
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobanknr.36.64.02.374/ABN AMROnr.48.63.19.245/Postgironr. 1 20 58 67

Donderdag 18 maart 1993
54e jaargang nr. 51

LidNN.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,- per jaar (inkl. 6% BTW)

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,

Vierakker, tel. 05754-1310

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

QEMEENTEff ULLETINyORDEN

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

Burgemeester E J. 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.

NFORMATIEAVOND FIETSPAD LANGS DE
RUURLOSEWEG

Op donderdag 25 maart aanstaande om 20.00 uur is er in de grote zaal van het
Dorpscentrum te Vorden een voorlichtingsavond over de plannen voor de aan-
leg van een fietspad langs de Ruurloseweg (de voormalige rijksweg van Vor-
den naar Ruurlo). Voorzitter van deze avond is burgemeester E.J.C. Kamerling.
Zowel wethouder W.M. Voortman als deskundigen van de provincie Gelder-
land geven een toelichting op de plannen. U krijgt de gelegenheid om schrifte-
lijk vragen te stellen. De deskundigen zullen proberen om deze vragen na de
pauze te beantwoorden.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open en kunt u de tekeningen bekijken die aan de
wanden van de grote zaal zijn opgehangen
Iedereen is van harte welkom.
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ANDMETEN IN PLAN
DE WOGT

(WICHMOND)

Binnenkort zal de Heidemij het ter-
rein tussen de Baakseweg, de Hack-
forterweg en de Lindeselaak gaan op-
meten. Dit is nodig om een nieuw be-
stemmingsplan voor woningbouw
voor te bereiden in Wichmond. In-
dien u daarom verzoekt zullen de me-

dewerkers van de Heidemij zich legi-
timeren.

NGEKOMEN BOUW-
AANVRAGEN

Op 9 maart 1993 heeft de heer J.H.
Brummelman Deldensebroekweg 6
te Vorden, vergunning gevraagd voor
het oprichten van een woning op het
perceel Deldensebroekweg 6 te Vor-
den.

Herinrichting centrum dorp
start eerste week april
Wethouder W.M. Voortman (P.v.d.A.) deelde dinsdagavond
in de commissie Middelen en Gemeentewerken mede dat in-
middels een zestal ondernemers aan de Dorpsstraat aan het
college kenbaar heeft gemaakt om op de bevoorradingsweg,
welke aan de zuidzijde van de Dorpsstraat is gesitueerd, te
worden aangesloten.

Eremedaille in zilver
voor Herman Olthof

Dit houdt ™-gens Voortman in dat in
de eerste week van april begonnen
kan worden met de herinrichting van
het centrum van het dorp. 'De aan-
besteding J^eft inmiddels plaats ge-
vonden ci{B werken zijn gegund. De
begrotingen zelfs onder de raming',
aldus Voortman.
Het aansluiten van de ondernemers-
panden op de bevoorradingsweg
houdt tevens in dat er aan deze weg
voldoende parkeerplaatsen zullen
worden geschapen. Dit ter kompensa-
tie van de parkeerplaatsen welke ten-
gevolge van de herinrichting in de
kom van het dorp verloren zullen
gaan.

De raad van Vorden heeft nl. destijds
te kennen gegeven dat de gehele
herinrichting niet mag leiden tot ver-

Vanwege het feit dat hij 40 jaar onafgebroken als jachtopzichter in dienst is geweest bij de fam.
Thate, werd Herman Olthof vrijdagavond 12 maart door burgemeester Kamerling onder-
scheiden met de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Het deed burgemeester Kamerling
genoegen dat Olthof scherp let op los-
lopende honden.
'Ook het gemeentelijk beleid is dat de
honden aan de riem horen. Helaas
geeft men hier niet al teveel gehoor
aan. Loslopende honden kunnen het

wild danig verstoren waardoor ernsti-
ge ongevallen kunnen ontstaan als het
wild door het opjagen van de honden
de weg oversteekt', aldus burgemees-
ter Kamerling die er op wees dat Her-
man Olthof zich in bestuurskringen
verdienstelijk heeft gemaakt in de

bosbrandweer Achterhoek en Lie-
mers en de jachtopzienersvereniging.
Ook verricht Olthof werkzaamheden
voor het Ministerie van Defensie. Hij
beheert het militair oefenterrein Het
Groote Veld, dat midden in het land-
goed Den Bramel ligt.

mindering van het aantal parkeer-
plaatsen.
De in aanbouw zijnde woningen aan
de Insulindelaan zullen eind april, be-
gin mei door Thuis Best worden op-
geleverd, zo liet wethouder Voortman
de commissie verder weten. Het col-
lege kreeg een positief advies op de
vraag om alvast door te mogen gaan
met de rekonstruktie van de Insulin-
delaan. Het benodigde geld is destijds
reeds bij de eerste fase van de rekon-
struktie van de Insulindelaan door de
raad gevoteerd.

Lezing van mr.
R J. E.M. van
Zinnicq
Bergmann
In de Bibliotheek
In verband met de Boekenweek zal de
schrijver van het boek 'Het doel be-
reikt', de heer mr. Van Zinnicq Berg-
mann, op donderdagmorgen 1 8 maart
komen praten over zijn jeugd, zijn
studie, zijn ervaringen in de oorlog en
aan het hof.
Deze lezing wordt gehouden op de
begane grond van de bibliotheek.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de open-
bare bibliotheek.

Veel reactie op
'Jaar voor de
Ouderen'
Zoals bekend is door de Eu&ifie
meenschap het jaar 1993 uf^

ese Ge-
roepen

tot het 'Jaar van de Ouderen en wordt
er ook in Vorden aandacht besteed

' aan dit thema. De brief die is uitge-
gaan naar zo'n 100 verenigingen en
instellingen heeft al eenJBüzonder
grotere reactie opgeleven^bver 14
extra activiteiten, bestemd voor 55-
plussers, is al een besluit genomen en
nog steeds komen er reacties binnen.
Omdat rond l april het voorlopige
programma rond moet zijn voor pu-
blikatie .worden besturen van vereni-
gingen en directies van bedrijven
vriendelijk verzocht op korte termijn
een eventuele actie op te geven aan
het centrale meldpunt: Kantoor van
de SWOV, Dorpscentrum, Vorden
(tel. 3405).

Muziekexamens
'Concordia'
De Vordense muziekvereniging Con-
cordia is reeds vanaf de tachtiger ja-
ren bezig met het opleiden van haar
leerlingen via de Muziekschool te
Zutphen. Telkenjare worden de lesja-
ren van de diverse leerlingen afgeslo-
ten met een examen. Het diploma is
erkend door het ministerie van WVC
en heeft daardoor in het openbare le-
ven een blijvende waarde.
Ook in de afgelopen weken hebben
diverse leerlingen van Concordia en
dergelijk muziekexamen afgelegd.
Voor het A-diploma slaagden: Bilal
Akkul, trompet — Masja van Wijk,
dwarsfluit — Marieke Besselink en
Nicole te Damme, beiden op klarinet.
Uitzonderlijk was de prestatie van
Mark Heuvelink. Deze nog jonge
leerling slaagde voor het D-diploma.
Na eerst te zijn geslaagd voor het
theorie-gedeelte, werd het praktische
gedeelte in het openbaar afgelegd op
zondag 14 maart in de Hanzehof te
Zutphen. Begeleid door 'Concordia'
o.l.v. H. Kraxner, speelde hij met z'n
tuba het nummer 'The Cavalier'.
Voorzitter Kraayeveld mag met recht
trots zijn op deze jonge muzikanten.
Aanvulling door jeugdleden is een
zeer goede zaak voor het orkest en de
muziekvereniging kan dan ook met
vertrouwen de toekomst tegemoet
zien. Voor de nabije toekomst wordt
momenteel hard gewerkt om het pro-
gramma voor de uitvoering op 8 mei
a.s. in te studeren.
Leerlingencoördinator Brunnekreeft
deelde nog mede dat Concordia per
jaar een gelimiteerd aantal lesplaat-
sen bij de muziekschool krijgt. Vanaf
heden kunnen voor het lesjaar 93/94
reeds leerlingen worden aangemeld
voor diverse instrumenten.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de
Cantorij. 5e Zondag 40-dagentijd. Er is zon-
dagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. P.W. Dekker,
viering H.A.; 13.00 uur ds. P.W. Dekker, viering
H.A.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 21 maart 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 20 maart 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 maart Pastor
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 20-2) maart dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: Het Vaar-
werk 1.

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

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

Dierenarts van zaterdag 20 maart 12.00 uur tot
maandagochtend 7 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 20-27 maart J.H. de Lange, Lochem,
tel. 05730-54357.
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. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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 zining in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres: Post-
bus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres: Ho-
gestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

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 maart mevr. Gille, tel. 2151 b.g.g.
1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdlenst 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.

WV Openingstijden kantoor: ma. t/m do.:
10.00-13.00 uur; vr. 9.30-12.30 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. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. A. Walpot-Ha-
jjoort, oecumenische dienst Herv. Kerk.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 maart 17.00 uur Woord- en com-
munieviering.
Zondag 21 maart 10.00 uur Oecumenische
viering in de N.H. Kerk Wichmond.
Weekend-Wacht-Pastores: 21-22 maart Pas-
tor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau 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 iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

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.

Paas-voorjaarsnummer
In week 14 (5 tot 9 april) verschijnt ons Paas-voorjaars-
nummer, in alle vier edities van Contact. Berichten en
advertenties gaarne voor of op dinsdag 23 maart a.s. inle-
veren.

de Redactie



OPEN
H U I S

Dat onze zaak zowel creatief als behulpzaam
is, willen wij bewijzen in ons open huis op

18-19 en 20 maart a.s.
Bij ons kunt u gerust binnen-
stappen om te oriënteren en
te informeren! Vooral nu de
nieuwe voorjaarscollectie in
aantocht is, zullen wij u van de
nieuwste kleuren en design's.
graag op de hoogte houden.

D A M E S M O D E

Vorden Zutphenseweg 29
Tel. 05752-1971

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen

NaardeHUISHOUDBEURS
14,15,19 en 21 april

Vertrek Ruurlo: 8.00 uur
Vertrek Vorden: 8.15 uur
Vertrek Zutphen: 8.30 uur

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8.50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling: als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: Knies veekar (2
koeien); onderstel opraap-
wagen; stortkar op luchtban-
den. H.W. Wesselink, Eiken-
laan 23, tel. 6774.

• TONEELGROEP LINDE
presenteert: 'Het meisje met
het Leeuwenjong', 27 maart
a.s. om 19.45 uur in het Dorps-
centrum.

• GEVRAAGD: autostoeltje
merk: Bèbè-comfort. Tel.
05752-3348.

• TE KOOP AANGEBODEN:
onderd. voor een koude/lage
kas plus eenruiters..Leesten-
seweg 32, Vierakker, tel.
05750-23027.

• TE HUUR GEVRAAGD:
zelfstandige woonruimte voor
ouder echtpaar. Bij voorkeur
buiten dorpskern Vorden. Tel.
Vorden 3779.

• ATTENTIE: verkoop aan
huis. Verse haantjes, kip en
eieren enz. Poelier T. Rossel,
Nieuwstad 45. Tel. 1283.

• TE KOOP: MBT geteelde
aardappelen en witlof. Tuin-
derij Bannink, Hulshofweg 8,
Ruurlo. Tel. 05736-1311.
Aardappelen eventueel be-
zorgd.

• TE KOOP: Steinway piano
i.z.g.st. f 8.000,-. Inl.: tel.
05752-1443.

• TE KOOP: motorgazon-
maaier met opvangbak i.p.st.
Tel. 05735-3144.

• GEZOCHT: goed tehuis
voor gesteriliseerde lapjes-
poes, geb. 20-1-'91. Gewend
aan honden. Tel. 05735-2275.

• TONEELGROEP LINDE
presenteert: 'Het meisje met
het Leeuwenjong', 27 maart
a.s. om 19.45 uur in het Dorps-
centrum.

• TE KOOP: kleine walno-
tenboompjes. Tel. 05752-
1439.

• TE KOOP: Bijenschuurtje
voor 6 volken. Tel. (05752)
1282.

• TE KOOP: prima hooi,
f 4,- per baal. Klein Bramel,
Het Stapelbroek 2, tel. (05753)
7209.

Winterswijk Misterstraat 76
Tel. 05430-13980

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14
Tel. 08340-60416

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

BOSVRUCHTEN-VLAAITJES
Gevuld met 7 soorten bosvruchten.

DIT WEEKEND:

5 HALEN 4 BETALEN

ACHTERHOEKSE BOLUSSEN
Ouderwets lekker! DIT WEEKEND:

6 VOOR 4,95

'N OOSTERSE LEKKERNIJ:

BALI BROODJES
met pikante vulling

PER STUK 1 ,65

zie ook onze dagaanbiedingen

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

GRATIS
JUIN AGENDA

PLANNER & LOGBOEK a 14,90

bij aankoop van een tuinboek.

Raadhuisstraat 22 - VORDEN - Tel. 3100

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

Café 't HOEKJE
Spalstraat 1 — Hengelo (Gld.)

Op zaterdag 27 maart a.s. ontwaken
wij weer uit onze winterslaap met een
spetterend optreden van de 10-mans
formatie:

NOT BEETHOVEN
Zij brengen soul- rhythm en blues
covers van o.a. de Bluesbrothers, Joe
Cockeren B.B. King.

