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Kruisvereniging neemt nieuw
wijkgebouw in gebruik
Zo'n 80 jaar geleden werd er in Vorden een afdeling van het Groen
Kruis opgericht Ruim veertig jaar was deze vereniging gehuisvest in
het gebouw naast de voormalige Zuivelfabriek. Toen bekend werd
dat de zuivelfabriek zou worden afgebroken (hetgeen inmiddels is
geschied) moest de 'Kruisvereniging Vorden1 (de huidige naam)
uitzien naar een ander onderkomen. Dit werd tijdelijk gevonden in
een pand aan de Dorpsstraat
Intussen waren reeds plannen in ont-
wikkeling om tot een eigen nieuw
wijkgebouw te komen. Vorig jaar
werd met de bouw begonnen op een
plek nabij de sporthal. Zaterdag l
april zal het nieuwe gebouw in ge-
bruik worden genomen. Het is een
mooi efficiënt gebobuw geworden die
uiteraard aan alle eisen voldoet.
De Kruisvereniging Vorden telt vier
wijkverpleegkundigen, t.w. mevr. J.
v.d. Schoot, mevr. A. Jansen, mevr.
D. Buddingh en de heer G. Droste.
Op dit kwartet wordt een veelvuldig
beroep gedaan, mede door dat de
mensen tegenwoordig dikwijls de

hulp van verpleegkundigen onont-
beerlijk is. Hetzelfde verschijnsel doet
zich voor doordat mensen tegenwoor-
dig eerder uit ziekenhuizen worden
ontslagen om thuis verder verpleegd
te worden. Naast deze 'nazorg' bestaat
bij de Kruisvereniging Vorden ook de
mogelijkheid tot zogenaamde 'avond-
zorg'.

Binnenkort zal de plaatselijke bevol-
king middels een open dag in de
gelegenheid worden gesteld het nieu-
we wijkgebouw te bezichtigen. T.z.t.
zal aan de opening nog een officiëler
tintje worden gegeven.

Commissie Welzijn
Instellen Milieuprijs

De leden van de commissie
Welzijn kregen woensdagavond
van wethouder Mevr. Aartsen
huiswerk mee. De commissie
heeft zich ooit al eens uitgespro-
ken wel wat te voelen voor het
instellen van een jaarujkse mi-
lieupiijs.

Mevr. Aartsen verzocht de commissie
eens wat gedachten op papier te zet-
ten zodat tijdens een volgende verga-
dering een en ander nader uitgewerkt
kan worden. Socialist Wempe ver-

zocht de wethouder deze avond de
mogelijkheid te onderzoeken of er
niet een tentoonstelling georganiseerd
kan worden waarbij wat meer aspek-
ten over b.v. klein chemisch afval eet.
kunnen worden belicht. De heer
Brandenbarg (WD) had in het kader
van de milieuproblematiek, althans in
de bestrijding daarvan wel een sugges-
tie: 'Laten we de Vordense schoolkin-
deren eeen dag per jaar de bossen
insturen om al het afval wat daar ligt
te verwijderen'.

Stichting welzijn ouderen
Wethouder mevr. Aartsen deelde de
commissie woensdagavond mede dat

zij inmiddels een gesprek heeft gehad
met de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden (SWOV). Op vragen vanuit de
commissie Welzijn beaamde de wet-
houder dat de SWOV inderdaad te-
leurgesteld was over het feit dat voortaan
de dagopvang uit de subsidie be-
taald moet worden. 'Er is nu eenmaal
een grens. De kredieten zijn op, tenzij
dat de raad een groter krediet voor de
SWOV beschikbaar wil stellen, maar
dan zullen de gelden toch ergens van-
daan moeten worden gehaald,' aldus
mevr. Aartsen.
Mevr. Aartsen was van mening, en
met haar de commissie, dat de beroeps-
kracht bij de SWOV uitstekend
werk verricht. Mevr. Aartsen liet
doorschemeren dat ook de SWOV
prioriteiten moet gaan stellen. 'Vol-
gens mij zijn er taken die thans door
de beroepskracht worden gedaan die
ook wel door. vrijwillegers verricht
kunnen worden. Wellicht dat dan de
beroepskracht b.v. van 20 uren naar
15 uren zou gaan, zodat op die wijze
wat bezuinigd kan worden', aldus
mevr. Aartsen.
Zij voegde er aan toe dat mocht het
aantal bejaarden in Vorden de ko-
mende jaren toenemen in dat geval
wel overwogen moet worden of de
gemeente dan toch het subsidiebedrag
aan de SWOV moet verhogen. (Mo-
menteel ontvangt de Stichting Wel-
zijn Ouderen Vorden een jaarlijkse
subsidie van 75.000 gulden, red.)
Mevr. Aartsen handhaafde in deze
wel haar opvatting grote voorstandster
te zijn van het partikulier initiatief. Zij
wees hierbij op de eigen verantwoor-
delijkheid van de SWOV.

Voetb
Mevr. Aartsen antwoordde op vragen
van CDA'er Bouwmeister dat het col-
lege tot op heden nog steeds geen
officiële aanvraag voor een bouwver-
gunning ̂ an de voetbalclub 'Vorden'
heeft oij^Bhgen. Bouwmeister vond
het allemaal wel wat lang duren, te-
meer daar de voetbalvereniging 'Vor-
den' in het verleden de gemeente di-
verse verwijten heeft gemaakt over het
niet tijdig afhandelen van zaken. 'Dan
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• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

NLICHTINGEN
KIESREGISTER

De burgemeester van Vorden brengt
ingevolge het bepaalde in artikel D5
van de kieswet ter openbare kennis,
dat aan ieder kosteloos inlichtingen
uit het kiezersregister kunnen worden
verstrekt, waaruit deze kan opmaken,
of hijzelf of een ander daarin al dan
niet behoorlijk is opgenomen. Op
grond van artikel D6 van de kieswet is
een ieder bevoegd schriftelijk aan bur-
gemeester en wethouders verbetering
van het kiezersregister aan te vragen.

FSLUITING DEL-
'DENSEBROEK-
WEG

In verband met de rekonstruktie van
de Deldensebroekweg zal deze weg
vanaf de Hengeloseweg tot aan de
Riethuisweg afgesloten zijn voor alle
verkeer met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Belanghebbenden zijn
middels een schrijven op de hoogte
gesteld. De verkeersmaatregelen gel-
den van 3 april 1989 tot 12 mei 1989
of zoveel korter of langer als noodza-
kelijk is.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 21 maart jongstleden hebben
burgemeester en wethouders bouw-
vergunning verleend aan:
- de heer C. Bruinsma, het Wieme-

link 30, voor het vernieuwen en
vergroten van een duivenhok op
het perceel het Wiemelink 30 te
Vorden;

- de heer G. Koerselman, Julianalaan
8, voor het vergroten van de wo-
ning en het bouwen van een garage
op het perceel Julianalaan 8 te Vor-
den.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kan binnen dertig
dagen na verlening van de vergunnin-
gen bij burgemeester en wethouders
een bezwaarschrift worden ingediend.

085
462220

IOOLWATER-
PERSLEIDING

Het Zuiveringsschap Oostelijk Gelder-
land werkt ten behoeve van het trans-
port van het afvalwater van Vorden
aan de voorbereiding van een rioolwa-
terpersleiding vanaf Vorden naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie te Ol-
burgen (gemeente Steenderen). Met
eigenaren en zakelijk gerechtigden
van percelen waar deze persleiding
doorkomt zal overleg worden ge-
pleegd voor het vestigen van een za-
kelijk recht. Nadat de persleiding ge-
realiseerd is zal de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie te Vorden aan Het
Hoge worden afgestoten

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

horen we het nog wel', zo berustte
Bouwmeister.

Kinderdagverblijf
Mevr. Aartsen deelde in de commis-
sie Welzijn mede dat zij inmiddels
gesprekken gevoerd heeft met de lei-
ding van het kinderdagverblijf Marjet.
Zoals bekend heeft 'Marjet' momen-
teel geen onderdak. 'Zij zijn bezig
met het zoeken naar andere lokaties.

Als gemeente kunnen we nu eenmaal
niets aanbieden. Ik heb hun verteld dat
wanneer zij een lokaliteit gevonden
hebben, zij bij de gemeente via de
normale weg subsidie kunnen aanvra-
gen', aldus wethouder mevr. Aartsen
die ook inzake de kinderopvang ge-
sprekken heeft gevoerd met de plaat-
selijke vrouwenraad. 'Het blijft de
aandacht van het kollege houden', al-
dus mevr. Aartsen.

Afvoer kadavers
De commissie Welzijn vindt het een
goede zaak dat het kollege op 10 april
met de besturen van de Vordense
standsorganisaties om de tafel gaat
zitten om de problematiek rondom de
afvoer van kadvers door DAV Win-
terswijk te bespreken. 'Na dit gesprek
willen we met enkele kleinere ge-
meenten gaan praten om tot een ge-
zamelijk standpunt te komen', aldus
mevr. Aartsen. Ook kwam in de com-
missie Welzijn de notitie over de aan-
bieding van het mestrapport aan de
orde. In Vorden is in vijf gebieden
een onderzoek gehouden. 'Het is on-
der meer de bedoeling om eveneens
binnen deze gebieden toreen soort
'mestruil' te komen, agr«ps die een
overcapaciteit hebben, dit overschot
over te hevelen naar collega's die on-
der de norm zitten. ' Aldus de wét-
houdster.

