
Woensdag 26 maart 1997 59e jaargang no. 1'

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur

NIEUWS-ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. Nieuwstad 30 Postbus 22 7250 AA Vorden Tel. (0575) 551010 Modem /BBS (0575) 554040
Telefax (0575) 551086 Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABN AMRO nr. 48.63.19.245 Postgiro nr. 120 58 67

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22

7250 AA Vorden, Tel. (0575 ) 55 10 10

A. Velhorst, Het Wiemelink 11, Tel. (0575) 55 16 88

Bestuur Anbo neemt afscheid
van twee bestuursleden
De Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen in Vorden heeft het
afgelopen weekend afscheid geno-
men van een tweetal bestuursleden
die zich gedurende tal van jaren
zeer verdienstelijk voor de afdeling
hebben gemaakt. Mevrouw Schot-
Menger (vice-penningmeester) en de
heer D.Krol (penningmeester en le-
denadministrateur) hebben respek-
tievelijk 9 en 10 jaar in het bestuur
zitting gehad. Zij werden door
waarnemend voorzitter mevrouw
L.C.Lassche (die later in de vergade-
ring tot voorzitter werd gekozen)
bedankt voor hun inzet. Als blijk
van waardering werd een attentie
aangeboden.

Met het vertrek van beide bestuursle-
den gaat er veel kennis en bestuurlijke
ervaring voor het afdelingsbestuur ver-
loren. Vandaar dat sekretaris
J.Brandenburg gevraagd is om nog een
periode aan te blijven. Ook werd dank
gebracht aan de heer P.P. Takken die
vanwege gezondheidsredenen in de
loop van het jaar aftrad als voorzitter
van de afdeling. De heer C. van de Pol
is aan het bestuur toegevoegd. Hij zal

de funktie van penningmeester gaan
bekleden.
De afdeling Vorden groeit nog steeds.
In de loop van het jaar kwamen er 73
nieuwe leden bij. Het ledenbestand be-
draagt momenteel 352. Het afgelopen
jaar heeft het bestuur van de Anbo een
enquête gehouden met als doel om in-
zicht te krijgen in de wensen en inte-
resses van de leden. De uitkomsten zul-
len zo spoedig mogelijk bekend ge
maakt worden. Het bestuur wil de ver-
kregen informatie aanwenden voor het
ontplooien van gerichte aktivi^eiten.
Verder heeft het bestuur het besluit ge-
nomen om voor de eerstkomende jaren
een beleidsplan op te zetten. Het plan
heeft nog geen vaste vorm aangeno-
men. Zodra dat het geval is zullen de
leden geïnformeerd worden.
De sociaal culturele commissie is bin-
nen de Anbo niet meer weg te denken.
Er was op gepaste wijze aandacht voor
vreugde en verdriet in de gelederen
van de Anbo. Er werden bovendien tal
van aktiviteiten op touw gezet.
Politiefunk^kiaris M. Gabriel vertelde
de aanwezi^m hoc je voorzieningen
kunt treffen om inbrekers ui t je huis te
houden.

Videoband "Blik op
Vorden" te koop
bij VW in Vorden
Video Plus uit Lochem wist de hand te
leggen op een hoeveelheid zeer inte-
ressant beeld- en geluidsmateriaal wel-
ke betrekking hebben op diverse ge-
beurtenissen in Vorden tussen oktober
1976 en mei 1983. De band is te koop
bij de VW. Op de videoband zijn onder
andere beelden te zien van de sluiting
van het kruidenierswinkeltje van de
familie Pardij s aan de Dorpsstraat. Ook
wordt er uitgebreid aandacht besteed
aan de opening van kasteel Vorden in
1978. Deze opening werd destijds ver-
richt door prinses Beatrix en prins
Claus. Verder zijn er beelden te zien
van het bezoek dat de Knupduukskes
in 1979 brachten aan St. Margarethen
in Oostenrijk. Ook het Vordens
Dameskoor dat in 1983 haar 35-jarig
jubileum vierde komt aan bod. Zie ook
advertentie.

Cursus,
In de Voorde worden in de maanden
april en mei zes cursusavonden gehou-
den over "Bouwen aan relaties". Deze
cursus wil "bepaalde bouwstenen" be-
lichten die nodig zijn om relaties te
verrijken, conflicten beter te leren han-
teren en op te lossen, meer zicht te krij-
gen op opbouwende communicatie en
het belang van onderlinge aanvaar-
ding van vertrouwen en respect. Dat de
Bijbel hierover ook veel te zeggen
heeft, wordt tijdens deze curusus op
een praktische manier benadrukt. De
lezingen op video worden verzorgd
door psycholoog drs. W. Doornenbal en
schrijfster Marleen Ramaker. Voor op-
gave en informatie: 55 10 60.

Vrouwenraad

Expositie
Onder het motto "Een nieuwe lente,
een nieuw geluid" houdt de schilderes
Riek Schagen tot en met 31 maart een
expostie in haar "Galeriek" aan de
Nieuwstad. Het gaat hier om een over-
zichtstentoonstelling waar diverse wer-
ken van de Vordense kunstenares te
zien zijn.

Inleveren kopy
Om weekblad Contact na de Pasen nor-
maal te kunnen laten verschijnen,
wordt de krant eerder dan gewoonlijk
samengesteld. Berichten en adverten-
ties voor deze uitgave dienen uiterlijk
op donderdag 27 maart om 17.00 uur
bij ons binnen te zijn.

Maandag 7 april gaat de Vrouwenraad
Vorden in samenwerking met de SWOV
(Stichting Welzijn Ouderen Vorden)
met les I van de knoppencursus van
start. De data van de uit vijf lessen be-
staande cursus zijn: 7, 14, 21 en 28 april
en 12 mei. De eerste drie lessen vinden
in het Dorpscentrum plaats en hebben
betrekking op het kennis maken en
vertrouwd geraken van onder andere
videorecorder, cassetterecorder, af-
standsbediening, teletekst en magne-
tron.
Tijdens de vierde les op 28 april wordt
een bezoek gebracht aan een deskun-
dig bedrijf, in dit geval de firma
Eliesen in Vorden. Tijdens de vijfde les
op 12 mei gaan de cursisten naar het
NS station om daar het gebruik van de
treinkaartenautomaat te leren. Ook
wordt d.e Rabobank bezocht voor een
uitleg over de pincode en de chipknip.
De lessen staan onder leiding van de
heer J.W.A. Boeijink. Men kan zich tot 3
april nog opgeven bij mevrouw
G.Velhorst-Soek (55 16 88) of bij de
SWOV (55 34 05).

Ned. Hervormde Kerk
Donderdag 27 maan, Wiüc Donderdag: 20.15 uur ds. Wester ink , H. Avondmaal .
Vrijdag 28 maart, Goede Vrijdag: 10.00 uur ds. Ort uit Dieren, H. Avondmaa l ; 19.30 uur ds.
Westerink, Kruiswake.
Zondag 30 maart, Pasen: 10.00 uur ds. Westerink.

Ned. Hervormde Kerk Wichmond
Donderdag 27 maart 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Witte Donderdag HA m.m.v. Kerkkoor.
Vrijdag 28 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Goede Vrijdag.
Zondag 30 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort, Pasen ge/.insdienst m.m.v. Kerkkoor.

Gereformeerde Kerk Vorden
Vrijdag 28 maan, Goede Vrijdag 19.30 uur ds. H.A. Speelman, Viering H.A.
Zondag 30 maan, Pasen 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00 uur dhr. W,). Sc ho t .

R.K. Kerk Vorden
Donderdag 27 maan (Witte Donderdag): 18.30 uur Familie-vering met de Ke rku i l t j e s - het voor-
stellen van de eerste communicanten.
Vrijdag 28 maart (Goede Vrijdag): Geboden vasten- en on thoud ing ; 15.00 uur Kruisweg,
m.m.v. Rouw- en Trouwkoor van Kranenburg; 18.30 uur Goede Vrjdag-vier ing m.m.v.
Rouw- en Trouwkoor van Vorden.
Zaterdag 29 maan (Stille Zaterdag): 10.00 uur gelegenheid tot het afhalen van wij water; 17.00
uur biechtgelegenheid; 21.30 uur Paaswake m.m.v. Cantemus Domino.
Zondag 30 maart: 10.00 uur Verrijzenis van de Heer, m.m.v. het Dertig-plus-koor
Maandag 31 maart (Paasmaandag): 10.00 uur Volkszang-herdenking van de kerkumsecratie,
5 april 1964.

WEEKENDWACHT PJ^ORES
30-31 maart Pastoor J. van Zeelst, Vorden, tel. (0575) 55 17 35.
l april H. Jaspers, Zutphen, tel. (0575)52 70 86.

R.K. Kerk Vierakker/Wichmond
/uU'rdag29 maart 17.00 uur Eucharistieviering, Paaswake.
Zondag 30 maart lO.OO^^Eucharistieviering.

Diensten huisartsen
28 maart dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 551678.
29-30-31 maart, Pasen dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 552432.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak) komen óf een dringende vi-
site aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten, gaarne al-
tijd éérst bellen voor overleg,

Diensten tandartsen
28 t/m 31 maart, Pasen D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 452400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Ouderavond bij Ot en Sien
Afgelopen maandag 17 maart hield
peuterspeelzaal Ot en Sien de jaar-
lijkse ouderavond. Voor de pauze
vertelde het bestuur aan 40 belang-
stellenden over het reilen en zeilen
van de peuterspeelzaal in het afge-
lopen jaar.

De secretaresse gaf in haar verslag een
overzicht van de activiteiten zoals de
Sinterklaas- en Kerstviering, het
schoolreisjc, de braderie en de kleding-
bcurs. Hoogtepunt dit jaar was de op-
knapbeurt van de speelzaal. Dankzij de
inzet van veel ouders is de speelzaal
omgctovcr dot een kleurrijke en gezel-
lige omgeving voor de peuters.

Financieel is het jaar redelijk volgens
verwachting verlopen. Wel deed de op-
knapbeurt een flinke aanslag op het
budget. De ouderbijdrage bleef het af-
gelopen jaar gelijk.

Speelplaats
Het grootste probleem voor de speel-
zaal is op het moment de buitenspeel-

plaats. Naast de peuters maken ook an-
deren gebruik van de speelplaats.
Helaas wordt deze dan niet altijd even-
netjes achtergelaten. Daarom wordt
aan de buurtbewoners gevraagd:
"Houd een oogje in het zeil".
Zo blijft het een prettige speelplek voor
alle gebruikers.

Bestuurswisseling
Voorzitter Cato Dagevos nam na 5 jaar
afscheid van de peuterspeelzaal. Het
bestuur noemde nog eens haar betrok-
kenheid en inzet in het bestuur en be-
dankte haar voor het vele werk dat zij
verrichtte. De dank werd uitgedrukt in
een boeket bloemen en een presentje.
Zij wordt in het bestuur opgevolgd
door Johann Jansen.

De avond werd na de pauze voortgezet
door Margriet en Frederiek Lems met
een voordracht over de relatie peuters-
televisie en angst. Een boeiend onder-
werp dat veel reacties uitlokte. Al met
al kan Ot en Sien terugzien op een ge-
slaagde jaarvergadering.



W E E K E N D D I E N S T E N

Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoek-
seweg 8, tel. (0575) 592592. Afspraakbureau tel.
592892.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na
overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond
18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het
kantoor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur .
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar, tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat
l la. Onderhoudsklachten en technische zaken
ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
06-8806 (20 c t /min) .

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
tturo voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515. en mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 556908.

Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Raadhuis-
straat. Info 55 33 48.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 112

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 112
AMBULANCE: dag en nacht 112

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en
jongeren
Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, telefoon (0575)
551256.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. (0575)55 2749.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland,
tel. (026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden
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.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. 13.30-16.00 uur; di./wo./do.
10.00-12.30 uur ; vr. 9.30-17.30 uur ; za.
10.30-13.30 uur. In de vakanties worden de ope-
ningstijden verruimd.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur , zaterdag van
10.30-12.30 uur. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 522 41 50.

Stichting Welziji^lderen Vorden (SWOV)
Raadhuisstraat 6, tl^5 34 05. Geopend ma. t/m
vr. van 9.00-12.00 uur. Echter 30-12-1996 t/m 3-1-
1997 van 09.00 tot 10.00 uur.

Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 553405.
Dagopvang aanvi\^fe|ij SWOV, tel. 55 34 05.
B.O.S. (Bezoek Oppl^Rrvice voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me, tel . 55 1448.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 1701.
Vrijwill igerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.
Personenalarmeriug melden bij SWOV.

Tafêltje-Dek-Je
Ma. t/m vr. tussen 9.00-10.00 uur. Tel. 553405.
Zie ook Stichting Welzijn Ouderen Vorden.

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

(Rectificatie)

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag
vanaf 11.00 uur geopend

Wij wensen iedereen
Prettige Paasdagen toe
P.S. Advertentie in de Paaskrant vervalt

Toon en Yvonne,
Nieuwstad 13, Vorden,

tel. 551363

Hoera!
We hebben een zoon.
We noemen hem

Sten

Hij is geboren op 20 maart
1997.

