet op een pe r fec te manier
kwaliteit aan entertainment t e - kop-
pelen. Met 9 personen speelt Prima
Vering superhit na superhit, maakt
tegelijkertijd de meest doldwa/c
danspasjes en lanceert in een bi jna
moordend tempo de ene gimmick na

de andere. Voor het meeste publ iek
bl i j f t er dan ook niets ande.rs over
dan verbaasd meedoen en te b l i jven
dansen tot bedrijvige KI !B( )-ers het
publ iek met brancards beginnen al
te voeren naai ZUUfSlofrijkere gebie-
den.
De 2 dames en 7 heren van Prima
Vering hebben dan ook een or ig ine le
kijk op de- muzie-kmakerij: "Wij ma-
ken nog echte muziek! Bij ons geen
samplers of sequenseis waar hele gi-
taarsolo's van de plaat gekopieerd < > p
staan." /e le t ten bij het samenstellen
van het repertoire- op drie- elemen-
ten:
l : Ken nummer moet omzei lend
dansbaai zijn en aanslaan bij een
/eer breed publ iek. 2: Van het num-
mer moet een bepaalde gimmick t e -
maken zijn. .'i: De- handleden moeien
de- nummers op / ie h gewoon te - ge-k
vinden om ze l ive te spelen.
Dal Pr ima Ver ing een zeer levendige
show heelt is dus \ve-l du ide l i jk . Ken
ge-ge-ve-n dal noge-cns versterk] wordt
door het feil dat de bij/onder bevali-
ge backing-vocals dames. De- Schok-
brekers dus, ook e-e-n aan ta l lead-par-
t i j e - n voor hun rekening nemen. Kr is
dus voldoende te beleve-n me- t Prima
Vering £ De- Schokhrekers! Prima
muziek, prima show, prima ge-luid,
prima l i c h t , kortom: De bc-ste- ope-
n ing voor een nieuw wekeli jks pro-
gramma.

Naast muziek e-n dans zal ook e-e-n
sportieve noot n i e - t aan he- t program-
ma ontbreken. Onder de- noeme-r
'Regiosportcafé' zal in samenwerking
me-t professionele videomensen ie-
der weekend e'-e'-n of me-e-rdere
(sport) evenementen worden be-
zocht. Ter plaatse- zullen deelnemers,
supporters, t ra iners , kan t im-bc l iecr -
de-rs e-n bestuursleden voor de- c ame1-
ra worden geïnleiviewd. He- t geheel
van de- professionele e ame-ra's /al
daarna worden gemonteerd lot een
boeiende reportage die- 's avonds
aans lu i t end op e-e-n groot beeld-
sc berm vertoond wordt.

Al met al, ingrediënten t e - over voor
een amusante- interessante, swingen-
de zondag. Vanaf H maart bestaan et
in (iroenlo geen gri jze /omlagen
met-r, u i t s l u i t e n d nog oran je - , pim-
pelpaars. gifgroen, etc .



Bijeenkomst
standsorganisaties
Samen met de ABTB, CBTB organi-
seert de GMvL maandag 9 maart een
bijeenkomst in 'De Herberg'.
De bedrijfsvoorlichters van DLV t.w.
H. Halfman (varkenshouderij) en J.
Saaltink (rundveehouderij) zullen
deze avond enkele aktuele onderwer-
pen behandelen. Zowel wat betreft
de rundveehouderij als de varkens-
houderij /al de rentabiliteit centraal
staan.

SPORT-mewa*

Tulpenrit
De V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'
organiseert zondag 8 maart een Tul-
penrit (oriënteringsrit). Start en fi-
nish zijn bij café-restaurant Schoena-
ker aan de rijksweg Vorden-Ruurlo.
Er wordt gereden in een A- en B-klas-
se, terwijl ook in de toerklasse gestart
kan worden. De rit telt tevens mee
voor het PCC kampioenschap 1992
van de KNMV, afdeling Gelderland.
De rit wordt uitgezet door Bert Rege-
link en Arie Weevers.

v. v. Vorden
Uitslagen: Vorden BI - AD 69 BI
0-0; Grol 3 - Vorden 2 2-2; Diepen-
Jneim 4 - Vorden 6 1-4; Dierense Boys
5 - Vorden 72-1; Pax 10 - Vorden 8
3-2.

Programma: Lochem Al - Vorden
Al (beker); Vorden BI - AZSV BI;
Vorden G2 - KSH Cl; Klein Dochte-
ren 5-Vorden 8.

