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Woensdag 3 april 1996 58e jaargang no. 2

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22
7250 AA Vorden, Tel. (0575 ) 55 10 10

A. Velhorst, Het Wiemelink 11, Tel. (0575) 5516 88'

H. Rutgers.Vierakkersestraatweg 35, Tel.(0575) 441310

Landschapsbeleidsplan vastgesteld

Provincie start half mei

Wethouder D. Mulderije (VVD) had
aan het begin van de raadsvergade-
ring van vorige week dinsdag -goed
nieuws. Ze deelde mee dat de provin-
cie half mei start met de aanleg van
het fietspad naar Kranenburg. 'Alle
grondaankopen zijn afgerond. Niets
staat een fietspad naar Kranenburg
meer in de weg', aldus wethouder
Mulderije.

Verder werd tijdens de gemeenteraads-
vergadering het landschapsbeleidsplan
vastgesteld. Ook ging de raad accoord
met de fusie van de recreatieschappen
in deze regio. De recreatieschappen 'De
Graafschap' en 'Oost-Gelderland' en
fietspadbeheerder VRIGA zijn inmid-
dels al ter ziele gegaan. Afgelopen
maandag had in Doetinchem de oprich-
tingsvergadering van het nieuwe recrea-
tieschap Achterhoek-Liemers plaats.
De heer M. Bakker (D66) vroeg zich vo-
rige week dinsdag af of er al meer
nieuws bekend was over de gemeente-
lijke herindelingsplannen. Twee weken
geleden liet staatssecretaris Van der
Vondervoort van Binnenlandse Zaken
weten voor l juli een begin te willen ma-
ken met een nieuwe herindelingsproce-
dure voor de regio Zutphen. Voor l mei
zullen de verschillende besturen in de
regio Zutphen een uitnodiging ontvan-
gen voor een open overleg. Het gaat
hier om de colleges van Zutphen, Gors-

sel, Warnsveld, Brummen en Vorden.
Burgemeester E.J.C. Kamerling zei for-
meel nog niets gehoord te hebben van
de plannen van de staatssecretaris.
'Maar we zitten niet stil. Het streven is
om nog voor l mei met een notitie te ko-
men, zodat wij in de raadsvergadering
van april met elkaar van gedachten kun-
nen wisselen over de gemeentelijke he-
rindeling', aldus Kamerling.
Verder deelde de burgemeester mee dat
vermoedelijk een openstaande geluids-
installatie de oorzaak is geweest van het
uitlekken van vertrouwelijke informatie
uit de besloten gemeenteraadsvergade-
ring van 27 februari. Weekblad Contact
publiceerde begin deze maand de laat-
ste ontwikkelingen ten aanzien van de
nieuwbouw van de brandweerkazerne.
In een artikel van Weekblad Contact viel
te lezen dat het college afziet van de lo-
caties Wiemelink en Strodijk en het liefst
wil overgaan tot verbouw van de huidi-
ge kazerne. Aangezien het hier ging om
informatie die achter gesloten deuren
was behanck^, onstond er de afgelopen
maand grol^^irust en vroegen de raad-
sleden zich af waar 'het lek' zich be-
vond. Volgens burgemeester Kamerling
hebben de raadsleden niets naar buiten
gebracht. 'De informatie moet op een
andere man^r zijn uitgelekt. Vermoede-
lijk is de ojHfetaande geluidsinstallatie
in de hal vaWiet gemeentehuis de oor-
zaak geweest.'

Zwembad start
met verkoop
abonnementen
In dit nummer van Contact vindt u
twee pagina's met nieuws over het
komend zwemseizoen in zwem-
bad In de Dennen. Daarbij wordt
extra aandacht gevraagd voor de
zwemlessen voor volwassen die
dit jaar ook in Vorden worden
georganiseerd. Het zwemseizoen
begint dit jaar op maandag 29
april. Als u dit seizoen weer exra
voordelig wilt zwemmen, dan is
het verstandig het bestelformulier
voor voordelige zwemabonnemen-
ten in te vullen. Dit formulier moet
uiterlijk 20 april worden ingele-
verd.

BERKEL-B \

STUDIE en BEGELEIDING

V Aonmelding Cpi J Informatie

I|u«lkad« 27. Zutphen 0575 - 541456/521819 /

Huurverhoging
Op l juli is het weer tijd voor de jaarlijk-
se huurverhoging. Alle huurders van
Thuis Best hebben inmiddels een voor-
aankondiging over de huurverhoging
per l juli alsmede een uitgebreide toe-
lichting met een voorlichtingskrant ont-
vangen. In deze krant met als titel
'Huurverhoging in beeld' wordt uitge-
legd hoe de huurders moeten worden
geinformeerd. Het wetsvoorstel proces-
vereisten heeft het niet gehaald in de
Eerste Kamer. Hoewel Thuis Best hier-
mee niet verplicht is om volgens de
nieuwe regelgeving te werken, doet zij
dit toch. De reden hiervoor is dat zij
eraan hechten haar klanten zo snel en zo
goed mogelijk te informeren over de ko-
mende huurverhoging. Ook stelt men
de mening van de huurders over een
onderwerp dat zowel de bewoners als
de corporatie zeer aan het hart gaat op
prijs. De huur wordt dit jaar verhoogd
met gemiddeld 3,43 procent. De verhou-
ding prijs en kwaliteit worden meer met
elkaar in overeenstemming gebracht.

