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VW-gebouw Tarel van Vorden 1991'

Het informatiegebouw van de plaatselijke VW is door de Werk-
groep Leefbaarheid te Vorden uitgeroepen tot 'Parel van Vorden
1991'.
De Werkgroep Leefbaarheid wordt
gevormd dooreen groep vri jwil l igers
die eens per maand bij elkaar komt
en door wat i n i t i a t i e v e n Ir ontplooi-
en en mee te denken mei hel ge-
meentebestuur te t r a c h t e n om het
dorp Vorden leefbaar te maken en te
houden. Het idee om elk jaar een Pa-
rel aan te wi j /en is ontstaan toen de

. gemeente Vorden in de /eventigei ja-
ren bekroond werd met de 'Parel van
Clelderland'. Sindsdien (veertien jaar
geleden) won 11 elk jaar dr Parel van
Vorden uitgereikt. Vorig jaar het
voormalige pand van het schilders-
huis Blaauboer bekroond met de Pa-
rel. Verder waren de Parels o.m. voor
het slationgebouw; Hui /e Hac kfort;

dr plaatselijke winkeliersvereniging
vanwege de jaarlijkse Kerstversiering
etc. Dit jaar (1991) dus een Parel
voor het VW-bestuur. Voor/.itter
(iosse Terpstra van de Werkgroep
Lrefbaarheid vergeleek het VVV-ge -
bouw met de 'Keulse- Pot' van Piggel-
mee. 'Het gebouw staat hier op de
goeie plek (naast het Marktplein).
/eU's de bank staat op dr goede plek.
Het VW-bestuur heeft jarenlang
met een masker op moeten lopen. U
roeide voortreffelijk met de riemen

die u had. Op gegeven moment
moest u met een 'eigen ge/icht' ko-
men en middels dit kantoorgrbouw
bent u daar voortreffel i jk in ge-
slaagd. V kunt met de/es 'Keulse Pot'
u ze l f ' /ijn en u kunt extra gelukkig
z i jn met het f e i t dat de vrijwilligers in
de rij stonden. Hopelijk wordt Vor-
den geen pretpark-dorp en / u i t u ak-
t i v i l e i t e n ontplooien die bij Vorden
en haar omgeving passen'.

Vice-voor/itter H. Rombouts nam
het schild 'Parel van Vorden' in ont-
vangst. 'We /ijn als VW-bestuur blij
verrast dat we nu al in de picture
staan. We draaien pas sinds vorige
zomeren /.uilen trachten de- komen-
dr jaren de Parel waar te maken' , al-
dus dhr. Rombouts. Volgens secreta-
ris R.C. Haanstra voldoet het VW-
kantoor ruimschoots aan de ver-
wachtingen. Het afgelopen jaar wer-
den er aan de balie 7000 handelin-
gen verricht. Een verdubbeling van
het aantal in voorgaande jaren. Met
als subsidie een gulden per inwoner
en nog wat garanties vanuit de on-
dernemerswereld hoopt het VW-be-
s tuur quitte te kunnen spelen. Het
VW-gebouw is vanaf woensdag l
april de gehele dag geopend en op
/atrrdags alleen s' morgens. Vaste
medewerkster mevr. J. Wul l ink wordt
/.oals reeds gememoreerd bijgestaan
door een f l i n k aantal vrijwilligers die
inmiddels al ren behoorlijke eiva-
ring hebben opgedaan.

Jubal Vierakker
De muziekvereniging 'Jubal ' heeft
voor een volle /aal haai voorjaars-
concert gegeven in het Ludgerusge-
bouw. De avond werd geopend door
dr voor/ittcr dhr. Altenaar, die allen
een fi jne en gezellige avond toewen-
ste. Venolgens werden de liereen B.
Wicherink rn T. Tijssen, die 10 jaar
ak t ie l lid van de muziekvereniging
waren, gehuldigd en wed hun een in-
signe opgespeld. Ook werd dhr. H.

Boenink gehuldigd voor /ijn 25 jaar
aktief lidmaatschap en voorde bewe-
zen diensten als penningmeester als
penningmeester werd hij tot erelid
benoemd. Op de/e avond werden de
nieuwe uniformen, vervaardigd door
Sr/o, voor het eerst gedragen. Na het
officiële gedeelte traden achtereen-
volgens op: De Drumband o.l.v. G.
Raangs met ren /rstal nummers, de
leerlingengroep, dr Harmonie o.l.v.
dhr. H. Wolters met een' /estal num-
mers, vrivolgens traden ge/amen lij k

Clubgebouw PV Vorden
geopend
Onder het toeziend oog van de leden van de Postduivenvereni-
ging heeft voorzitter Cor Bruinsma dit weekend het nieuwe on-
derkomen van de PV Vorden aan de Hengeloseweg geopend.

Voorzitter (',<»• lirninsma krijgt van Dilly Harnisen de schaar aangereikt, in bet
bijzijn van de leden.

Alvorens tot de officiële handeling
over te gaan ging dhr. Bruinsma kort
in op de voorgeschiedenis. Na de
oprichting van de vereniging in 1988
werd een g a s t v r i j onderkomen ge-
vonden in café ,.'t /waantjr". Dr ver-
eniging die /.ich al snel bij de stei k-
sten in de regio wist te scharen, bloei-
de en groeide samen op met het
/waantjr en wist / ich voor/.ien van de
goede /orgen van Henk en Dil ly
l larmsen.
Voor/.itter ( lo r Bruinsma vond het
bij/onder f i j n van D i l l y Harmsen de
schaar voor de openingshandeling te
mogen ontvangen. ,,Daarmee1", /o
benadrukte h i j , „wordt in fei te de
overgang van het /waant j r naar het
Kriidje (/oals het clubgebouw door
de leden werd genoemd) weergege-
ven".

Ook het (ver)bouwteam van Appie
Winkels werd in het /onnetje ge/et.
Na aankoop van het voormalige
PdKM-depot liet het bouwteam het
depot een ware metamorfose' onder-
gaan en kan nu gesproken worden
van een sfeervol clubgebouw waar
het gord toeven is.

Voor/.itter Bruinsma merkte- op dat
een fe l ic i ta t ie aan het bestuur voor
het bereikte resultaat in f e i t e een f e l i -
c i t a t i e aan de leden /.elf be tekent . Na
de openingsceremonie werd het
clublokaal op ge/ellige wij/.c inge-
wijd.
Dr huisel i jke sfeer in het lokaal werd
benadrukt torn Dil ly Harmsen de PV
Vorden een \ \andklok aanbood als le-
ken van verbondenheid met het vori-
ge onderkomen „'t /waantje".

de Drumf^ffcl en de Harmonie op,
n u-t de nummers Drumfonia en
Stand by. Het was een goed ver/org-
de concert en een fijne stemming. Na
de pau/e 'J^ei gelegenheid tot het
maken vaiWrn dansje met medewer-
king van het dansorkest 'Sunshine'.
Jubal kan weer terugzien op een ge-
zellige avond.

Ingezonden mededeling
Huilen ventnlumordins i'tm tic rctlntiic

Toneelvereniging
KRATO dakloos
Sinds 2 april jl. zijn alle aktiviteiten
van toneelvereniging KRATO bij
gasterij Schoenaker niet meer mo-
gelijk. De eigenaar, dhr. Kuenen,
gaat de zaal verbouwen en heeft ons
medegedeeld, dat wij als toneelvere-
niging daar niet meer terecht kun-

Jarenlang hebben wij volle /.alen ge-
trokken t i jdens on/e jaarlijkse to-
neeluitvoeringen, levens was het
een traditie dat KRAK) een 'klein
s tuk ' opvoerde op de feestavond van
KI anenburgs Belang.
KRATO en Schoenaker, twee namen
die een begrip vormden in de ge-
meente Vorden. KRATO hoorde bij
Schoenaker, /oals Schoenaker op de
Kranenburg hoorde.
„Men /al wel even moeten wennen
aan de nieuwe situatie: KRATO
hoort niet meer bij Schoenaker en
Schoenaker hoort ....", aldus het be-
stuur.

KRATO was op de hoogte van dever-
bouwingsplannen; de- /aal moet
meer f lexibel / i jn , dus voor uiteenlo-
pende doelstellingen te gebruiken,

>e^Kcmaar KRATO was en blee^Kelkom,
aldus dhr. Kuenen. Met grote verba-
/ing hebben wij dan ook kennis ge-
nomen van de mededeling dat gaste-
rij Schoenaker KRATO ou^t/e ma-
nier de rug heef t toegekeer^P
Natuurlijk hebben wij er begrip voor
dat er in een commercieel bedrijf
geld verdiend moet worden, maar
dan jaag je toch de potentiële klan-
ten niet weg!

Men moet overigens goed begrijpen
dat KRATO niet zal ophouden te be-
staan. Wij zullen samen met de le-
den zoeken naar een zo goed moge-
lijke oplossing, zodat men weer zor-
geloos kan genieten van een avond
vrolijk toneel!

Toneelvereniging KRA TO,
W. Klein Heerenbrink,

Ruurloseweg ^2.

HVGWichmond
Maandag 30 maart had de HVG een
ringsamenkomst in Cafe-Restauranl
de Herberg. Deze keer moesten de
HVG Wit hmond-Vierakker de avond
de verzorgen. De opkomst was heel
goed. De voor/itster opende met het
Ie/en van Marcus 3, daarna had /ij
een overdenking. Daarna werd er een
lied gezonden. Men had het senio-
rengezelschap 'Loseto' uit Lochem
uitgenodigd, /ij voerden twee to-
neelstukjes op. Het eerste stuk heette
'Een bruid te veel', daarna was er
pau/e met verloting en een kopje
koffie. Na de pau/e kwam het tweede
stuk, 'Amor in het kippenhok'. De
dames en heren speelden heel goed.
De avond werd besloten met een gr-
/ang te zingen. De voor/itster van de
ring bedankte de groep uit Lochem
en bood hen een attentie aan.

Schildersbedrijf Peters
breidt uit
Met ingang van l april jongstleden heeft schildersbedrijf Pe-
ters de woning en bedrijfspanden (int 1. winkel) van fa Uiter-
weerd, Ruurloseweg 35, overgenomen. Het bedrijf vertrekt dus
van de Ruurloseweg 54.
Aan de Ruurloseweg 35 krijgt men de beschikking over een
riante bedrijfsruimte, inclusief spuit im ichting. Uitbreiding
van de werkzaamheden behoort dus nu weer tot de mogelijk-
heden. Ook ligt het in de bedoeling de winkel in verf en
behang en verdere schildersbenodigdheden, weer te herope-
nen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Zondag 12 april, Palmzondag 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, Openbare Belijdenis. Er is
zondagsschool en jeugdkerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 april geen dienst i.v.m. Openbare
Belijdenis in de Dorpskerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 april 9.30 uur ds. T.J. Hagen, Wes-
tendorp; 19.00 uur ds. T.J. Hagen, Westen-
dorp.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 11 april 18.30 uur Eucharistieviering,
Palmpasenviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 12 april 10.00 uur Eucharistieviering,
Palmpasenviering met de Vordering.
Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 april pastor
Van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Huisarts 11-12 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 of 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, Vorden.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 11 april 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur, dr. Warringa, tel. 1277.

Tandarts 11-12 april N.J. Edens, Vorden, tel.
05752-1453.
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.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

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

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

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

Slachtofferhulp tel 05750-41222.

Tafeltje Dekje 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 tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 april 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Palmzondag.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 april 17ÜOO uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 12 april 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 12-13 april Pastor
van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

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

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

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

CDA-bijeenkomst
Maandagavond was mevr. Bijleveld
op bezoek bij het CDA op een bijeen-
komst in het Dorpscentrum. Voor
een goed bezette zaal gaf ze haar vi-
sie op de hedendaagse politiek met
name vluchtelingenbeleid. 'Wij dra-
gen hierin een algemene verant-
woording, gekoppeld aan rechtvaar-
digheid, eerlijkheid en duidelijk-
heid', aldus mevr. Bijleveld. De bui-

tenlanders moeten ook echter hun
rechten en plichten weten, venvoord-
de mevr. Bijleveld.

Simavi
De Simavi-collecte in de gemeente
Vorden heeft dit jaar f 6919,95 opge-
bracht Allen die hieraan hebben
meegewerkt nogmals on/e hartelijke
dank!



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 ( 1,- extra.
Anonieme ol 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.

• Via deze weg willen wij de
Firma Wiltink bedanken voor
de fantastische service tijdens
de stroomuitval. Afzender: te-
vreden klant.

• Buurtver. Delden houdt vrij-
dag 10 april a.s. haar leden-
vergadering en kegelavond
om 20.00 uur bij de Boggelaar.

• PASEN: verkoop aan huis:
verse eieren, haantjes, kip
enz. Verkoopadres: T. Rossel,
Nieuwstad 45, tel. 1283.

• TE KOOP: z.g.a.n. kinder-
fiets (26 inch), vanaf ca. 8 jr.
Prijs f 285,-. José Winkel, tel.
05752-1245.

• J.G. de Graaf-Harselaar is
op 2 april verhuisd van De
Boonk 45 naar De Delle 6.

• TE KOOP: Peugeot 205.
Bouwj. 1989, 60.000 km. APK-
gekeurd, perfecte staat. Prijs
f 12.750,-.Tel. 05752-3685.

• TE KOOP WEGENS
OMSTANDrGHEDEN: zwaar
massief eiken eettafel met
spinpoot (0 120) en vier idem
stoelen (Pony). Ongebruikt.
Prijs f 1.050,- (minder dan hal-
ve nieuwprijs). Tel. 05752-
3308.

• TE KOOP: gashaard, in
prima staat. H. Wesselink, La-
geweg 3, Lochem.

• TE KOOP: 70 are land-
bouwgrond, aanvaarding in
overleg. Inlichtingen 05752-
2345.

• TE KOOP: biljart, merk
Princesse, 4 keuen, 4 ballen,
speelmaat 180x90 cm. Prijs
f 1.400,-. Tel. 05752-6868.

• GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp voor 4 ochtenden
per week op boerderij.
Brieven onder no. 44-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

• Jong werkend stel zoekt
woonruimte te huur. Omg.
Hengelo-G of Gorssel. Tel.
(05751) 1775 (na 17.00 uur).
Gouden tip f 50,-.

• TE KOOP: g.o.h. leren
bankstel. Tel. 05752-2763.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

HAAL H N HUIS

TIJDELIJKE AKTIE
100% katoenen uni chintz-stof in

diverse kleuren, 140 cm breed.

P. str. m. NU
* Synthetisch velours-tapijt

van BONAPARTE, bijzonder

geschikt voor de slaap-

kamer. In diverse tinten.

400 cm
breed op

foam rug;

P. str. m. NU

irerse tinten.

79.
ttt Tl

*Prijzen geldig tot
l juni 1992 (ongelegd-
ongemaakt)

LAMMERS
WOON

Burg. Galleestraat 26
Vorden-Tel. 05752-1421

WINKEL

• Woningtextiel
• Slaapcomfort
• Projekten
• Meubelen

T IS WEEK VAN DE WINKEL

In deze week hebben wij voor U een

Tas vol Lekkers
samengesteld.

BAKKERS-
SPECIALITEITEN

voor een zeer speciale prijs: f 10,-

't winkeltje in vers brood en banket

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

U I T N O D I G I N G

FEESTAVOND
v.v. DASH

op zaterdag 11 april 1992
bij 'de Herberg' aanvang 20,00 uur
voor leden, sponsors, adverteerders

AC. v.v. DASH

TE KOOP: PERFEKTE KWALITEIT

eiken/leren

BANKSTEL
3-2-1 zits + tafel en wandmeubel

Tel. 05753-3600 (na 18.00 uur)

MODE INFORMATIE SHOW
vrijdag 10 april van 14.°° tot 15.°° uur
zaterdag 11 april van 14.°°tot 15.°° uur

Mannequins en dressmen laten U zien wat
mode voor U kan betekenen. U krijgt een
compleet beeld van alle mogelijkheden en
een duidelijke informatie over modellen
kleuren en stoffen.

Wij trakteren U op een
aangekleed kopje koffie en
er ligt een geurige attentie
voor U klaar. Wilt U zeker
zijn van een zitplaats,
reserveer dan op tel.nr.
05735-1438.
U bent van harte welkom.

Modecentrum

Dorpsstraat 22 Ruurlo Tel. 05735-1438

De tijd gaat reuze snel...
al 121/2}aar een gelukkig stel.

We laten u graag meedelen in de
feestvreugde, dus dit weekend extra

feestelijke aanbiedingen.

ZA TERDAG ZIJN WIJ GESLOTEN!

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Priklapjes soo gram 8,95
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Babi Pangang
500 gram 6,25

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 y0 7,95
Rundergehakt ui, 11,50

Hamlappen 500 gram 5,60
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Gevulde
Filet

4 betalen

Fijne Leverworst
250 gram 1,95

Boterhamworst
100 gram 1,15

DONDERDAG
BIEFSTUKFEEST

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 500 gram 1 2,50

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR.

staan
; 500 gramFijne Verse Worst

en 500 gram samen voor 12,50

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK UW ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

groenten en fruit
kaas en noten GROENT

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

WEEK VAN DE WINKEL AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 9 - 1 0 - 1 1 april

w°Wan<fee

Aardbeien
per doosje

2,50

Bij aankoop van f 10,- kaas of
noten een beweegbare muis

GRATIS. OP - OP.

UIT DE NOTENBAR:

WEEKENDMIX

b e t e r c o m p l e t t r
250 gram 2,50

maandag 13 april

PANKLARE

WITTE KOOL
500 gram

1,25

dinsdag 14 april

PANKLARE

RAAPSTELEN
500 gram

1,95

woensdag 15 april

PANKLARE

STOOFSCHOTEL
50C gram

2,95

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Brood haalt U toch ook bij een bakker die zelf bakt,
want dat verschil proeft U wel degelijk!

AANBIEDINGEN

Weekend Bavaroisetaartje
van 7,75 voor

Zeeuwse Cake
Krentebollen
Mueslikoeken van 4.-
Appelrondjes of -flappen

Zo vers haalt U het alleen nog maar bij:

S WARME BAKKER

OPLAA
Df hakker die «//es nog zelf hakt en dat proeft U!

_ 7,25
_ 3,25
_ 5 betalen
_ GjOU

5 halen. 4

per pak



Heel erg blij zijn wij met de ge-
boorte van onze zoon

Tobias

3030 gram - 46 cm

Bernard en
Marianne Platenburg

Vorden, 1 april 1992
Stationsweg 23
7251 EL Vorden

Marianne en Tobias rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Sijbrenne Eline

Henken
Marga Hamer-Kappert

6 april 1992
DeDoeschot4
7251 VJ Vorden

Wij rusten van 13.00 tot
15.00 uur.

Langs deze weg willen wij u al-
len hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
cadeaus, die wij mochten ont-
vangen bij ons 40-jarig huwe-
lijk. Het is voor ons een onver-
getelijke dag geworden.

Antoon en
Gerrie Beeftink

Vorden, april 1992

Langs deze weg willen wij ie-
dereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's, die wij moch-
ten ontvangen op onze huwe-
lijksdag.

Ruud en Hanny Sloot

Vorden, april 1992

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven en be-
langstelling die wij zowel per-
soonlijk als schriftelijk moch-
ten ontvangen tijdens de ziek-
te en na het overlijden van
onze lieve zorgzame vader en
opa

Hendrik Jan Willems

betuigen wij u onze oprechte
dank.

In het bijzonder onze huisarts
en de wijkverpleging voor de
goede hulp en verzorging.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Vorden, april 1992

% H:H:H:H'BTHTH;B;HTH:~^

VERLOREN
waarschijnlijk op het

Lekkebekje te Vorden:

een bakje van

mini-
hydraulisch
KRAANTJE

groot 22 cm breed en
70 cm diep

Beloning voor de eerlijke
vinder.

Fa. A. Beeftink en Zn.
Vorden-Tel. 1249

FNRS
MANEGE

•̂  Peppelenbosch
\ Ben& Eefke

Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

aguAsport
regenpakken

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

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

:- Met grote blijdschap geven wij kennis van de ge- -:
boorte van onze zoon

Kevin
Hans en Sylvia van Kesteren-Waenink -;

:- 2 april 1992
'• Spalstraat 51, 7255 AB Hengelo

10-10-1979 10-4-1992

121/2jaar

Samen met ons kwartet Jan, Jacobine,
Corine en Dirk, willen we dit graag vieren D.V.

op zaterdag 11 april a.s.

We zouden het leuk vinden u te zien op onze
receptie van 15.30 tot 17.30 uur in Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Jan en Nel Rodenburg
Dorpsstraat 32-7251 BC Vorden

De Heer nam tot Zich mijn lieve zorgzame man,
onze fijne vader en opa

Gerrit Johan Mennink

Hij werd 81 jaar.

We zijn bedroefd, maar ook dankbaar voor het-
geen hij voor ons heeft betekend.

Vorden: H.J. Mennink-Hissink

Zelhem : Riaen DickBogchelman

Vorden : Jan Knoef
en kleinkinderen

4 april 1992
Pieter van Vollenhovenlaan 13
7251 AP Vorden

De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 8
april op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een kortstondig ziekbed is heden toch nog
onverwacht overleden mijn lieve zorgzame man,
onze vader en opa

JAN FREDERJK VAN ARK

* 22 MAART 1912 t 5 APRIL 1992

A.J. van Ark-Harmsen

Hans en Brigitte

Arlette
Carmenen Jan
BiancaenAndré
Cynthia

Molenweg 39
7251 ED Vorden

Liever geen bezoek aan huis.

Overeenkomstig zijn wens is zijn lichaam ter be-
schikking gesteld van de wetenschap.

Heden is rustig ingeslapen onze geliefde broer,
zwager en oom

Gerrit Johan Mennink
ECHTGENOOT VAN H.J. HISSINK

op de leeftijd van 81 jaar.

Vorden

Vorden

Vorden

Vorden, 4 april 1992

J. Arfman-Mennink

W.J. Wassink-Mennink
J. Wassink

B.J. Wassink-Mennink
J. Wassink

Neven en nichten

SPRING EENS
UIT DE BAND
M ET PASEN!!!

Boekhandel

LOGA
Raadhuisstraat 22

VORDEN
tel: 05752-3100

Dames Opgelet! Bel Nu!
Heren 2 van volleybalver.
DASH is kampioen geworden.
U kunt de teamleden middels
een telefoontje persoonlijk feli-
citeren. Deze zijn:
Bert Nijbroek, tel. 3648; Gerrit
Limpers, tel. 3065; Wietse Ten
Kate, tel. 2219: Rinus Brand-
wacht, tel. 3014; Edwin Bruins-
ma (geen tel.); Fokke Voer-
man, tel. 3639; Herman Vlog-
man, tel. 2959; Gerard Wullink,
tel. 3724.
Voor iedere beller is er een leu-
ke attentie (max. 1 per gezin).

Dames Opgelet! Bel Nu!

THEO TERWEL
II AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Vanaf 15 april a.s. zijn wij op
woensdagmiddag

GESLOTEN
e rest van de week staan wij geheel

tot uw beschikking.

3f£tfMORSSINKHOF

Nieuwstad 14, Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807.

VOORTAAN IS HET IN HENGELO
EEN STUK FLEURIGER...

Op woensdag 8 april a.s. openen wij op feeste-
lijke wijze de deuren van onze nieuwe zaak Fleur Decor
in de Kerkstraat te Hengelo. Fleur Decor is eenpxclu-
sieve speciaalzaak in bloemen, boeketten, l̂o|rft̂ tu|<l<ën
en kado-artikelen. Naast een grote s^^|r|ngNfér5e bloe-
men hebben we ook een uitgebreid
bloemen.

Kom gerusf fvjn lp||§ om een kijkje te
nemen. Op 9, l O en N april ontvangt iedere klant één
leuke attentie, zolan^^^^^adĵ ekt. Voor de kinde-
ren hebben we een leuke klëyfplaal:aktie met schitteren-
de prijzen. En omdat het toch feest is trakteren we iede-
re 1 5e klant op een fleurige bos

Bov^ncjjen laten y î u hel hele jaar door nog
eens profitere^ vaii extra Voordeel: bij iedere l O gulden
die u in onze zaak besteedt, kHjgt u één stempel op een
stempelkaart. Eéri Volle kaart betekent 5 gulden voor-
deel!

r r
4

KERKSTRAAT l HENGELO GLD. TELEFOON 05753-4165
1 S MAANDAGS GESLOTEN

KEURSLAGER

Vlug klaar en
f̂eestelijk
bij de®*

Keurslager!
De maanden april en mei staan bij de Keurslager in het
teken van feestelijk tafelen! Maar zonder lang in de keu-
ken te hoeven staan. De ruime keus in vlug-klaar-vlees
en de kant en klare salades van de Keurslager helpen
daarbij. Ontdek de voorjaarsvariatie bij de Keurslager.

RIB- en LENDE-
KARBONADE

500 gram 5?5

LEVERKAAS

100 gram

vleeswarenspecial

GEVULDE
PAASROLLADE

285
100 gram
Varkensvlees gevuld
met gekruid gehakt.

GEVULDE
PAAS-

HAASJES
100 gram

O85
Gekruid gehakt en

mals varkens-
vlees: een smake-
lijke verrassing. 30
minuten zachtjes

braden.

DINSDAG OF DONDERDAG
VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

Saucijzen
. 2 ka. oer klant)*

500 gram
(max. 2 kg. per klant)

Volgende week:
HAMLAPPEN

Aanbiedingen geldig 9/4 t/m 11/4

Let op onze dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 - Ruurlo - Tel. 05735-1337

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

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

9215

HONDEROEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden

Telefoon (05752) 1455, (05753) 3274
Markt 23-1,7101 DA Winterswijk

Telefoon (05430) 19067

Goede Vrijdag 17 april

zijnwij

Voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:
dhr. Sprukkelhorst, tel. (05752) 2138 of

dhr. Wanders, tel. (05753) 3274

s Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637



MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum; Het Jebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

ZOJUIST VERSCHENEN

Bruce Springsteen
Herman Brood

Top 100 Aller Tijden
Annie Lennox

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP
J3 J3 J3 MUZIEK-BOETIEK J2 J3 J3

SUETERS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

ZATERDAG
11 APRIL 1992

houden wij onze jaarlijkse

H A N E N A K T I E
(diepvrieshaantjes)

ten bate van het Vordens Mannenkoor

Wij starten: 9.00 uur.

De Aktiviteitencommissie.

Vooral uw...