Zoon en broertje van

Henk, Mary en Else
Gosselink-Rutgers

Lageweg 9
7241 SZ Lochem
Tel. (0575) 43 19 00

Op welke wijze u het ook hebt
laten blijken, onze 25-jarige
huwelijksdag was onvergete-
lijk, 'n Hoogtepunt.
Kinderen, familie, vrienden en
kennissen: reuze bedankt.

Erna en Dick Buunk

Vorden, maart 1997
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Laat uw
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Wij bieden u een com-
plete collectie kaarten,
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PRIVÉ
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adviseren voor een
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Ook op het gebied van

ROUWWERK
o.a. rouwbrieven

rouw-
dankbetuigingen

bidprentjes
kunnen wij u uitstekend

van dienst zijn.
Rouwbrieven

leveren wij op de dag
van opdracht
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Paasbingo a.s. zondag
Eerste Paasdag met veel
geldprijzen, aanvang 19.30
uur, zaal open 18.30 uur.
Café-rest. d'Olde Kriet in
Wichmond, tel. (0575) 44 12
85

• Te koop: 2-pers. bed wit,
180 x 220 cm met ombouw en
2 nachtkastjes f 250,-. Tel.
(0575) 46 36 00 (na 18.00 uur)

• Te koop: motorgrasmaai-
machine Max Briggs Stratton
3,5 hp, weinig gebruikt. Tel.
(0575) 45 25 89

• Te koop: partij overjarig
hooi. Tel. (0575) 46 43 13

• Te koop: plm. 90 ton snij-
mais 1996, analyse 960 VEM,
31% DS. Tel. (0575) 52 14 80

• Te koop: trottoirtegels 30
x 30 cm. Tel. 55 10 25

• Onze vereniging in Zutphen
(ca. 140 leden) zoekt met
spoed: gemotiveerde voor-
zitter voor het bestuur.
Schriftelijke reacties z.s.m.
Brieven onder nr. V 1-1
bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop: 2 grote fauteuils
en 8 m veloursgordijnen.Tel.
(0575) 55 19 22 na 19.00 uur

• Echtpaar zoekt serieuze
jongeman om te helpen bij
allerlei huis- en tuinwerk-
zaamheden op vrijdag of za-
terdag. Brieven onder nr. V 1-
2 bureau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Paasvuur in Kranenburg
Eerste Paasdag om 20.00 uur.
Muzikale begeleiding Concor-
dia uit Vorden. In de tent om
20.30 uur de Spitfires. Paas-
groeten CCK

• Wij werken met mensen die
5, 10 of 15 kg onder-/overge-
wicht hebben. Kent u mensen
die hun gewicht willen
beheersen? Neem dan con-
tact met ons op: Wilma,
Gerard Horsting. tel. 0575 -
467222.

• Te koop: chique zwarte
Welsh B pony (merrie) st.m.
1,26 m, 10 jaar B dress.+8, L-
spr.+7, 9e bij Geld. Kamp. veel
springvermogen, lief karakter,
100% verkeersmak, met pa-
pieren.
Te koop: zeer chique Welsh
C pony vos-ruin, st.m. 1.35 m,
zeer betrouwbaar en lief, 3
mooie gangen. Ingereden. Met
papieren, vader LeunsVeld's
Elegant. H. Harmsen, telefoon
(0575) 46 29 89

• Te koop: uien en con-
sumptie-aardappelen, Bild-
star, Surprise, Irenen Bintjes.
Kunnen bezorgd worden. Van
Amerongen, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. (0575) 55 64 08

• Moezelvakantie. Te huur:
caravans met grote voortent.
Volledig ingericht. Op Cam-
ping Pommern aan de Moezel
in het prachtige Moezeldal.
Acht km van Cochem in
Duitsland. Lovink, Zelhem
(0314) 62 15 48

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Vraag vrijblijvende
informatie C/B Renovatie, tel.
(0544) 46 39 54, mobiel: 06-
53433398

• Te koop: volop violen, ook
aardappels en witlof. Tuin-
derij Bannink, Hulshofweg 8,
Ruurlo

• Gevraagd: allerhande
spullen voor onze boeldag
(snuffelmarkt) op zaterdag 10
mei a.s. Wij komen het graag
bij u ophalen. Boerendans-
groep 'De Knupduukskes', tel.
(0575) 55 32 02

• Wij zoeken 100 mensen me.
overgewichtproblemen voor
een bijz. gewild gewichtsbe-
heersingsprogramma: * geen
trucjes, * eet het voedsel dat u
lekker vindt, * 30 dagen geld
terug-garantie. Bel mevr. Anke
Eysink: (0575) 52 98 69

• 't Kwekertje De Rouwen-
horst heeft voor u interes-
sante planten, uit eigen kwe-
kerij, dus zeer voordelig.
Leestenseweg 32, Vierakker.
Open op vrijdag en zaterdag

• CCK organiseert Eerste
Paasdag 20.00 uur Paasvuur
op de Kranenburg Vorden.
De Spitfires beginnen in de
tent om 20.30 uur. De Paas-
g roeten

• Paasvuur in Kranenburg
Eerste Paasdag om 20.00 uur.
Muzikale begeleiding Concor-
dia uit Vorden. In de tent om
20.30 uur de Spitfires. Paas-
groeten CCK

• Te koop gevraagd: cyclo-
maaier, voorkeur PZ 1,35 m
breed. Tel. (0575) 55 31 24

• Te koop: motor Honda type
VF 750 C, km-stand 42.000,
b.j. '82 i.z.g.st. Vraagprijs
5.000,-. Tel. (0575) 46 75 01

• Pasen: knalgele Paas-
haaspakken en grijze ha-
zenpakken, zwart-wit kle-
ding, pruiken en hoeden.
Tel. (0573) 45 13 85

• Te koop: 80 ma handge-
vormde oude waaltjes. Tel.
(0573) 45 29 56

G.A7. Ster ring a
huisarts

27 maart t/m
4 april

geen praktijk

De praktijk wordt waar-
genomen:

Voor patiënten A t/m K
door dr. J.M. Dagevoe,

Het Vaarwerk 1
tel. 55 24 32

Voor patiënten L t/m Z
door dr. W.J.C. Haas,

Christinalaan 18
tel. 55 16 78

Als een haas naar de
bakker voor de

KUKELVLAAI
'n heerlijke verrassing

op z'n Paasbest

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77



Een man die de wereld omarmd
met een intensiteit, blijmoedigheid en ernst
die een ieder wist te vangen
met zijn humor en warme lach.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft gedaan en betekend heeft, delen wij u
mede dat door een noodlottig ongeval uit ons
leven is weggenomen mijn Ireve vriend, onze
vader, opa, broer, zwager en oom

HARRY STAPELBROEK

op de leeftijd van 48 jaar.

An nette
Tjeerd en Monique

Sharon
Jolanda en Frans
Angelo
Lenie en Geert
Jan en Jeanny

Daniël, Ronald

23 maart 1997
Kerkstraat 1
7251 BC Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
donderdag 27 maart van 19.00 tot 19.30 uur in uit-
vaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 28
maart om 13.00 uur in de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om
plm. 13.45 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden.

Mocht u onverhoopt geen rouwbrief hebben ont-
vangen, gelieve dan deze advertentie als zodanig
te beschouwen.

Lieve Harry,

Voor mij was je de mooiste en liefste kerel van de
wereld.
Wat zal ik je missen.
Het doet zo'n pijn dat we nooit meer samen zijn.
Zoveel plannen samen . . .

Harry bedankt voor de fijne tijd, ik hou van jouw.

Liefs Annette

Lieve Pa,

Wat zullen wij je missen,
we houden van je.

Tjeerd
Jolanda
Angelo

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons midden verdreven,
blijf je in onze harten leven.

HARRY STAPELBROEK

Henk en Miny Barendsen
Henri en Jacqueline
Frits en Gerharda

Ate

Vorden, 23 maart 1997

Wij vinden geen woorden om het te zeggen
hoe wij je zullen missen, allemaal.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen.
Het hart spreekt een niet uit te spreken taal.

HARRY STAPELBROEK

Marijke en Ronny
Jolanda en Frank
Sabine
Ciondra
Lise
Harmy en Nick
Ingrid
Hermien en Hannie
Johan en Alie
Geralt en Sandra
Frans en Alie
Bennie en Elly
Wilmien en Rudy
Arjan en Lisette
Eric
René en Patricia
Ernst-Jan
Dinie en Tonny
Rimke en Piet
medewerkers
Firma Barendsen Vorden BV

Vorden, 23 maart 1997

Totaal verslagen ontvingen wij het droeve bericht
van het plotseling overlijden van

HARRY STAPELBROEK

Wij verliezen in hem een echte vriend.

Wij wensen Annet, de kinderen en verdere familie
heel veel sterkte.

Namens de Lotto-vrienden,
Dries
Tonny
Jolanda, Henk
Hannie, Gerard
Ida, Willy
Yvonne, Anton
Nan, Gerard
Trudy, Tonny
Huub

Vorden, 23 maart 1997

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze biljart-
vriend

HARRY STAPELBROEK

Voor onze vereniging was hij een grote stimulator.

Wij wensen Annet, de kinderen en verdere familie
veel sterkte.

Bestuur en leden
Biljartvereniging KOT Vorden

Vorden, 23 maart 1997

Geschokt door het plotseling overlijden van

HARRY

willen we langs deze weg Annet, familie, vrienden,
collega's en kennissen veel sterkte toewensen in
deze moeilijke dagen.

Toon, Yvonne en Nancy Rust
van Café Uenk

Harry, we zullen je missen, bedankt voor alles!

Verbijsterd en verslagen zijn wij door het plotse-
ling overlijden tengevolge van een noodlottig
ongeval van onze lieve vriend

HARRY

Wij wensen Annet en familie heel veel sterkte met
dit grote verlies.

Ingrid
Jolanda - Frank

'Zij die wij liefhadden en verloren hebben,
zijn niet meer waar zij waren,
maar overal waar wij zijn'!

In dankbare herinnering

BENNIE VAN DER KUIP

* 3 april 1936 t 7 februari 1997

Voor de vele blijken van medeleven, betoond na
het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze
vader, opa, zoon, broer, zwager en oom betuigen
wij u onze welgemeende dank.

Uit aller naam,
Dinie van der Kuip-van der Velde

Vorden, maart 1997

GERRIT

we vergeten je nooit.
Zanggroep Intercrist

Wegens familie-omstandigheden

vrijdag 28 maart a.s.
gesloten

BARENDSEN CONSTRUCTIE

BARENDSEN VAKMAN

BARENDSEN GESCHENKEN

ETOS

Het kantoor van

notaris mr R. Das te Vorden

is op Goede Vrijdag 28 maart a.s.

de gehele dag gesloten

ROOZEGAARDE
Sport 8, Mode ME?

Voor absolute winnaars!
^ N>l.'fJI!Hl

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 19 96

Vorden, 23 maart 1997

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor



. QEMENTE ft U LIET I N y ORDEN

M Tekort gemeente; (0575) 55 7474.

M l'elefax. gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openingstijden Gemeentehuis;
maandag tot en met vrijdag van
£.30 tot 12,00 uur
Woensdagmiddag van 14.00 tot 1700 uu n

• Openingstijden bibliotheek;
(ter inzageliggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdag van }3.30 tot 20.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Burgemeester E'J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder;
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroc'k;
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en vofgens afspraak.

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

S v.ERGUNNINGEN

Op 18 maart 1997 hebben burgemees-
ter en wethouders vergunning ver-
leend aan:

- AannemersbedrijfBargeman Vorden
B.V. voor het bouwen van een
bedrijfsruimte op het perceel
Ruurloseweg 53 te Vorden.

- de heer P.S. Exlcr voor het bouwen
van een garage/berging annex tcch-
'nische ruimte voor een zwembad op
het perceel Lindeseweg 8 te Vorden.

- mevrouw A.C. Ottens-Schreudcrs
voor het bouwen van een serre op
het perceel Bcatrixlaan 7 te Vorden.

- Vereniging Natuurmonumenten
voor het veranderen van een boerde-
rij op het perceel Pastorieweg 2a'te
Vorden.

- heer H.G. Willemsen voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel de Voornekamp 15 te Vorden.

- de heer H.J. Rouwenhorst voor het
geheel slopen van een berging op
het perceel Mispclkampdijk 9 te
Vorden.

- de heer G.J. Klein Krancnbarg voor
het geheel slopen van een garage op
het perceel Molenweg 4 te Vorden.

- de heer G.J. Rietman voor het slopen
van een garage op het perceel
Boshuiswcg 5 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking
van deze vergunningen aan aanvra-
gers, daartegel^^en bezwaarschrift in
te dienen. Wanneer deze vergunnin-
gen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector
Grondgebied.