Deadline voor uitgave
van Contact
na Pasen vervroegd
Kopy en advertenties voor de edities Vorden en Ruurlo die na het paasweekend ver-
schijnen, dienen op donderdag 4 april om 17.00 uur bij ons binnen te zijn. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

De redactie

WEEKENDDIENSTEN ROND PASEN

Hervormde Gemeente ^
Witte Donderdag 4 april 20.15 uur ds. K.H.W. Klaassens, dienst van Schrift en Maaltijd.
Muzikale medewerking van koor Interchrist.
Goede Vrijdag 5 april 10.00 uur ds. H. Westerink, dienst van Schrift en Maaltijd.
Gedenken van de gevangenneming en veroordeling van Christus; 19.30 uur ds. H.
Westerink, Kruiswake. Gedenken wij het lijden en sterven van Christus. Doven van de
Paaskaars.
Paaszondag 7 april 9.00 uur Paasontbijt voor de kinderen van de Clubs, jeugdkerk,
Kindernevendienst en Zondagsschool; 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens.

Hervormde kerk Wichmond
Witte Donderdag 4 april 19.30 uur ds. A. Wal po t-H a goor t, H.A. m.m.v. Kerkkoor.
Goede Vrijdag 5 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort.
Paaszondag 7 april 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort. Gezinsdienst m.m.v. Kerkkoor.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Witte Donderdag 4 april 9.00 uur Eucharistieviering.
Goede Vrijdag 5 april 15.00 uur Kruisweg; 19.00 uur Goede Vrijdag-viering.
Zaterdag 6 april 22.00 uur Paaswake.
Paaszondag 7 april 11.00 uur Hoogmis.
Maandag 8 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst.

Gereformeerde Kerk Vorden
Goede Vrijdag 5 april 19.30 uur ds. H.A. Speelman, viering H.A.
Paaszondag 7 april 10.00 uur ds. H.A. Speelman; 19.00 uur ds. H.A. Speelman.

RK Kerk Kranenburg
Wille Donderdag 4 april 18.30 uur Witte Donderdagviering met het voorstellen van de
Eerste-communicantej^
Goede Vrijdag 5 april GHöden Vasten- en onthouding; 15.00 uur Kruisweg.
Zaterdag 6 april 21.30 uur Eucharistieviering, Paaswake m.m.v. Cantemus Domino.
Maandag 8 april 10.00 uur Eucharistieviering, volkszang.

RK Kerk Vorden
Vrijdag 5 april 18.30 uuaCoede Vrijdagviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor.
Zondag 7 april 10.00 u^Pucharistieviering m.m.v. Dertig Plus Koor.

Weekendwacht pastores 7-8 april pastoor W. Zandbelt, Keyenborg, tel. (0575) 46 13
14; 9 april pastoor G. Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.

Huisarts dr. Dagevos, het Vaarwerk l, tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij
spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen
wachten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts 5 t/m 8 april J.H.H, de Lange, Lochem, tel.
(0573) 25 43 57.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hart bewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15.30 en 19.00-19.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-1130, 15.30-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bemhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is
er iemand aanwezig in de 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 spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

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

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg lc, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en Jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.



MEER KANS,
MEER GELD, BIJ

drogisterij TEN KATE
j Zutphenseweg 2

7251 DK Vorden
telefoon 0575-552219

IN DE STAATSLOTERIJ.

De verkoop van staatsloten is per APRIL LOTERIJ
verhuisd

van Zutphenseweg 4, M. Stoffels
naar Zutphenseweg 2, drogisterij Ten Kate.

Bij deze wil ik U hartelijk bedanken voor de pretti-
ge samenwerking al die jaren en de vele leuke
attenties, die ik van U mocht ontvangen.

M. Stoffels

In onze gezellige winkel kunt U op uw gemak uw
geluksloten kopen. Wij hopen U binnenkort te
mogen begroeten.

Wietze en Cora ten Kate

De bibliotheek is
meer dan een
uitleen-adres
voor boeken. Het
is ook een infor-
matiecentrum
waar b.v. nieuwe
technieken voor
kennisoverdracht

als CD-ROM en
CD-I worden toe-
gepast en doorge-
geven. De Stichting
VOB helpt de bi-
bliotheek om ook
op dit terrein aktief
te zijn. Geef u op
als donateur van

deze Stichting
(Postbus 62 7250
AB Vorden). Dan
geeft u de biblio-
theek meer finan-
ciële armslag.