Ouderavond
peuterspeelzaal 4Ot
en Sien'
Op woensdag 22 maart hield de Stich-
ting Peuterspeelzaalwerk 'Ot en Sien'
haar jaarlijkse ouderavond. De voor-
zitter mevr. A. Veen heette alle aan-
wezigen van harte welkom. Vervol-
gens werd het jaarverslag besproken;
hieruit bleek dat er nog steeds een
zeer goede belangstelling voor de peu-
terspeelzaal is. Als aanvulling op het
jaarverslag maakte mevr. Veen nog
bekend dat de speelgoed- en kleding-
beurs een succes was geweest. Verder
vertelde zij dat mevr. H. Wielaard
tijdens het zwangerschapsverlof van
mevr. Derksen als leidster zal funge-
ren en daarna samen met haar een
duo-baan zal vormen.

Vervolgens werd het financieel verslag
besproken. Hierbij kwam tevens aan
de orde dat de ouderbijdrage m.i.v. l
april f 3,- per kind per maand ver-
hoogd zal worden. Deze verhoging is
een gevolg van de huurverhoging die
is opgelegd door de gemeente Vor-
den. De huur voor 1989 zal bijna f6000,-
zijn (was 3227,- in 1988), hier-
mee is dan 50% van de verbouwings-
kosten doorberekend. De komende
twee jaren zullen de resterende 50%
worden doorberekend. Er volgde eni-
ge discussie over deze zaak, waarbij
het bestuur liet weten zich er nog niet
bij neer te leggen. Hierna volgden de
bestuurswisselingen. Dhr. Wentink
(ouderlid) en mevr. Elbrink (secreta-
resse) traden af. Zij werden opgevolgd
door dhr. Vrielink en mevr. Pelgrum.
Met een bloemetje werden zij be-
dankt voor hun inzet voor het peu-
terspeelzaalwerk.

Na de koffiepauze sprak mevr. E.
Wuestenenk van het voorlichtings-
team van de Nederlandse Brandwon-
denstichting over de oorzaken van en
de hulp bij verbrandingen bij peuters
en kleuters. Mevr. Veen bedankte
haar voor haar duidelijke uiteenzet-
ting. Tot slot van de avond werd een
videofilm getoond die in alle groepjes
was opgenomen. Een leuk verslag
waarbij duidelijk werd wat er zoal op
de peuterspeelzaal gebeurd. Vanaf 5
april is het secretariaatsadres gewij-
zigd: nieuwe peuters kunt u dan op-
geven bij: mevr. Pelgrum, Ruurlose-
weg 19, tel. 1238.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg zondag 2 april
9.00 uur Eucharistieviering

RK kerk Vorden zaterdag 1 april
17.30 uur Eucharistieviering; zondag
2 april 10.30 uur Eucharistieviering
(Viering Kerkwijding)

Hervormde gemeente zondag 2
april 10.00 uur ds. H. Westerink, Ge-
zinsdienst.

Geref. kerk Vorden zondag 2 april
10.00 en 19.00 uur drs. P.W. Dekker.

Huisarts / en 2 april dr. Dagevos.
Alleen voor spoedgevallen. Dr. Dage-
vos woont niet aan de praktijk. Belt u
dus eerst op als u wilt komen l Tel.
1420. Bellen s.v.p. zoveel mogelijk
tussen 9.30 en 10.00 uur.

Apotheek geopend van maandag t/m
vrijdag van 8.00-18.00 uur. Voor
spoedgevallen bellen aan de grote
voordeur. Op zaterdag van 9.15-10.00
uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 1 april
12.00 uur tot maandagochtend 7.00
uur dr. Warringa, tel. 1277. Tevens de
gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 1 en 2 april N. J. Edens,
Vorden, tel. 05752-1453. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1258.

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

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

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

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker Wichmond za-
terdag 1 april 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 2 april 10.00 uur Viering
van Woord en Communie.

Hervormde kerk Wichmond zondag
2 april 10.00 uur ds. C. Fortgens, em.
pred. te Warnsveld.

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

Streekzlekenhul* Het Nieuwe SpHtaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

d*
spraakbureau tel. 92892 ^e dagelijks van
15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderaf-
deling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
voor anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00
uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.20,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

Uitslag
ballonnenwedstrijd
'De Deurdreajers'
Op 5 februari jongstleden werd in
residentie 'De Herberg', ter afsluiting
van het kindercarnaval een ballonnen-
wedstrijd gehouden. Inmiddels zijn
vele kaartjes teruggezonden. De win-
naars van deze ballonnenwedstrijd
zijn: l Margriet Homma; de ballon is
gevonden in Castelnovetto, Italië. 2
Lisette Gotink, Suzanne Nijenhuis,

Karin Dieters; hun ballonnen werden
gevonden in Coburg, Duitsland.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Mark Welleweerd.
Ondertrouwd: E.J. Groot Jebbink en
E.G. van Welzenis.



opzoeken

lezen

bijblijven
DAT KAN IN DE

OPENBARE
BIBLIOTHEEK

Advertentie aangeboden door

Bouwbedrijf
RONDEELBV

Ruurloseweg 42 - Vorden
Tel. 1479

Bielzen, sierbestrating,
o.a. kinderkopjes

.natuursteen, zwerf-
keien, openhaard-hout

Schrader
Industrieterrein de Huet, Doe-
tinchem, tel. 08340-34602

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

Uit de wind is het al lekker op
't balkon. Vetrolletjes? Net zo
snel verdwenen als sneeuw
voor de zon
met Malsovit

Maaltijd-koeken

Excl. verkrijgbaar
bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphensaw*g 18. Vorden. tel. 1384

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus r.en nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van ?en elektrische
bediening d.m.v Somfy moto-
ren. Niet alleer» vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

• interieuradviseur
dft^ .jfiieterse

Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517

Wij gaan naar DE KEUKENHOF
RONDRIT DOOR DE BOLLENVELDEN.

VERTREK: iedere dinsdag v.a. 4 april
Extra datum: 2e PINKSTERDAG

f 30,— p.p. incl. entree + bus

HAVI voorheen GTW-REIZEN
inl.: J.L Harren, tel. 05758-1334

• 22 april BLOEMENCORSO

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 3 APRIL
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

l Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

l Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

l Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

l Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
l Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
l Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
l Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.

l'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-
sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

I Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
l Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
l Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen

l Boddywarmers, alle maten.
l Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
l Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-
schroeven. Vesten.

Blauwe werkoveralls
44,95 - 2 stuks voor 79,-

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

"Te gek geinige schoenen voor de achtbaan!" Sterke,
sportieve schoen voor school en vrijetijd in
zomers kleurspektakel (nubuckleder).

BUNHIES

Vanaf 160,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 30 en 31 maart en 1 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Golden

Delicous
2 kilo

2,95
MAANDAG

3 april
500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

DINSDAG
4 april

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
5 april

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

BROOD, DAAR ZIT WAT IN!
Maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt,
want dat proeft u wel degelijk! NNINOVKXE^MKKERS

AANBIEDING:

Zeeuwse koek Van3,50voor 3,-

Slagroom of Mokka Snit NU 5,75
Cocosmacronen e halen 5 betalen

Krentebollen 6 halen 5 betalen

WARME BAKKER

R

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG ONS DUO VOORDEEL EEN SUKSES!

UIT EIGEN
WORSTMAKbRIJ

Biefstuk
ongewoon lekker

Wekelijks brengen wij 2 vleessorten samen f 2,50
En wij garanderen de kwaliteit van ons Duo Voordeel.

PAK DIE KNAAK!

6,75
DUO VOORDEEL

4 Cordon Bleu's

SAMEN
METEEN
KORTING VAN 2,50

100 gram

Gebraden
gehakt

50 gram GRATIS

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen
1 küo 10,45
MOOIE BLANKE

Varkensfricando
1 kü012,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MAANDAG -t- DINSDAG

fijne 1 küo 6,95
grove 1 k,io 9,90

Speklapjes
2e pond halve prijs

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 k,io 6,25
Babi pangang 1 küo 12,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 uio 7,95

1 kilo 11,50

Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

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

Marte
ttteds doeltreffend!

Voor de vakantie
een echte jagerskijker
met hardgecoate lenzen.

Voor grotere lichtdoorlaat
en helder gezichtsveld
indeselectiemerken:

Tasco,
Hertel & Reuss,
Jagermeister.

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272

Eet smakelijk!

Volkoren-Akkerbrood
Gebakken met vakmanschap, lekker

door de aromatische mout, het
zuurdesem en de melange van

geselecteerde kruiden.

Vers van de Warme Bakker.
't winkeltje in vers brood en banket

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

VERRUIMING
OPENINGSTIJDEN

Met ingang van 7 april a.s.
is het kantoor op vrijdag doorlopend
geopend van 9.00 uur tot 19.00 uur.

De openingstijden van maandag tot en met
donderdag blijven ongewijzigd.

Vanaf 3 april a.s. gelden de volgende
openingstijden:

Maandag tot en met donderdag
9.00 uur tot 16.00 uur

Vrijdag 9.00 uur tot 19.00 uur

amro bank
vorden raadhuisstraat 1

HUIDVERZORGING
1 1 uuóta

l II l ! l i i ! • '-"'i' l
Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025



We zijn erg gelukkig met de
geboorte van onze dochter en
mijn zusje

Daphne

28 maart 1989.

Gerard, Ans en Sven
Hendriks

Het Stroo 19,
7251 VA Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zetteregels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr, of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening 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:
Vaste mest Schuerink, tel.
1284.

• GEVRAAGD:
Meisje van 14 jaar zoekt een
verzorgingspaard, graag in
de buurt van Vorden. Ik heb rij-
ervaring. Tel. 1877, Vorden.