'N,

Door de invoering van de 36-urige werkweek en de steeds verdergaande
flexibilisering van de arbeidstijden, worden de openingstijden van het
gemeentehuis gewijzigd als volgt:

maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

AFSPRAKEN
Bent u binnen de openingstijden niet in de gelegenheid het gemeente-
huis te bezoeken,
dan kunt u in overleg met de medewerkers een afspraak maken.

De telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis blijft ongewijzigd:
maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.

OORJAARSINZAMELING GROF SNOEI- EN TUINAFVAL

Grof snoei- en tuinaval kunt u op woensdag 9 april aanstaande inleveren.
U krijgt nog nadere informatie via deze rubriek over hoe u het tuin- en snoeiafval
moet aanbieden en over de route die de inzamelaar volgt.

U kunt grof snoei- en tuinafval ook zei/brengen naar:
het regionale afvalschcidingsdepot aan de Letlandsestraat in Zutphen of naai-

de regionale stortplaats Armhoede, Hagendijk l in Lochem.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 8.00 - 12.00 en 12.30 - 16.00 uur
zaterdag: 9.00 - 13.00 uur.

In verband met het stuk rijden van de bermen van de Schuttestraat en de
Kostedewcg hebben burgemeester en wethouders besloten éénrinchtingverkeer
in te stellen voor die wegen. De Schuttestraat sluiten burgemeester en wethouders
af vanaf de Kostedeweg richting Vorden, De Kostedeweg sluiten burgemeester en
wethouders af vanaf de Ruurloseweg.
Bestuurders van voertuigen kunnen de omleidingsroutc, aangeven door borden,
volgen.

jf INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN GEMEENTE VORDEN

Naam Bomvmhvs Datum ontvangst Omschrijving

12-03-97mevr. H.K. ümbach- Wildenborchseweg 8,
Brandsma Vorden

DJ. Vlogman

H.J. Rouwenhorst

H.J.M.Tolboom

Zutphenseweg 16, 13-03-97
Vorden

Mispclkampdijk 9, 17-03-97
Vorden

Komvonclerlaan 6, 18-03-97
Vorden

bouwen van een
landhuis

uitbreiden van een
woning

bouwen van een
paardenstal

verbouwen van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens kantooruren inzien bij de afdeling volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDINGEN

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden,

ligt van 27 maart tot
een melding (artikel

24 april 1997 ter inzage:
3) van:

- de heer A. Knoef, Onsteinseweg 22, 7251 ML Vorden, voor wijziging in de vee-
bezetting en het gebruik van de gebouwen op het perceel Onsteinseweg 22 te
Vorden.

Deze wijzigingen hebben geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het
milieu.

RIJSTELLINGEN BESTEMMINGSPLAN VOOR UITBREIDEN WONING
RUURLOSEWEG 29 TE VORDEN EN HET BOUWEN VAN EEN BERGING
MET CARPORT OP HET PERCEEL H.K. VAN GELREWEG 3 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van:
- artikel 5, lid 5.8 sub e van het bestemmingsplan "Vorden Centrum en Oost

1994" vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 5, lid 5.3.1 sub e
(afstand tot de zijdelingse perceclsgrens) voor het uitbreiden van een woning
op het perceel Ruurloseweg 39, alhier;

- artikel 8, lid 7 sub d van het bestemmingsplan "Vorden west en zuid 1992" vrij-
stelling (overschrijding rooilijn) te verlenen van het bepaalde in artikel 8, lid
2.1 sub e voor het bouwen van een berging met carport op het perceel Hertog
Karel van Gelreweg 3, alhier

De op de vrijstellingen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van don-
derdag 27 maart 1997, gedurende vier weken, voor belanghebbenden ter inzage
ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koets-
huis).

Eventuele zienswijzen kunt u gedurende genoemde termijn schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders kenbaar maken.



ADMINISTRATIEKANTOOR

OOSTERLAKEN
• Administratieverzorging
• Loonadministratie
• Verzorgen

van belastingaangiften
• Opstellen jaarrekening

In verband met invullen van de aangifte inkomstenbelasting
1996 zijn wij op

• donderdag 27 maart a.s. open
van 18.30 tot 20.00 uur

Dr. A. Ariensstraat 12, Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 93

ROOZEGAARDE
Je^Wr

«•" «*!« <"•"•

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 19 96

V

¥

In verband met

Goede Vrijdag

is de Koopavond

verplaatst naar

donderdag

27 maart

Vordense
Ondernemers

Vereniging

V

V
BLIK OP VORDEN videoband met interes-
sante onderwerpen van 1976 tot 1984 o.a.
• Fam. Pardijs sluit kruidenierswinkel
m Bezoek kapel uit St. Margarethen
m Opening kasteel door Prinses Beatrix
m Boerenkapel + Knupduukskes naar Oostenrijk
m Sinterklaasintocht in 1981
m Dameskoor 35 jaar en meer f 37,95

Verkrijgbaar bij de Vordense VW

PRODUKTIE VIDEO PLUS LOCHEM

De openbare

bibliotheek is

gesloten op

Goede Vrijdag

28 maart en

op zaterdag

29 maart

Lekker voor de
Paasdagen

KUKELBROOD
'n heerlijke bol met
kaneel, kruiden en

chocoladedrups

f3,95

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 77

Enveloppen

DRUKKERIJ
WEEVERS

Met z'n
allen tegen

kanker.
Blijfgeven.

GIRO 26000
KANKERBESTRIIDING

Dat is wél wat
anders dan

een gevuld ei!
4ÖE——*-~

gevulde paashaasjes *% §5
varkenshaasje gev. met pittig gehakt, 100 gr. ̂

4 hamburgers en
4 kuikenbouten

varkensfiletrollade,
500 gr. 8

gekookte achterham, *%25
^ 100 gr. £~

o-
paaspaté, 100 gr. 2

98

25

brunchsalade, 100 gr.
VLEESWAREN

SPECIAL

gevulde paasrollade,
100 gr. 2

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96,

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

NIEUW IN VORDEN

PEANUT DELICATESSEN
Zutphenseweg 1a • Vorden

KAASSPECIAALZAAK • NOTEN • WIJNEN e.d.
Onze openingstijden:

dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 18.00 uur
vrijdag 9.00 - 21.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

JONG BELEGEN KAAS
(delicateurkaas) 1 kilo

KING SIZE PINDA'S
vers gebrand, 250 gram

PEANUT JAP. HUISMIX
250 gram van 4.95 nu

8.98

1.9S

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

N.A.K. gekeurde

Eersteling
Doré

Lekkerlander
Parel

Frieslander
Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. (0575) 52 16 00

Wij hebben ook prima
consumptie-aardappelen

Heel veel gele bloemen
" Pasen 095

2 bossen

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.



PANEERD
SCHNITZELS

VARKENS-
HAASJES

Wat zullen we smullen van een
gourmet- of fondueschotel, fijn gekruide rollade

een lekkere entre cote of een
stukje rosbief of fricandeau,

heerlijke paté of fijne vleeswaren.
Door uw slager zelf gemaakt en dat smaakt

VERS HOLLANDS LAMSVLEES
EEN GENOT OP IEDER BORD

Wij wensen u fijne Paasdagen toe: Jan, Nel, kinderen en medewerkers

LEKKER LEKKER LEKKER

VORDENSE VARKENSRUG
in mosterdsaus,

lekker gekruid, ca. 20 min. braden

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

ZATERDAG:
BIEFS

GEW
BIEF

ONGEWOON LEKKER!

Dorp^iraat 32, Vorden

100 gram

VOOR DE BOTERHAM

GEBRADEN
ROSBIEF

2

Tel. (0575) 55 14 7

Wandeling
Zondagmiddag 31 maart verzorgd het
JVN een natuurwandeling rond "Huize
Voorst". De start is aan de Kapperallec.

De gidsen vertellen u over de geschie-
denis van dit^fciieke plekje in de
Achterhoek. AanBet einde van de wan-
deling kan men een kleine vrijwillige
bijdrage leveren voor het IVN. Info:
0575-513131.

Groot Paasvuur^
Voor het tweede achtereenvolgende
jaar heeft de Buurtvereniging "De
Bruil" een groot paasvuur georgani-

Paasvuur met de Spitfires

Het Cultureel Collectief Kranenburg houdt op Eerste Paasdag wederom een paasvuur op het terrein van de heer Wesseling
aan de Eikenlaan. Het paasvuur wordt zondag 30 maart ontstoken door Herwin Reintjes die vorig jaar vuurkoning werd.
Tevens zullen 's avonds de Spitfires in de verwarmde tent aan de Eikenlaan hun opwachting maken.

seerd dat wordt ontstoken op eerste
Paasdag (30 maart) bij het invallen van
de duisternis. De Paasbult is echter
niet op dezelfde plaats als vorig jaar
opgebouwd. Hij is verhuisd van het ter-
rein bij café Nijenhuis/café "'t Haantje"
naar de Zelhemseweg 2 bij boerderij
"Vels" van de familie Dijkman. Er is in-
middels volop snoeihout aangeleverd,
dus afvalhout kan niet meer worden
ingeleverd. De Buurtvereniging is de
supermarkt Coop zeer dankbaar voor
haar medewerking. De Coop trakteert
namelijk alle kinderen die het
Paasvuur bezoeken op een ijsje. In de
nabij gelegen schuur zal een bandje
met live-muziek voor stemming zor-
gen.

Afwisselend programma
tijdens internationale
motorraces in Hengelo
De Hamove houdt op zondag 27 april
de jaarijkse internationale motorraces
op circuit Varssel Ring te Hengelo.
Aangezien het op zaterdag 26 april 60
jaar geleden is dat de Hamove werd op-
gericht, worden er op zondag 27 april
diverse feestelijke activiteiten gehou-
den. Zo is er op de dag van de wedstrij-
den een dweilorkcst op het circuit.
Verder zal er een Belgisch motorstunt-
team aanwezig zijn dat het publiek ver-
schillende acrobatische toeren op de
motor zal laten zien.
Een van de race-klassen is de Super-
sport 600. Deze coureurs in deze klasse
zullen op zondag 27 april twee wed-
strijden rijden. Hamove is blij te kun-
nen melden dat vier van haar leden
hieraan meedoen. Het gaat hier om
Torleif Hartelman, Mile Pajic, Jarno
Boesveld en Koos van de Berg. Dat kan
op voorhand een heel spannende wed-
strijd opleveren.



Bij ons haalt u het mooiste
turnhout en sierbestrating..

J't<S,:: S-

Wie echt van zijn

tuin wil genieten,

gaat eerst 'ns gras-

duinen bij

BouwCenter HCI-

UBI. Talloze fraaie opstellingen

met diverse soorten sierbestra-

tingen en vele andere zaken ter

verfraaiing van uw tuin.

Want dat is BouwCenter HCI-UBI:

betaalbare kwaliteitsprodukten.

OOK VINDT U BIJ

ONS EEN ZEER

OMVANGRIJKE

COLLECTIE

KEUKENS, SANITAIR,

HAARDEN EN

SCHOUWEN,

BOUWMATERIALEN,

DAKPANNEN EN

STENEN, WAND- EN

VLOERTEGELS.

...voorde
sierlijkste prijsjes!

Volleybalvereniging DVO
te Hengelo (Gld.)

zoekt voor het 1e herenteam, uitko-
mend in de promotieklasse,

een trainer
voor het nieuwe seizoen.

Inlichtingen: tel. (0575) 46 39 76 na 18.OO uur

Kwekerij

De Heesterhof
Voor een groot

sortiment tuinplanten

Voorjaarsaanbieding

Beuken per stuk
80-100 cm óf 1,60
100-125 cm a f 2,00
Buxus per stuk
15-20 cm ó f 2,00 « ,
Verkoop iedere zaterdag of na telefonische afspraak
Varsselseweg 2O, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 28 92

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

IJ Borculoseweg 4
S Telefoon (0573) 44 12 02

Zondag 30 maart

Paasbuffet
aanvang 13.30 en

f29,50
aanvang 13.30 en 17.30 uur

Zondag 13 april koud-, warm- en nagcrcchtenbuffet

iteriHCI-UBI
Hengelo (Gld). Kruisbergseweg 13, Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 8.30-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.
Openingstijden bouwwinkel ma. t/m vr. 7.30-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

Ulft (geen keukens en sanitair), Ettenseweg 39, Telefoon (0315) 68 31 41.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 8.00-12.30 uur.

W K E U S I S R U M E R B I J H C l

HEBT U NOG

SPULLETJES OVER

VOOR DE VEILING?

Wij halen het graag
bij u op. Bel dan:

(0575) 55 1486
(0575)55 1961
(O575) 55 1673
(O575) 55 30 81

1997:
Veiling 20 september
De Herberg l/orden

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijk
en uw v
beter) te
verbruik
meterka

10mrt.

Bij een
jaar-
verbrui
van:

800 m
1000 m
1200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600 m
2800 m
3000 m
3300 m
3600 m
3900 m
4200 m
4500 m
5000 m
5500 m
6000 m

de meterstand te noteren
rbruik (hoe lager, hoe
vergelijken met uw streef-
Hou 't bij op de GAMOG-

art.