Aanvang optreden 21.30 uur.
Toegang gratis.
Vol is vol.

NEVER MIND

VOOR BUS INFORMATIE BEL:05440 - 64145
TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants & belastingadviseurs

Als de fiscus u teveel wordt

Voor het verzorgen van uw

BELASTINGAANGIFTE 1992

nodigen wij u ook dit jaar weer uit

op één van de volgende avonden:

Maandagavond 22 maart

van half? tot half9

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon: 05752-1485 Telefax: 05752-1689

Omdat het weer bijna lente is:

LENTE BURGERS
verrassend lekker!

100 gram 1.85

Fijne verse worst 1 KHO 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,95
Slavinken per stuk 1,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,i0 7,95

Rundergehakt 1 «HO 12,50

Schouderkarbonade 1 kilo 7,95

MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

BAMI of NASI
1 kilo

5,95
SPECIALITEITEN

PAMPA
SCHIJVEN

s haien 4 betalen

Gebr. Runder rollade
100 gram 1,95

Schouder Ham
100 gram 1,39

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker J

100 gram 2,85

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

Riblappen
1 kiio 13,90

Runder gehakt
1 kilo 9,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

DOOS VIOLEN
10,95

2 BOS
bloemen 8,95

2BEGONIA's10,-

DE VALEWEIDE-bloemen

AFPAKTASSEN
vanaf 15,00

BINNENBANDEN

brandvragt
• twello

6,50
BUFTENBANDEN
vanaf 10,00

WAT DENKT
U HIER VAN!

Opel Kadett2-drs. 13S Combo wit 7-1986 145.000 km 8.500,-
Opel Kadett 5-drs. 12SLS blauw 3-1987 149.000 km 12.900,-
Opel Kadett 3-drs. 13NCIub wit 3-1987 83.000 km 13.250,-
Opel Kadett 4-drs. 16DLS grijs 3-1987 186.000 km 15.250,-
Opel Kadett 4-drs. 18SLS zilver 7-1987 122.000 km 12.750,-
Opel Kadett 3-drs. 13SLS grijs 4-1987 95.000 km 12.900,-
Opel Kadett 3-drs. 13NLS rood 4-1988 93.000 km 14.900,-
Opel Kadett 3-drs. 13SLS grijs 2-1988 76.000 km 15.500,-
Opel Kadett 4-drs. 16DLS blauw 8-1988 123.000 km 14.600,-
OpelVectra 4-drs. 16iGL Rembr. zilver 4-1991 72.000 km 29.750,-
Opel Vectra 4-drs. 18SGL blauw 1-1989 144.000 km 22.330,-
Opel Omega 5-drs. 2.0i Station blauw 4-1989 82.000 km 22.750,-
Opel Manta 2-drs. 2.0E Berlina grijs 6-1983 133.000 km 9.850,-
Fiat Uno 3-drs. 60S Carara wit 1-1988 93.000 km 9.900,-
Fiat Ritmo 3-drs. 70CL LPG zilver 9-1987 155.000 km 8.900,-
Renault 5 3-drs. 1100 TL rood 1-1989 58.000 km 13.950,-
Volvo 340 3-drs. 1400 Special wit 9-1989 71.000 km 15.950,-
Talbot Horizon 3-drs. 1500 Aut. wit 4-1983 99.000 km 4.950,-
VW Golf 2-drs. 1.6 Gis cabriolet wit 1980 73.000 km 17.250,-
Ford Escort 3-drs. 14 i clx aut. blauw 6-1990 48.000 km 21.500,-

Bezoek voor nog meer keus ons önunruil wagenpark

VAN DER KOOI OPEL-GM
DEALER

TRAMSTRAAT 13-31 - LOCHEM - TEL. 05730-52555

Extra grote ROZESTRUIK 6,95 7 PRIMULA'S
m



Gelukkig en blij zijn we met de
geboorte van onze zoon

Remon
broertje van Maurice

Ben en Wilma
Korenblik-Kersten

13 maart 1993

Hoetinkhof187
7251 WH Vorden

Met vreugde en blijdschap ge-
ven wij kennis van de geboorte
van onze zoon

Roy

Wim en Marjet Bargeman

10 maart 1993.
Kerkhoflaan 7,7251 JW
Vorden. Tel. (05752)2671.

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties in welke vorm dan ook
die ons 25-jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Bennie en Dinie
Lenselink-Toonk

„deBonekamp"
Schuttestraat 20
7251 MZ Vorden

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

HERMANUSVAN
DER MEIJ

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen en
kleinkinderen.

Vorden, maart 1993.

SPARTA

UITVOERING
20 MAART

Sporthal 'tJebbink

Aanvang 19.30 uur

KOMT ALLEN!

IE5EN
BEATRIXPLEIN 6 DORPSSTRAAT 4
7031 AJ WEHL 7251 BB VORDEN
tel:08347-81378 tel:05752-3006

Weer volop
BLOEIENDE

8D
GROENE

BUITEN- en
BINNEN-

PLANTEN

WORDEN
Ruurlowvwg 6Sa, Vonten

Tel. 05752-3671

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807

^

Vrijdag 2 april '93 zijn wij

Andries de Roode
en

-x- LenydeRoode-Duijm

*
-X-

*

**

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen
en kleinkinderen te vieren op vrijdag
2 april a. s..

Receptie van 1 6.00 tot 1 8.00 uur bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

#

*
*
*i

*

*

'tGulik11,
7251 CS Vorden.

*
*

*
*
*

Tot ons intens groot verdriet is nu ook overleden mijn
lieve tweede dochter en onze zus, schoonzus en tante

INEKE

H.K. Lettink-Dommerhold
Herman-Corry
Dick-Tanja
René-Sandra
Annelies, Bauke en Mart
Hetty-Theo
Katja en Peter

16 maart 1993.
Prins Clauslaan 23, Vorden.

Verslagen zijn wij door het geheel onverwacht overlij-
den van het bestuurslid en secretaresse van onze ver-
eniging

JEANINE VAN DEN BERG-
SIKKENK

Ons medeleven gaat uit naar haar man Henk, hun kin-
deren Sander en Ronald en verdere familieleden.

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
De Graafschap Vorden.

Heden werd plotseling uit onze familiekring weggeno-
men onze geliefde zwager en oom

ZWIER REGELINK
WEDUWNAAR VAN JANTJEN WUESTENENK

in de ouderdom van 82 jaar.

J.B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regeling
H.J. Smeenk-Wuestenenk
D. Pardijs
H.J. Pardijs
A.H. Pardijs-Wuestenenk

Vorden, 11 maart 1993.

MONUTA
verzekert en verzorgt

de uitvaart "
betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05750 -1 29 31
dag en nacht bereikbaar

Kinderkleding en
speelgoedbeurs ,,Ot en Sieri'

De peuterspeelzaal „Ot en Sien" houdt
op zaterdagmorgen 20 maart een
kinderkleding en speelgoedbeurs in de
peuterspeelzaal aan Het Jebbink 13A te
Vorden (bij de sporthal).

Tegen zeer redelijke prijzen worden te koop
aangeboden:
baby- en kinderkleding, positiekleding, laarzen,
pantoffels, kinderspeelgoed en kinderboeken.

De organisatoren hopen op een grote
opkomst, derhalve tot ziens op
zaterdag 20 maart 1993.

Ni AMENS ONS ALLEN

HEEL HARTELIJK DANK
VOOR UW BELANGSTELLING,
IN WELKE VORM DAN OOK,
TIJDENS DE EUROPESE WEEK.

de Wehme

Stichting tot Huisvesting
van Bejaarden te Vorden

MENSEN IN NOOD

KLEDING-
INZAMELING

voor zieken, bejaarden en gehandicapten.
De vergeten groepen in Oost-Europa.

ZATERDAGMORGEN 20 MAART A.S.
van 9.00-12.00 uur

In St. Antoniuskerk Kranenburg en
Christus Koningkerk Vorden.

Piek uur!
Voor bier en frisdranken

Zaterdags tussen 17.00 en 18.00 uur

Ouderwets gezellig!!!
Hengeloseweg 14 Vorden Tel. 05752- 2222

Voor het versnipperen van hout
en afvoeren van snippers:

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32 - Toldijk

Tel. 05755-1527

Schoon water
broodnodig.

HELPSIMAVI

Door uw gift kan er een kraan open
in de ontwikkelingslanden.

Collecteweek 28 maart t/m 3 april 1993.

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ieJierherg

OUDERMIDDAG
a. s. ZON D AG 13.30 u.
Degenen die hun briefjes nog niet

ingeleverd hebben, kunnen dat tot
zaterdag alsnog doen.

De ouderraad.

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

Gebr.
Kettelerij b.v.
Vorden
Het bekende bedrijf voor:

- tuinadvies
- aanleg
- onderhoud
- beplanting

Adviesdagen vrijdags
en zaterdags
ADDINKHOF16.
Bereikbaar vanaf
deZutphenseweg.

Belnr. 05752-2054/3778

Vrijdag 19 maart a.s.
In verband met grote bruiloftspartij

Voorcafé tot 00.30 uur
GESLOTEN

Doipsstraat -i-1, Vorden. Tel. 05752-1770

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

HAMLAPPEN

4,98500 gram

Zeeuws Spek -i
100 gram l •

Saté-stokjes
3 stuks

SPECIAL:

Kruiden
Biefstuk

100 gram

2,95

VLEESWAREN
SPECIAL:

Gebraden
Tuinkruiden

Rollade
100 gram

2,95
KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

GROTE KROPPEN
KASSLA PER STUK

1,50
NIEUW!

VORDENSE
RAUWKOST

250 GRAM

1,95
RADIJS

2 BOSSEN

2,50
MAANDAG
22 MAART:

PANKLARE

KAS-
ANDIJVIE

500 GRAM

250

DINSDAG
23 MAART:

PANKLARE
BAK-

SCHOTEL

500 GRAM

250

WOENSDAG
24 MAART:

PANKLARE

RODE
KOOL

500 GRAM

95

Fam. J. Huitink - Burg. Galleestraat 3 - Vorden

KRENTE-
BOLLEN
nu 6 halen

5 betalen

KROKUS
1,25NU VOOR

gemaakt met Zwitserse room
en chocolade

VRUCHTEN
VLINDER
voor 1,55

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN • TEL 1384



En binnenkort zit

KiWJ'S 500 gram

Oh Slagersachterham
100 gram van 2.99 voor

Oh Appelsap
liter van 1.39 voor

Schouderkarbonade
kilo

Oh Magere
vruchtenyoghurt
Diverse smaken - liter van 2.69 voor

D3KG-OTT Frans stokbrood

van 2.09 voor

99

99
6.98

1.99

Sparen voor prachtige
Hartman zonnestoelen

Deze week gaan onze eerste klanten al met zo'n prachtige Hartman zonnestoel naar
huis. U bent nog niet zover? Of u bent nog niet begonnen met sparen?
Niet getreurd.

Vanaf deze week krijgt u nog 18 weken gratis een stempel bij elke f 25,00 aan bood-
schappen en dan is de kaart snel vol. Die volle kaart met 16 stempels opent voor u en
uw gezin de poort naar die prachtige, stapelbare Hartman zonnestoelen en tafels in
de kleuren: wit, champagne, bordeaux en mosgroen.

Ziet u zichzelf al zitten? Als u mee doet: wij wel!!
Voor deze aanbiedingen hoeft u het niet te laten.

Aanbiedingen geldig van 15 t/m 20 maart alleen bij:

MOLENHOEK

Albert
Hengelo (G)

IN DE MOLENHOEK
DE „WINKELSHOEK"
VAN HENGELO
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Fleurige modebeelden bij shows
van modehuisLammers

Modehuis Lammers heeft maandag tijdens een drietal modeshows in zaal „Bakker" in Vor-
den kleurrijke mode in mooie stoffen en dessins laten zien. Het mode h u is heeft kleding tot en
met maat 57 voor zowel de jonge als de wat oudere vrouw.
Medewerking verleende optiek Siemerink door de laatste trend in brillen te showen. Bloemen-
huis Dijker man had met enkele fraaie voorjaars-bloemstukken de zaal opgefleurd en zorgde
voor de mooie boeketten die de mannequins ontvingen.

Voor oudere dames toonde Lammers
japonnen in pastelkleurige prints en
ook gcdessinecrdc lange blouses of
blousons op effen rokken. Voor jonge
vrouwen zijn zwierige lange jurken in
Prinsesse stijl of rokken met veel
splitten een 'must'.

Modehuis Lammers heeft een grote
collectie japonnen, ook in tusscnma-
tcn, die tonen als een deux-pièce
oniat een schootje aan de taille is ge-
zet, maar wel uit één geheel bestaan.
In de grote maten werden enkele
fraaie twee- en driedelige ensembles
geshowd met bijvoorbeeld een ver-
lengd kraagloos jasje op een geplis-
sccrdc rok. Sommige jasjes van die

pakken hadden contrasterende biezen
en mooie knoppen en een pochet in
het borstzakje.
Voor jonge vrouwen showde een
mannequin in maat 38 enkele vlotte
tweedelige japonnen met mille-fleurs
dessin, bestaande uit een overhemd-
blouse die in de wijde rok werd ge-
dragen.

Bij de combinatiemode vielen de
mooie rokken met plooien op. Daar-
bij werden ondermeer blouses met
een tunnel in de taille gezien, die over
de rok (of broek/bermuda) worden
gedragen. Opmerkelijk is dat stoffen
met stippen in combinatie met stre-
pen in dezelfde kleur in één kleding-

stuk zijn verwerkt. Voor sportieve
vrouwen heeft het modehuis tweede-
lige tricot T-shirt pakken en lange
broeken of bermuda's in combinatie
met fleurige truien of vesten.