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

• TE KOOP:
Motormaaier voor gazon. B.
Wiltink, Schoolhuisweg 2,
Vorden, tel. 6748.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

Sierpleister
(granol)

Vorden
Burg. Galleestraat 23

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

SNEL EN VAKKUNDIG AANGE-
BRACHT VOOR EEN REDELIJKE

PRUS.

FLORALIA -
IKEBANA
5-12-19 APRIL

Dorpscentrum
20.00 uur

OPGAVE/INFO:

G. Molendijk
Vaarwerk 14 - Tel. 2270

Koning, Keizer, Admiraal
.... moeten ze allemaal.

U weet dat varkens.... stinken
kan?

De grond? Hm, lekker! Die wordt
er vruchtbaar van.

Uw grond? kom dan bij ons halen.
We hebben geen geld dit voorjaar,

om 't brengen te betalen.

H.J. Graaskamp
Ruurloseweg 46 - Vorden

Echte Franse
Croissants!
Ook om zelf af te bakken

DIT
WEEKEND 0.90

l winkett)* in ver* brood «n banket

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

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Gerr/'t Weenk
en

Marian Loman

gaan trouwen
op vrijdag 7 april 1989
om 10.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening
zal plaatsvinden om* 14.00 uur
in de NH Kerk te Wichmond
door ds. C. Bochanen.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15-30-17.00 uur in „de Herberg'
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres blijft:
Den Elterweg 111, 7233 SM Vierakker

Carlo Bosch
en

Na een moedige strijd te hebben gestreden is in de
vroege Paasochtend van ons heengegaan onze lieve
jongen

HENK
15 augustus 1963 26 maart 1989

Wetende dat het zo het beste is
vertrouwen wij erop dat hij rust in vrede

A.J. Hissink
H.E. Hissink-Meenink
Alie
Diny en Herman Steven
Erna en Walter
Bert

Kruisdijk 6,
7251 RL Vorden

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 31
maart om 13.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk
te Vorden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvin-
den om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in zaal
„'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34, Vorden.

Irma Woltering

gaan trouwen
op zaterdag 8 april om 10.45 uur
in het gemeentehuis „Kasteel Vorden'

De kerkelijke inzegening
zal plaatsvinden om 11.30 uur
in de Christus Koning Kerk te Vorden.

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur
in Bodega „'t Pantoffeltje"
te Vorden.

Ons adres blijft:
Hoetinkhof 111. 7251 WJ Vorden

J. Wissels
en

J.E. Wissels-Bosman

hopen op 12 april 1989 met kinderen en kleinkinderen
hun 50-jarige echtvereniging te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
van 19.30 tot 20.30 uur in
rest. „de Herberg", Dorpsstraat 10, Vorden.

H. K. van Gelreweg 28.
Vorden, maart 1989.

^x^^^^^^.^^ ^^^. ^

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze vriend

Henk Hissink

Annet Barendsen
Gert Grooters
Annet Koning
Jan Nijhuis
Elsbeth Buunk
Bob Nijhuis

Vorden, 26 maart 1989.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u cl a g en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op s t i j l vo l l e wij/e de u i tvaa r t .

':i MONUTA
Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749

Voor informatie over uitvaartverzekeringen:
A.G. Berendsen. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

DEZE WEEK:

Amandel-
broodjes Tul̂ r
Bij uw

Echte Bakker
VAN ASSÊLT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

1,20

/* N

CAFÉ

VORDEN

VRIJDAGAVOND A.S. SPEELT IN T CAFÉ

DENNIS DALE
AANVANG 22.00 UUR VRIJ ENTREE

GRANDIOZE
SCHILDERIJEN EXPOSITIE
ZATERDAG 1 APRIL 10.00-17.00 uur

prachtige
landschappen,
bloemen,
zeegezichten,
stillevens,
modern
en vele andere.

IN HET DORPSCENTRUM
RAADHUISSTRAAT 6 - VORDEN
GRATIS TOEGANG L AG E P RIJZEN

Mag liet eens een
keer heel erg

VOORDELIG

VOOR HET WEEKEND RECEPT

VARKENSLAPPEN
VAN DE SCHOUDER

PER KILO 8,95
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG: 4 HALEN

ROLLADESCHIJVEN 3 BETALEN

TIP
VOOR DE BOTERHAM:

SAKSISCHE
LEVERWORST

100 gram 0,85

LEVERKAAS
100 gram 0,95

SPECIAL

JAPANSE
RUNDER-

ROLLETJES
100 GRAM

2.25

l MAANDAG:
Speklappen

1 kiio 698
DINSDAG:
Verse worst

500 gram 498
Runderworst

500 gram 598

WOENSDAG:
Gehakt h.o.h.

500 gram 498
Rundergehakt

500 gram 598

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VERHUIZING
De KRUISVERENIGING VORDEN

gaat met ingang van 1 april a.s.
het nieuwe wijkgebouw in gebruik nemen.

HET NIEUWE ADRES IS:
Het Jebbink 15 - 7251 BJ Vorden

Tel.: 05752-1487

Spreekuur wijkverpleegkundigen en uitleen verpleegartikelen
is op werkdagen tussen 13.00-14.00 uur.

KAPSALON

P. SIETSMA
DORPSSTRAAT 1 - TEL 1984

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

Uiterst comfortabele wandelschoen, waarmee u
zingend de 'paden op de lanen in' gaat.

Zonder meer veel waar voor uw geld!

770,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten



MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK

Nu bij uw eigen

warme bakker:

• Malsovit brood

• Malsovit Knacke

• Malsovit Maal-

tijdkockcn

• Malsovit Kofïle-

koekjcs

• Malsovit Slank-

spread

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

MALSOVIT

Echte
Bakker

VAN
ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VOROEN-TEL 1384

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
sfemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

s maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

mei
Televisie

reparaties
direc»

- ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

TE KOOP:

N.A.K. gekeurde

pootaardappelen
Jiverse rassen, o.a.:
Eersteling - Doré

Lekkerlander - Parel
Eigenheimer - Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Zutphen
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie aardappelen.

V-A-G

Tramstraat 43, Lochem

Telefoon 05730 - 54191

U bent van harte welkom op: vrijdag 31 maart van 10.00-21.00 uur
zaterdag l april van 10.00-17.00 uur

Speciaal model:

DE GOLF
MANHATTAN
Voorzien van een keur aan extra accessoires, zoals: brede 185/60 HR banden (op 14 inch
velgen), 4-spaaks sportstuur, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, zwarte wielkast-
verbreders, groen getint glas, middenconsole, met stof beklede hoofdsteunen. Voor alle
genoemde accessoires zouden wij gewoonlijk een meerprijs rekenen van f 4.450,--.

U BETAALT ER SLECHTS F 995,-- VOOR!

VOLKSWAGEN EN AUDI
DE MILIEUVRIENDELIJKE AUTO'S

NU MET GEREGELDE KATALYSATOR EN INJEKTIEMOTOR

OP ONZE SHOW HEBBEN WIJ
DIVERSE AANBIEDINGEN IN AUTO-ACCESSOIRES

Van de Volkswagen Polo, Golf, Jetta en Passat tot en met
de Audi 80, 90 en 100 staan in onze showroom opgesteld.

Bij ons vindt u een wervelende show van
alle nieuwe 1989-modellen.

Bovendien staan er een
met 12 maand No Ris

ntal piekfijne occasions
arantie voor u klaar.

UUrt

\

"DE VALE WEIDE
i BOS TROSANJERS 5,75

Volop groente planten!

6 VASTE PLANTEN 10,-

24 VIOLEN 9,75

BOS MONTREA ROOSJES 4,75

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

Ijzersterke casual herenschoen met een sportief en
kloek karakter. Uitgevoerd in volnerf leder.
Zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding!

f40,-

ker

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

O

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
f . 7251

fons Jansen -
erkend gas- en watertechnisch

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

Oldenhave zorgt
ervoor dat de

zaak gesmeerd

Vakkundig onderhoud is de basis
voor een goed funktioneren van
alle apparatuur. Uw machinepark
is bij Oldenhave in goede handen.

Degelijk vakwerk zorgt ervoor dat
de boel blijft draaien.

Als er onverwachts toch storingen optreden, dan zijn we snel
ter plekke. Dag en Nacht. Ook in het weekend.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ-OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Lairstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel dealer PHIUPS
TelefooninstaltstHs en
PHIUPS AutoteMoon

erkend voor: HUIDVERZORGING - GEZICHTSBEHANDELING -
MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - LICHAAMSMASSAGE
Ook voor deelbehandeling, zoals speciale voet- en rugmassage

aparte MAKE-UP voor BRUIDJES en FEESTGENOTES

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

IEDERE WOENSDAGMIDDAG SPECIAAL GEOPEND VOOR INFORMATIE EN ADVIEZEN

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

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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> jüwefier
siemerink
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

TEGEN INLEVERING V£

Appeltaartjes, zuiver roomboter

gevuld met appel en iets kaneel,
gewoon geweldig lekker!

van f 5,- voor 4f-

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50/aar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 30 maart 1989
50e jaargang nr. 52

Raad Vorden snel door
agenda heen
Na ruim 20 minuten werd de raadsvergadering in Vorden dinsdaga-
vond door burgemeester Kamerling 'afgeblazen'. Vrywel zonder
discussie werden de agendapunten afgehandeld.