/m zondag 16 mrt. 1997.

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 3-1V96
van: van:

16 m
21 m
25 m
29 m
33 m
37 m
41 m
45 m
49 m

' 54 m
58 m
62 m
68m
74 m
80 m
87 m
93 m

103 m
113m
124 m

536 m
666 m
800 m
935 m

1069 m
1203 m
1333 m
1469 m
1604 m
1738 m
1870 m
2005 m
2205 m
2404 m
2606 m
2807 m
3005 m
3340 m
3675 m
4008 m

Het weekstreefverbruik wordt
bepaald aan de hand van de in de
afgelopen week gemeten
temperaturen.

GAMQG
Voor meer informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
OOETINCHEM : 0314-32 65 51
WINTERSWIJK : 0543 -512 212
ZEVENAAR : 0316-52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 54 24 24

Wie gaat
mee met de
bus naar de
HUISHOUD-

BEURS
Inlichtingen:

HAVI Reizen

J. L Harren
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. (0575) 50 13 34

Vrijdag 28 maart a.s. (Goede Vrijdag) zijn
wij de gehele dag

GESLOTEN
Uitsluitend voor zeer dringende spoedgevallen kunt

u contact opnemen met:
de heer H.H. Wanders, tel. (O575) 46 32 74

dan wel met de heer J. Sprukkelhorst
tel. (O575) 55 21 38

Administratie- en belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274
Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij

Federatie Adviserende Beroepen

Vanaf Pasen zijn wij weer 6 dagen per week open.

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 21.00 uur

(keuken geopend van 12.00 tot 19.45 uur) op maandag rustdag

SPECIALE PAASACTIE!
OP Ie EN 2e PAASDAG

vanaf 14.00 uur hulfkartOcht voor de kinderen (f5,- p.p.)

met een speciale Paasvcrrassjng bij

PANNEKOEKBOERDERIJ

(De Heikamp'
Hcngcloscwcg 2 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 20 90



Zuinig met energie spaart milieu én geld
Per l ianuari 1997 is het aardeas OD- bedriif. Ook erooterebruikers zoals de tisch verrekend. IJ hoeft daar niets i aar wat viPer l januari 1997 is het aardgas op-
nieuw duurder geworden. Dat komt
voor een deel doordat de energie-
prijzen de stijgende olieprijs op de
wereldmarkt volgen. Voor een an-
der deel is dit het gevolg van de
energieheffing, die de overheid van-
af l januari 1996 stapsgewijs in-
voert. Bij elke jaarlijkse verhoging
van de energieheffing wordt als
compensatie de inkomstenbelas-
ting verlaagd.

Het geld dat de energieheffing (ecotax)
oplevert, vloeit dus terug naar de bur-
gers. U betaalt meer voor gas en elek-
triciteit en minder aan loon- en in-
komstenbelasting. Wie zuinig om-
springt met energie profiteert van de-
ze maatregel. Dat is ook precies de be-
doeling: het belonen van energiezui-
nig gedrag. Want hoe minder energie
we gebruiken, hoe beter het is voor het
milieu.

Bij de Postbus 51 infolijn, de telefoni-
sche informatiedienst van de rijksover-
heid, zijn in de afgelopen tijd vragen
gesteld over de energieheffing. De
meest gestelde vragen over de energie-
heffing komen hieronder aan bod.

1. Waarom moeten huishoudens ener-
gieheffing betalen? De overheid kan
toch veel beter grote vervuilers zoals
de industrie aanpakken?

Niet alleen de huishoudens betalen de
energieheffing, maar ook de zakelijke
kleingebruikers; het midden- en klein-

bedrijf. Ook grootgebruikers zoals de
industrie betalen energieheffing, maar
niet over alle energie die ze gebruiken.
Met de grootgebruikers heeft de over-
heid namelijk aparte afspraken over
energiebesparing gemaakt. In het jaar
2000 moeten grootgebruikers gemid-
deld 20 procent zuiniger zijn dan in
1989.

2. Wat hebben energiebesparing en
het broeikaseffect met elkaar te ma-
ken?

Bij de verbranding van aardgas, olie en
kolen voor onze energievoorziening
ontstaat luchtverontreiniging. Een van
de gassen die wordt uitgestoten is CO2
(kooldioxide). CO2 is de grootste ver-
oorzaker van het broeikaseffect: het
stijgen van de gemiddelde tempera-
tuur op aarde, waardoor het klimaat
gaat veranderen. Dat heeft tot gevolg
dat het natuurlijk evenwicht uit ba-
lans raakt. De risico's daarvan zijn nau-
welijks te overzien, maar stuk voor
stuk te bedreigend om ze rustig op ons
af te laten komen.

Door zuiniger om te gaan met energie
komt minder C02 vrij en wordt het
broeikaseffect getemperd. Door aan
energiebesparing te doen, dragen we
dus allemaal bij aan de oplossing van
het broeikasprobleem.

3. Wat moet ik doen om de belasting-
verlaging te krijgen?

De belastingverlaging wordt automa-

tisch verrekend. U hoeft daar niets
voor te doen. Om te beginnen is per l
januari 1996 de belastingvrije som (dat
deel van het inkomen waarover u geen
belasting betaalt) verhoofd met f 80.-.
De ouderenaftrek steeg met f 100,-.
Verder is het belastingtarief voor de
eerste schijf van de inkomenstenbelas-
ting iets verlaagd sinds de invoering
van de energieheffing. Per l januari
1997 is dit tarief opnieuw iets ver-
laagd, tegelijk met het stijgen van de
energieheffing. In totaal loopt de ver-
laging op tot 0,6 procent in 1998. Voor
de laagste inkomens wordt bovendien
de huursubsidie per l juli 1997 ver-
hoofd.

4. Ik heb een uitkering, krijg ik wel be-
lastingverlaging?

Ja. Het maakt niet uit of u een salaris
of een uitkering ontvangt, de regeling
voor de compensatie is hetzelfde.

5. Hoeveel energieheffing moet ik be-
talen?

Dat is afhankelijk van uw energiege-
bruik. U hoeft maar over een deel van
de gebruikte energie een heffing te be-
talen. Een hoeveelheid van 800 m3
aardgas en 800 kWh elektriciteit is on-
belast. U betaalt de heffing dus alleen
over dat deel dat u méér gebruikt.
Door de energieheffing is de prijs van
elektriciteit in 1996 in één keer met
ongeveer 15 procent gestegen ten op-
zichte van het jaar daarvoor. De prijs
van aardgas wordt tot en met 1998 elk

jaar wat verhoogd. In 1998 zal aardgas
tussen de 20 en 25 procent duurder
zijn dan in 1995.

Bij een gemiddeld energiegebruik hou-
den de belastingverlaging en de ener-
gieheffing elkaar min of meer in even-
wicht. Bij een lager energiegebruik kan
het belastingvoordeel zelfs groter zijn
dan de hogere energiekosten.

Energiebesparingstips
Hier volgen een aantal tips waar-
mee u eenvoudig energie kunt be-
sparen. U kunt er vandaag nog mee
beginnen:
*. het licht uitdoen waar mogelijk;
* de wasmachine alleen vol laten

draaien;
* tv en geluidsapparatuur niet op

stand-by laten staan;
* korter douchen;
" 's zomers waakvlam van de ver-

warmingsketel uit;
* de verwarming een graadje later;
' 's avonds de gordijnen dicht;
* verwarming omlaag een half uur

voor het slapen gaan

De volgende tips vergen een kleine
investering die echter snel weer
wordt terugverdiend:
" spaarlampen;
* waterbesparende douchekop;
* isolatie van cv-leidingen;
* reflecterende folie achter de ra-

diatoren
* tochtstrips.

Biej ons
in d'n A
"Goeicn margen, ow 't ruk hier al goed op 'n vroggcivUPfinrn
Riek van Toon van de Spitsmoes was zaotcrdagmaarn druk tegange in de
kokken too 'k bicj eur binncnkwamme.
"Ja, ok gocicndag, van zo'n rolladc van beestevleis kriej altied een lekkere
bakloch. Margen komp de kinder hier etten, dan is zo'n rollade wel mak-
kelijk".
"Maor zet icj ze nog wel beestevleis vcur now ze zo'n geval van die gekke
koeienziekte hier in de buurtc ontdekt hebt? Stel dat dat vleis ven r die rol-
ladc van de ka l ver van die koe af kump. Zoat de leste berichten bunt dan
y.oln d'r twee van de kalver nno de slager wcan egaon. Wie wet heb iej 't
vleid van die kalver wel in de braodpanne".
"Och, lol toch neet, al zol 't zo wean dan kö'j dat vleis nog wel etten.
A'j van 't merg en de harsens maor afblieft oaverkump ow niks".

"Waor is Toon eigenlijk, is den al de hort op?"
"Oh nee, hec is met 't gazongres an 't wark. 'k Roep um wel effen, 'k zal
zeggen dat iej d'r bunt".
Riek hoeven maor ene keer te roepn of Toon kwam al binnen, 't Zwcit leep
u m van de kop.
"Kcarl, wat maak icj dan toch, hc'j ow un sauna an-eschaft?"
"Schei uut man, 'k bunne met 't mos an 't wark. Veur een paar jaor he'w
hier achter 't huns gazon emaakt. Dat liekt mooier as een stuk earpels
maor aj 't mooi wilt holn hc'j d'r een pcnse vol wark met. Icj trekt ow een
bult met zo'n speciale harkc. At 't an mien lig maak ik 't stuk weer umme
en potte d'r wat stroekn in, daor he'j neet zovöllc aoseri'je met".

"Trek t 'r ccn stuk gaas umme en jaag t'r wat kniens in. Die holt de boel
wel glad en he'j niks te maaien."
"En ikke ze zeker weer opvangen at Toon neet bicj huus is", mengen Riek
zich in 't gesprek, "ik kcnne dat grei, dat he'w al eerder biej de poste
ehad."
"Daor ston nog ccn mooi nes met vlaamse reuzen in de krantc."
"Koop icj ze maor, hier komp ze neet biej huus."
"Danmot Toon maor an de schuppe, dan haalt c ok gin andere ondeugde
uut."

Ondeugde waarn d'r afgcloopn zondag wel weer biej 't voetbaln, of liever
czcg: naöst 't voetbaln. Winst: ene doojen en wet ik hoevölle gewonden.
Te gek umme los te loopn. En gin mense wet wat ze d'r an doen mot. Of
zee wet 't wel maor dörft t'r neet met veur 't lechte te kommen.
Hoc zol 't gaon as de politie 's wat harder op moch trean. At ze d'r 's een
paar een optater mochten vekoopn dat ze 'n hemel veur 'n doedelzak aan
zaogen. En dan neet opsluutn in een luxe gevangenisse met tv, drugs en
wet ik wat al neet meer veur mois. Maor gewoon veertien dage water en
roggebrood.

Meschicn dat 't dan wat minder rotzooi gaf in 't land en ok biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman

«ONTACT
een goed en graag gelezen blad

DRUKKERIJ
WEEVERS
VORDEN - TEL 0575 551010, FAX 551086, BBS 554040
NIEUWSTAD 30 - 7251 AH - POSTBUS 22 - 7250 AA



RIETDEKKERSBEDRIJF

Sekdijk 1 - 7251 G B Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

Binnenkort

Wicanders parket B-keus
zwevend

(beuken breedstrook)

10 jaar doorslijtgarantie
(minimale visuele en technische gebreken)

77.'
Nu reserveren:
nog eens

1O% korting

Gereedschap*!?
Butirlo e-o-

L'to" BOUWMATERIALEN
Openingstijden ma. t.m don. 8.00-18.00 uur / vrij. tot 21.00 uur / zat. tot 13.00 uur

Lochem
Parket & Tapijt

Tevens
Laminaat Kurk
Vinyl Karpetten

Molenstraat 6
(centrum)

Tel. (0573) 258952

Woensdag t/m
zaterdag

Sterk in
technisch werk

Oldenhave Personeelsdiensten
biedt volop werk voor constructie-

werkzaamheden, fabrieks- en
machineonderhoud, installatie-

techniek en op kantoor.

PERSONEELSDIENSTEN B.V.

