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Geen beroepskracht:

Raad Vorden wil VW
geen garantiesubsidie verlenen
Na een vrij uitvoerige discussie heeft de gemeenteraad van Vorden dinsdagavond besloten om in
de kosten van huisvesting van de VW een jaarlijkse bijdrage van 90 procent te verlenen met een
maximum van één gulden per inwoner. Daarmee werd tegelijkertijd een verzoek van de VW om
f 28.000,- garantiesubsidie beschikbaar te stellen voor het exploitatietekort voor de jaren 1991 en
1992 van de tafel geveegd.
Omdat de VW niet langer gebruik kan
maken van haar onderkomen in de
Bondsspaarbank (volgens de bank niet
langer verantwoord) wordt druk ge-
zocht naar een ander (eigen) onderko-
men. Men wil daarbij de zaak wat pro-
fessioneler gaan opzetten, waarbij de
VW het noodzakelijk acht dat zeker
het eerste jaar van een beroepskracht
gebruik dient te worden gemaakt om
dan in een later stadium op vrijwilli-
gers te kunnen overschakelen.
Tot op heden is de VW er niet in ge-
slaagd een ander overkomen te vinden,
zo bleek dinsdagavond in de raad. In
de bibliotheek zou geen ruimte zijn, zo
deelde burgemeester Kamerling mede.
De heer Branden barg (WD) was van
mening dat het college niet direkt met
de uitleg van het bibliotheekbestuur
akkoord moet gaan. 'Probeer alsnog
met het bibliotheekbestuur tot een
oplossing te komen', zo adviseerde hij.
De raad, met uitzondering van de WD
fraktie, onderstreepte duidelijk de visie
van het college dat een beroepskracht
voor de VW overbodig is. 'Gezien de
3500 handelingen die de VW jaarlijks
verricht, betekent dat per handeling
f 5,50. Dat is niet verantwoord. Boven-
dien wanneer je een beroepskracht
hebt, dan maakt deze zich zo onmis-
baar, dat je hem of haar nooit meer
kwijtraakt', zo sprak CDA-fraktievoor-
zitterA.H.Boers.
Hij onderschreef de zienswijze van
burgemeester Kamerling. Ook deze
vond 3500 handelingen voor een be-
roepskracht een te smalle basis.
'Bij informatie is ons gebleken dat het

VW best kan volstaan met vrijwilligers.
Die kunnen b.v. ook bij andere
WV's te rade gaan. Wijsheid kun je
best elders halen. M.i. kunnen met in-
gang van morgen al wel vrijwilligers in-
gezet worden', aldus Kamerling die
vertelde dat het college de VW al een
paar keer hulp heeft aangeboden. 'Dit
werd echter "geweigerd', aldus Kamer-
ling.
De WD-fraktie deed bij monde van E.
Brandenbarg nog een verwoede po-
ging om college en raad op een andere
gedachte te brengen. Hij diende een
amendement in waarbij hij voorstelde
om voor 1991 de VW wel een garantie-
subsidie te verlenen van f 28.000,- en
hiervan 20 mille te putten uit de alge-
mene reserves en f 8.000,- ten laste te
brengen van de post onvoorzien.
Voorts om de VW voor 1992 een ga-
rantiesubsidie te verstrekken van
f 18.000,- en met dit bedrag rekening
te houden met de opstelling van de be-
groting 1992. Toen de raad dit amen-
dement verwierp schaarde de WD zich
uiteindelijk achter het collegevoorstel.
Wat betreft de akkomodatie stelde dhr.
Hoogland (P.v.d.A.) voor dat de VW
moet trachten een onderkomen te vin-
den in het Dorpscentrum c.q. het
jeugdhonk 't Stampertje.
Burg. Kamerling kon zich eveneens
vinden in het Dorpscentrum. 'Ruimte
genoeg en voldoende parkeergelegen-
heid voorhanden', zo sprak hij. Op ver-
zoek van CDA'er A.H. Boers zal het
college trachten om nog voor 1993 de
toeristenbelasting ingevoerd te krij-
gen.

Volgens burgemeester Kamerling
waarschijnlijk geen haalbare kaart.

Raad stemde in met nota
minimabeleid
De raad van Vorden was dinsdagavond
kontent met het kollegevoorstel om
aan de post uitgave voor het minima-
beleid een bedrag toe te voegen van
f 9.720,- en dit bedrag te putten uit het
fonds bijzondere noden.
Wethouder mevr. Aartsen deelde mede
dat in de nota een aanpassing is aange-
bracht en het woord kwijtschelding is
geschrapt en vervangen door het
woord bijdrage. 'Iedereen die recht
heeft op een bijdrage voor de gemeen-
telijke belastingen heeft ook een recht
op een bijdrage uit het Kontributie-
fonds', aldus mevrouw Aartsen. Zij
hoopte de mensen ervan te overtuigen
dat men niet moet schromen hiervan
gebruik te maken.
Behoudens de WD (die tegenstemde)
ging de raad akkoord met het voorstel
van de provincie tot instelling van een
stiltegebied voor alleen de weekeinden
voor 'D^»ldenborch/Het Bosket' en
omstreken!
Dit alles onder de uitdrukkelijke voor-
waarde dat dit geen beperkende gevol-
gen mag hebben voor welke vorm van
agrarische bedrijfsuitvoering dan ook
en ool^fe-en beperkende gevolgen
voor de Troiwezige recreatieve voorzie-
ningen (inklusief het kamperen bij de
boer) en de aanwezige ambachtelijke
bedrijven.

EMEENTE BULLETIN \7ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

KOEKAKTIE
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Vordens Dameskoor vergun-
ning verleend voor het houden van een
koekaktieop4, 5 en 6 april 1991.

gunning afgegeven kan worden bij de
rijkspolitie advies gevraagd worden en
dienen meerdere afdelingen binnen
het gemeentehuis over een aanvraag
advies uit te brengen. Dit vraagt toch
enige tijd voor de behandeling van een
aanvraag. Het is derhalve in uw eigen
belang om aanvragen zo tijdig moge-
lij k in te dienen.

.• BEKENDMAKING
WATERSCHAP VAN

DEBERKEL
Het Dagelijks Bestuur van het Water-
schap van de Berkel maakt ingevolge
artikel 159 van het Gelders Water-
schapsreglement bekend dat:

1. door het Gecombineerd College bij
besluit d.d. 18 maart 1991 voorlopig
is vastgesteld de 2 Ie aanvulling/wij-
ziging van de ligger-B van watergan-
gen;

2. belanghebbenden binnen dertig da-
gen na dagtekening van de bekend-
making (22 maart 1991) tegen dit
besluit van het Gecombineerd Col-
lege schriftelijk bezwaren kunnen
indienen bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland te Arnhem, postbus
9090, 6800 GX Arnhem.

^OUW-
VERGUNNINGEN

Op 19 maart jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

— de heer H.B.J. Snellink, Bekmans-
dijk 4 te Voren, voor het vergroten
van een opslagloods op het perceel
Bekmansdijk4 te Vorden;

— de heer H. Berkelaar, Baron van der
Heydenlaan l te Wichmond, voor
het bouwen van een schutting op
het perceel Baron van der Heyde-
nlaan l te Wichmond.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

VERGUNNINGEN
VOOR AKTIVITEITEN

TIJDIG AAN
In de praktijk blijkt dat vergunningen
voor aktiviteiten vaak laat aangevraagd
worden. Vaak moet, voordat een ver-

VERLENEN BOUW-
VERGUNNING MET

GEBRUIKMAKING
VAN DE

VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders maken
bekend voornemens te zijn, om met
toepassing van de vrijstellingsmogelijk-
heid als bedoeld in artikel 18A van de
Wet op de ruimtelijke Ordening, me-
dewerking te verlenen aan het volgen-
de bouwplan:

— het verbouwen van een berging tot
een garage/berging op het perceel
Insulindelaan 17, op verzoek van de
heer J.W. Golstein.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen tot en met 15
april 1991 voor eenieder ter inzage ter
gemeentesecretarie.
Eventuele bezwaren kunnen tot en met
die datum schriftelijk aan hun college
worden kenbaar gemaakt.

•

S GEMEENTEHUIS
GESLOTEN OP

VRIJDAG 29 MAART
Denkt u eraan dat het gemeentehuis
op vrijdag 29 maart aanstaande (Goe-
de Vrijdag) gesloten is?

VW bestuur
bitter
teleurgesteld
Het bestuur van de plaatselijke
VW, dinsdagavond in de raad
voltallig aanwezig, heeft de be-
raadslaging als een enorme te-
leurstelling ervaren.
VoorzitterJ. Honig na afloop: 'Er
heerst inderdaad een bittere
stemming. De mogelijkheden die
wat betreft de akkomodatie door
de frakties werden aangedragen
waren voor ons natuurlijk niet
nieuw. Hebben we zelf allemaal
al onderzocht. We zijn ons mo-
menteel aan het beraden hoe
verder te handelen. Ik denk dat
we genoodzaakt zijn om met in-
gang van l april aanstaande te
stoppen met informatieverlening
naar te toerist. Die taak moet de
streek VW dan maar op zich ne-
men. Uiteraard voelen we ons
verantwoordelijk voor het zomer-
programma. Deze zaken zullen
we zeer zeker fatsoenlijk afhande-
len. Omtrent braderie, kermis en
andere VW evenementen zijn
reeds afspraken gemaakt, en die
zullen we nakomen', aldus voor-
zitter Honig.
Het VW bestuur vindt het niet
fair om op dit moment de porte-
feuilles ter beschikking te stellen.
De komende weken wil men alles
nog eens op een rijtje zetten.

KERKNIEUWS
Gezinsdienst op Eerste
Paasdag
'Sta op!' is het thema van de feestelijke
gezinsdienst op zondagmorgen 31
maart in de dorpskerk. Na het Paasont-
bijt in het Achterhuus voor de kinde-
ren gaat ds. Westerink voor in een
dienst, waarin nog enkele gemeentele-
den meewerken.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Rudi van Straten, organist; Dick
Boerstoel, trompetist en de cantorij
o.l.v. Wil Kok.

Huisarts 30, 31 maart en 1 april dr. Sterringa.
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 óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1255.
Adres: Schoolstraat 9.

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 huisart-
sen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

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

Dierenartsen van zaterdag 30 maart 12.00 uur
tot maandagavond dr. Breukink, tel. 1566.
De avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00
uur, dr. Warringa, tel. 1277.

Tandarts 29-30-31 maan en 1 april J.J. de
Kruif, Vorden, tel. 05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

R.K. Kerk Kranenburg/Vorden
Donderdag 28 maart (Witte Donderdag) 18.00 uur H.Mis in
Vorden; 19.30 uur Witte Donderdag-viering in Kranenburg.
Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg in Kra-
nenburg; 19.30 uur Goede Vrijdag-viering in Vorden.
Paaszaterdag 30 maart 19.30 uur Paaswake in Kranenburg.
Hoogfeest van Pasen 31 maart 10.00 uur Hoogmis in Vorden.
Maandag 1 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur H.Mis in Kranen-
burg.
Weekendwacht Pastores: 31 maart-1 april Pastor J. van Zeelst,
Vorden, tel. 05752-1735.

Hervormde gemeente
Donderdag 28 maart (Witte Donderdag) 20.15 uur ds. K.H.W.
Klaassens, dienst van Schrift en Tafel.
Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. H. Westerink,
dienst van Schrift en Tafel; 19.30 uur ds. K.H.W. Klaassens,
gedachtenis van het lijden.
Zondag 31 maart (Eerste Paasdag) 8.45 uur Paasontbijt in de
Voorde voor alle kinderen; 10.00 uur ds. H. Westerink, gezins-
dienst.

Geref. kerk Vorden
Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) 19.30 uur ds. P.W. Dekker,
Viering H.A.
Zondag 31 maart (Eerste Paasdag) 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
Maandag 1 april (Tweede Paasdag) 9.30 uur ds. T. Fahner,
Dronten.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 28 maart (Witte Donderdag) 19.30 uur ds. C. Bo-
chanen, viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) 10.00 uur ds. C. Bochanen,
viering Heilig Avondmaal.
Zondag 31 maart (Eerste Paasdag) 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Pasen, dienst voor jong en oud.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 28 maart (Witte Donderdag) 19.00 uur Eucharistie-
viering.
Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur
Avonddienst.
Paaszaterdag 30 maart 19.30 uur Paaswake.
Zondag 31 maart Hoogfeest van Pasen 9.00 uur Plechtige
Hoogmis.
Maandag 1 april (Tweede Paasdag) 10.00 uur Viering van
Woord en Communie.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 maart-1 april Pastor J. van
Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

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 2H
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.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje maart mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875; april mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g.
2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 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.



VROEGER SHOWDE DE SLAGER ZIJN PAASKOE EN LIEP ERMEE DOOR HET DORP. DIE
TRADITIE WILLEN WIJ GRAAG, IETS GEWIJZIGD, VOORTZETTEN. DOOR MIDDEL VAN

FOTO'S SHOWEN WIJ ONZE PAASKOE. WlJ LATEN U ZIEN DAT ONS RUNDVLEES EEN
KLASSE APART IS. NlET ALLEEN DEZE PAASWEEK, MAAR HET HELE JAAR DOOR.

CONTINU KWALITEITVAN VORDENSE BODEM UIT EIGEN SLACHTPLAATS.
DUS NET ALS VROEGER, MAAR EEN TIKJE ANDERS . . .

Waag een gokje en raad
het juiste gewicht en win
zo'n
LEKKERE
ROLLADEJ

1 KILO MAGER

RUNDERGEHAKT
NU VOOR 8,95

Bij aankoop van 1 ons
SCHOUDERHAM

GRATIS!

Wat zullen we smullen van een gourmet- of fondue
schotel, fijn gekruide rollade, een lekkere entre cöte

of een stukje rosbiefoffricando, heerlijke paté of fijne
vleeswaren.

Door uw slager zelf gemaakt, en dat smaakt!

slagerij
jan rodenby rg

Dorpsstraat 32 - Vorden - Tel. 1470

- NIEUW - NIEUW - NIEUW -

Lekker als boterham-beleg, op
stokbrood, op toast, als vulling voor
gevulde tomaat of gevuld ei.

NU 100 GRAM 1,75
Wij wensen u fijne paasdagen toe!
Jan, Nel, kinderen en medewerkers

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE BIEFSTUK
ONGEWOON LEKKER!