INSTALLATIE-
MATERIAAL
Installatiebedrijf

WILTINK
Het Hoge 20- VORDEN -Telefoon 1656

PAASAANBIEDING
set lichtmetalen

WIELEN me. BAND
merkB.B.S.-Seim. MI\F

6Jx14nu 1.495,

7Jx15nu 1.899 j
Velgen ook los verkrijgbaar.

AUTOBANDfN
Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779

IJsbuffet „Kerkepad"
Dorpsstraat 8 - Vorden

Telefoon 1921

GEVRAAGD:

1. part-time
OPROEPKRACHT
(van april t /m september)

2. WEEKEND-/
VAKANTIEHULP

Voor de verkoop van ons soft-ijs.

UITNODIGING
TONEELVERENIGING

T.A.O. Wildenborch
houdt op vrijdag 10 en zaterdag 11 april a.s.

haar jaarlijkse uitvoering in de Kapel.

We spelen voor u het blijspel:

Het Vrolijke Tankstation
vertaald uit het Duits door Frans Dorst.

Aanvang 20.00 uur.

KOMT ALLEN!!

Speciale
Weekendaanbieding:

NIEUW:

Winkelweek
Schnitt

Gewoon Geweldig Lekker

^ ) 't winkeltje in vers brood en banket

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

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

H.H. Landbouwers

GRATIS
MENGMESTLEVERING

geïnjecteerd op uw land

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H.J. Groot Roessink
Tel. 05753-1470 - Hengelo (Gld.)

De komende periode staat weer bol van de diverse 'primeurs'. Zo zal de maand april
geheel in het teken staan van het lamsvlees.
In de keuken van onze traiterie wordt vers lamsvlees uit Nieuw-Zeeland verwerkt. Dit
zeer jonge lamsvlees is te vergelijken met ons Hollandse zuiglam. Enkele gerechten:
lamsfilet met honing-tijmsaus, kruidige lams-stoofschotel of gerookte lamsham met
frisse salade.

In de maanden mei en juni zal er (hopelijk) voldoende aanvoer zijn van asperges,
mosselen, haring en vers fruit. Een en ander is echter geheel afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Van deze gerechten zijn de heerlijkste gerechten te maken, denkt U eens aan
asperges met gerookte zalm, aspergesoep met parmaham, mosselsalade of verse
aardbeien 'Romanoff'.

Speciaal tijdens de feestdagen Pasen (19 en 20 april), Moederdag (10 mei) en
Pinksteren (7 en 8 juni) zijn de diverse 'primeurs' vers in onze traiterie te verkrijgen.

Daarnaast verzorgen wij uiteraard
weer met plezier uw salades, koude
schotels en puddingen. Wij
adviseren u graag en geheel
vrijblijvend bij het samenstellen van
uw menu.

Met vriendelijke groeten,

een kwestie van smaak
Burg. Galleestraat 12 - 7251 EB Vorden

Tel. 05752-1391

2 bos Narcissen 3,95
2 bos Bloemen 8,95

3 Kaaps Violen 4,95
mooie Hortensia 10,95

24 Violen 10,- / 48 Violen 15,-,
7 vaste Planten 10,-

DE VALEWEIDE-bloemen

HAANTJES per kilo 5,85

LEVER per V, kilo 2,50

KALKOENFILET per 100 gram 1,55

POELIER HOFFMAN

Nationale Hartweek 5 t/m 11 april 1992
c
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VAN LEVENSBELANG
Kerngezond en dan opeens 60.000

mannen en vrouwen worden jaarlijks getroffen
door een hartinfarct of een beroerte.

Dank zij de nationale collecte en de girale
giften van de Nederlandse bevolking stelde de
Hartstichting de afgelopen jaren een groot aantal
landelijke onderzoekscentra in staat wetenschap-
pelijke projecten uit te voeren, waardoor niet alleen
de sterfte aan hart- en vaatziekten is gedaald

maar ook het leven van de patiënt, in vergelijking
met vroeger, waardevoller werd.

Helaas moesten in 1991 een aantal belang-
rijke projecten, gericht op het terugdringen van
hart- en vaatziekten, enige tijd worden uitgesteld
door een tekort aan financiële middelen.
Met uw hulp kunnen we een dergelijke situatie in
1992 voorkomen.
Giro 300 - Bank 70.70.70.600.

nederlandse hartstichting
L/ vrienden van de hartstichting

Postbus 300, 2501 CH Den Haag.
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Donderdag 9 april 1992
54e jaargang nr. 2

Gospelzanger Engerbretson
aanstaande vrijdag in
Vorden!

Op vrijdagavond 10 april a.s. komt de Amerikaanse gospelzanger
Eric Engerbretson naar Vorden. Het wordt een hernieuwde ken-
nismaking met deze kwaliteits-musicus. Tijdens zijn optreden vo-
rig jaar zat de zaal naast het Dorpscentrum met 170 bezoekers
helemaal vol. De zanger kwam toen met een zeer afwisselend gos-
pel- en popprogramma. Het optreden vindt dit jaar plaats in „het
Achterhuus" (achter de Gereformeerde kerk).
Krie rie bt zie b voornameli jk op g i taar
en zang, maar spe-elt ook diverse an-
elere- i n s t r u m e - n t e - n . I l i j se bi i j l t en ar-
rangeert sfeeivolle- l u i s t e r l i ee l j e s ,
folk- en ja/z-songs ( b i j trad o.a. e>p
t i j d e - u s be-l North Sea Jazz Kestival)
e-n daarnaast ook wat rexk-aeh t ige
nummers. Bij z i jn ven ige optreelen in
Vorele-n mochten ele aamvevige-n vele
verzoeknummers uit ele a lge - lope-n 20
jaar ne>emen, die- ve-ivolge-ns e lexM'
hem ge-braebt werden. Daarna
brae bt bij toen een zeer beu- iene l e-n
i n sp i rerenel gospeloptreden.
Krie Kngei bretson studeerde- op het

Kutbe- ran Bible College in Seattleen
wilde- zich tevens toe-le-ggen op e bris-
telijke mu/iek. Hij ging daarom mu-
ziek stueleren aan ele universiteit van
S e - a t t l e e-u speelde tien jaar lang in
ne-ge-n verse billende muziekgroepen.
Hij geeft nu eneral in ele werelel gasl-
le-sse-n.
Via zijn muziek en liederen laat bij
vooral oe>k een s tuk b l i j e l s e bap van
bet christel i jk ge-loe>fmeebeleven.

De aveMiel in ,,'t Achterhuus" is v e n M -
Ix-re- id eloor ve-rse'billende kerken uit
Vorelen en Zutphen.

N C VB
Dinselag 14 april a.s. ke)mt Pastor
Brenninkmeyer van , ,e le- Katbmer"
uit Wil]). Onelerwerp: 'Oe)k zwakzin-
nigen ge-love-i i ' . Hi j be)uel t biere)ver
e-e-u i n l e i e l ingen laat el ia 's zien.

PCOB
De- a fde l ing Vorelen van ele PCOB
bie- ld op 2C> maart j l . baar ledemer-
gaelering. Spreker was elbr. Ds.J. Stuy
uit Kampen; beM onde-nve-rp: 'Huge-
n e ) t e - n ' . He-t ' K e l i e t van Nantes ' e la t in
K r a n k r i j k i n ele 17e- Eeuw vrijheid van
goe l se l i e -ns t waai boi gele, werd in 1685
opge-be-ve-n. Het gevolg b ie -nan was

e l a t Calv in is ten vogelvrij we re Ie n en
b l e > < > t stonde-n aan zware vervolging.
Om bieraan e-n aan ele ve-rbanning
naar ele geleien te ontkeMiien , verlie-
ten velen van hen hun vaderland,
e-e-u on/ekere te>ekomst gegemoet; ze-
we-relen Hugenoten genoemel. Ke-u
vr i j s tad was be-u gelaten: ele stael La
Roe belle aan ele A t l a n t i s e l u - kust,
maar e loe>r toe-doe-u \ a n Kardinaal
Richelieu werd e leze stael t eMaa l uitge-
bonge-id. Kr is i n a t e l e > e > s geleden,
'lot ele/e Calvinisten be-boorde e > e > k
Aelmiraa l ( iasparel de- Ce)ligny (voe)r-
e)iieler van ons k o n i n k l i j k buis) en
zijn e-ebtgenote . Ds. Stuy vertelele-
van e-en aangri jpenel gesprek tussen
ben beielen. Ken klein c i t aa t : „ M i j n -
beer, Ceul lu-eft l ' grote gaven ge ge-

F PTT.jtL—*m JÊL.

V N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
4 varkenskoteletten van ca. 150 gram
80 gram boter
4 grote aardappelen
100 gram gerookt
ontbijtspek
1 doosje champignons
(250 gram)
2 grote uien
peper
zout

De kotelettcn mei /out i-n
peper bestrooien. I-'ventueel iets
nootmuskaat over het vlees strooien. In
brandboter zachtjes en vooral niet te hard (op
te hoog vuur) in 10-15 minuten, afhankelijk
vnn de dikte van het vlees, rosé bakken. Uit
de pan nemen en op schaal warmhouden. In
de braadboter blokjes ui en spek f ru i t en . De
champignons in vieren snijden en blancheren
en de in blokjes gesneden aardappel,
eveneens geblancheerd, toevoegen. Dit alles

V L O G M A N

even aanbakken en naast de kotelettcn
serveren. Aanbevolen groenten zijn

tirolicnne (mengsel van
wortel en doperwtjes)
gegarneerd met gehakte
peterselie en een klontje
echte boter.

Let vooral op dat de
kottiet niet te gaar wordt.
Mager varkensvlees
wordt bij te lang bereiden
snel droog en stug. Het

vlees mag rost van binnen zijn.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2295 kj (550 kcal)
Eiwi t : 37 gram
Vet: 38 gram
Koolhydraten: 15 gram

Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten

ven als velelheer, me>et U die nu nie-i
gebruiken om ons arme ve>lk te hel-
pen?" Mede de>or de/e, uit grex>t ge-
le x>f ingegeven e>pre>ep t e > t gewapend
ver/et, besloot Casparel ele- Ce>ligny
te)t s t r i je l tegen ele onderdrukking.
Hij formeerele een leger, ele gexls-
dienstoorlog begon.
Na ele Ble>edbruiloft, ele Bar the) le>-
meusnacht, vluchtten honderddui-
zenden en verspreidden zich over
Kuropa en zelfs tot in Zuiel-Afrika.
Oe>k Neelerland heeft velen van hen
opgeneMiien, e>.a . t hee> le>gen , archi-
tecten, diamantslijpers en kantwer-
kers. Nu nog zi jn spe>ren van hun
verblijf zichtbaar, e>.s. in Paleis het
K e x > , in Zeeland, veel Franse namen
en het Hugene>tenkruis.
In La Rochelle en in Franshoek in
Zuid-Afrika bevindt zich een Huge-
notenmuseum, waar veel bewaarel is
uit die tijd van e>nderdrukking. De
spreker verduidelijkte /ijn betex>g
met dia's.
Bij ele e>peningvan deze bijeenkomst
las e>nze voorzitster uit Kfeze 4, de
geestelijke wapenrusting, ele Huge-
noten uit de 17e Eeuw hebben elat
emgetwijfeld nexlig gehad. De vol-
gende bijeenkomst is op 23 april.
Dan spreekt Prof. Dr. DiepenheMst
e>ver 'Hoe bepaal ik mijn mening?'

daeboekl
^—J O\YM'\v"il r>r in t\t

waarin regelmatig krantenberichten
in ele- l andel i jke en regionale pe-rs
over ons elorp woielen opgeprikt.
Niet ie-elere-en kan immers al le- kran-
ten Ie/.en en bet is goed dat e-r een
plaa ts is in e le - gemeente waar he- t be--
langr i jks te krantennieuws e > \ e - r Vor-
de-n \\orelt getexMiel.
Kn dan is er nog een alge-me-ne- infor-
matieve taak waai ele hihl iexheek goe--
de- diensten verricht. Dat z i j n de- aan-
koneligingen van belangrijke ten-
toonstellingen, ele programma's van
de schouwburgen in de1 o m l i e - k , ele
eursusse-n van ele Volksuniversiteit,
l e l e - a e e-n ele Open l 'niversi tei t en ele
programma's van eliverse se bole-n in
ele regio. Nieuw z i j n de voorlichtings-
panelen die Amne-s ty I n t e r n a t i o n a l
onlangs in ele bal heelt aangebracht
en elie laten zien boe- be l angr i jk e l i t
werk is.

l ' z iet : e-e-n goe-de- Ope-nbare Biblio-
theek is veel meer elan een r u i m t e -
waar ge-woon maar e-e-n a a n t a l boe--
ken staat opgesteld elie je kunt lenen.
Ken biblieHheek is een e e - n t r u m elat
ge M i s t van leven en laat zien wat er in
ele werelel om ons heen gebeurt, /o'n
be-se he - i e l e -n maai waarde-vol c e n t r u m
boordevol in format ie is er voe>r u en
al le 1 inwoners van on/e- gemeente. U
kunt — met uitzondering van het le-
ne- i i van boeken — van alle diensten
gratis gebruik maken.

Boekanier

Over wat erin ele Bibliotheek
Vorelense bibliotheek te beleven is

Een huis vol informatie
Veel mensen lenen uit ele biblie>theek
alleen 'leesboeken', waarmee romans
worden beele>elel. Maar naast ele ro-
mans be-se b ik t de- bibliotheek ook
ene- reen gre>te c e > l l e e t i e informatieve
be>eken. Dat zijn bekeken over alle ter-
reinen vÉ^kle- we-le-use hap: van kin-
deiopvoe^mig tot eluivenhemden en
van boeken over bet geestelijk leven
tot gidse-n voor be- l toe-passen van
computerprogramma's. Als u w i l t
weten of^|^>ok boeke-n z i j n over e>n-
denverpef^lie u interesseren elan
kun t u lu - t trefwoordenregister raad-
plegen of een van ele medewerksters
om i n f o r m a t i e - vragen. Ze zullen u
graag wegwijs make-n.

Ken tweede bron waaruit u kunt put-
ten / i j u elez.g. naslag-werken. Dat z i j n
me-e-stal kostbare- boe-ke-n als encyclo-
pedieën, wetbe>e-ken, standaardwer-
ken ener bijv. ele historie, jaarboeken
en handboeken met veel adressen,
/e kunnen niet worden uitgeleenel
maar we-1 in alle rust worelen geraad-
pleegd.
Nog meer in format ie : in de lees/aal
liggen e > e > k ele verslagen van ele ge-
me-e -n te - raad e-n een eleel van de rap-
porten elie dexM ele gemeente en ele
provincie worelen opgestelel. Belang-
r i j k voor ie-der el ie / ie b interesseert
vexM' ele politiek of te maken heeft
met een besluit elat e la t eloor de e>ver-
lu-id wordt ge-nome-n. Kr is een spe-
e ia le - boek v e x M ingericht. Op een
aparte standaard zi jn alle Pe>stbus f) l -
folders beschikbaar.

Ken belangrijke b re MI van informatie
is ook: bet knipselborel in ele- bal .

Keuze uit de aanwinsten van de
openbare bibliotheek: Asena, Duy-
gu-De vrenuv heeft geen naam; Basis-
beurs 1992: reken maar!; Bruyel-van
der Palm, H.F.-TjerkenTjeerei Be>t te -
ma; Campinggiels Nederland 1992;
Catalogus van de postzegels van Ne-
deiiand 1992; Kasterman, Daniel-De
geheime stad; Geel, Ruele)lf-He>e zet
ik mijn gedachten e>p papier; Cremlt,
Beneiite-Ken eigen ge/it^ü: Ilaase,
Hella-Heren van de thee^fty, Koui-
se-Gedachten van innenyke \vijs-
he-id; Hermans, Texm-Van ganser
harte; Hovveler, Marijke-Het i s / e n e - r ;
Kessels, Maria-Be>a; Kuik, Dirkje-De
NV Dopiflex; Maanen-j^^L-rs, jos
van-Ten leven opgeschreWn; Meu-
len, Sjoeke van der-Wen ken voor het
beter leren praten van uw kiuel; NRC
Hanelelsblael Kex)kbe>ek; Oor's eerste
Ne-elerlandse popencyclopedie 1992;
Pearce, Christopher-Jukebox art;vPo-
vel, Wim-Het felle leven van Jaee>ba
van Beieren; Reen, Tem van-Ze>mer-
ble>ei; De val van bet Senjet-rijk: 18
dagen wereldgeschiedenis.

Leesprogramma slimme
streken
Het e>pzetten van een leespmgram-
ma is een activiteit v a n l u-t jeugdbi-
bliotheekwerk. De bedoeling hiervan
is e>m het lezen door kinderen te be-
vemleren ele)oreen kleine beloning te
sle- l len op het lezen van een vastge-
steld aantal boeken. De kinderen die
mee willen de>en krijgen een pas
waarop zij een aantal stickers kunnen
plakken. Zo'n sticker valt te 'verdie-
nen' met het uitlezen van een van ele
be>eken rondom het thema 'Slimme
Streken'. Ken volle- pas geeft ree ht e>p
een oorkonde waarop officieel is
vastgelegd dat deze deelnemer een

Flinke belangstelling
rijvaardigheidstest
55-plussers
De door de COSBO Vorden aangekondigde rijvaardigheidstest
voor 55-plussers zal definitief op donderdag 9 april plaatsvinden.
De belangstelling voor deze test is goed. Tot nu toe hebben zich
32 deelnemers aangemeld.
Het verzamelpunt is bet De>rpscen-
trum waar 's morgens ele eerste rit
met vier deelnemers zal starten. To-
taal zul len er 8 groepen van 4 eleel-
nemers met bun eigen auto voor een
testi il vertrekken. Vijf i ijsche>olheni-
elers bebben zich bereid verklaarel
hun kennis en ervaring ter beschik-
king te stellen t.w. ele beren Hilfe-
rink, HeMstman en Oe>rtgiesen uit
Vorden; de- heer Leferink uil Karen
en de heer Meijerink uit l larfsen.
Ken van ele rij-instrukteurs is i esen e- ,
voor bel geval e la l iemand ziek wordt .
Alle deelnemers bebben intussen het
boekje 'Wegwijzer Nieuwe Verkeers-
rege-ls' on tvange - i i waarmee ze zich
alvast e>p hun rit kunnen voorberei-

den. De St icht ing Welzijn Ouderen
Vorelen hee-ft de- nodige- f inane ie-n
vers t rek t , ze>dat bet me)gelijk is ele/e
dag te- orgaiiisere-n. I ) e - / e - (lag (don-
de-relag 9 apri l ) zal burge-nu-e-s le - r Ka-
merling van zijn belangstelling blijk
geven, eloor aanwez ig - t e - zijn bi j e l e -
s ta r t van ele eerste mielelagploe-g.
's Avonels in een bijeenkomst voor
a l l e - eleelncnie 'rs zal be-t off ie ie-le thee>-
retische rij-examen woiele-n afgele-gd.
HiervoeM we>relen 50 elia's ver te)ond,
waarbi j vragen worelen gesteld e l ie
me-t ja of nee dienen te worden
beantwexM'el . Voorts zal ele heer Ca-
briel \ an de Ri jkspe> l i t i e een toe - l i e b-
t i n g geven op de- nieuwe verkeersre-
gels.

slimmerik is. Dus kinderen: baal e-e'ii
e leelne-merspas in de- b i b l i o t b e - e - k .
lees 5 e l ikke- , e l i m i i e - en of inooie- boe--
ke-n over s l i m m e - s t re-ke-n e-n v i - re l ien
e-e-n oorke)iide-. De boeken liggen e>p
een aparte t a f e l in de jeugdbibl ie>-
theek.

Regionale culturele
wedstrijd Jong Gelre
leder jaar worelt er eloor ele platte-
landsjongerenverenigingen in Ne-
de-i land e-e-u e u l l u r e l e - \ v e - e I s t r i j e l geor-
ganise-erel. De eliverse a fe le - l ingen uil
het land kunnen hieraan meeeloe-n.

Ook Jong Gelre Vorden doel al jaren
me-e- aan elev.e C u i l u i e - l e \veds t r i j e l .
I l e - l enthousiasme van d e - J ( i - l e e U > n is
zo groeM ela t er eerst voonoude-s ge--
he>uelen dienen Ie worelen. Dit jaar
v i n e l t e l e - \oonoiiele- v a n e l e - r e - g i e i
We-si-Ae blerbex-k /ateielaga\onel K)
apr i l plaats in bel DeM'pse e - n t r u m t e -
VeM'e len . Diverse a ie le l ingen u i t e l e - i e - -
gie>, waaronderWarnsveld, Almen en
Karen, zu l l en e l i t jaar me-e-e loe-n . Ke-n
deskundige jury zal na a l l e x > p bekend
maken wie bet thema ' K e - e - f l ) a a i b e - i e l
e > p be-t p l a t l e l a n e f be-| beste- b e - e - f i ve-r-
we- ik t in e le - e i i l t u i e l e bijdrage. I ) e -
twe-e- beste teams moge-n e > p zaterelag
'Jf) apri l in Aal ten probere-n Kam-
pie>en \ a n ( . e - l e l e - i l a n e l I e - w e ) i e l e - n .

Mogelijke rentedaling geen
belemmering om nu
hypotheek af te sluiten
Het ziet er naar uit dat de rente het hoogste punt heeft bereikt.
Verschillende grote banken in ons land verwachten dat de rente
tegen het einde van dit jaar weer zal gaan dalen. Mensen die nu
een hypotheek afsluiten, dreigen hierdoor het voordeel van de
rentedaling mis te lopen.
Nederland is wat de rente betreft
sterk gebonden aan Dui ts land. Dat
beeft weer te maken met de gulden
die aan de sterke1 Duitse- mark is ge-
koppeld. Als de Dui tse- Bundesbank
de rente- ve rhex>g t of verlaagt, dan
ne-e-mt ele N e d e - i l a u e l s e hè- Bank deze
verandering elooi gaans gebeel of ge-
deeltelijk over. Nederland zal n ie t
snel e>p eigen b o u t j e - de- ren te - ve-rla-
ge-t i . De grote vraag Op dil mome-nt is
of Duitsland ele inf la t ie weet in te te>-
men. Lukt e l a t , dan zal ele rente zeker
omlaag gaan. D u i t s l a n e l s taat name-
l i j k onder gre>te- internationale d ruk
e>m ele rente te verlagen, maai tot nu
te>e bebben ele1 Duitse- autoriteiten
het been s t i j f 'ge-boude-n vanwege on-
duidelijkheid ener ele in f l a t i e -on twik -
keling.

Lastig
Deze onzekerheid is lastig voor men-
sen elie op bet pun t s taan e -e -n buis t e 1

kopen. Moeten /e even wae h i e - u n u - t
bet a fs lu i ten van een hypotheek, of
toe b niet? Feit U dat de hoogte van de
hype>theekrente grote invloeel heeft
op de bestedingsmogelijkheden. Bij
een hypotheek van f l • ">( ) . ( ) ( ) ( ) , - - I x - t e - -
kenteen stijging of daling van de hy-
potheekrente met 1% elat mensen
bruto f 125,— per maanel duurder of'
goedke>per uit zijn (het belasting-
voordeel is h ie rb i j bui ten bcscheni-
wing gelaten).

Het antwoord op de- vi aag of 'mensen
moeten w a e h t e - i i me1! be- t a f s l u i t e n
van een hypotheek is: ne-e-! Kr z i j n na-
meli jk tussenoplossingen mogelijk.
K i j k bijvoorbeeld naai de- grootste

hypotheekverstrekker van ons land.
ele Rabobank. Bij de/e bank is bet
moge- l i jk om e-e-n hypotheek (Rabo-
bank Stai tbypotbe-e-k) af te - s luiten
/onder elat men / ie b meteen vastlegd
op be-l ren te - type- . De bank bie-d t als
he- t ware ex-u extra b e d e n k t i j e l lot ma-
ximaal twee jaar. He-t grote-\oorde-e-l
is elat in e l ie pe-riode koste-loos gepro-
fiteerd kan woreien van moge- l i jke-
renteverlaginge-n. Bi j e -e -u emve-r-
hoopte tende-ns tot rentevei boging
kan de1 e l i e - n t sne-1 tol vastlegging van
de1 r e - n l e - be - s lu i l en . B e - l a n g r i j k om t e -
weten is dat de genoe-mele1 Rabobank
Stat t bvpo tbe - e -k aan ieelere- ge-wenste-
afle>ssingsvorm kan we>reien gekop-
peld, nl. l ineai r , a n n u i l e - i t e - n o f ' e l e be--
k e - n d e - Spaar ( ) p t i m a a l h y p e > t h e e k .

Voordelen algauw honderden
guldens
De Rabobank brengt t i j d e n s de- 'be-
de-ukpe-riode' e-e-n e-xtra lage- rente in
rekening. He-t voorek-el hieivan is in
de- s ta i t-pei iexle al gauw e - n k e - l e - hon-
de-relen gulde-ns. Me-nse -n die elenken
elat de- Stai tbypotbe-e-k slevhts een
eenmalige k e > r t i n g bie-dt d ie - de- bank
in e-en l a t e - r s t a d i u m we-e- i op een e > f
anelere- m a n i e - r verreke-nt , / i j n al te
wantrouwend. De Rabobank is me- t
een marktaandeel van 'M) p n x e - n t e l e -
grootste hypotheekverse haffer van
Ne-eler lanel . Die vooiaanstaanele posi-
t i e - w i l de- bank be-houde-n. Da l l u k t
alleen me1! goe-de- p rodukte -n e-u n i e - l
me-t schijnvoordelen.

Nadere- in format ie - is ve-rki i jgbaar bij
elke Rabe)bank in ele buur t .

Tweede Paasdag
Oostgelderse
Kampioenschappen
Politiehonden
Op Tweede Paaselag v i n e l t er in Vor-
e l e - n e > p be- l t e - r r e - i n v a n e l e - P e ) l i t i e h e ) i i -
elen Dressuure lub Ve)ixlen (Hame--
landweg, achter bet zwembael) e-en
belangrijke w e - e l s t i ijd plaats ve>or po-
l i l i e - b o i i e l e - i i . De- be-sle- p e ) l i t i e h e ) n e l e n
met hun begeleielers, aangesle) ten bij
e l e - Kr ing ( ) e > s t - ( i e l e l e i l ane l , /ui len
elan u i tmaken wie- zie b Kampiex-n
van Oost-delderland \W2 zal me>-
ge-n ne)e-men. Dt' toegang / s gratis.