Stichting Vrienden Openbare Bibliotheek - Vorden

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER openbare

kennisgeving ontwerp-besluit
Algemene wet bestuursrecht (art. 13.4 Wmb en art. 3.19
Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied,

buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de

openingstijden, ligt vanaf 4 april 1996 gedurende 4
weken ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag
van:

naam aanvrager: de heer H. van Olst
adres: Ambachtsweg 6
woonplaats: 7251 KW Vorden
adres van de inrichting: Ambachtsweg 6 te Vorden
om: een vergunning voor een modelmakerij

Strekking van het ontwerp-besluit:

voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieu-belasting van de in-
richting zelf en ontwikkelingen in de direkte omgeving, is
het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het
belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit
kunnen schriftelijk alswel mondeling door een ieder wor-
den gemaakt gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging.
Schriftelijke bedenkingen moeten bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend vóór 3 mei 1996.

Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens als
indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel tegelijkertijd met de beden-
kingen, schriftelijk aan ons college verzoeken.

Mondelinge bedenkingen kunnen op verzoek worden in-
gebracht tot het einde van de termijn van 4 weken van de
ter inzagelegging.

Datum: 2 april 1996
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro mi-
lieu, tel. (0575) 55 74 84 (doorkiesnummer), fax. (0575)
55 74 44

•
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GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van

Vorden maken bekend dat met ingang van woensdag 10
april 1996, gedurende zes weken, voor een ieder ter ge-
meente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelij-
ke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door gedepu-
teerde staten van Gelderland goedgekeurde bestem-
mingsplan:

- 'Vorden Buitengebied 1994' (goedkeuringsbesluit
GS: 29 februari 1996 - nr. RG95.40517).

Het plan betreft een technische herziening van de verou-
derde planologische regeling voor het westelijk deel van
het buitengebied, zoals dat voor 1 januari 1989 bij de
gemeente Warnsveld hoorde. Het gebied wordt globaal
begrensd door de oude gemeentegrens met Vorden, de
Lankhorsterstraat, de Baaksche Beek, de den Elterweg
en de Vierakkersche Laak.
Degene die zich tijdig op grond van artikel 27, eerste of
tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot
gedeputeerde staten heeft gewend, alsmede een be-
langhebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest zich overeenkomstig dat artikel tot ge-
deputeerde staten te wenden, kan gedurende de termijn
van ter-inzage-legg'ing beroep instellen.
U kunt uw beroepsschrift richten aan de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, binnen de beroeps-
termijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na
afloop van de termijn van ter-inzage-legging, tenzij om
voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 3 april 1996.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 55 27 83

Deze advertentie is aangeboden door Plattel Management en Communicatie

ONS RUNDVLEES . . . EEN KLASS^APARTÜ!
Traditiö t̂rouw toont de slager met Pasen zijn run<(Pe.

En dat doen wij ook nu: continue kwaliteit van Vordense Bodem
uit eigen slachtplaats. Juist in deze tijd van negatieve Rundvlees

berichten, kunnen wij trots zeggen: ons Rundvlees komt niet van DAAR,
het komt van HIER. Het wordt met zorg en kennis gemest

en het Vakmanschap doet de rest.

- NIEUW - NIEUW - NIEUW -

PAASEI IN BRAADZAK
gekruide varkensfricandeau
braadtijd: 30 min. per pond

Wij wensen u fijne paasdagen toe.
Jan, Net, kinderenen medewerkers

Waag een gokje
en raad het juiste
gewicht.
HOOFDPRIJS: een
LEKKERE
ROLLADE!

SCHOUDER-
KARBONADE

6,95
Bij aankoop van 100 gram

Gebraden Gehakt

50 gram GRATIS

Wat gaan we weer lekker smullen van die gourmet-
of fondueschotel, die fijn gekruide rollade, of toch een

lekkere entrecöte? Een stukje rosbief of fricando,
lekkere paté, salade of fijne vleeswaren.

Door uw slager zelf gemaakt, en dat smaakt!

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Tel. (0575) 55 14 70

ZATERDAG:
BIEFS

GEW
BIEF

ONGEWOON LEKKER!

100 gram

VOOR DE BOTERHAM

PAASROLLADE
gevuld met ei

2,25
ACHTERHAM



Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze dochter
en ons zusje
SIETSKE HERJAN

We noemen haar

Sietske
Marcel Rouwenhorst
Henny Rouwenhorst-

Addink
Marieke en Steffy

24 maart 1996

Geesinkweg 3
7231 RE Warnsveld
Tel. (0575) 52 10 57

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Martijn

Hij is geboren
op 26 maart 1996

Henk en Dini
Eggink-Nijland

Willem Alexanderlaan 32
7261 WK Ruurlo

Voor uw blijken van medele-
ven bij het overlijden van onze
vader en grootvader

J.G. ROUWEN

willen wij u hartelijk dankzeg-
gen.