250 GRAM 6,75

MARKTAANBIEDING:

BAMI of NAS11 kilo 6,25
SPECIALITEITEN:

Lenteburgers of
Boomstammetjes
5 halen 4 BETALEN

Pasen 1991 viert dat f eest met
b.v.een BRUNCH.

Wij bakken voor U een grote sortering broodjes, zoals
witte en bruine- krentebollen - volkoren ~ mus// -

zonnepitbolletjes enz. enz.

AANBIEDING:

PaaSStol met amandelspijs 10,— 15,—

PaasbfOOd met amandelspijs 95—

Krenten- of
Rozijnenbrood 4,75 7,- 10,-

BROOD in vele variaties
Paastaarten, Paasgebak enz. enz.

Zo vers haalt U het
alleen nog maar bij:

Wilt U bestellen,
even bellen:

TELEFOON 1373

(
WARME BAKKER

)PLAA
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Glansrijk de mooiste: chique leren
sandalet met metallic-effect! Echt
leer. Gr-andioso-prijs.

WULLINK Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4-Tel. 1342
's maandags gesloten

Voor al uw
exclusieve

paasartikelen !

BOEKHANDEL

LOG A
Raadhuisstraat 22

Vorden-Tel.: 3IOO

BEKIJK HET

'AASDAG
Góéd bekken: 2e Paas-

dag naar uw Ginkgo
Woonspecialist! Want

waarom in de file sj||n
als u zó dichtbij huis alle

interieurnieuws onder
handbereik hebt?!

lubbers
GINKGO
meubelen

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Nefrt-Turbo.
met Schone Winst!

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

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

' -'binnen. We vertellen
u er graag meer over!

N F F l T

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 28 - 29 - 30 maart

Import
SPERZIE-
BONEN

500 gram

2,95

Spaanse

AARD-
BEIEN
per doosjes

'oorgebakke

KRIELTJES

of AARD.

SCHIJFJES

1,95
Vers van
het mes

MOSTERDKAAS
BRANDNETELKAAS

KRUIDENKAAS
WALNOTENKAAS

250 gram

3,95

, Uit de
Notenbar

Vordense
NOTENMIX

250 gram

1,95

Per kilo

3,95

Wij wensen
U

Prettige
Paasdagen

toe.

dinsdag 2 april en
woensdag 3 april:

_ tr\t t\nw- ^
Panklare ANDIJVIE 500 gram l ,

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden 1 grote IJsbergsla

NIËÜWËOOGST:

Handperen
20 Mandarijnen zonderPn
Verse Champignons 500 gram 2,95

KOLDENHOF's Versmarkt
l.v.m. Goede Vrijdag is de markt verplaatst naar

de parkeerplaats van Hotel Bakker.



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van

Rein Floris

Roeland Hendriks
Stieni Hendriks-Wunderink
Rogier

16 maart 1991
Z.E.-weg37a
7227 DG Toldijk

Blij verrast zijn we met de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje

Gydo Michiel
Fred en Tiny Willemsen-

Eilander
Joost en Arnoud

21 maart 1991
Het Stroo 2
7251 VB Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Jantje Hendrika
Zegers-Penterman

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Familie A. de Joode
Familie W. Jansen
Kinderen en
kleinkinderen

maart 1991

Van 30 maart t/m
7 april

Dr. HAAS

AFWEZIG
Waarneming:

A t/m K: Dr. Dagevos, het
Vaarwerk 1, tel. 2432
L t/m Z: Dr. Sterringa,

Schoolstraat 6, tel. 1255

Voor uw bloementuin
volop bloeiende

VIOLEN en
PRIMULA'S

K wekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15

KEIJENBORG
Tel. 05753-1395

Dagblad Telegraaf
vraagt

aktieve
bezorger/ster

min. leeftijd 15 jaar
ook geschikt voor ouderen

Inlichtingen: tel. 2886

GEVRAAGD:

zaterdaghulpen
Evt. ook voor vakantie

op tuinbouwbedrijf.

Tuinbouwbedrijf
H.B. Luimes

Tel. 05753-2542
(na 19.00 uur)

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Video-en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Paardenpension

'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

"
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*#Henrie Langwerden
en l

Lysette Hartman

gaan trouwen op 5 april 1991 om 10.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo
Gld.

U bent van harte welkom op onze recep-
tie die van 16.30 tot 18.00 uur gehouden
wordt in zaal Bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Ons adres is:
Heideweversweg 1,7255 LV Hengelo Gld.

Be-
•H;B:B:HTB;BiB;H:̂

Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij U mede dat onverwacht
van ons is heengegaan onze lieve moeder, en fijne
oma

Maria Wilhelmina Besseling-
Helmink

WEDUWE VAN W. BESSELING

op de leeftijd van 83 jaar.

Lochem :

Vorden :

Vorden :

A. Hartman-Besseling
J. Hartman

H. Besseling

D. Hoenink-Besseling
J. Hoenink

Klein- en
achterkleinkinderen

7251 LK Vorden, 22 maart 1991
Ruurloseweg 24

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden, woens-
dag 27 maart, op de R.K. Begraafplaats te Kranen-
burg.

^

1991

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, afd. Vorden

Hierbij nodigen wij U uit op de recep-
tie vrijdag 5 april van 14.30-16.30 uur
in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Namens het bestuur.
»i«
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ƒ1 CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

icaHerheng"r
Dorpsstraat 1 O - Vorden

"\̂ ^^-

lePaasdag
vanaf19.00 uur GEOPEND

2ePaasdag
vanaf 11.00 uur GEOPEND

Prettige Paasdagen

Goede Vrijdag
29 maart
is ons kantoor

GESLOTEN

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AIJ Vorden

Telefoon 05752-1455 / 05753-3274

Voor reparaties
van
alle

)RU T IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 - 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

PMS-IE

LEKKER VOOR UW PAASONTBIJT:

Gepaneerde SCHNITZELS
100 gram l >4«f

DIVERSE SOORTEN ROLLADE'S:
RUNDER - VARKENS - H.O.H.

KALFS - LAMS

DIVERSE SOORTEN PATE'S:
ARDENNER - PEPER - CRÈME

ABRIKOOS e.d.

RUIME KEUZE UIT VERS LAMSVLEES
(ZUIGIAM):

BOUT - ZADEL - COTELET

KEURSIAGER

Eigengemaakte Rauwe Ham
ongerooki, 100 gram £• f 51

Gegrillde Achterham 100 gram 2.79
Keuze uit overheerlijke salades.

VOOR UW PAASDINER VAN HET WEEKENDRECEPT:

Dief SlUK 100 gram £.«/O van onze limousine-kwaliteit

Ook verzorgen wij graag uw fondue- of
gourmetschotel.

Prettige Paasdagen
Hetty, Dick en de kinderen

en medewerkers.

KATEN-
VARKENS-
HAASJES
100gram 2.95

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees
VLOGMAN

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

t-UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook In uw woonplaats

06-8 21 22 40
Uitvaartcentrum:

Het Jebbink 4 Vorden (05700-1 43 32)

Dag en nacht bereikbaar

Wij maken onze cliënten erop attent,
dat onze kantoren op Goede Vrijdag
29 maart

zullen zijn.

De avondopenstelling wordt verplaatst
naar donderdag 28 maart.

De gezamenlijke banken van Vorden

Het kantoor van
Jkhr. Mr. J.J.A. Greven,

notaris te Vorden is

op Goede Vrijdag
29 maart a.s.

DEGEHELE DAG

GESLOTEN

TE KOOP:

N.A.K.-gekeurde

pootaardappelen
Diverse rassen, o.a.:

Eersteling - Doré
Lekkerlander - Parel

Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie-
aardappelen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410 l

Uitnodiging

TONEELAVOND
voor leden, donateurs en leveranciers

van oud-papier

Touwtrekvereniging
Vorden

op zaterdag 6 april
in het

Dorpscentrum te Vorden.
Aanvang 20.00 uur.

De Toneelvereniging KRATO
brengt voor het voetlicht de klucht

"Oma's wil is wet"

{/uwet we/t!

Wij zijn Eerste Paasdag

de gehele dag

GESLOTEN
Cafetaria - Snackbar - IJssalon - Zaal

b'„
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-1921-3487

Vordense Ondernemers Vereniging

KOOPAVOND
van GOEDE VRIJDAG verplaatst naar

DONDERDAG 28-3
van 18.00-20.00 uur

Vrijdag 29 maart winkels tot 18.00 uur open.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

Reclame deze week: A.s. vrijdag staan wij op de
parkeerplaats van Hotel Bakker.

1 Paasbrood
zwaar gevuld met krenten, rozijnen en spijs 5,-
10 Paas Weners, Haasjes, Pencees

voor U ƒ O W

Witte of Bruine Bollen 1 Pak 1 ,25
20 Harde Duitse Broodjes voor _ 5F—
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Vanaf dinsdag 2 april zijn wij
-dealer

Dit houdt in dat wij kant en klaar leveren
het gehele HERBERTS-programma met daarin:
* hoogglans lakverf
* zijdeglans lakverf
* watergedragen lakverf

* één-pot-systeemverf
* alle grondmaterialen
* Teo//f/xautolakken

Verder alle kleuren hoog- en
zijdeglans in synthetische- of
watergedragen verf van

HIST®R
en de gehele lijn van

FLEXA

Blijvend in ons assortiment
zijn:

* Wijzonol
dekkend en transparant

* Kleurcopperant
* Exblarot
* Motip autolakken
* Talens kunstschiJ^rartikelen

en een ruime keus in
BEHANG(ca. 100 soorten
uit voorraad leved^aar!)

Diverse figuurglassoorten
uit voorraad te leveren.

Schildersbedrijf- Verfhandel

p. /// ISoerótoet 6v.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

DE VERFSPECIAALZAAK IN DEZE REGIO

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tteds dotllreffenjl

Zutphenseweg 9, Vorden.

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

BOEKHANDEL

LOG A
Raadhuisstraat 22
Vorden -Tel.:3IOO

De basis voor elke
love-game7 ligt bij ...

de tennisspecialist

C H E M

^Zutphenseweg 2, Lochem, 05730 - 54189

Een rijbewijs?
En U wilt het snel halen!?

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof82 Vorden Tel. 2783

A.s. zondag, Eerste Paasdag

grote BINGO
met vele geldprijzen, levensmiddelen en

vleesprijzen, met een totaal van f 1.700,-.

Aanvang 19.30 uur.

Café d' Olde Kriet
Dorpsstraat 25 - WICHMOND

Tel. 05754-1285

Erkend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in
— electrische

installaties
— beveiligingen
— telefooninstallaties
Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511
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Paasontbijt en samenzang op Eerste Paasdag

Gezamenlij ke
kinderpaasviering
in 't Achterhuus
Op de morgen van Eerste Paasdag, zondag 31 maart ais., wordt de
jaarlijkse kinderpaasviering gehouden in 't Achterhuus (de
jeugdruimte achter de Geref. Kerk).
Traditiegetrouw zal deze feestelijke ge-
beurtenis beginnen met samenzang,
dit jaar onder muzikale begeleiding
van een groepje kinderen. Vervolgens
staat er voor de vele tientallen aanwezi-
ge jongelui een paasontbijt klaar, be-
staande uit onder andere matzes,
brood en eieren.
Aangezien dit paasontbijt plaatsvindt
voor de aanvang van de zondagmor-
gendiensten, zal de Eerste Paasdag
voor de organisatoren ook dit jaar weer
erg vroeg beginnen. Er moeten die
morgen immers eerst nog eieren wor-
den gekookt en meer dan honderd

matzes worden gesmeerd. En dat, ter-
wijl op die datum ook de zomertijd be-
gint!
Kinderen die na afloop naar de Gere-
formeerde kerk gaan, kunnen door
hun ouders worden afgehaald. Kinde-
ren die naar de Hervormde kerk gaan,
vertrekken dan onder begeleiding van
dejeugdleidingnaarde Dorpskerk.
De kinderpaasviering wordt gezamen-
lijk georganiseerd door de Hervormde
zondagsscholen in Vorden en 't Med-
ler, de Gereformeerde kindemeven-
dienst, het gezamenlijke clubwerk en
dejeugdkerk.

Bouw- en Houtbond
FNV
Bouw- en Houtbond FNV huldigde
haar leden met een langdurig lidmaat-
schap. Voorzitter G.M. Eggink kon een
groot aantal leden welkom heten op
de/.e avond, en in het bijzonder di-
strictbestuurder Chr. Bosseart.
Na de opening door de voorzitter heeft
de districtbestuurder woorden van
dank gericht aan de jubilarissen en
heeft ook nog even stil gestaan bij het
lot van de uitkeringstrekker, die er op
dit moment van bezuiniging van de
overheid niet beter voor komt te staan.

Aansluitend kon hij liefst negen jubila-
rissen huldigen met hun 25 jaar lid-
maatschap, en wel de heren A. Barge-
man, F.F.A. Bleumink, A.A.P. Bos, F.F.
Hammers, C.J.W. Hofman, H.B. Rut-
gers, M.C. Vissers, J.F. Zieverink, en
H.F. Karmiggelt.
De avond is aansluitend voortgezet met
het spelen van 'Bingo' en in de pauze
heeft Rudolf Sluyer uit Warnsveld een
optreden verzorgd met zijn smakelijke
grappen.
Voorzitter Eggink kon aan het eind van
de avond een geslaagde avond afslui-
ten.

Gesprekskring
Kortgeleden is een lees- en gespreks-
groep 'Geloven in deze tijd' van start
gegaan rondom het laatste boekje van
de bekende theoloog-publicist Okke
Jager: 'Oude beelden spreken een
nieuwe taal. Geloven na de geloofscri-
sis'. (Uitg.Ten Have/Baarn 1990).
Als eerste doelgroep van het boekje
worden genoemd mensen, die ver-

vreemd zijn geraakt van hun christelij-
ke opvoeding en de leegte nog niet
konden vullen met iets nieuws.
Wanneer je zowel de traditie als de cri-
sis ernstig neemt moet een creatief her-
beginnen mogelijk zijn.
De groep komt bijeen in een van de
bovenzalen van het centrum De Weh-
me, Nieuwstad 32, op de volgende
woensdagavonden 3 en 17 april, l en
15 mei. Nieuwe deelnemers zijn wel-
kom.
Voor nadere informatie: MJ. Vos, p/a
Vierakkersestraat 20, Vierakker, tel.
05750-21030.