In bet ochtendprogramma zullen e l e -
b e ) i i e l e - n zie b me1! e-lk.iar mex- ten me--
le -u e > p be t gebieel van k l e - i u e - v e x > r -
we-rpen e) | )ze)eken e-n e l e - ma te - van ge-
hoorzaamheid aan b u n baas (zgn.
appèl-oefeningen). Oe>k kr i jge-n /e-
punten ve>e)i he-l springen e i v e - r e l ive- r -
se binelernissen, zoals een breele ku i l ,
ee - i i haag e - u e -e-u se b u l l i n g van b i j n a
'l meter hoe)g!
In bei middagprogramma v e x M - e l e -
toeschouwers a l l i j e l be- l me-e-sl spe-kla-
kulaire - zu l len e l e - honden l a l e - n zien
he>e z i j e-en v e > e ) i t v l u e b t i g e - bex'f ( l e > -
penel e > f e > p e le - f i e - t s ) t e > l s t i l s t a n e l

brengen. De- , ,bexT' (pakwe-i kei ) zal
nachten e l i t e l e x M middel v a n be-t
g e ) e ) i e - n me-t vex)nverpen e > f e l e > e ) i me-t

e-e -u s t e > k te1 elreigen, t e - v e - r h i n e l e - r e - n .



Voor de voordeligste
hypotheek ga je

rechtstreeks naar de
Rabobank.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

Eén op de drie hypotheken die in Nederland

worden afgesloten, is van de Rabobank. En dat is
o

geen toeval.

Door rechtstreeks naar de Rabobank te gaan,

profiteert u direct van de scherpe tarieven en de

grootste keus aan hypotheekvormen.

Bovendien kennen we door

onze lokale betrokkenheid

de plaatselijke woningmarkt als

Rente vanal

8,4O
O

tvntc 8,8°/c
per jaar.

geen ander. Het resultaat: een beter advies en een

complete begeleiding bij de financiering van uw huis.

Dus als u op weg bent naar een

hypotheek, zorg dan dat u zeker de Rabobank op uw

pad tegenkomt. n8DOu8llk

Rabobank. Aangenaam.
o

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

MALSOVIT
SLANK KUUR

Eet u slank
met Malsovit

Al meer dan l O jaar is Malsovit
de vertrouwde afslankmethode:

• Verantwoord.
• Snel en blijvend resul taat .

• Zonder hongergevoel.

NIEÏJW\ Compleet
^pakket voor

14 dagen Slank Kuur
Malsovi l in t roduceer t een compleet

pakket voor verantwoorden snel
afs lanken. Met het vertrouwde

Malsovit Slank-Brood, nieuw calorie-
arm broodbeleg, koeken en knacke-

brot, kelptabletten en groente-
bouillon. In het nieuwe Malsovil
Slank-Kuurboekje\ees\ u alles over

afslanken met Malsovit.

Verkrijgbaar bij:

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

Vragen? Bel de j
l Malsovit Slank-lijn:

OM10-1S458

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ? f
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedri i
VAN
DE8

Leo Westerhof:
«Ml. 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

STHHLIVflREN L\

f
B'J DE VHKMRN

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martei
stecHt doeltrtffendt

Zutphenseweg - Vorden

American Stoelt

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

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

interieuradviseur

Voor ons filiaal te

VORDEN
Vragen wij een:

VLOTTE VERKOOPSTER
-Leeftijd 18-40 jaar

-Plusm. 20 uur per week .

Uw schriftelijke sollicitatie
kunt U richten aan :

American Stock, Postbus 38,
6658 ZG Beneden-Leeuwen.

t.a.v. H. van Dijk

Rijksstraatweg 39, Wamswkl, te l . 05750 26132

MET SPOED GEVRAAGD:

full-time
POMPBEDIENDE m/v

Leeftijd ca. 18 jaar

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Nieuwstad 36/Rondweg 2 - VORDEN
Telefoon (05752) 1794

rr>»rMf ^* -*

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion

DENIM JACKS
Wij geven op alle denim jacks in verschillende modellen
en alléén de volwassen maten

ALLEEN DEZE WEEK

10.= KORTING

TRAININGSPAKKEN
Wij geven op alle volwassen trainingspakken

ALLEEN DEZE WEEK

20% KORTING

LOOP WEL
EVEN

BINNEN
WANT HET

LOONT
ECHT DE

MOEITE!!!

PRACHTIGE VIOOLTJES
VELE KLEUREN. UITZOEKEN MAAR!

30 STUKS VOOR 10.-
PRIMULA's

en VERGEET-MIJ-NIETJES
enz. enz.

Alle TUINBEPLANTING

POTTERIE in grote sortering!

Kwekerij-Tuinderij

HUBE:RS Baak

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 Vorden - tel 05752-3278 (industrieterrein)

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL: 05440-61308

ZATERDAG 11 APRII

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 *
WARNSVELD
ir 05750-22816 BDVAG

ZONDAG U APRII
-l 'P'-OO

-I7.00 UUR LIDO DISCO!

HOUSE PARTY
I2O.30 UUR GROTE ZAAI

DEZE WEEK

Croissants
gevuld met ragout in diverse smaken

HU van 1,75 voor l jOvl

BIJ UW

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

BUS 9
21.40 VORDEN - GROENLO

N.H. Kerk
02.15 - GROENLO - VORDEN

| GEVRAAGD: BARHULPEN M/V VANAF 18 JAAR|
GLAZENOPHALERS (M)

CITY • LIDO • TEL.: 05440 • 61308
TOT 19.OO UUR HALF GELD
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD



ULLE TIN yORDEN

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

BurgemfesterEJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

BEGROTING
Doordat er v a n a f l april 1992 niet
meer met een verlopen paspoort
mag worden gereisd is er een piek
onts taan in het aanvragen van pas-
poorten. De- inkomsten van de ge-
meente nemen hierdoor toe met
f 20.000,-. Burgemeester en wethou-
ders stellen de gemeenteraad voor
dit bedrag op de- post onvoor/ien te
boeken.

^« ONDERSTEUNING
VOOR BEJAARDEN

Door plaatsgebrek in bejaardente-
huizen k u n n e n ve-e-l bejaarden voor
wie- hel noodzakelijk is om in een be-
jaardentehuis t e - wonen nog n ie - t wor-
den opgenomen.
De- provincie kan bepaalde vorme-n
van dienstverlening aanwij/e-n die
onder verantwoordelijkheid van een
bejaardentehuis bu i ten die- tehui /en
plaatsvinden. Dit geldt dus voor be--
jaarde-n die al een indicat ie vooreen
plaats in een bejaardentehuis heb-
bc-n maar ook voor bejaarden die in
p r i n c i p e een i n d i c a t i e ' /ouden kun-
nen krijgen.

Van de provincie k r i j g t de gemeente
hicnoor een bedrag van l'33.514,-.
Dit bedrag gaat naar he-| bejaarden-
tehu i s De Wehme, die- daarmee on-
dersteunende werkzaamheden voor
ouderen die nog niet in een bejaar-
den tehu i s t e - r c ' c h l kunnen /al gaan
verrichten. In overleg met de ge-
meenle /al een concreet plan worden
gemaakt waaruit die- extra /org /al
bestaan. Onderdelen /uilen /ijn: de
dagopvang en ondersteuning voor
de- bewoners van de aanleunwonin-
gen bij het bejaardentehuis.

ESTEMMINGSPLAN
VOOR OUDE C,EMS-

TERREIN
Op het noordelijk deel van het oude
(.KMS-le-i rein komen winkels en kan-
toren. Kr komt e-e-n gebouw, op de
begane grond /ijn de winkels ge-
pland e-n op de- e - e i s t e - vcrdic-ping'
kantoren. Kr is ook gesproken over
woningbouw boven de- winkels, maar
omdat e-r teve-el ge-luid geproduceerd

!• GEMEENTERAAD VERGADERT OP DINSDAC;
28 APRIL 1992

Op '28 apri l aanstaande vergadert de gemeenteraad in het gemeente-
huis. De/e vergadering is openbaar en begint om 19..'W uur. Aan hét
eind van de vergadering, na de rondvraag, bestaat de mogelijkheid om in
het openbaar tegen de gemeentraad te spieken. Dit mag niet gaan over
een van de onderwerpen die op de agenda staan, omdat u daarover in de
commissievergaderingen kunt inspreken. Indien u in de/.e vergadering
het woord wenst te voeren dient u dit op maandag voorafgaande aan de
raadsvergadering op te geven bij de gemeentersecretaris, onder vermel-
d ing van het ondenverp waarover u het woord wi l t voeren. Op de agenda
staan de volgende ondenverpen:

project alcohol-, tabak-en drugsvoorlk ' lu l l ig basisonderwijs;
— gemeen tegai an t ie post du i\ ei neren i gin g;
— instellen eenrichtingsverkeer Rui gei neester Vu nder in khof;

— bezoldigingsverordening 1992;
— verplaatsingskostenverordening 1992;

— vv i j / . i g ing I/A-i egeling;
— project reikwijdteverbreding;
— aanstellen medewerker in t i jde l i jke d iens t ;
— vervanging materieel gemeentewerken;

electronisch betalen;
— vas ts te l l ing bestemmingsplan Kranenburg 1991, no. l ;
— vaststel l ing bestemmingsplan voorterrein (icms;
— gewestelijk budgethouderschap woninggebonden subsidies;

besteding budget 1992 woninggebonden subsidies;
deelnota beleid /org voor ouderen in Vorden.

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad tevens voor om gel-
de l i jke steun toe te kennen aan de
woningbouwvereniging Thuis Best
voor het bouwen van l U bejaarden-
woningen aan de Insülindelaan.

jtw.ONING-
CARTOTHEEK

De woningcartotheek is een geor-
dende- vcT/ameling kaarten waarop
l e - c h n i s c h e gegevens staan over wo-
ningen. Kr is e-en begin gemaakt met
het op/.etten van /o'n gegevensbe-
stand. Thans dientde technische staat
van de woningen in Vorden te wor-
den onder/oeht. Dit is een tijdrovend
karwei. Burgemeesteren wethouders
stel len cle gemeenteraad voor om
hiervoor e-e-n t i jdel i jke kracht voor
ongeveer een half jaar in dienst te ne-
men. De kosten /.uilen ongeveer
f 23.000,-bedragen.

j* B iÏTALENMET
PINCODE

Binnenkort is het mogeljk om met
uw pincode te betalen op het ge-
meentehuis. Bij Burger/aken /al
hiertoe cle nodige apparatuur wor-
den geïnstalleerd. He-t betalen met
de- pin-code raakt steeds meer inge-
burgerd. Voorde k lan t is he-t makke-
l i j k en in de toekomst is het voor de-
gemeente goedkoper, omdat de-
banken van plan /ijn om voor het
oimvisselen e'heques hogere- tarieven
te gaan berekenen. Ken voordeel
voor de- gemeente is dat het geld snel
op de rekening wordt bijgeschreven,
waardoor de rente toeneemt.
De- I e - ins ta l leren appara tuur kost
f (i.000,-.

BÏ- GEWEST
MIDDEN-IJSSEL

GAAT SUBSIDIES
VOOR WONINGEN

BEHEREN
Burgemeester en wethouders stellen
de- gemeenteraad voor om het Ge-
west Midden-IJssel diverse woning-
gebonden subsidies, die voorheen
rechtstreeks door het R i j k werden be-
heerd, te gaan laten ver/orgen. l lel
Rijk wil de/e subsdies decentralise-
ren, dat wil /eggen door gc-meeenten
zelf laten beheren. Ken van de voor-
waarden is dat gemeenten meer dan
30.000 iuMnners moeten hebben,
anders vv^p-n de- subsidies dooreen
Rijksdienst beheerd. Onderbrengen
van clc- taken mag ook in samenwer-
kingsverband.
I Iet gaat om de volgende budgetten:

- budg<JB>or sociale huurwonin-
gen, sociale koopwoningen e-n in-
grijpende voor/ieningen aan wo-
ningen;
budgetten voor huunvoningen
van beleggers en premiewonin-
gen;

— budget voor toeslagen te -n behoe-
ve van plaatsel i jk verschillende
omstandigheden en

— budget voor toeslagen ten behoe-
ve van huunerlaging van sociale
huurwoningen die werden ge-
bouwd ter vervanging van andere
woningen of van huuner laging
van woningen waaraan ingi i jpe -n -
de voorzieningen werden getrof-
fen.

ESTEMMINGSPLAN
VOORMALIGE

SCHOOL KRANEN-
BURG

De gemeenteraad zal dinsdag 28
april beslissen over de vaststell ing
van het bestemmingsplan voor de
voormalige- school in Kranenburg.
Na de s lu i t ing van de school is het
pand inger icht als kuns tga l e r i e - me-l
diverse a te l ie r ru imtes . Daarbij is de
noordelijke aanbouw n a b i j cle ( ian-
zensteeg verbouwd tol bedrijfswo-
ning.
Omdat de afgelopen ja re -n gebleken
is dat exp lo i ta t ie van het gebouw in
deze1 opzet n i e - l haalbaar is, s t e - l l e - n
burgemeester en wethouders de ge--
meenteraad voor om het mogelijk te
maken cle school t e - verbouwen tot
woonru imten i n e - i bijbehorende a t e - -
liers. Tegen het ontwerp-bestem-
mingsplan z i jn ge-en bezwaren ingv-
diencl. De provincie kan me-t he-t ont-
we-i p-bestemmingsplan eveneens in-
stemmen.
/odra de gemeenteraad het ont-
werp-bestemmingsplap heelt vastge-
steld willen burgemeester en we- t -
houders /.o spoedig moge-lijk de-
bouwvergunning a lge -ven . Dit kan
door gebruik te maken van de zoge-
naamd anticipat ie-procedure, die in
de- Wet op de ruimtelijke ordening
staat .

- ENKAP-
VERGUNNINGEN

Op 31 maart jongstled^^hebben
burgemeester en wethouders de- vol-
gende vergunningen verleend:

— aan de- heer D. Schouten, Delden-
sebroekweg 8 te- Vorder^oor het
bouwen van e-e-n garaj^Bberging
en he- t slopen van een berging op
het perceel Deldense-broekweg 8
te Vorden:

— aan de heer H.d. van Anygon, de
Kc-ndracht 5 te Vorden, voor het
bouwen van een e ai port op het
peTce-el burgemeester Vunderink-
hol l te Vorden;

— aan cle- gemeente Vorden, de
Horsterkamp 8 te Vorden. voor
het verplaatsen van een abri aan
de Nieuwstad n a b i j n r. 32 te - Vor-
den;
aan mevrouw H. Zui l , Hoetinkhof
141 te Vorden. voor het kappen
van een berk op het perceel I loe-
tinkhol 1 1 l te Vorden.

DE K AIM "B.V.

wordt, onder andere door het ver-
keer, verbiedt de- Wet (k-luidhinder
dit .
Het gebouw komt op een /odanige-
plaats dat het besloten karakter van
het plein voor de N.H. kerk weer
wordt hersteld. Kr wordt derhalve
wee-r dicht bij de weg gebouwd. Het
verder van de- we-g afbouwen geeft
ook verkeerstechnisch ge/.ien proble-
me-n. omdat men door he-l open ka-
rakter dat dan onts taa t , sneller /on
gaan r i jden.

BOUWT
WINKELS
KANTOREN
WONINGEN

INLICHTINGEN
070-3644801

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

••v,<:RC,A DERINGEN RAADSCOMMISSIES
De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethou-
ders over aan de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen lot het
nemen van een b e s l u i t , /onoelig stellen burgemeester en wethouders
naar aanleiding van een advies voorstellen nog bij of houden de/e aan.
Ook kunnen raadsvoorstellen ingetrokken worden. De leden van de
commissies /.ijn tevens raadslid.
De commissie voor f inanc iën en openbare werken vergadert op dinsdag
14 april 1992 om 19.'50 uur in het gemeentehuis. ()p de agenda staan de
volgende onderwerpen:

— project alcohol-, tabak- en drugsvoorlk h t i n g basisonderwijs;
- gemeentegarantie Postduivenvereniging;
— instel len e -e - iu ie htingsverkeer burgemeestei Vunder inkhol ;

aans te l len medewerker in t i j d e l i j k e dienst;
— vervanging materieel gemeentewerken;

electronisch betalen.

De commissie voor algemeen bestuur vergadert op dinsdag 1 1 apr i l
1992 om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgen-
de ondenverpen:

ins te l l en eenrichtingsverkeer Burgemeester Vu n der i n k h o f ;
— vaststelling bestemmingsplan'Kranenburg 199r,no. 1;

vaststellingbestemmingsplan voorterrein (lems;
gewestel i jk budgethouderschap woninggebonden subsidies.

De commissie voor milieu en wel/ijn vergadert op woensdag l 5 apri l
1992 om 1(.).30 uur in het gemeentehuis. Op dc% agenda staan de volgen-
de-ondenverpen:

project alcohol-, tabak- en drugsvoorlichting basisondenvijs;
bezoldigingsverordening 1992;

— verplaatsingskostenverordening 1992;
— wij/igingl/A-regeling;

proje-e t re ikwi jd te-v e-rbi e-e le- i n g;
aanstellen medewerker in tijdelijke dienst;
deelnota beleid zorg voor ouderen in Vorden.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de ondenverpen die op de agenda
staan, uw mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissie-
stukken, liggen ter inzage in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank
te Wichmond. Als u wi l t inspreken, moet u dit voordat de behandeling
van de agenda begint aan de voorzitter of de secretaris van de commissie
meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt geboden voordat de
behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agenda-
punt vragen stellen. levens kan de voor/itter een tweede inspraakronde
invoegen.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
teren wethouders een be/waai schrift
worden ingediend.

* m
pTlJDELIJKE

VERKEERS-
MAATREGELEN

In verband met een concours hippi-
que op de terreinen nabij kasteel
Vorden, hebben burgemeester en
wethouders besloten de volgende
verkeersmaatregelen te nemen:

— afsluiten van de toegangsweg
naar kasteel Vorden voor bestuur-
ders;
instel len van eenrichtingsverkeer
van de Schuttestraat vanaf de
Ruurloseweg tot aan de Vordense-
boswe-g;
instellen van een parkeerverbod
voor:

— cle Schuttestraat, aan beide /ij-
den, vanaf de Ruurloseweg tot aan
het toegangspad naar kasteel Vor-
den;

- de west/.ijde van cle Horsterkamp
tussen cle Dorpsstraat en cle
Chi i s t ina laan ;
de /uid/ i jde van de Ruurloseweg
tussen de Hoi^terkamp en de
Schuttestraat

!« TELEFOONNUMMER
VOOR INZAMELING

OUD IJZER GEWIJZIGD
De heer Lenting, ele inzamelaar van
oud ijzer, is verhuisd naar Vorden.
I lie-rdoor is zijn telefoonnummer ge-

Het nummer is: 05752-3880. Veran-
dert u dit even op cle afva lwi j /e - i ?
H e - e - f t u oud ij/er: bel de heer Ken-
ting!

VERVOLG
GEMEENTENIEUWS

101

EIZEN OP
VERLOPEN PAZ

POORT N IET MEER
MOGELIJK!!

Vanaf l april aanstaande k u n t u me-l
een verlopen paspoort niet meer de-
grens over!! Ken verlopen paspoort is
eveneens geen geldig legitimatiebe-
wijs meer, zodat u geen geld meer
kunt opnemen als u zich me-t uw pas-
poort wilt legitimeren.

In principe maken we- uw paspoort
direct klaar, u kunt erop wachten.
He-l is hierdoor wel noodzakeli jk dal
degene voor wie- he-t paspoort is be-
stemd, zelf komt.
In cle prakt i jk blijkt dat het tussen
10.15 uur e-n l 1.30 uur het he- l
drukst is, dus als u bu i t en deze l i jd -
stippen kunt komen, c lan wordt u het
snelst geholpen.

Voor een nieuw paspoort moe1! u
meenemen:
- 2 re-ecntc- zwart-wit pasfoto's

(ielentieke);
— oude- re-isdoc i ime-nt (paspoort of

loei i s i c i i k a a r t ) ;
- f 85,- vanaf l 6 jaar, voor beneden

de- ! ( " > bedraagt het tarief f (H),-.
Indien er kinderen bijgeschreven
moeten worden bedraagt he-t ta-
rief f 6,-per paspoort extra.

Ken toeriste-nkaarl kost U:
- f 28,-vanaf lu jaar ;
- f 17, als u jonger be-nt dan 10

jaar.

Indien u jonger be-nt dan 16 jaar
moeten beide ouders toestemming
geven om een reisdoc i i m e - i i l af t e -
kunnen geven. Als u bijgeschreven
staat in een reisdocument , moe-t dit
document eveneens worde-n meege-
nomen. Formulieren voor deze toe1-
s t e - m m i n g zijn ve rk r i jgbaa r op bu-
reau Burgerzaken.

Voor nadere informat ie k u n t u con-
tact opnemen me-t bureau Burger/a-
ken.

IN VERBAND MET DE KOMENDE
VAKANTIEDRUKTE IS HET VAN
HET GROOTSTE BEIANG DAT U
TIJDIG EEN NIEUW PASPOORT
AANVRAAGT!!



ULLETINT/ORDEN

ENRICHTINGS-
VERKEER BURGE-

MEESTER
VUNDERINKHOF

Voor een goede doorstroming van
het verkeer in de Burgemeester Vun-
derinkl iof is het noodzakelijk dat er
eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.
Fietsers en bromfietsers mogen wel

van beide kanten, l ie t Hoge en de
Raadhuisstraat, de Vnndei inkhot in-
rijden. Motorvoertuigen mogen al-

leen van de /ijde van de Raadhuis-
straat de Burgemeester Vunderink-
hof in r i jden .

Burgemeesteren wethouders stellen
de gemeenteraad voor om met de/e
verkeersmaatregel in te stemmen.

ET OP OF UW RIJ BEWIJS NIET VERLOOPT!!
Op l oktober 1992 verliezen twee rijbe wij modellen hun geldigheid. Als
u zo'n ri jbewijs niet op t i j d vern ieuwt , moet u opnieuw examen doen! De
volgende twee modellen verliezen hun geldigheid:
- Model !Sa, rijbewijs volgens oud groot model op l innen , afgegeven tot

l januari 1980. De foto van de houder van dit rijbewijs zit vast met
twee i ingnielogen;

- Model Sb, een kleiner formaat rijbewijs volgens Kuropees model,
eveneens op l i n n e n , afgegeven tussen l januari 1984 tot l oktober
19(S(i. De fo to h i e i A a n /it eveneens vast met twee- ringnietogen.

LCOHOLr
TABAK-EN DRUGS-

VOORLICHTING OP
DE BASISSCHOLEN

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor deel te nemen
aan een project over alcohol-, tabak-
en drugsvoorlic ht ing op de basis-
scholen. Op in i t i a t i e f van Cewestelij-
ke Geneeskundige Dienst is deze
voorlichting al eerder aan de scholen
voor voortgezet onderwijs in het C.e-
west Midden IJssel gegeven.

Hel geven van de voorl icht ing kost
f 1 . 7 1 1 ,

s* GEMEENTE- ,
GARANTIE VOOR

POSTDUIVEN-
VERENIGING

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om aan de
postduivemereniging Vorden de af-
betaling van een lening te garande-
ren van f 25.000,-. Met de af te slui-
ten lening wil de vereniging ren ei-
gen accommodatie aan de Hengelo-
scueg realiseren.
Het bedrag van f 25.000,- kan niet
uit eigen middelen worden betaald,
wel b l i j k t dat de vereniging de rente
en de af lossing van de lening zal kun-
nen betalen.

'T IS ORANJE,
"̂̂  'T BLIJFT ORANJE

Ook dit jaar zal er weer een Oranjekrant grdrukt worden in
twee kleuren; de/e /.al uitkomen op 22/23 april.
HYt volledige Oranjeprogramma /al daarin vermeld worden.
Rn... 't belooft weer een geweldig feest te worden.
Copy voor dit nummer uiterlijk 13 april inleveren of Opgeven
bij Drukkerij Weevers.

CONTACT EEN DAG EERDER

In verband met Koninginnedag /al Weekblad Contact één dag
eerder verschijnen: 28/29 april.
Copy hiervoor uiterlijk maandag 21 april 12 uur in ons be/it.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

HOE ZIT
DAT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Hoe zit het, belastingtechnisch gezien, met
een kinderoppas die gedurende 2 dagen per week, 8
uur per dag, op onze 2 jonge kinderen past?
Vorige week hebben we u een voorbeeld gegeven over de vraag of en in
hoeverre de kosten van kinderopvang voor u/èlt aftrekbaar waren. U
schreef ons dat u aan de oppas f 12H,()() per week betaalt. We /.ij n er
toen vanuit gegaan dat u aan haar in 1992 in totaal l '4 .H64.00 /on
betalen voor 608 uuropjaarbasis. Daarvan bleek in ons voorbeeld
i 3.243,00 voor u aftrekbaar te zijn.
De oppas zelfheeft volgens u verder geen (neven)inkomsten. Haai
echtgenoot valt dan in tariefgroep 3: basis belastingvrije som van
f5.225,00 plus de overheveling van de belastingvrije som van de
vrouw/de oppas f 5.225,00 is f 10.450,00. /ij is dan over de door haai
ontvangen oppasvergoedingad l 4.H64,0() géén inkomstenbelasting en
premies volksverzekeringen verschuldigd.
Terwijl u dus wel een aftrekpost heelt , hoef t de oppas in de/e s i t u a t i e '
geen belasting te betalen over de door haar ontvangen vergoeding. Dit
komt door de zogenaamde invorderingsvrijstelling, waarover we al
eens hebben geschreven (zie het Contact van 6 februari 1992).
Dat is een speciale regeling voor kleine inkomens. Het moet dan wel
gaan om inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen, zoals alpha
hulpen, oppasvergoedingen, overblijfmoeders of een zelfstandige
ondernemer met een lage winst.
Wanneer zo'n belastbaar inkomen lager is dan 150% van iemands
belastingvrije bedrag, dan hoeft de verschuldigde inkomstenbelasting
en premies volksverzekeringen niet te worden betaald.
Bovendien bestaat nog de kans op een gedeeltelijke invordering, na-
melijk als het belastbaar inkomen ligt tussen de 150% en 250% van
iemands belastingvrije bedrag.
De oppas heeft - zoals we hierboven zagen - haar belastingvrije som
weliswaar overgedragen aan haar man (die immers in tariefgroep 3
valt), /odat /ij zal worden ingedeeld in tariefgroep l , maar toch geldt
deze regeling ook voor haar! Haar belastingvrije bedrag wordt nu niet
op nul gesteld, maar op f 5.225,00. Zij betaalt niets , zolang zij minder
dan 150% van f 5.225,00 (is F 7.838,00) uit niet aan loonbelasting
onderworpen inkomsten verdient.
Haar aangifte zal er dan als volgt uitzien:
Inkomsten uit werkzaamheden niet in dienstbetrekking verricht:
oppasvergoeding { 4.864,00
At: kosten, 5%; regeling f 243.00
Belastbaar inkomen (tariefgroep 1) * l 1.621,00

Ceen IB/TVV verschuldigd
Haar echtgenoot kan in tariefgroep 3 blijven, omdat haar inkomen
minder dan f 5.225,00 bedraagt.
In dit geval heeft uw oppas een leuke bijverdienste, terwijl u zelf een
leuke aftrekpost kunt claimen!