Fam. Rouwen

Vierakker

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regelsjelkeregelmeerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingenf 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• Hondenschool 'Klein Wee-
tink' te Velswijk start de nieu-
we cursussen op maandag
15 april 1996. Inlichtingen en
opgave bij: Ap Peters (0314)
64 14 36 of Lucia Mullink
(0314) 62 23 61

• C.C.K. organiseert 1e Paas-
dag Paasvuur Kranenburg
(met vuurgooien) om 20.15
uur. In de tent van 20-21 uur
Dead Meat, vanaf 21.00 uur
Flamingo's

• TE KOOP: g.o.h. dames-
fiets, als nieuw, wielen 24
inch. Margrietlaan 37, Vorden

• GEVRAAGD: inpakhulp
voor winkelwagen op dins-
dag- en donderdagavond.
Brieven onder nr. V1-2 buro
Contact, postbus 22, 7250 AA
Vorden
• C.C.K. organiseert 1e Paas-
dag Paasvuur Kranenburg
(met vuurgooien) om 20.15
uur. In de tent van 20-21 uur
Dead Meat, vanaf 21.00 uur
Flamingo's

• TE KOOP: aardappelen,
Surprise en .Bildstar, worte-
len en prei. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• C.C.K. organiseert 1e Paas-
dag Paasvuur Kranenburg
(met vuurgooien) om 20.15
uur. In de tent van 20-21 uur
Dead Meat, vanaf 21.00 uur
Flamingo's

• VERMIST: sinds maandag
18 maart onze poes Jessie.
Kenmerken: 5 jaar, pikzwart
met kaal plekje op beide ach-
terpoten. Wie heeft haar
gezien? Gaarne inl.: Ruurlose-
weg 25, tel. (0575) 55 16 00

Bedroefd omdat wij hem erg zullen missen, maar
dankbaar dat hem verder lijden bespaard is
gebleven, delen wij u mede dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve, zorg-
zame man, onze vader en grootvader

HERMAN WEUSTENENK

* 20-12-1910 t 25-03-1996

Vorden: Th.H. Weustenenk-Janssen
Ruurlo: H. Weustenenk

H.W. Weustenenk-Kranenbarg
Herbert en Brigitta
Erwin en Joanne

Vorden: B.C. Oosterink-Weustenenk
J. Oosterink
€sther en René
Jeroen en Renske

25 maart 1996

Nieuwstad 32/141
7251 AJ Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgehad zaterdag
30 maart op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Met verslagenheid namen wij kennis van het plot-
seling heengaan van ons erelid

HERMAN WEUSTENENK

Wij wensen de familie de kracht toe dit verlies te
verwerken.

Dirigent, bestuur en leden
Muziekvereniging Concordia

Nog vrij onverwacht is op 25 maart overleden ons
gewaardeerd erelid, de heer

HERMAN WEUSTENENK

op de leeftijd van 85 jaar.

Herman was mede-OTmchter van onze vereniging.

Bestuur en leden van
'de Vogelvriend' Vorden

Bedroefd delen wij u mede, dat op 23 maart 1996
na een liefdevolle verzorging thuis rustig is inge-
slapen

FRANS CHRISTIAAN DE RONDE

op de leeftijd van 79 jaar.

Familie de Ronde

Zutphenseweg 59
7251 DH Vorden

De begrafenis heeft plaatsgehad donderdag 28
maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geheel verslagen waren wij, toen wij het intens
droevige bericht ontvingen van het plotseling
overlijden van onze collega en medewerker

HERMAN RUTGERS

Wij zullen zijn spontane manier van samenwerking
en collegialiteit van de 26 jaar dat hij bij ons
werkte, altijd in herinnering houden.

Wij wensen Annie en de kinderen veel sterkte toe
om dit zware verlies te dragen.

Direktie en Medewerkers
Schildersbedrijf van der Wal BV
Vorden

Vorden, 25 maart 1996

Onbegrijpelijk dat wij nu al afscheid moeten
nemen van onze leider

HERMAN RUTGERS

Wij zullen hem erg missen en wensen Annie en de
familie veel sterkte toe.

Sponsor en spelers Ratti 3 zondag

Met ontsteltenis ontvingen wij het droeve bericht
van het plotselinge overlijden van ons gewaar-
deerd lid

HERMAN RUTGERS
LEIDER RATTI 3 ZONDAG

Bestuur en leden sv Ratti

Vorden, 25 maart 1996

Na een actief en inspirerend leven is overleden
onze onvergetelijke vader en lieve opa.
Tot het laatst toe was hij bij alles betrokken en
genoot van de alom aanwezige vriendschap.

WILHELMUS KUIJPER
WEDUWNAAR VAN HENDRIKA ALEIDA OLTHUUS

* 18 december 1909
Zutphen - de Hoven

Lagos (Portugal):

t 26 maart 1996
Zutphen

J.C. Kuijper
J.A. Kuijper-Rebergen
Joost en Henriëtte

Hugo, Robert
Jesse en Heleen
Julian
Jannekee
W.C. Kuijper
J.L Kuijper-Nannenga
Suzanne
Kasper
P.D. Kuijper
A. Keur
Sicco
Charlotte

Zutphen, Geweldigershoek 120
Correspondentie-adres:
Mesdaglaan 47, 6813 G M Arnhem

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
zaterdag 30 maart in het crematorium te Dieren.