Bridgeclub 'B.Z.R.'
Uitslagen woensdag 26 februari
(',rocp A: 1. mevr. Bornkamp/mevr.
Hendriks 72.3%; 2. mevr. den En-
ting/dhr. Machiels 56.7%; 3. mevr.
Elferink/mevr. Nekkers 54.5%.
(iroep B: 1. mevr. Meijer/dhr. Meijer
()3.1%; 2. mevr. van Gastel/dhr, van
Gastel 01.9%; 3. dhr. Guldie/dhr.
Snel 52.9%.
Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'tStampertje; inl. tel. 2830.

Sociï
Uitslagen
29-2: Sociï Cl - Pax C2 6-2; Wilhel-
m i n a B l -Sociï B 3-3.
1-3: Sociï - Activia 1-1; Sociï 4 -
Brummen 7 8-2; Anadolu 90 - Sociï 5
4-3.

Programma
7-3:SodïEl-AZCL
8-3: Deventer - Sociï; Erica 76 5 - So-
ciï 2; Steenderen 5 - Sociï 5.

'De Graafschap-
rijders'
organiseerde
KNMV regio trial
Motorclub 'De Graafschaprijders'
organiseerde zaterdagmiddag op het
militair oefenterrein de KNMV regio
trial. Onder zeer fraaie weersomstan-
digheden kwamen in totaal 62 deel-
nemers aan de start. Er moeten vier
rondes worden afgelegd, waarin acht
non-stops waren opgenomen.

De uitslagen waren als volgt:
Klasse A regio: 1. M. Brunsveld, /el-
hem 5 strafpunten; 2. E. Buursema,
Erm 16; 3. M. Bogchelman, Zelhem
20.
Klasse B regio: 1. M. Siens, Zelhem 12
str.; 2. G. Born, Enschede 16; 3. H.
Wigman, Didam 23.
Klasse C regio KNMV: 1. M. Drüge,
Hamm (Duitsland) 3 str.; 2. S. v.d.
Sluis, Arnhem 4; 3. P. v.cl. Sluis, Arn-
hem 4.
Klasse l) regio: l. A. Westerink, Nun-
speet 9 str.; 2. S. Kessels, 's-Heeren-
berg 16; 3. E. Harkink, Ruurlo 17.

Daarnaast organiseerde 'De Graaf-
schaprijders' tevens een trial voor de
eigen leden. Deze werd met 69 straf-
punten gewonnen door Stephan
Braakhekke uit Vorden; 2. Marcel
Bulten, Vorden 83; 3. Rob Groot
Tjooit ink, Warnsveld 90; 4. Jan Klein
Brinke, Vorden 94; 5. Winand Hoe-
nink, Vorden 95.

Rob Groot Tjooitink maakte de snel-
ste tijd in de crossproef, nl. 5 minu-
ten en 11 seconden.

DASH
Uitslagen:
MC Sp. Dev. - DASH l 0-3; JA DASH
l -Devolo>23-0.

Programma:
MB Wilh . l - DASH 1; JA DASH l -
Voorw. 1; MB DASH l - WIK 2; H
rckr.AEpse-DASHA.

Zaterdagvoetbal

Eefde-Rattil-5
Na een gedegen voorbereiding was
Ratü conditioneel, fysiek, taktisch en
vooral mentaal klaar voor de 'topper'
tegen de nummer twee, Sc. Eefde.
De/e ploeg was nog ongeslagen en
had Ratti de enige twee verliespun-
ten toegebracht, de revanchegedach-
te was dan ook de voornaamste d r i j f -
veer om voorde volle winst te gaan.
Onder een stralende /.on en grote
publieke belangstelling bereikte Rat-
ti al een vroege score, een corner van
Dinant Hendriksen werd door H arm
Welleweerd ingekopt, O-1.

Ondanks dat Rat t i voorzichtig voet-
balde bleef /e het initiatief houden;
dit resulteerde in een treffer van
Mark Sueters, 0-2. Sc. Eefde was toen
alleen nog maar gevaarlijk geweest
door een foutieve terugspeelbal.
Kort na de 0-2 werd het 0-3 door Pe-
ter Immink uit al weer een corner van
Dinant Hendriksen. Ratti ging dus
met een comfortabele voorsprong de
rustin.
In de rust waarschuwde de trainer
y.ijn ploeg. Sc. Eefde zou nog één
keer alles uit de kast halen om de
stand om te buigen.
Dit bleek al gelijk bij aanvang van de
tweede helft, ze gooiden alles met
man en macht naar voren en han-
teerden regelmatig de 'botte bijl'. Dit
veroorzaakte nogal wat irritatie, bles-
sures en het nodige oponthoud waar
de vrouwelijke scheidsrechter Hach-
mang haar handen vol aan had. Toch
kwam Sc. Eefde aan haar doelpunt.
Een te zachte terugspeelbal werd niet
helemaal goed getaxeerd door kee-
per Herben Rutgers, waardoor een
Eefde-spelerde bal alsnog in het doel
kon werken, 1-3.
OndertuSM^begon de frustratie/ir-
ritatie bij (^Ml'f He-spelers steeds gro-
tere vormen aan te nemen. Dit resul-