Dat hield onder meer in dat de een-
entwintig bezwaren die zijn binnenge-
komen tegen de rekonstruktie van de
kruising Horsterkamp-Ruurloseweg-
Stationsweg en Dorpsstraat door de
raad ongegrond werden verklaard.
Zoals bekend wil de gemeente Vor-
den deze kruising aanpassen middels
het aanleggen van een minirotonde.
De raad stelde derhalve het bestem-
mingsplan 'Rotonde 1988' vast. De
heer W. Voortman (PvdA) kreeg van
wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg
(WD) de toezegging dat de uitkomsten
van het onderzoek betreffende de
funktiewaardering (van alle funkties
van de gemeentelijke organisaties) in
verband met de gemeentelijke herin-
deling in eerste instantie met de
'funktionele' commissie besproken
zullen worden.

De raad werd deze avond onder meer
verzocht akkoord te gaan met enkele
nieuwe gemeenschappelijke regelin-
gen. De heer Voortman sprak in dit
verband zijn waardering uit aan het
adres van de betrokken ambtenaren.

'Over het algemeen wordt er in de
raad weinig gesproken over dit soort
regelingen. Het meeste juridische
werk wordt door de betreffende afde-
ling gedaan. We nemen er notitie van
dat er veel werk aan wordt gedaan',
aldus de heer Voortman.

Burgemeester Kamerling bedankte
hem voor de komplimenten. De raad
besloot deze avond tot verkoop van
1000 m2 industrieterrein aan de NEBI
Silobouw te Ruurlo. De prijs bedraagt
30 gulden per m2.

De EHBO afd. Vorden, krijst donderdag 7 april uit handen van de
wedstrijdleider Henk Zieverink, van het Pantoffeltoernooi een
schenking van f 200,-.

oud Vordenaar of hebben familie in
Vorden wonen. Als men van zover
komt moet het toch wel apart gezellig
zijn aldus Henk Zieverink, en met
gezellig ik bedoel ik ook niet fanatiek,
velen moeten het klaverjassen of joke-
ren soms op onze avonden nog bijna
leren, dus u begrijpt, met het mes op
tafel is zelfs niet mogelijk. Erg prettig
ervaart hij dat bij het klaverjassen ook
heel veel vrouwen meedoen. In elk
geval de penningmeester van de
EHBO afd. Vorden zal dit ook niet
vergeten zo'n aparte gave voor zo'n
goed doel.

De oorzaak is, dat de wedstrijdleider
als wens had om in l seizoen 1000
mensen te mogen verwelkomen en
hem dat tot heden nog net niet is
gelukt, vorig jaar immers waren het er
992 totaal. Als het zou lukken dan gaf
hij een bedrag van 1000 dubbeltjes
aan een goed doel in Vorden. Eige-
naar Nico van Goethem vond het
zo'n goed idee dat hij er spontaan
1000 dubbeltjes bijdeed en besloten
werd de EHBO er mee te verrassen.

Donderdag a.s. komen wij er ruim
overheen, aldus een beretrotse wed-
strijdleider want het minste dat we
hebben gehad bij erg slecht weer was
146 personen, het meeste 161 perso-
nen.
De mensen komen van verre, wat
dacht u om een avond gezellig te
kunnen Klaverjassen of Jokeren dat
ze alleen maar uit Vorden komen,
nee hoor uit Aalten-Doetinchem-
Gendringen-Hengelo-Steenderen-
Zutphen-Gorssel-Lochem-Goor-
Apeldoorn-Ruurlo e.d. en...velen zijn

De Zonnebloem
Dinsdagavond 4 april a.s. houdt de
afd. Vorden van de Zonnebloem haar
tweemaandelijkse vergadering in be-
jaardencentrum 'De Wehme'. Ieder
die belangstelling heeft voor het Zon-
nebloemwerk is op deze avond van
harte welkom.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensvlees met abrikozen
Met licht gebakken en daarna zacht gestoofde reepjes mager varkens-
vlees maakt u samen met een blikje abrikozen op siroop en een groene
paprika een gerecht dat niet alleen "anders dan anders" is, doch ook erg
goed smaakt. U kunt er droog gekookte rijst bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslapjes, 100 gram ge-
kookte ham (dikke plak), l a 2 groene paprika's, \ blik-abrikozen op lichte
siroop, l ui, milde kerriepoeder, bloem, bouillontablet en zoete Indone-
sische sojasaus (Ketjap benteng manis).

U maakt het vlees droog met keukenpapier en snijdt het vlees en de ham
in smalle reepjes of in blokjes. Laat de abrikozen uitlekken. Vang het
vocht op. Snijd de vruchten net als het vlees in smalle reepjes of in blok-
jes. Verwijder de steelaanzetten, zaad en zaadlijsten van de paprika's en
snipper het uitje ragfijn. Verhit in een koekepan met hoge opstaande
rand (of in een wok of wadjan) 50 gram boter. Wacht tot het schuim op de
boter voor een groot deel is weggetrokken. Fruit de ui er zolang in tot het
glazig ziet. Voeg het vlees toe en laat alles, onder voortdurend roeren en
omscheppen zolang bakken tot het een bruine kleur heeft gekregen.
Strooi er wat zout, peper en l \ theelepel milde kerriepoeder (kerrie Dja-
wa) door. Schep alles goed om en voeg dan de paprika's toe. Strooi er
door een zeefje l \ eetlepel bloem over. Schep alles goed om en schenk er
2y2 deciliter bouillon en l deciliter vocht uit het blikje met abrikozen bij.
Roer alles nogmaals goed om en breng het aan de kook. Temper de
warmtebron en laat alles gedurende 10 minuten zachtjes sudderen.yoeg
er l a 2 eetlepels ketjap, de ham en de abrikozen aan toe. Schep alles even
om en dien het gerecht op zodra de ham en de abrikozen door en door
warm zijn geworden.

Tip: wanneer u er een bijzonder pittig gerecht van wenst te maken roer
dan tegelijk met de paprika's l of meer theelepels sambal oelek door het
gerecht.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: ca. 1400 kj (335 kcal).

Zaal Schoenaker
(Kranenburg) krijgt andere
exploitant
Op zaterdag l april a.s. neemt de huidige exploitant van zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden, met een receptie voor al zjjn
clientèle afscheid van het zakenleven. Theo Schoenaker dient op
medische indicatie de exploitatie van zaal Schoenaker te stoppen.

In augustus 1937 kwam café Schoena-
ker - toen nog eigendom van RK
Kerkbestuur van de H. Antonius van
Padua. De toenmalige exploitant
Meijer was pachter. Drie sollicitanten
schreven voor de pacht in. Het kerk-
bestuur kon geen beslissing nemen en
de toenmalige directeur van een in de
regio opererende bierbrouwerij moest
de nieuwe pachter dan maar aanwij-
zen. Het werd de heer P.B.H. (Bern-
hard) Schoenaker uit Wichmond-
Baak. In januari van het volgend jaar
kwam Bernard zijn bruid, Truus van
Smit van de Kempe.

Tesamen zette het jonge span de
schouders onder de vele en vele werk-
zaamheden. Immers café Schoenaker
omvatte toen behalve een café met
feestzaal ook nog een boerderij, een
bakkerij, een levensmiddelenwinkel,
terwijl het ook nog het verzamelpunt
was van de eierverzamelaars en tevens
kon men er een auto huren. In janua-
ri 1977 werd de zaak overgenomen
door zoon Theo. Schoenaker sr. ver-
huisde naar de overzijde van de
Ruurlseweg en bleef met zijn echtge-
note nog vaak komen en een handje
helpen. Vooral de honden en de vroe-
ge koffie hadden zijn speciale aan-
dacht. Vorig jaar zijn Schoenaker sr.
en echtgenote verhuisd naar Keyen-
borg, alwaar ze het in het bejaarden-
centrum Maria Postel erg naar hun
zin hebben.

Aldaar zochten we het echtpaar op en
beide kunnen nog veel verhalen van
vroeger. Zo kan hij verhalen over de
mobilisatietijd, eerst in in augustus
1939 in Haarlem, later in Kampen.
Van de IJssellinie werd teruggetrok-
ken op de Grebbeberg. De demobili-
satie kwam in Kamerik. Na de bevrij-
ding waren de bevrijders-Canadezen
wat achteloos met gevonden Duitse
handgranaten. De Kinderen Annie (4)
en Theo (6) raakten zwaar gewond
toen deze deze met de granaten speel-
den.
In 1959 (om precies te zijn 9 novem-
ber) brandde zaal zaal Schoenaker tot
de grond toe af. De herbouw vergde
vele en vele uren van onderhandelen.
In 1969 werden de gebouwen met
omliggende grond aan het kerkbe-
stuur gekocht. Beide zaalhouders heb-
ben veel bijgedragen aan de Kranen-
burgse gemeenschap. Schoenaker sr.
was o.m. oprichter thans ere-lid van
van W Ratti, mede-oprichter Kranen-
burgs Belang, bestuurslid fokvereni-
ging MRIJ IJ. Ook was hij ruim 25
jaar collectant in de parochiekerk.

Op l april zal het ongetwijfeld een zeer
drukke dag worden voor de familie
Schoenaker, in het bijzonder voor vader
en zoon. Zaal Schoenaker is overgeno-
men door de heer Harry Gerretsen uit
Groenlo, thans in de horeca werkzaam
op Ouwehands Dierenpark. Men een
ingrijpende verbouwing is bereids een
begin gemaakt

De lentemode is
zeer vrouwelijk
Je moe^r wel slank voor zijn!! Op
modesh^B zijn het altijd slanke
manneqiBis die de modellen tonen.
Veel dames zijn echter enige kilo's te
dik dik. Allerlei slankheidsmiddelen
beloven veel maar de praktijk is vaak
minder goed goed. 'Kijk', zegt Peter
van Tiel van het bekende Malsovit-
afslankbrood, 'ik ben de laatste die
iets over andere afslankmogelijkheden
zal zeggen maar mensen schrijven mij
dat ze alles al geprobeerd hebben er
nu eindelijk met mijn afslankbrood
echte blijvende resultaten boeken. Dit
doet mij deugd'. Misschien ook voor
u een reden om snel, voordelig en
veilig in een maatje (of twee) minder
te passen met behulp van Malsovit?
Malsovit is verkrijgbaar bij Bakkerij
van Asselt.