Kleine Belt 3 Zutphen (0575) 546986
Riezenweg 5 Ulft (0315) 640022

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Dl SB ERG EN ZONWERING
\ servicegericht • klantvriendelijk • prijsbewust

BUITENZONWERING BINNENZONWERING
• uitvalschermen - knikarmschermen • horizontale en verticale lamellen
• rolluiken • horren • hordeuren • dealer o.a. Luxaflex/Verosol
• markiezen • screens • rolgordijnen • plissé's

PLV-NORM KWALITEIT - SCHERPE PRIJZEN
SNELLE LEVERTIJD
Demonstratie in onze showroom
na telefonische afspraak

Tel./fax 0575-461425
Ruurloseweg 77, Hengelo (Gld)

mode voor
het héle gezin

^«

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

Pij om kleedt u zich
op uw PAAS-PE8
Kinder print sweaters Kinder gekleurde
„«a 92-164 ^Vf| ueHwbroekeM

IlllTl ln6 verschillende kleuren'

PAASPRUS

Tuuntëprijs fl. 25,00 92-152

Tuunteprijs fl. 25,00

PAASPRUS

fames fwffl
sfrefchbröi
In diverse kleuren
Tujjnteprijs fl. 45,00

PAASPRUS

fawesT-shirts
met borduur

Wiwdbreakers
Het ideale jack voor
het vochtige voorjaar.
Tuunteprijs
kindermaten v a. tl.
Tuunteprijs QQl-volwassenmaten v.a. tl. 39.9>

27*0
^« /

Lycra shirts ^-
In frisse voorjaarsgeuren
Tuunteprijs
kindermaten va. fl. 15.00
Tuunteprijs
volwassenmaten v.a. ff. 17.50

i.v.m. Goede Vrijdag is er op donderdag koopavond.
Aanbiedingen zijn geldig van 26 maart t/m 5 april 1997

z
u
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Goudvissen 10 stuks 1O
Vijverpomp 69,c

Aarde werkkru ik 14
Fruitbomen
div. soorten/half stam 18,!

Beuken

oo
9
OO

95

50

80

2e Paasdag geopend
grondtestdag

(proefmonsters meenemen)

Door de week zijn wij vanuit alle richtingen goed te
bereiken

ORDEN

Ruurloseweg 65a. Vorden. tel. (0575) 55 36 71

Problemen ^
ngifte5

Administratie- en belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg
Telefoon (0575) 463274

Voor het deskundig en toch betaalbaar invullen van
al uw aangiften. Tevens het adres voor een totaal-
pakket administratieve dienstverlening.

• verzorging financiële admini-
stratie midden- en kleinbedrijf
en agrariërs
mineralenadministratie
loonadministratie
samenstellen jaarstukken en
tussentijdse rapportage
verzorging alle belastingzaken
deskundige adviezen
bed r i jf sbegeleid i n g

Speciaal voor het invullen van uw

belastingaangiften
houden wij extra een zittingsavond op woens-
dag 26 maart van 17.3O tot 19.3O uur.
Gaarne telefonische afspraak.

Lid: Ned. College van Belastingadviseurs,
aangesloten bij Federatie Adviserende Beroepen

Vrijdag 28 maart a.s. (Goede Vrijdag) Is ons kantoor
de gehele dag gesloten



SPORT-K
V o e t b a l

De Gazelle l (Deventer) - Vorden l
Om de aansluiting met de kopgroep te
behouden mocht Vorden deze middag
niet verliezen. Door goed verzorgde
kombinaties schiep Vorden zich goede
kansen. Ook de achterhoede van
Vorden gaf in de beginfase geen krimp.
In de 28e minuut schoot Mare van der
Linden op de paal. Even later kreeg de
Gazelle op de rand van de zestien me
ter een vrije trap toegewezen. Marco
Habrink krulde de bal langs "het
muurtje" achter keeper Marinho
Besselink: 1-0. Vorden trachtte de ge-
lijkmaker te forceren. Via de midden-
velders Ronnie de Beus en Hugo van
Ditshuizen werden de voorhoedespe-
lers van Vorden bediend. Eerst kreeg
Mark Sueters een unieke kans om te
scoren, doch de bal hobbelde langs de
paal. In blessuretijd werd Mark Sueters
op maat aangespeeld door Ronnie de
Beus. Vanaf de rand van de zestienme-
ter liet hij een enorme pegel los die on-
houdbaar voor de keeper van de
Gazelle in de rechterbovenhoek in
sloeg: 1-1.
Omdat beide ploegen de aanval op-
zochten ontspon zich een spannende
wedstrijd. De snelle vleugelspelers van
de Gazelle werden door Erik Olden-
have en Oscar Olthuis behoorlijk aan
banden gelegd. In de 68e minuut zette
Mark Sueters met een simpele schijn-
beweging de doelman van de Gazelle
op het verkeerde been en scoorde be-
heerst: 1-2.
De Gazelle trok massaal naar voren. 8
Minuten voor tijd gleden een speler
van de Gazelle, doelman Marinho
Besselink en Oscar Olthuis gezamen-
lijk naar de bal. De speler van de
Gazelle kwam te val. De overigens uit-
stekend leidende scheidsrechter zag
hier terecht een penalty in. De penalty
ketste tot opluchting van de Vorden
aanhang via de binnenkant van de
paal het veld weer in. Vorden gaf hier-
na het heft niet meer uit handen en
won verdiend.
•Maandag 2e Paasdag speelt Vorden
thuis tegen titelkandidaat Loener-
mark.

Uitslagen
DEO Al - Vorden Al 1-2; Vorden BI -
Klein Dochteren BI 4-2; Eefde BI -
Vorden B2 10-2; Gazelle Dieren Dl -
Vorden Dl 3-0; Vorden El - Erica El 0-6;
Vorden E2 - Zutphen El 4-1; Gazelle
Dieren E5 - Vorden E3 1-6; Hercules Fl -
Vorden Fl 1-1; Warnsveld F2 - Vorden
F2 0-4; Vorden F3 - Oeken F2 1-1.
De Gazelle l - Vorden l 1-2; Grol 3 -
Vorden 2 0-1; KSH 2 - Vorden 3 4-1;
Eerbeekse Boys 5 -Vorden 5 3-1; Vorden
6 - Steenderen 4.

Programma
Zutphania Al - Vorden Al; Vorden BI -
Halle BI; Vorden B2 - Harfsen BI;
Markelo C2 - Vorden Cl; Vorden Dl -
Eefde Dl; Be Quick El - Vorden El; SHE
El - Vorden E2; Vorden E3 - Warnsveld
E7; Vorden Fl - AZC F2; Vorden F2 -
Dierense Boys Fl; Warnsveld F5 -
Vorden F3.
Vorden l - Loenermark 1; Vorden 2 -
Enter 3; Vorden 3 - Eibergen 4; Dierense
Boys 5 - Vorden 4.

Ratti
Na een aantal forse nederlagen in 1997,
kreeg Ratti afgelopen zondag tegen
Gorssel net niet het loon naar werk. Het
werd 1-2 voor de gasten. Ook in deze
wedstrijd wist de tegenstander van Ratti
weer binnen een minuut te scoren.
Ratti ging gelijk goed in de tegenaanval

en wist enkele kansen te creëren. Helaas
werden zij gemist. Echter Raymond
Lichtenberg wist wel raad met een
mooie kans en kopte de gelijkmaker in.
De rest van de eerste helft ging mooi te-
gen elkaar op. In de tweede helft trok
Gorssel toch langzaam de wedstrijd
naar zich toe, maar ze wisten zich ech-
ter geen reële kansen te creëren.
Maar het ging in de laatste 5 minuten
toch mis voor Ratti, uit een vrije trap
wist Gorssel de bal mooi voor te geven
waar de Gorsscl-spits vrij stond om in
te koppen. In de laatste paar minuten
kon Ratti niet echt meer aandringen
waardoor ook deze wedstrijd verloren
ging, een puntje had Ratti wel verdient
want het hele team had hard gewerkt.

Uitslagen jeugd
Winterswijk BI - Ratti BI 13-0; Ratti Cl
- de Hoven Cl 2-3; Sp. Neede D2 - Ratti
Dl 0-3; Ratti El - Sp. Rekken El 1-9;
Rietmolcn Fl - Ratti Fl 6-1.

Programma
Ruurlo Al - Ratti Al ; Erica '76 C2 - Ratti
Cl; Ratti Dl - SVBV Dl; Sp. Eibergen E2
- Ratti El; Ratti Fl - Reunie F2; Sc.
Klarenbeek 4 - Ratti 5.
Dierense Boys l - Ratti l (dames).

Socii
Uitslagen
Socii A - Zutphania A 3-2; Halle C - Socii
C 3-2; Wilhelmina^|S E - Socii E 2-8;
AZC F -Socii F 4-3. W
Socii 2 - Grolle 6 0-2; Witkampers 5 -
Socii 3 0-4; Socii 4 - Erica '76 3-3; Erica
'76 8 - Socii 5 3-0; Warnsveldse Boys 5 -
Socii 6 6-0.

Programma
Wolfersveen A - Socii A; Socii C - Etten
C; Socii E - Be Quick E; Socii F -
Zutphania F.
Steenderen l - Socii l ; Be Quick 5 - Socii
3; Hoven 7 - Socii 4; Socii 5 - Baakse
Boys 5; Oeken 4 - Socii 6.

Bridge
Bridgeclub "B.Z.R." Vorden
Uitslagen van woensdag 19 maart 1997
Groep A: 1. mv./hr. Scholten 65.9%; 2.
mv./hr. V.d. List 63.8%; 3. v. Burk/
Hendriks 58.5%.
Groep B: 1. Gerichhausen/Kamp 65.4%;
2. mv./hr. Führi Snethlage 64.2%; 3.
mv./hr. Speulman 60.8%.

Volleybal
Dash heren l
Zaterdag 22 maart moest Dash aantre-
den tegen de nummer vier SV
Voorwaarts uit Twello. De vorige wed-
strijd was geëindigd in een eenvoudige
3-0 overwinning voor Voorwaarts, en
gezien het verschil op de ranglijst werd
een moeilijke wedstrijd verwacht.
Aanvankelijk leek het de goede kant
uit te gaan voor Dash. Met een prima
blokkering en een gevarieerde aanval
dwong Dash Voorwaarts tot het maken
van fouten. Er stond dan ook een ver-
diende 10-4 voorsprong op het score-
bord. Om onbegrijpelijke redenen
stortte het spel van Dash dramatisch
in, zodat Voorwaarts acht punten op rij
kon scoren. Dash hervond zich, maar
het was al te laat om de set nog te win-
nen. De eindstand was 15-13 voor
Voorwaarts.
In de tweede set functioneerde de blok-
kering niet meer, zodat Voorwaarts
met slim geslagen ballen de verdedi-
ging van Dash tot wanhoop bracht. Na
een 3-0 voorsprong voor Dash werd het
10-5 voor Voorwaarts. De heren uit
Twello wonnen de set verdiend met 15-
8. De derde set kende een scoreverloop

zoals die eerder in de eerste set was
waar te nemen. Dash nam in een korte
tijd een enorme voorsprong omdat
Voorwaarts, wellicht door gebrek aan
concentratie, geen goede pass meer
kon produceren. De lastige service van
Vordense zijde zorgde voor de 9-1 voor-
sprong. Ook nu kon Dash de leiding
niet behouden. Door persoonlijke
(stop)fouten liet Dash het initiatief aan
Voorwaarts. De aanvallers sloegen de
ballen regelmatig in de contra, waar
Dash geen verweer op had. Voorwaarts
haalde Dash bij, maar op 9-9 had Dash
zich weer herpakt. De heren uit Vorden
leverden genoeg strijd, maar Voor-
waarts bleek gewoon een maatje te
groot. De set eindigde in een 15-13
overwinning voor Voorwaarts.
Dit betekende de eerste 3-0 nederlaag
in lange tijd. Dash staat nu met nog
drie wedstrijden te gaan vast op de
laatste plaats. Het probleem lag dit
weekend weer op het gebrek aan aan-
valskracht en de ploeg lijkt ook enigs-
zins moe van het verliezen. Toch is er
nog kans op het behoud van het pro-
motieklasseschap. Op 5 april speelt
Dash om 15.45 uur een cruciale wed-
strijd in en tegen Heeten.

Dames Dash/Sorbo l - Hevo
Afgelopen zaterdag moesten de dames
van Dash/Sorbo l naar Heino afreizen
om daar een wedstrijd te spelen tegen
Hevo dames 1. ^^
Het team van Dash/Sorbo ̂ ^Pd geteis-
terd door ziekte. En hadden 3 zeer goe-
de invalsters bij zich. De eerste set wis-
ten we dan ook te winnen met 15-11. De
tweede set zakte de concentratie dus-
danig weg dat de dames vaceren met
14-16. De derde set was al e^Pi drama-
tisch, mede door de vele lijnrechtelijke
fouten verloren we weer met 15-10. In
de vierde set waren de dames van
Dash/Sorbo l er erg op gebrand om de-
ze set te winnen. Dat deden ze dan ook
met 16-17. De vijfde en laatste set ging
het spel van beide kanten gelijk op. Het
was een leuke set om te zien. Maar ook
in deze set werden de dames uit
Vorden benadeeld door de lijnrechters.
We verloren met 15-13. Dit resulteerde
in een 3-2 verlies voor Dash/Sorbo.