Mantels

Modehuis Lammers liet een keur aan
lange en korte regenjassen, jacks en
coats zienji pasteltinten, maar ook in
tomaatro^P^n blauw. Heel leuk was
een korte, wijde jas in een B B-ruitje
voor jonge vrouwen. Voor oudere da-
mes heeft Lammers ook kraagloze
rechte blazers en mooie regenjassen
die tonen als een zomermantel.

Jaarvergadering
varkenshouderij-
kern
De leden van de varkenshouderijkern
Eibergen-Groenlo-Ruurlo- Vorden
kwamen op 10 maart jl. bijeen. De
voorzitter opende de vergadering met
een terugblik. Hierna volgden de ver-
slagen van de secretaris en penning-
meester.
Met de bestuursverkiezing werd ook
de heer G. Dijkman herkozen. Af-
scheid werd genomen van de heer G.
Lindenschot, in zijn plaats werd de
heer T. Dijkman gekozen. Ook werd
men voorgesteld aan de nieuwe be-
drijfsdeskundige, de heer G. Teunis-
sen, die de plaats inneemt van de heer
H. Halfman.
Na het huishoudelijk gedeelte was het
woord aan de heer H. ten Elshof, die
verslag deed van zijn studiereis naar
de voormalige DDR en Polen. De ex-
DDR telt bijna 1 7 miljoen inwoners,
de grootste stad is Berlijn, met 3,4
miljoen inwoners.

In de voormalige DDR heeft altijd
een planeconomie bestaan wat
inhoudt dat er collectieve bedrijven
waren en beslissingen centraal wer-
den genomen. Het was een afge-
schermde markt met een exporthan-
del die voornamelijk op het oostblok
was gericht. Nu wordt gestreefd naar
markteconomie waarbij de hele infra-
structuur van de grond moet komen.
Van de 10,8 miljoen ha waren in de
ex-DDR 6,1 miljoen ha in gebruik
voor de landbouw. Er zijn veel oude
huizen en gebouwen.

Polen is een volksrepubliek en heeft
een oppervlakte van ca. 9 maal Ne-
derland en een inwoneraantal van 38
miljoen inwoners. Tot 1950 vond het
grootste deel van de bevcJking zijn
bestaan in de landbouw, ̂ »r nu is
industrie de belangrijkste^estaans-
bron. In Polen is de landbouw de
slechtst beloonde bedrijfstak.

JongGelre
Jong Gelre organiseert vrijdagavond
19 maart een dropping. Het vertrek is
vanaf de parkeerplaats bij Café Es-
kes.

Succesvolle uitvoering
Vordens Toneel
Afgelopen zaterdagavond werd in een goed gevuld Dorpscen-
trum de jaarlijkse uitvoering van het Vordens Toneel gege-
ven. Het stuk 'Drie klepels in het hoenderhok' handelde over
het wel en wee op de boerderij van de drie generaties Hoen-
dervanger, sinds jaren een mannen huishoud ing.

Dat ging goed zolang er een huis-
houdster in huis was. De oplossing
zou zijn als Thomas (Jan Weigraven)
zou trouwen met Charlotte (Wilma
Kortboyer). Maar de laatste is gevoe-
lig voor roddels en stelt de trouwerij
uit.
Haar dochter van 19 (Ellcs Koersel-
man) en Thomas' zoon van 20 (Wim
Pennings) onder een dak is vragen om
moeilijkheden.
Zo kan 't gebeuren dat opa (Jo Hulle-
man), noodgedwongen in een bejaar-
denhuis geplaatst, heimwee krijgt.
Vooral naar de kleinzoon van hem.
Hij komt dan ook terug met een hele
jonge vriendin (Floran Schurink),
waar hij mee op de zolder dreigt te

bivakkeren. De verwikkelingen raak-
ten in stroomversnelling. Zaken als
een nieuwe huishoudster (Willic Bo-
gcrs) die zich aanmeldt met haar ge-
reïncarneerde Hendrik (een parkiet-
je). Tot overmaat van ramp heet de
knecht ook Hendrik (Johan Epping)
hetgeen vaak tot dubbelzinnigheden
leidde.
Alles wordt in de gaten gehouden
door klctsbuurvrouw (Willie Stok-
kink).
Het geheel werd tot een goed einde
gebracht mede door regiewerk van
Ans Hekkelman, die zeer tevreden
was over de neergezette rollen. Het
souffleerwerk in deze uitvoering
werd verzorgd door Gerda Ilbrink.

Zeventig jaar oud

Gymvereniging Sparta zit te
springen om seniorleden
De Vordense gymvereniging 'Sparta' bestaat deze week op de
kop af zeventig jaar. Geen aanleiding voor speciale festivitei-
ten. Wel zal de vereniging middels de uitvoering op zaterdaga-
vond 20 maart aandacht aan deze mijlpaal schenken. Sparta
draait voor verenigingsbegrippen met zo'n 280 aktieve leden
goed. Toch heeft het bestuur zorgen. Voorzitster Conny van
Woudenberg hierover.

V N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
4 hamlappen van ca. 125 gram
2 thcclepels tijm
2 thcelepels oregano
2 theclepcls basilicum
200 gram champignons,
in plakjes
l ui
4 theelepels tomatenpurec
4 theelepels mosterd

V L O G M A N

uiringcn en champignons en vouw de folie
goed dicht. Leg de pakketjes in een

voorverwarmde oven
van 200 graden C.
Lekker met stokbrood

Italiaanse
hamlappen in

folie
Sni jd de ui in ringen.
Roer de kruiden door de
mosterd en tomatenpuree en bestrijk het
vlees er mee. I.eg op een stuk a luminiumf 'o l ie
de uienringen, daarna de champignons, de
lapjes vlees en vervolgens weer een laag

en een salade
van bietjes.

Voedingswaarde per
portie:
Energie: ca. 800 kj
(190kcal)
Eiwit: 27 gram
Vet: 8 gram
Koolhydraten: 3 gram

'Door onder meer jazzgymnastiek en
aerobic in ons programma op te ne-
men, hebben wij de laatste jaren een
stijging van onze jeugdleden gekre-
gen. Op zich natuurlijk prachtig. Er is
evenwel geen kontinuïteit want wat
zie je bijvoorbeeld bij de jongens.
Wanneer ze zo'n jaar of vijftien zijn,
of in vele gevallen al jonger, dan gaan
ze voetballen en trekt gymnastiek niet
meer. Vandaar dan ook dat we maar
ongeveer tien mannelijk seniorleden
hebben. En deze groep wil maar het
liefst een balspel spelen, dus met an-
dere woorden rekreatief bezig zijn',
aldus Conny van Woudenberg.
Bij de dames is het aantal seniorleden
groter. De voorkeur van de meeste
dames gaat uit naar de reeds geme-
moreerde jazzgymnastiek en de aero-
bic. Een tiental dames houdt zich be-
zig met rekreatieve gymnastiek, ter-
wijl er ca. 12 dames aktief meedoen
aan wedstrijdgymnastiek, zij het op
een laag niveau.
'Deze wedstrijdgymnastiek willen
we de komende jaren meer gaan sti-
muleren. Een probleem daarbij is wel
dat je daar dan ook wel leiding voor
moet kunnen krijgen, hetgeen vol-
gens Conny van Woudenberg niet al-
tijd even gemakkelijk is. Gelukkig
voor Sparta kent de vereniging op fi-
nancieel gebied geen problemen.
Middels kontributie en een gemeen-
telijke subsidie kan 'de boel' draaien-
de worden gehouden.
Overigens is het bestuur er wel trots
op dat ondanks konkurrentie van an-

dere sportverenigingen en niet te ver-
geten de sportscholen de vereniging
nog zo'n groot aantal leden telt. Met
het oog op de kontinuïteit van de ver-
eniging is men ook druk doende het.
bestuur uit te breiden.
Conny van Woudenberg: 'Bestums-
uitbreiding is beslist noodzakelijk.
Sommigen van ons maken al zo'n
tien jaar deel uit van het Sparta-be-
stuur, en willen dolgraag hun kennis
aan nieuwelingen overdragen.'
Het bestuur bestaat uit slechts zes
personen te weten Conny van Wou-
denberg, voorzitter; Wilma Koers,
sekretaresse; Harm Eilander, pen-
ningmeester en de leden Tonny Lin-
nenbank, Harriet Bosman en Lydia
van Tongeren.
Sparta dankt in Vorden haar meeste
bekendheid dan de organisatie van de
Avondwandelvierdaagse. Op 14 juni
gaat dit wandelfestijn voor de 26e
keer van start. Nog even terug naar
het 70-jarig bestaan.

De uitvoering zaterdagavond in de
sporthal 't Jebbink staat in het teken
van een 'Reis om de wereld'. Dat wil
zeggen dat de deelnemende groepen
vanaf de kleutergroepen tot aan de
damcsrecreanten tijdens hun optre-
den een land uitbeelden.
Uitbeelding in kleding, muziek, ver-
siering etc. En er worden wat landen
'uitgebeeld'. In totaal zo'n zestien,
Rusland, China, Amerika, noem
maar op. In feite wordt de 'gehele we-
reld' in beeld gebracht!

Gedeputeerde Voerman bij
Industriële Kring Vorden
In plaats van op de gebruikelijke dinsdagavond, zal op maan-
dagavond 22 maart a.s. de heer Voerman met de leden van de
Industriële Kring Vorden van gedachten wisselen over de eco-
nomische betekenis van onze regio.
Uit een recent onderzoek, gehouden door een Duits weten-
schappelijk bureau, is namelijk gebleken dat Gelderland uit
286 Europese regio's als beste naar voren komt als het gaat
om economische activiteiten en ontwikkeling.
De vraag is in hoeverre de Achterhoek, en in het bijzonder
Vorden, daarbij in allerlei opzichten aansluiting kan vinden.
In verband met de economische belangen en de daarmee ver-
band houdende werkgelegenheid belooft het een belangrijke
en interessante avond te worden.

In commissie Financiën/Gemeentewerken/Alg. Bestuur

Voorlichting fietspad
Ruurloseweg
Vooruitlopend op de voorlichtingsavond voor de burgerij op
25 maart in het Dorpscentrum, gaf wethouder W.M. Voort-
man dinsdagavond in een gecombineerde vergadering van de
commissies Financiën/Gemeentewerken en de commissie voor
Bestuur een uiteenzetting over de stand van zaken met betrek-
king tot de aanleg van een fietspad langs de Zuidzijde van de
Rijksweg Vorden-Ruurlo. Een eenzijdig fietspad dat in beide
richtingen bereden kan worden.

Na de voorlichtingsavond zal het be-
stemmingsplan 'Ruurloseweg 1993'
ter visie worden gelegd. 'Wanneer de
ingekomen reakties zijn verwerkt dan
hopen we nog voor de zomervakantie
met een voorstel naar de raad te ko-
men. We kunnen daarna, na het aan-
kopen van de gronden, snel tot uit-
voer overgaan', aldus wethouder
Voortman die wel duidelijk kenbaar
maakte dat uitvoering in 1993 geen
haalbare kaart is.
Op vragen van de CDA-fraktievoor-
zitter A.H. Boers zei de wethouder
dat hij het niet waarschijnlijk achtte
dat er hier of daar aan woningen
akoestische voorzieningen getroffen
moeten worden. Zou dit wel het geval
zijn, dan is de wegbeheerder (de pro-
vincie) de eerst aangewezene voor
het betalen van de kosten, zo zei
Voortman.
Zowel A.H. Boers (CDA) als E.
Brandenbarg (VVD) toonden zich
wat bevreesd over eventuele bezwa-
ren die t.z.t. kunnen worden aangete-
kend tegen de kruispunten of de aan-

sluitingen op het fietspad, waardoor
er vertraging bij de aanleg zou kun-
ne n ontstaan.
Wethouder Voortman antwoordde
hierop dat er bij het voorontwerp
geen bezwaren tegen kruispunten zijn
geweest. 'Bovendien kan de raad
straks bij het vaststellen van het be-
stemmingsplan daar zelf rekening
mee houden'.
Het trajekt van het fietspad vanaf de
rotonde in het dorp tot aan het einde
bebouwde kom zal kosten voor de ge-
meente met zich meebrengen. Op
vragen vanuit de commissies kon
wethouder Voortman niet aangeven
om welke bedragen het zal gaan.
'Dat maakt onderdeel uit van de be-
sprekingen die we hierover nog met
de wegbeheerder moeten voeren', al-
dus Voortman die de aktiegroep Kra-
nenburg/Medler een pluimpje op de
hoed stak voor de wijze waarop deze
groep het gehele fietspadgebeuren
'warm' houdt. De commissies hoop-
ten dat het college bij de realisering
voortvarend te werk zal blijven gaan.

Vrouwenclub
Medler
Maandag 8 maart was de heer Van
Hoorn uitgenodigd. Hij liet dia's zien
over vogels en de natuur. De dames
vonden het prachtig en de heer Van
Hoorn beantwoordde de vragen. De
voorzitster bood hem een attentie
aan.