Zangerskontakt-
avond Vordens
Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor! organi-
seert zaterdagavond l april een zan-
gerskohtaktavond waaraan behalve
door het koor zelf medewerking zal
worden verleend door: Brummens
Mannenkoor; Gemengd Koor Mont-
ferland; Varssevelds Mannenkoor en
het Warnsvelds Mannenkoor. De
avond is bedoeld om bestaande kon-
takten te verstevigen. Leden en dona-
teurs van het Vordens Mannenkoor
zijn van harte welkom op deze zan-
gersavond. Elk koor zing ca. 15 tot 20
minuten. De avond is in de Ned.
Hervormde Kerk. Na afloop gaat het
gezelschap naar zaal 'De Herberg'
waar met muzikale begeleiding een
dansje gemaakt kan worden. De mu-
ziek die deze avond uitgevoerd gaat
worden betreft werken van onder
meer Brahms, Bortnianski, Tschai-
kowski, Djesachar en Schubert.

Kinderhulp zoekt
10 gastgezinnen
Onder het motto: 'Laat ze komen'
.organiseert Pax Christi Kinderhulp al
meer dan 25 jaar vakanties voor West-
berlijnse kinderen. Een kind van een
ander - en vooral als die van zover
komt - in de familiekring opnemen is
een hele stap. Zoiets doe je niet in
een opwelling. Daarover mag je best
een nachtje je slapen. Het lijkt alle-
maal even prachtig, iets te doen voor
een kind dat behoorlijk veel te kort

komt, maar je moet altijd op teleur-
stellingen voorbereid zijn.
En toch...komen elk jaar honderden
kinderen naar Nederland om aan den
lijve te ervaren wat een^armale ge-
zinssituatie is, wat liefde ̂ Korg bete-
kent. Dit jaar doen we een bijzonder
appel op u als toekomstige gastouders
om een tiental kindertehuis kinderen
op te nemen. Zij dreigen de trein te
moeten missen om inderdaad even
iets van uw zorg te mogen ervaren. Ze
zijn niet ondervoed, maar wel gedeukt
door allerlei situaties.
Voor de periode van 28 juli-26 augus-
tus zoeken wij voor de kinderen van
de Wadzeck Stiftung gastouders. De
kinderen varieren in de leeftijd van 10
tot 13 jaar. Gezinnen die belangstel-
ling hebben kunnen contact opnemen
met: John Hoppen, Het Vaarwerk 12,
7251 DE Vorden, tel. 2017.

Kunstmarkt
Voor de vierde achtereenvolgende
maal organiseert de VW Vorden een
Kunstmarkt, en wel op 29 juli 1989.
De markt zal worden gehouden op
het Marktplein, in het centrum en zal
voor publiek geopend zijn. Hoewel de
belangstelling van de kunstenaars re-
delijk groot was, zou de VW Vorden
het prettig vinden, wat nieuwe gezich-
ten te mogen begroeten. Het karakter
van de markt wordt bepaald door het
tonen van 'echte' kunst in de vorm
van schilderijen, etsen, aquarellen, te-
keningen, fotowerk, weefwerk, kera-
miek en nog veel meer.
Handenarbeid en in serie vervaardigde
produkten zullen er niet of zo weinig
mogelijk worden getoond. Kunste-
naars, die belangstelling hebben, kun-
nen zich melden aan het adres van de
VW: postbus 99, 7250 AB Vorden.
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Agenda
MAART:
29 HVG Wichmond-Vierakker,

Ringsamenkomst
30 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
31 Open Tafel de Wehme, Vorden
31 Jong Gelre, Reg. Culturele

wedstrijd, zaal 'de Engel' te
Steenderen.

APRIL:
2 LR en PC De Graafschap,

Onderlinge wedstrijd
Hamelandweg

2 Open Tafel SWO Vorden
3 De Voorde, Kerkgebed
3 ANBO, Jeu de boule of

klootschieten bij camping 'de
Goldberg'

3 Jong Gelre, Zaalvoetbal 'Appie
Happie' te Veldhoek

4 Open Tafel SWO Vorden
5 HVG Wichmond-Vierakker,

Fobieën
5 Floralia Ikebana cursus
7 Jong Gelre, Avond over

acupunctuur, Dorpscentrum
7 Open Tafel SWO Vorden
9 Open Tafel SWO Vorden

11 Soos Kranenburg, gym, kaarten,
bingo in zaal Schoenaker

11 Open Tafel SWO Vorden
12 HVG Wichmond-Vierakker,

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

Vorden
14 ANBO, Achterhoekse avond in het

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

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

Ponyconcours Lekkerbekje

17 Jong Gelre, Badminton 'Appie
Happie' te Veldhoek

18 KPO Kranenburg zaal Schoenaker
18 Open Tafel SWO Vorden
19 HVG Wichmond-Vierakker,

Declamatie-avond
19 HFG dorp Vorden
19 Floralia Ikebana cursus
20 KPO Vierakker, Afsluiting seizoen
21 Open Tafel SWO Vorden
22 Muziekverein Kranenburg (Dld.),

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

met Culturele wedstrijd en
feestavond

22 Jubal, Vooriaarsuitvoering
Lidgerusgebouw

22 Achterhoekse Avond Oranjefeest
23 Open Tafel SWO Vorden
25 Soos Kranenburg, Dia's kijken in

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

Vorden
28 Jong Gelre, Bowlingavond

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

Ludgerusgebouw
30 Open Tafel SWO Vorden

Kontributieverhoging
noodzakelijk bij
volleybalvereniging 'DASH'
Aangezien de Vordense volleybalvereniging 'Dash' met een negatief
saldo heeft te kampen besloten de leden tijdens de jaarvergadering
met het bestuursvoorstel akkoord te gaan om zowel voor de senioren
als de junioren de kontributie met een gulden en 25 cent per maand
te verhogen. Voor deze vergadering die onder voorzittersschap van E.
Oordt werd gehouden, bestond een goede belangstelling.

De sekretaresse van de vereniging
mevr. R. Thalen deelde mede dat
volgend seizoen vier herenteams aan de
kompetitie zullen deelnemen. Dat is
een minder dan gebruikelijk. De oor-
zaak hiervan is gelegen in het feit dat
er een aantal jongeren vanwege stu-
dieverplichtingen naar elders vertrek-
ken. Verder telt de vereniging volgend
seizoen 9 damesteams en drie jeugd-
teams. Dash heeft jarenlang op de
laatste zaterdag van mei een groot
buitenvolleybaltoernooi gehouden.
Een toernooi dat er aan meehielp dat
de vereniging financieel op de been
bleef.
Mevr. Thalen deelde mede dat een
dergelijk toernooi waarschijnlijk niet
meer gehouden zal worden, 'ten eer-
ste worden er veel van dit soort toer-
nooien georganiseerd, waarbij je dan
toch wel minimaal 100 deelnemende
teams moet hebben wil je er als ver-
eniging niet aan tekort komen. Bo-
vendien is het risico met het klimaat

hier te groot geworden, 'aldus mevr.
Thalen. ( De afgelopen jaren moest
het toernooi vanwege het slechte weer
afgelast worden, red.).
Wel overweegt het bestuur van Dash
om een toernooi met een wat andere
opzet te organiseren. In het najaar
hoopt men hier wat nadere medede-
lingen over te kunnen doen. Op 9 mei
wordt er in de Sporthal 't lebbink een
mixtoemooi gehouden waaraan vrij-
wel alle leden van Dash zullen meed-
oen. Voor de jeugd staat er binnen-
kort een uitstapje op het programma.
Ben Roerdinkveldboom is voortaan
de penningmeester bij Dash. Koos
van Houte wordt 2e penningmeester.
Wedstrijdsekretaresse Karin Fransen
wordt opgevolgd door mevrouw Ans
Kamperman. Alain Raap keert op
eigen verzoek niet meer in het bestuur
terug. Karel Kamperman zal in de
toekomst de taak van scheidsrechters-
koordinator voor zijn rekening ne-
men.

Politievan'a GROEP VORDEN

Tussen maandagmorgen 20 maart, 9.00
uur en dinsdagmiddag 21 maart 1989,
1530 uur, werden 3 wieldoppen van
een geparkeerde auto in de Juliana-
laan gestolen. De eigenaar had de
auto op de oprit naast de woning
staan.

In de nacht van dinsdag 21 op woens-
dag 22 maart werd er op de Schutte-
straat een ree aangereden. Het dier is
na de aanrijding gewond het bos inge-
lopen. De betrokken auto liep geen
schade op.
In dezelfde nacht werd op de Rond-
weg een personenauto + aanhangwa-
gen gecontroleerd, waarbij bleek dat
er diverse gebreken waren. De be-
stuurder kreeg een proces-verbaal
voor de APK, 2 gladde banden van de
auto en defecte verlichting van de
aanhangwagen.

Woensdagmorgen 22 maart werd, in
afwachting van een huisarts en een
ambulance, eerste hulp verleend aan
een vrouw die op de Dorpsstraat on-
wel geworden was en daardoor van
haar fiets was gevallen.