Dames Dash 2 in finale van de
IJsselcup
Zaterdag 29 maart (paaszaterdag) wor-
den in de sporthal "De Kamp" in
Hengelo (G.) de finales gespeeld om de
"IJsselcup", de districtsbeker van het
district IJsselstreek van de Nederlandse
Volleybal Bond.
Ons eigen Dikke Konten Team (Dash
dames 2) heeft zich geplaatst voor de
finale. Deze wedstrijd wordt gespeeld
tegen de dames van D.V.O. uit Hengelo
en zal beginnen om 13.00 uur. Het
team van D.V.O. is erg gebrand op re-
vanche, omdat ze in de reguliere com-
petitie van onze dames hebben verlo-
ren. Trainer Gerrit Limpers en coach
Nout van Houte hebben gekozen voor
een fanatieke voorbereiding, zodat het
Dikke Konten Team de beker mee kan
nemen naar Vorden. Zij hopen dan ook
dat er veel supporters het team zullen
ondersteunen, ook al omdat D.V.O. een
thuiswedstrijd speelt. Om 15.00 uur is
de heren finale gepland. De strijd zal
hierbij gaan tussen de heren van Side-
Out en Voorwaarts.

Uitslagen
v.v. Lettele 2 - Dash 6 dames 0-3; Side
Out 2 - Dash 2 heren 1-3; v.v. Lettele 2 -
Dash 3 heren 1-2; s.v. Voorwaarts - Dash
l meisjes c 3-0; Heeten l - Dash 2 da-
mes onbekend; A.B.S. 3 - Dash 4 dames
onbekend; Hevo - DASH/SORBO 3-2;
Dash 3 - s.v. Voorwaarts dames 3-0;

Dash l - s.v. Voorwaarts heren 0-3; Dash
5 - DVO 6 dames 3-0; Dash l - se. Gorssel
l meisjes B 2-1; Dash 7 - s.v. Harfsen 5
dames 0-3; Dash 6 - Devolco 9 dames 3-
0; Dash 2 - Devolco 2 meisjes B 0-3.

Paardensport
L.R. & P.C. de Graafschap
In het weekend van 14 en 15 maart
werd er in Laren een viertal wedstrij-
den voor pony's gehouden.
Het viertal bestaande uit Marina
Gotink met Goof, Marieke Rossel met
Sonja, Suzan Koop met Frcedom,
Cynthia Kornegoor met Tosca en Annc-
Maric Kornegoor met Simone onder
leiding van Jonen Heuvelink, behaal-
den in het totaal klassement een 3e
prijs.
Naast deze prijs behaalden enkele com-
binaties ook nog een prijs in de indivi-
duele dressuur en het springen,
Marina Gotink met Goof behaalde de
2e prijs in de L dressuur met 165 pun-
ten en een 3e prijs in het L springen.
Marieke Rossel behaalde een Ie prijs in
het B springen en een 2e prijs in de B
dressuur met 164 punten.
Suzan Koop behaalde met Freedom een
Ie prijs met 163 punten in de L dres-
suur.
In dit weekend werd ook een dressuur
wedstrijd voor paarden gehouden in
Lochem.
In de B dressuur behaalden Irene
Regelink met Lea een Ie prijs met 182
punten en Simone Baauw met Limone
een 5e prijs met 169 punten.

Kaarten
Afgelopen zaterdag vond voor het der-
de achtereenvolgende jaar de open
Vordense klaverjas- en jokerkampioen-
schappen plaats. Deze werden gehou-
den in "De Herberg". In totaal waren er
75 deelnemers. Bij het klaverjassen
ging de eerste prijs naar Gerrie Bos.
Hans Cup werd tweede en Ab Spies der-
de. Bij het jokeren ook al een vrouwe-
lijke kampioen. Hier ging Marie
Lauckhart met de eerste prijs strijken.
Erna Schut werd tweede en Riet Cup
legde beslag op de derde plaats. De or-
ganisatie van de kampioenschappen
was in handen van de familie de Beus.

V i s s e n
De Vordense hengelaarsvereniging
hield zaterdagmiddag in de Berkel de
eerste wedstrijd van het seizoen waar-
bij de prijzen uit eieren bestonden. In
totaal deden er 14 seniorleden en ze-
ven jeugdleden mee. De vangst was
slecht. Slechts twee vissen! Deze wer-
den gevangen door voorzitter D.
Wen stenenk met een lengte van 39
centimeter. Toch was er voor elke deel-
nemer een beloning in de vorm van
een mandje met eieren. De competitie
voor de senioren begint op 27 april.
Voor de jeugd is dit donderdag l mei.

M o t o r s p o r t
De Vordense auto-en motorclub "De
Graafschaprijders" organiseerde zon-
dag de open Noord-en Oost
Nederlandse kampioenschappen orien-
tatieritten (ONONOK). Voor de A en B
klasse bedroeg de lengte respectieve-
lijk 96 en 95 kilometer. Verder was er
nog een C-klasse.met een lengte van 45
kilometer. De uitzetters waren Jan
Luiten en Erik Klein Reesink. Start en
finish waren bij gasterij Schoenaker
waar Bert Regelink na afloop de uitsla-
gen bekend maakte.
Uitslag A-klasse: l HJ. Cortumme/me-
vrouw G. Mennink, Toldijk 100 straf-



punten; 2 B. Regelink/mevrouw E.
Regelink, Vorden 235 str; 3 W.D.
Wisselink/mevrouw G. Wisselink,
Ruurlo 237. B-Klasse: l R.Pit/A.K. de Boer,
Pesse 459; 2 J.van Wijk/mevrouw J. Wijk

Hoogeveen 474; 3 GJ .te Veldhuis/Wilma
de Veer, Halle 518. C-klassc: l S.
Lelieveld/mevrouw Lelieveld, Groningen
151 strafpunten; 2 J. Slagman/G, van
Veldhuizen, Vorden 182; 3 M.

Maalderink/mevrouw Maalderink, Tol-
dijk 216. Teams A-klasse: l "De
Graafschaprijders", Vorden 776 strafpun-
ten; 2 AMBC Wczep 954; 3 Mac De
Walden Drachten 1055. Teams B-klasse l

Mac Midden Drenthe Westerbork 1481; 2
"De Graafschaprijders",Vorden 1651 ;3
Mac Stadskanaal 1828. Teams C-klasse l
"De Graafschaprijders",Vorden 638; 2
Mac De Walden Wolvega 655.

A G E N D A
MAART 1997

Jeu de Boulebaan bij de Wehme
(info bij receptie) SWOV open tafel
iedere dag bij de Wehme.

25 Plattelandsvrouwen, excursie
26 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
26 BZR Vorden in het Dorpscentrum
26 Plattelandsvrouwen, boekbespre-

king
30 Paasvuur Kranenburg
31 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum

APRIL
ledere dag:

SWOV Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme
info bij de receptie

1 Gewone Soosmiddag Kranenburg
2 Welfare handwerken Wehme
2 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
2 HVG Wichmond, Lezing
2 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
3 Bejaardenkring Dorpscentrum
7 Vrouwenclub Medler

Boekbespreking
7 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
8 Plattelandsvrouwen koffiemiddag
9 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
9 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
10 HVG dorp Ringmiddag in de

Herberg
14 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
15 Soos Kranenburg Middag
15 NCVB Vorden
16-18 Plattelandsvrouwen Handwerk-

tentoonstelling
16 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
16 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
16 HVG dorp Lezing over Portugal
16 Welfare handwerken Wehme
17 HVG Wildenborch, Mevr.

Boersbroek orchideeën
17 Bejaardenkring Vorden
19 Plattelandsvrouwen stekjes ruil-

markt
20 Klootschiettournooi K.S.V. Kapel

Wildenborch
21 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
21 Vrouwenclub Medler - Zonnebloem
23 Plattelandsvrouwen ééndagsbc-

stuur
23 HVG Wichmond J. Marijnisscn
23 ANBO Klootschieten bij 't Olde

Lettink
24 Plattelandsvrouwen doc-middag
24 Bridgeclub BZR Vorden in het

Dorpscentrum
27 HSV de Snoekbaars. Senior-

wedstrijden
27 Vorden Zingt in de Dorpskerk
28 Bridgeclub Vorden in het

Dorpscentrum
29 Soos Kranenburg gewone middag

Vrouwenclub Medler
Maandag 17 maart was de heer
Krijnsen uit Hengelo (O) te gast op het
Medler. Hij kwam vertellen over het le-
ven van en met een MS patiënt en wat
de MS Vereniging allemaal doet. Hij las
verschillende gedichten voor die door
zijn vrouw - ook MS patiënt- zijn ge
maakt. Na de pauze was er een video-
band te zien van mevrouw Krijnsen die
vertelde hoe ze aan het schrijven was
geraakt. Het was een prachtige avond
waarbij je kon zien dat je met humor,
een hobby en heel veel hulp en steun
van anderen het leven toch een beetje
draaglijk kunt maken.

Informatiemiddag over
verkeersveiligheid
voor vijftig plussers
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
en Veilig Verkeer Nederland houden op
dinsdag 8 april een informatiemiddag
over verkeersveiligheid. Deze middag
heeft plaats in het Dorpscentrum. De
toegang is gratis. Uit diverse testen is
gebleken dat lang niet alle vcrkeers-
declnemers op de hoogte zijn van de
geldende verkeersregels. Dit heeft vaak
ongelukken tot gevolg met schade of li-
chamelijk letsel.
Aansluitend worden er op donderdag
10 april door de Stichting Welzijn
Ouderen Vorden en de plaatselijke af-
deling van Veilig Verkeer Nederland
weer rijvaardighcidsritten gehouden
voor automobilisten van 50 jaar en ou-
der. Alle deelnemers zullen allereerst
een ogentest ondergaan. De rijvaardig-
heidsrit heeft plaats in uw eigen auto
in gezelschap van een rij-instructeur, 's
Avonds is er een instructiebijeenkomst
en ontvangen de deelnemers een
BROEM-pakket. De rijtest heeft geen ge-
volgen voor uw rijbewijs.

Paasdienst
In een feestelijke dienst op Eerste-
Paasdag in de Dorpskerk zal aan de ge-
meente de heer Lenselink worden voor-
gesteld. Lenselink is pastoraal mede-
werker Zolang de vacature na het ver-
trek van dominee Klaasens nog niet is
vervuld, zal hij dominee H. Wcsterink
en mevr^^ R. Visser-van der Sijdc bij-
staan in^Pt pastoraat. De hervormde
Gemeente heeft in de vacature van
Klaassens overigens een beroep uitge-
bracht op dominee M. Beitier van de
Hervormde Gemeente te Zoclcn. Over
enkele w^ten zal bekend zijn of Bei tier
het beroS^iannccmt.
Dominee Westcrink zal Eerste Paasdag
voorgaan in de dienst die als thema
"Blijf niet in het donker" meekreeg.
Het Paasevangclie zoals opgetekend in
Johannes 20 staat centraal. Aan de
dienst zullen verder organist Rudi van
Straten en trompetist Dick Boerstoel
hun medewerking verlenen. Voor de
kinderen van de jeugdkerk, club, zon-
dagsschool en kindernevendienst is er
zondag voor de dienst een Paasontbijt
in de Voorde.
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Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Nederland-
se Bond van Plattelandsvrouwen houdt
woensdag 26 maart haar maandelijkse
bijeenkomst. Voor deze avond is me-
vrouw Klein Kranenbarg uit Geesteren
uitgenodigd. Zij zal het boek "Sil de
strandjutter" van Cor Bruijn bespre-
ken. De bijeenkomst wordt gehouden
in "de Herberg".

Nieuwe eigenaren kaaswinkel

Gcrtjan Kranen (25) en Silvia Nijland
(24) hebben de kaas- en notenwinkcl
van Elly Tceuwcn aan de Zutphcnsc-
weg overgenomen. De naam Chateau
is inmiddels omgedoopt in Pcanut
Delicatessen. Gertjan Kranen en Silvia

Nijland zijn afkomstig uit Enschede
waar ze sinds vier jaar ook een kaas- en
notcnwinkel hebben. Het assortiment
van de winkel is flink uitgebreid. Zo
zijn er diverse soorten kaas bijgeko-
men. Zie ook advertentie.

06-11
112 DAAR RED JE LEVENS MEE

Lindese theater presenteert nieuw programma

Theater Onder de Molen start
nieuw seizoen met Van Ulsen
Theater Onder de Molen in Linde
start op Tweede Paasdag het nieuwe
seizoen. Op het programma staat
een optreden van de 70-jarige ac-
teur Henk van Ulsen. In het ander-
half uur durende programma
"Spelen met woorden" draagt hij
met zijn karakteristieke stem onge-
veer vijftig gedichten voor en lootst
Henk van Ulsen het publiek door
het wonderlijke woud dat taal heet.

Op zaterdag 5 april speelt het Klein
Theater Doetinchem twee écnacters
van de in Nederland vrij onbekende
Mexicaanse schrijver Urtusatcqui.
Urtusatequi is van beroep arts en dra-
maturg en heeft toneelschrijven als
hobby. Hij schrijft voor zowel kinderen
als volwassenen, maar altijd speelt de
gewone man met zijn alledaagse be-
sognes een grote rol. Klein Theater
Doetinchem koos voor de stukken
"Volver" en "Koel herder water".