Op reis met Claudia
en Carla
Het is een poosje wat stiller geweest
met de reizen, maar nu begint alles
weer goed op gang te komen en wel-
licht heeft u ook weer zin om op reis te
gaan, daarom deze week wat verschil-
lende ideeën.
Voor een paar dagen er tussenuit in
het voorjaar zijn er nu naast het reeds
grote aanbod in stedenreizen wat nieu-
we touringcar/bootreizen naar de en-
gelse steden Cambridge en Colchester
en naar Gotenburg en Jönköping in
Zweden, maar ook naar Oslo en Hel-
sinki.
Zoekt u het liever wat warmer dan zijn
er tal van aanbiedingen naar de Griek-
se en Canarische eilanden met zowel

itievaria GROEP

Op woensdag 20 maart kwam een 19-
jarige man uit Lunteren met zijn auto
in een slip en belandde tegen een
boom. De man werd licht gewond over-
gebracht naar het ziekenhuis. De auto
werd zwaar beschadigd en moest wor-
den weggesleept. Het ongeval gebeur-
de op de Almenseweg ter hoogte van
de Gazoorweg.
Op dezelfde dag had een aanrijding op
de kruising Het Hoge/Baakseweg tot
gevolg dat twee auto's zwaar bescha-
digd werden. Deze keer vielen er geen
gewonden. De botsing werd veroor-
zaakt door een 54-jarige man uit Baak
die de kruising overstak zonder voor-
rang te verlenen aan een 35-jarige Vor-
denaar die vanuit de richting Hengelo
over de Rondweg reed. Beide
auto's moesten worden afgesleept.

Op donderdag 21 maart werd op twee
plaatsen snelheidscontrole gehouden.
De eerste op de Ruurloseweg in het
Medler waar binnen anderhalfuur 13
overtredingen werden gekonstateerd.
De hoogst gemeten snelheid bedroeg
132 km/u.
De tweede werd gehouden op de Ruur-
loseweg binnen de bebouwde kom
waar in een halfuur ook 13 overtredin-
gen werden gekonstateerd, de hoogst
gemeten snelheid was hier 76 km/u.

In de nacht van donderdag 21 maart
op vrijdag 22 maart zijn op twee adres-
sen aan de Ruurloseweg enkele kippen
en twee konijnen doodgebeten. Ver-
moedelijk heeft een hond dit op zijn
geweten.

De bemanning van een surverllanceau-
to signaleerde op de Schuttestraat een

bromfiets zonder verzekeringsplaatje.
De twee berijders van de bromfiets pro-
beerden te ontkomen door een boe-
renerf op te rijden. Na enig zoekwerk
werden de beide jeugdigen terugge-
vonden in een schuur, ze hadden zich
verstopt onder een aantal hooibalen.
De bromfiets bleek niet verzekerd en
werd inbeslaggenomen.
Op dezelfde dag werd door een perso-
nenauto, bestuurd door een 31-jarige
bestuurster uit Almen, op de Wilden-
borchseweg een reebok doodgereden.
Het dier was op slag dood.

Op zaterdag 23 maart werd aangifte
gedaan van diefstal van een fiets. De
fiets werd in de voorgaande nacht uit
het centrum van Vorden ontvreemd.
De fiets werd later op de dag terugge-
vonden en is bij de eigenaar terugbe-
zorgd.

Op zondag 24 maart werd ingebroken
in een woning aan de Overweg. De da-
ders kwamen binnen aan de achterzij-
de van de woning waarna een videore-
corder werd weggenomen.

Op maandagmorgen 25 maart werd
een 51-jarige automobilist betrapt op
het rijden onder invloed van alkohol.
Na de ademtest bleek dat hij 1.8 pro-
mille alkohol in zijn bloed had. Uiter-
aard kreeg hij een rijverbod en een
proces-verbaal.

Verder werd in de afgelopen week en-
kele keren bemiddeld bij echtschei-
dingsproblemen, werd aangifte ge-
daan van diefstal van een handtas met
inhoud, van diefstal van een schilderij
en van diefstal van wat haardhout.

verblijf in hotel als appartement. Na-
tuurlijk kan het nog warmer, wat dacht
u bijvoorbeeld van een safari of strand-
vakantie in Kenya, of een cruise naar
de Cayman eilanden.
Ook het Verre Oosten heeft veel te bie-
den, een greep hieruit zijn rondreizen
door Indonesië. Thailand of Maleisië.
Deze rondreizen zijn natuurlijk altijd
te kombineren met exotische strandva-
kanties.
Door de gunstige dollarkoers kunnen
ook de Verenigde Staten een aantrek-
kelijke vakantiebestemming zijn, hier
worden naast touringcarrondreizen
o.a. campers, huurauto's en treinar-
rangementen aangeboden.
Reist u liever individueel, dan kunnen
de passen van de Greyhound, spoorwe-
gen of luchtvaartmaatschappijen de
oplossing zijn. U ziet het, voor ieder-
één is er wel iets te vinden en vindt u
alles toch te ver weg, vergeet dan niet
dat we ook in eigen land lekker weg
kunnen.
Tot de volgende keer.

Bloemschikcursus
Op 15, 22 en 29 april a.s. organiseert
Floralia weer een voorjaarsbloemschik-
cursus. Deze avonden staan onder lei-
ding van dhr. H. Kettelerij en worden
gehouden in het Dorpscentrum.

Het is de bedoeling dat in deze korte
cursus speciale onderwerpen aan de
orde komen. Op de eerste avond bijv.
wordt het maken van corsages en/of
andere kleine bloemversieringen aan-
geleerd. Voor deze avond kunnen de
cursisten klein bloem- en groenmate-
riaal meebrengen.
De cursus is bedoeld voor zowel begin-
ners als gevorderden. Voor verdere in-
formatie zie advertentie elders in dit
blad.

Eierzoekweds trij d
Op Palmzondag heeft de buurtvereni-
ging 'De Stroet' haar jaarlijkse eier-
zoekwed^ajd gehouden voor de kin-
deren tcflK jaar op de picknickplaats
aan de Wildenborchseweg. In tegen-
stelling tot vorigjaar toen het nogal re-
gende, scheen nu een lekker zonnetje.
Onder toeziend otog van ouders en be-
langstellenden konden de kinderen
naar e>^B zoeken, die de Paashaas
daar versmpt had.

Alle eieren waren genummerd en op
drie nummers kon een prijs worden ge-
wonnen. De gelukkige winnaars waren:
Erwin Docter, Jacco Gombert en Yvette
Ooijman. Maar de andere kinderen
werden ook niet vergeten, want ieder-
een kreeg een tractatie. Al met al een
zeer geslaagde ochtend.

Plattelandsvrouwen
Bloemist Harry Kettelerij heeft tijdens
een bijeenkomst van de dames van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
heeft één en ander verteld over de ver-
zorging van tuin- en kamerplanten.
Dit viel bij de dames erg goed in de
smaak. Zaterdag hield de afd. Vorden
een plantenruilbeurs van tuin- en ka-
merplanten. Wat betreft het financiële
aspekt, werd deze ruilbeurs een succes.

Veel aandacht
milieubeleid bij
ABTB
Tijdens de jaarvergadering die de
ABTB in zaal 'De Boggelaar' hield
kwam uitgebreid de problematiek
rondom het milieubeleid ter sprake,
waarbij de vergadering unaniem van
mening was dat het er voor de boer niet
gemakkelijker op wordt.

'De boer moet het allemaal maar op
kunnen brengen,', zo sprak voorzitter
H. Havekes in dit verband.
Havekes gaf tevens een overzicht over
de stand van zaken van onder meer de
rundveehouderij. Deze bedrijfstak is er
circa tien procent op achteruit gegaan.
Ook negatieve geluiden ten aanzien
van de varkenshouderij.
Voornamelijk veroorzaakt door de
abortus/blauw. 'Daarentegen gaat het
in de pluimveesektor wel goed', aldus
voorzitter Havekes.

Uit het jaarverslag van sekretaris W.
Mokkink bleek de goede verstandhou-
ding met de Vordense afdelingen van
de GmvL en CBTB. Zowel 's zomers als
's winters worden gezamenlijk een aan-
tal aktiviteiten op touw gezet.
Bij de bestuursverkiezing werd W.
Mokkink bij akklamatie herkozen. T.
Lichtenberg stelde zich niet herkies-
baar. In zijn plaats werd A. Zents geko-
zen. Na het officiële gedeelte bleven de
leden nog gezellig bijeen om te kege-
len.

MAART:
27 Bejaardenmiddag met

Zonnebloem, Wichmond
27 ANBO, soos in Dorpscentrum
29 SWOV, Open Tafel
31 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs

Belang vanaf zaal Schoenaker
31 Paasvuur Kranenburg, Eikenlaan

APRIL:
1 Onderlinge wedstrijden LR + PC

de Graafschap, a.d. Hamelandweg
2 SWOV, Open Tafel
3 HVGVorden-Linde, Voordrachten
3 HVG Wichmond, Modeshow fa.

Lammers, Vorden
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Samenwerkende ouderbonden,

lezing in Dorpscentrum
5 Culturele wedstrijd in Hengelo,

Jong Gelre Warnsveld
5 Ned. Bond v. Plattelandsvr.,

Feestavond 40-jarigjubileum,
Dorpscentrum

5 SWOV, Open Tafel
6 Muziekjubal, Ludgerusgebouw
8 ANBO, klootschieten, de Goldberg
8 Vrouwenclub Medler, Spelavond
9 SWOV, Open Tafel
9,10, 11 Provinciale

Handwerktentoonstelling,
N.B.v.Plv. te Eerbeek

9 NCVB, Inleiding ds. Dekker
9 Soos Kranenburg met gym

11 HVG Dorp, Ringvergadering in
Vorden

12 Jong Gelre Warnsveld, nafeest
revue

12 SWOV, Open Tafel
13-14 de Graafschap, Concours

Hippique, pony's en paarden
15 ANBO, klootschieten, de Goldberg
15 Bloemschikcursus Floralia
16 Bloemschikcursus, fietstocht v.a.

Marktplein
16 KPOVierakker-Wichmond,

Gezellige avond
16 KPO Kranenburg-Vorden
16 SWOV, Open Tafel
16 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Doe-

avond Dorpscentrum^^
17 HVG Wichmond, M idffl^voor

ouderen
17 HVG Dorp, Lezing kerkuilen
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
19 SWOV, Open Tafel
20 Jong Gelre Warnsvel

culturele wedstrijd
22 Bloemschikcursus Floralia
22 ANBO, klootschieten, de Goldberg
22 Provinciale Voorjaarsvergadering,

N.B.v.Plv.
23 SWOV, Open Tafel
23 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Reisje

Delft
23 Soos Kranenburg, Dia's met mr.

v.d. Broek 4- gym
24 ANBO, bustocht Overijssel-Drente
24 Jong Gelre Warnsveld,

gespreksavond
24 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond
25 HVG Vorden-Wildenborch, Lezing

Roemenië
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Avond

excursie Wilp
26 SWOV, Open Tafel
27 Oranjeavond, Dorpscentrum
29 ANBO, klootschieten, de Goldberg
29 Bloemschikcursus Floralia
30 Oranjefeest Vorden

MEI:
l HVG Vorden-Linde, Advocaat
1 HVG Wichmond
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum
3 ANBO, seniorenorkest Happy

Days, Dorpscentrum
6 ANBO, klootschieten, de Goldberg
7 Soosmiddag Schoenaker
9 ANBO, fietsen picknicktocht, v.a.

Kerkplein
13 ANBO, klootschieten, de Goldberg
14 HVG Wichmond, reisje
14 HVG Dorp, ontmoetingsdag Ede
15 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

jubileumavond in de Herberg
15 ANBO, kegelen, de Boggelaar
15 HVG dorp, dames Wesseldijk
16 HVG Vorden, gezellige eigen

avond
18 Sorbo C-jeugdtoernooi, w Vorden
19 Achtkastelen B-jeugdtoernooi, w

Vorden
21 NCVB, lezing over gevel-toptekens
21 Soosmiddag Schoenaker
25-26 w Vorden, Int. Sorbo

jeugdtoernooi
27 ANBO, klootschieten, de Goldberg
28-29-30 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
Harfsen

29 HVG Wichmond, slotavond
29 HVG Linde, eigen avond

GMvL
Donderdagavond 4 april a.s. houdt
GMvL afd. Warnsveld e.o. haar jaarver-
gadering in Triangel te Leesten. Na het
huishoudelijke gedeelte komt dhr. K.
Breunisse iets vertellen over zijn reis
naar Zuid-Afrika en laat daarbij
dia's zien.

Internationale Paasraces
Hengelo
Op maandag 2e Paasdag is er voor motorliefhebbers een unieke gelegenheid om
nader kennis te maken met het wegrace gebeuren. Voorgaande jaren waren er op 2e
Paasdag de Internationale wegraces op de Varsselring in Hengelo. Dit jaar worden
de races echter op 5 mei gehouden.
Door een misverstand echter zijn diverse teams te vroeg afgereisd naar Hengelo en
komen dus op een kale 'Varsselring' aan. De diverse teams zullen in Hengelo en
Ruurlo overnachten. Volgens welingelichte kringen zullen er bij Hotel Lievestro aan
de Groenloseweg ook teams overnachten.
Een van de gasten is het Samson-Sharp team van manager Jan Huberts met hun
rijders Hans Spaan en Wilco Zeelenberg. Via het bestuur van de M. C. Ruurlo is
door de P.FL-man een afspraak gemaakt met manager en teamchef Jan Huberts. Het
Samson-Sharp team zal hun tenten bij Hotel Lievestro opzetten om het publiek de
gelegenheid te geven nader kennis te maken met de wegrace, de monteurs en last hut
not least de wereldberoemde coureurs Hans Spaan en Wilco Zeelenberg.
Er is gelegenheid om samen met de peperdure machines en hun berijders op de foto te
komen. Om een te grote menigte in de tenten toe te laten moet men het 'Contact'
meenemen, dit is uw toegangsbiljet. Laat deze unieke kans niet lopen en kom 2e
Paasdag 's morgens bij Hotel Lievestro aan de Groenloseweg.