Arnhem:

Heemstede:

Heden ontvingen wij het droevige bericht van het
plotselinge overlijden van onze gewaardeerde
ere-voorzitter ^^

WIM KUIJPER

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies.

Bestuur en leden van de
Voetbalvereniging Vorden

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

EBO

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

¥ In verband met
Goede Vrijdag is
de koopavond
verplaatst naar

4 april
Goede Vrijdag

winkels
om 18.0 O uur

gesloten

Vordense
Ondernemers

Vereniging

ACTIE
'ZUINIG
STOKEN'

Volg kritisch uw gasverbruik door
wekelijks de meterstand te noteren
en uw verbruik (hoe lager, hoe
beter) te vergelijken met uw streef-
verbruik. Hou 't bij op de GAMOG-
meterkaart.

Tabel voor de week van: maandag
18 mrt. t/m zondag 24 mrt. 1996.

Bij een
jaar-
verbruik
van:

800 m
1000 m
1 200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600. m
2800 m
3000 m
3300 m
3600 m
3900 m
4200 m
4500 m
5000 m
5500 m

bepaalc

hoort een en een
streefver- totaal
bruik voor streefver-
de afgelo- bruik sinds
pen week 29-10-'95
van: van:

. 20 m3 638 m3

25 m3 799 m3

30 m3 959 m3

35 m3 11 18 m3

40 m3 1280 m3

45 m3 1437 m3

51 m3 1599 m3

56 m3 1759 m3

61 m3 1918 m3

66 m3 2079 m3

71 m3 2237 m3

76 m3 2398 m3

83 m3 2637 m3

91 m3 2877 m3

99m3 3117m3

106 m3 3354 m3

114 m3 3596 m3

126 m3 3992 m3

139 m3 4395 m3

152. m3 4796 m3

streefverbruik wordt
hand van de in de

n week gemeten
uren.

Voor moor informatie of nog een
meterkaart, kunt u bellen met één
van onze kantoren:
DOETINCHEM : 0314 - 32 65 51
WINTERSWIJK : 0 5 4 3 - 5 1 2 212
ZEVENAAR : 0316 • 52 39 47
ZUTPHEN : 0575 - 5J 24 24

Met uw hulp
redt hij het!

Save the Children,

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meerf 1,-.
Vermeiding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: zwarthalszwaan
man, broed '94. TE KOOP
GEVRAAGD: gel. blauwe of
witte pauwen broed '95.
(0575) 52 14 88

• 1e Paasdag 7 april grote
bingo met vele geldprijzen.
Aanvang 19.30 uur. Café-rest.
d'Olde Kriet in Wichmond, tel.
(0575) 44 12 85

• GEVRAAGD: een chauf-
feur, vanaf 25 jaar, bekend in
de omgeving. Tel. 55 69 57

• TE KOOP: pubs van duitse
dog, teefjes, geel gestroom-
lijnd. Tel. (0543) 46 1260

• TE KOOP: pubs van duitse
dog, teefjes, geel gestroom-
lijnd. Tel. (0543) 46 12 60



ORDEN
CONTACT

een goed en
graag gelezen

blad

mTelefoongemeente: (0575) 55 74 74.
mTelefaxxemeente: (0575) 55 74 44.
UHet gemeentehuis is open van maandag
toten met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
^Openingstijden bibliotheek: (ter inzage
liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

ERGUNNINGEN
Op 26 maart jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

- maatschap Kruiselbrink voor het ver-
anderen van een stal op het perceel

Schoolhuisweg 4 te Vorden.
de heer J. de Vries voor het bouwen
van een bergruimte op het perceel
Brinkerhof 51 te Vorden.
de heer G.A. Grooters voor het bou-
wen van een portaal en het vergroten
van een bergruimte op het perceel
Burgemeester Vunderinkhof 22 te
Vorden.
de heer H. Schotsman voor het bou-
wen van een bergruimte op het per-
ceel het Jebbink 50 te Vorden.
Woningstichting Thuis Best voor het
vergroten van een bergruimte op het
perceel Margrietlaan 35 te Vorden.
de heer J. Weenk voor het vellen van 2
coniferen op het perceel van Lennep-
weg l te Vorden.
de neer B.G.P. Rogmans voor het vel-
len van 2 acacia's op het perceel Linde-
seweg te Vorden.
de heer H.W.C. Haverkamp voor het
vellen van l berk op het perceel Kom-
vonderlaan 3 te Vorden.
de heer B.L.W. Rensink voor het vel-
len van l sierkers op het perceel Hoe-
tinkhof 151 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

ERG ADERING GEMEENTERAAD
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 april 1996 om 19.30 uur in het ge-
meentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- verordening winkelsluiting Vorden 1996
- krediet vervanging brandweermaterieel
- beroep tegen gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan het

bestemmingsplan 'Vorden centrum en Oost 1994'
- krediet voor uitbreiding basisschool Wichmond Vierakker;
- minimabeleid nieuwe stijl
- reactie op ontwerp streek- milieu- en waterhuishoudingsplan Gelderland.