Jubileum ABTB
Eind van dit jaar, om precies te zijn
op 29 december bestaat de afdeling
Vorden van de CBTB 75 jaar. Ter ge-
legenheid daarvan zal tijdens de jaar-
vergadering van de afdeling op vrij-
dagavond 19 maart in het Wapen van

het Medler ideeën en suggesties van
de leden aangehoord worden, om zo-
doende straks het jubileum op pas-
sende wijze te kunnen vieren.

SPORT-nieuws

Waterpolo
De heren van Vorden hebben weinig
moeite gehad om het bezoekende Hy-
drofiel met de rake cijfers 8-2 te klop-
pen.
Dankzij doelpunten van Han Beren-
pas, Riek Groot Roessink, André
Karmiggelt, Arjan Mengerink en
Martin Siebelink kon deze monster-
score behaald worden.

Zwembadvereniging verwacht
duidelijkheid gemeentebestuur
De leden van de vereniging Zwem-Rekreatiebad 'In de Den-
nen' verwachten met haar voorzitter H. Vriend dat het ge-
meentebestuur van Vorden in april meer duidelijkheid zal
verschaffen over het voortbestaan van het zwembad.

Dat bleek tijdens de vorige week ge-
houden jaarlijkse ledenvergadering.
Drie jaar geleden heeft het bestuur bij
de gemeente een beleidsnota inge-
diend. Daaruit bleek dat het bad niet
aan de elementaire technische- en mi-
lieu-eisen voldoet.
Wil het bad ook in de toekomst voort-
bestaan dan dienen er voor circa
f 950.000,- aan investeringen te wor-
den aangebracht. Daarbij gaat het bij-
voorbeeld om een nieuwe betegeling,
het aanbrengen van buffers en nieuwe
fi l ters en het aansluiten op de riole-
ring.

De gemeente heeft tot nu toe niet on-
welwillend tegenover het zwembad
gestaan en heeft het bad zelfs als een
'basisaccommodatie' aangemerkt. Er
is echter nog geen concrete investe-
ringsbijdrage toegezegd.
Op 14 april buigt de raadscommissie
Welzijn en Milieu zich over de vraag
of het bad een garantie voor het beta-
len van rente en aflossing voor een
geldlening kan krijgen.
De leden van de zwcmbadvereniging
verwachten daarnaast ook een uit-
spraak van de raad over de positie van
het bad op de langere termijn.



Ouderavond bij Ot en Sien
Afgelopen woensdag 10 maart hield peuterspeelzaal Ot en
Sien weer de jaarlijkse ouderavond. Het bestuur vertelde over
het reilen en zeilen in het afgelopen kalenderjaar. De peuters
hebben veel leuke activiteiten gehad en de boomgaard bij de
speelzaal is omgebouwd tot een mooie buitenspeelplaats. Er is
een extra groep gestart op de woensdagmiddag. Financieel
kon het vorig jaar net uit, maar voor 1993 is de ouderbijdrage
voor het eerst in vijfjaar verhoogd.

Wachtlijst

Het grootste probleem voor de ouders
en het bestuur is de lange wachtlijst.
De bedoeling is dat een kind dat met
twee jaar is opgegeven, wanneer het 2
'/2 is een ochtend en een middag naar
de speelzaal kan. Het is nu echter zo
dat de peuters die op de wachtlijst
staan pas naar de speelzaal kunnen als
zij al bijna 3 jaar zijn. Zij kunnen dan
één ochtend of middag terecht. Pas
ruim na hun derde verjaardag kunnen
ze doorschuiven naar een groep van
twee dagdelen.
Kijkend naar de geboortecijfers van
de afgelopen jaren zal dit in ieder ge-
val de komende 4 jaar zo blijven. Of
de geboortecijfers zullen dalen is nog
onzeker.

Tweede lokaal

Het lokaal wordt 5 dagen in de week
volledig gebruikt en alle groepen zit-
ten overvol. Het bestuur heeft dit pro-
bleem aangekaart bij de gemeente en
gevraagd om een tweede lokaal om 3
nieuwe groepen van 2 dagdelen te
kunnen starten. Er is op gewezen dat
de speelzaal de enige voorziening is
voor de leeftijdsgroep van 2'/2 tot 4
jaar. De gemeente is waarschijnlijk
niet bereid te investeren in de bouw
van een tweede lokaal. De speelzaal
heeft geen geld om zelf iets te bou-
wen. Er wordt nu hard gezocht naar
een beschikbare ruimte in de kom van

Vorden. Deze is zeer moeilijk te vin-
den. Zonder (financiële) steun van de
gemeente ziet het bestuur geen oplos-
sing.

Wellicht kan een nieuwe speelzaal op
de Kranenburg enige verlichting ge-
ven. Een werkgroep is bezig deze
mogelijkheid te onderzoeken. Het
gaat hier echter maar om l nieuwe
groep, aangezien er daar niet meer
ruimte beschikbaar is. Dit is voor Ot
en Sien lang niet genoeg om alle kin-
deren met 2'/2 een plaatsje te geven.
Het bestuur liet als afsluiting van dit
punt de ouders dan ook weten dat
men er ook in- de toekomst rekening
mee moet houden dat de wachtlijst
zeer lang zal blijven. Het is zaak uw
kinderen bijtijds op te geven, want de
plaatsing gaat op volgorde van aan-
melding.

Voordracht

De avond werd afgesloten met een
voordracht door Martine Letterie
over het belang van (prenten)boeken.
Enthousiast vertelde zij wat voor
soort boeken er zijn voor de verschil-
lende leeftijden en hoe deze te gebrui-
ken. Na een boeiend verhaal maakten
veel ouders van de gelegenheid ge-
bruik de door de spreekster meege-
brachte boeken in te zien.

Zwemseizoen vol
bruisendeaktiviteiten
Als op l mei aanstaande het zwembad 'In de Dennen' zijn
poorten opent, staat de bezoeker een rijk scala aan aktivitei-
ten te wachten. Naast het bekende diplomazwemmen, aquaro-
bics, aquajogging en swimm-jogging bestaat er dit seizoen de
mogelijkheid tot deelname aan de opleiding voor snorkelbre-
vetten.
Het programma 1993 ziet er als volgt
uit:

l mei Opening swemseizoen
20 mei Dauwzwemmen (Hemel-

vaartsdag)
9 juni Jeugdrekreathlon

11 juni Rekreathlon volwassenen
21 t/m 25 juni Zwemvierdaagse
26 juni Midzomeravondzwemmen
31 juli Jeugdrekreatiespelen en Zo-

meravondzwcmmen

4 september Prestatiezwemmen
voor afstandbrevetten

5 september feestelijke Seizoenaf-
sluiting.

Daarnaast zijn er plannen in ontwik-
keling voor de organisatie van een
waterpolo-tournooi, een midgetgolf-
kampioenschap, een zeskamp en
brunchzwemmen.

MAART:
17 Welfare handwerken, de Wehme
17 S WO V Open Tafel, de Wehme
17 HVG dorp, Paasbijeenkomst
17 HVG Wichmond, eigen avond
18 KBO IJsselsenioren jaarvergade-

ring, Herfkens Baak
18 Kegelen in de Boggelaar
18 ANBO Kegelen in de Boggelaar
18 S WO V Open Tafel, de Wehme
18 Bejaardenkring, Dorpscentrum
18 PCOP Pater Broekman in de Weh-

me
18 HVG Wildenborch, kamerplanten
19 en 20 Jong Gelre Warnsveld, Re-

vue 'Wat noe dan toch weer', De
Boggelaar Warnsveld

19 S WO V Open Tafel, de Wehme
19 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Uitvoering gym.ver. Sparta
20 Uitvoering Chr. Muziekver. Sur-

sum Corda
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 Vrouwenclub Medler
22 Klootschieten ANBO bij de Gold-

berg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
23 Soos Kranenburg, gymnastiek
23-Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, '/2 dagtocht
24 Welfare, voorjaarscontactmiddag
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Jaarvergadering in het Stampertje
25 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in de Herberg
25 ANBO Voorjaarsvergadering in

het Stampertje
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 Toneelgroep Linde, uitvoering

Dorpscentrum

28 Onderlinge wedstrijd L.R. en P.C.
De Graafschap, het Hameland

29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Klootschieten ANBO bij de Gold-

berg
30 SWOV Open Tafel, de Wehme
30 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen in het Dorpscentrum
31 SWOV Open Tafel, de Wehme
31 Ned. Bond van Plattelandsvrou-

wen, koffiemorgen in de Herberg
31 Bejaardensoos Vierakker

APRIL:
l SWOV Open Tafel, de Wehme
1 Bejaardenkring Dorpscentrum

Paasmiddag
2 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 Kleding inzamelingsmorgen, St.

Ludgerusgebouw Vierakker
3 SWOV Open Tafel, de Wehme
3 Plattelandsvrouwen, plantenruil-

middag bij NH Kerk
5 Vrouwenclub Medler
5 SWOV Open Tafel, de Wehme
5 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
6 Soos Kranenburg, gymnastiek en

passiemiddag
6 Plattelandsvrouwen, middag over

wol
6 SWOV Open Tafel, de Wehme
7 Welfare Handwerken 'de Wehme'
7 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 SWOV Open Tafel, de Wehme
8 HVG Wildenborch, Paasviering
9 SWOV Open Tafel, de Wehme

10 SWOV Open Tafel, de Wehme
13 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 SWOV Open Tafel, de Wehme
14 HVG Wichmond, Paasviering
14 Plattelandsvrouwen, Eendagsbe-

stuur
15 De Vogelvriend, Ledenvergade-

ring
15 SWOV Open Tafel, de Wehme
15 Bejaardenkring, Dorpscentrum
16 SWOV Open Tafel, de Wehme

17 SWOV Open Tafel, de Wehme
19 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
19-20 SWOV Open Tafel, de Wehme
20 Soos Kranenburg, Gymnastiek en

soos
20 NCVB
20 KPO Vorden
20 Plattelandsvrouwen, Provinciale

voorjaarsvergadering, Arnhem
20 KPO Vierakker
21 Welfare Handwerken 'de Wehme'
21 HVG dorp, Thuisverpleging
21 HVG Wichmond, middag voor

ouderen
21 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 SWOV Open Tafel, de Wehme
22 HVG Wildenborch, slagerij Ro-

denburg
23 SWOV Open Tafel, de Wehme
24 Oranje-avond, zaal Dorpscentrum
24 SWOV Open Tafel, de Wehme
25 Klootschiettoernooi Kapel Wil-

denborch
26 SWOV Open Tafel, de Wehme
26 ANBO Klootschieten bij de Gold-

berg
27 SWOV Open Tafel, de Wehme
28 SWOV Open Tafel, de Wehme
27 en 28 Plattelandsvrouwen, Excur-

sie
29 SWOV Open Tafel, de Wehme
29 Bejaardenkring Dorpscentrum
30 Oranjefeest
30 SWOV Open Tafel, de Wehme

SPOKf-meuws

Voetbal
Eibergen l - Vorden l 2-2

Om de race naar de titel te behouden
mocht Eibergen geen punt laten lig-
gen. Eibergen met de gevaarlijke
spitsen Büyür en Gul kreeg weinig
ruimte. Met name de gevaarlijke Gul
werd door Frank Rouwenhorst uit de
wedstrijd gespeeld en werd in de
tweede helft gewisseld.
Toch was het Eibergen dat in de 33e
minuut een voorsprong nam. De rech-
terspits van Eibergen pikte net voor
de achterlijn de bal op. De voorge-
trokken bal werd door de vrijstaande
MaikoLansink ingekopt: 1-0.
5 Minutej^aarna was het Peter Hoe-
vers die ̂ J|tangeven van Wilco Klein
Nengerman met een mooie lob de
doelman van Eibergen verschalkte:
l -1. Dit was tevens de ruststand.
Na het rustsignaal werden er pittige
duels uitvochten. Vorden moest
een paaJ^P^al aan de noodrem trek-
ken. Jan Groot Jebbink en Wilco
Klein Nengerman werden op een
'gele prent' getrakteerd.

In de 51e minuut was het Vorden dat
een voorsprong nam. Ronald de Beus
zette de laatste man Verdaasdonk op-
zij, omspeelde de doelman en scoor-
de beheerst: 1-2.
Een kwartier voor tijd werd een spe-
ler van Eibergen in de ogen van de
scheidsrechter door Ronald Hoevers
binnen de 16 meter onreglementair
neergelegd. De betrokken speler ont-
ving de bal overigens in duidelijke
buitenspel positie. De penalty werd
feilloos door Martin Penterman inge-
schoten: 2-2.
Het laatste kwartier moest Vorden
alle zeilen bijzetten om Eibergen van
de overwinning af te houden. Zelfs
trainer Tieleman kwam het veld in
om mee te voetballen. Hij kreeg de
gele kaart van de scheidsrechter en
moest op de tribune plaatsnemen.
Al met al een zwaar bevochten doch
verdiend punt voor Vorden. Door dit
resultaat doet Vorden nog mee voor
de 3e periode-titel. Deze titel gaat
over 7 te spelen wedstrijden. Vorden
heeft nu 6 punten uit 4 wedstrijden.

Uitslagen
Reunie D l - Vorden D l O-1; Hercules
Dl - Vorden D2 1-5; Vorden El -
Dierense Boys El 1-10; Vorden E2 -
Wilh. SSS E2 2-7; Vorden Fl - Wilh.
SSSF21-2.
Vorden Al - DVC 26 Al 1-5; Schalk-
haar B2 - Vorden B l 4-2; Vorden B2 -
Doesburg BI 2-5; Vorden Cl - VIOS
B Cl 0-2.
Eibergen l - Vorden l 2-2; Vorden 2 -
KSH 21-1; Voorst 6 - Vorden 43-1;
AZC 6 - Vorden 6 1-0; Lochem 5 -
Vorden 70-1; Vorden 8 - S VB V 5
2-1.