Prot. Chr. Ouderen Bond wil
betere busverbinding naar
ziekenhuis Het Spittaal
De Prot. Chr. Ouderen Bond wil bevorderen dat er een goede
busverbinding komt naar het ziekenhuis 'Het Nieuwe Spittaal'.
Dit is niet alleen van belang voor de ouderen, doch voor alle
inwoners van de gemeente Vorden. Ook voor het bezoeken van
zieken moet er een goede verbinding zijn. Er wordt aan dit aan-
dachtspunt een hoge prioriteit toegekend. Dit alles staat geschre-
ven in het beleids- en werkplan van de afdeling Vorden voor de
komende jaren.
Ook wil de PCOB bevorderen dat
ouderen direkt over de aan hen voor-
geschreven geneesmiddelen kunnen
beschikken. De maaltijdvoorzieningen
dienen in Vorden te worden gehand-
haafd en zo nodig uitgebreid. Ook
vraagt men aandacht voor eetgroepen
bij de mensen thuis. Dit zou volgens de
PCOB kunnen worden opgebouwd.
Immers samen eten verbreekt de een-
zaamheid en bevordert het voldoende
eten van de verantwoorde menu's.
Ook zal de PCOB alert zijn op de ont-
wikkelingen ten aanzien van het wonen
in Vorden.

Sociaal spreekuur
Volgens de PCOB is vast komen te
staan dat veel te weinig gebruik wordt
gemaakt van allerlei sociale voorzie-
ningen. Leden moeten niet schromen
om een beroep te doen op het ge-
meentebestuur. Het is geen schande
van een sociale voorziening gebruik te
maken. De afdeling zal gaarne haar
medewerking verlenen aan het instel-
len van een sociaal spreekuur.
Het bestuur van de PCOB zal voorts
haar leden opwekken om zelf binnen
de politieke partijen waar zij lid van
zijn, op te komen voor hun belangen,
maar zal zich als Bond rechtstreeks tot
de partijen wenden. Voorts is men
voornemens om dit jaar kontakten te
leggen met de plaatselijke kerken.

De afdeling zal dit jaar bijeenkomsten
organiseren over de verschillende as-
pekten van 2000 jaar Christendom. Kr
zullen sprekers worden uitgenodigd
waarvan de afdeling verwacht dat zij de
toehoorders iets te vertellen hebben.
De afdeling zal van t i jd tot t i jd excur-
sies naar attrakties in de omgeving or-
ganiseren. Tevens bevordert zij deelna-
me aan vakantiereizen van de landelij-
ke bond.
De afdeling Vorden is van mening dat
het goed zal zijn als ouderen gelegen-
heid krijgen om leeftijdsgenoten en
ook jongeren te laten delen in hun
kennis op bepaalde terreinen, welke zij
zelf in hun leven hebben verworven of
door willen geven aan anderen.
Daarom wil / i j het in het leven roepen
van gildeprojekten stimuleren. Hierbij
wordt o.m. gedacht aan hulp bij het in-
vullen van belastingformulieren, c u l -
turele overdracht e.d.
Ook doet de PCOB Vorden mee om de
mogelijkheden te onderzoeken om
spelletjesmiddagen te organiseren
voor iedereen en daarbij ouderen en
gehandicapten in het bijzonder.

Tevens wil de afdeling samen met de
ANBO en KBO de mogelijkheid on-
derzoeken om maandelijks een Vor-
den-journaal-video in de Wehme te
vertonen. Vanuit de COSBO heeft de
PCOB meegedaan aan de oprichting
'Stichting Vrienden van de Wehme'.

Kinderen vermaakten zich in
zweefmolen

Gedurende de hele winter is kermisexploitant Wim Buunk bezig geweest met het
bouwen van een kinderzweefmolen. Vorige week werd de laatste hand aan het
schilderwerk gelegd en kon er proefgedraaid worden.
Zatermorgen was het voor de kinderen in de omgeving van de Almenseweg een
feest van jewelste want toen mochten zij gratis rondjes draaien. De zweefmolen
biedt plaats aan 8-10 kinderen.
Na afloop werd de jeugd in huize Buunk, ter gelegenheid van deze officiële inge-
bruikname van de zweefmolen, getrakteerd op patat en limonade.



DIERENSPECIAALZAAK

NOLENKAMP en TE PAS
Hummeloseweg24-28, 7021 AE Zelhem
Telefoon 08342-l 735

organiseert op 2e Paasdag a.s. 1 april
(geen grap)

MOLENKAMPS DIERENGEDOEDAG
met o.a.
- Demonstraties van diverse hondensporten.

o.a. Flyball - behendigheidsbaan - reddingswerk
jachthonden - g.gwerk.

- Europa's grootste sledehondenteam met Alaska Malamutes 9
honden.

- Hondenkledingmodeshow nieuwste zomermode uit Frankrijk.
- Nederlands eerste hondensnackbar Mc DOG.
- Kinderboerderij (ezels, dwerggeiten, hangbuikzwijntjesenz.).
- Herken-dit-hondenras-wedstrijd.
- Trimdemonstratie.
- Postkoets (4-span) voor rondritten.
- Diverse kramen met voeders en benodigdheden met extra

dierengedoedag-kortingen.

Gedragstherapeut dhr. Dolleman is aanwezig voor advies.
WERELDRECORD 'langs gedekte tafel voor honden'.
Breng hiervoor ook uw hond mee (ongeveer om 16.30 uur).

Plaats: Zandvoortweg, Zelhem (volg de pijlen),
in een grote tent.
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur.
Entreeprijs: volwassen f 1 ,-

kinderen (tot 12 jaar) f 0,50
honden en andere dieren gratis

KOM BESLIST, U WEET DAN WAT U ANDERS HAD GEMIST.

Als het buiten begint
te gieten, moet het binnen niet

gaan druppelen
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Voor het vernieuwen of
repareren van uw rieten dak:

RIETDEKKERSBEDRIJF

E.J. SCHEPERS
Grolsesteeg 9 - 7271 RV BORCULO - Tel. 05457-73202

Gratis adviezen of offertes!
LID VAN DE VAKFEDERATIE VAN RIETDEKKERS

mode voor het héle gezin
in het hart van Vorden

WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
DOETINCHEM-TERBORG-DIDAM

O

MET SUPERKOOPJES
KLEUTER
SPIJKERBROEKEN
MET ELASTIEK IN DE BOORD
EEN MOOIE KWALITEIT DENIM
in de maten 68 t/m 110
TUUNTEPRIJS: 29.95
Speciale PAASPRIJS slechts 19.95

KINDER SWEATERS
er hangt een zeer grote collectie voor U klaar
in de maten 92 t/m 164

Speciaal voor PASEN
geven wij eenmalig
op al onze sweaters 5.- korting

DAMES
PANTALONS
in een prachtige katoenen kwaliteit
voor de moderne tiener
met elastiek aan de zijkanten
TUUNTEPRIJS: 49.95
Speciale PAASPRIJS slechts 39.95

TRUIEN
unisex modellen in vele
moderne voorjaarsgeuren
gemaakt van 100% katoenen garens
en is fijn gebreid
TUUNTEPRIJS: 39.95

Speciale PAASPRIJS slechts 29?5

HEREN SWEATERS
IN EEN PRACHTIGE KWALITEIT
vele modellen en kleuren
op al deze sweaters voor de heren
geven wij speciaal voor Pasen
eenmalig 10.-korting

HEREN
OVERHEMDEN
met korte mouw en in vele
mooie voorjaarsgeuren en dessins
TUUNTEPRIJS: 24.95

Speciaal voor PASEN slechts 19?5

Loop even binnen,
want er zijn nog veel meer Paasaanbiedingen,

het loont de moeite!

Knap geknipt l

J l M j / H E E R S I N K
H A A R M O D E

WEG 21 , VORDEN
'5752-1215

Heeft u wat te vieren
de komende tijd of jaren?

Dan zou ik deze
advertentie eens goed

bewaren!

ORGANIST / ZANGER

Rob Koers
Vorden - Tel. 05752-2683

(ook als duo)

g&%ffl8mg£^^

2e PAASDAG
van 10.00 uur tot 17.00 uur

Tijdens de Paasshow
SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN

op alle afdelingen.

HELMINK
meubelen

VORDEN / TEL. 05752-1514

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

Boudewijn Smeitink
• GRENEN MEUBELEN •

DECORATIE-ARTIKELEN
Ruurloseweg 43 HENGELO (Gld.) - Tel. 05753-1073

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

L^SERVICE

K€ w. j.r KOOI
K«
W.J. v/d Kooi

~,, ^. Opel/lsuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. ÏT: 05730-5 25 55.
'ff. GM-dealer VOOr OPEL7ISUZU Barchemseweg 45, Ruurlo. S: 05735-32 95. Verkoop en Reparatie



Tweede Paasdag zijn onze bedrijven in Ruurio en Doetinchem geopend.

Tijdens onze Paasshow kunt u
veel voordeel op de kop tikken,
Drie modellen stelen onze Paasshow: de
Citroen AX Plaisir, de Citroen BX Cannes en
de Citroen AX 11 TE Limité.

De Citroen AX Plaisir heeft veel aan-
trekkelijke accessoires, onder andere alu-
minium velgen en brede banden. En dat
alles voor maar f 17.990,-*

De Citroen BX Cannes heeft veel
exclusieve extra's, waaronder zonwering
achterruit en getint glas rondom. Toch kost
hij maar f 24.990,-*

De Citroen AX 11 TE Limité 5-deurs
voor de zeer aantrekkelijke prijs
van f 17.900,-* Gelimiteerd
aantal. Kom naar onze Citroen
Paasshow. En tik het voordeel
op z'n kop.

Alle gebruikte auto's
Vanaf bouwjaar 1986 uitgestelde
betaling tot 1 september 1991
max. f 10.000,-.

PAASSHOW van 28 maart
t/m Tweede Paasdag
Eerste Paasdag gesloten.

Bij ons is het écht Vrolijk Pasen
* Prijs inclusief BTW, exclusief afleveringsleesten. Metallic lak BX Cannes f 755,- en AX Limité f625,- extra. Wijzigingen voorbehouden

6 jaar anti-corrosie garantie. Citroen prefereert Total

Citroen Ruesink Ruurio, de Veerkamp 11
Doetinchem, Grutbroek 6

Haaksbergen, Kruislandstraat 46

19tet veet wuvtdeet
SPIJKERBROEKEN
On de Rocks off Chiori
* Strak of halfwijd model
* Stone washed, bleeched washed

of platin washed
* Am. mt. 28 - 38 * Winkelprijs f 59. - 69.

NU UITZOEKEI

2 Stuks

KATOENENBROEKEN
Diverse zomerkleuren
5 MODELLEN
Am. mt. 28 - 38
Winkelprijs F 49. - 69.

NU UITZOEKEN

2
DEZE AANBIEDING IS GELDIG T/M ZATERDAG

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

MEUBEL

PAASSHOW
op 2e Paasdag van 10.00-16.00 uur
in deSPANNEVOGELmetzijnruimSO

ammeublementen en de schitterende kado-shop.

Tijdens deze show een grandioze Grabbelactie met

kortingen van 5 tot 50%
op uw aankopen, ook voor latere levering!

Stel, u koopt een bankstel van f 4900,- en u grabbelt 30% korting, dan ontvangt
u f 1470,- korting of u grabbelt 50% korting, dan ontvangt u zelfs f 2450,-

korting.

Kom vrijblijvend in de gezellige winkel waar u zich direkt
thuis voelt en waar de nazorg en service onze naam groot

maakt.

P.S. de koffie staat klaar!
GRAAG TOT ZIENS IN

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTEIMHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

EXCLUSIEF
in de regio

Nu geheel verzorgd bij uw BRUILOFT

JAQUAR DAIMLER met CHAUFFEUR

RESERVEER EN PROFITEER
Café-Restaurant
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO
05735-1312

GEZELLIG DINEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10- Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zalen, ze/fs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751 -1296

(+ veiligheidstraining)
het vertrouwde adres

RIJSCHOOL
GROENEVELD

05735-1788

Nieuw, mooi, zacht
en duurzaam: Smaragd.
Ijzersterke 100% zuiver scheen/vollen weef-
kwaliteit, Tretforcf Smaragd. Speciaal
gemaakt voor brede toepassingen. Ideaal,
zowel in de veel belopen entree als in de
woonkamer. Ook in representatieve ont-
vangst- en kantoorruimten is
Smaragd uitsteken^ op z'n
plaats. Kies voor een van de
zeven zeer eigentijdse kleuren

Tretford Smaragd.
Een van de kwaliteits-
tapijten van Tretford.

tretford
-

TAP IJ T VAN D E Z E T IJ D

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

BS)



Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Ontdek een feestelijk
paasontbijt bij de

Echte Bakker

SPORT-nieuws

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

Nederlaag Dash Badminton Flash
In de thuiswedstrijd tegen DVO 2 uit
Hengelo hebben de Dash-heren een
even verrassende als teleurstellende
nederlaag geleden. Meteen in de eerste
set kwam Dash al fors achter te staan
met 5-10. Maar Dash kwam terug en via
l .'5-13 won Dash de set met 15-13.
De tweede set toonde hetzelfde beeld.
DVO nam weer meteen een voor-
sprong, maar dit keer slaagde Dash er
niet in die ongedaan te maken. De set
werd met 13-15 verloren.
In de derde set nam Dash wel een voor-
sprong. Tot 5-1 ging het goed, maar
daarna was de koek op en DVO kwam
langszij en kon de set winnen met
11-15.
Dash was behoorlijk aangeslagen wat
in de vierde set duidelijk te zien was.
DVO kon zonder problemen zomaar
naar 0-7 uitlopen. Pas toen kwam Dash
weer iets over de tegenslag heen en
kwam nog wen aardig terug tot 10-13.
Helaas kon Dash niet doordrukken en
verloor de set met 11-15 en deze zeer
slechte wedstrijd met 1-3.
Zaterdag 6 april gaat Dash naar Schalk-
haar om daar de degradatiekandidaat
SVS te ontmoeten. Dash zal daar moe-
ten winnen wil het nog voor promotie
in aanmerking komen.