Spreekrecht.
U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rondvraag, spre-
ken over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er
is één uitzondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de
agenda staat, omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken in een commis-
sievergadering. U kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aan-
melden bij de gemeentesecretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave
van het onderwerp waarover u wilt spreken.

ERORDENING WINKELSLUITING VORDEN 1996
Met de Vordense Ondernemers Vereniging is van gedachten gewisseld over de nieu-
we verordening en de gewijzigde Winkelsluitingswet. Ook is de openbare voorberei-
dingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd, zodat iedereen heeft
kunnen reageren op de wijzigingen. Er zijn geen reacties buiten die van de Vordense
Ondernemers Vereniging ontvangen, zodat burgemeester en wethouders de gemeen-
teraad thans voorstellen om de nieuwe winkelsluitingsverordening vast te stellen. De
belangrijkste punten daaruit zijn:

- de achttiendagenregeling waarop buiten de normale openstellingsuren om er de-
tailhandel uitgeoefend mag worden, van deze achttien dagen mogen er acht zon-
of feestdagen zijn.

- er kan in Vorden één avondwinkel komen. Een combinatie van een avond- en een
dagwinkel, een winkel in een benzinestation of overige vormen van detailhandel
in dezelfde ruimte is niet mogelijk.

- de mogelijkheid bestaat om ontheffing te verlenen voor hoogstens zes werkdagen
per ondernemer per jaar van 6.00 tot 22.00 uur detailhandel uit te oefenen.

IEUWHULPVERLENINGSVOERTUIG EN
REDGEREEDSCHAP VOOR DE BRANDWEER

ILITAIRE OEFENINGEN
Op 12-13,19-20, en 26-27 april vinden er militaire oefeningen plaats in Vorden. Er zijn
15 wielvoertuigen en 145 personen bij betrokken. De bebouwde kom zal zoveel moge-
lijk worden vermeden.
Particulieren hebben toestemming verleend voor het betreden van hun terreinen.

Als u klachten heeft over deze oefening kunt u contact opnemen met het Regionaal
Militair commando Oost, Postbus 857,3840 AW Harderwijk, tel. 0341476428.

NSTELLEN VAN BEROEP TEGEN ONTHOUDING VAN
GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN VORDEN

CENTRUM EN OOST
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben tegen enkele onderdelen van het be-
stemmingsplan Vorden centrum en oost goedkeuring onthouden.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om tegen enkele onder-
delen tegen de onthouding van goedkeuring plan in beroep te gaan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat daarbij met name om:

- het aan huis gebonden bedrijf of beroep. De gemeenteraad is van mening dat klei-
ne bedrijven, mits de activiteiten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie, in wonin-
gen moeten kunnen starten. Is er geen sprake meer van ondergeschiktheid aan de
woonfunctie dan zullen de bedrijven moeten verplaatsen, bijvoorbeeld naar een
bedrijventerrein of naar een bedrijfsverzamelgebouw. Gedeputeerde staten willen
deze aan de woonfunctie ondergeschikte bedrijfsmatige activiteiten niet toestaan.

- vrijstellingsmarge van 25 procent voor de bebouwingsregeling. Gedeputeerde sta-
ten vinden een vrijstellingsmarge van 10 procent toelaatbaar. Een vrijstellingsmar-
ge van 25 procent zou teveel de doelstellingen van het plan ondergraven.

Bestemmingsplannen bevatten over het algemeen een algemene vrijstellingsbe-
voegdheid van opgenomen maatvoeringseisen. aan deze vrijstellingsbevoegoheid
zijn duidelijke criteria verbonden. Een beperking van 10 procent vincien burgemees-
ter en wethouders dan ook te beperkend.

^UITBREIDING BASISSCHOOL WICHMOND EN
AANSCHAF LEfl^HETHODEN

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een bedrag van f
200.000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het schoolgebouw 'de Klim-
op' te Wichmond en voor de aanschaf van leermethoden.

- de schoolbesturen hebben besloten tot fusie van de twee basisscholen te Wich-
mond. Burgemeester en v^^ouders hebben het belang van een fusie in het verle-
den onderschreven voor ̂ S behoud van basisonderwijs in Wichmond. Door de
fusie ontstaat er in Wichmond een school met bijna 100 leerlingen. De opheffings-
norm voor basisscholen is voor de gemeente Vorden vastgesteld op minimaal 36
leerlingen. Met het behoud van het basisonderwijs in dit deel van de gemeente is
een gemeentelijk belang gediend, zo vinden burgemeester en wethouders. Een ge-
meentelijke bijdrage in de kosten die verband houden met deze fusie achten zij dan
ook redelijk.

Het schoolbestuur verzoekt nu om aanbouw van een vierde lokaal, een vergoeding in
de fusiekosten en een tegemoetkoming in de extra kosten van aanschaf van nieuwe
leermethoden.