Programma
Vorden Dl - Eibergen Dl; Warns-
veldse Boys D4 - Vorden D2; AZC
E2 - Vorden El; Dierense Boys E3 -
Vorden E2; Brummen F2 - Vorden
Fl.
Doesburg B l - Vorden B2.
Vorden 2 - Kotten 2; Vorden 4 - Sociï
4; Vorden 6 - Zutphen 5; Vorden 7 -
Voorst 7; Lochem 8 - Vorden 8.

Sociï afd. Voetbal
Uitslagen
13 maart: Sociï F l - Sp. Brummen F l
3-2; Sociï E - Sp. Brummen E 2-1;
Zelos C - Sociï C 1-4; Sociï A - Riet-
molen A 2-2.
14 maart: Sociï - KI. Dodtferen 4-1;
S VB V 2 - Sociï 24-1; So^ - Brum-
men 3 0-4; Warnsveldse Boys 3 - So-
ciï 4 10-1; Sociï 5 - Witkampers 9
2-4.

Wichmond presenteerde zich
met' Wichemse Aovend'
Op zaterdag 13 maart werd in het Ludgerus gebouw te Vier-
akker de eerste culturele avond gehouden onder het motto
'Wichemse Aovend'. De aanwezigen werden door mevr.
Langwerden-BIoemendaal, die de leiding voor deze avond op
zich had genomen, allen welkom geheten, o.a. wethouder
mevr. M. Aartsen-den Harder, die voor deze speciale avond
was uitgenodigd.

Verder deelde zij nog mede dat de
Culturele avond in het Ludgerusge-
bouw werd gehouden om reden dat
anders alle stoelen naar de sporthal
zouden moeten vervoerd worden, en
de verschillende evenementen hier
beter tot uitdrukking kwamen of-
schoon hier wel wat geimproviseerd
moest worden i.v.m. de beperkte
ruimte.
Aan deze avond deden maar liefst 11
verschillende verenigingen mee, als
eerste optreden was dit de gymnas-
tiekvereniging WIK. Zij lieten oefe-
ningen op de evenwichtsbalk zien,
o.l.v.dhr. H. Velthorst.
Het Nederlands Hervormd Kerkkoor
uit Wichmond bracht een 4-tal num-
mers ten gehore, o.a. Anneken von
Tharau en Cimeroni, o.l.v. mevr.
Brouwer. 'Deerns van Vrogger', de
volksdansgroep voor ouderen bracht
o.a. Rheinlandero.lv. Bep van Dijk.
Hierna werd door de leerlingen van
de R.K. Willibrordusschool een lied
van ABBA gezongen, namelijk Chi-
quit i ta , met Nederlandse tekst over
een meisje dat vanuit het buitenland
hier is komen wonen en soms ver-
drietig en tot slot blij is. De
solopartijen werden gezongen door
Suzanne Nijenhuis en Bernadct Wen-
neker, dit o.l.v. dhr. j. Marijnissen.
Door de christelijke basisschool 'De
Klimop' uit Wichmond werden door
6 meisjes van de blokfluitclub een
5-tal nummers gespeeld o.a. Contre-
dansse van Chèdeville en Jigg van
Valentine Snow (ca. 1700-1770), dit
o.l.v. Berry Wagenvoort-Rouwen.
Het tweede liedje dat werd uitgebeeld
en gezongen door de kinderen van tie

Willibrordusschool was het lied 'Lo-
pend vuur'. Het gaat over het nieuws
dat over de wereld rondgaat als een
lopend vuurtje. Het werd gebracht
door een groepje met zogenaamde
fakkels bij zich en vlammende hoofd-
deksels.
Het nieuws maakt een reis over de
wereld, we gaan van China naar de
binnenlanden van Afrika alwaar zo-
maar een verdwaalde Indiaan wordt
'aangebraden'; dan gaan ze verder
naar de Arabische landen, de Vere-
nigde Staten en eindigen bij de dui-
kers van de Stille Zuidzee.
De jongste deelnemer was 4 jaar. De
kleding die gebruikt werd was door
de ouders thuis verzorgd, dit alles
stond o.l.v. dhr. Marijnissen.
Na de pauze waarin de verloting
plaatsvond voor de onkosten van
deze avond, werd het programma
voortgezet met het optreden van de
muziekvereniging 'Jubal', o.l.v. dhr.
Gerjan Raangs brachten zij een 3-tal
nummers, o.a. de Muppet Show en
Klokkenfcstijn.
Hierna de Bejaardengymnastiek, be-
wegen voor Ouderen o.l.v. Bep van
Dijk.
Het St. Willibrordus kerkkoor zong
o.a. 'Zo maar een dak' en het 'Onze
Vader' o.l.v. mevr. Hermsen-Nijen-
huis.
De Volksdansgroep o.l.v. Lenie La-
mers beelden o.a. Patjcake Polka en
Nigoen sjell Yossi dansen uit.
Aan het slot van de avond was er nog
een episode uit het komische toneel-
stuk 'De man met de twee schoon-
moeders' opgevoerd door de toneel-
groep Viernkker-Wichmond.

Programma
20 maart: Oeken Fl - Sociï Fl; AZC
E - Sociï E; Kotten C - Sociï 3; Sociï
C; Sociï A - Eibergen A2.
21 maart: AZC 3 - Sociï 2; Be Quick
5 - Sociï 3; Sociï 4 - Pax 9; Sociï 5 -
Ratti 3.

Socïïafd. Volleybal

Wedstrijden dames 20 maart: DSC 3 -
Sociï l ; Dash 6 - Sociï 2.
Wedstrijden heren 20 maart: Vios 4 -
Sociï l .

• Uitslagen dames: Sociï l - Wik 42-1;
Sociï 2 - Wilhelmina 3 0-3.
Uitslagen heren: Sociï l - Wilhelmina
20-3.

Het Stratenvolleybal Vicrakker-
Wichmond-Delden wordt gehouden
op 23,24 en 25 april a.s.
De deelname formulieren zijn ver-
krijgbaar bij Wilfried Besselink in
Wichmond en Jansen in Vierakker.

SVRatti
Uitslagen zaterdag 13 maart
Ratti Al - Meddo Al 1-2; AD C -
RattiC16-2.

Programma zaterdag 20 maart
Grol A2 - Ratti Al ; Grol C2 - Ratti
Cl.

Zaterdagvoetbal
Almen - Ratti
Na de overwinning op kampioens-
kandidaat DZSV moest Ratti afgelo-
pen zaterdag de opgaande lijn voort-
zetten tegen streekgenoot Almen.
Maar vanaf het beginsignaal was het
duidelijk dat Almen heer en meester
op eigen veld was. Gedurende de hele
eerste helft wist Almen zich vele goe-
de kansen te creëeren.
Hier tegenover stond niet één goede

kans van de Kranenburgers. Dat het
bij rust 'slechts' l -O voor de thuisclub
stond, was te danken aan keeper Ro-
bert Bos en de slechte afwerking van
Almen-kant.
Na de theepauze leek het er geduren-
de 10 minuten op dat Ratti de bakens
kon verzetten. Jan de Vries kopte
naast het doel op een goede voorzet
van Gerard Waarle. Ook andere mo-
gelijkheden werden niet benut. Toen
Almen weer greep op het Ratti-spel
kreeg was het meteen raak. Tot twee
keer toe werd een bal van richting
veranderd en dus was Robert Bos
kansloos. Ratti was geen schim van
de ploeg die vorige week zo verras-
send won.
Toen Almen tenslotte 3-0 scoorde
was het laatste verzet gebroken. De
Kranenburgers mochten blij zijn een
afstraffing ontlopen te zijn.
In deze vorm moeten de Kranenbur-
gers zich zorgen maken over het klas-
se-behoud. Vooral omdat koploper
EZC '84 aanstaande zaterdag de Kra-
nenburg bezoekt.

VolleybalDash
Uitslagen
D rekr.B Dash B - Dash A 0-3; H
rekr.A Dash A - Dash B 2-1; HP
Harfsen l - Dash l 3-0; H2A Boem. 3
- Dash 3 3-0; D4B ABS 2 - Dash 5
3-0; IA Overa l - Dash l 0-3; MB
ABS l - Dash l 0-3.
Programma
D5 Voorw. 6 - Dash 7; D rekr.B Ove-
ra - Dash B; D rekr.A Dash A - WSV
E; H rekr.B Dash B - Epse; Hl WSV
l - Dash 2; H3B SVS 4 - Dash 4; DP
SVS 2 - Dash 2; D2A WSV l - Dash
4; IB SVS 2 - Dash l; MC DVO 2 -
Dash l; D 3e Div.B Dash/Sorbo - Sa-
liter/Pollux 2; HP Dash l - Devolco 3;
H2A Dash 3 - Olympia 2; D2B Dash
3 - Harfsen 2; D4A Dash 6 - Sociï 2;
D4B Dash 5 - DSC 4; IA Dash l -
Overa 1; MA Dash l - Devolco 2;
MB Dash l - Boemerang l.

HOE ZIT
D AT NU
EIGENLIJK?
Vraag: Is een commanditaire vennoot in een
'open CV' nu wel of geen ondernemer?

Deze korte vraag kent een lange geschiedenis, die voor een deel
bekend is geworden door de zogenaamde Barbizon-kwestie. Het ging
om een hotel in Amsterdam waarbij particuliere beleggers het benodig-
de kapitaal zouden leveren door commanditair vennoot te worden in de
speciaal met het oog daarop opgerichte CV (commanditaire vennoot-
schap). Die beleggers zouden dan fiscaal als ondernemer worden aange-
merkt, aangezien een commanditaire vennoot volgens de toen (en, zoals
zal blijken, ook nu nog) geldende rechtspraak ondernemer in fiscale zin
is. D.w.z. mits hij recht heeft op een aandeel in het eventuele overschot
bij de t.z.t. plaatsvindende liquidatie van de CV.

Dat beviel de toenmalige Staatssecretaris van Financiën helemaal niet
en hij vaardigde uiteindelijk een zgn. Resolutie uit voor gevallen van
beleggen via een CV. Volgens deze Resolutie moesten de inspecteurs
het ondernemerschap van een commanditaire vennoot bestrijden als
zijn gerechtigdheid in het liquidatiesaldo van ondergeschikte betekenis
is en dus 'in feite reële praktische betekenis mist'. In dergelijke gevallen
moet de inspecteur ervan uitgaan dat het motief voor het scheppen van
de commanditaire deelneming in de CV en van de gerechtigdheid in het
liquidatiesaldo van die CV, ligt in de wens fiscaal als ondernemer te
worden aangemekrt.

Helemaal onbegrijpelijk was dat niet als u bedenkt dat het voor een
particuliere geldschieter, een belegger, aantrekkelijk kan zijn aan die
beleggingen de juridische vorm te geven van een deelneming in een CV.
Op die manier kan hij nl. gebruik maken van de fiscale faciliteiten voor
ondernemers, zoals de investeringsaftrek, de vermogensaftrek, de com-
pensatie van aanloopverliezen, een 'stakingswinstvrijstelling' bij de
verkoop van de deelneming en de ondernemingsvrijstelling in de ver-
mogensbelasting.

Maar belastingbetalers en hun adviseurs slikten de Resolutie niet zo-
maar voor zoete koek. De Staatssecretaris kon toch niet zomaar een
nieuwe interpretatie aan wet en rechtspraak geven zonder de wet te
wijzigen? In december 1992 heeft de Hoge Raad de kwestie tot een
uiteindelijke beslissing gebracht. Het arrest maakt korte metten met (de
nog overgebleven standpunten in) de Resolutie:
* een commanditaire vennoot met recht op een eventueel liquidatie-

over schot is ondernemer in fiscale zin, ongeacht de absolute en
relatieve omvang van zijn participatie in de CV;

* de opvatting dat aan een commanditaire vennoot met een geringe
aanspraak op een deel van het liquidatiesaldo het ondernemerschap
moet worden ontzegd, vindt geen steun in het recht;

* het idee dat 'doel en strekking' van de wet zouden worden miskend
indien personen die feitelijk belegger zijn, fiscaal ondernemer zou-
den kunnen zijn, is niet in wet en rechtspraak terug te vinden.

Een commanditaire vennoot met recht op een deel van het overschot bij
de eventuele liquidatie van de CV, is dus ondernemer in fiscale zin. Wat
de fiscus daar ook van vindt. Als dat de Stattssecretaris niet bevalt, moet
hij de wet wijzigen. De vorige was dat ook echt van plan, maar de
huidige denkt daar blijkbaar anders over en voorlopig blijft alles dus bij
het oude.

Voor de liefhebbers nog dit: een CV is alleen maar een 'open CV' als
voldaan is aan het in artikel 2, derde l id, onderdeel c, AWR opgenomen
formele criterium. Ook dat is geen echte verrassing, maar ook daarvan
had de Staatssecretaris in zijn Resolutie beweerd dat het anders was.

Deze rubriek wordt verzorgd door: De Regt, Bloemendaal & Wiegerinck,
Accountants en Belastingadviseurs, Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.



GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
de Algemene plaatselijke verordening de volgende
uitvoeringsbesluiten genomen:

— een rookverbod in bossen in de droge periode;
— een parkeerverbod en een verbod om kampeerau-

to's, caravans en dergelijke geplaatst te hebben in
de bebouwde kommen ingevolge de Wegenver-
keerswet;

— een parkeerverbod voor vrachtwagens in de be-
bouwde kommen ingevolge de Wegenverkeerswet;

— invoering van een maximumstelsel voor vent- en
standplaatsvergunningen in Vorden en Wichmond.

De burgemeester heeft op grond van de Algemene
plaatselijke verordening besloten dat fietsen en brom-
fietsen ten tijde van de markt te Vorden niet op het
marktterrein mogen worden meegevoerd.

Deze uitvoeringsbesluiten zijn geheel identiek aan de
op grond van de vorige Algemene plaatselijke veror-
dening genomen uitvoeringsbesluiten. Aangezien de
gemeenteraad een nieuwe Algemene plaatselijke ver-
ordening heeft vastgesteld op 1 september 1992,
moeten burgemeester en wethouders en de burge-
meester deze besluiten opnieuw nemen.

De besluiten liggen vanf 18 maart gedurende drie
maanden voor iedereen op de afdeling Bestuur (in de
boerderij bij het kasteel) ter inzage. Tegen betaling
van de kosten zijn deze uitvoeringsbesluiten verkrijg-
baar.

HINDERWET terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art 24, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden, sektor
grondgebied, bureau milieu (koetshuis) ligt vanaf
19-03-1993 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, als-
mede op de maandagavonden in het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ont-
werp-beschikking met bijlagen van:
1. de heer J.A. Berenpas, Mosselseweg 8, 7251 KT

Vorden. Adres inrichting: Mosselseweg 8 te Vor-
den;

2. de neer H.J. Berenpas, Mosselseweg 3, 7251 KT
Vorden. Adres inrichting: Mosselseweg 3 te Vor-
den;

3. de heer J.G.A. Schröer, Wildenborchseweg 23,
7251 KE Vorden. Adres inrichting: Wildenborchse-
weg 23 te Vorden;

4. de heer J.J.M. Rouwen, Vierakkersestraatweg 28,
7233 SG Vierakker. Adres inrichting: Vierakkerse-
straatweg 28 te Vierakker;

5. de heer D.B. Pardijs, Lankhorsterstraat 12, 7234
SR Wichmond. Adres inrichting: Lankhorsterstraat
12 te Wichmond;

6. Schildersbedrijf J.M. Boerstoel BV, Dorpsstraat 9,
7251 BA Vorden. Adres inrichting: Dorpsstraat 7-9
te Vorden;

7. Fa. J.J. Hartemink en Zn, Uselweg 6, 7233 SJ Vier-
akker. Adres inrichting: Uselweg 6 te Vierakker;

8. Aannemersbedrijf Peelen BV, Dorpsstraat 28,
7234 SP Wichmond. Adres inrichting: Dorpsstraat
28 te Wichmond;

9. Atomica Homma Kunststoffen BV, Handelsweg 2,
7251 JG Vorden. Adres inrichting: Handelsweg 2 te
Vorden.

Nrs. 1 t/m 3 betreffen een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor een agrarisch bedrijf.
Nrs. 4 t/m 6 betreffen een oprichtingsvergunning voor
een schildersbedrijf.
Nr. 7 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een aannemersbedrijf.
Nr. 8 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een timmerwerkplaats.
Nr. 9 betreft een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een inrichting voor de verwerking
van foliën.

De strekking van het ontwerp van de beschikkingen
luidt: voor zover thans rekening valt te houden met de
in het gebied waar de inrichting is gelegen te verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest.

De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend voor 2 april 1993.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van
plan om met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 6 van de Woningwet, medewerking te verlenen aan
het plan van W.T. Berentsen, het Stroo 3 alhier voor
het vergroten van een garage en het bouwen van een
carport op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie K, nr. 4692, plaatselijk bekend het
Stroo 3.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen van vrijdag 19 maart tot en
met 1 april 1993 op de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis) ter inzage, met de
mogelijkheid om hiertegen gedurende die periode
schriftelijk bezwaren bij burgemeester en wethouders
in te dienen.

Vorden, 18 maart 1993,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

WILINK
7 SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

Uitnodiging voor onze grote

J
Vanaf donderdagmorgen 25 maart is ons nieuwe benzine-servicestation

officieel geopend. Een modern station dat volledig is aangepast aan de strenge milieu-eisen
die op dit moment worden gesteld. Waar u ook op de manier die u het beste past,

kunt betalen (kontant, per bankbetaalpas of met een creditcard).
Bovendien is het dit jaar dertig jaar geleden dat ons bedrijf is gestart.

Ter gelegenheid van deze opening
en het dertigjarig bestaan van de zaak wordt

van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 maart
een grote en feestelijke

gehouden. Tijdens deze drie open dagen kunt u zich oriënteren over de moderne mogelijkheden
van ons bedrijf dat in dertig jaar is uitgegroeid tot een allround garage waar uw auto met vakmanschap

en de meest moderne hulpmiddelen wordt verzorgd. Tevens kunt u alle informatie krijgen
over aankoop- en inruilmogelijkheden van uw auto. We hopen u op een van deze dagen te mogen begroeten

zodat u zult kunnen vaststellen dat ons bedrijf nu in alle opzichten klaar is voor de toekomst.

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 - 7251 RV Vorden

actueel.
Meer sfeer, meer kleur en
een groot aantal stijlen...
Dat zijn de actuele woon-
thema's, waarde Voorkeur
Collectie op inhaakt met
een nieuwe, veelzijdige
collectie woningtextiel.
Ter kennismaking kunt u
Tofiteren van speciale
Aanbiedingen en unieke

meeneemprijzen!

(ïordijnsloffen
Gedessineerd: Megan. Vlotte
ruiten. 3 Kleurcomposities, 100%
atoen. 140cmbr. (\ A QA
cl. maken. P.m. L r»i/U

Uni: Sien. Dubbelzijdige satijn
met een brede, ingeweven
streep, in diverse kleuren.
120 cm breed. (\f\ AA
Incl. maken. P.m. Lo»O\J

Tapijt
Op rol: Robuust boudé-tapijt, uit
sterke, 100% synthetische garens
op een geweven rug. Keuze uit
10 moderne interieurkleuren.
400 cm breed. i (*f\
Perstr. meter \UlUi7.~

Op de vloer: Mouliné-tapijt
samengesteld uit twee kleuren
garens. 100% polyamide op syn-
thetische rug. In 13 verfijnde
kleurencombinaties, UNIEKE
VOORKEUR PRIJS: 4 O A
Perstr. meter lOt/.'

tit

Marmoleum
Op rol: Marmoleum Real. Een
nieuwe, 2 mm dikke kwaliteit
van Forbo Krommenie. U hebt de
keus uit 36 boeiende kleuren en
dessins. 200 cm breed.
Per str. meter

Karpet
Handgeknoopt karpet van zuiver
scheerwol. In liefst 25 uni-kleuren
en ta' van maten. 160 x 230 cm
MEE MEEMPRIJS: Art £

LUBBERS WOONWINKEL
SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

C-O-L-I

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld. Tel. (05753) 1286

Groot gemak
zit in een klein

doosje...
Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve.

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw specialist geeft u een deskundig advies

Oö juwelier
• • * Zutphenseweg 5siemennk VORDEN

OO Opticien Telefoon 1505

KALVEROPFOKKLUB
VORDEN-HENGELO-EEFDE
De Scholengemeenschap ,,t Beeckland" te Vorden
organiseert dit jaar weer een
KALVEROPFOKWEDSTRIJD VOOR JONGENS EN
MEISJES VAN 7 T/M 15 JAAR.

Verdere gegevens zijn:
Het kalf moet tussen 1 januari en 15 maart geboren
zijn. De verzorging van het kalf wordt drie keer door
een jury beoordeeld. Aan het eind van de periode
(in juli) is een centrale eindkeuring.

Tijdens deze verzorgperiode wordt een boekje bijge-
houden. In april zal een instructiemiddag worden
gehouden.

HET DOEL VAN DEZE
WEDSTRIJD IS HET
LEREN OMGAAN MET
JONGE KALVEREN.

INLICHTINGEN en opgave
kan voor 31 maart bij boven-
genoemde scholengemeen-
schap plaatsvinden.
Het adres is: Nieuwstad 49,
Vorden, tel. (05752) 11 55.

JONG GELRË WARNSVELD presenteert

REVUE
'Wat noe dan
toch weer'
19 MAART
Aanvang: 19.30 uur
20 MAART
Aanvang: 14.00 en 19.30 uur

in 'De Boggelaar' te Warnsveld
Na afloop DANSEN met ASSORTI

JONG GELRE
WARNSVELD Vordenseweg 32, Warnsveld

l Jansen & gal j j
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 FOCVwfl
WARNSVELD nnmn
ir 05750-22816 D U VA U

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Gevraagd:
WEIDE of

WEIDEGELEGENHEID
voor 1 jr. rijpony's
en rijp. hengsten

JURRIS Vorden
Tel. 05752-6766

Tevens vragen wij een
STALHULP, en

berijden van paarden

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING
SLAGMAN

TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



Gezonde en schone lucht wordt steeds belangrijker. Zowel
thuis als in het bedrijf. In de agrarische sektor wordt steeds
meer gebruik gemaakt van computergestuurde ventilatie-
en verwarmingssystemen om een zo optimaal mogelijk
resultaat te bereiken. Wij hebben de beschikking over vol-
doende kennis en vakmensen om iedere ruimte van de juis-
te ventilatietechniek te voorzien.

• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
• Haaksbergseweg 21 EIBERGEN 05454 - 76026

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR

Paasbomen
(kronkelhazelaar),

leuk voor in de kamer met pasen, kan daarna

buiten geplant worden. 1.20 m groot.

NU van f 15,- voor S) i O

Ook LOSSE PAASTAKKEN O,— p.s.

Wij hebben ook weer volop bloeiende

VIOLEN. 25 stuks voor O *J r

Hoveniersbedrijf/kwekerij

„DEHEDERA"
Strodijk4-7251RS Vorden

Telefoon (05752) 32 83 b.g.g. 13 56

RABOBANK-DASH
STRATENVOLLEYBALTOERNOOI

1993

Aanmelding voor dit toernooi dat wordt
gehouden

VAN 1 t/m 5 JUN11993
mogelijk tot 1-4-1993.

Formulieren verkrijgbaar bij mevr. W. Kuit,
Hoetinkhof 275, Vorden, tel. 2917.

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoate lenzen voor grotere

lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in

de merken

Swift, Tasco, Hertel en Reusse,
Jagermeister, Bresser

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten
slet ds doeltreffendl

Zutphenseweg 9, Vorden.

HEREN OVERHEMDEN
Met lange mouw; van een zeer bekend merk. Ze zijn er
in diverse prachtige dessins.
Onze normale Tuunteprijs
is ƒ 39,95

ALLEEN DEZE

WEEK SLECHTS

DAMES
TRUIEN
Er hangt een prachtige
collectie voor U klaar.
ALLEEN DEZE WEEK
GEVEN WIJ OP ALLE

TRUIEN MET EEN PRIJS
VANAF 50,-

ƒ10
BODYWARMERS
Heerlijk warm met een windvanger.
Ze zijn er in meerdere kleuren.
Onze normale prijs is ƒ 35,00

ALLEEN DEZE WEEK

SLECHTS

LOOP EVEN BINNEN KANT HET
LOONT WEER DE MOEITE
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG

VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

DAMES
BERMUDA'S

Met een omslag aan de pijp.
Een mooie kwaliteit in vele

voorjaarsgeuren.
Onze normale prijs is 35,-

ALLEEN DEZE WEEK

VOOR SLECHTS

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

De frisse en fleurige
VOORJAARS-
COLLECTIE

is nu te bezichtigen bij:

DEMI-BYOU
Zutphenseweg 8
7251 DK Vorden

05752-3785

Net even anders!

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1-14^

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

Voor wie niet van
polonaises houdt.,

ALLES VOOR UW AUTO

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

Neft-Turbo.
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

geld oplevert. Stap eens bij ons
'binnen. We vertellen
u er graag meer over!

M F F l T

6
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

Ondanks betere bescherming door
wetswijzigingen, is het voor kopers van

woningen toch zaak om op hun hoede te
blijven, zowel in financieel als in bouwkundig

opzicht. Een misstap kan zeer veel geld
kosten. Laat daarom uw aan- of verkoop

begeleiden dooreen ervaren en
betrouwbare deskundige. Maak vrijblijvend

eens een afspraak bij Hako Vastgoed.

Ruurloseweg 70 - Vorden

Lid Vereniging Bemiddeling
Onroerend Goed VBO Den Haag

Telefoon: (05752) 64 30

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Kerkstraat 11 Keijenborg. Telefoon 05753-1293

organiseert

elke derde donderdag
van de maand

klaverjas-
en

jokeravonden

I8 maart
15 april

Plaats:

Clubhuis 'De Ark'

Aanvang:

20.00 uur

SPARTA

UITVOERING
20 MAART

Sporthal't Jebbink

Aanvang 19.30 uur

KOMT ALLEN!

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Wij HEBBEN MEER
IN HUIS DAN VOER ALLEEN

Wij verkopen voeders van Hendrix. Maar wij
zijn eigen baas. Zelfstandig.

Natuurlijk verzorgen wij niet alleen uw bestel-
lingen. We doen nog veel meer.