Flash l heeft het hoogtepunt van het
seizoen voor de laatste wedstrijd be-
waard. Tegen Babo uit Borculo speelde
Flash een bijzonder goede partij. Het
begon heel spannend met een drieset-
ter in een herenenkel, maar daarna
wist Babo toch wel wie de sterkste was.
Flash pikte het niet langer en wil de
wedstrijd snel uitmaken en dat lukte
met goed spel, waar de tegenstander de
taktiek niet op had aangepast. Het
werd 8-0 en dat was de eerste keer in dit
seizoen.
Flash 2 heeft na het kampioenschap
vorig jaar in de 4e klasse, dit jaar weer
een geweldige prestatie geleverd. Als
debutant in de 3e klasse moest Eefde
dan wel voorgelaten worden, maar de
voorsprong op de nummer drie is wel
vrij groot.
De laatste wedstrijd tegen Grol in
Groenlo was een spannende wedstrijd.
Na de enkels stond het 2-2, het ging
gelijk op, maar in de dubbels speelde
Grol toch iets sterker. De eerste mix
werd tenslotte door Flash gewonnen en
door de tweede mix te winnen kon het
nog een gelijkspel worden.
Dit lukte niet, ondanks dat de tweede
set ruim gewonnen werd. In de derde
set was Grol gewoon de sterkste. Met op

\\fie 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

Fam. v. cl. Staaii, het Hoge 60, tel. 2296
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
De Horsterkamp
Deldenseweg

Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. v. Voilenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg
Rondweg

ram. Schaafsma, Het Wiemelink 2, lel. 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

Fam. /1/rnV/i.v, Hoetinkhof 159, lel. 2145

B. Galleestraat
Pr. Bemardweg
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
De Eendracht
Smidsstraat
Molenweg

Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge
Zuivelhof

Fam. Bcssclink, Hoetinkhof 68, tel. 2638

Horsterkamp
Kerkstraat
Het Wiemelink
Ruurloseweg

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Golslein, De Bongerd 7, tel. 2608

Hetjebbink
Boon k
Elshof
de Haar
De Steege
HetGulik
Wiemelink
Vaarwerk

Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

de valreep nog een nederlaag is toch de
verdiende tweede plaats in de competi-
tie niet in gevaar gekomen en heeft
Flash een heel goed seizoen gedraaid.

Dammen
Henk Ruesink sneldamkampioen van
Gelderland
Bij het sneldamkampioenschap van
Gelderland, gehouden in 't Jachthuis
te Warnsveld, is Henk Ruesink kam-
pioen in de hoofdklasse geworden met
de skore van 24 punten uit 15 wedstrij-
den.
Ondanks een nederlaag in de ope-
ningsronde achterhaalde hij het twee-
tal Henk Klarenbeek (titelverdediger)
en Henk Grotenhuis ten Harkel die
vanaf het begin de leiding hadden ge-
nomen.
Henk Grotenhuis ten Harkel wist de
tweede plaats vast te houden met 22
punten. Gerrit Wassink werd 6e met 19
punten. Ruesink en Grotenhuis ten
Harkel zijn beiden geplaatst voor het
NK dat begin juni in Nieuwegein wordt
gespeeld.
In de pr^inciale hoofdklasse werd
Bennie H^Bnk6e met 16 uit 15. Theo
Slütter werd9e en Simon Wiersma 10e,
beiden met 14 punten.
In de tweede klasse deed Gerco Brum-
melman lange tijd mee voor de titel,
maar na |Aele nederlagen viel hij te-
rug naar^r derde plaats. Brummel-
man behaalde 20 punten uit 15 wed-
strijden. Mike Voskamp kon geen rol
van betekenis spelen bij de juniorenti-
telstrijd. Hij finishte met 18 punten uit
14 wedstrijden op de 6e plaats, nog net
genoeg voor NK-kwalificatie.
Mark Klein Kranenbarg werd met 11
punten 10e. Mare Dorresteijn moest
ook terrein prijsgeven na een goede
start. Hij eindigde als 8e met 18 uit 15,
maar heeft als eerste reserve nog goede
kansen op NK-kwalificatie.

Sneldammen voor teams
DCV was uiterst suksesvol in de tweede
ronde van het sneldammen voor
teams. DCV l en DCV 3 werden kam-
pioen in hun klasse: DCV l met de
fraaie skore van 19 uit 10 en DCV 3 met
15 uit 10; het tweede team wist zich in
de hoogste afdeling te handhaven en
DCV 4 eindigde als 2e in de vierde klas-

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Op 23 maart zijn de ruiters en amazo-
nes van de Graafschap met 3 4-tallen
naar een 4-tal wedstrijd in Bathmen ge-
weest. Het 3de 4-tal van Vorden met de
amazones Jeanine van de Berg -
Unix, Irene Regelink — Ramzes, An-
nie Kornegoor - Elena, Martine Rut-
ting—- Erasmus werd Ie met 121 pun-
ten en 3e in totaal van deze dag, zij
gaan door naar de finale op 6 april.
Individueel werden de volgende prij-
zen behaald: Irene Regelink met Ram-
zes 3e prijs met 124 punten; Heleen
Klein Breteler met Bliksem Ie L-sprin-
gen; Jeanine van de Berg met Unix 2e
B-springen.

B.Z.R.
Bridgeclub 'B.Z.R.' Vorden: uitslagen
van woensdag 20 maart
Groep A: 1. dms. Elferink/Nekkers
59.0%; 2. dms. Alewijnse/Bodewes
56.0%; 3. mv. V.d. Berg/hr. Bergman
51.0%.
Groep B: 1. echtp. Schigt 66.7%; 2.
echtp. Bokkinga 48.9% — mv. Berg-
man/hr. De Bie 48.9%; 3. echtp. Van
Gastel 47.9%.
Elke woensdagmiddag in Het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inl. tel. 2830.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

In de advertentie, die door de Drukkerij Weevers werd aangeboden aan de Stichting, werd abusie-
velijk een zin vermeld, die tot nu toe niet bewaarheid is. Eind vorig jaar is door de Stichting bij de
Gemeente een startsubsidie aangevraagd en tot op heden werd hierop nog geen uitsluitsel ontvan-
gen.
Het Bestuur van de Stichting is ervan
overtuigd, dat de gemeente Vorden het
werk van de Stichting oen goede zaak
vindt en hoopt, ondanks deze publica-
tie op een positief bericht.

Op de advertentie zijn veel positieve
reacties binnen gekomen. Wij komen
de volgende week hierop terug. U kunt

de meldingscoupon nog steeds in de
bus doen bij het Verzorgingstehuis de
Wehme. Bent u hem kwijt? In de Weh-
me liggen meerdere meldingscou-
pons!

Denkt u er vooral eens over na en geef
het aan de Stichting door, wat u per-
soonlijk zou kunnen doen voor de be-

woners. Een reactie geven wij echter nu
reeds door: de heer Jac. H. de Jong
(Sorbo) zal de eventuele startsubsidie
van de Gemeente verdubbelen!
Reeds.3 april komen de dames en he-
ren van de drie Ouderenbonden bijeen
om te praten over het starten van spel-
letjesmiddagen in de Wehme voor de
bewoners van de Wehme.

Het is toch fijn, om een VRIEND(IN)
van de WEHME te zijn!

Familiedag
Ox in t jaar) 91*

Dagtochtjes

** '*/

Bij drukte is de parkeerplaats bij WEEVERS ons ter beschikking.

Bij al dezeQctiviteiten, kunt u toch niet voorbijlopen
zonder vriend of vriendin van De Wehme te zijn!

WORDT LID VAN DE
VRIENDEN VAN DE WEHME!
Ik geef me op als donateur a f per jaar of f ineens
van de Stichting Vrienden van ,,de Wehme" te Vorden
en zal mijn bijdrage overmaken naar
postrekeningnummer 59.98.945 of op
bankrekeningnummer AMRO 43.86.64.477 of Rabo 36.64.72.143

Handtekening NAAM: _

ADRES:

PLAATS:

Bent u bereid ook wel eens iets (anders) te doen voor een bewoner,
bijv. een autoritje of met een rolstoel door het dorp of op een andere
manier meewerken, dan kunt u dat hieronder aangeven.

Deze bon uitknippen en afgeven bij de receptie van ,,de Wehme'
of bij:
W.G. Horstink-Bertram, de Bongerd 10
J.W. de Klerk, Het Wiemelink 8
A.H.B, van Vleuten, het Stroo 7
J.P. Willemse, p/a: ,,de Wehme"
A. Woltering, Burg. Galleestraat 18

tel. 2767
tel. 2381
tel. 3357

tel. 1746 X
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Project 'Computer voor Tanggu' bijna voltooid

Op dinsdag 9 april wordt in 't Achterhuus een presentatieavond
gehouden over het werk van Johan en Janny Letterman op Papua
Nieuw Guinea. Bij deze avond is onder andere de heer Arjen Lock
aanwezig, die voor een verlorperiode vanuit Papua Nieuw Guinea
in Nederland is.
Het bijbelvertaal- en alfabetiserings-
werk van de Vordense familie Lotter-
man blijkt zich voorspoedig te ontwik-
kelen. Inmiddels zijn er twaalf kleine
boekjes in de Tanggu-taal vertaald
(waarvan er nu al zes gedrukt zijn) en
krijgt men steeds meer een beeld van
de grammatica van de taal. Men is be-
gonnen met vertalingen in een ruwe
vorm van enkele bijbelboeken.
De vertaalde oefenboekjes stimuleren
de bevolking tot het leren lezen van de
eigen taal. Het is de bedoeling dat in de
komende tijd nog meer kleine boekjes
per computer te maken. Deze zijn naar
verhouding goedkoop en brengen het
alfabetiseringsproces in Tanggu goed
op gang.

Diapresentatie
Op dinsdag 9 april zal een splinter-
nieuw dia-klankbeeld worden vertoond
in 't Achterhuus (achter de Gerefor-
meerde kerk), waardoor men een goe-
de indruk kan krijgen van het woon- en
werkgebied van de Vordense ontwikke-
lingswerkers.

Bovendien zal de heer Arjen Lock
meer kunnen vertellen over het werk
op Papua Nieuw Guinea. Hij is zelf
evenals de familie Letterman in dat
land werkzaam bij de Wycliffe-organi-
satie en nu met zijn vrouw op ver-

lof. De avond wordt georganiseerd
door het regionale ondersteuningsco-
mité Papua Nieuw Guinea-Oost Gel-
derland.

Computerproject
Het project 'Computer voor Tanggu',
dat in december j.l. door enkele Vorde-
naren werd gestart, zal waarschijnlijk al
binnenkort kunnen worden afgerond.
Het grootste deel van het benodigde
geld is inmiddels binnen. Enkele ker-
ken en organisaties hebben daarvoor
nog geld toegezegd.
Met het geld van de actie kan een bete-
re computer worden gekocht, waarmee
het werk van de familie Letterman be-
duidend kan worden versneld. Ze heb-
ben een computer nodig die vrij kost-
baar is, omdat hij aan bepaalde eisen
moet voldoen: hij moet tropenbesten-
dig zijn (en dus tegen een hoge voch-
tigheidsgraad kunnen) en hij moet de
mogelijkheid hebben te worden opge-
laden door autoaccu en zonnepaneel.
De computer moet een scanner voor
een hele pagina hebben en moet na-
tuurlijk tevens gemakkelijk te repare-
ren zijn in het betreffende land zelf.
De organisatoren van de actie hopen
dat degenen die zo gul bijdroegen aan
dit project de familie Lotterman ook
blijven ondersteunen in hun maande-
lijkse financiële behoeften.

hartoperatie en wat dan?
De kruisvereniging start in Laren met een hartcursus voor hart-
patiënten en hun partners/verzorgers. Het krijgen van een hart-
infarct of het ondergaan van een hartoperatie kan iemands leven
ingrijpend veranderen. Het is bekend dat zoiets iedereen kan
overkomen, maar op het moment dat het uzelf of iemand uit uw
naaste omgeving treft, begint vaak een moeilijke periode.
Het vertrouwen in het eigen lichaam is
geschokt en de toekomst is onzeker ge-
worden. Veranderingen in het levens-
patroon kunnen nodig zijn, zowel voor
de patiënt als voor de eventuele part-
ner. Het kost dan tijd om aan deze ver-
anderingen te wennen, om een nieuw
evenwicht te vinden.
Niet alleen patiënten maar ook hun
partners voelen zich alleen staan met
vragen als: hoe nu verder? Wat mag er
nog wel en wat niet meer? Is de kans op
herhaling groot? Zij zijn er zich niet
van bewust dat anderen dit ook zo
meemaken.
Het is gebleken dat het deelnemen aan
een hartcursus en daarin ervaren dat
anderen met dezelfde onzekerheden
zitten, de moeilijkheden weliswaar niet
oplost, maar ze wel gemakkelijker te
dragen maakt.

Veel deelnemers op elders gehouden
hartcursussen hebben het een steun
gevonden om onder deskundige lei-
ding van gedachten te wisselen over
vragen als: 'wat is een hartinfarct/hart-
operatie?', 'hoe word ik minder angstig
voor een herhaling?' en 'wat kan ik van
de toekomst verwachten?'

In elke bijeenkomst worden ontspan-
ningsoefeningen aangeleerd. Deze
worden thuis geoefend.
Naast de vaste onderwerpen is er ruim-
te voor ervaringen en interessen van de
deelnemers. Dit kan betekenen dat er
voor bepaalde onderwerpen deskundi-
gen worden uitgenodigd (bijv. over
•WAO, voeding).
Aan de hartcursus kunnen hartpatiën-
ten en hun partners deelnemen. Al-
leen of met uw partner bent u van har-
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Basisbereiding grillen:
Grillapparatuur, in welke vorm dan ook,
goed voorverwarmen
(gas, electra of de
barbecue). Kruid het
vlees, maar zout het niet,
want dat gebeurt
achteraf. Plaats het vlees
op of tussen de grill. Keer
het vooral niet te vlug. In
eerste instantie plakt het
vlees vast maar het laat
later vanzelf los.
Afhankelijk van de vleessoort wordt hoogte
en/of temperatuur en tijdsduur bepaald.

U heeft nodig voor 4 personen:
4 biefstukjes i 125 gram

Voor de saus:
V» liter magere yoghurt
l eetlepel gembervocht
4 bolletjes fijngehakte gember
l theelepel thijm
te bosje peterselie
l preitje of bosuitje
worchestersaus
zout
peper

Bief stuk
met kruiden-
yoghurtsaus

Bereiding:
Voor de bereiding van de saus de prei wassen

en in zo klein mogelijke
jaajjjjaajjjj^ ringetjes snijden. Was de

peterselie en hak deze
fijn. Roer alle
ingrediënten door de
yoghurt en laat het ten
minste twee uur
intrekken. Breng de saus
op smaak met peper en
zout en een paar
druppeltjes

worchestersaus. Voeg eventueel nog wat
kerricpoeder toe.
Bestrooi de biefstukjes met peper. Verwarm
grill en/of contactgrill goed voor. Grilleer de
biefstukjes aan elke kant in twee a drie
minuten rosé. Leg de biefstukjes op een
voorverwarmde schaal. Zout da<irna de
biefstukjes.
Serveer de saus apart in een sauskom.