ERORDENING KINDEROPVANG VORDEN 1996 EN
NADERE REGELS KINDERCENTRA

Het Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang bevat kwaliteitsregels voor de kin-
deropvang en verplicht gemeenten om voorschriften te stellen van voorschriften aan
alle georganiseerde vormen van kinderopvang (gastouderopvang, kindercentrum,
kinderdagverblijf, buitenschools kinderdagverblijven peuterspeelzaal).

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de raad voor te
stellen de Verordening kinderopvang 1990 in te trekken en de Verordening kinderop-
vang Vorden 1996 vast te stellen. Daarnaast wil het college zelf de nadere regels kin-
dercentra vaststellen. Op de voorbereiding van beide besluiten past het college de
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht toe.

In de periode van 4 april tot en met 2 mei 1996 ligt het voorstel tijdens openstellings-
uren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van
13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis. Kopieën
van het voorstel,kunt u tegen betaling van leges verkrijgen. Inzage in de stukken is
kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze periode nun zienswijze over de aan-
vraag en de ontwerp-beschikking naar voren brengen. De zienswijzen betrekt het col-
lege bij het nemen van een definitieve beslissing.

^TIJDELIJKE AFSLUITING OVERWEGEN
Wegens onderhoudswerkzaamheden zijn de volgende overwegen van 23.00 tot 07.00
uur afgesloten op de volgende data:

meenteraad hiermee al rekening gehouden. Burgemeester en wethouders vragen d<
gemeenteraad nu om een bedrag van f 373.000,- voor de aanschaf van een nieuw
hulpverleningsvoertuig (Mercedes Benz en voor de opbouw van het redmateriaal
(Ziegler).

maandag 8 op dinsdag 9 april
dinsdag 9 op woensdag 10 april
donderdag 11 op vrijdag 12 april
zaterdag 20 april op zondag 21 april
maandag 22 op dinsdag 23 april
dinsdag 23 op woensdag 24 april

overweg de Leuke
overweg Kostedeweg
overweg Eikenlaan
overweg Almenseweg (vanaf 22.15 uur)
overweg Onsteinseweg
overweg Brandenborcnweg



IEUWE PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN
BOUWKAVELS

De procedure voor de uitgifte van bouwkavels is vrij arbeidsintensief.
Daar om willen burgemeester en wethouders hiervoor een nieuwe procedure volgen,
die er als volgt uitziet:

1. vooraf een beeldkwaliteitsplan voor een uitbreidingsplan opstellen danwei gega-
digden op andere wijze de hoofdlijnen kenbaar maken van de gewenste bouwmas-
sa etc. zodat - door het vooraf verschaffen van duidelijkheid- problemen/discussie
over de uiterlijke verschijningsvorm e.d. zoveel mogelijk worden/wordt voorko-
men;

2. het aantal uit te geven kavels voor eenjaar bepalen, verdeelt naar woningcategorie
(rijtje, twee-onder-één-kap, vrijstaand). Koopwoningen in een rij laten wij zoveel
mogelijk in één project met (sociale) huurwoningen (bijvoorbeeld een rij met in het
midden huurwoningen en op de uiteinden koopwoningen) bouwen om de stich-
tingskosten te drukken;

3. de hoogst scorende 50 ingeschreven gegadigden van de lijst per l december van het
voorgaande jaar over het uitgifte-programma berichten met toezending van het
beeldkwaliteitsplan, een overzicht van de kavels in (het bouwrijp gemaakte gedeel-
te van) het plan en een prijslijst (soort van brochure/infoboek per plan);

4. hen die concrete interesse tonen, uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Tijdens die bijeenkomst kunnen de gegadigden, op basis van de opgestelde rangor-
de, een kavel in de door hen gewenste categorie danwei een rijtieskoopwoning kie-
zen totdat het vooraf door ons aangegeven aantal voor de verscneidene categorieën
is bereikt. Overblijvende gegadigden vallen voor dat jaar af. Bij onvoldoende inte-
resse zullen wij een volgende groep ingeschrevenen benaderen;

5. de kandidaten geven na één maand aan of ze tot aankoop overgaan;
6. na een positief bericht de koopovereenkomst opstellen en na het storten van de

waarborgsom tot verkoop besluiten;
7. kopers verrichten de benodigde onderzoeken en dienen de aanvraag om een

bouwvergunning in;
8. indien het ernaar uitziet dat de bouwvergunning verleend kan worden en de koper

zich daarin kan vinden, de notaris verzoeken de akte te passeren (i.p. max. 3 maand
na punt 6);

9. tijdstip start verkoop zodanig kiezen dat - behoudens bij premiekoop e.d. - start van
de bouw in het voorjaar mogelijk is.