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, lilonnendaal & Wiegerhicl; \ /
(•roef): Accountant* en Belastingadviseurs, Rutirloseweg21, 72*> l1.A Vorden.

Aurum
Aurum, praktijk- en cursuscentrum,
organiseert haar laatste voorjaars le-
zing op maandag 1^ april. Titel van
de lezing is 'ziekte als kans', door
psychotherapeute en coord. van 'Kl i -
sabeth Kubler-Ross vereniging' An-
neloes F.terman ui t /utphen.

Hoe kan een mens 'van een ziekte 'be-
ter' worden en de1 kans pakken om
dor zo'n ervaring te groeien, ook al
betekent dat niet altijd herstellen.

Anneloes Kterman zal vanu i t haar
persoonlijke ervaring dit thema u i t -
diepen, waarbij ook ingegaan wordt
op het werk en de ideeën van de
Amerikaanse arts-psychiater dr. K.
Kubler-Ross. /.ij is bekend van haar
inzichten bij rouw- en steivensbege-
leiding. De avond wordt gehouden in
De Cane te Lochem.

Tevens kunnen belangstellenden
zich nog opgeven voorde thema-dag
Imaginatie, de kracht van uw inner-
lijke beelden. Dit staat op het pro-
gramma oj> zaterdag l l maart, on-
der le id ingvan B. Jansen. Voor meer
informat ie kan men bellen Aurum,
tel. 05730-54844/57838.

APRIL:
8 ANBO, f ie t s tocht
8 ANBO, soosmiddag
8 HVC Wichmond, middag voor

ouderen
8 Welfare, Handwerken 'de Wehme'
9 HVCWildenborc h, Paaswijding

10 Open Tafel SWOV'de Wehme'
l l Feestavond, volleybalver. Dash
l l Concours pony's LRen PC de

Craafschap, Kasteel
l l Paascierenwedsti i jden 'de

Snoekbaars', jeugd en senioren
l 2 Concours paarden LRen PC de

Craafschap, Kasteel
IS ANBO, klootschieten 'de

Goldberg'
14 NCVB Pastor Bi cnninkmei je r
14 Soos Kranenburg, Passiemiddag
14 Open Tafel SWOV'de Wehme'
15 ANBO, soosmiddag
l 5 11VC Dorp, Paasavond in de

Voorde
16 ANBO, kegelen in de Boggelaar
16 Bejaardenkring Dorpscentrum,

Paasmiddag
17 Open Tafel SWOV'de Wehme1

21 KPO Kranenburg-Vorden
2 1 Open Tafel SWOV'de Wehme1

22 ANBO, soosmiddag

22

22
22
2S
2S

24

21
25
26

27

28

28

28
28
29

"M)

Plattelandsvrouwen,
Kendagsbestuur
Welfare, Handwerken 'de Wehme'
HVC Wichmond. F.igénavond
PCOB, prof. Diepenhorst
Ledenvergadering, de
Vogelvriend
ANBO, ledenbijeenkomst
Dorpscentrum
Open Tafel SWOV 'de Wehme'
Oranjeavond. Dorpscentrum
Viswedstrijden 'de Snoekbaars',
onderlinge competitie
ANBO. klootschieten 'de
( ioldbei g'
KPOVierakker.Schmidt Media
Zutphen
Plattelandsvrouwen, Prov.
Voorjaarsvergadering Arnhem
Soos Kranenburg
( )pen Tafel S\V( JV 'de Wehme'
Bejaardensoos Vierakker-
Wichmond
ANBO, soosmiddag
HVC Wichmond, Bezoek
breif abriek I .ichtenvoorde
Oranjefeesl
Gezèlligheidsrit, Oranjefeesl
Vierakke r- Wichmond

MEI:
(i Welfare handwerken, de Wehme
7 Bejaardenkring, Dorpse entrum

12 Soos Kranenburg

13 Plattelandsvrouwen Vorden, solo
toneel

13 NCVB, reisje
13 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden

l 9 KPO Kranenburg, reisje
19 Plattelandsvrouwen, fietstocht
19 NCVB, de heer Brussen
20 HVCi Dorj), seizoensluiting
20 HVC Wichmond, slotavond

19 De Snoekbaars, jeugdwedstrijden 20 Welfare handwerken, de Web me

2 l Bejaardenkring, reisje
21 HVC Wildenbon h, s l u i t i n g

seizoen
24 De Snoekbaars,

seniorwedstrijden
26 Soos Kranenburg

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact** tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.
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Ratti kampioen

Staand v. L n. r.: /m deer ken (leider), P. l.ash (trainer), Mark Snaters, Peter Immink, Martie Dijkman, Wim Lichtenberg,
GertirdWaarle, Reinier Hendriksen, HerbertRutgers, M. Bekman (secretaris),/. Harmsen (voorzitter).
Zittend v. L n. r.: Harm Wel leuteer d. Staten Smit, Pascal Klootwijk, l Hek Smit, Hans van Kesteren, Dinant Hendriksen, Jan
Leegst ra en d. l .nhhers (wedstrijdsecretariaat).

Eindelijk was het dan zover. Door een zwaarbevochten 0-3 over-
winning op Eerbeekse Boys mochten de Kranenburgers afgelo-
pen zaterdag de kampioensvlag hijsen. Onder de ogen van de vele
meegereise Ratti-supporters werd het geen goede, maar wel een
spannende strijd.
Vanaf het beginsignaal was het ech-
ter Kerbeekse Boys, dat de- wedstrijd
bepaalde-. Ra t t i speelde onder cle
clruk van he-t kampioen-worden in
een veel te laag tempo en het ontbrak
de- Kranenburgers aan de- nood/akc-
lijke agressivitei t . Hel was dan ook
keeper Herbei t Rutge-rs, die er ver-
antwoordeli jk voor was, dat R a t t i
ge-e-n achterstand opliep. Ken Ker-
beekse spits, die alleen op hem af-
kwam, wisl hij de bal van de voel Ie
plukken, en een strafschop na een
f o u t in de verdediging wisl hij ook t e -
keren. Kr was dan ook alle reden voor
tra iner Fercey Lash om f l i n k van leer
te trekken in de rust.
Na de thee kwam er elan ook een an-
der R a t t i in he-l veld. De spanning

was weg en me-ii voetbalde vr i ju i t . Al
snel resulteerde het in een treffer van
Mark -S u eters na een prima voor/el
van Steven Smit. Hierna ontwikkelde
/ich een gelijkopgaande s t r i j d , waar-
bij de helere kansen voorde Kranen-
burgers waren. Harm Welleweerd
kopte een vri je trap van Dinand Hen-
driksen in, maar de keeper redde.
Kven la ter stond de paal een t r e f f e r
van Dinand Hendriksen in de weg,
lenvi j l Mark Suelers, alleen voor de.
keeper, ook geen raad wist met de/e
goede kans. 'foen 20 minuten voor
li jd Peter I m m i n k met een schitte-
rende lob de te ver voor / i jn doel
staande' Kerbeekse keeper verschalk-
t e - was de str i jd beslist. Hoewel de
Kerbeekse ploeg nog sterk aandrong

was het in cle laatste minuten opnieu-
we Mark Sueters, die een voor/et van
Pascal Klootwijk in het doel werkte.
De scheidsrechter, de beste man op
het veld, vond het genoeg, en het
feest kon voor Ratti beginnen.

Na een bloemenhulde van bestuur
en damesafdeling werd de traditione-
le kampioensfoto genomen. Het
feest werd voortgezet in de kantine
van Ratti, waarna men 's avonds op
ene versierde wagen naar 'De I lei-
berg' in Vorden toog. Hier volgde
een diner, waarna het feest tot in de
kleine uurt|^voortgc/.cl werd.

Ratti wil al haar supporters bedanken
voor de steun tijdens de/e wedstrijd
en t i jdens het gehele sei/oen, en
hoopt ook^Wum komst bij de laat-
ste twee thumvedstrijden van dit sei-
/oen, tegen Sinar Maluku en FXiVV.
Aanstaande- /.alerdag komt Sinar Ma-
luku naarde Kranenburg.

De opening van het tennisseizoen afgelopen zaterdagavond had
voor de tennisvereniging van Wichmond-Vierakker een bijzonde-
re karakter omdat de verlichting van de tennisbanen in gebruik
werd gesteld.

jeugdcompetitie. Ook ging er veel lof
naar de /utphense sponsor Sport
'72. De/e heeft ervoor gezorgd dat
men deze avond een demonstratie
kreeg door 2 A-spelers, Jan van Mui-
len en Bas ( lou l i e r l .
Vereier alle vrijwilligers die zich erg
vaak onbaatzucht ig e>p of rond de
gravelbanen bewegen en inzetten
voor de vereniging en niet ge-noemd
worden, werden ook bedankt voor
hun in/et. Men begon eind jaren 70
met 2 banen, in de- <HOer jaren kwam
daar I baan bij en nu, in de 90er ja-
ren /et men de derde belangrijke
stap, nl . verlichting. Na de openings-
t<>espraak werd het licht door het
oudste lid dhr. B. Helmink en de
voorzitter dhr. Marijnissen, door het
omdraaien van de sleutels, ontsto-
ken, dit werd met een daverend ap-
plaus begroet.

SPOWT-nieiaus

De voo i / i t t e - i dhr. Mari jnissen ver-
welkomde a l l e - aanwe/igen op de/e
b ij/oudere avond en begon zijn toe-
spraak met cle woorden: ' I l c - t is voor
ons een he - l e - v c i l i c h t i n g daar we v a n -
avond dan e inde l i j k de v e r l i c h t i n g
kunnen onts teken. Daar /ijn we a l l e - -
maal toch wc-1 e-e-n b e - c - t j c - trots op. We
hadden het e - e h t e - i /onder de hulp
van e-en aantal v r i jwi l l igers niet ge-
klaard. De- mensen uit hel hoofdbe-
s t u u r van Socii , die op een sportieve
manier met de p lannen van de- i c - n -
nisvereniging mee hebben gedacht.
Venolgens iemand die' v c - e - 1 voonverk
he-e- l l verr icht , o.a. con tac ten gelegd
tussen Aerolet, Oldenhave e-n de--
meente, l lam I lavcrkamp.
Kn nu we- toch aan ve r l i ch t ing begin-
nen dan kunnen we net /o goed me--
teen nog maar beter wal mensen in
het lic ht van de schijnwerpers zetten,
o.a. I I . R ie tman, die jaren coördina-
tor is geweest van allerlie v r i j w i l l i -

\'ienwe kleding tennisvereniging \\'i<h-
mond

gerswerk'. Als nieuwe coördinator
hee f t men nu dhr. Tonnie Ni jenhu i s ,
die tevens de ver/orging van de tu in
e-n de beplant ing op / ich heeft ge-no-
men. Bennie Hiddink werd bedankt
voor overkoepelende werkzaamhe-
den voor allerlei competit ies, ook B.
Olthol die de veteranen vrijdag-
avond compet i t ie regelt en mevr. An-
nie Ol thol die- dat /e l fde doet voor de
huisvrouwencompetitie. Dhr. Ben-
nie H e l m i n k die naast veel prakt i sch
werk ook veel papierwerk verricht.
Dan nog dhr. J. Stapelbroek met me-
dewei kers voor lu- l vele- werk dat be-
steed wordt aan het speelklaarmaken
van de banen.

Van een andere orde gingen er nog
bedankjes naar dhr. H. Arends die-
het veteranenteam sponsort en ook
nog het team dat meedoe! aan de-

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag l april 11)92:
(iroep A: Mevr. Schigt/hr. Schigl
59.8%; mevr. Hendiiks/hr . Bergman
57.1%; mevr. Alewijns/mevr. Bode-
wc-s 5 l . l / c . (iroep B: mevr. de Jonge/
mevr. Kouwerse 71.5%; mevr. Berg-
man/hr. de Bie 57.7%; mevr. ele
Bruin/hr. de Bruin 5(i.:>'y .

Elke woensdagmiddag in h/'t Dorfmrn-
tnii» 'tSlamfiertje, ml. Iel. 2810.

Gymvereniging
Sparta
Meisje F-lijn in finale
Sparta heef t afgelopen /ondag
meegedaan aan de wedstrijden K-l i jn
voor meisjes van 9-1 l jaar. Onder lei-
ding van Krancis Roelofs werden er
oefeningen gedaan op brug. balk en
mat. Dat de meisjes het goed hebben
gedaan b l i j k t wel uit de- ui ls lagen.
Annemiekvan Vlueten, Kim Slueter,
Geraldc- Tie-ssink, Jacobine Roden-
burg e-n A n j a Besselink haalden de-
le plaats met een totaal van ruim
l 13.90 punter en gaan door naarde
f ina le in I erborg. Nicole Brugge -

man, Yvette Wentink, Nardi Kip, José
Winkel , Manneke Stokkink en Irma
1.evenaar werden /eer goe-el 2e- me-t
een totaal aanta l punten van l OS..">().
Dit was de eerste keer dal de/e meis-
jes meededen aan een wedstr i jd . Suc-
ces in Terborgü!

RTV
Verse lu l l ende renners van de- Wieler-
c lub R'IA'Vierakker-Wit hmond lu-b-
be-n afgelopen weekenel weer goede
prestat ies neerge/.et. Jan Weevers
reed een ATB-wedstrijel in het Bra-
bantse Oss. Weevers kwam met drie
renners vooruit t e / . i l t e n . Halvenvege
de wedstrijd sprong oud-prof Mart e - I
Arnt/ weg, ook de tweede renner
Reintje-s uit Limburg wi s t Weevers los
t e - r i jden. Weevers werd t o c h nog
knap derde. De B-amateurs Rudi IV-
ters, Mar t i n Wevers e-n John Schoe-

naker reden de- klassieker Omloop
van he-l Ronostand. Rudi Peters
kwam als 7e over de f i n i s h . Wevers en
Schoenaker reden de/.e /ware - we-el-
s t r i jd ook netjes u i l . Kr werden ook
nog wedstrijden verreden voorde- /a-
lerdag en zondagcompetitie. Beide
wedstrijden waren f ina le -weds t r i jden .
De- volgende resul ta ten werden be-
haald: Deventer-Veteranen: ( i e - Aan
van Leeningen-Zutphen. Doetin-
chem-Veteranen: 7e J.m Pietersen-
Wic hmond. B-Am.items: 2e- Rudi IV-
tcTs-Wie hmond; I e - Bennie Peters-
V V i c l i m o n d . A-Amateurs: I e M a n t )
Lubbei s-( ïroenlo.

/ondag werd het nieuwe kledingpak-
ke-t u i tgereikt door Aannemersbe-
drijf H. Peters uit /u tphen. Dhr. H.'
Peters hee f t toege/egd om ook e lub-
sponsor te- / i j n voor hel sei/oen
1992.

VRTC
/ondagmoi ge-n vond de- eerste ak t i -
v i t r i t plaats in het nieuwe f ie - t s j aa r -
p iogrammavande VRTC. Met betrof
een regelmatigheidsril over ca. 15
kin. in de Rich t ing Rum lo-/elhcm-
Velswijk.

Bij l ie t r i jden van de/e ri t
mogen geen klokjes en computers
gebruik t worden en mei moet een
constante snelheid van 'M) km. aan-
houden. Voor vele deelnemers bleek
dit een te moei l i jke opgave, vooral de
snelle rijders binnen de vereniging
hadden hier moeite mee en die von-
den /ich dan ook terug onder in het
klassement. Winnaar werd A. Kskes
met K) s t i a l p u n t e n , 'Je ( .ei t Klein
Kranenburg 70 punten, !k' M. Hel-
mink 80 p u n t e n . Na afloop was er
voor iedere deelnemer koff ie met
koek.

Jaap Hesselink van Indoor Sport Vorden:

'Goede begeleiding en veel
afwisseling staan voorop'
'Algehele training van je lichaam, veel afwisseling, goede begeleidingen vooral het beleven van een
plezierige sporttijd'. Daar draait het volgens Jaap Hesselink van Indoor Sport Vorden om bij het
fitness- en aerobic-programma's. En blijkbaar zijn honderden mensen uit Vorden en wijde omge-
ving het daarmee eens, want het aantal leden van ISV neemt nog steeds toe. ISV is opnieuw de
sportruimten aan het uitbreiden.

Op het moment dat Jaap Messelink
/ijn /aal naast liet station in gebruik
nam, had het nog maar een opper-
v l a k t e van 300 m'-'. Toch was dat toen
al een hele stap. Hij werkte daarvoor
bij een sportschool in /u tp l i en en
kwam elke week een avond met f i t -
ness-apparatuur naar Vorden om in
het /aal t je van ter Heurne lessen u-
geven. Het a a n t a l sporters bedroeg al
gauw meer dan 70, /odat ISV kon
worden opgestart op de huid ige- loca-
tie.

l let a a n t a l leden is inmiddels een
veelvoud van toen en ook het opper-
vlak van de sportschool groeide van
300 m-'naai 1000 a 1200 m2.

Uniek programma
'In die begint i jd was er vooral /.ell-
t ra in ing, maar dat veranderde al
snel', vertelt de sportsc hooleigeiiaai .
'De lessen in ons huidige program-
ma worden op geen enkele sport-
school in Nederland gegeven. Mei is
heel uniek van op/et. Klke week
word l een to taa l nieuwe schakering
van oefeningen u i t ge/et. We ki jken
naar de mensen die komen en hun
conditie; daarop /ellen we on/e les-
sen in elkaar'. Ook per seizoen is dat
verschillend: tegen de winter wordt
er bijvoorbeeld skivoorbereiding in
het programma venverkt. Belangri jk
daarbij is goede begeleiding. De-
sportleraar b l i j f t het hele program-
ma bij de sporters. 'Wij wi l len een in-
tensieve vorm van lesgeven. Dus niet
alleen een warming-up organiseren
en veivolgens aan de bar hangen. F.n
ti jdens de begeleide lessen wil len we
/e toch een idee geven, dal /e ind iv i -
dueel trainen'.

Nieuwe prikkels
Doordat elke week een nieuwe t ra i -
ningsop/et wordt uitgewerkt, ver-
veelt hel de sporters ook n ie t . Men
kr i jg t steeds nieuwe prikkels . 'Met
l i c h a a m wordt daardoor nie t 'ver-
wend' aan bepaalde oefeningen. Mei
l i c haam past /.ich gewoonlijk aan bij
dingen die het ondergaat. Daarom
/ i j n er steeds nieuwe trainingsprik-
kels nodig', legt Jaap Messelink u i l .

Het doel ervan is een gelijkmatige
on tw ikke l i ngvan de algemene condi-
t ie , kracht en uithoudingsvermogen.
Kn daarbij wordt elke week gewerkt
aan een aan ta l hoofd-spiergroepen:
rug, borst, benen en ook buik . De
verse lul lende sporten die in ISV wor-
den gegeven, kunnen in drie hoofd-
groepen worden ingedeeld: de groep
Fitness, de groep Aerobic en de-
Vechtsporten.

l lel doel van f i t n e s s is je /e l f fit voelen
door aan een sport te doen. l lel is Ie
verdelen in f i t n e s s /elf ' , appara tuur -
t r a in ing en v r i j t rainen. Bi j f i t nes s
gaal het om opbouw van de conditie,
coördinatie van de- spieren en ook
iets krachtopbouw. Bij apparatuur-
t r a i n i n g gebruikt mei appa ra tuu r en
komt k rach topbouw wal meer naar
voren. Vrij t rainen is echt kracht t ra i -
ning voor mensen die, onder bege-
leiding, /.elf willen sporten.

Sporten zonder ademnood
Hel doel van de Aerobic-sporten is
bewegen /.onder in ademnood te ko-
men. Dat wordt ondeiverdeeld in
high-i m pact-aerobic (springoefe-
ningen, waarin dansvormen / i j n ver-
werkt ) , low-impac t-aerobie (ne t /o
i n t e n s i e f , maar /onder spi ingoefe-
n ingen ;he t is onder andere een idea-
le les voor mensen mei rugklachten)

en body-heat (wel sp r ingocfen i i ige i i ,
maar geen dansvormen). Boks- en
judoscholen hebben in ons land de
krachtsport geïntroduceerd en hier-
uit is f i tness on t s t aan , (ie/ien de/e
verbinding tussen fitness en v e c h t -
sporten, is het geen wonder dat bij
ISV ook aan vechtsport wordt ge-
daan. Daartoe- behoren ashihara-ka-
ralc en judo. Ashiha i a-karate is een
nieuwe Japanse vorm van karate1 mei
worpen. Onlangs werden nog t wit-
leden van ISV kampioen bij de/c
sport. Vermeldenswaardig is nog, dat
a l l e - bewakers van de- Olympische
Spelen in Barcelona in de/e sport
worden onderricht. Judo is bij ISV
meer gericht op de- jongere jeugd:
kinderen vanaf i jaar tot ongeveer l'J
jaar. Judoleraar Roy is speciaal opge-
leid voor judo aan kinderen en volgt
nu een Pabo-opleiding.

Nieuwe plannen
Naast de/e- sporten is bij ISV ook nog
de- mogelijkheid tot he-t gebruik ma-
ken van de /.onnebank. Kn Jaap Hes-
se l ink heeft al weer nieuwe ideeën.

'Ik ga e-e-n cursus organiseren voor
mensen me-t rugklachten, l Iet wordt
e-en rug- e-n n e k t r a i n i n g onder lei-
ding van e-e-n fys io therapeute . Door
die cursus van l 2 lessen durven men-
sen mei t Ie/.e klachten /ich weer wal
vrijer bewegen en /.elfs te gaan spor-
ten ' . Ook / i j n er p lannen voor af-
slank-spoi (lessen. 'Daanoor gebrui-
ken we een computerprogramma
mei een voedingstabel. Klke sporter
a f /oude r l i j k voert / i j n of haar gege-
vens er in: gewicht, skelelgewicht,
streef gewit hl, die-et , etc. Aan de- hand
daaivan kie/en we een persoonlijk
sportprogramma op, waardoor men
een extra verbranding heef t en te-
vens stelt de computer een 'dieet' op.

Dat alles gebeurt ook weer onder vak-
kundige begeleiding'. Mei die- plan-
nen wil ISV dit jaar nog e-en start ma-
ken. Daarom worden al weer twee-
n ieuwe /aa l t j e - s omgebouwd tot
sportruimten.



PAAS-
KAARTEN

en

BELIJDENIS-
GESCHENKEN

Evangelische
Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

Voor uw TUINAANLEG
ONDERHOUD-ADVIES
Gebr.
Kettelerij b.v.
Addinkhof 16a-VORDEN
Tel. 05752-2054
b.g.g.3778of1164

Voor adviezen zijn wij vrijdag en
zaterdag aanwezig.

TAPIJT
De SPANNEVOGEL biedt U de grootste kollektie

tapijten. Keuze uit 110 ROL kamerbreed tapijt en tevens
stalenmateriaal van ALLE bekende merken.

ALLE TAPIJT WORDT GRATIS GELEGD, dus ook
de couponnen.

De vele komplimenten voor de keurige afwerking
door onze stoffeerders is een bewijs, dat bij de

SPANNEVOGEL kopen een verstandig besluit is.
In de winkel wordt U alles verteld over soort en kwaliteit en
wat U het beste kunt nemen voor jarenlang woonplezier.

DE ZAAK MET SERVICE IS DUS

DE

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

•H A K o

WIJ ZOEKEN!

In omgeving Vorden een rustig gelegen woning
(vrijstaand) tussen f 250.000- en f 475.000,-.

In Vorden ruime eengezinswoning met mm. 4
slaapkamers en flinke tuin. Prijs tussen
f 250.000,- en f 270.000,-.

Aanbiedingen aan:

VOORJAARSSTUNT
* Groot assortiment vaste planten - bomen - heesters -

bloembollen - zaden.
* 250 m2 kamerplantenkas.
* Allerlei soorten potter ie - houtartikelen - vijverartikelen.
* De beste kwaliteit en een goed advies.

Terra Cotta-pot o 43 cm

Roos op stam

Bloeiende azalea's

Rhododendron voiiepi

Violen 20 stuks voor

29^95

1 9^95

6*95

9950

7)50
Blauwe Haagconifeer
90 cm hoog, l O voor _ OOjOO

Diverse Kuipplanten
atura, tibouchinia, cestrum enz. _ _7,95
Schaal 0 100cm, diepte 20cm l 25)00

Goudvis l f00

Paastak _ 3,50

Tot ziens bij:

WORDEN
. Ruurloseweg 65« Vorden Tel. 05752-3671 .

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur

vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-17.00 uur

T
f; Er zijn twee adressen waar u lekker
f" kunt eten:

het uwe en het onze
Café-Restaurant

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

2967 25jaar 1992

MOLEMKAMPS
DIEREN-

GEDOEDAG
20 APRIL 2E WASDAG 1992
aanvang 10.00 uur tot 17.30 uur

Met o.a.:
ponyclubs - ezelclub - sledehonden -jachthonden -

eendendrijven - behendigheidsbaan

U kunt zelf deelnemen aan o.a.:
doolhof - mini-coursing - Flyball - langst gedekte

tafel

's Avonds om ca. 19.30 uur:
Paasvuur - 'Drive-in-show' en diverse activiteiten van

clubs

Kijk in dit blad volgende week voor het volledige
programma!

Radio IDEAAL verslaat het allemaal op de 105.1!

DIERENSPECIAALZAAK

MOLENKAMP en TE PAS
Hummeloseweg 24-28. 7021 AE Zelhem

Telefoon 08342 - 1735

Paarde-
sportcentrum

"BAAK"
organiseert

PONYKAMPEN #
Geef uw kind een gezellige en leerzame
ponyweek.

- Pony's aanwezig, eigen pony is ook welkom.
- In de maanden juli en augustus.