Op zondagmiddag 11 mei zal de beken-
de columnist en schrijver A.L. Snijders
zijn opwachting maken. Op zijn naam
staan bijvoorbeeld de boeken "Ik leef
aan de rand van de wereld", "De taal
van de hond" en "Het kalme glijden
van de boot naar de waterval". Zijn
voordrachten zullen worden afgewis-
seld met muziek van de gitarsten Jan
Guichelaar en Arnold Slaghek. Snijders
trad al eerder op in theater "Onder de
molen" en is op veler verzoek - vanwe-
ge zijn unieke vertelkunst en eigenzin-
nige voordracht - opnieuw uitgeno-
digd.

Op zondagmiddag 18 mei zal schrijver
Peter Hoefnagels worden geïnterviewd
door literatuurkenner Joost Minnaard
ove zijn romans en novelles. Aan bod
komen onder andere de boeken "De vi-
oolspeler", "De vulkaan", "Het eiland"
en het laatst verschenen boek "De on-
bekende bevrijding". Peter Hoefnagels
zal ook op zondag l juni zijn opwach-
ting maken, tijdens deze middag zal
hij aan de hand van dia's een boeiend
verhaal houden over "De vervalser van
Vermeer". Hoefnagels kreeg hiervoor
de beschikking over particuliere brie-
ven van Han van Meegeren en het dos-
sier van de strafzaak.
Op zondagmiddag 6 juli komt nie-
mand minder dan oud-abassadcur en
schrijver F. Springer naar het Lindese
theater. Springer heeft diverse schitte-
rende boeken op zijn naam staan zoals
"Bericht uit Hollandia", "Bandung,
Bandung" en "Tabee New York". Op 6
juli zal F. Springer voorlezen uit eigen
werk en praten met het publiek. Ook
de vaste medewerkers van het theater
ontbreken dit seizoen niet. Van 2 juli
tot en met 27 augustus zal iedere
woensdagavond een afwisselend pro-
gramma op de planken worden ge-
bracht met als titel "Verhalen en mu-
ziek. Aan dit programma doen mee de
Vordense troubadour Gery Groot
Zwaaftink, Diny Hiddink (schrijfster),
Peter Hoefnagels (verhalenverteller),
Ben Rogmans (verhalenverteller), Jan
Guichelaar (gitarist), Arnold Slaghek
(gitarist), Adri Schoonens (pianist), Jan
Veldhuis (midwinterhoonblazer) en
Wini Hooghiemstra (goochelaar).



KOOPZONDAG
2e PAASDAG

SONY
DIGITALE VIDEOCAMERA

Laat u verbazen over zijn beeldkwaliteit, grootte, gewicht en mogelijkheden
van deze bijzondere camera. NU MET EEN SPECTACULAIRE INRUIL-
AKTIEÜ

SONY
PLAYSTATION

Voor jong en oud, van 8 tot 80 jaar. Iedereen die hiermee gespeeld heeft,
wil nooit meer wat anders. U kunt dit zelf ervaren door mee te spelen met
het fantastische spel FORMULE 1. Voor de winnaar ligt er een grote prijs
te wachten. DOE ALLEN MEE !!

VAPORETTO
STOOMREINIGERS

Schoonmaken met alleen water? Dat kan met de VAPORETTO STOOM-
REINIGERS. Uw vloerbedekking, sanitair, ramen en meubels worden weer
zo goed als nieuw met dit wonderbaarlijke apparaat. KOM KIJKEN NAAR
DE DEMONSTRATIE!!

CD AANBIEDINGEN
Diverse aanbieding zijn aanwezig op onze cd afdeling. VOOR ALLE
ANDERE CD'S GELD ALLEEN OP ZONDAG 10 % KORTING !!

eicpert
RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO GLD., TEL: (0575)

Alvast om te noteren: a.s. Hemelvaartsdag begint in Hengelo een spectaculaire 4-daagse met vele
attracties. Vier hemelvaartsdagen in Hengelo! Geopend van 10.00 tot 16.00 uur

ADVÏ :N KOST GE D
NI ADVÏ :N
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Beleef het boerenleven in de Achterhoek

Met de fiets de boer op
In de Achterhoek hebben in school-
vakanties in de maanden mei, juli,
augustus en oktober agrarische
fietstochten onder leiding van een
gids plaats, onder de naam 'Met de
fiets de boer op'. Tijdens deze toch-
ten maken de fietsers kennis met
het leven en werken op de boerderij
en krijgen ze inzicht in zaken als
ruilverkaveling, soorten bedrijfs-
voeringen en geïntegreerde akker-
bouw. Een deskundige gids wijst de
weg en vertelt onderweg allerlei we-
tenswaardigheden over het Achter-
hoekse plattelandsleven. VW Win-
terswijk organiseert de tochten op
dinsdagmiddag en de VW's Lo-
chem-Laren-Barchem en Zelhem op
woensdagmiddag.

Tijdens elke fietstocht wordt een be-
zoek gebracht aan één of meer in be-
drijf zijnde boerderijen of aanverwante
agrarische bedrijven. De eigenaar
toont zijn bedrijf, vertelt zelf over zijn
bedrijfsvoering en beantwoordt vra-

gen. Men maakt kennis met het leven
en werken op de boerderij. Tevens krij-
gen deelnemers de mogelijkheid een
glas melk vers van de koe te proeven!
Verschillende soorten boerenbedrijven
kunnen worden bezichtigd: een rund-
veehouderij met melkvee en jongvee,
een akkerbouwbedrijf met als neven-
tak vleesvarkcns en een boerderij met
een biologische bedrijfsvoering.
De fietstochten hebben plaats op dins-
dag en woensdag in de schoolvakanties
in mei, jul i , augustus en oktober. De
deelnemers vertrekken in de vroege
namiddag vanaf de desbetreffende
WV-kantoren en zijn aan het eind van
de middag weer terug. Reserveren is
noodzakelijk! Groepen kunnen in over-
leg eventueel ook op andere dagen de-
ze tocht maken.
Inlichtingen en reserveringen voor de
tochten op dinsdag bij VW Winters-
wijk, tel. (0543) 51 23 02; op woensdag
bij VW Lochcm-Laren-Barchem, tel.
(0573) 25 18 98 of VW Zelhem, tel.
(0314) 62 38 11.

Kom vrijdag langs
in onze inschrijfbus!

Tempo-Team Uitzendbureau komt van
l april t/m 23 mei elke vrijdag naar
Vorden. U kunt ons dan van 14.30 tot
18.00 uur vinden op de Enkweg op het
Sorbo terrein. In ons rijdende kantoor
kunt u zich inschrijven en informeren

naar uw mogelijkheden op de tijdelijke
arbeidsmarkt. U vindt ons ook nog in
een aantal andere plaatsen zoals Does-
burg, Dieren, Varsseveld, 's-Heerenberg,
Winterwijk, Ulft, Eibergen, Borculo en
Lochem. U hoeft dus niet ver van huis!

tempo-team uitzendbureau
Zutphen, Stationsstraat 20-22, (0575) 54 28 33

Donor-codicil,
van levensbelang

Allerhand
in 't Saksenland

Tot een van de veel bezochte landgoederen in de Achterhoek behoort
ook het landgoed Hackfort. Terecht overigens, want de natuurlief-
hebber krijgt hier alles wat zijn hartje begeerd. Zowel de dieren- als
de plantenwereld is hier zeer gevarieerd en ook de vogelwereld kent
hier een grote verscheidenheid.
Gelukkig wordt nu de watermolen, die de laatste jaren nu niet be-
paald voor de schoonheidsprijs in aanmerking kwam, weer in oude
glorie hersteld. In de beek is reeds een nieuwe stuw aangebracht. Een
heel karwei lijkt dat geweest te zijij, er zit nogal wat zwaar hout in
verwerkt. Wie er oog voor heeft kan genieten van zo'n stuk vakman-
schap. Als straks ook het nieuwe molenrad weer op de as is bebestigd
zal deze onderslagmolcn uit ongeveer 1700 weer kunnen malen. En
is Vorden weer een bezienswaardigheid rijker. Omstreeks 1700 was
hier ook nog een oliemolen maar deze schijnt reeds voor 1775 ver-
dwenen te zijn.
Als u hier toch bent bekijk dan ook eens de twee leeuwen die de
wacht houden aan weerszijden van de toegangsweg naar het kasteel.
Van 1788 tot 1984 stonden deze leeuwen aan weerszijden van de toe-
gangstrap voor het kasteel opgesteld.
De alliantiewapcns van de geslachten van Westerholt en Von Oer her-
inneren aan het huwelijk van Hendrik Willem van Westerholt en
Margaretha Elesabeth von Oer in 1696. Deze wapens bevinden zich op
de sokkels waarop de leeuwen staan. En verder is een voorjaarswan-
deling over het landgoed ook best een aangename tijdspassering.
Veel plezier als u die maakt.

H.G. Wullink.

•



Lente van start bij
Visser Mode
Visser Mode hield de afgelopen tijd een drietal modeshows in haar zaak.
Tijdens de eerste show was te zien dat Visser Mode van alle markten thuis
is: van jong tot klassiek, kleding voor werk en vrije tijd maar ook voor een
speciale gelegenheid kan men bij Visser Mode terecht. Vervolgens was het
de beurt aan de Idndermode van Visser Mode. Wederom een spektakel van
de eerste orde waarbij Hananja, Jesse, Jeroen, Emiel, Loes, Karin, Martine,
Tim en Lise onder leiding van Reina Groenendal de vrolijke en stoere kin-
dermode voor dit voorjaar lieten zien. Tot slot was er de seniorenmode-
show waarbij Visser Mode liet zien dat ze ook voor de senioren een uitge-
breide collectie in huis heeft. De kapsels van de dames waren hierbij per-
fect verzorgd door Heersink Haarmode. Kortom Visser Mode heeft volop
voorjaarsmode in huis, waarbij de collecties voor de dames, heren en kin-
deren steeds weer aangevuld worden met nieuwe items.

Wethouder geeft startsein
voor Landschapsbeleiésplan
Op het erf van de familie Van Til
aan de Okhorstweg in Wichmond is
vorige week donderdag de uitvoe-
ring van het landschapsbeleidsplan
van start gegaan. Samen met verte-
genwoordigers van de Vordense
Landbouw Federatie, Leefbaarheid
Vorden en de provincie Gelderland
plantte wethouder M. Aartsen-den
Harder zes laanbomen. Op het erf
an de familie Van Til zijn verder ne-
genhonderd vierkante meter hout-
singel, 100 vierkante meter beuken-
haag en acht fruitbomen geplant.

De heer R. Mennink van de gezamelijke
Vordense landbouworganisaties felici-
teerde de gemeente met de start van de
uitvoering. Volgens Mennink was de
landbouw in eerste instantie nogal te-
rughoudend. Boeren zijn echter niet
anti natuur. Nu de uitvoering op vrij-
willige basis gaat en de aangebrachte
beplanting geen belemmering vormt
voor de agrarische bedrijfsvoering kan
ook de landbouw zich vinden in de uit-
voering van het plan. Hij wenste de ge-
meente veel succes bij de uitvoering.
In maart 1996 heeft de gemeenteraad f
80.000,- beschikbaar gesteld voor de

uitvoering van projecten die uit het
landschapsbeleidsplan voortvloeien.
Volgens wethouder Aartsen is het doel
van het landschapsbeleidsplan is twee-
ledig. Enerzijds het weergeven van de
gemeentelijke visie op het Vordense
landschap en anderzijds het geven van
uitgangspunten voor een actief uitvoe-
rend beleid. Daarnaast wordt het plan
gebruikt als een beleidsmatig kader
voor bijvoorbeeld de uitvoering van de
kapvcrordening en het beoordelen van
aanlegvergunningen.
Zonder dat de gemeente aan actieve
projectwerving heeft gedaan, zijn er in
totaal 18 projectvoorstellen ingediend.
Acht daarvan zijn afkomstig van land-
bouwers. De totale uitvoeringskosten
van de 18 projecten zijn geraamd op f
70.000,-. Hiervan wordt f 20.000,- be-
steed aan onderhoudsprojecten. Het
overige deel wordt gebruikt voor de
aanleg van nieuwe landschapselemen-
ten. De werkzaamheden worden uitge-
voerd door Delta Groenbouw. Het is de
bedoeling dat de uitvoering van pro-
jecten de komende jaren wordt gecon-
tinueerd. In april 1997 zal de Vordense
gemeenteraad hierover een besluit ne-
men.

Karaoke
Op Eerste Paasda^fcal bij Café Coen
Evers te Velswij^^en karaokeshow
plaatsvinden. Na het succes van 2 jaar
geleden bleek Theo Tankink opnieuw
bereid met zijn karaokeshow naar de
Velswijk af te reizen. Nieuw dit keer is
het onderdeel "Bellen voor de bar". In
het café is inmiddels een ruime hoe-
veelheid bellen geïnstalleerd om het de
klanten zo makkelijk mogelijk te ma-
ken om een drankje te kunnen bestel-
len. Om die reden wordt iedereen
vriendelijk uitgenodigd om deze avond
zijn eigen bel mee te nemen, zeker als
je wat wilt drinken.