We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijfsvoering.

.Eventuele problemen bestuderen wij graag.
En we brengen u in contact met de deskundigen
van Hendrix, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinder-
wetzaken. Of over milieuvriendelijke stallenbouw.

Dat doen we allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

WIE VERDER KIJKT, KIEST VOOR DE DEALERS
VAN HENDRIX' VOEDERS.

Officieel dealer:

HERMAN VLOGMAN

Vorden tel. 05752-2959 hendrix'voeders
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Horeca gaat de vereniging financieel steunen. Nedac-Sorbo groep schenkt Tulpenrit
een bedrag voor het vuurwerk en lampionoptocht

Ledenvergadering
Or anj e ver eniging

Donderdag hield de Oranjevereniging haar ledenvergadering in de Olde Smidse, de opkomst
was zeer matig, vermoedelijke oorzaak is dat een week eerder al een bijeenkomst is geweest
met de feestcommissie in de kantine bij Drukkerij Weevers.

Men denkt in Vorden: 'Het zal wel
weer goed komen met het Oranje-
feest, doch niets is minder waar', al-
dus voorzitter Joh. Norde. Evenals
voorgaande jaren geeft de financiële
kant wel problemen, ook de vaak on-
gegronde kritiek is voor de bestuurs-
leden niet altijd even prettig. Ook zij
doen het in hun vrije tijd, kritiek is
goed maar dan wel opbouwend.
Vorden heeft maar 700 donateurs ter-
wijl in andere plaatsen ieder gezin lid
is van de Oranjevereniging.
Het bestuur is gaan praten met de ho-
reca t.w. Hotel Bakker, Bar-Bodega 't
Pantoffeltje, café-restaurant De Her-
berg, petit restaurant De Rotonde en
café Uenk.
Deze hebben toegezegd om jaarlijks
een bedrag te storten, ook zullen
ideeën samen overlegd worden; voor
de horeca is het Oranjefeest ook be-
langrijk daar duizenden mensen van
heinde en verre naar Vorden komen.
Het gesprek heeft het bestuur een
duwtje in de rug gegeven om samen
de schouders er weer onder te zetten.

Definanciën

De penningmeester B. Bloemendaal
had zijn verslag weer keurig in orde,
alhoewel de kaskontrole nog niet
heeft plaatsgevonden, doch dit zal op
korte termijn geschieden. Voor de
grote bevrijdingsfeesten in 1995 zal
een reserve opgebouwd worden.

Vrij e gif t

Het bestuur ziet zich toch genood-
zaakt om 's avonds tijdens het vuur-

werk met het bekende oranje emmert-
je een kollekte te houden, mede voor
het plaatsen van de tribune, wat toch
door veel mensen zeer gewaardeerd
wordt en niet te vergeten het kinder-
programma.

Bestuursverkiezing

De heren H. Bruggeman en H. van
Woudenberg waren aftredend doch
niet herkiesbaar.
De voorzitter bedankte de heren voor
hun werk gedaan voor de vereniging,
zij kregen een stropdas aangeboden
met het insigne van de federatie van
Oranjeverenigingen erop.
De opengevallen plaatsen werden in-
genomen door mevr. H. Hissink-Bit-
ter uit Wichmond en de heer Romijn-
ders uit Vorden.

Oranjeavond

Zaterdag 24 april zal de TAO Wil-
denborch een blijspel opvoeren, ter-
wijl de Egerlander kapel De leselka-
pel voor een feestelijk optreden zal
zorgen.

30 April

Het ochtendprogramma is rond, voor
het middagprogramma zijn de orga-
nisatoren Knoef en Weevers nog druk
doende daar het programma demon-
stratie ruitervereniging door omstan-

digheden is komen te vervallen. Op
deze korte termijn zijn vele optredens
al besproken in het gehele land.
De zeskamp voor de kinderen gaat in
ieder geval gewoon door.

Vuurwerk
Het vuurwerk waar duizenden men-
sen op af komen wordt in samenwer-
king met Nedac-Sorbo weer iets
groots, evenals de lampionoptocht.

F eestkrant 22 april

Evenals voorgaande jaren zal weer
een feestkrant uitgegeven worden
met hierin vermeld het volledige pro-
gramma.

Rondvraag

Bij de rondvraag kwam het verzoek
van Sursum Corda en Concordia om
hun leden 's avonds vrij te laten daar
deze ook naar het feest willen. Hoe
dit opgelost moet worden tijdens de
lampionoptocht is nog niet bekend.
De heer Weevers deelde mede dat tij-
dens het schieten een vaste regel is
gesteld dat als de vogel niet naar be-
neden geschoten is, dan beslist pre-
cies om 12.45 uur het lot, dit in over-
leg met de j|üietcommissie.
Het lot wo|^getrokken door een be-
stuurslid van de Oranjevereniging.

De voorzitter besloot de vergadering
met: ' 't Is Oranje, 't blijft Oranje.
Een sterkj^ranjcband in ons hele
Nederlan"

Dit weekeinde nieuwe revue

'Wat noe dan toch weer' is de titel van de nieuwe revue die
vrijdag 19 maart en zaterdag 20 maart door de plattelands-
jongerenvereniging Jong Gelre op de planken wordt gezet. Dit
gebeurde wegens het grote succes van vorig jaar weer in café-
restaurant De Boggelaar.

Ongeveer vijftig jongeren komen bei-
de avonden en voor het eerst sinds
jaren ook op zaterdagmiddag in actie
met zang, dans en sketches. Het on-
derwerp van de revue is zwaar bela-
den over de verkeersdrukte en de mi-
lieuproblematiek wordt ook op de
hak genomen. Het is een revue die
door eigen leden is geschreven. Ook
een groepje aspirantleden van Jong

Gelre doet aan de revue mee. Zij ver-
zorgen het dansgedeelte.
Zowel vrijdag- als zaterdagavond is
er na afloop van de revue dansen met
muziek van Assorti. Zaterdagmiddag
is er ook een voorstelling. Vervoer
kan geregeld worden door contact op
te nemen met M. v. Middelkoop on-
der telefoonnummer 05751-2011.
(Zie advertentie in dit nummer.)

Damclub Vorden promoveert
naar Hoofdklasse
Het eerste team van DCV Vorden heeft in de laatste wedstrijd
van de kompetitie het kampioenschap van de eerste klasse B
binnengehaald. Daarmee promoveert DCV l naar de hoofd-
klasse, de hoogste klasse binnen de dambond.

Goed weekend
RTV-ers
Afgelopen zaterdag behaalde de
RTV-er Jan Wullink uit Hengelo (G.)
een 15e plaats bij een Run-Bike-Run
wedstrijd te Diever; met deze uitzon-
derlijke goede prestatie selecteerde
hij zich rechtstreeks voor het Neder-
lands Kampioenschap. Rudi Peters
reed deze dag een wedstrijd te Elburg
op een zwaar parcours in het polder-
land met altijd wind, 9 renners reden
vanaf de eerste omloop weg. Peters
was van deze 9 de snelste, vóór ma-
rathoncrack Henry Ruitenberg en
Thijs Stoel.
Een dag later startte Jan Wullink in
Deventer en behaalde ook daar een
goed resultaat. Hij werd 3e.
Rudi Peters reed in de Waardepolder
te Haarlem z'n Ie nationale wed-
strijd. Hij behaalde in een zware
koers een 9e plaats. De A-amateurs
reden hun Ie wedstrijd voor de pro-
motiecompetitie, dit in combinatie
met de Stofwolk, Eibergen. Peter
Makkink werd verdienstelijk 36e en
de Stofwolker Ino Papen werd 37e.
Dit alles in de Ronde van Groningen.

De deelnemers aan de door de VAMC
'De Graafschaprijders' uitgezette
Tulpenrit (oriëntatierit) waren vol lof
over de door Bert Regelink en Arie
Weevers uitgezette route. Een route
waarin enkele fraaie stukjes natuur-
schoon waren opgenomen. Jan Luiten
reikte na afloop aan de volgende per-
sonen de prijzen uit:
A-klasse: 1. HJ. Cortumme, Toldijk
5 strafpunten; 2. W.D. Wisselink,
Ruurlo 34 str.; 3. J. Luiten, Hengelo
64 str.
B-klasse: 1. W. Fleerkate, Markelo
123 strafpunten; 2. J. Hannink, Raalte
144 str.; 3. G. te Veldhuis, Halle 161
str.
C-klasse: 1. J. Slagman, Vorden 31
str.; 2. J.W. Suselbeek, Aalten 31 str.;
3. W. Wisselink, Halle 60 str.
D-klasse: 1. G.J. Arfman, Vorden 34
strafpunten; 2. T. Tatrop, Vorden 36
str.; 3. G. Welling, Zutphen 115 str.
Aanmoedigingsprijs: J. Schuppers,
Vorden.

Bridgeclub BZR
Uitslagen woensdag 10 maart
Groep A: 1. dhr. Groot Bramel/dhr.
Wolters 54.9%; 2. mv. Elferink/dhr.
Van Uffelen 54.5%; 3. mv. Vreeman/
dhr. Bergman - mv. Broertjes/mv.
Horstink53.6%.
Groep B: l . mv. Bergman/dhr. De Bic
64.6%; 2. mv. Van Gastel/dhr. Van
Gastel 63.5%; 3. mv. Den Elzen/dhr.
Snel 6 1.9%.
ledere woensdagmiddag in het
Dorpscentrum/ 't Stampertje, inlich-
tingen tel. 2830.

L.R. en P.C. De
Graafschap
Bij de op zondag 14 maart u^
gehouden indoordressuurv^^trijden
behaalde Mariska Steintjes met Veni-
se in de klasse B-dressuur de Ie
plaats met 134 punten. Wim Lense-
link werd met zijn paard Equador in
deze klasse 6e met 1 25 puntoL

Badminton Flash
Flash l is hard op weg naar promotie
en dus de Ie klasse. Tegen Didam
werd er met een invalster gespeeld,
maar dit bleek geen enkele verzwak-
king. Didam werd door een goed en
tactisch spelend Flash duidelijk onder
de voet gelopen. Er werd alleen een
mix verloren, maar toen waren de
punten allang verdeeld.
Flash 2 doet het in de 2e klasse heel
wat minder en staat bijna onderaan.
Er moet zelfs een heleboel gebeuren
wil het team volgend seizoen niet
naar de 3e klasse afdwalen. Seepaerd
was de tegenstander van afgelopen
zondag. Dit team met de buitenge-
woon sympathieke aanvoerder als
kopman, was Flash in alle opzichten
de baas. Een nederlaag van 7-1 was
niet nodig, maar op deze zondag zat
er voor Flash 2 niet meer in.
Flash 3 begon de competitie sterk,
maar levert nu toch steeds wat puntjes
in bij de tegenstanders. Zo ook tegen
Doetinchem. Dit team hoort niet bij
de promotiekandidaten, maar troefde
Flash toch op sommige punten af.
Flash had ook wel wat pech, omdat
niet alle spelers topfit waren. Doetin-
chem won de wedstrijd met 6-2.

De Zonnebloem

De overwinning was verdiend. Welis-
waar kwam DCV op een 1-3 achter-
stand doordat Harry Graaskamp ver-
loor tegen de sterkste speler van IJ-
muiden, maar in slechts 5 minuten
tijd werd deze achterstand omgezet in
een riante 9-3 voorsprong. .
Johan Haijtink won een schijf in klas-
sieke positie en liet zijn tegenstander
kansloos. Chris Grevers had een goe-
de positie en nam wat risico's om zijn
voordeel niet te laten verwateren. Het
pakte goed uit en de tegenstander liep
vast.
Gerrit Wassink verbrak tijdig de klas-
sieke strukturen en kwam met een ka-
rakteristieke doorstoot tot een win-
nende positie.
Henk Grotenhuis ten Harkel zette een
gedurfde aanvalspartij op in een hem
goed bekend systeem. De tegenstan-

der werd het spoor bijster en werd
weggespeeld. Na deze 4 overwinnin-
gen was het Jan Masselink die het l Oe
en kampioenspunt binnenhaalde. We-
liswaar stond hij iets minder, maar de
remisegrenzen bleken niet overschre-
den.
Na voordelige remises van Rotislav
Letsjinski en Henk Ruesink bekroon-
de Nina Jankowskaja haar goede aan-
valspartij met winst.

Uitslagen: H. Hoekman - G. Beere-
poot 1-1; H. Ruesink - W. de Jong
1-1; R. Letsjinski - C. Pippel 1-1; G.
Wassink - J. Schouten 2-0; J. Masse-
link - W. Jurg 1-1; N. Jankowskaja -
R. Mooser 2-0; H. Graaskamp - J.
Sterel 0-2; C. Grevers - H. Smit 2-0;
H. Grotenhuis t.H. - R. Boulonois
2-0; J. Haijtink - C. v.d. Vlis 2-0.

Op maandag 26 april a.s. houdt de vereniging 'De Zonne-
bloem' haar jaarlijkse dagboottocht voor Vorden, Wich-
mond/Vierakker en omgeving. Er wordt gevaren met een zeer
moderne en zeer ruime boot, hetgeen de accomodatie van de
deelnemers zeer ten goede zal komen.