Bel voor informatie: W.A. Barnstijn
Langendijk 3, Baak
Tel. 05754-1803

ALLES VOOR
UW AUTO

AUTOMATERIALEN

VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. (05752) 3228

KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE

ZOMERKOLLEKTIE 1992

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio-TV-video

REPARATIE
Bel Bredeveld;
05752-1000

Dorpsstivwt 8 - Vorden ' 000

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Speciale partij

BETONTEGELS
30x30 cm a f 0,75 p.st.

bij:

j HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN
Spoorstraat 28
RUURLO
tel. 05735-2000'

OPEN HUIS
WOLSHOP REGELINK

Groot assortiment breipakken.
Showmodellen volgens de
allernieuwste ontwerpen.
Moderne kleuren.
Luxe inbreigarens, stramiens enz.

woensdag 8 t/m
zaterdag 11 april a.s.:
van 9.00-21.00 uur

zaterdag:
van 9.00-16.00 uur

voor Wol en Handwerken:

Wolshöp
REGELINK
Raadhuisstraat 5 - Hengelo (Gld.)

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDR/JF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



Barendsen 190 jaar en dat
moet gevierd wordenl

Het feest van '190 jaar Barendsen' wordt
o.a. gevierd met een leuke wedstrijd: 'Wie
zijn deze zes Oranjevorsten?' U vindt hun
foto in de etalage van onze beide zaken
en de vraag is wie deze Oranjevorsten
zijn. Ze regeerden over ons land in de
190 jaar dat onze zaak bestaat. Vul de
juiste letters in op de wedstrijdkaart die u
ontvangt bij aankoop van de voordeel-
aanbiedingen die hieronder zijn vermeld.
U dingt dan mee naar de zes fraaie prij-
zen (de eerste prijs is een complete
9-delige tuinmeubelset ter waarde van
f 650,-). Alle voorwaarden zijn vermeld
op de wedstrijdkaart. De uitslag wordt be-
kend gemaakt tijdens het vuurwerk dat
ons bedrijf de Vordense bevolking ter ge-
legenheid van dit jubileum zal aanbieden
op Koninginnedag.

Tien feestelijke voordeel-aanbiedingen

De eerste vijf artikelen zijn verkrijgbaar in het Geschenkenhuis (Kerkstraat 1), de overige artikelen zijn verkrijgbaar in de zaak aan de Zutphenseweg nr. 15.

KOP EN SCHOTEL (A)
van wit porselein met fraai bloemdecor.
Keus uit drie dessins. De normale prijs is
f 3.50, maar in deze feestmaand betaalt u
slechts

f2.95
HOUTEN EEND (B)
Tweezijdig handbeschilderd op 10 mm dik
hout. Hoogte 18 cm.
Staan met z'n tweeën erg leuk in de
vensterbank. Normale prijs f 6.75 maar nu
per stuk slechts

15.95
GEURIG PUNTDOOSJE (C)
gedecoreerd met streep of stip en gevuld
met engelse (bloemen)melange. Brengen
geur in huis. 25 cm. Normaal f 3.50.

f2.95
POTPOURRI GEURBRANDER (D)
Terra cotta - formaat 15 cm hoog. Gevuld

met droogbloemen. Voor vulling keus uit
diverse geuren. Nu slechts

f9.75
LASAGNESCHAAL (E)
Ovenvaste 'Pyrex'-schaal voor zes
personen o.a. voor het bereiden van
lasagne. Formaat 35 bij 23 cm. Prijs f 15.95,
maar u betaalt in april de jubileumprijs van

f 12.95
STERKE TUINHANDSCHOENEN (F)
U hoeft nu geen vuile handen meer te
krijgen dank zij deze solide
tuinhandschoenen voor de vriendelijke
feestprijs van

f2.50
REGENMETER (G)
op steel en met geheugenschijf. Extra
voordelig van f 13.75 nu voor maar

f9.95

TUINGEREEDSCHAPSET (H)
bestaande uit onkruidsteker, krabber en
verplantschepje van solide Hendik-Jan
kwaliteit. Normale prijs f 21.95 en nu

f 17.95
BISON LIJMSET (l)
in cadeauverpakking (flacon houtlijm en
tube Bisonkit). Van f 5.60 nu voor

f4.75
GROTE BUITENBLOEMPOT (J)
middellijn 41 cm van kunststof in terra cotta
motief. Vorstbestendige kwaliteit. Normale
prijs f 28.95. Jubileumprijs

f 23.50

Barendsen
Zutphenseweg 15 Vorden (telefoon 1261)
Kerkstraat 1 Vorden (telefoon 1742)

DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE
HONDERDEN ZIEN UW ElftLAGE

TE KOOP:
ca. 40 polsdikke

GSSGH en

esdoornbomen
Wegens annulering

exportorder:

THUJAPLICATA
mooie haagconifeer

maat 100/125 nu voor

f7,50
verkoop alleen op

zaterdag

Boomkwekerijen
M.G. Spiegelenberg BV
Oude Zutphenseweg 5a

VORDEN
Tel. 05752-1464

Het is ons een genoegen U hierbij uit

te nodigen voor de

Senioren-
show
op donderdag 9 april.

Deze modeshow voor zowel dames als heren laat een vlot-klassiek beeld
zien, waarbij de modische aspecten zeker niet worden vergeten.

Wilt U zeker zijn van een stoel, dan kunt U reserveren (telefoon
05752-1381).

De showtijden: 10.00 uur
14.00 uur
16.00 uur

Na afloop van de show kan ons verkoopteam U met raad en daad
terzijde staan.

U bent van harte welkom en graag tot ziens op 9 april.

mode
Burg. Galleestraat 9 - 7251 E A Vorden - Tel. 05752-1381

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

Projectfinanciering 't Loo
(aspirant) kopers let op!

Voor project 't Loo hebben wij
voor u een interessant aanbod.

Het loont daarom zeker de moeite
vrijblijvend een afspraak te maken met

de heer E.J.F, ten Berge, voor een
deskundig advies.

Bondsspaarbank
Borculoseweg 4
7261 BJ Ruurlo
05735-1272

ADVERTEREN KOST GELD-

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

FEEST?

WELKE

ZAAL?

U ZEGT

HET MAAR!

KEGELEN. BOWLEN, SCHIETEND
EN OUD HOLLANDSE SPELEN, f

RESTAURANT 'A LA CARTE'
EN OP AFSPRAAK.

RUIME PARKEERGELEGENHEID

H O R E C A - C E N T R U M
SCHEGGERTDIJK 10, 7218 NA ALMEN
(bij Zutphen) Bel voor info: 05751-1296

Paarde -
sportcentrum

"BAAK"

Gediplomeerd instructrice Deurne - WA. Barnstijn.

Het adres voor:
Africhten, corrigeren, keuringsklaar maken etc.
van uw paard/pony.
Pensionstalling, eventueel met weidegang.
Paard- en ponyrijden voor jong en oud.

Accommodatie: binnen- en buitenmanege.

LangendijkS, Baak, tel. 05754-1803.

Het plaatsen van sanitair vormt vaak het sluitstuk van een
ingrijpende renovatie. Komplete badkamers met schitte-
rend vormgegeven sanitair in weelderige kleuren. Als
installatiebedrijf leveren en installeren we komplete bad-
kamers maar zorgen we tevens voor al het bijhorende
installatiewerk. Snel en vakkundig. Bel gerust eens voor
meer informatie en een goed advies.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 -1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 • 18383

• Landlustweg 32 STEENDEREN • W. biuyterweg 7 HAARLO 05456 1341



NISSAN NISSAN

'Juist als je eerste staat
moet je vooruit kijken.'

Nissan is het meest verkochte automerk in
de Achterhoek. Ondanks de klasse van
merken als Opel, Ford, Volkswagen, Peu-
geot en Citroen. Die al jarenlang heel
mooie en betrouwbare auto's maken. En
eraan gewend waren het verkoopklasse-
ment aan te voeren. Toch komt de kopposi-
tie van Nissan niet als een verrassing. Al-
thans... voor het Jos Herwers-team niet.

ZAAK VAN MENSEN
"Voor ons bl i jven auto's een zaak van men-
sen. Het eerste ontwerp onstaat niet in de
computer maar in iemands hoofd, het zijn
geen machines maar mensen die de auto's
produceren, en het is ui te indel i jk de mens
die erin moeten ri jden. Dus stellen wij ook
binnen ons bedrijf de mensen centraal.
Enthousiasme is de motor van ons werk. We
staan met z'n allen voor de volle 100% ach-
ter alles wat we doen. Achter het merk
Nissan, achter onze prijzen en achter de
kwali tei t van ons werk. We wi l len onze k lan-

ten en elkaar alti jd recht in de ogen kunnen
kijken. Als ik dat niet meer dur f , stop ik er
direct mee."

DANK AAN HET JOS HERWERS-TEAM
"Dat we nummer l in onze regio zijn gewor-
den, is voornamelijk een overwinning voor
het hele team. Het Jos Herwers-team. En
daarmee heb ik het over iedereen die in
Hengelo en Zutphen z'n steentje bijdraagt.
Van receptie tot werkplaats , van verkoop

tot boekhouding. Daarom mag van mij
iedereen zich best trots voelen met dit resul-
taat. We hebben dit samen bereikt en we
gaan samen nog veel meer bereiken, let
maar op. Als we met z'n al len de schouders
eronder zetten, dan stijgen we boven onszelf
uit. "t Bewijs ligt er."

NIET ACHTEROM KIJKEN !
"Natuur l i jk is het mooi dat er tussen
Hengelo en Zutphen zoveel Nissans op de

JOS HERWERS
HENGELO G. / ZUTPHEN

S E R V I C E O P Z ' N H E R W E R S

HENGELO G.
Hummeloseweg 10
05753-2244
ZUTPHEN
De Stoven 25
05750-22522

weg rijden. En na tuu r l i j k maken we even tijd
vrij om het glas te heffen op het bereiken
van deze nieuwe mi j lpaa l . Maar we moeten
zeker niet vanui t onze luie stoel achterom
gaan kijken. Want juist nu is het belangri jk
dat we keihard blijven werken. Niet voor
niets roepen topsporters altijd dat het berei-
ken van de top makkel i jker is dan het hand-
haven van die positie. En wat dat betreft
vergeli jk ik ons team graag met een sport-
team. Een 'winning team' ge lukkig , en dat
wil ik graag zo houden."

SUCCES TE DANKEN AAN ONZE KLANTEN
"Nissan kan nog zulke fantastische auto's
maken. Wij kunnen als team vreselijk
enthousiast zi jn en ons best doen. Maar als
niemand ons de kans geeft om te presteren,
kunnen we wel inpakken . Daarom: geen
succes zonder onze klanten. Vanaf deze
plaats dan ook aan iedereen die een 'Jos
Herwers-sticker ' op z'n auto heeft:
bedankt !
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Koffieconcert met
Hans Keuper en
Boh Foi Toch

Als afsluiting van de serie maandelijkse koffieconcerten organi-
seert 'Vrienden van Maria Postel' zondagmorgen 12 april in Par-
ty-Restaurant 'De Smid' een koffieconcert met medewerking van
Hans Keuper en de Achterhoekse band Boh Foi Toch.
Bob Foi Toch is een band bestaande
uit Jan Manschot, Willem te Molder,
Ferdy Jol i j en Hans Keuper. Het re-
pertoire van de band bestaat uit een
mengeling van Rhythm and Blues,
Folkrock en Achlei hoekse liederen
gevoed door invloeden van Fngelse
en Ierse volksmuziek, dit alles gezon-
gen hoofdzakelijk in het Achter-
hoeksdialect.

Het instrumentarium bestaat uit gi-
taar, basgitaar, drums en verschillen-

de soorten harmonica's. Solist Hans
Keuper is vooral bekend door zijn
liedjes in het Achterhoeks dialect,
aaneengeregen met teksten die een
milde maar toch weinig verhullende
kritiek bevatten. De begeleiding van
de/e liedjes vindt plaats met verschil-
lende harmonica's. Ju is t dit instru-
mentarium en de speelse teksten ma-
ken het optreden van I lans Keuper
in combinatie , met de groep Boh Foi
Toch tot een aantrekkelijk luisterspel
voor jongen oud.

Een gezond stukje vlees
Een gezond stukje vlees is de basis voor een gezonde maaltijd.
Vlees bevat veel belangrijke voedingsstoffen. Als u een stukje
vlees koopt moet dat vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn:
mals, goed ruikend en vooral goed smakend. Bovendien is het
van belang dat het vlees geen ongewenste stoffen bevat, zoals
toegediende hormonen of restanten van genees- en groeimidde-
len. Daarom is de herkomst van het stukje vlees heel belangrijk.
Alweer bijna een jaar geleden /.ijn
Angela Sasse en Angela 'faken, bei-,
den uit Ruurlo, begonnen met de
verkoop van merk-rundvlees. Hun
bedrijf is genoemd naarde boerderij
waarop /ij wonen en werken: Vlees-
veebedrijf 'De Huikert'. 'Wij verko-
pen kwaliteits-rundvlees rechtstreeks
aan de consument
Het bijzondere aan het vlees dat wij
verkopen is, dat het uitsluitend af-
komstig is van speciale vleesrassen,
/oals het Piemontese en het Blonde
d'Aquitaine en dan alleen maar van
jonge dieren. Zo zi jn de vaarzen
nooit ouder dan ruim twee jaar en de
stieren maximaal achttien maanden;
hierdoor is het vlees malser en sma-
kelijker', vertelt Angela Sasse. 'Al het
rundvlees dat wij verkopen is afkom-
stig van runderen die gehouden wor-
den op ons eigen boerenbedrijf, dat
wij, samen met broer c.q. vriend Ro-
bert Sasse, runnen. Hierdoor kennen
wij de achtergrond van elke kilo vlees
die door ons verkocht wordt en kun-
nen wij garanties geven voorde kwa-
liteit en au.

Ook kunnen wij garanderen dat er
geen hormonen of restanten van ge-
nees- en groeimiddelen in het vlees
aanwezig zijn', aldus Angela 'faken.
Dit unieke rundvlees is jong en mals
en heeft een volle smaak door de1 ge-
varieerde, n a t u u r l i j k e voeding. De
runderen krijgen hooi, stro, bieten,
(kuil)gras en een klein beetje mais
met brok.
Ook aan de huisvest ing worden extra
eisen gesteld. Zo heeft elk dier een
ruim ligbed, waanoor in oktober
1990 een nieuwe stal in gebruik is ge-
nomen met daarin een optimaal kli-
maat. De verkoop van dit speciale
rundvlees is, al binnen een jaar, een
groot succes. Door navraag bij de
klanten na levering van het vlees,
stellen zij zich op de hoogte van de

wensen van de consument en even-
tuele t ips worden gebruikt voor ver-
beteringvan de service. Oorspronke-
lijk verkochten de beide dames het
rundvlees per bout (cl.w.z. per vierde
deel van een rund en bestaande uit
vlees, beenderen en vet), per halve
bout en als vïeespakketten vanaf der-
tig kilo, maar door de grote vraag
naar kleinere hoeveelheden verko-
pen zij nu ook pakketten vanaf 15
kilo.

In tegenstelling tot de verwachting is
dit rundvlees niet duurder dan ander
rundvlees, nee, het is gemiddeld zelfs
drie tot vier gulden goedkoper. Dat
komt doordat zij de gehele 'keten' in
e igen-hand hebben en daardoor de
tussenhandel vermeden wordt. Dit
speciale rundvlees is alleen op bestel-
ling leverbaar en wordt diepvries-
klaar aangeleverd, eventueel keurig
verpakt en van etiketten voorzien.
Ook invriezen ervan kan op aanvraag
verzorgd worden.
Bestellingen worden (binnen be-
paalde afstand) gratis bezorgd. In de
loop van dit jaar zal Vleesveebedrij f
'De Huiker t ' s tarten met de verkoop
van rose kalfsvlees. Dat is afkomstig
van kalveren die, in tegenstelling tot
kalveren van de witvleesproduktie,
ook ( k u i l ) gras, hooi en iets mais met
brok kr i jgen , naast de melk. Ook aan
de huisvesting van de kalveren wor-
den extra eisen gesteld. Zo heeft elk
kalf een ruim hok van minimaal één
bij twee meter tot het maximaal een
maand oud is, daarna komt het in
een ruimer grondhok met strooisel.
De kalveren verbl i jven daar in groe-
pen van vier (tot maximaal zes).
Angela Sasse en Angela Taken willen
u graag verdere uitleg geven omtrent
de mogelijkheden, want , /o vinden
/ i j , 'geen vleessoort biedt zoveel va-
riatie in bereidingswijze en smaak als
rundvlees'.

Warnsveldse overtuin weer
voor publiek open
De Warnsveldse overtuin wordt dit voorjaar weer twee weekenden
opengesteld. De eerste keer zal dat zijn rond Pasen, op 18, 19 en
20 april en de tweede keer in het weekend, van 16 en 17 mei.
De historische overtuin behoort tot
Huis Welgelegen, dat met de fraaie
tuin van ca. l ha ruim 150 jaar oud is.
Het huis was echter al in de 16e eeuw
bekend. In 1832 werd het huis, dat
toen in gebruik was als herberg, om-
gebouwd tot buitenplaats en werd de
parktuin aangelegd in Engelse land-
schapsstijl. Rond 1870 werd de be-
stemming van het huis veranderd in
meisjeskostschool. In 1991 is het
huis gerestaureerd en sindsdien in
gebruik bij uitgeverij Terra en de
Stichting Warnsveldse Monumenten.
De Overtuin, die in het oude hart van
het dorp Warnsveld is gelegen, ligt
afgeschermd van de overige bebou-
wing. Veel fraaie bomen, bloeihees-
ters, gezellige besloten hoekjes met
doorkijkjes en een grote verschei-

denheid aan vroeg bloeiende stin/.e
flora geven karakter aan de t u i n .
Tijdens de openstellingsdagen rond
Pasen, 18, 19 en 2!) :-.^Hl. willen veel
stin/.e voorjaarsplan ten in bloei
staan. Niet alleen sterhyacint,
sneeuwroem en narcissen, maar ook
de voorjaarshelmbloem, bosane-
moon, speenkruid en het longkruid
/.ijn te bewonderen. Op alle drie da-
gen zal Theo van de Bosch aanwe/ig
/ijn in een stand met historische
fru i trassen. O.a. moerbei, kweepeer
en mispels zullen dan te koop /ijn in
mini-containers. Op de /aterdag zijn
tevens de Warnsveldse molen en de
oude dorpskerk gratis te bezichtigen.
De overtuin vindt u in het hart van
het oude dorp, tussen de kerk en de
molen.

Nissan is momenteel in de Achterhoek het meest verkochte
automerk. Dit is zeer opmerkelijk omdat Nissan landelijk gezien
de vijfde plaats op de ranglijst van meest verkochte automerken
inneemt. De Nissan-dealer in de regio Hengelo G. en Zutphen,
Jos Herwers, toonde zich dan ook zeer tevreden met het behaalde
resultaat.
"We beschouwen het als een soort
beloning voor de inzet waarmee we al
die jaren hebben gewerkt. Nissan is
in onze ogen een fantastisch merken
we proberen daar een even goede
follow-up aan te geven. Die, op zich
koele, cijfers wijzen nu uit dat onze
klanten oi^^ithousiasme voor het
merk clelen^ffi we zijn er trots op dat.
we hebben mogen bijdragen aan het
omgooien van het. bi jna traditionele
rijtje merken."
Het bedi ijf^ui Jos Herwers, destijds
nog ondei^Jrding van Herwers sr.,
nam al in 1972 het Datsun-dealer-
schap voor Hengelo G. en omgeving
op zich. "We hebben vanaf cle eerste
dag geloofd in de kwaliteiten en de
mogelijkheden van het merk. Kn na
t w i n t i g jaar mag ik wel zeggen dat we

nooit teleurgesteld zijn geweest.
Voor ons was het perfect om met Nis-
san te werken. Als de autorijders in
onze regio net zo over ons denken als
wij over Nissan, ben ik dik tevreden."
De groei van Nissan-dealer Jos Her-
wers kwam met name vorig jaar tot
uiting toen aan de Hengej^fc vesti-
ging ook een bedrijf in^mphen
werd toegevoegd.
Onder le idingvan bedrijfsleider Nol
van Veluwen wordt zo vanuit Zut-
phen de inmiddels bekend^Service
op z'n Herwers' tot over de^PRel uit-
gedragen.
Nissan-dealer Jos Herwers is geves-
tigd in Hengelo Gelderland, Hum-
meloseweg K) (05753-2244) e,n in
Zutphen, De Stoven 25 (05750-
22522).

Topformatie Game
in De Woage
Zaterdag 11 april staat er op het podium van discotheek De Woa-
ge te Halle weer een formatie van allure. De formatie 'GAME'
staat garant voor eerste klas muziek. Deze band is het beste te
omschrijven als een stevig top 40-orkest. Naast een perfect geluid
beschikt deze band over een uitstekende lichtshow. Het repertoi-
re van GAME is zoals gezegd 'stevig' te noemen en uiterst dans-
baar.
(iame heeft zich helemaal gespeciali-
seerd op het dancing en cliscothe-
kencircuit. Nummers als van de Sim-
ple Minds, Leve l 42 en vele andere
goede nummers zullen zij deze zater-
dagavond met veel plezier voor het
publiek gaan brengen.

In de Ken- ie- die zaal
Zoals ongetwijfeld een ieder weet
spelen in discotheek De Woage iede-
re zaterdagavond twee bands. De
band die in de zaal van deze disco-
theek staat speelt zoals hierboven al
is genoemd, top 40-muziek, en de
formatie die in de Ken-ie-die /aal
staat zorgt voor een groot feest. Hier
is alt i jd weer iets aparts te beleven, en

je voelt al de feeststemming, wanneer
je hier binnen gaat.
Deze week staat cle Quattro-band ga-
rant voor veel humoren muziek.
Deze formatie bestaat uit: Rene Maas
goed voor basgitaar en trompet; De
drumstokken vliegen heen en weer
meteen aandrijfkracht van drummer
Bennie Giezen; De toetsenist is de
man van de ritme, Hans Liebrand en
als laatste Heiny Haverdil die de sna-
ren van de gitaar weet te spannen. De
Quattro-band speelt reeds drie jaar
in deze opstelling, met name in het
oosten des lam Is.
De discobussen lopen vanui t ver-
schillende richtingen naar disco-
theek De Woage. Voor informatie
kunt U bellen met de infolijn onder
het volgende nr.: 08343-1232.

Feestavond W Dash MS-Stichting
Zaterdag l l april houdt Dash haar
jaarlijkse feestavond bij de Herberg.
Op de/e avond worden diverse per-
sonen gehuldigd, o.a. Heren 2 met
het behaalde kampioenschap in de
2e klasse. De avond wordt mu/ ikaal
begeleid door dansorkest 'Turbo'
(voorheen Nightlife). Tevens vindt
de t rekking van de verlot ing plaats.

De avond is toegankelijk voor alle le-
den, sponsors, adverteerders en een
ieder die Dash een warm hart toe-
draagt. Tot /.iens op /aterdag l l april
bij de Herberg. (Zie advertentie el-
ders in dit blad).

Op 16 april a.s. houdt de Nederland-
se Multiple Sclerose Stichting, rayon
(iroenlo, een informatie-avond,
waarvoor het 'Gelders patiëntenplat-
vorm' is uitgenodigd. Mevrouw Best
uit Fde /al de/e avond een Ie/ing
houden over 'de mondige patiënt'.

Als patiënt heeft men namelijk een
aantal rechten, waar men al of niet
gebruik van kan maken, maar waar
men dikwij ls geen weet van heeft. Tot
dusver is het de gewoonte dat men
/onder meer aanneemt wat de dokter
/.egt en doet. Maareen mondige pa-
tiënt komt op voor / i jn belangen en

Demi Byou op nieuw adres
Demi Byou verhuist naar Zutphenseweg 8, voorheen de win-
kel van Muziekboetiek Bredeveld. Men hoopt hier het win-
kelende publiek nog meer service te kunnen bieden.

rechten op goede informat ie en be-
handeling.
Men is van harte welkom op donder-
dagavond K) apr i l a.s. in het gebouw
van de invalidenvereniging K.N.O.,
Woerdseweg te (iroenlo. Info, tel.
05440-62660.

TIME in
Lido City Centrum
Op zondagmiddag /.al het Ci ty Cen-
trum zijn deuren weer openen om in
de zaal de Twentse formatie TIMK te
ontvangen. TIMK staat garant voor
een bij/onder sfeervolle middag in
de trend van de vele optredens van de
voorheen ra/endpopulaire formatie
„All icht" . Het f e i l dat wij geen foto
konden plaatsen, heeft de volgende
verklaring. De handleden schijnen
/.o beweeglijk te /.ijn dat een foto, hoe
klein de sluitertijd ook is, altijd een
bewogen plaatje oplevert. Overtuig
jezelf en boek ze dan alvast voor je
bruiloft!

Regio sportcafé
Het City camerateam gaat op de/c
zondag op bezoek bij de autocross
op het kamp van Schaars aan de Vos-
heuvelweg in het Ruurlose Broek.
Dit evenement zal worden georgani-
seerd door zangvereniging INTFR-
NOS in samenwerking met Auto-
sport Oost Nederland.

De gemaakte reportage zal op zon-
dagavond worden uitgezonden op
het grote beeldscherm in het Sport-
café.
De disco en house-liefhebbers kun-
nen zoals op alle zondagmiddagen
-terecht in LI DO DISCO.

De zondagmiddag zal worden beslo-
ten met een optreden van Top 40 co-
ver-formatie JKN ROG. Voor insiders
geen onbekende in het orkestencir-
cuit. Samenvattend: ook op zondag
12 april hoeft /.ich NIKMAND te ver-
velen in of rondom (iroenlo!

SPORT-m'ewu*

SV Socii
Programma: 11 april: AZC Fl-Socii
Fl; 12 april: Veldhoek l-Socii 2;
Brummen 7-Socii 4; 15 april: Socii
Fl-AlmenFl; 18 april: DW B l-Socii
BI.