teerde in een rode kaart voorde aan-
voerder van Sc. Eefde. De ruimte die
nu voor de gevaarlijke spitsen van
Rat t i vrijkwam, werd in de- laatste 15
minuten optimaal benut . In samen-
werking met Mark Sueters maakte
Dinant Hendriksen het kanvei be-
kwaam af, 1-4 en 1-5.
R a t t i had haar revanche te pakken en
kon terugkijken op een niet mooie
maar spannende wedstrijd met een
terecht e indresul taat . R a t t i wil de
Supporters die in grote getale aanwe-
zig waren nog bedanken voor hun
steun t i jdens de/e wedstrijd en hoopt
/.e in de toekomst nog vaker terug te

s.v. Ratti
AfLJeugd
Uitslagen: Ra t t i Cl - Varsseveld C2
8-0; LongaB2-Ratti BI 0-7.
Programma: Ruurlo B2 - Rat t i B l .

RTV
Afgelopen zondag reed de RTV Vier-
akker-Wichmond de eersk- wegwed-
str i jd van het sei/oen 1992. De
buurtvereniging 'De /waluwen' te
Doetinchem had een trainingswed-
strijd uitgeschreven voor alle catego-
rieën gezamenlijk.
Door hel gezamenlijk rijden stond er
een peloton van maar l iefs t 130 ren-
ners aan het vertrek, waarvan 20
RTV-renners. Er werd hard gereden
meteen vanaf het vertrek. De eerste
geloslen waren dan ook al na een
paai ronden te noteren. Halvenvege
de l '/•_• uur durende wedstrijd was er
een uitlooppoging van 4 renners,
waanan 2 R'IV-ers te weten Rudi Pe-
ters en John Schoenaker. De/e ren-
ners kregen een aanta l ronden de
vrijheid, toen vond het peloton het
genoeg, /e werden teruggepakt.
Met nog 20 ronden van een kilome-
ter te gaan reden er weer 3 renners
weg. I l ier weer 2 renners van de RFV

in vertegenwoordigd, te weten Jan
Wullinken Rudi Peters. Deze renners
kregen gezelschap van nog eens H
renners, /o ontstond er een ijzerster-
ke kopgroep die uit de greep van hel
peloton bleef, tol aan het einde van
de wedstr i jd . Met een spr in t weid de
wedstrijd beslist. Winnaar werd
'goodold' Joop Ribbers uit (iroenlo.
Rudi Peters werd vierde. Jan Wul l ink
negende en John Schoenaker kwam
als tweede van het peloton over de
meet en belandde daarmee op de
dei tiende plaats. Aankomend week-
end beginnen de vooi jaarswedsti ij-
den. 4 Zaterdagen en zondagen
wordt er gereden om een algemeen
klassement voor elke categorie.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

REUMA
DESnilEPfJN

i

Reuma betekent pijn.
Je kunt ermee leren leven, maar
geen moment van de dag
laat het je los. Veel reumapatiën-
ten dragen hun lot in stilte,
omdat hun handicap niet zicht-
baar is. Stilte, die écht pijn doet.

U kunt er wat aan doen.
Uw geld kan voor een reuma-
patiënt direct omgezet worden
in verlichting. Door revalidatie,
hulpmiddelen en onderzoek.
Het Reumafonds helpt daarbij.
Helpt u het Reumafonds?

REUMAFONDS

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Advertentie aangeboden door Drukkerij Weevers Vorden

N.uion.i.il Reuma fonds, S^fe.m 128, 2582 (iW Den l laag. B.mkrck.nr: 70.70.70.848. Giro: 324.

Waarom \

O

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

Uitgebreider dan ooit. En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD:

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

AGENTSCHAP HENGELO (G):

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marisnne
Felix Takkenkamp

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

AGENTSCHAP RUURLO: AGENTSCHAP STEENDEREN:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVO-DRLK
NIEUWSTAD 29 - 7201 IMK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT3-7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398
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