Tip: Heerlijk in combinatie met Chinese kool
bestrooid met kerrie en aardappelkoekjes of
kroketjes.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 743 kj (178 kcal)
Eiwit: 31 gram
Vet: 4 gram
Koolhydraten: 5 gram

te welkom. De reeks van 7 wekelijkse
bijeenkomsten, onder begeleiding van
een deskundige, worden gehouden in
het kruisgebouw te Laren.

Vóór de cursusbijeenkomsten begin-
nen, wordt er een informatiebijeen-
komst gehouden in het kruisgebouw te
Laren op woensdagochtend 3 april. Na
opgave zal de cursusleiding met ieder
van de deelnemers een kennismakings-
gesprek houden.

De cursus begint op woensdagochtend
17 april. U kunt zich opgeven via on-
derstaand telefoonnummer of op de
informatieochtend. Voor meer infor-
matie: telefoonnummer 05738-1988,
's morgens bereikbaar.

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

Fibromyalgie
Fibromyalgie is een vorm van weke de-
len reuma, die zich kenmerkt door pijn
in spieren en bindweefsels, vooral op
aanhechtingsplaatsen van pezen en
spieren. Bovendien zijn er hevige ver-
moeidheidsverschijnselen.
De Nationale Vereniging voor Fibro-
myalgiepatiënten Eendrachtig Sterk
organiseert voor haar leden en belang-
stellenden een informatiebijeenkomst.
Deze vindt plaats op zaterdagmiddag
13 april a.s. in het Streekziekenhuis
Koningin Beatrix, Beatrixpark l, Win-
terswijk, in de personeelskantine. Gast-
spreker Dr. J.H.G. Bürer, rheumato-
loog. Na de pauze bestaat er gelegen-
heid tot het stellen van vragen.
Toegang voor leden met één begelei-
der gratis (lidmaatschapskaart s.v.p.
meebrengen). Niet-leden betalen en-
tree.

Informatie kunt u krijgen bij de vol-
gende kontaktpersonen:
Mevr. D. Scholts, tel. 05437-51595;
mevr. ^^11. v. Houten, tel.
05454-«M^9; mevr. A. Schwartz, tel.
08356-84947; mevr. C. Smit, tel.
05457-72661 of mevr. Bockhoven, tel.
08330-15801.

Nationale
Boomfeestdag
Woensdag 20 maart 1991 was het weer
zover. Nationale Boomfeestdag. De
werkgroep Leefbaarheid Vorden orga-
niseerde, op verzoek van het gemeen-
tebestuur, voor de 16e maal Boom-
plan tdag voor de kinderen van de
hoogste groepen van de scholen te
Vorden en Wichmond.
De heer H.D. Melchers van het land-
goed Onstein was dit jaar zo bereidwil-
lig plantterrein beschikbaar te stellen.
Op een perceel oud akkerland, gele-
gen aan de Brandenborchseweg, moes-
ten ongeveer 1600 fijnsparren worden
ingeboet.
Nadat de heer H.W. Menkveld deskun-
dig had uitgelegd hoe er geplant moest
worden gingen de 137 kinderen van
vijf scholen (de kinderen van De Klim-
op uit Wichmond planten na Pasen op
eigen schoolplein) energiek aan de
slag.
Na drie kwartier was het karwei reeds
geklaard. Daar het weer, ondanks
slechte voorspellingen, enorm mee-
werkte, werd het een echt feest. Jam-
mer, dat wethoudster Aartsen door
ziekte verhinderd was. Zij had aanwezig
willen zijn en normaal gesproken goed
vooreen leuke en leerzame inleiding.
Voor iedere deelnemer was er een gele
kornoelje, een liniaal en een versnape-
ring. Voor iedere school was er lesma-
teriaal en posters over bomen beschik-
baar.
De werkgroep bedankt de politie van
Vorden voor het regelen van het ver-
keer en de gemeente voor het regelen
van het financiële gedeelte.

Opbrengst collecte
Reumafonds
De actie van het Nat. Reumafonds in
het kader van de landelijke inzameling
in de week van 11-16 maart heeft in de
kerkdorpen Vierakker-Wichmond het
mooie bedrag van f 1.889,50 opge-
bracht.
Hartelijk dank aan iedereen die spon-
taan heeft meegewerkt tot het welsla-
gen van de collecten. Mocht u door
omstandigheden de collectant gemist
hebben dan kunt u alsnog uw bijdrage
storten op giro 842 t.n.v. het Nat. Reu-
mafonds, 's-Gravenhage.

Oude tradities rondom het
Paasvuur in de Kranenburg

Fons Jansen en Henk Wesselink bezig met de voorbereiding van het Paasvuur.

Zondagavond le Paasdag zal Prins Toon de Eerste van de Carnavalsvereniging Kranenburg op het
terrein van Henk Wesselink aan de Bergkapperweg het grote paasvuur op traditionele wijze ont-
steken:
Wie een van de beide avonden door het
Nederlandse Paasvuurgehied rijdt, ziet
overal aan de kim de lichte plekken te-
gen de lucht die aangeven waar het 'old
gebroek' in ere wordt gehouden.
En dat is in honderden dorpen en
buurtschappen nog steeds het geval,
hetzij georganiseerd, hetzij spontaan.
In Kranenburg heeft het C.G.K. (Cul-
tureel Collectief Krane^^rg) spon-
taan het vreugdefeest we^Fln ere her-
steld.

Zo'n twintig jaar geleden begon Henk
Wesselink aan de KikrJ^kn op een
perceel dicht bij zijn boelwerf met het
bouwen van een klein paasvuurtjè. Fa-
milie, buurt en wat dorpsgezinten be-
zochten het paasvuur.
Van voren warm, maar van achteren
koud, ging men wanneer de vlammen
de laatste resten van het paasvuur ver-
teerden, op huis aan en dan was Pasen
voorbij.
Doordat er nogal wat klachten kwamen
vanuit het centrum van Kranenburg,
over roet en rook, besloot Henk Wesse-
link de Paasweide te verplaatsen naar
de Bergkapperweg.
Tien jaar lang, laat Henk op de huidige
plek op de Eerste Paasdag velen genie-
ten van het vreugdevuur.
Henk: 'Vroeger was één van de meest
sprekende zaken van Pasen het paas-
vuur. Weken te voren was de dorps-
jeugd druk met het verzamelen van al-
lerlei brandbaar materiaal, takken en
twijgen enz. Dit alles werd op een vaste
plaats buiten het dorp opgestapeld om
op Paasmaandag als paasvuur te die-

nen. In de grotere dorpen waren vaak
twee of meer vuren. Elke wijk beijverde
zich een zo groot mogelijke hoop
brandbaar spul bijeen te brengen,
want men stelde er een eer in zijn vuur
het hoogst te doen opvlammen'.
Henk geniet zichtbaar wanneer je met
hem praat over oude tradities. Toen
het C.C.K. hem benaderde om te vra-
gen of hij mee wilde werken aan één
groot paasvuur was zijn antwoord: 'Na-
tuurlijk. Het zou mooi zijn wanneer wij
hier in de Kranenburg het grootste
paasvuur van de Achterhoek zouden
hebben'.

Vuurgooien in de teertonne
Het G.C.K. heeft een aantal oude paas-
tradities rondom het paasvuur weer in
ere hersteld. Zaterdagmiddag zal op de
Paasweide aan de Bergkapperweg de
teerton aan de Paasstaak worden beves-
tigd.
De teerton was vroeger voor ieder Ach-
terhoeks paasvuur feitelijk de kern,
want 'stapels' zonder teerton aan een
Paasstaak werden nergens voor 'vol'
aangezien.
De grote stoere jongens uit Kranen-
burg en omgeving kunnen paasavond
proberen een brandende bezem in de
teerton te mikken, zodat de inhoud
gaat branden als een grote fakkel die
ver in de omtrek is te zien.

Voor diegene die meedoet aan dit
grandioos paasspel is aangeraden niet
op zijn paasbest gekleed deel te ne-
men.

Wie wordt de 'Vumtonne ' van Kranen-
burg? Voor de toeschouwer, zal het
een prachtige attractie zijn om naar te
kijken. Naast het eeuwenoude spel
zorgt de 15-mans formatie 'De Schad-
denstekkers' uit Ruurlo vooreen gezel-
lig stukje muziek.
De Schaddenstekkers uit Ruurlo is een
muzikale vriendenkring die opgericht
is in 1949. De naam is gebleven, de le-
den zijn in de loop van de jaren aange-
vuld. De naam Schaddenstekkeis komt
van de boeren die turf staken uit het
veen in Ruurlo. Die turfplaggen wer-
den schadden genoemd, daaraan ont-
leenden zij de naam 'Schaddenstek-
kers'.
De kapel bestaat momenteel uit 15 le-
den (13 heren en 2 dames). Ze hebben
allemaal hun eigen instrumenten en
hebben muziek als hun grote hobby.
Het repertoire kent een grote verschei-
denheid zodat de kapel op vele fronten
hun muzikale nootje kan bijdragen.
Egerlandei muziek, dansmuziek, oude
dansen en stemmingsmuziek worden
ten gehore gebracht. Het knetterende
vuur en de muzikale noten van de
Schaddenstekkers uit Ruurlo /uilen sa-
men zorgen vooreen fantastische com-
positie. Het Cultureel Collect ief Kra-
nenburg hoopt dal zoveel mogelijk
mensen zich te voet zullen begeven
naar de Paasweide aan de Bergkamper-
weg, dit om files te voorkomen.
Na afloop van het Paasvuur is er een
gezellig l'aasbal in cafe-rcstamant
Schoenaker wederom met medewer-
king van de Schaddenstekkers. (Zie
ook advertentie elders.)

De Schaddenstekkers uit Ruurlo zorgen 's avonds voor de muzikale bijdrage.

K.P.O. Kranenburg
Voor de bijeenkomst in maart had de
KPO Vorden-Kranenburg mevr. Ems
Gorter uit Warnsveld uitgenodigd.
Mevr. Gorter maakt heel mooie pop-
pen en geeft ook cursussen.
Zij vertelde, dat er al heel lang poppen
zijn geweest en zij noemde verschillen-
de voorbeelden: grafbijgiften, voodoo-
poppen, vruchtbaarheidssymbolen, af-
godsbeeldjes. Pas later kwamen de
poppen zoals wij ze kennen.
Er zijn ook nu behalve speel- en sier-
poppen nog vele andere soorten: edu-
catieve poppen, EHBO-poppen, tech-

nische poppen, de bekende Sara en
Abraham, de vogelverschrikker.

Door de eeuwen heen heeft men ge-
zocht naar duur/aam materiaal. Men
begon met brooddeeg en papier-
i M a c h é , daarna kwamen .langzamer-
hand de porseleinen poppen met het
s toffen lijf, de celluloidpop en nu na-
tuurl i jk allerlei soorten kunststof pop-
pen.

Mevr. Gorter maakt zelfde sprookjes-
of bloemenpoppen, echte siei poppen.
Zij vertelde heel uitgebreid hoe zij te
werk ging en met hoeveel geduld a l le

onderdeeltjes perfect afgewerkt wor-
den, ook de kleding.
Zij gaf een demonstratie van hoe met
een klein onderdeeltje een groot effect
kan worden bereikt op bi jv. een voetje.
Zij had veel boeken meegenomen waar
wij in kouden ki jken. Kr was ook veel
belangstelling voor de cursussen die zij
iu Warnsveld geeft.

De meeste mensen zijn creatief, als ze
maar eenmaal begonnen zijn, is haar
ervaring, je legt veel van jezelf in zo'n
pop. Een heel interessante avond. In
april houden wij een grote modeshow,
die /eerde moeite waard zal zijn.



UICK-STEP

t Quick-Step Floor is bikkelhard, in
2 afmetingen en 14 stijlvolle dessins.

> Door het hoge-druk procédé zijn de
decoren voor altijd verbonden met
de watervast verlijmde MDF-plaat.

> Zware meubelen, stoel- en huisdier-
poten, brandende sigaretten, speel-

goed en naaldhakken kunnen Quick-
Step Floor niet van z'n stuk brengen.

> Quick-Step Floor is verdraagzaam,
hygiënisch (anti-allergie) en onder-
houdsvriendelijk (veegborstel, stof-
zuiger, dweiltje). Kortom de vloer

met karakter.
Verkrijgbaar bij:

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPUTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

LAMINAAT PARKETVLOEREN

GEVRAAGD:

Jonge enthousiaste m/v voor

BARWERKZAAMHEDEN

Zaterdagavond, event. meerdere avonden,
en tappen bij partijen.

Brieven onder nr. 51 -2.
Bureau Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

NIEUW BINNEN
EN EEN GROTE KEUS IN

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Truien

T-Shirts
Shorts
Bermuda
Leggings

American
Stock

rfttfyt vol uwMUtotfe*
DORPSSTRAAT 19 VORDEN

TEL. 05752-1943

Voor een heerlijke
PAASBRUNCH

hebben wij voor u:

PAASBROOD goed gevuld met
100% amandelspijs

GROTE SORTERING BROOD EN BROODJES,
waaronder diverse specialiteiten.

CROISSANTS EN GEVULDE BROODJES

STOKBROOD, ook om zelf af te bakken.

Alles op z'n Paasbest en vers van
de Warme Bakker!

WIJ WENSEN U GEZELLIGE PAASDAGEN

't winkeltje in vers brood en banket

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

ZATERDAG 30 MAAR!

31 MAART
PAASDAG

Reistip van Claudia en Carla :
3-daagse bus- en bootreis naar

CAMBRIDGE
in mei en juni

Vervoer per luxe touringcar en KBSADVTSBURO
luxe cruise ferry van de

STENA LINE
4-Persoonshut f 199,- p.p.
2-Persoonshutf 249,-p.p.

Opstappen in Zutphen mogelijk.

Reisburo VAN DUIN
Stationsstraat 24
7201 MD Zutphen
Telefoon 05750- 17337

THUIS IN ELK VAKANTIELAND!