WVorden
Uitslagen: Kef de I ) I-Vorden Dl 1-2;
Vorden I)2-Be Quick 1)2 0-5; Vorden
Fl-Sp. Brummen F.l 2-1; Brummen
F3-Vordeu F2 l -M; SUF FI-Vorden
F2 ()-(}; Zu tphan ia F l-Vorden F l 5-7;
Vorden Al-Schalkhaar A l 0-2; I er-
borg A l-Vorden A2 3-0; Vorden BI-
Val sseveld BI 0-2; Vorden Cl-Vios
Bel t rum BI 0-1; Zelhem C2-Vordcn
C2 0-7; / u tphan ia l-Vorden l 7-0;
RK/VC 3-Vorden 2 0-0; Vorden
3-WB 2 2-0; Rietmolen 4-Vordc.i 5
0-2; Vorden (i-WVC H 3-5; Vorden
7-Voorst 5 5-2; Rekken (>-Vorden H
2-3.
Programma: Wilh . SSS D2-Voidcn
Dl; Vorden D l - B i u m m e n 1)2 ( < S - 1 ) ;
F.rica D3-Vorden 1)2; Vorden F l -
Z u t p h a n i a F.l (terrein Socii); WB F.5-
Vorden F,2; Brummen F2-Vordcn F2
(8-4); Vorden F l-Brummen F2 (ter-
rein Socii); Oeken F l-Vorden Fl
(14-4); Vorden F2-Zutphauia Fl
(terrein Socii); Overwctering A l -
Vorden Al; Vorden A2-DZC 68 A2;
Zelos C l-Vorden Cl; Vorden C2-
Vai sseveld C2; Vorden l-Klarenbeek
1; Ferb. Boys 4-Vorden 3; Vorden
5-Frix 3; AZC r>-Vorden 7; Vorden
8-HalIe4.

Dammen
Bekerkompetitie
Afgelopen week is de eerste ronde
gespeeld van de Gelderse bekerkom-
petitie. Zoals venvacht won DCV l
gemakkelijk van DFZ 2 uit Laren,
maai Jan Masselink moest toch een
puntje laten liggen: uitslag 7-1. On-
danks dat DVD l Doeti iuhem niet
het sterktse team op de been bracht,
wisten de Vorden se i esenes daar niet
doorheen te breken, l k-t werd 8-0
voor de Doetinchemmers. DCV 3
leek het moeilijk te krijgen in Henge-
lo, maar na een blunder van Luimes
kreeg (lerard Dimmendaal al na een
half uur beide punten. De overige
partijen liepen remise, waarbi j Cert
Hulshof wel door het oog van de
naald kroop. In een moment van
onoplettendheid bleek hij twee keer
achter elkaar gezet te hebben. An-
ders was de pa r l i j verloren gegaan.
De eindstand 5-3 werd in het voor-
deel van DCV. Het 4e team moest uit
tegen WDV Winterswijk en liep daar
tegen een nederlaag op. Henk Len-
selink hield met een fraaie ovenvin-
ning echter de schade beperkt tot
()-2. In de tweede ronde moet DCV' l
op 17 april uit naar het eerste team
van DC Leut; DCV 3 ontvangt dan
DC Uddel.

Ponypark Slagharen
twee weken eerder open
In verband met het steeds toenemende bezoekersaantal zal het
Ponypark Slagharen dit seizoen al vanaf 3 april geopend zijn. Dit
is twee weken eerder dan gebruikelijk. Het seizoen zal geopend
worden met de ingebruikstelling van een nieuwe, nog grotere
wildwaterb aan.
Een andere belangrijke a t t r ak t i e voor
dit sei/oen is de nieuwe cowboy- en
indianenshow die dagelijks in het
Western theater /al worden opge-
voerd. In de/e sliovC worden gebeur-
tenissen uit het Wilde Westen levens-
echt nagespeeld.
Voor het hoogsei/oen staat er een
grote /omershow op het program-
ma, waarin elke week een andere,
landelijk bekende- artiest de hoofdrol
/al vervullen. Voor de/e show /.ijn
kontrakten afgesloten met Vader
Abraham, Maywood, Hanny, Dennie
Christ ian en Ria Valk.
Ook /uilen er het komende sei/oen
weer sportieve en kulturele evene-
menten plaatsvinden.
Zo /al Anton Ceesink, die dit jaar in
verband met de- Olympische Spelen
veel in Spanje ve rb l i j f t , een vier ta l
weekenden naar Slagharen komen
om judolessen te geven aan enkele
honderden judoka's uit binnen- en
buitenland. Op 20 jun i v indt onder
/ i jn leiding de Olympic Day Run
plaats, een mondiale prestatieloop
die tegel i jker t i jd in l 10 andere lan-
den gehouden wordt en waaraan
meer dan 1.000 Nederlandse kinde-
ren deelnemen.

Op 13 en 14 juni zal op de fietscross-
baan door ruim 1.500 fietscTOSSCIS
uit 16 landen gestreden worden om
de felbegeerde Furopean Challenge
Cup. Voor de kunstliefhebbers biedt
bet Ponypark Slagharen van 4 j u n i
tot en met 30 augustus een belangrij-
ke, internationale kuns t t en toons t e l -
ling met werk van 40 kunstenaars uit
Spanje en Nederland.
Om de bezoekersstroom met het
openbaar veivoer nog beter te kun-
nen regelen, /orgeii de- Nederlandse
Spoorwegen en de- Drentse- VeiAoers
Maatschappij voor betere aanslui t in-
gen naar Slagharen. Vanaf 3 april /al
e lke- be/oeker voor hel Ponypark
Slagharen die- 's ochtends in H ar-
den berg uit de- t r e in s t ap t , direkt met
de bus of taxi naar Slagharen ge-
bracht worden.
Dat de belangstel l ing voor het park
in Slagharen /eer groot is, kan ook
afgeleid worden uit het f e i t , dat de
vakant iehui /en van hel park voor dit
sei/oen praktisch / i j n volgeboekt.

De di rekt ie venvacht dit sei/oen weer
ru im l miljoen be/oekers. Hel Pony-
park Slagharen is van 3 april t/m l
november 1992 dagelijks geopend.



Paasontbïjt, brunch of picknick ?

Met vleeswaren maakt u het
op z'n paasbest!!

SPORT- nieuws

Een lekker paasontbijt, brunch of gezellige picknick. U kunt het
komende paasweekend er volop van genieten als u er iets extra
feestelijks van maakt. Want met vleeswaren tovert u een boterham
om tot een heel bijzondere sandwich. En van een knapperig
broodje maakt u een geraffineerd en heerlijk hartig hapje. U zult
verbaasd staan hoe goed u met vleeswaren kunt combineren.
Want behalve als broodbeleg zijn vleeswaren ook heel lekker als
vleescomponent bij de warme maaltijd, in salades, cocktails, als
borrelhapje en in koude schotels. Kortom, er is altijd wel een
gelegenheid te bedenken om met vleeswaren te varieren.
Daarom: begin het paasweekend
goed, neem alvast een schaar en knip
de receptentips die het Voorlich-
tingsbureau Vlees heeft samenge-
steld gewoon even uit! Namens het
Voorlichtingsbureau Vlees wensen
we u fijne en vooral smakelijke paas-
dagen toe!

Clubsandwich van formaat
Bij een clubsandwich legt u per per-
soon drie sneetjes bruin casinobrood
op elkaar met daartussen diverse har-
tige ingrediënten. Deze grote sand-
wich leent zich voor tal van smakelij-
ke vleeswaren, zoals cervelaatworst,
fricandeau en rauwe ham. Maar ge-
bakken bacon mag zeker niet op een
echte clubsandwich ontbreken.
Vleeswaren die u verder kunt versie-
ren met wat blaadjes lollo rosso, ice-
bergsla, komkommer, rettich, me-
loen, tomaat, maiskolfjes, zoetzure
wortelreepjes, verse roomkaas, mos-
terd- en kerriesaus en peterselie.

Pistolet 'Cezanne'
Pistolet met achterham, cottage
cheese en vi-lichtjes. De pistolet in de
lengterichting doorsnijden en beleg-
gen met de blaadjes gewassen ice-
bergsla en krulsla. Hierop de plakjes
achterham leggen en door middel
van een kleine ijsknijper een klein
bolletje cottage cheese plaatsen.
Omringen met de blaadjes veldsla,
een takje aalbes en\vat schijfjes man-
go. Het geheel bedekken door de bo-
venste helft van de pistolet.

Stokbroodje op z'n paasbest
Besmeer een stukje stokbrood met fi-
let americain. Leg daarop wat veldsla
en frisee sla en enkele plakjes ge-
kookte achterham, gebraden frican-
deau of casselerrib. Gameren met
bieslooken plakjes tomaat.

Tartaar, creatief brunchen
Heeft u er wel eens aan gedacht om
tartaar op verschillende, fantasievol-
le manieren klaar te maken? Door di-
verse ingrediënten op tafel te zetten,
kan iedereen zijn eigen tartaar-crea-
ties samenstellen. Heerlijk op toast,
een stokbroodje, tussen een crois-
sant, een pistoletje, of op beschuiten
knackebrot. U kunt tartaar zowel
rauw als gebakken klaarmaken. Des-
gewenst is tartaar zelf te hakken o f t e
malen, maar u kunt het natuurlijk
ook kant en klaar bij de slager kopen,
/org er wel voor dat u tartaar niet
langer dan l dag na aankoop in de
koelkast bewaart.
* Tartaar met een gesnipperd uitje,

bieslook, dragon, een hard ge-
kookt eitje, slagroom en wat zout
en peper;

* Tartaar met een gesnipperd uitje,
kappertjes, een augurkje, een
beetje mosterd, een toefje peterse-
lie en zouten peper;

* Tartaar met bieslook, wat fijnge-
hakte geblancheerde champig-
nons, crème fraiche, kerrie, zout
en peper;

* Tartaar met ansjovis, peterselie,
dille en peper, een paar gevulde
olijven en een likje mosterd;

* tartaar met ketocnibar en gember-
nat, en crème fraiche met een
scheut]e sherry;

* Tartaar met provencaalse kruiden,
crème fraiche, zouten peper;

* Filet americain: tartaar met papri-
kapoeder, tomatenpuree, halva-
naise, een beetje tabasco, worches-
teren zouten peper;

* Cajun tartaar: tartaar aangemaakt
met cajun kruiden, slagroom en
wat verse paprika;

* Tartaar met een gesnipperd uitje,
knoflook en zout en peper;

* Tartaar met hardgekookte eieren,
selderij, bieslook en zout en pe-
per.

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Onderstaand vindt u een kalender
met evenementen die u nu of binnen-
kort kunt bezoeken met een Trein
plus Toegangbiljet van NS. Zo'n
T+T biljet is een voordelige combi-
natie van een treinretour, eventueel
aanvullend vervoer naar het evene-
ment, en de toegang. Over deze
evenementen ligt op de NS-stations
een gratis folder voor u klaar.

"Vernieuwing in zilver"
23 februari tl m 26 april
Op de tentoonstelling "Vernieuwing
in Zilver" in het museum Boymans-
van Beuningen in Rotterdam zijn
internationale hoogtepunten uit de
zilversmeedkunst te /ien.

Lentebeurs
23 april llrn $ mei
De Lentebeurs in Maastricht is een
evenement vol afwisseling waar u
veel ideeën opdoet op het gebied van
o.a. mode, voeding, woninginrichting,
en ge/ondheid.

Keukenhof
26 maar! r/m 24 mei
De internationaal vermaarde bloem-
bollententoonstelling de Keukenhof
in Lisse is ook dit jaar weereen leest
van kleur!

Floriade
10 april t/m 11 oklohcr
Een evenement met tal van schitte-
rende exposities met bollen, bloemen,
planten, bomen, groenten en f ru i t .
Wordt eens in de 10 jaar gehouden,
ditmaal in Zoetermeer.

Voorjaarsrit
Graafschaprijders
VAM C ,,De Graafschaprijders" uit
Vorden organiseert zondag 12 april
haar Voorjaarsrit (oriënteringsi i t ) .
Start en finish is bij restaurant
Schoenaker aan de Rijksweg Voiden-
Ruurlo. De rit is uitgezet door de he-
ren Jan Luiten en Wim Wisselink De
voorjaarsrit telt als eerste rit mee
voor het ONONOK kampioenschap.
Voor de prijsuitreiking wordt een
paar rondjes bingo gespeeld.

Vorden terug naar
hoofdklasse
Vorden heeft nu niet bepaald op
waardige wijze afscheid genomen
van de 4e klas KNVB. De uitwedstrijd
tegen Zutphania werd met 7-0 verlo-
ren; Vorden speelde duidelijk onder
de maat, behalve jeugdspeler Peter
Gombert die op een goeie wedstrijd
kan terugzien. Hein Tazelaar was
deze middag een niet te stoppen
'plaag' voor de Vordense defensie.
Voor rust scoorde deze speler een on-
vervalste hattrick door in de 4e, UOe
en 40e minuut te scoren. Direkt na
rust bracht dezelfde speler de stand
op 4-0. Dat deed hij in de slotfase
nog een keer. De zevenklapper werd
gekompleteerd door Beltman en Ra-
merman.

PV Vorden
Op U april 1992 werd door de leden
van de PV Vorden met 362 duiven
deelgenomen aan de allereerste
competitie-vlucht vanuit Lommei.
De duiven moesten een afstand van
116 km. op de kortste afstand en om
en nabij de 119 km. op de langste
afstand overbruggen om terug te ke-
ren op hun hok. De lossing in Lom-
mei vond plaats om 09.15 uur. Om
10.43 uur bereikte een duif van Wil-
lem Oldenhave als eerste zijn hok
met eeja gemiddelde snelheid van 78
km. p^vur. Broer Gerrit Oldenhave
kon 3 minuten later zijn eerste duif
begroeten en settelde zich kort ach-
ter Willem op de tweede positie in de
uitslae^iinnen 13 minuten arriveer-
de 2G^»an de 362 duiven zodat om
10.56 uur de uitslag bepaald was. Ge-
constateerd kon worden dat de dui-
ven na de lossing snel hun draai wis-
ten te vinden en het concours een
goed verloop kende, waarmee de eer-
ste officiële inkorving van de duiven
vanuit het nieuwe clublokaal 'Het
Eendje' een succesvol vervolg kreeg
van het vorige seizoen. De eerste tien
klasseringen waren als volgt: W. Ol-
denhave 1; G. Oldenhave & Zn. 2; G.
en H. Boesveld 3, 5 en 6; C. Bruins-
ma 4,8 en 10; E. Oldenhave 7 en 9.

Damesvoetbal
SVRatti-Ratum2-0
Het kampioenschap voor Dames SV
Ratti is in zicht. Afgelopen zondag
speelden de dames van SV Ratt i te-
gen het a l t i j d technisch sterk spelen-
de Ratum. Ratti heeft met nog 4 wed-
strijden te spelen genoeg aan 4
punten om het kampioenschap bin-
nen te halen. Ratum, degradatiekan-
didaat, zette alles op alles om hieraan
te ontsnappen. Hel gretige spel van
Ratum /orgde voorde nodige onrust
bij de dames van SV Ratti. Het l uk t e
Ratti in de eerste helft niet om on-
danks kansen tot succes te komen. De
ruststand was 0-0. Na de rust, die ge-
paard ging met een stevige toespraak
van trainer V. Hagens, werd het spel
in de 2e h e H"'. IK - :" N-T :> ongeveer l 5
minuten spelen konden de dames
van Ratum de wedstrijd conditio-
neel niet meer volhouden. Ratti nam
gelijdelijk aan het heft in handen.
Het was Gerda Bijenhof die middels
een afstandsschol de stand op 1-0
bracht.

Ratti bleef de touwtjes in handen
houden en het spel speelde zich met
name af op de helft van Ratum. Tien
minuten later werd een door Ratum
opgezette aanval onderbroken door
Gerda Bos. /ij legde tevens de basis
vooreen aanval middels een snijden-
de pass op Petra Visschers, die vervol-
gens de laatste vrouw en keeper pas-
seerde en de stand op 2-0 bracht .

Deze stand bleef tevens de eindstand.
Ratti speelt volgende week uit tegen
Rohda Raalte. Wordt de/e wedstrijd
met winst afgesloten, dan zijn de da-
mes van SV Ratti kampioen. Na de/.e
wedstrijd zijn er nog 2 wedstrijden te
spelen voor de competitie. Om te
kunnen promoveren volgt er na de
competitie nog een promotie-degra-
datietoernooi. Hierna zal duidelijk
zijn of de dames van Ratti wel dan
niet promoveren.

LR en PC
'De Graafschap'
Bij dr op /atenlag; l april in Bath-
i i H M i vrrredm f ina l r -wcds t i ijd voor
vier ta l len u i s t liet viertal ruiters en
ania/oncs bestaande ui t Reinoud
Maaldei i n k niet Bi ienta , Joi ien l leu-
vt ' l ink niet F.lfriede, Monique (.root
Roessink niet Sasjaen Irene Rcgvimk
niet Ram/es onder leiding van com-
niandant VVini Lenselink een eervol-
le vierde plaats te behalen. Bij de in-
dividuele resultaten behaalde Jorien
Heuvelinkeen Ie prijs in de L l-dres-
suur niet 129 punten en Monique
(Iroot Roessink een Ie p r i j s in hel
B-springen.

SVS — Dash
De heren van Dash speelden in
S( halkhaar een goede wedstrijd. Het
hoger geplaatste SVS weid niet 1-Ü
verslagen. De/e overwinning bete-
kent meteen dat Dash nu uit de de-
gradatie/orgen is. In de eerste set
maakte Dash een 'valse s tar t ' en
kwam met 7-0 achter te staan.

In een time-out werd de ploegdoor
een aantal aanwijzingen weer op de
rails ge/et. Kn goed ook want na een
9-2 tussenstand walste de 'Dash-
trein' over SVS heen en Dash won de
set met l 1-15. Ook in de tweede set
speelde de Vordense mannen geva-
rieerd en geconcentreerd. SVS kwam
gewoon niet aan spelen toe met als
gevolg dat Dash de/.e set /.eer een-
voudig kon winnen met 8-15.

Dooi de tegenvallende tegenstand
dacht Dash de derde set ook wel even
te winnen, maar dat liep even iets an-
ders. SVS rook zijn kans en greep die
meteen. Dash dat in de/e set onge-
concentreerd speelde kreeg de reke-

n i n g gepresenteerd en verloor met
15-1 1. Maar dat de Vordense ploeg
de laatste ' lijd mentaal aan het
groeien is werd in de vierde sei dui-
delijk, want er stond weer een heel
ander Dash in het veld. /eer gecon-
centreerd en /eer hard werkend
poogde Dash de vierde set te winnen.
Kn dat l u k t e - ook, want Dash over-
vleugelde SVS en nam een 0-9 voor-
sprong. Maar ook SVS ging nu weer
beter spelen en Dash moest toch nog
knokken voor de winst. De voor-
sprong werd niet meer uit handen
gegeven en dash won met 9-15. /a-
terdag l l april speelt Dash de l aa t s t e
wedstrijd van het se i/.oen legen het
reeds gedegradeerde Boemeiang uit
Olsi. Dash hoopt op een overwin-
ning waardoor de kans aanwe/ig in
dat Dash nog enkele plaatsen kan
s t i jgen . De/.e weds t r i jd wordt op het
gebruikelijke t i j d s t i p gespeeld.

Verdere uitslagen
H2B Voorw. 2-Dash 2 ()-.'* (Dash 2
kampioen); D.SB Voorw. l-I)ash ( >
3-0; l II' SVS l-Dash l Ui; Hi>A I)ash
Ü-ABS l 1-2; D2A Dash -I-WIK \\ O-U;
D.SA Dash 5-Tenvoldc S 1-2; JA Dash
1-Vios l 2-2; MB Dash 1-Wilh. 1 2 - 1 ;
MC Dash 1-Heeten l O-U; )C Dash
l-ABS 10-3.

Programma
D2A Wilp 2-Dash 1; DUA Sorii-Dash
5; D4A Socii-Dash 7; D. rekr. Voorst
D-DAsh B; I I2A (iorssel l-Dash U; JA
ABS 1-Dash 1; JC ABS 1-Dash 1: MB
Devolco l-Dash l ; D Ue Div. B Dash l
Sorbo-De /waluwcn 1; Dl' Dash
2-SVS 2; Dl Dash U-DevoUo 5; DUB
Dash (i-Devoko K); H l 'Dash 1-Boe-
merang 1; H2B Dash 2-VVSV 2; HUA
Dash 4-Wilhelmina U; MA Dash
l-SVS 1; MC Dash 1-Vios 1; MB DSC!
1-Dash 1.

Waterpolo
Winst heren
De heren van Vonk^^vonnen de
competitiewedstrijd tegen Woelwa-
ters III met de duidelijke cijfers l O-1.
In de eerste periode zorgden Mare k
Karmiggelt en Han Berenpas voor
2-0. Marck en Andre^pmiggelt te-
kenden in de tweede ^ïeriode voor
4-0; terwijl Arjan Broekman 2x en
Marck Karmiggelt de s tand in de der-
de periode op 7-1 brachten. De
broertjes Karmiggelt bepaalden in
de vierde periode de eindstand op
10-1. De heren II van Vorden won-
nen na een spannende strijd met
11-10 van Duikelaar I. De Vordense
goals werden gescoord door Arjan
Mengerink 4x; Herwin Wilgenhof
Ux; Christiaan Brinkhorst lx; Frans
Karmiggelt 2x en Kier Knol.

UW BIJDRAGE IS
VAN LEVENSBELANG
nationale hartweek

Collecte 5-11 april

nederlandse hartstichting
giro 300, bankTÖ.70.70.600

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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EXTRA BIJLAGE PASEN/VOORJAAR '92
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086

Onze voorjaarspuzzel met rijm

153 l I1S4 :1S5 l 1156 157 R58 l 1159

49 • 1350 1351 1352

Nadat u het grote diagram hebt op-
gelost, kunt u het Oudhollandse rijmpje
onder de puzzel vinden, door de ge-
vraagde leners uit het grote diagram
over te brengen naar het kleine.

HORIZONTAAL: 1 mooi; 8 jaargetijde;
12 windbloem; 18 jaargetijde; 22 kuie-
ren; 30 pi. aan de Lek; 32 mager; 33
grondsoort; 34 vruchtenpap; 36 speel-
goed; 38 soort vloer; 40 in casu; 42
achter; 43 reptiel; 44 schrijfkosten; 45
roofvogel; 47 mnl. dier; 48 water in
Friesland; 49 waar onder; 50 daar; 51
houding; 54 pi. in N.-Holland; 55 mon-
ster; 56 stevig; 59 en omstreken; 60
bolgewas; 62 gaard; 64 godin; 66
numero; 67 cum notis; 68 wereldtaal;
70 materie; 71 emmer; 73 vruchtje; 75
taille; 77 beroep; 81 kappen; 84 soort
ijzer; 86 aan. vnw.; 87 emeritus; 89
gevangenis; 91 voegw.; 92 voorgan-
ger; 94 morsdoek; 95 pers. vnw.; 96
zangstem; 97 toon; 98 keurig; 99
schrijven; 102 romanfiguur van Jules
Verne; 103 bijb. man; 104 kledingstuk;
107 pas; 108 het Rom. Rijk; 109 toe-
spijs; 111 projectieplaatje; 112 paar;

114 handvat; 116 lekkernij; 119 grote
toeloop; 120 gewichtje; 123 vogel; 124
grasveld; 127 scharnier; 128 soepkom;
131 eensklaps; 132 rijwielen; 135 ver-
pakkingsartikel; 137 koraaleiland; 139
onder andere; 140 briefaanhef; 141
omroepvereniging; 142 pers. vnw.; 143
veilig; 144 behoefte; 146 familielid; 147
opgenomen geld; 149 soort onderwijs;
150 onderdompeling; 152 vaartuig; 154
naschrift; 156 reukorgaan; 159 de
onbekende; 160 dieregeluid; 162
maanstand; 164 tocht; 167 kledingstuk;
169 platvis; 171 verdriet; 173 drinkge-
rei; 176 pausennaam; 178 streek in
Engeland; 179 spil; 181 anasthesist;
182 Hoge Raad; 183 droogoven; 184
loopvogel; 186 behoeftige; 188 bevel;
189 huidopzwelling; 192 riv. in Italië;
193 vr. munt; 194 Chroom; 195 sie-
raad; 197 hui; 198 haarlok; 199 niet
genoemde; 200 éénjarig dier; 202
windstreek; 204 voorz.; 206 provincie;
207 dans; 208 pi. in Duitsland; 210 de
dato; 211 zangstem; 212 redenaar;
214 voorbeeld; 215 kunstenaar; 216
party; 218 mnl. dier; 220 voorz.; 222
Ned. Aardolie Mij.; 225 voorz.; 227

schicht; 229 via; 230 Europeaan; 232
grafvaas; 234 Europeaan; 236 vat; 238
etenbereider; 240 hetzelfde; 241 ge-
bruik; 242 hoef dier; 243 hoge berg;
244 knevel; 246 schr. overhoring; 247
vijandschap; 248 vogel; 250 hetzelfde;
251 Nikkel; 252 groot water; 254
luizeëi; 256 mand; 257 wending; 260
hooglandketen; 263 kledingstuk; 265
woning; 266 gesloten; 267 uitroep; 268
verlaagde toon; 269 lidw.; 270 boord-
sel; 272 nachtvogel; 273 sportart.; 275
regeringsreglement; 277 inh. maat;
278 bergweide; 279 waterhoogte; 280
en volgende; 281 lekkernij; 282 god-
heid; 283 bevel; 284 evenzo; 287
knaagdier; 289 met name; 290 titel;
292 schrijfgerei; 295 hemellichaam;
297 kachelzwart; 299 toiletbenodigd-
heid; 300 uitroep; 303 boom; 305 snij-
werktuig; 307 elektr. spanningseen-
heid; 308 honingdrank; 309 vogel; 312
bergbeklimmer; 315 gard; 317 pi. aan
de Oostzee; 319 voortdurend; 320 deel
van de bijbel; 321 Jap. bordspel; 322
wagen; 323 gehoororganen; 326
voorz.; 328 Eur. taal; 330 lofdicht; 331
bijb. vrouw; 333 rijstdrank; 334 zonne-

god; 335 goedzak; 337 rolsteen; 338
grondsoort; 339 koordans; 340 vogelei-
genschap; 341 vrijgevig; 342 rookgerei;
344 getekend; 346 zoen; 348 jong dier;
350 insekteneter; 352 verdragen; 354
moeilijke positie; 359 Chin. roos; 365
kletskous; 367 duin; 369 bijwoord; 371
pook; 373 bolgewas; 375 per felicitatie;

377 ijzer; 378 waterloop; 380 soort
slang; 382 reg. infanterie; 383 vakan-
tieverblijf; 385 Noorse godheid; 386
hoge zetel; 387 tot afscheid; 388 vis;
390 Titanium; 392 menigte; 393 tege-
moet; 394 kaartspel; 396 op de wijze
van; 397 hoekpilaar; 398 Ver. Naties;
399 doorschijnend; 401 Eth. Lucht-
vaartmij.; 402 hetzelfde; 404 tocht te
paard; 405 op die tijd; 406 job; 407
krediet; 408 opgeld; 410 riv. in Spanje;
411 inh. maat; 412 met name; 413
lidw.; 414 zuiver; 415 heilige; 417 in
loco; 418 kleur; 419 oude maat; 421
dyne; 422 uitgeteld; 424 Turkse tarwe;
426 ontsloten; 428 toon; 429 aan
boord; 431 zoon; 432 bevestiging; 433
onbep. vnw.; 436 insekt; 438 muz.
teken; 441 troep; 444 werelddeel; 447
Eng. havenplaats; 451 lusthof; 454
godsdienst; 456 voorz.; 457 vrag. vnw.;
458 nauw; 460 watering; 461 levens-
lucht; 463 eikeschors; 465 marterachti-
ge; 466 uitgespr. aanspr.; 467 stuf; 468
spies; 469 telw.; 471 wreed heerser;
473 N.-Afrikaanse stad; 474 open
bosplek; 475 landbouwwerktuig; 476
vrag. vnw.; 478 slechthorend; 480
klinknageltje; 481 borrel; 482 onge-
veer; 484 deel van het lichaam; 487
knokploeg; 488 varkensschink; 489
lichtbron; 493 keukenkruid; 495 als
massa; 497 knaagdier; 501 atoom-
groep; 503 rustteken; 505 bijb. vrouw;
506 oplosmiddel; 508 onder andere;
509 koning-keizer; 510 fel; 512 levens-
lucht; 514 aansporing; 516 soort ver-
lichting; 517 interest; 520 zoetwatervis;
523 flink; 526 glad; 528 in memoriam;
529 selderij; 530 legerorder; 531 al;
533 breukdeel; 535 voorschoot; 536
familielid; 537 niet parkeren; 538 Sele-
nium; 539 kameraad; 543 water in
Utrecht; 545 brilslang; 546 watervogel;
547 veri. noot; 548 volkeren; 552 om-
kleden; 553 vorderen; 554 onderdanig;
555 bliksemschicht; 556 vrije periode.