Deelname is bedoeld voor alle aan
huis of inrichting gebonden zieken,
gehandicapten en hulpbehoevende en
alleenstaande ouderen van alle ge-
zindten. Vooral ook rolstoelpatiënten
komen in aanmerking.
Het ontbijt en de avondmaaltijd kun-
nen gewoon thuis worden gebruikt
i.v.m. dieet etc.
Voor het diner, consumpties en ont-
spanning zal op de boot worden ge-
zorgd. Verpleging en dokter zijn aan
boord aanwezig.
Men dient zelf voor vervoer naar en
van de boot te zorgen. Indien dit on-
mogelijk is en ook voor aanmelding

voor deze tocht, kan men zich even-
eens wenden tot onderstaande adres-
sen. Aankomst en vertrek zullen
plaats vinden vanaf de IJsselkade in
Zutphen. Belangstellenden dienen
zich tijdig op te geven.
Voor Kranenburg: mevr. J.G.W.
Schotman, Hamveldseweg 10, 7251
LR Vorden, tel. 05752-6737.
Voor Vorden: mevr. J.A.N. Wolte-
ring, Burg. Galleestraat 18, 7251 EB
Vorden, tel. 05752-1746.
Voor Wichmond/V ierakker: mevr.
M.J.M. Klein Kranenbarg, Hackfor-
terweg 31, 7234 SH Wichmond, tel.
05754-1269.

Flash 4 zweeft inmiddels weer ergens
onderaan in de 5e klasse. In het begin
van het lopende seizoen werden nog
her en der wat punten bij elkaar ge-
veegd, maar dat lukt nu ook niet
meer. Toch speelde Flash tegen Rian-
to een allerzins redelijke wedstrijd.

Rianto was sterker, maar door een
snelle invaller bleef de schade be-
perkt tot een 5-3 nederlaag. Toch een
prestatie waar men trots op mag zijn.

Volleybal

Nooit geweten

dat die lastige

tante van je

moeder werd

verscheurd door

de stille pijn?

Help haar.

Giro 324
Nationaal Reumafonds, Den Haag.

Nederlaag dames Dash/Sorbo
De dames van Dash/Sorbo hebben
zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen
Vios met 3-1 verloren. Een teleurstel-
lend resultaat, aangezien Dash in
staat mocht worden geacht Vios te
verslaan. De eerste wedstrijd tussen
beide tc^r.is eindigde immers ook in
een Vordense overwinning.
Bij het team van Dash/Sorbo ontbrak
het deze wedstrijd aan scherpte.
Daaraan toegevoegd dat er indivi-
dueel te veel fouten werden gemaakt
en de nederlaag is verklaard. Deson-
danks viel er voor het publiek met
name in de eerste sets van spannende
ralleys te genieten.
De setstanden waren: 15-11, 12-15,
15-11 en 15-6.

Bestuurlijke organisatie
WB V Thuis Best
Tijdens een extra vergadering van 'Thuis Best' hebben het
bestuur en de ledenraad twee commissies ingesteld teneinde
voorstellen te doen met betrekking tot de bestuurlijke organi-
satie en het betrekken van bewoners bij het beleid en beheer.
Vanaf l januari 1993 is er een nieuwe
regelgeving voor corporaties van
kracht onder de naam: Besluit beheer
sociale huursector (BBSH). Het be-
sluit regelt de toelating, de taken van
de corporaties en het overheidstoe-
zicht vanuit de filosofie, dat de corpo-
raties zoveel mogelijk zelf verant-
woordelijk zijn voor hun bedrijfsvoe-
ring. De overheid beoordeelt achteraf
of de prestaties van de corporatie vol-
doet aan de eisen, die worden gesteld
in het BBSH.
Het Ministerie van VROM laat ook
de keuze van rechtsvorm en de in-
richting van de bestuurlijke organisa-
tie over aan de corporatie. Binnen dat
kader krijgt 'Thuis Best' in ieder ge-
val meer ruimte om de organisatie
vorm te geven.
De eerste commissie heeft tot taak
voorstellen te doen over de wijze,
waarop een toezichthoudend orgaan

binnen de bestuurlijke organisatie
moet worden ingepast, de vraag te
beantwoorden of de huidige rechts-
vorm 'vereniging' wel de meest prak-
tische is, en de tweede op welke wijze
het beste aan bewonersparticipatie
vorm kan worden gegeven.
Het is de bedoeling dit proces af te
ronden door het nemen van een prin-
cipe-besluit tijdens de algemene le-
denvergadering op 19 oktober 1993.
Daarna moet e.e.a. worden uitge-
werkt in nieuwe statuten, die door
VROM moeten worden goedge-
keurd.
De commissies kunnen zonodig de
hulp inroepen van de Nationale Wo-
ningraad (koepel voor organisaties)
en de Nederlandse Woonbond regio
Oost.
Geïnteresseerden kunnen nadere in-
formatie verkrijgen bij de directie
van Thuis Best.

Water
Schoon drinkwater is geen monopolie. Ieder mens heeft er
recht op. Toch is er een schrijnend verschil tussen het drink-
water in ontwikkelingslanden en ons eigen land. In veel ont-
wikkelingslanden sterven drie van iedere vijf kinderen vóór
hun vijfde jaar. Het grootste deel van die sterfgevallen heeft
met vuil of besmet drinkwater te maken...

Wat doet SIM AVI?

SIMAVI steunt gezondheidsprojek-
ten in tientallen ontwikkelingslanden.
De onafhankelijke positie, los van
ras, religie en politiek, maakt slag-
vaardige hulpverlening mogelijk. De
allerarmsten kunnen rekenen op een
snelle en praktische vorm van ge-
zondheidszorg. Begunstigers van SI-
MAVI zien onmiddellijk in welke
kleinschalige projekten hun geld
wordt geïnvesteerd. Door die snelle
en efficiënte werkwijze is SIMAVI
uitgegroeid tot een van de meest ge-
waardeerde partikuliere medische
hulporganisaties in de derde wereld.

Wat moet er gebeuren ?

Er kan veel worden gedaan voor wei-
nig gekl. Een bijdrage aan de verbete-
ring van de gezondheidszorg in de
derde wereld door: het verstrekken
van medicijnen, medische appara-
tuur, instrumentarium en verband-
middelen; het verbeteren van de
drinkwatersituatie; het verlenen van
steun bij het opleiden van dorpsge-
zondheidswerkers, verpleegkundigen
en vroedvrouwen; het opzetten van
gezondheidsprogramma's; het be-
schikbaar stellen en onderhouden van
medische transportmiddelen.

Open een kraan

Voorlopig blijft het echter behelpen,
in de meest letterlijke zin van het
woord. Medische hulp beperkt zich

tot prioriteiten en dat betekent kie-
zen. Alleen de grootste nood kan
worden gelenigd.
Dit jaar gaat men aan de slag voor
verbetering en aanleg van drinkwa-
tervoorzieningen.
Want zelfs als men in de derde we-
reld-landen beschikt over medica-
menten, artsen, verpleegkundigen,
transport en medische apparatuur,
dan nog verliezen die voorzieningen
hun waarde als men niet kan beschik-
ken over schoon drinkwater.

Een voorbeeld

Drinkwater is een onmisbare schakel
in gezondheidsprogramma's. Van-
daar dat SIMAVI ook geld geeft voor
de aanschaf van waterpompen, aan-
leg van drinkwaterleidingen en af-
sluitbare waterputten. De laatste vijf
jaar zijn alleen al in India 208 water-
pompen voor lokale medische posten
gefinancierd.
De helft van de wereldbevolking - on-
geveer twee miljard mannen, vrou-
wen en kinderen - moeten het stellen
zonder voldoende en zuiver water.

In Nederland verbruikt iedereen (van
jong tot oud) ruim 130 liter per dag.
Een gezin in een ontwikkelingsland
heeft niet meer dan enkele liters water
per dag tot zijn beschikking. Water
dat veelal van ver moet worden ge-
haald, sterk is vervuild en de kans
vergroot op het krijgen van besmette-
lijke ziekten.
(Zie ook de advertentie.)



Problemen met
belastingaangiftes.

Voorkom
teleurstelling?!}!.

Laat uw administratie en belastingaangifte
verzorgen door een deskundige!

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

de agrarische sector en particulieren.

Dij ons bent u aan het juiste adres voor:
• administratieverzorging

• loonadministratie

• jaarrekeningen

• belastingzaken
• bedrijfsadviezen
• computerverwerking

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

op woensdag 24 maart van 17.30-19.30 uur.
Gaarne op telefonische afspraak.

Administratie- en Belastingadvieskantoor

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

7256 BG Keijenborg, tel. 05753-3274

Lid: Ned. College voor Belastingadviseurs

TAPIJT NODIG?
Bij de GROOTSTE voorraadhoudende

tapijtzaak uit de omtrek, is er altijd wel keus te
maken uit de 110 ROL tapijt of de 600
tapijtstalen van alle bekende merken.

Aan de rol geshowd, ziet u in het groot wat u
koopt!

GRATIS METEN EN LEGGEN door
vakbekwame mensen, geeft u jarenlang

WOONPLEZIER.
De vele komplimenten voor de keurige

afwerking is een bewijs, dat bij de
SPANNEVOGEL kopen een verstandig besluit

is.

Graag tot ziens in de

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

BETAALBARE DEGELIJKHEID = VOORDEEL VOOR U

WOONKAMERTAPIJT „HORIZON"
KATOEN LOOK IN GRIJS OF BEIGE

400 BREED OP JUTE RUG OP = OP!
LEGGEN GRATIS VAN 265 - VOOR149.-

ZWARE SOFT VELOURS
OP LEGKLARE RUG 400 BREED

IN BEIGE, GROEN OF ROSE
LEGGEN GRATIS VAN 129.- VOOR

SLAAPKAMERTAPIJT „AVANTIE"
KLEUR BEIGE OP = OP!

400 BREED OP JUTE RUG
LEGGEN GRATIS VAN 69- VOOR

BIJ ONS - 70 rollen kamerbreed
UIT VOORRAAD: - meer dan 250 tapijtcouponnen

VITRAGE „VOILE" wit Cordima
•i "7 95

OP 150 HOOG NU l f .

OP 180 HOOG NU 21. £

O/l 95
OP 210 HOOG NU éL*t.
GORDIJN „MIMISAN"
MODERNE RUIT -150 BREED
UIT VOORRAAD IN: ̂  f\ 05
GROEN, ROOD
BLAUW, GEEL NU

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL. 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

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

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Tonny Jurriërts
AUTOSCHADE

HEQSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Het is VOORJAAR bij uw
GROENSPECIALIST

Wij hebben voor u in voorraad:
Heesters - coniferen - Rhododendron's -

Vaste planten - Rozen - Klimplanten - enz.
Hortensia's in 10 soorten

Buxus voor hagen vanaf f 2,50; ook in vormen
zoals BOL en PYRAMIDE

Veel aparte heesters, zoals:
Franse sering - Judasboom - Meloenboom
- Erwtenstruik - Sneeu wvlokkenboom -

Blazenstruik - Pruikenboom -
Augurkenstruik - Lepelboom - Lespedeza -

Perovskia en vele andere
Rijkbloeiende HEESTERS al vanaf f 2,50

HAAGCONIFEREN in vele soorten vanaf f 3,75

U WORDT GEADVISEERD DOOR
VAKBEKWAME HOVENIERS

Aanleg en onderhoud
van tuinen en groenvoorzieningen;

vraagt u eens vrijblijvend informatie!

Verkoop alleen op zaterdag of na tel. afspraak.

GROENSPECIALIS T

G.J. BOSMAN
Kervelseweg 23 - 7255 BE HENGELO (Gld.)

Tel.: (05735) 2619 - Fax: (05753) 2693

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

de blauwe hand M
05752 2223 vordén
burg.galleestra;
36

volop lente . . .

Vorden Rondweg
Tankstation

Doetinchem

Groenspecialist
G.J. BOSMAN

DIERENSPECIAALZAAK

MOLENKAMP
Hummeloseweg 24-28 - ZELHEM - Tel. 1735

Trimmen, knippen en wassen
voor alle honderassen!

GEZOCHT:

VERTEGEN-
WOORDIGERS

(m/v)
in bezit van telefoon.

Zeer goede verdiensten.
Geen investering nodig.

SPECTRA BUSINESS
GROUP HOLLAND

Tel. 05753-4153
of 4156.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

****

Nu de weekmarkt weer terugkeert in het centrum van
Hengelo Gld., vanaf vrijdag 19 maart, krijgt de invulling
van de naam Marktstraat weer functie. Deze straat leidde
naar het vroegere Marktplein, dat al jaren de Kerkstraat is
genoemd.

Een best-seller: boek DE PRINS-GEMAAL
WOLTERS BOEKHANDEL
Kerkstraat 17 Tel. (05753) 12 53
IN HET CENTRUM VAN HENGELO (Gld.)

Waar moet je zijn voor

REPELSTEELTJE
een heerlijk 3~gangen menu

voor 35 gulden?

Bij Hans en Anneke natuurlijk,
in de Rotonde!

Restaurant 'De Rotonde'
Kerkstraat 3 - VORDEN - Tel. (05752) 1519

MONTECARLO
KEN IE Dl I ZAAL

NO NAME
ONE SIZE FITS ALL &THISWAY

IEDERE ZATERDAG

DISCOVERVOER
VOOR MEER INFO TEL.: 08343-1232

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

H.H. landbouwers

Topografische kaarten van Vorden en ruime
omgeving, benodigd voor Steunverlening
Producenten Akkerbouwgewassen (maïs-subsidie)
op ons kantoor ter inzage en (beperkt)
verkrijgbaar.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon: 05752-1485 Telefax: 05752-1689
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