P. S.: U kunt nog insturen voor onze maart-prijsvraag.

MAANDAG

Spectile
W Paasaanmeding^

W/ Tegen inlevering van
deze bon

f2,50
KORTING

op elk 2e paar panty's of sokken

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Nieuwstad 14 - Vorden
Tel. 05752-1965

Dorpsstraat 32a - Ruurlo
Tel. 05735-3070

t Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

FOCWARijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816 BOVAG

Kies óók eiere^oor uw geld.
Spaar bij de NMS.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
J.A. Norde
Burgemeester Galleestraat 10,7251 EB
Postbus 83, 7250 AB Vorden
Telefoon 05752-1967

VERZEKERINGEN - PENSIOENEN
LIJFRENTEN - HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN

SMH SPAARBANK
Openingstijden:

Maandag 14.00-17.00 uur
Woensdag 9.00-12.30 uur
Vrijdag 9.00-12.30 uur

14.00*17.00 uur
en volgens afspraak

Specialisten in Sparen.

GEMEENTE
VORDEN

Hinderwet terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. RO-
Koetshuis) ligt vanaf 5 april 1991 op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur en op de woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00
uur ter inzage de beschikking op het verzoek van:

1. Dhr J.W. Regelink, Koekoekstraat 7, Vierakker; 2.
Maatschap Boenink-Rietman, Boshuisweg 3, Vierak-
ker; 3. Dhr H.J. van Til, Koekoekstraat 15 te Vierak-
ker; 4. Dhr G.J. Visschers, Galgengoorweg 6 te Vor-
den; 5. Dhr G.W. Vruggink, Hamminkweg 9 te Vorden;
6. Maatschap Sligman-Bannink, Nijlandweg 6 te Vor-
den; 7. Dhr G.W. Lebbink, Vosheuvelweg 2 te Vorden;
8. Dhr H. Garritsen, Vierakkersestraatweg 16 te Vier-
akker; 9. Dhr G.J. Bijenhof, Wildenborchseweg 29 te
Vorden; 10. Maatschap Wunderink-Gotink, Strodijk 23
te Vorden; 11. Dhr B. Fokkink, Wiersserbroekweg 16
te Vorden; 12. Dhr W. Onstenk, Holskampweg 5 te
Vorden; 13. Dhr H. Arfman, Schuttestraat 13 te Vor-
den; 14. Dhr H.J.G. Harmsen, Schimmeldijk 4 te Vor-
den; 15. Dhr W.B.J. Mokkink, Mosselweg 22 te Vor-
den; 16. Dhr G. Loman, Heerlerweg 5 te Vierakker en
17. dhr G.J. Rietman, Boshuisweg 8 te Vierakker.

Alle aanvragen hebben betrekking op een (revi-
sie)vergunning voor een agrarisch bedrijf, met dien
verstande dat in de aanvraag genoemd achter punt 13
tevens sprake is van de oprichting van een kampeer-
boerderij.
De strekking van de beschikkingen luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden inge-
steld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, en wel bij deze Afdeling, postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde periode van een
maand worden gericht aan de voorzitter van genoem-
de afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 25 maart 1991.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

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

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

LEUKE PAASKADO'S
vind je bij:

Banketbakkerij

J. WIEKART

Van dinsdag 2 tot en met
zaterdag 6 april is onze zaak

CESLOTEN.

BOEKHANDEL

LOGA
Raadhuisstraat22-Vorden-Tel.: 3IOO

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

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

NU nog volop

bloeiende violen
f\ 9^l kist - 25 stuks voor \J^£*\J

ALLEEN VRIJDAG EN
ZATERDAG

OP - OP
Hove ni ersbedri j f - kwekerij

„De Hedera"
Strodijk 4a - 7251 RS Vorden - Tel. 05752-3283



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

• TE KOOP:
André Jamet, vouwwagen,
met accessoires. T.e.a.b.
Telefoon 05753-2254.

• Welke 65 + er wil mij zo nu
en dan helpen bij het verzor-
gen van mijn tuintje?
Tel. 1322.

• TE KOOP:
voor- en achterbouten van
een jonge koe, 2 jaar vleesras.
B. Wunderink, Ruurloseweg
85, Vorden. Tel. 05752-6735.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp voor 1
ochtend per week.
Brieven onder nr. 51-1.
Contact Vorden, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
goederen voor rommelmarkt,
P.V. Vorden.
Tel. 05752-2068/1871.

• TE KOOP:
koperen staande lamp; ruime
2-pers. dubbeldaks tent; klei-
ne Durst z/w-vergroter; tu-
ne r, versterker (2 x 35 W),
cassettedeck en 2 oliegevul-
de radiatorkachels.
Te bevragen: Staringstraat 9,
tel. 05752-2183.

• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding voor
1 morgen per week.
Liefst woensdag. Tel. 2999.

• TE KOOP GEVRAAGD:
voordroogkuil.
B. Wagenvoort.
Tel. 05752-2340.

• TE KOOP:
kinderledikant met commo-
de; kinderwagen; 1-pers. bed
+ nachtkastje; autostoeltje.
Vordenseweg 4, Ruurlo.
Tel. 05735-1303.

• GEVRAAGD:
huishoudelijke hulp voor 1
morgen in de week.
Brieven onder nr. 50-1 van Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD in
Vorden: Huis voor gezin (2 kind.)
met grote schuur of i.d. Hoeft
niet op korte termijn. Tel. 05752-
3128.

DE OTTEN-SHOW
Geen theater, wél een show! J J

Jazeker, een show van meubels, in Halle. Een show van
bankstellen, losse fauteuils, stoelen, tafels, kasten en nog
meer. Een show van verschillende modellen in
verschillende kleuren. Allemaal héél mooi en héél
degelijk. U hebt bij OTTEN een ruime keus.
Ook als u bekleding van uw OTTEN-meubels gaat
uitzoeken, biedt OTTEN vele mogelijkheden om uw keuze
te maken: prachtige stoffen in vele dessins en kleuren, of
het mooiste leer, ook weer in meerdere kleuren.

Losse-kussen-service
OTTEN heeft ook nieuwe, losse kussens voor u, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over
met hem, hij adviseert u graag en goed.

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

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!

Dorpsstraat20, HalleGId.,Tel.08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
kombinatie van bermuda 89,- blazer 149,-
en blouse met stippen of uni 109,-
wijde doorknooprok 139,-en kort jasje 109,-
in oceaan en koraal

DEZE WEEK:

Een heerlijke
ROOMBOTERCAKE

NU van 6,50 voor

BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18- VORDEN -TEL1384

Slank de zomer in
met a la carte van

WEIGHT
WATCHERS
Kom nu naar WEIGHT WATCHERS

elke woensdag van 18.30-19.30 uur
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6

Inl mevr. Brouwer, tel. 05735-3188

burg. galleestraat 9
7251 ea vorden
tel. 05752-1381

mode

PAASVUUR
KRANENBURG (Vorden)

1e Paasdag om 20.30 uur
Terrein:

Einde van de Eikenlaan
(over het spoor rechts)

Muziek:
Schaddenstekkers uit Ruurlo

Oude traditiespelen, zoals vuurgooien in de teertonne.
Paasbal na afloop in Restaurant Schoenaker.

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

speciaal voor de Paasdagen:

FRISSE
KERSEN-VLAAITJES

royaal gevuld met gebonden kersen

DITWEEKEND: |-p S*DAT|Q
4 HALEN EN DE D C U tl A l IO

't winkeltje in vers brood en banket

urin
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

JONGENS en MEISJES

GROEP
Herenlaan 2

7271 NRBorculo
tel. 05457-71413

1. In Bor -cu -lo staat
2. En in die school

een school
daar (vul maar in)

Deze school kan en wil je graag helpen bij het invullen van jouw
toekomst,

WIJ BIEDEN:
- 2-jarige brugperiode.

— Bouwtechniek

— Mechanische techniek

- Consumptieve techniek

— metselen *
- timmeren *
- schilderen * (* aparte opleidingen)

- machine bankwerken
- constructie bankwerken
- lassen

- brood en banket
- koken en serveren

— KMBO koken/serveren

- Goede busverbindingen. Bus stopt voor de school.

- Remediale hulp aanwezig.

- Instroom mogelijk in alle leerjaren. Ook klas 4 + (na MAVO/LBO).

WIL JE MEER WETEN??
BEL ... EN JE KRIJGT ELKE GEWENSTE INFORMATIE.

VOER EN VOORLICHTING
DE BASIS VOOR

EEN GEZOND PERSPEKTIEF.
Voer. Huisvesting. Gezondheid. Management. Milieu.

Wie in de veehouderij werkt, weet dat goede resultaten
van veel zaken afhangen. Hendrix' voeders levert daarom
naast kwaliteitsvoeders ook voorlichting. Via
gespecialiseerde voorlichters. En service via een
uitgebreid net van zelfstandige verkopers. Vakmensen
waarop u kunt vertrouwen. En bouwen. Aan een toekomst
met een gezond perspektief.

Ook in uw buurt zit een Hendrix' verkoper. Hij stant
voor u klaar. Om u te helpen per
saldo meer over te houden.
Want dat is de kracht van
Hendrix. En van degene die van
Hendrix voert. Bel daarom snel
de Hendrix' verkoper.
Bel 'm. Nu!

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

ffomfia
VOORJAARS-
BLOEMSCHIKCURSUS
o.l.v. H. Kettelerij

MAANDAG
15,22 en 29 APRIL
20.00-22.00 uur

DORPSCENTRUM
KOSTEN F 15 - (excl. materiaal) ,

Meenemen voor eerste les:
klein bloemschikmateriaal voor het maken van corsage,

mes en tangetje

Opgave en informatie:
H. JANSEN-tel. 2996
D. WOLSING - tel. 2771

Voor je complete

naar
outfit

CORNER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2426



De ziekenfondsen in Nederland vergoeden de geneesmiddelen
die de dokter voorschrijft. De regels die daarvoor gelden zijn nu
iets veranderd om verspilling en overconsumptie tegen te gaan.
Het gaat om regels voor de maximum hoeveelheid die per keer
wordt vergoed door het ziekenfonds. Normaal is dat mensen ge-
neesmiddelen meekrijgen voor hoogstens 30 dagen.

Verspilling
Nieuw is de hoeveelheid geneesmidde-
len die de eerste keer wordt vergoed.
Wie van zijn arts een nieuw geneesmid-
del krijgt, moet meestal even afwachten
of het middel wel helpt, of hij/ /ij het
wel kan verdragen en of hij/zij niet
overgevoelig is.
Want dan moet die patiënt er weer mee
stoppen. Daarom wordt een genees-
middel de eerste keer alleen nog maar
voor een periode van 14 dagen ver-
goed. Daarna kan de arts natuurlijk op-
nieuw een recept uitschrijven, als dat
nodig is.

Overconsumptie
Veel mensen gebruiken langdurig
slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen
of eetlustremmers. Dat is niet altijd
zonder risico, omdat deze middelen
verslavend kunnen werken. Voortaan
mogen deze middelen nog maar voor
30 dagen tegelijk worden vergoed.
De patiënten moeten daarna met hun
arts bekijken of een nieuw recept nodig

Uitzonderingen
Uitzonderingen op de regel zijn de ge-
neesmiddelen voor chronische aan-
doeningen zoals suikerziekte of reuma.
Die worden vergoed voor een periode
van 90 dagen. Geneesmiddelen voor
een acute behandeling tegen infecties
(antibiotica en chemotherapeutica)
worden vergoed voor twee weken. Anti-
conceptiepillen en fluoridetabletten
worden vergoed voor maximaal zes
maanden per keer.

Een 'verkeerd'recept
Meestal zal de dokter zelf in de gaten
houden hoeveel hij voor rekening van
het ziekenfonds kan voorschrijven.
Wanneer de arts toch meer voor-
schrijft, zal de apotheker in overleg
met de patiënt de maximum hoeveel-
heid afleveren die wordt vergoed.
Een voorbeeld: de arts schrijft 50 ta-
bletten voor waarvan er dagelijks één
moet worden geslikt. De apotheker
mag er echter maar 30 leveren voor re-
kening van het ziekenfonds. Als de pa-
tiënt daarmee instemt, krijgt hij 30 ta-
bletten en wordt dat aangetekend op
het recept.
Daarmee is het recept dan afgehan-
deld. De 20 resterende tabletten wor-
den gewoon niet geleverd. Wie dan la-
ter toch meer tabletten wil hebben,
moet bij de dokter een nieuw recept
halen.

Kwaliteit zonder verspilling
De kosten van geneesmiddelen zijn de
afgelopen jaren sterk gestegen. In
1990 is 11,5% meer aan geneesmidde-
len uitgegeven dan in 1989. Dat merk
je meestal niet meteen, omdat zieken-'
fonds of verzekering die kosten beta-
len.

Maar op den duur merk je het wel: de
premies moeten steeds weer omhoog.
Daarom wil de overheid — het ministe-
rie van WVC — de totale kosten van
geneesmiddelen omlaag brengen.

Dat is heel goed mogelijk, zonder dat
de kwaliteit er onder lijdt. Bijvoorbeeld
door deze nieuwe maatregel tegen ver-
spilling en overconsumptie.

SPORT-nieuws

Ratti- -Concordia
Het is de dames afgelopen zondag niet
gelukt om de punten te pakken, die ze
hard nodig heeft. In de eerste tien mi-
nuten was Ratti nog goed bij de les, dit
resulteerde in een doelpunt van Gerrie
Berendsen.
Vanaf dat moment speelde Ratti zeer
matig. Een paar minuten voor rust
kwam dan ook het eerste tegendoel-
punt. Na enige instructies van de trai-
ner gingen de dames na de rust weer
het veld op.

Al snel volgden er een reeks doelpun-
ten, o.a. door verdedigingsfouten. Rat-
ti zakte als een 'plumpudding' in el-
kaar, en Concordia Wehl had duidelijk
de overhand. Dit alles resulteerde in
een eindstand van l -5.
Deze stand heeft ook te maken met de
blessures, en daardoor een aantal wijzi-
gingen in de opstelling. Maar er moet
wel gezegd worden dat Ratti kwaliteiten
heeft die ze in de tweede helft van de
competitie nog niet heeft laten zien.
Tweede Paasdag spelen de dames uit
tegen Dierense Boys.