VERTIKAAL: 2 dwarshout; 3 voor de
middag; 4 munt; 5 leemte; 6 tijdelijk; 7
dat is; 9 slot; 10 zelfkant; 11 ten laat-
ste; 12 wier; 13 weigering; 14 vorde-
ring; 15 familielid; 16 plaats; 17 draai-
kolk; 19 riv. in de GOS; 20 tam; 21
groot hert; 23 waterpeil; 24 Natrium; 25
laan; 26 knaagdier; 27 Frans lidw.; 28
filmfiguur; 29 rijwielstalling; 31 ivoor; 33
vliegtuigbrandstof; 35 snelbuffet; 37
haarverzorgingsmiddel; 39 mijnbouw-
platform; 41 onbeschaamd; 44 piek; 46
erkentelijkheid; 49 pijn; 51 vermaakt;
52 niets; 53 aanw. vnw.; 56 bevel; 57
speelgoed; 58 zuivelprodukt; 61 loco-
burgemeester; 63 deel Franse ontk.;
64 Greenwich tijd; 65 groet; 68 visnet;
69 rund; 70 aansporing; 72 karaat; 74
toon; 76 beroep; 78 voorz.; 79 larve;
80 mnl. dier; 81 Hog. Landb. School;
82 planeet; 83 vogelprodukt; 85 noot;
86 kindergroet; 88 maand; 90 onbe-
dekt; 93 N.-Afrikaans; 94 reeks; 96
schip; 97 drinkgerei; 99 veelkleurig;
100 boom; 101 enthousiasteling; 104
Bruto-registerton; 105 Europeaan; 106
haarbos; 109 dik; 110 vr. munt; 112
Selenium; 113 keerkringslanden; 115
bedrijfsorgaan; 117 keukengerei; 118
meervoud; 121 vervoersmij.; 122 vr.
munt; 124 vrag. vnw.; 125 water in N.-
Brabant; 126 onwetend; 129 priem;
130 wolpluisje; 132 aanbidder; 133

water in Friesland; 134 deel van een
breuk; 136 vr. munt; 138 gewas; 143
gekweekt gewas; 145 in orde; 147
zwaardwalvis; 148 spook; 150 mal;
151 openb. vervoer; 152 suikerprodukt;
153 logeergebouw; 155 verkeerd; 157
editie; 158 broeikas; 160 grondslag;
161 Europeaan; 163 gewas; 165 tus-
sen; 166 strak kijken; 168 vruchtenat;
169 woud; 170 metaalsoort; 172 Euro-
pees; 173 landstreek; 174 schoen-
vorm; 175 eerbetoon; 177 hevig; 180
vleesgerecht; 182 stop!; 185 inh. maat;
187 verharde huid; 190 vod; 191 ko-
ning; 195 zoetwatervisje; 196 grond
om boerderij; 198 handvat; 201 deel
van de bijbel; 203 Nederlands; 205
pers. vnw.; 206 nummer; 207 Berylium;
209 getijde; 211 houding; 213 vaartuig;
217 hetzelfde; 219 zicht; 220 Uedele;
221 stemmig; 223 vervoermiddel; 224
kolfhamer; 226 koesteren; 228 onge-
bonden; 229 medicijn; 230 kansbriefje;
231 voorz.; 232 bijb. plaats; 233 keuri-
ge; 234 voorbij; 235 per persoon; 236
Techn. School; 237 bijb. man; 239
vaatwerk; 241 levend wezen; 245
overblijfsel; 247 smerig; 248 stroompje;
249 familielid; 252 telw.; 253 insekten-
eter; 255 losgerafelde draad; 256 luim;
258 godin; 259 dagdeel; 261 schel;
262 tot en met; 264 papegaai; 265
scherts; 271 gebint; 274 een weinig;
276 Eur. rivier; 277 kathedraal; 278
zoogdier; 285 familielid; 286 maal; 287
tentoonstellingsgebouw; 288 slot-
woord; 289 vr. Chin. leider; 291 op-
schudding; 293 Arab. bevelhebber;
294 pi. op Ameland; 295 familielid; 296
Sp. uitroep; 298 vaatwerk; 299 vul-
kaanopening; 300 bij geen gehoor; 301
bloem; 302 soort meeuw; 304 baardje;
306 hinderen; 307 gierigaard; 310
schouwplaats; 311 cowboyfeest; 313
gebladerte; 314 klemtoon; 316 slim
roofdier; 318 mal; 324 web; 325 oever;
327 jonge hond; 329 toon; 330 militair;
332 tandeloos zoogdier; 333 reeds;
334 sterke drank; 336 kleefstof; 341
bitter vocht; 343 wijnsoort; 344 pi. in
Limburg; 345 vóórexamen; 346 lege-
ren; 347 afdeling; 348 land in Z.O.-
Azië; 349 cijfer; 351 bergplaats; 352
stadsgracht; 353 grappenmaker; 354
heiligenafbeelding; 355 voedster; 356
naschrift; 357 Eur. taal; 358 Science
Fiction; 360 klaar; 361 delfstof; 362
loco-secretaris; 363 Int. Telef. en Te-
legr. Mij.; 364 wintervoertuig; 365 rund;
366 gids; 367 nummer; 368 hevige
warmte; 370 opschudding; 372 vuur-
mond; 374 dief; 376 kledingstuk; 379
kringetje; 381 nabootsing; 382 tentoon-
stellingsgebouw; 384 bolgewas; 387
open plek; 388 aspirant; 389 flauw;
391 titel; 395 bolgewas; 397 at-
mosfeer; 399 soort rijwiel; 400 gedach-
tenuithaal; 403 kerel; 406 tweemaal;
409 militair; 411 ongeveer; 413 laagte;
416 gedwee; 417 visnet; 420 deel van
de mond; 423 onzes inziens; 424 Ve-
nus; 425 groente; 426 bijbeldeel; 427
koeiemaag; 430 verhindering; 431
kijkend; 434 zuivelprodukt; 435 de
oudere; 436 lappenpop; 437 vertrek;
439 en anderen; 440 verbond; 441
dieregeluid; 442 voordat; 443 dominee;
444 laan met bomen; 445 toon; 446
bijb. man; 448 Openb. Ministerie; 449
trek; 450 mnl. dier; 452 bloedvat; 453
vrl. dominee; 455 vaartuig; 457 per-
soon; 459 botsen; 462 brood in vlees-
nat; 464 deel van het been; 466
voorm. eiland; 470 oorvijg; 472 hoog
aanzien; 476 handel; 477 op de rand;
478 sneeuwlat; 479 uitroep; 482 ven-
noot; 483 weeklacht; 485 bolgewas;
486 doelpunt; 488 inh. maat; 489 huis-
dier; 490 vlaktemaat; 491 water in N.-
Brabant; 492 heilige; 494 kleur; 496
aardig; 497 welwillende lezer; 498
familielid; 499 pi. op de Veluwe; 500
regiment; 502 namelijk; 504 ivoor; 505
zoetwaterroofvis; 507 oorzaak; 511
rangtelw.; 513 soort rog; 515 oever-
plant; 518 bijb. profeet; 519 vruchtje;
521 geestdrift; 522 vacante; 523
grondsoort; 524 inw. orgaan; 525 on-
derricht; 527 vrl. zoogdier; 532 vr.
munt; 534 wiel; 535 Soc. Econ. Raad;
536 Turkse vorst; 539 Ver. Naties; 540
eerw. vader; 541 Ned. Kampioen-
schap; 542 lidw.; 544 pers. vnw.; 547
inh. maat; 548 achter; 549 aanko-
mend; 550 elektr. traktie; 551 toon.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór vrijdag l mei 1992
met vermelding in de linkerbovenhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

De prijzen die te winnen zijn:

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Oplossing:

Wij M'tYoi'ki-n di- in/i-nclrrs van de kknirpla;
bi u-lkaai t ( i O r t - brir l 'SOrt ( to t 'JO «ram!

9e prijs

3e prijs

4e t/m lOenriis

t rn pu/yc'l voldoende post/egels ir plakken <>p hun inzendingen:

£25-— -l ^»*^5

-f20,-
f 15,-
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PAAS - MEUBELSHOW
OPEN HUIS OP AL ONZE AFDELINGEN

SLAAPKAMERAFDELING
WIJ TONEN U DE NIEUWSTE

ONTWIKKELINGEN OP HET SLAAP-
GEBEUREN VAN:

* LATTENBODEMS
* MATRASSEN

WATERBEDDEN EN
SLAAPKAMERS

KLASSIEKE EN
EIGENTIJDSE

MEUBELEN

2-21/2 ZITS BANKEN
IN AKTUELE DESSINS

WANDMEUBELEN + EETHOEKEN
IN BLANK ANTIEK, GELOOGD

GRENEN, PITRIET, ALPINE WIT
OF ZWART

WONINGTEXTIEL
DEKBEDDEN, TAFELKLEDEN,

SIERKUSSENS ETC.
MET EEN OVERZICHTELIJKE

PRESENTATIE VAN HONDERDEN
AKTUELE DESSINS IN GORDIJNEN

EN VITRAGES
ALLES WORDT GEMAAKT
N ONS EIGEN ATELIER

TAPIJTAFDELING
NU RUIM 100 ROLLEN

MERKTAPIJT OP VOORRAAD
400 EN 500 BREED

TIJDENS DE PAASSHOW
AANBIEDINGEN

OP ALLE AFDELINGEN'

*
«

HELMINK
meubelen

VORDEN /TEL. 05752-1514

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190
J.W. HAGEMANSTRAAT 3

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

VLEESVEEBEDRIJF
„DE HUIKERT"

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

Voor een folder en vrijblijvende informatie:

'S 05739 - 1202 >

y

3Tim.ixierieë
RESTAURANT & CAFÉ

<*£

^<^>
n fam Maalderink

Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

HOLTSLAG RUURLO BOUWMATERIALEN BV

KEUKENS
Europa's beste staan in onze showroom.
Komt het vrijblijvend zien en overtuigt U.

Wij wensen
U prettige

Paasdagen

Openingstijden:
dagelijks tot 17.00 uur; vrijdag koop/kijkavond 19.00-21.00 uur;
zaterdag 9.00-13.00 uur.

Tot ziens op Spoorstraat 28, Ruurlo, tel. 05735-2000*

Wie zoekt, kent Holtslag Ruurlo niet. Wie Holtslag Ruurlo kent, zoekt niet.

Paasbroden:
een traditie wil dat de bakkers er
meer dan één miljoen bakken
Van de Nederlandse bakkers wordt in de week voor Pasen verwacht dat zij meer dan één miljoen
paasbroden zullen bakken. Paasbroden zijn rijk met rozijnen, krenten, sukade, sinaasappelsnip-
pers en spijs gevulde broden die, traditiegetrouw, overal in ons land bij het Paasontbijt en tegen-
woordig ook bij de Paas-brunch, een belangrijke plaats innemen.

Palmpasen
Voor de meeste bakkers begint Pasen
eigenlijk al een week eerder want dan
moeten er voor Palmpasen de traditio-
nele broodhaantjes, -eendjes, -gansjes,
broodslingers en soms ook brood-
kransjes worden gebakken.
Hoewel Palmpasen lang niet overal in
ons land wordt gevierd, zoals wel in
Drente, Twente, de Achterhoek en in
bepaalde delen van Noordbrabant,
Limburg, Zeeland en in Noordhol-
land, kan men in de week voor Pasen
bij vrijwel iedere bakker wel terecht
voor broodhaantjes die ook wel brood-
vogels worden genoemd.
In de gebieden waar Palmpasen wordt
gevierd stellen kinderen Palmpasen-
takken samen waarin behalve de
broodhaantjes, -slingers en -kransjes
ook eieren een rol spelen. Zij trekken
dan in een optocht door de straten on-
der het zingen van:

'Palm-, Palm-, Pasen,
ei-koer-ei,
één ei is geen ei,
twee ei is een half ei,
drie ei is een Paasei'.

Dat Paasbroden, haantjes, slingers en
kransjes en uiteraard eieren oeroude
symbolen zijn, daarbij staan we eigen-
lijk nauwelijks meer stil. De eieren wer-
den vroeger gezien als teken van
vruchtbaarheid, de groet aan het voor-
jaar en in de kerken als een symbool
van de herrijzenis.
De Paasbroden, de haantjes en veel an-
dere figuren die van brooddeeg wor-
den gebakken herinneren aan heiden-
se offermaaltijden. Het brood heeft er
de plaats van de oorspronkelijke die-
renoffers ingenomen. De haantjes en
ook de boterlammetjes, die bij het éch-
te Paas-ontbijt of -brunch op tafel ko-
men, zijn daarvan sprekende voorbeel-
den.

Ontbijt en brunch
In veel families wordt het Paas-ontbijt

beschouwd als een van de gezelligste
van het gehele jaar. Naast het traditio-
nele Paasbrood komen er dan verschil-
lende broodsoorten, uiteraard veel
kleine broodjes, wellicht ook die waarin
een ei is meegebakken, en natuurlijk
veel fraai gekleurde en soms ook heel
kunstig beschilderde eieren op tafel.
Het is wellicht een goed idee om dit
jaar het Paas-ontbijt nog aantrekkelij-
ker te maken en er een Paas-brunch
van te maken. Voor zo'n brunch kunt u
dan ook heel goed uw vrienden, wel-
licht uw naaste buren en verre familie-
leden uitnodigen.
Zo'n brunch kunt u geheel naar eigen
smaak en inzicht samenstellen. Bij een
Paas-brunch mag het Paasbrood na-
tuurlijk niet ontbreken en een of meer
mandjes met kleine, eventueel zelf in
eigen oven afgebakken broodjes horen
er; evenals de eieren en de boterlam-
metjes, natuurlijk ook bij. Daarnaast
kunt u er verschillende soorten kaas en
vleeswaren en wellicht een eenvoudige
frisse (kippe)salade bij geven.

Warme gerechten
Veel gasten zullen het op prijsstellen
wanneer u er ook een of meer warme
gerechten bij geeft. Een brunch is ten-
slotte een samengaan van een koud
ontbijt en een warme lunch. U kunt de
brunch heel goed openen met een
kopje (lams) bouillon met tuinkruiden
waarbij knapperig stokbrood of pisto-
letjes passen. Tijdens de maaltijd kunt
u uw gasten verrassen door warme, met
een ragout (paddestoelen) gevulde,
harde broodjes te presenteren. Ook
met een quiche of een andere hartige
taart uit eigen oven zult u succes oogs-
ten. Een brunch kunt u afsluiten met
een vruchtensalade of een luchtige
pudding. Niemand zal er echter een
bezwaar tegen aantekenen wanneer u
in plaats daarvan een Limburgse vlaai
of appelgebak opdient en daarbij een
kopje koffie schenkt.
Bij een feestelijke brunch worden
meestal koele droge witte of eveneens
koele droge rosé-wijnen geschonken.

Vruchtensappen en bronwaters mo-
gen er eigenlijk niet bij ontbreken en
wie er de voorkeur aan geeft om er thee
of koffie bij te drinken moet natuurlijk
zijn zin kunnen krijgen.

Tips voor lekkere brunch-
broodjes
Kaastoast met banaan en gember (4
personen)
4 bolletjes gember, 3 eetlepels gemberjam,
3 bananen, 4 sneetjes wittebrood, 4 plak-
ken jong belegen kaas (± 100g), I bakje
tuinkers.

Snijd de gember fijn en roer hem door
de gemberjam. Rooster de sneetjes
brood licht. Snijd de banaan in plakjes.
Besmeer de sneetjes brood met jam en
leg de plakjes banaan erop. Leg de kaas
erover. Schuif de sneetjes op een roos-
ter onder de voorverwarmde grill en
laat de kaas smelten. Knip de tuinkers
erboven van het bedje.

Croissant gevuld met champignonra-
goüt (4 personen)
l ui, '/2 rode paprika, l / z bakje champig-
nons, 2 plakjes ham, 4 croissants, 25 gr
boter, 25 gr bloem, '/2 bouillontablet, l
theelepel paprikapoeder, peper, koffïeroom.

Pel en snipper de ui. Was de paprika,
verwijderde zaadlijsten en snijd hem in
kleine stukjes. Poets de champignons
schoon en snijd ze in vieren. Snijd een
kapje van de croissants en hol ze uit.
Laat ze in een voorverwarmde oven
(100 graden C) warm en knapperig
worden.
Verhit de boter in een pan en fruit de
ui. Bak de paprika, champignons en
ham ± 3 minuten mee. Roerde bloem
erdoor en voeg al roerende scheutje
voor scheutje 2'A dl water en het 'A
bouillontablet toe. Blijf roeren tot een
gebonden saus.
Maak op smaak met paprikapoeder,
peper en koffïeroom. Zet de croissants
op 4 bordjes en schep de ragout erin
en ernaast.



INGETOGEN, VROLIJK, UITBUNDIG

'Luxaflex' Plisse 'Luxaflex' Horizontale jaloezieën 'Luxaflex' Gordijn-Jaloezieën

MET 'LUXAFLEX' RAAMBEKLEDING KUNT U eindeloos VAKIËHKY

'Luxaflex' Kaambekleding is er in vijf totaal verschillende typen. Twee daarvan, de horizontale jaloezieën en

de vertikale lamellen, kent u. De andere drie moet u echt eens komen bekijken. De

stoffen, tinten en dessins zijn onvergelijkbaar. Zo mooi hebt u ze nog nooit gezien.

Ontdek de raambekleding die uw stijl accentueert bij de 'Luxaflex' Dealer.

Uw Luxaflex * produkten-specialist:

interieuradviseur

im Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. 05750-26132

OP UW PAASBEST
Nu uit de collectie van

DEMI-Byou
O,G. Blouses - Rokjes -
Pantalons - Bermuda's

met bijpassende
accessoires en goed
gesorteerd in panty's

Kom gerust even kijken

DEMI-Byou
Dorpsstraat 17 - Vorden

V 's maandags gesloten )

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

PARKET OF LAMINAAT
MOOI MAN! MAKKELIJK VROUW!

+ HYGIËNISCH VOOR KINDEREN!
U vindt bij ons: In parket de merken Flamincĵ Ph Deko Marty,

in laminaat (vanaf f 53,50 p/m2) Pergo, Solidalopfloor, Floorlite,
Hercules/Quikstep en Dreamfloor.

HEGRO •
R U U R L O BV
Garvelinkplein 20

parket en zonwering

05735-1661

Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEINLEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, tel. 05752-1455
Markt 23-1, 7101 DA Winterswijk, tel. 05430-19067

Directeur H.H. Wanders, belastingconsulent,
Ottenkampweg 16, 7256 BG Keijenborg,
telefoon 05753-3274.

Uw adres voor:
* geautomatiseerde verwerking financiële- en

loonadministraties.
* opstellen jaarstukken en tussentijdse rapportage.
* verzorging belastingaangiften.
* adviezen.

Lid: Ned. College voor Belastingconsulenten.

Mobile met gebakken eendjes

De grote Paasshow
bij Barendsen

o.a. Tuinmeubelen
Motormaaiers
Tuintractoren en
Tuingereedschappen etc.

Ë U-

Kom eens kijken en ontdek dat
kwaliteit wel degelijk bestaat

Deze grandioze show wordt gehouden op:

VRIJDAG 17 APRIL van 8.00-18.00uur

ZATERDAG 18 APRIL van 830 1600uur

MAANDAG 20 APRIL (2e Paasdag) van 10.00-1 e.oo uur

KETTINGZAGEN
O.A.
DOLMAR
HUSQVARNA

Tevens grote
collectie
Weber-barbecues

TIJDENS SHOW
DIVERSE
AANBIEDINGEN!

De meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus.

Barendsen Vorden b.v.
Zutphenseweg 15, telefoon 05752-1261

*»**
Molenlaan 1 a, 7261 BS Ruurlotel. 1410

Aannemersbedrijf

WEVERS B.V.
nieuwbouw - onderhoud - renovatie

Al 60 jaar voor een steengoed produkt.

en

WEVERS
ASSURANTIËN

verzekeringen - hypotheken - financiering

reizen

WAT IS PERFEKTIE?
• HET BESTE UIT DE NATUUR
• VERWEND WORDEN
• AANDACHT
• ERKENNING
• ARTISTIEK
• Uw WENSEN
• KAPPERS MET STIJL

ONTDEK DE KAPSALONS VAN JIM HEERÜINK
EN HUN STREVEN NAAR PERFEKTIE

J I M H E E R S I N K
HAARMODE VOOR DAMES EN HEREN
VORDEN: ZUTPHENSEWEC 21

TELEFOON 05752 -1215

BENODIGDHEDEN: een hand-
tasring van been of bamboe,
een koekvormpje van een eend-
je, gekleurde grote kralen, ko-
peren belletjes, touw of stevig
garen. Voor het deeg: 4 koppen
bloem, 1 kop zout, 50 gram gly-
cerine, 1 kop water.

Maak eerst het deeg. Roer alle in-
grediënten door elkaar en maak er
een soepel deeg van, zodat het
makkelijk te verwerken is. Is het
deeg te droog doe er dan een klein
beetje water bij. Is het te kleverig,
dan wat bloem. Rol het deeg uit in
een niet te dunne lap en haal hier
met behulp van het vormpje 20

eendjes uit. Prik vóór het bakken
een gaatje in het ruggetje en een
gaatje onderaan het buikje van het
eendje. Maak het gaatje niet te klein
want tijdens het bakken loopt het
iets dicht. Bak de eendjes in 40 mi-
nuten in een niet te hete oven. Laat
ze afkoelen en lak of schilder ze.
Bind een 45 cm lang stuk touw of
stevig garen aan de ring. Rijg hier-
aan afwisselend kralen en eendjes
en eindig met een belletje. Maak zo
vier lange en vier korte strengen.
Hang de korte strengen tussen de
lange.

Neem vier lange stukken touw en
bind deze aan de ring tegenover el-
kaar en maak bovenin van de vier
touwen één knoop. Als u deze mo-

bile voor een open raam hangt, dan
maakt hij muziek. Een mooie sym-
fonie die wordt gespeeld door de
wind die met de klokjes speelt en zo
twinkelend de lente bij u binnen laat.

PAASKUIKENS

PAASHAASJES

PAASSERVETTEN

PAASDECORATIES

EIERSTIFTEN

EIERVERF

EIERSCHALEN

EIERWARMERS

KAARSEIEREN

PLACEMATS

ENZ.

H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18, Ruurlo

MOTORRIJLES
(+ veiligheidstraining)

het vertrouwde adres
RIJSCHOOL

GROENEVELD
05735 - 1788

Fijn genieten van het voorjaar?
PAK TOCH DE FIETS!
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin
Of eens heerlijk alleen. U geniet dubbel
als u fietst!

Kom eens kijken
naar onze nieuwste
modellen
fietsen en
snorfietsen

Z W E V E R I N K
Uw fiets- en bromfietsspecialist

Iekink8 Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888



GEEF UW INTERIEUR
EEN FACE-LIFT!

Bent U uitgekeken op uw interieur?

Wilt U eens een keer totaal iets anders?

Wij tonen U graag het allernieuwste

op het gebied van wand-, vloerafwerking

en raamdekoratie, en adviseren U graag.

Een gezellig interieur
voor jarenlang woonplezier
is toch ook wat U wilt?

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. Telefoon 05753 - 1292

Zelhem. Telefoon 08342 - 1998

VRIJDAG 17 APRIL van 8.30 t/m 18.00 uur

ZATERDAG 18 APRIL vanaf 8.30 Vm 16.00 uur en

2e PAASDAG van 10.00 t/m 17.00 uur

GRANDIOZE
TUINMEUBELSHOW
Goossens Atomica presenteert U de gehele Hartman Topmeubelen in
de kleuren wit, grijs, bruin, groen enz.
Een drankje staat voor u klaar.

Bij aankoop van 4 stoelen en tafel

10% KORTING
Ambassadorclub a f 99,- met hangtafeltje gratis.

Grote collectie kussens, parasols, kleedjes, ligbedkussens enz.
Keuze uit ca. 70 verschillende dessins.

Bij aankoop van 4 kussens, parasols en kleedje kussentas CADEAU.

+ Carlton-tafel Hartman
5 JAAR GARANTIE
Setprijs 349,

NIEUW In ons tuinassortiment brengen wij U

TUINVERLICHTING
(beton met polyester) in hoogte van ca. 50 cm t/m 2.75 m

NU met 10% KORTING
KUNSTGRAS voor uw terras of balcon, 2 m breed.
Ook boten, luchtbedden en slaapzakken enz. op voorraad.