Op zaterdag 25 maart, omstreeks 17.15
uur werd op de Mosselseweg een ree
aangereden. Het dier is tengevolge
hiervan overleden, terwijl de betrok-
ken auto aan de linkerzijde bescha-
digd werd.

Op zondag 26 maart omstreeks 15.20
uur vond er op de T-kruising
Horsterkamp-Rondweg-Hengeloseweg
een aanrijding plaats waarbij 3 gewon-
den vielen. De oorzaak van de aanrij-

ding was dat de bestuurder van een
personenauto, rijdende op de Horster-
kamp, geen voorrang verleende aan
de bestuurder van ee personenauto,
welke over de Hengeloseweg reed. De
3 gewonden zijn allen naar het Nieu-
we Spittaal in Zutphen vervoerd. De
betrokken auto's waren dusdanig be-
schadigd dat de kentekenbewijzen
werden ingenomen.

Zondagavond 26 maart werd er wederom
een ree doodgereden. Dit keer op de Wil-
denborchseweg. De betrokken auto
werd aan de rechterzijde beschadigd.

Op maandag 27 maart vond er op de
Ruurloseweg een zgn. kop-staart-
aanrijding plaats. Hierbij raakten 2
personenauto's beschadigd. De aanrij-
ding ontstond doordat een van de
bestuurders te laat in de gaten had dat
de voor hem rijdende auto afremde,
waarna hij achterop deze auto botste.

In de nacht van zondag op maandag
werd er ingebroken in een bedrijf aan
de Nijverheidsweg in Vorden. De on-
bekende dader(s) verschaften zich toe-
gang tot het pand door een ruit open
te breken. Binnen werd alles door-
zocht. Ontvreemd werden 2 doppen-
sets. a

Tenslotte werd in de nacht van maan-
dag op dinsdag ingebroken in een be-
drijf aan de Dorpsstraat in Vorden.
Hierbij werden 5 motorkettingzagen
ontvreemd. De dader(s) verschaften
zich toegang door een raam te force-
ren.



Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W.J.£PKOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurio

Tel. 05735-3295 Verkoop en Reparatie

KUNSTSTOF

SUPERVERF EN LATEX
VOOR SUPERLAGE
PRIJZEN

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

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932
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Hoogglans 75omi 12,65
Zijdeglans 750 mi 15,50
Grondverf 75omi 1 1,60

emmer 5 kg 12,50

emmer 4 Itr. 22,50

Tuinbeits 750 mi™. 7,50
Terpentine 1 itr. 2,95

koker, 310 ml 4,25

BOUWMARKT

TOLDIJK
TEL.
05755-1655

40 JAAR 1949-1989 40 JAAR

JUBILEUMAANBIEDING
EIKEN WANDMEUBEL met glasvitrine,

zeer mooie uitvoering. 190 hoog - 150 breed

JUBILEUMPRIJS 1395.-

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN TAPJTENHÜIS

"hengelo(gld) ruurloseweg.2.^ *

Er zijn twee acte ssen waar u
lekker kunt eten :
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

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

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

OPEL KADETT
13 S, 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m), 134.000 km, 7-81
13 N, 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m), 78.000 km, 8-82
16 D, 3-drs. Diesel, groen (m), 166.000 km, 6-83
13 S, 5-drs. Spec, groen (m), 67.000 km, 2-84
12 S, 3-drs. LS, goud (m), 60.000 km, 1-84
12 3-drs. Spec., groen (m), 116.000 km, 4-84
16 D, 3-drs. Caravan, Diesel, blauw, 160.000 km, '84
16 D, 3-drs. Diesel, rood, 162.000 km, 10-84
12 S, 3-drs. GLS, particulier, grijs (m), 65.000 km, 3-85 •
12 S, 3-drs. LS, blauw, 65.000 km, 3-85
13 S, 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-85
12 S, 5-drs. LS, LPG, rood, 76.000 km, 5-85
12 S, 3-drs. LS, blauw, 38.000 km, 9-85
13 S, 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-86
13 S, 5-drs. LS, Caravan, wit, 52.000 km, 6-86
12 S, 3-drs. LS, LPG, blauw, 68.000 km, 1-87 •
13 S, 4-drs. LS, blauw, 19.000 km, 3-87

OPEL ASCONA
16 D, 5-drs. LS, Diesel, rood, 154.000 km, 6-82
16 S, 4-drs., LPG, rood, 170.000 km, 1 -83
16 D, 4-drs. LS, Diesel, rood, 197.000 km
16 D, 5-drs., LS, Diesel, blauw, 123.000 km, 4-84

OPEL MANTA
20 GTE, 2-drs. Coupé, wit, 97.000 km, 6-83

OPEL REKORD
10 N, 4-drs. LS, groen, 160.000 km, 1980 •

• = Ruurio

VREEMDE MERKEN
Citroen GS/A X3
grijs (m), 167.000 km, 6-83
Citroen BX 19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-84
Citroen Visa GT
wit, 78.000 km, 11-84
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-83
Fiat 127
2-drs., groen, 68.000 km, 3-79
Ford Siera 1.6 LPG
3-drs., wit, 110.000 km, 6-85
Mercedes 200 D
4-drs., wit, 256.000 km, 11-81
Mitsubishi 2.3 TD
4-drs., groen, 155.000 km, 3-84
Renault 18 GTS
4-drs., blauw, 182.000 km, 1980
Renault 5 „Paris"
3-drs., blauw, 50.000 km, 1 -84
Renault 11 1.2
3-drs., rood, 37.000 km, 4-86
Volvo 340 „Winner"
3-drs., blauw. 77.000 km, 10-83 •
Volvo 340 „Winner
3-drs., wit, 85.000 km, 10-84
VW Jetta SL
2-drs., wit, 140.000 km, 6-81
VW Polo 1300 cc
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-85 •
Subaru Justy S/L
15.000 km, 1-88*

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

SHOW

LMB VORDEN B.V.
Industrieweg 13 - Vorden - Tel. 05752-3163

SHOW

ÏÏIIOIHGrote Voorjaarsshow op
DONDERDAG 6 APRIL 10 00-22.00 uur
VRIJDAG 7 APRIL 10.00-22.00 uur
ZATERDAG 8 APRIL 10 00-17.00 uur

W/j tonen u o.a.:
* De Case-IH lijn incl. de nieuwe Magnum
* Het Straatmann programma incl. de Hercules kuilvoeruithaler
* Deutz-Fahr hooi bouwmachines
* Shibaura tuinbouwtraktoren vanaf 14 pk; 2 en 4 wd
* Kverneland ploegen
* Veenhuis mm-tanks, haspels, enz.
* Frasto voermengwagens
* Gecomi regenhaspels

enz.

SHOW Wij verwelkomen u graag op de Show SHOW

Is uw drukwerk vakwerk

geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

s**2rS^S^T -<ü-tf0
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OOK DIT VOORJAAR
IS MODECENTRUM DE TUUNTE
GOED VOOR EEN KOOPJE!

HEREN BLAZER
in een linnen structuur met streepvoering

Tuunteprijs f 69,95
WEEKTOPPER

KINDER FLUORJACK
in een anorak model. Maten 104-164

Tuunteprijs f 29,95 «| A
WEEKTOPPER

chiori KATOENEN
PANTALON

in een linnenstructuur, met riem

Tuunteprijs f 45,00
WEEKTOPPER

DEKBED'

OVERTREKKEN
1-pers.
Tuunteprijs f 35,00
WEEKTOPPER

in diverse
dessins

2-pers.
Tuunteprijs f 49,95
WEEKTOPPER

f% f\ f\ »•
O 9*9 D

Dames streep T"SHIRT

met mooie print in diverse kleuren

Tuunteprijs f 29,95
WEEKTOPPER

DAMES TRICOT BROEK
met elastiek in boord, in diverse uni kleu-
ren.
Tuunteprijs f 29,95
WEEKTOPPER

AANBIEDINGEN
op onze
afdeling GARENS

Record sokkenwol
Oriënt sokkenwol
Attacryl sokkenwol
Welcome sokkenwol

van 4,95 voor 2,55
van 1,95 voor 0,95
van 1,95 voor 0,95
van 8,95 voor 4,95

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk



10 specialisten presenteren u een

BRUIDSBEURS

deelnemers:
Bruidshuis Beijer Besselink
Kapsalon Wickart
Schoonheidssalon „Marianne"
Bodega „'t Pantoffeltje"
Bakkerij Oplaat

, ReizenRabobank,, . .Verzekeringen
Fotostudio Hans Temmink
„Artifleur" Bloemsierkunst
Slotboom, juwelier, horloger
„Correct" old-timers

TOEGANG GRATIS!!

mode presenteert

Een wervelende muzikale
Mode Show

van
Jeans en Young Fashion,

de mode van NU.

FASWONOf PUASU* THE «TIONVomSWl*»

Wanneer : vrijdag 31 maart 19.15 uur
zaterdag l april 13.45 en 15.00 uur

Waar : daar waar je het direkt kunt kopen,
dus in onze zaak.

Toegang : uiteraard gratis.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

BOUWPLANNEN?
EN BESCHIKT U OVER EEN GRONOPERCEEL?
DAN KUNNEN WIJ VOOR U UITVOEREN o.a.:

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

HEGTRO
RUURLO BV

Tel. 05735-1661

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy-waarborg!

•- UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

.iU3K*fc&
ffti*»'

Excl. leges en aansluitkosten
Compleet v.a. f 169.500,-

Excl. leges en aansluitkosten
Compleet v.a. f 202.600 -
OOK DIVERSE ANDERE MODELLEN EN PRIJSKLASSEN !

Informatie:
AANNEMERSBEDRIJF CUPPERS
HENGELO-VORDEN
05753-1729 / 05752-6648

Blau Saks
gezellig a*11

Blau Saks porselein, 120 jaar oud en nog
steeds aktueel!
Met het verfijnde blauwe strobloemen-
motief en de sierlijke vormgeving brengt

Blau Saks gezelligheid in ieder huis. Bij de Blau Saks dealer
staat nu het complete assortiment. Kom dus snel eens kijken.

Blau Saks, een traditie op tafel.
UW OFFICIËLE BLAU SAKS DEALER:

SPEELGOED £\ | ^ O
HUISHOUDEN Wl l- K* K ̂
KADOSHOP \J\J±m l LM l l W
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

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

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

AANKOMEND
C.V.-TECHNICUS

HULPMONTEURS

De service- en onderhoudsorganisatie heeft
meer dan 1.500 technische installaties in
beheer.

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

EMSBROEK installatietechniek b.v.
Postbus 2
7250 AA Vorden

MTS-W.
Enkele jaren ontwerpervaring.
Ca. 23 jaar. - Opleidingsmogelijkheden.
Verwarming-lndustrie-projekten.

LTS-C.
Enkele jaren ervaring.
Gaat opleiding volgen voor monteur.
Afwisselend werk.

IEMSBROISK
installatietechniek vorden



S. Hovenkamp won alle partijen; ter-
wijl Heyink en Gaspar elk tweemaal
wonnen. Ook het dubbelspel leverde
een Vordense overwinning op. Het
tweede team van de Treffers won
thuis met 7-3 van Goma 3. Schoena-
ker kwam driemaal tot winst; Hoven-
kamp tweemaal en Bosch eenmaal.
Het derde team verloor met 6-4 van
Taverdo 7. Lammers en Dieters won-
nen twee partijen, terwijl Jansen niet
tot winst kwam.

Leden treffers naar Oost
Geldersche
kampioenschappen
De jeugdspelers Chr. Wicher en A.
Sprukkelhorst, alsmede de senioren
R. Gaspar en T. Buitink zijn uitgeno-
digd om deel te nemen aan de Oost
Geldersche tafeltenniskampioenschap-
pen welke zondag 23 april worden
gehouden.

A.s. vrijdag 31 maart start de 3e band die
meedingt voor de grote prijs van Henge-
lo. Het is de Hengelose formatie Don's
Ask.

Deze formatie begonnen als hardrock-
band met een bezetting van vier mensen.
Na de komst van zangeres Trees Thüss
heeft de band zich ontwikkeld tot het ten
gehore brengen van geheel eigen wijze
covers zoals die van o.a. Pink Floyd, Tina
Turner, Scorpions, U2, Dire Straits enz.
enz. Op deze avond horen we swingende
muziek met spetterende gitaar solo's
waarbij dé Rock en Roll hoog in het vaan-
del staat. Dat Don't Ask de goede weg is
ingeslagen blijkt uit de vele optredens
die altijd druk bezocht worden. Inmid-
dels is ook de eigen creativiteit aange-

Uitslagen maandag 27 maart

sproken en kent het repertoire al een Vf)6tl")3.1
flink aantal eigen nummers.
Ook voor de fans van Don't Ask geldt dat
ze beter op tijd kunnen komen omdat we
deze avond een gigantische drukte ver-
wachten en... het optreden begint zeer
spectaculair. Zorg dat je erbij bent!

Discotheek Invention-Concordia opent
de deuren en de toegang is zoals gewoon-
lijk "gratis". Graat tot ziens in Disco-
theek Invention-Concordia te Hengelo
(Gld), Raadhuisstraat 36.

PS: De band bestaat uit: Trees Thüs- zang;
Robert Wagenvoort - gitaar; Gerard On-
stenk - gitaar; Toon Rondeel - Bas en Ri-
chard Oldenhave - drums.

Na Nederland, U l ft en Lochem heeft nu
ook het Gelderse Hengelo een Grote
Prijs. In Discotheek Invention-Concordia
was het een grote drukte voor de groepen
Doxology en Pharaoh.

Deze twee van de zeven bands hebben
hun eerste optreden er op zitten.

Op vrijdag 31 maart treedt de Hengelo-
se formatie „Don't Ask" op, de deuren
gaan open voor belangstellenden en
de toegang is gratis!

De overige bands zijn: Trantic uit Zel-
hem, Resa uit Doesburg, Vampire uit
Halle en als laatste de Steenderense for-
matie Covik. Dit betekent dat er tot en
met 28 april iedere vrijdag een regionale
band speelt.
Al deze avonden zijn voorrondes voor de
Grote Prijs van Hengelo en de toegang
tot deze avonden is gratis.

Na een korte rustpauze wordt op vrijdag-
avond 12 mei de Halve Finale gehou-
den. Alle zeven bands treden deze avond
op. Kaarten zijn voor deze avond in de
verkoop gedaan en te verkrijgen bij de
volgende adressen vanaf 17 april:

Snack-bar Kelle, Dinxperlo - CD-spe-
ciaalzaak Fullhouse, Doetinchem - Ca-
fé-rest. Concordia, Hengelo en Music-
all-in te Zutphen.

Ook u zien wij graag een keer in Disco-
theek Invention-Concordia te Henge-
lo (Gld.), Raadhuisstraat 36, tel.
05753-1461.

Nieuw dealernet Blau Saks
proselein ingeleid met grote
spaaraktie!

Fa. Sueters-Vorden
wordt officiële Blau
Saks dealer!
De fa. Sueters-Vorden wordt officieel
dealer van het bekende Blau Saks porse-
lein. Dit bekende servies met het blauwe
strobloemenmotief is als gevolg van een
totaal nieuw distributiesysteem vanaf
maart 1989 alleen nog verkrijgbaar hij de
daarvoor uitverkoren officiële dealers.

Deze nieuwe exclusieve distributie is ge-
kozen om dit jaar het 120 jaar bestaande
servies nog wat extra luister bij te zetten.
Ter gelegenheid van dit jubileum organi-
seert de importeur van Blau Saks porse-
lein samen met de dealers een grote
spaaraktie. Binnenkort wordt hiertoe
een huis-aan-huis folder verspreid. Be-
halve een greep uit het totale Blau Saks
assortiment zijn drie waardebonnen in
de folder opgenomen.
Tegen inlevering van deze waardebon-
nen kan de consument een sterke intro-
duktiekorting krijgen op de op de bon-
nen afgebeelde delen van het Blau Saks
servies.

Wie gebruik wil maken van deze speciale
kortingsaktie of informatie of advies wil
over het Blau Saks porselein is welkom
bij de officiële Blau Saks dealer fa. Sue-
ters in Vorden.

Nederlanders
wijzer op reis
Acht miljoen Nederlanders reizen
elk jaar naar het buitenland. Van hen
komen er enkele duizenden in moei-
lijkheden, die ze alleen met hulp van
anderen kunnen oplossen. Vaak wen-
den zij zich tot het dichtsbijzijnde
stukje Nederland: Ambassade of Con-
sulaat der Nederlanden. De hulp die
hun daar geboden kan worden is ech-
ter beperkt. Het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken heeft een boekje la-
ten maken dat 'Wijs op Reis' heet. De
naam zegt het al, de brochure poogt
moeilijkheden te voorkomen. 'Wijs
op Reis' is vanaf de laatste week van
april als Postbus 51 uitgave verkrijg-
baar op postkantoren en bibliotheken.

Ook grote vakantieverkopers zien het
belang van deze voorlichting in en
hebben belangstelling voor een eigen
uitgave 'Wijs op Reis'. De brochure
gaat in een aantal hoofdstukken in op
gezondheid, verzekering, vreemd geld,
invoerbepalingen e.d. Nuttige tips,
wetenswaardige achtergronden, ver-
wijzing naar bestaande brochures met
meer informatie over bijvoorbeeld hy-
giëne op vakantie. Uiteraard kom de
Aidsproblematiek ook aan bod. Be-
reikbaarheid is eveneens een vakantie-
gangersprobleem, zo blijkt uit 'Wijs
op Reis'. Het hoofdstuk over de hulp
die men van een consul mag verwach-
ten is heel belangrijk. Een consul
wijst in principe de weg tot 'zelfhulp'.
Zijn bevoegdheden en financiële lid-
delen zijn vrijwel beperkt. Hij schiet
slechts in pure noodgevallen met geld
te hulp en dan nog onder strikte voor-
waarden, zoals terugbetalen.
Druggebruik blijkt een van de belang-
rijkste oorzaken waardoor Nederlan-
ders in het buitenland in ernstige
moeilijkheden komen. Ook soft-drugs
gelden elders als echte verdovende
middelen. De kleinste hoeveelheid is
al strafbaar. Maar ook onderverzeke-
ring en overmoed in onbekende
weersomstandigheden eisen hun tol.
Het ministerie signaleert uit de prak-
tijk van ambassade en consulaat dat
de aan grote vrijheid gewende Neder-
lander in het buitenland soms maar
moeilijk 's-lands wijs 's-lands eer kan
geven. Dat brengt hem in conflict met
de autoriteiten.
De brochure 'Wys op Reis' is zo ge-
maakt dat zü kan dienen als voorberei-
ding op de reis en als naslagwerk üj-
dens de reis. Een paar bladzijden van
de Postbus 51 uitgave verhogen na in-
vulling de bereikbaarheid voor het
thuisfront

Forse overwinning
Treffers tegen
Unitas
Het eerste team van de Vordense ta-
feltennisvereniging Treffers heeft
thuis met 8-2 gewonnen van Unitas 5.