Paasvuur in Velswijk
Op zondag 30 maart, Eerste Paasdag, is
er een groot Paasvuur te zien in de
Velswijk. De laatste weken is er veel
snoeihout gebracht wat een grote
houtstapel opleverde. Het Paasvuur
vindt plaats op de kruising van de
Kruisbergseweg en de Schooltinkweg
(tussen Velswijk en Hengelo). De stapel
wordt aangestoken door de Zelhemse
burgemeester Theo Heere. Daarna ver-
trekken de kinderen bij D'n Draejer
voor een lampionoptocht naar het
Paasvuur, met muzikale begeleiding
van St. Jan uit de Keijenborg. Het
Paasvuur in de Velswijk wordt voor de
13e keer gehouden en trekt de laatste
jaren enkele duizenden toeschouwers.
Er is voldoende parkeergelegenheid en
de toegang is gratis.

Herfst 1997 meer duidelijkheid
over route noordtak Betuwelijn

INGEZONDE MEDEDELING
(buiten verantwoording van de redactie.)

't Beeckland
In Vordens Contact van 19 maart lezen
we dat scholengemeenschap 't Beeck-
land bij de gemeente Vorden een ver-
gunning heeft aangevraagd voor
nieuwbouw aan de Overweg. Prettig
voor leerlingen en personeel om bin-

nen afzienbare tijd een nieuwe school
te kunnen betrekken als de aanvraag
goedgekeurd wordt.
Nu vraag ik mij af of ouders en verzor-
gers van de betreffende leerlingen wel
zo ingenomen zullen zijn met de loca-
tie. De kinderen moeten dagelijks
meerdere keren over een overweg met
halfopen bomen, waar meer dan 40
treinen passeren.

Ank Baak -van Eek,
Zuivelhof l, 7251 EH Vorden.

Er zijn meerdere routes denkbaar
voor de Noordtak van de Betuwel-
ijn. Het tracé Doesburg-Zutphen ten
oosten van Warnsveld staat met stip
bovenaan, aldus gedeputeerde J. de
Bondt tijdens een bijeenkomst in
de Boggelaar. Het is overigens nog
allerminst zeker dat de Noordtak er
komt, aldus de provinciaal bestuur-
der. De provincie wil goederenver-
voer over het water stimuleren,
waarbij wel aanpassingen van het
spoorwegnet hnoodzakelijk zijn.

De heer de Bondt sprak tijdens een le-
denvergadering van de ZMO Warnsveld
en de Vordense Landbouwfederatie. Op
de gevolgen van de mogelijke aanleg
van een spoorlijn voor de landbouw
wilde hij niet ingaan. Hij kon zich wel
de zorgen van de landbouwers voor-
stellen vanwege het verlies aan land-
bouwgrond, de verslechtering van de
verkaveling en het feit dat de schade

maar matig vergoed wordt. Voor ant-
woorden op deze problematiek ver-
wees hij naar collega gedeputeerde
Boxem.

Voor de rondweg om De Hoven zal de
provincie de eerste 10 jaar geen geld
beschikbaar stellen, aldus de Bondt Als
de gemeentes Voorst en Zutphen hier
grote belangen bij hebben moeten ze
ook maar zelf betalen.

Voorzitter G. Hissink kon melden dat
groep 5 van 16 basisscholen een boer-
derij hebben bezocht in Vorden,
Warnsveld en Zutphen. Dit in het ka-
der van het school-boer project. In zijn
afsluiting sprak Hissink zijn zorg uit
over het feit dat veel landbouwgrond
verloren gaat aan infra-struktuur, wo-
ningbouw en natuurontwikkeling. De
volgende ledenvergadering zal waar-
schijnlijk plaats vinden onder de GLTO-
vlag.
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Albert de wachtkamer binnen-
stapte, zaten er al twee mensen. Of ze zaten er
nog, want hel spreekuur liep wel eens uil.

Hij koos een stoel bij het raam, naast
een meisje met lang haar en een leren jack.
Maar toen hij even later opzij keek, zag hij
aan de. stoppels dat ie zich vergist had.

De zoemer in de wachtkamer ging over.
Een aanslaande moeder slond op en liep het
gangetje 'm.

Albert liet verveeld zijn ogen over het
rek met folders dwalen. "Donor worden, dat
doe je voor elkaar," las hij. Albert pakte de
folder en sloeg 'm open.

Het ging over het ajstaan van organen
en h u i d als je dood bent. Hij werd er niet
vrolijk van.

"Hebt u óók zo'n ding op zak?" vroeg de
jongeman naast hem. Albert keek opzij en zag
nu pas dat er op de schouder van het leren jack
een doodshoofd was geborduurd. "Wat voor
ding bedoelt u?"

"Zo'n donor-codicil. Dat zou iedereeen
altijd bij zich moeten hebben. Mijn vader heeft
een leverziekte en wacht al maanden op een
donorlever."Albert zuchtte onhoorbaar.'

m^f^M\ tffc^^lfï "Nee, aan mij hebben ze niet veel
^*'*~ ^^ ̂ ^ ais üonov ]|c nck cen tc ]w„c

g"'"" " — •— • -M _• •
£± ^m£\fkfwf IITI mf bloeddruk." De jongen

m B met hel doodshoofd keek

SUf^ mf Cl2ÉH L^^^^ll ncm s / r t 'k aan' "Dan ̂ an

_ •• •• uw lever toch nog w cl©on donor-codicil ^^^^-^,
• 1l A n O " °f ccn ander ÜJ'Zaan-"

|\f ̂ | K^l • Albert wist er geen antwoord op.
De folder misschien wel en daarom stak hij die
in zijn binnenzak. "Ik zal 'm er thuis eens goed
op nalezen," beloofde hij.

"Ja graag!" zei de jongen in het leren jack.
"Dat zal die ouwe te gek vinden."

E'" zijn nogal wat misverstanden over
het donorschap. En dat is jammer, want
daardoor dragen veel mensen ten onrechte géén
donor-codicil. Met als gevolg dat duizenden
zieke Nederlanders wachten op een donor-
orgaan. Tot het niet meer hoeft. Vragen? Bel
06-821 21 66 (20 cent per minuut) van de
Stichting Donorvoorlichting. Of schrijf naar
Postbus 764, 1200ATHi/versum.
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Vragen Over 'n donor-codicil zijn doodgewoon. Bel O6-8212166.
Stichting Orgaan- en Weefseldonorvooi l icht ing . Postbus 7d4, 1200 AT Hi lve r sum. Van Riebeeckweg 214, 1213 XZ Hilversum. Telefoon 035-834945. Fax 035-833275.
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Bij Edah vindt u alles, behalve hoge prijzen
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 24 MAART T/M ZATERDAG 29 MAART 1997

ONZE VLEESTOPPERS:

KIPFILET 1 kilo van f 17.90 voor 12,98

MAGERE VARKENSROLLAGE i kilo van 114.90 voor 9,80

KALFSOESTER OF KALFSSCHNITZELS i kilo van f 41.90 voor 31,90

GOURMET/STEENGRILL OF FONDUESCHOTELS i kilo van f 19.90 voor 16,90

STEAK DE BOEUF 4 stuks nu 3,98

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HANDPEREN "CONFERENCE"

PERSSINAASAPPELEN

MINI KRIELAARDAPPELEN

per kilo van 2.98 voor 1,98

net a 2 kilo van 4.98 voor 3,50

zakje 500 gram van 1.98 voor 1,49

DEZE WEEK BIJ ONZE VLEESWAREN-/KAASAFOELING
VOOR OP UW BOTERHAM:

Snijverse Vergeer kaas

JONG BELEGEN KAAS 1 kilo van 111.98 voor

BRIE V/D MAT 100 gram van f 1.99

SNIJVERSE

SLAGERSFRICANDEAU 100 gram van 2.89 voor

9,98
1,69

2,49
UIT ONZE PAASFOLDER, ZEER SCHERPE PRIJZEN,

GOEDE KWALITEIT

PAASSTOL MET BANKETSPIJS 750 gram nu 3,98

Diepvries: IGLO VISCUISINE VISFILET div. smaken 400 gr. van f 5.99 voor 4,99

IGLO DEELBLOKJES SPINAZIE A LA CRÈME 450 gram van f 2.99 voor 1,89

MORA KIPKANTJES 450 gram van i 4.99 voor 4,29

Diepvries: OLAVIENETTA

CARAMEL/VANILLE 600 ml van f 4.49 voor 2,92 (35% korting)

EDAH HALFVOLLE VANILLE of FRÜITkwark 450 gram van f 2.99 voor 2,69

WASA KNACKERBROOD div. soorten per pak van 11.99 voor 1,69

EDAH ANANASSCHIJVEN op eigen sap 227 gr. van f 0.99 voor 0,79

COLA COLA div. smaken 1 1/21. van 12.39 voor

BONDUELLE FRANSE SPERZIEBONEN 850 mi van f 2.19 voor

GOUDA'S GLORIE MAYONAISE pot 650 ml van f 2.69 voor 1,99

De fam. Botterman, G.A. Botterman en
enthousiaste medewerfter(sters) wensen U w

prettige Paasdagen.
Nog geen gratis Edah Card, de aanvraagformulier zijn bij de kassa
verkrijgbaar.

MOLENHOEK

Openingstijden:
maandag van
dinsdag van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
zaterdag van

Begint bet al te kriebelen,
hemelvaart en nog enkele

dagen erna. Gigantisch
Hengeloos feest Doe allen

mee. Thema: "Hengelo
staat voor een paal".

8.00-18.00 uur
8.00-18.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-20.00 uur
8.00-2.1.00 uur
8.00-16.00 uur

Raadhuisstraat 53, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 20 00

Edah G. BOTTERMAN B.V.
O

VORDEN

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

Telefoon
(0575) 55 34 05
of
(0575) 55 16 88

SWOV/Vrouwenraad
houdt een

knoppen-
cursus
(bediening van apparatuur)

op de maandagen 7, 14,
21, 28 april en 12 mei
in het Dorpscentrum van 13.30
tot 15.30 uur.

Opgeven voor 4 april

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder tfaranlk1

Autoglasservice

Lucnauto gratis etc.

Hrinkhorsl l
7207 UG ZUTPIIKN
(ind. terrein Revelhorsl)
v (0575) 52 28 16

p
BDVAG

EEN LEKKERE BRUNCH Of DINER STEIT J SAMEN MET SALADES, GROENTEN EN FRUIT VAN UW VERSSPEOAUST..

HANDPEREN
conference AARDBQEN

1/2 Mo

poostoppers
PAASDBSEiïï
metodvocooten

chocoschoofsel

mooie grote

BLOEMKOOL
of

een hele kib

BROCCOLI

onze poos

EIERSALADE

MANDOR
hop sop vort JAFFA

IMOF
de mooiste klasse l

N. MEEK
gediplomeerd

pianostemmen
f70,-

Tel. (0575) 52 77 02
(-liefst 17.00-20.00 uur)

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51*54 10

£_ PAASWEEKEND-
>•:•-" AANBIEDINGEN

Nt PAASVLAAIEN-
^ FESTIJN ^

2 jaar Limburgse vlaaien
wegens enorm succes vieren wij dit met een zeer

speciale aanbieding!

PERZIK-BAVAROISE VLAAI
op z'n Paasbest, goed voor 12 zeer royale punten

f 16,50
van f 2O,- voor

gaarne s.v.p. bestellen!

En ... om de feestvreugde te verhogen
krijgt elke 5Oe klant vrijdag en zaterdag

zo'n overheerlijke calorie-arme vlaai

cadeau

PAASSLAGROOMTAART

van f 22,50 voor f 19,95

Voor de Paasbrunch een geweldige sortering

BROOD EN BROODJES
waaronder vele nieuwe soorten

van de Echte Warme Bakker, dat proeft u!
Zie ook onze dagaanbiedingen

Onze medewerkers en wij wensen u
gezellige en smakelijke Paasdagen

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Voor het komend seizoen kan de

VW Vorden weer

enige gidsen
plaatsen.

De gidsen werken op basis van een vaste
vergoeding per prestatie.

De werkzaamheden bestaan uit het bege-
„ leiden van kasteelbezichtigingen.
De voorkeur gaat uit naar mensen die

zonodig hun verhaal kunnen doen in Duits
en/of Engels.

Aanmeldingen bij mevr. J. Wullink,
tel. (0575) 55 32 22 of 55 22 81

Advantage for you
Met de juiste bespanning meer energie.
Met de juiste grip meer stuurkracht.

Dit zijn de twee meest essentiële onderdelen van uw racket.
Beide leggen de basis voor optimaal tennisplezier en zullen
blessures voorkomen.

Selecteer nu een van onze Pacific aanbiedingen, doelgroeps-
gewijs samengesteld voor competitie, toernooi en recreant.

Bij twijfel omtrent een nieuwe bespanning kunt u uw racket
eerst gratis laten controleren op onze multitest com-
puter.
Alle essentiële onderdelen worden doorgemeten:
hardheid bespanning, stijfheid racket, balanspunt en gewicht.

Profiteer nu voor een optimaal tennisseizoen.

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13, Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 19 96
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