Kom nu al kijken, de aanbiedingen gelden nu ook.

Dit alles bij:

DOETINCHEM

ZELHEM

KEIJENBORG

STEENDEREN/
BAAK/
TOLDIJK

VERKEERSLICHTEN

GOOSSENS
TUINMEUBELEN • RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN

LAND-,TUIN-, BOUW- EN VIJVERFOLIEN • WERKKLEDING
Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon 05753-2139

's maandags gesloten

Bestellingen worden eventueel GRATIS thuisbezorgd.

KASTJE KIJKEN BIJ OTTEN

"Kom ook eens kijken, het is bijna niet te geloven! ii

Grote kast, kleine kast, met of zonder toog, licht of donker van kleur, OTTEN heeft die kast vast wel voor u.
Want de keus die u bij OTTEN hebt is heel groot. Mocht u , ondanks het ruime aanbod in modellen en uitvoerin gen,

toch geen keus kunnen maken, dan kan OTTEN ook wel een kast naar uw speciale wensen maken.
Zo groot als de keus in kasten, is ook de sortering bankstellen, of u nu een rustiek of een modern type wilt.

U kunt niet alleen een keuze maken uit vele modellen, maar ook uit vele soorten bekleding, of u nu leer of stof wilt,
stof met een dessin of effen, leer in lichte of in donkere kleur. U zegt het maar, de keus is geheel aan u.

OTTEN ruilt uw oude meubels ook in, tegen een leuke prijs, als u bij hem nieuwe koopt, mooi meegenomen!
Een andere, speciale service van OTTEN is de mogelijkheid die hij u biedt om alleen nieuwe, losse kussens te

kopen, als het onderstel van uw eigen meubels nog in prima staat is; praktisch en economisch. Kom gauw kijken!
De verkoophal bij de fabriek is iedere dag, behalve zondags, geopend. Vrijdags tot 21.00, zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 HalleGId. Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.
Een feestelijk paasmër

^f MH|MMa|MM|MMMMÉgMHeMMM||jM(::;:;;.v.:;:::::v-'.:.:. .-y.̂ HM^V-:.-!' •

HET van tevoren bedenken wat voor een menu u met de feest-
dagen op tafel zet is over het algemeen een probleem. De meeste
huisvrouwen beschikken echter over voldoende ervaring zodat
het steeds weer lukt om een feestelijk etentje samen te stellen.
Maar wij willen het u toch eens gemakkelijk maken. Wij hebben
voor u een speciaal paasmenu samengesteld. Het hoofdgerecht is
natuurlijk met eieren klaargemaakt en u zult merken dat dit een
heel smakelijk gerecht is en zeer eenvoudig te bereiden.

Rosbief in
rode wijnsaus

GROOT vlees kunnen we het
beste in de oven braden, of-
schoon het in een gewone
braadpan natuurlijk ook kan.
We hebben dan alleen wat meer
vet nodig. Wat meer boter is na-
tuurlijk wel lekker, maar in deze
tijd van 'lijnen' is het verstan-
diger dat maar niet te doen. We
gaan dit keer maar eens in de
oven werken.

BENODIGHEDEN: 1 stuk mal-
se rosbief, 1/2 fles rode wijn, 1
teentje knoflook, zout en peper,
1 potje zure room, maizena, een
ui, nootmuskaat.

Giet de rode wijn in een kom. Snijd
de ui door midden en wrijf het vlees
goed met het uiesap in. Daarna zout
u het vlees en u gaat er stevig met de
pepermolen over, een snufje noot-
muskaat maakt het af. Pers het teen-
tje knoflook en vermeng het met de
wijn. Laat het vlees in de wijn zakken
en laat dit een uurtje trekken.
Verwarm de oven tot 250° C. Haal
het vlees uit de marinade en droog
het af en vet het in met olijfolie. Ver-
geet ook het rooster in de oven niet
in te vetten, dit om vastplakken van
het vlees te voorkomen. Leg het
vlees op het rooster en laat het on-
geveer 20 minuten braden. Deze tijd
kunt u verkorten of verlengen, af-
hankelijk van de grootte van het
vlees. Kook intussen de marinade
een beetje in en bind deze met een
beetje maizena, zodat u een gebon-
den saus krijgt. Doe als laatste een
potje zure room erdoor. Laat het
vlees even bekoelen en snijd het in
plakken, leg deze dakpansgewijs op
een schaal en giet een gedeelte van
de saus erover. Gameer met fijnge-

knipte peterselie. Doe de rest van de
saus in een kom en geef die er apart
bij.

Gevulde
tomaten

BENODIGDHEDEN: 4 toma-
ten, zout, peper, 100 gram ge-
rookte makreel, 1 zoete sinaas-
appel, 3 eetlepels mayonaise, 1
scheut cointreau, gehakte bies-
look.

De tomaten wassen en er een kleine
deksel afsnijden. Uithollen en de
tomaten van binnen met zout en
peper bestrooien. De makreel en het
in stukjes gesneden vruchtvlees van
de sinaasappel vermengen. De
mayonaise op smaak maken met
zout, peper en de cointreau. Dan
vermengen met de makreel en de
sinaasappel. De tomaten vullen en
op slabladen neerzetten. Gameren
met een schijfje sinaasappel. Be-
strooien met bieslook.

Vla met
gember

BENODIGDHEDEN: 30 gram
maizena, ± 35 gram suiker, 1 ei,
3/4 liter melk, 1/4 vanillestokje,
100 gram gember, 1 dl gember-
nat.

Het ei met iets suiker uitroeren, het
mengsel met wat koude melk ver-
dunnen, de maizena en de overige
suiker toevoegen. De rest van de
melk met het opengesneden vanil-
lestokje aan de kook laten komen en
20 è 30 minuten laten trekken.
Al roerende in het eimengsel een
gedeelte van de hete melk gieten,
daarna in de rest van de melk roe-

rende het warme eimengsel erbij
gieten. Nog steeds roerende de
massa aan de kook laten komen en
van het vuur nemen als ze juist
kookt. De gember op één nootje na
in kleine stukjes snijden en deze met
het gembernat door de vla roeren.

De vla 4n glazen schaaltjes doen en
gameren met plakjes gember.

Heldere
kippebouillon

BENODIGDHEDEN: 500 gram
kippepoulet, 150 gram schen-
kelvlees, 2 liter water, ui, wortel,
peterselie, foelie, rozemarijn,
peperkorrel, 2 kippebouillonta-
bletten, zout, klein blikje bleek-
selderie, 1/4 blikje extra fijne
doperwtjes.

Het kippepoulet met het schenkel-
vlees opzetten, met het water, de
kruiden, bouillontabletten en even-
tueel wat zout. Het geheel in 1,5 uur
gaar koken. Het vlees eruit halen en
van het bot ontdoen en voor de vul-
ling bewaren. De bouillon zeven en
de in fijne reepjes gesneden bleek-
selderie en de uitgelekte extra fijne
doperwten toevoegen. Opwarmen
met de stukjes vlees.

Paasomelet
BENODIGDHEDEN: 600 gram
tuinbonen, 150 gram gerookt
ontbijtspek (dun gesneden),
150 gram champignons, 3 eet-
lepels peterselie, mespuntje
bonekruid, mespuntje noot-
muskaat, 4 eieren, 1 eetlepel
maizena, zout en peper, 40
gram boter.

Gebruik voor dit gerecht uw groot-
ste koekepan. Kook de tuinbonen
op uw eigen manier. Kruid ze met
wat bonekruid, zout en een mes-
puntje nootmuskaat. Was de cham-
pignons en snijd ze in plakjes, bak
het ontbijtspek en de champignons
in de boter knapperig bruin. Klop de
eieren flink op met zout, peper en
maizena. Dit eimengsel giet u over
het spek en de champignons en u
tempert het vuur tot de laagste
stand. Doe het deksel op de pan en
laat het eiergerecht stollen.
Als de omelet gaar is legt u hem
voorzichtig op een voorverwarmde
schaal en u snijdt de helft in repen. U
stort de tuinbonen op de dichte helft
van de pannekoek en legt de repen
er als een waaier overheen. Hierover
strooit u de gehakte peterselie. Gar-
neer het gerecht met tomaat en
komkommer. Dien hierbij Pommes
è la Parisienne, komkommer en
aardappelkroketjes op.
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Trend voor 1992:

Raambekleding
in warme kleuren

We voelen ons weer thuis in ons eigen huis en dat laten we zien
ook. We openen onze deuren en nodigen vrienden uit in onze
warm getinte interieurs met vederlichte pastels-, warme aarde- en
frisse marmer-kleuren. Speelse en behaaglijke accenten die on-
derstreept worden in de raambekleding.
Ontwerpers van raambekleding spelen op een kreatieve manier in
op deze kleurentrend. Met karaktervolle Gordijn-Jaloezieën, alu-
minium Jaloezieën, Plissé, 'Duette' Fashion Shades en Rolgordij-
nen, die de persoonlijkheid van de nieuwe interieurs op stijlvolle
en warme wijze onderstrepen.

Jaloezieën, Gordijn-Jaloezieën,
Rolgordijnen, Plissés en
'Duette'Fashion Shades
kleuren het huis
Zo introduceerde 'Luxaflex' Raam-
bekleding onlangs de nieuwe kollek-
tie met daarin een skala aan nieuwe
produkten, kleuren en dessins die
perfekt op elkaar aansluiten tot één
harmonieus geheel. Voorbeelden
daarvan zijn de horizontale en verti-
kale aluminium Jaloezieën in zachte
marmerdessins. Vijf schakeringen,
variërend van hartverwarmend Bor-
deaux Rood tot een frisse Zalmtint.

De aluminium (k)rdijn-Jaloezieën
versieren dan ook steeds meer ra-
men. De vraag naar stof blijft echter
het grootst. De 'Luxaflex' Kollektie
sluit daar op aan en introduceert
voor de diverse produkten verschil-
lende stofkwaliteiten: zachte stof,
vlamwerende stof én wasbare stof.

Jaloezieën en Gordijn-Jaloezieën bie-
den diverse dekoratieve mogelijkhe-
den, bijvoorbeeld in kombinaüe met
dé huidige draperie-trend. Andere
frisse en kreatieve kombinaties zijn
mogelijk met Rolgordijnen of Plissés.

In de nieuwste 'Luxaflex' Kollektie
wordt bijvoorbeeld vrolijk gespeeld
met diverse dessins en afwerkingsvor-

men, zoals schulpranden en gekleur-
de biezen.

Nieuw: dekoratieve
Vouwgordijnen
Het allernieuwste produkt van 'Lu-
xaflex' Raambekleding: het 'Luxa-
flex' Vouwgordijn. Een eerste klas
trendsetter, met strakke of bloezende
plooien en met enkel- of dubbel-
doek. Altijd van zachte en soepele
kwaliteit.
'Luxaflex Duette' Fashion Shades:
isolerend, stabiel en daardoor dé
ideale raambekleding voor serres,
scheidingswanden en schuifpuien.
De diffuse lichtfiltering staat garant
voor sfeervolle effekten.
De persoonlijkheid van een behaag-
lijk interieur hoort eigenlijk terug te
komen in het exterieur. In het ge-
noemde 'Luxaflex' Assortiment
vindt u daarom ook dekoratieve Rol-
luiken en Zonneschermen in de
fraaiste dessins, plus duurzame Hor-
ren. Produkten die 'Luxaflex' Raam-
bekleding overigens exakt op maat
maakten monteert.
Wie de nieuwe 'Luxaflex' Kollektie
met eigen ogen wil zien, is daarvoor
van harte welkom bij...

InterieuradviseurJan Pieterse,
Rijksstraatweg 39, Warnsveld

ee*t tvenetd vtut fiteyce* f

Naam :

Adres :

Leeftijd :

Postcode / Plaats :

WIN EEN VAN DE VELE
PRIJZEN IN DE
KLEURWEDSTRIJD VAN ONZE
KRANT SAMEN MET HET
PONYPARK SLAGHAREN
Kijk naar de tekening en je ziet in één oogopslag dat er wat valt te
kleuren!
Wil je liever een penseel ter hand nemen? Of heb je nog een ander
leuk idee waardoor de tekening erg mooi wordt?
Maak er iets fijns van en win een van de prijzen die beschikbaar
zijn. Alle jongens en meisjes tot en met 12 jaar kunnen meedoen.
Het zou jammer zijn wanneer er maar één prijswinaar zou worden
aangewezen.
Nee, dat gaat niet.

Uit de hoeveelheid tekeningen die we binnenkrijgen mogen we er
25 uitzoeken die wij bijzonder vinden.

Die 25 jongens en/of meisjes krijgen allemaal een set van vier
toegangskaartjes voor het park.
25 Kinderen kunnen dus met hun ouders en een broer, zus of
vriendinnetje naar het Ponypark en hebben dan gratis toegang.

En degene die de allermooiste tekening maakt krijgt...

een prachtig indianenpak
En natuurlijk is er ook voor de hoofdprijswinnaar een set kaartjes.

ER WORDTIN 'WESTERNIAND' (op het terrein van het Ponypark)
VAN DE WINNAAR IN ZIJN OF HAAR UITRUSTING EENSPECIA-
LE FOTO GEMAAKT!

Oef, Oef...
Béng, Béng, Béng. Hoor je de vreugdeschoten al van de Indianen
en de Cowboys die daar wonen?
Je weet niet watje ziet en misschien maak je wel kennis met een
paar van de mensen die in het Slagharense Westernland verblijven.
Je beleeft het allemaal als je de winnaar of winnares bent die de
mooiste en beste kleurplaat heeft vervaardigd.
Hup, aan de slag!

LET OP: alle inzendingen naar de redaktie sturen, voor l mei a.s.
Zo spoedig mogelijk leesje de uitslag in onze krant.

Vergeet niet je naam, adres EN LEEFTIJD
te vermelden bij de tekening. Dat is van belang.

l h-i adres van on/c redaktir is:
CONTACT, POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN.
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Op z'n paasbest

bij de specialist

in japonnen

en grote maten
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Doetinchem

Vorden

Winterswijk

Parkeren
voorde
deur

1HNN ItfJHT

karelia

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

RIJSCHOOL
HORSTMAN
NU OOK MOTORRIJLES

Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

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

Nieuwe kollektie Lammers is
onbeschrijflijk mooi
Tussen een verdwaalde regenbui en een late winterdag genieten
we zo af en toe al van de stralende voorjaarszon. De natuur, die in
de winter zijn adem inhield, komt weer volop tot leven. Wij doen
daar nog eens een schepje bovenop. We hebben de bekende 'len-
tekriebels' en voelen ons als herboren. Die fantastische levenslust
zien we ook vertaald in de nieuwe voorjaarskollektie van Mode-
huis Lammers te Vorden.
Want Lammers heeft ook ontzettend
veel zin de lente.

De nieuwe kollektie bruist van le-
venslust. Er wordt gestalte gegeven
aan gevoelens van romantiek, maar
in de kersverse voorjaarsmode is ook
een vleugje sportiviteit niet vreemd.

Persoonlijke smaak
Over mode wordt veel geschreven. In
dagbladen en tijdschriften worden
de aktuele trends belicht en de nieu-
we ontwikkelingen uitgebreid uitge-
meten. Daar is natuurlijk helemaal
niets mis mee; we willen allemaal
graag op de hoogte gehouden wor-
den.
Maar op de keper beschouwd is
mode iets heel persoonlijks. De kleu-
ren en dessins moetje kunnen zien,
de stoffen moetje kunnen voelen.

Een bezoekje aan Lammers is dan
ook zeker de moeite waard. Het kleu-
renbeeld wordt bepaald door prach-
tige ingetogenheid. Want de heden-
daagse vrouw hoeft niet zonodig op
te vallen door felle kleuren. Haar
persoonlijkheid brengt zij tot uiting
door eigenzinnige kombinaties en ze
durft te spelen met uni-tinten en des-
sins. Juist daarin wordt zij door Lam-
mers op haar wenken bediend.

De natuur als inspiratiebron
De natuur speelt een zeer belangrij-
ke rol in de mode van de jaren ne-
gentig. Is het niet in het kleurge-
bruik, dan is het wel in de dessins of
in de stoffen. De kleur ecru is opval-
lend veel terug te vinden. Pantalons,
pullovers en vesten zijn in deze inge-
togen tint gestyled en dat geeft de
verschillende mode-items een zeer
natuurlij k karakter.
In de dessins blijven bloemen favo-
riet. Niet zo gek, want zij vormen één
van de mooiste uitgangspunten voor
levendige dessins. Daarbij moet wel
vermeld, dat de nieuwe bloemdessins
heel anders gestyled zijn, waardoor
ze een zeer aktuele uitstraling heb-
ben gekregen.
Heel verrassend zijn de pullovers
met fantasiedessins. In de dessins
zijn afbeeldingen uit de natuur te
herkennen. De kleuren zijn opge-
wekt en fris. De nieuwe voorjaarspul-
lovers zijn heel leuk te kombineren
met denims in diverse tinten. Varië-
ren wordt op die manier een einde-
loos kleurenspel.
Ook de stoffen lijken zo uit de natuur
geplukt. Lekker luchtig en soepel.
Vormgegeven in zwierige rokken en
fijne pullovers en vesten. Verder kun
je deze lente je hart ophalen aan
sportieve bermuda's en modische
jasjes in 'linnen-look'.

Paris

Als je veel moet lopen of staan,
trek dan je Wolky's aan.

Lyon

designedfor walking.
Officieel Wolky dealer:

JE5EH
SCHOENMODE

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel:08347-81378

DORPSSTRAAT 4
y^^^^Cv Ufpui wnnnru 7251 BB VORDEN"^WEHL-VORDEN tel:05752-3006

PAASSHOW
Op vrijdag 17 april, zaterdag 18 april en
maandag 2e Paasdag met verrassende
aktuele woontrends en
vriendelijke prijzen.

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

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld Telefoon (05753) 1286

'Weekblad Contact •
voor al uw

voorjaars- en paas aanbieding^

PAASSHOW - PAASSHOW
2e Paasdag geopend

Rijwielhandel

MEKKING
Julianaplein 6-7
RUURLO
Telefoon 1227

Voor je complete outfit
naar

CORNER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 2426

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Uitgebreider dan ooit.

Waarom
zo'n haast?

Stap eerst eens rustig
bij ons binnen.

Wij tonen u graag de nieuwste
huwelijkskollektie '92.

En... wij helpen u graag met de tekst.

AGENTSCHAP WARNSVELD: DRUKKERIJ AGENTSCHAP HENGELO (G):

DA-DROGISTERIJ
PARFUMERIE - ZONNEBANK

DREIUMME 45 - WARNSVELD
TELEFOON 23269

AGENTSCHAP RUURLO:

BOEKHANDEL

HOYTINK
BORCULOSEWEG 17 - RUURLO

TELEFOON 1263

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

FILIAAL ZUTPHEN:

WEVODRUK
NIEUWSTAD 29 - 7201 NK ZUTPHEN - TEL. 05750 - 12306

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

marianne
Felix Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld ) • tel. 2062

AGENTSCHAP STEENDEREN:

Mevr. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

BEGONIASTRAAT 3 - 7211 AL STEENDEREN
TELEFOON 2398



BINNEN ZIE JE PAS WATJE BUITEN HOUDT
U kiest zonwering natuurlijk vooral om het binnenkomende zonlicht te

kunnen regelen. Maar vergeet nooit dat u altijd in huis naar die zonwering
kijkt! Alle reden dus om te kiezen voor Estate, de zeer fraaie

topklasse-zonwering! Uitsluitend verkrijgbaar bij de specialist. En dat is

parket en zonwering

Garvelinkplein 20

05735-1661

ZONWERING DIE STAAT!

Voor de Paasdagen hebben wij weer
van die overheerlijke Paasprodukten voor U,
zoals:

• 33SSlOTT6n heerlijk gevuld met amandelspijs

Paasbrood
Paasgebak in diverse variaties

van Paasgebakje tot Paastaarten en Chipolata puddingen.

Dit alles is verkrijgbaar bij Uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18-VORDEN-TEL1384

vrijdag 17 en
zaterdag 18 april

Tegen inlevering van deze bon

HALVE PRIJS

MORSSINKHOF

Nieuwstad 14, Vorden
Dorpsstraat 32 A, Ruurlo

BATAVUS
de fiets die je niet voett

Fietsen
wordt steeds leuker

Kom eens kijken en maak een
proefrit op één van onze
kleurrijke modellen van 1992,
o.a. Giant, Batavus, Raleigh.

Rijwielspeciaalzaak FOKKINK
Garvelinkkampweg 2 - Ruurlo

Bloembindery Kicekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - 7251 DL Vorden

«05752-1508-Fax 3070

U kunt bij ons terecht voor:
Tuin Planten

Tuin Adviezen
Tuin Ontwerpen
Kamerplanten
Hydrocultuur

Boeketten
Bloemwerk

Kado Artikelen•
Aardewerk

en veel creativiteit
Ook voor Pasen, net even anders....

ZWEDEN: EK-voetbal

SPANJE: Olympische Spelen

f 1849,=
incl: 5 jaar volledige garantie

INSTALLATIEBUREAU

RUURLO

Dorpsstraat 4 - Tel. 1328

Lid:S.K.V.

Het Lindese Proathoes
houdt op zondag 28 juni

klootschiet-
toernooi

en daarom vanaf Pasen elke
zondagmiddag en woensdagavond
gelegenheid tot klootschieten.

En daarna gezellig een kopje
koffie drinken in het Proathoes.

Lindeseweg 23, Vorden, tel. 05752-6421
's Maandags gesloten

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

Martei
tlteJ, Joellrcffemll

Zutphenseweg 9, Vorden.

Plezier in casual

Samen de wereld opnieuw ontdekken en genieten van
vrije tijd. Het liefst in kleding waarmee je je overal thuisvoelt.

Zij: Stijlvolle 'Swinger' lakjas -~
Klassieke streeppullover \/r\r\ri

Hij: Meerkleurige college blouson VUU1
Sportieve pullover met streepdessin J

TCAFE - BAR - REST. - ZAAL

Herh
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

Maak het u met de komende Paasdagen eens gemakkelijk en bestel zo'n heerlijke

HERBERG SALADE
Huzaar, Russisch Ei, Zalmsalade, Bittergarnituur

(Gaarne vroegtijdig bestellen)

Of kom er eens uit op 2de Paasdag
U kunt ook deze dag bij ons terecht voor een belegd broodje,

eenvoudige lunch, pannekoeken of uitgebreide maaltijd.

1e PAASDAG GESLOTEN

15 soorten Pannekoeken
(RESERVEREN TEL. 05752-2243)

Kom gezellig even binnen wandelen,
en bekijk onze paascollectie.
Fleur je huis eens gezellig op met
een leuke paasboom!

We hebben o.o.:
nostalgische eieren
houten haasfiguren
leuke paaslopers
paastafelkleden
pluche kuikens
paasservetten etc.

BARENDSEN
G E S C H E N K E N
Kerkstraat 1 -\forden -Telefoon 05752 -1742



H.C.I. HENGELO (GLD)
WEET U METEEN ALLES OVER BOUWMATERIALEN!
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VAC\,

TEVENS ZEER OMVANGRIJKE COLLECTIE BADKAMERS, OPEN HAARDEN,
KEUKENS, SIERBESTRATING EN WAND - EN VLOERTEGELS.

KLUVERS
SPORT-TOTAAL 7»
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41.VORDEN.Tel.057S2-1318

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE
Raadhuisstraat 18,7251 AB Vorden, Tel. 05752-1849

Op werkdagen geopend tot 13.00 uur.
Na 13.00 uur volgens afspraak.

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.

Sneller,
veiliger, gemakkelijker:

de geldautomaat van
de Rabobank

24 uur per dag

Rabobank G)
Meer bank voor je geld

Een nieuwe vorm
van geluid

Beosystem 2500. In niets lijkt het op de audiosystemen

die u gewend bent Zelfs niet op die van Bang&Olufsen.

Eén speelse vorm kombineert een krachtige AM/FM

radio, een CD-speler en een superieure cassetterecor-

der. Plus - en dat is het bijzondere - twee nieuw ontwik-

kelde aktieve luidsprekers, die zorgen voor een indruk-

wekkend ruimtelijk geluid. Het Beosystem 2500 is pure

magie. Als u daar niet zomaar in gelooft, is er maar één

oplossing. Bij ons komen kijken en luisteren naar deze

nieuwe vorm van geluid.

Bang&Olufsen
3 jaar garantie

VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8-7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

Eigen technische dienst

Luxe brood en Banketbakkerij

Jan Hartman
kan voor uw gezellige en smakelijke Paastafel zorgen

met o.a. de volgende sortering:

A'dam roomboter
paasbrood
met Amandelspijs

Roomboter
paasstollen
met Amandelspijs

Eierbrood

Suikerbrood

Rozijnen en

Krentenbrood

Melkbrood

Witbrood

Vloerbrood

Volkorenbrood

Volkorengrof

Tarwebrood

Gelderse Tarwe

Tarwerogge

Molenbrood
gemalen op de
Hackfortse molen in Vorden

Waddenbrood

Muesli

Kleinbrood

Puntjes

Kadetten

Bolletjes

Maanzaadbolletjes

Sesambollen

Koffiebroodjes

Croissants

Hamcroissants

Kaascroissants

Harde broodjes
Alle soorten

Frans Stokbrood

Uienkruier

Sausijzenbroodjes

Limburgse vlaaien, in diverse smaken
appelvlaai, kersenvlaai, abrikozenvlaai, rijstevlaai

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
Chocolade-eitjes en Paasschuim

OOK VOOR DIABETICI

Alle brood en banket wordt gebakken in
onze moderne brood en banketbakkerij
van uw Warme Bakker extra fijn

Dorpsstraat 3 - Telefoon 1386 - Specialiteit: Bolussen
Wij wensen U Prettige Paasdagen met veel zon

NIEUW en GEBRUIKT
POWER EQUIPMENT

Branderhorstweg 5 - Keijenborg
gem. Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2026

Land- en tuinbouwmechanisatie

Reparatie en slijpinrichting

3.000 m2 proefterrein

15 demo-machines beschikbaar

PAAS-AANBIEDING

KINDERSCHOENEN
in de BETERE MERKEN

voor
BETAALBARE PRIJZEN!

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
bij aankoop van een paar

KINDERSCHOENEN van boven de f 50,-

~l

L

f l O,-korting
Ge/of/g t/m 30 april 1992 j

GEVERINK
Schoenen - Lederwaren RUURLO

Ook het adres voor al uw schoenreparatie.
Pedicuren volgens afspraak
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