Ratti
Uitslagen jeugd
Sc. Neede D3 — Ratti Dl 1-1; Ratti El
- Reunie E3 4-2; EGW Fl — Ratti F2

0-3; Ratti F3 — Noordijk Fl 3-4; Zut-
phen Cl — Ratti Cl 3-1; Ratti BI -
EefdeB24-l.

Programma 30-3
Pax B2 —Ratti BI.

Socii
Programma 30-3
Socii El —WilhelminaSSSEl;Sp. Eef-
deDl— SociiDl.
Socii 4 —Voorst 5.
Programma 1-4
Socii 3 — Sp. Brummen 7; De Hoven 4
— Socii 4; KI. Dochteren 4 — Socii 5;
Socii 6 — Baakse Boys 6.

Uitslagen 23-3
Socii Fl — AZC F2 10-2; Gaz. Nwld. El
- Socii El 1-2; Be Quick Dl — Socii

Dl 0-7; Hercules BI — Socii BI 1-9.
Uitslagen 24-3
Socii l — GSV '63 3-2; Steenderen 3 -
Socii 2 2-3; Socii 3 — Ratti 2 5-1; Sp.
Brummen 9 — Socii 4 1-7; Socii 5 —
Erica '76 9 2-2; De Hoven 6 — Socii 6
3-3.

Dertig jaar onderdrukking in
Marokko
In een vandaag (woensdag 27 maart) verschenen rapport ver-
klaart Amnesty International dat de recente berichten over mar-
telingen en oneerlijke processen van oproerlingen en anti-oor-
logsdemonstranten in Marokko, hetzelfde patroon volgen als de
al dertig j aar durende onderdrukking.
In dit rapport heeft de organisatie hon-
derden gevallen verzameld van men-
sen die ten onrechte gevangen zitten,
vaak na martelingen of een oneerlijk
proces. Er zijn ook gevallen bekend van
mensen die 'verdwenen' zijn.
Bij recente processen tegen politieke
tegenstanders gingen de rechtbanken
er vanaf het begin van uit dat de be-
klaagden schuldig waren. De rechtban-
ken weigerden zelfs om getuigen op te
laten roepen. In een proces werden 52
mensen, gearresteerd bij rellen in de-
cember 1990, veroordeeld tot zeven
jaar nadat zij ieder maar dertig secon-
den door de rechtbank waren onder-
vraagd.
Volgens Amnesty International komt
een dergelijke omgang met recht-
spraak en gevangenen niet als een ver-
rassing. Op deze manier behandelt de
Marokkaanse regering haar tegenstan-
ders al dertigjaar.
Politieke tegenstanders zitten vaak ge-
vangen in een web van vage wetten. Al-
leen kritiek op de regering kan al lei-

den tot vele jaren gevangenisstraf. Vol-
gens Amnesty International hebben
politieke gevangenen zo goed als geen
kans op een eerlijk proces als deze wet-
ten niet veranderen.
Op dit moment zitten er meer dan 650
politieke gevangenen achter tralies,
van wie sommigen veroordeeld zijn tot
de doodstraf. Vaak zijn zij veroordeeld
op grond van onder marteling verkre-
gen bekentenissen.
De praktijk om gevangenen in incom-
municado-detentie te houden voor on-
dervraging, soms weken voor hun pro-
ces, maken martelingen en mishande-
ling tot een routinezaak in veel politie-
bureaus en gevangenissen. Zo worden
gevangenen vaak met hun hoofd on-
dergedompeld in een emmer met uri-
ne of krijgen ze elektrische schokken
toegediend.
Vandaag start Amnesty International
een actie om de internationale druk op
de Marokkaanse regeving op te voeren
en te dwingen een einde te maken aan
dergelijke misstanden.

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.

Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30- POSTBUS 22- 7290 AA VOROCN

TELEFOON 05752-1010 -TELEFAX O5752-1O86

4 Tegen 4 toernooi
Zaterdagmorgen 30 maart aanstaande
organiseert S.V. Ratti de voorrondes
van het 4 tegen 4 toernooi voor pupil-
len. In totaal komen er 19 teams naar
de Kranenburg, verdeeld onder 4 meis-
jesteams.

7 E-pupillenteams en 8 D-pupillen-
teams. In alle drie klassen speelt een
team van Ratti mee.
De beste 2 teams van alle klassen plaat-
sen zich voor de finaleronde, welke dit
jaar bij Pax in Hengelo gespeeld ^al
worden.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Verkeersveiligheid:
een gezamenlijke
verantwoordelijkheid

> In ons verkeer vallen elk jaar
l .500 doden en meer dan
50.000 gewonden. Dat doen we
onszelf en elkaar aan.
Daarom moeten we er ook zelf
iets aan doen.
En dat kan.

Samen met de vereniging die al
jaren hard werkt aan de
verkeersveiligheid van alle
weggebruikers.
Uw verkeersveiligheid.
Daarom verdient Veilig
Verkeer Nederland ook uw
steun.
Wordt nu lid! Bel: 035-211441

V.V. gorden
Uitslagenzaterdag 23 maart
Vorden Al — SKVW Al 7-0; Vorden
A2 -- KSH Al 2-0; Vorden BI -
SKVW BI 5-5; AZSV Cl — Vorden Cl
7-0; Reunie Cl —Vorden C2 4-0.
Uitslagen zondag 24 maart
Vorden l — Cupa l 5-0; Markelo 2 -
Vorden 20-1; Vorden 3 — Witkampers
3 0-0; Vorden 4 — Reunie 6 5-2; AZC 5
— Vorden 5 2-5; Reunie 5 — Vorden 6

0-9; Witkampers 10 — Vorden 7 3-1;
Vorden 8 — KI. Dochteren 4 7-0.

Programma zaterdag 30 maart
Vorden Cl — WG Cl (beker); GSV
'63 C l—Vorden C2.
Programma maandag l april (2e
Paasdag)
Vorden l - - Witkampers 1; Keyen-
burgse Boys 2 — Vorden 2; SVBV 3 -
Vorden 4; Vorden 5 — Voorst 6; Vor-
den 8 — Baakse Boys 5.
Programma dinsdag 2 april
DVC Al —Vorden Al (beker); Ratum
Cl—Vorden Cl.

Dash
Uitslagen
D recr.H Dash — WSV A 0-3; DP Bru-
voc l — Dash 2 3-0; D3B Bruvor 3 -
Dash 6 3-0; DSC Bruvoc 4 — Dash 7
2-1; H3B WSV 3 — Dash 4 3-0; Dl
Dash 3 — DVO l 3-0; D2B Dash 4 -
DVO 3 1-2; DSC Dash 8 — SVS 7 0-3;
Hl Dash l — DVO 2 1-3; H2A Dash 2
-WSV l 2-1; MB1A Dash l — Hansa
l 1-2; IB1A Dash l — Devolco l 3-0;
IC l Dash l—ABS l 0-3.

Waterpolo
Brummen 2 — Vorden (dames) 4-9
In de eerste periode bezorgde Debbie
Kraayeveld Vorden een 0-1 voor-
sprong. In de tweede periode scoorde
Vorden 4x door Karin Rouwenhorst
(2x) en Andra Eisink (2x).
De derde periode werd afgesloten met
de stand 3-8. Karin Rouwenhorst
scoorde 3x. Zij bracht in de vierde pe-
riode de einstand op 4-9.

Heren winnen met 17-4 van De Maar-
kei
De heren van Vorden hebben het afge-
lopen weekend duidelijke metten ge-
maakt met Maarkei. Met niet minder
dan 17-4 walsten de Vordense heren
over hun tegenstander heen.
De doelpunten werden gescoord door
Marck Karmiggelt (5x); Han Berenpas
(3x); Jaap Stertefeld (3x); Riek Groot
Roessink (3x); Martin Siebelink (lx);
André Karmiggelt (lx) en Danny Pelg-
rim ( lx ) .

Voetbal
Vorden — Cupa 5-0
De eerste twintig minuten speelde de
strijd zich op het middenveld af en kre-
gen de keepers weinig te doen. In de
20e minuut werd het 1-0 toen Frank
Rouwenhorst een vrije schop van Ben-
nie Wentink met een kopbal afrondde.
Even later werd tweemaal achtereen
een schot van Tom van Zeeburg door
de Cupa-goalie gestopt. Frank Rou-
wenhorst trof de lat. Even later bracht
Tom van Zeeburg de stand op 2-0.

Na de thee verhoogde Vorden het tem-
po en werd Cupa onder druk gezet. In
de 64e minuut rondde Peter Hoevers
een voorzet van Ronald de Beus af: 3-0.
Hierna werden Bennie Wentink en
Tom van Zeeburg gewisseld voor resp.
Peter Jansen en Edwin Meyer.
Ruim tien minuten voor tijd liet de
Cupa-keeper de bal los na een inzet
van Peter Hoevers. De terugspringen-
de bal werd door Mark v.d. Linden in
het net gedeponeerd: 4-0. Peter Hoe-
vers bepaalde de eindstand op 5-0.

Maak eens kennis met de rijke
historie van Gelre en bezoek
een kasteel
In de afgelopen wintermaanden hebben de kasteelbewaarders en
(vele) anderen van de stichting Vrienden der Geldersche Kastee-
len hard gewerkt om de hen toevertrouwde kastelen en landhui-
zen gereed te maken voor het nieuwe bezoekersseizoen.
Als in de herfst de poorten van de ze-
ven opengestelde kastelen gesloten
worden voor het publiek, dan breekt
voor de kas teel bewaarders de tijd van
onderhoudswerkzaamheden aan. Niet
alleen de grachten, het muurwerk, de
daken en de tuinen vragen aandacht,
ook de kostbare interieurs verdienen
hun zorg.
De luiken zijn geschilderd, de tafels
weer gedekt, het zilver is gepoetst, het
glas blinkt, kortom alles is gereed om
de bezoekers in het nieuwe seizoen te
verwelkomen. De rust en stilte zullen
weer plaats gaan maken voor de vele
voetstappen en het geroezemoes van
de bezoekers.
Op 2e Paasdag, maandag l april a.s.,
gaan de poorten weer open. Het be-
zoekersseizoen loopt vervolgens tot l
november. Vriendelijke gidsen leiden
u graag rond. Maak eens een kastelen-
tocht en reis door het verleden. Jong
en oud is van harte welkom op:

Kasteel Ammersoyen, Kasteellaan 7,
Ammerzoden, tel. 04199-1270 (dins-
dag t/m zaterdag en zondagmiddag);
Kasteel Cannenburch, M. van Rossum-
plein 4, Vaassen, tel. 05788-1292
(dinsdag t/m zaterdag en zondagmid-
dag);
Huis Verwolde, J. Emilelaan 4, Laren
(Gld.), tel. 05738-1825 (dinsdag t/m
zaterdagen zondagmiddag);
Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2,
Doorwerth, tel. 085-332532 (dinsdag
t/m vrijdag en zaterdag — zondagmid-
dag);
Kasteel Zypendaal, Zypendaalseweg
44, Arnhem, tel. 085-420944 (dinsdag
t/m vrijdag 's middags en zondagmid-
dag);
Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, Her-
nen, tel. 08873-1976 (dinsdag, don-
derdag en zaterdag);
Kasteel Rosendael, Rosendael l, Ro-
zendaal (Gld.), tel. 085-644645 (dins-
dag t/m zaterdag en zondagmiddag).

Voordelige treinreis
naar "Goud der Skythen"
Brussel is een stad waar op cultureel gebied veel te beleven valt, en waar met
name de laatste jaren een aantal unieke exposities heeft plaatsgevonden in de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Kunstschatten uit het oude
Egypte, van de Azteken en uit het oude China trokken talloze bezoekers waar-
onder vele uit ons land. Ook dit jaar is er weer zo'n fascinerende tentoonstel-
ling, ditmaal afkomstig uit het beroemde Hermitagemuseum van Leningrad:
"Het Goud der Skythen". Aan de hand van talloze prachtige - vaak gouden -
voorwerpen wordt hiu^en beeld gegeven van nog weinig bekende culturen die
bloeiden van het dei^Bnillennium voor onze jaartelling tot de tweede eeuw
erna. En net als bij voorgaande exposities maakt de Trein plus Toegangrege-
ling van NS er voor u een comfortabele en voordelige reis van.

De Skythen waren h^uchte en ge-
vreesde nomadenruMl, die leefden
in het gebied ten noorden en ten oos-
ten van de Zwarte Zee. Veel van de
stukken uit deze tentoonstelling zijn
gebruiksvoorwerpen die aan gesneu-
velde hoofdmannen werden meege-
geven. Het gaat daarbij om met ju-
welen bezette gouden sieraden,
drinkbekers, delen van bronzen
paardetuig en wapens. De voorwer-
pen zijn versierd met diermotieven
die opvallen door hun originaliteit
en levendigheid. Daarnaast zijn er
ook voorwerpen te zien die afkom-
stig zijn uit het Altaïgebergte en
Mongolië. De gletsjers zorgden voor
een goede conservering gedurende
vele eeuwen van hout, been, leer,
wol en zelfs zijde en bont. Deze
unieke expositie geeft u de kans van
dichtbij kennis te maken met een
fascinerende en nog onbekende cul-
tuur. Daarnaast is het een prima ge-
legenheid om Brussel te verkennen
en rond te wandelen in de oude bin-
nenstad met zijn smalle straatjes, ge-
zellige eethuisjes en cafeetjes en
prachtige winkels.

Comfortabel met NS
Met de Trein plus Toegangbiljetten
van NS wordt uw bezoek aan Brussel
voordelig en gemakkelijk. De T+T
biljetten zijn te koop op alle wat gro-
tere NS stations. Ze geven u recht op

een comfortabele treinreis naar en
van Brussel, toegang tot de exposi-
tie, de metrorit naar en van het mu-
seum én een lunch in het centrum
van Brussel. En dat alles voor een
zeer bescheiden prijs. Bovendien
kunt u wanneer u dat wilt een dag
langer in Brussel blijven, want het
T+T biljet is ook de volgende dag
geldig. De expositie is geopend van
16 februari tot en met 14 april van
tien uur 's ochtends tot vijf uur 's
middags en woensdagavonds tot 22
uur. Op maandag zijn de musea ge-
sloten.

De boeiende expositie "Het Goud
der Skythen" vindt plaats in de Ko-
ninklijke Musea voor Kunst en Ge-
schiedenis te Brussel van 16 februari
t/m 14 april.

Uw briefpapier
komt overal...

Hoe zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER
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