Senioren: KSV 2-Vorden 2 3-0.
Programma zondag 2 april
Vorden 1-Etten 1; Erix 2-Vorden 2;
Vorden 3-RKZVC 4; Vorden 4-Pax 4;
Zutphania 5-Vorden 5; Be Quick 7-
Vorden 6; Erica 7-Vorden 7; Vorden
8-AZC 7.
Uitslag zaterdag 25 maart
Junioren: Roda 2-Vorden B3 2-2.
Programma zaterdag l april
Vorden Al-Eibergen Al; Vorden Bl-
Zutphen BI; Vorden B2-K1. Dochte-
ren BI; Vorden B3-Lochem B2; Apel-
doorn Cl-Vorden Cl; SKVW C2-
Vorden C2.

Zaterdagvoetbal

Degradatie SV
Ratti vrijwel zeker
SV Ratti moest tijdens het Paas-
weekend twee keer aantreden. Zater-
dag speelde Ratti gelijk tegen Almen
2-2, terwijl op Paasmaandag een nipte
0-1 nederlaag werd geleden tegen
Groen Wit uit Apeldoorn. Door deze
resultaten is degradatie naar de twee-
de klasse nagenoeg zeker.

Ratt&Almen 2-2
In een harde wedstrijd nam Almen al
in de eerste minuut de leiding door
een enorme fout in de Ratti-
verdedigjng af te straffen 0-1. Ratti
kwamJwerwege de eerste helft op
gelijke ̂ moogte toen een Almen-
verdediger een schot van Jan Leegstra
van richting veranderde waardoor de
Almen-doelman kansloos was. Na de
rust kwam Almen opnieuw op voor-
sprong door met een afstandschot
doelman Robert Bos te passeren.

De gelijkmaker kwam een kwartier
voor het einde tot stand toen Pascal
Klootwijk de bal uit een hoekschop in
het Almen-doel deed belanden 2-2. In
het resterende kwartier waren de be-
ste kansen op een overwinning voor
de bezoekers. Een aan Almen toege-
kende strafschop, waaraan een duide-
lijke buitenspel-situatie vooraf ging,
werd door Robert Bos gestopt waar-
door de eindstand 2-2 bleef.

Ratti - Groen Wit 0-1
Gedurende de eerste helft waren er
nauwelijks wapenfeiten te melden.
Het spel van Groen Wit was iets
verzorgder dan dat van de ploeg van
trainer Martin Heuvelink, maar kan-
sen leverde dit nauwelijks op. In de
tweed helft had Groen Wit aan een
kans voldoende om Ratti een neder-
laag toe te brengen. Een snelle aanval
werd beheerst door een Groen Wit-
speler afgerond. Na dit doelpunt
zocht Ratti meer de aanval. Ondanks
kansen voor Pascal Klootwijk en Piet
Immink leverde dit echter geen gelijk-
maker op.
A.s. zaterdag speelt Ratti in Vaassen te-
gen lijstaanvoerder Vios Vaassen.

Damesvoetbal
Ratti 1-Erix l 5-0
Erix, altijd een stugge tegenstander,
kwam de 2e paasdag naar de Kranen-
burg. Erix was er gemotiveerd. De
dames van Ratti willen dit jaar het
kampioenschap in de wacht slepen,
dus 2 punten behalen was een must.
De eerste helft liet veel te wensen
over. Erix en Ratti kregen enkele kan-
sen, maar deze werden niet in doel-
punten omgezet. Na de rust moesten
de dames van Ratti het spel wel een
ander vaatje tappen, het geen ook
gebeurde. De Rattidames kwamen be-
ter in hun spel en lieten zien een
promotie aan te kunnen. Ze scoorden
maar liefst 5 maal.
S. Sloetjes maakte haar debuut, de 2e
helft, in het Ie elftal. Ze dwong haar
plaats in deze wedstrijd op een prima
wijze af en scoorde het vierde doel-

punt. Andere doelpunten werden ge-
maakt door: G. Berendsen (2x) C.
Addink (lx) en l x eigendoelpunt
(Erix). Volgende week zijn de dames
van Ratti l vrij. Op zondag 9 april
spelen ze s'morgens thuis tegen Lon-
ga'30.

RTV Vierakker
Wichmond laat
toerafdeling
afVloeien.
Dinsdagavond 21 maart hield de RTV
Vierakker Wichmond in de Olde
Kriet in Wichmond haar voorjaarsver-
gadering. De belangstelling voor de
vergadering was groot. In zijn ope-
ningswoord kwam voorzitter Jan Pie-
terse nog even terug op het laten
afvloeien van de toerafdeling. Oorzaak
ligt in het feit dat de RTV eigenlijk te
weinig had te bieden voor zijn loer-
ders. Ook van toerderszijde bestond
weinig belangstelling voor gezamelijke
aktiviteiten en trainingen. Door het
laten afVloeien in goede harmonie
met de toerders hoopt de RTV het
wielrennen nog beter te gaan begelei-
den.

Hiervoor is een beleidsplan opgesteld
dat in fasen kan worden uitgewerkt.
Een van die zaken is ook de evene-
menten die de RTV op haar program-
ma heeft, zoals diverse wielerronden
en andere club aangelegenheden. De
penningmeester kon de vergadering
mededelen dat ondanks een grote uit-
gave (het aanschaffen van eigen
dranghekken) zodat de contributie
niet hoefde te worden verhoogd. Het
bestuur werd uitgebreid met mevr. H.
Lubbers die de jeugdzaken zal gaan
behartigen. Wel zal de vereniging op
zoek moeten naar een nieuwe voorzit-
ter Dhr. J. Pieterse stelde zich niet
meer herkiesbaar ivm. werkzaamhe-
den. Tegekandidaten waren er niet
zodat er voor een voorlopige oplos-
sing is gezocht.

Het bestuur gaat verder met een ad
intrim voorzitter Dhr. J. Pieterse tot-
dat leden en bestuur met een goede
kandidaat komen. De trainingen wor-
den dit jaar verzorgd door Rudi Peters
voor Junioren en Senioren. Johny
Schoenaker en Peter Makkink voor de
jeugd.

Zaterrag l april
Achtkastelenloop
33 kilometer
Zaterdag l april (geen aprilmop) zal er
in Vorden een Achtkastelenloop wor-
den georganiseerd. Een hardloopwed-
strijd langs de Achtkastelen in Vorden
met een totale lengte van circa 33
kilometer. Deze wedstrijd draagt een
nog wat experimenteel karakter. Er
komen 20 lopers aan de start, die
door de initiatiefnemers Jan de Gruy-
ter en Leo Slutter zijn uitgenodigd.In
hoofdzaak zullen louter lopers uit
Vorden aan de start verschijnen. Vo-
rig jaar heeft men deze wedstrijd ook
al eens gehouden. Toen met een deel-

name van tien personen. Aanvankelijk
lag het in de bedoeling deze Kastelen-
loop onder auspiciën van de plaatselij-
ke VW te organiseren. Besprekingen
daarover zijn reeds gevoerd, de tijd
van voorbereiding bleek echter te
kort. Volgens WV bestuurslid J. Ho-
nig zal de kastelenloop (indien deze
zaterdag slaagt) in de toekomst inder-
daad onder de 'WV-Vlag' plaatsvin-
den. Een en ander zal dan in breder
verband, met eveneeens grotere deel-
name, worden opgezet.

Voor de wedstrijd van zaterag l april
stelt de VW een wisselbeker beschik-
baar. De start van deze minimarathon
is 's middags vanaf het Marktplein.
Vandaar worden achtereenvolgens de
volgende kastelen 'aangedaan': Hack-
fort, Den Bramel, Wildenborch, Med-
ler, De Wiersse, Onstein, Kiefskamp
en dan tot slot Kasteel Vorden. De
hardlopers zullen onderweg van drank
en fruit worden voorzien. Deze vol-
gens de organisatie unieke loop wordt
door een aantal deelnemers gezien als
een prima voorbereiding voor de b.v.
de marathon van Rotterdam, volgen-
de maand.

Is uw drukwerk vakwerk

geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

DINSDAG iy\PRIL '89
ZALEN- EN KEGELCENTRUM
'DE BOGGELAAR', WARNSVELD
ZAAL OPEN: 1
AANVANG SH

DUUR
20.00 UUR

Kaarten è f 7,50
Voorverkoop bij
de deelnemers /

DEELNEMERS:
- AMRO Reizen
- Bakkerij Th. Hartman Zutphen
- Fa. Barendsen Vorden

serviezen etc.
- T. Buter Hengelo G

vakfotografie en video
- Guusta Bruggert Vorden

huidverzorging
- Covers Bruidsmode
- Drukkerij Weevers

Wevo Druk
- Heersink Haarmode Team
- Indoorsport

zonnebank, afslank-
stimulator

- Gebr. Kettelerij B.V. Vorden
bloemisterij

- Siemerink Juwelier Vorden
- Visser Mode Vorden
- Zalen en Kegelcentrum

"de Boggelaar" Warnsveld
- B. Zegers Muziekbureau Brummen

De gelegenheid om alles te zien en te regelen voor
je trouwen gaat. Van bruidsboeket tot trouwring en
van bruidstaart tot bruidsjurk. Ook de moeite waard
voor ouders en schoonouders !

GA JE TROUWEN,
DAN KOM JE KIJKEN !