Voordelen zijn dat burgemeester en wethouders niet alle ingeschrevenen meer hoe-
ven te berichten met toezending van de nodige stukken, niet meer met iedere koopge-
gadigde afzonderlijk een gesprek gevoerd hoeft te worden en de gegadigden voor de
bouw van een twee-onder-één-ka p-woning zelf nog enige invloed hebben op wie hun
medebouwer wordt.
Een nadeel van de vrije keuze van kavels kan zijn dat de mogelijkheden het verkave-
lingsplan, in verband met gewijzigde omstandigheden/veranderde vraag, te wijzi-
gen, vermindert.

{•f'ASPOORT EN EUROPESE IDENTITPQSKAART
Voor het reizen naar het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdo-
cument.
Het reizen op een verlopen paspoort of identiteitskaart is niet toegestaan.

U kunt kiezen uit een paspoort, dat wereldwijd geldig is, en een Europese identiteits-
kaart (ook wel Europese reiskaart of Europakaart ge^fcnd) voor het reizen in de
meeste landen van Europa (o.a. niet in de voormalige (^^tblok-landen). Beide docu-
menten zijn vijfjaar geldig.

AANVRAGEN
Het paspoort of de identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen. U kunt dus niet
voor iemand anders een paspoort aanvragen!

Bij het aanvragen van een paspoort of een Europese identiteitskaart moet u het oude
paspoort of de toeristenkaart/identiteitskaart meebrengen. Als de aanvrager staat
bijgeschreven in een reisdocument van één of beide ouders, dan moet het reisdocu-
ment waarin men staat bijgeschreven worden meegebracht.
Kunt u bij het aanvragen van een nieuw reisdocument het oude document niet over-
leggen, dan moet u een ander geldig legitimatiebewijs meebrengen voorzien van uw
foto en handtekening. Bij het ontbreken van andere legitimatiebewijzen wordt door
de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Als u eerder een reisdocument heeft ge-
had, maar u kunt dit niet overleggen bij het aanvragen van een nieuw document, dan
worden de leges verhoogd met r: 25,--. Is het vermiste reisdocument afgegeven in een
andere gemeente, dan kan er niet direct een nieuw document worden gemaakt, om-
dat het oude aanvraagformulier in die gemeente moet worden opgevraagd.

Bij de aanvraag moet u 2 goedgelijkende identieke pasfoto's (van goede kwaliteit;
zwart-wit of kleur) inleveren. De foto's (niet ouder dan l jaar) mogen niet kleiner
zijn dan 3x4 cm (LET OP: de meeste pasfoto's die op school worden gemaakt zijn te
klein en kunnen dus niet worden gebruikt!!).

VERMELDING VAN KINDEREN IN HET REISDOCUMENT
Bijschrijven van kinderen kan alleen in een paspoort; indien er geen sprake is van
voogdij, moet door de andere ouder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar
worden afgegeven. Een formulier hiervoor is op het gemeentehuis te verkrijgen.

TOESTEMMING
Kinderen vanaf 12 jaar hebben geen toestemming nodig van hun ouders of voogd
voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart. Voor een paspoort geldt dat
voor kinderen vanaf 18 jaar. Personen die onder curatele staan hebben de toestem-
ming nodig van de curator. Een formulier voor het geven van toestemming kunt u op
het gemeentehuis krijgen. De toestemming kan nooit achteraf worden gegeven, dit
moet altijd bij de aanvraag gebeuren.

AFGIFTE
Wij streven ernaar uw reisdocument direct te maken, zodat u geen tweede keer terug
hoeft te komen. De nieuwe apparatuur voor het maken van een reisdocument is ech-
ter zeer storingsgevoelig, waardoor de 'klaar-terwijl-u-wacht'-service misschien niet
altijd gerealiseerd kan worden. Wij doen ons best, maar vragen uw begrip wanneer
het niet lukt.

SPRAAK OP ONTWERP-NOTA OVER
VERKEERSVEILIGHEID

Vanaf donderdag 4 april tot en met woensdag l mei aanstaande ligt de ontwerp-nota
'Veilig op weg' ter inzage in de openbare bibliotheek in Vorden, in de Rabobank in
Wichmond en in het gemeentehuis (op de afdeling gemeentewerken in het koets-
huis). In deze ontwerp-nota geven burgemeester en wethouders aan op welke manier

zij het wegennet in de gemeente Vorden in de komende jaren veiliger willen maken.
In grote lijnen komt dit op het volgende neer:

1. Ongevallenconcentraties saneren.
Burgemeester en wethouders overwegen op korte termijn de volgende vier zoge-
naamde Ongevallenconcentraties aan te passen:

- Het kruispunt Baakseweg*Hackfortselaan*Kruisdijk. Dit kruispunt kan veiliger
gemaakt worden door de Kruisdijk vanaf de Baakseweg af te sluiten voor het ver-
keer, behalve voor (brom)fietsers en voetgangers. Hierdoor ontstaat in feite een
T-kruispunt. Een andere oplossing is de aanleg van een rotonde.

- Een rotonde aanleggen op het kruispunt Baakseweg*Beeklaan*Lankhorsterstraat.
- Het kruispunt Mispelkampdii'k*Strodijk*Zutphenseweg. Door hier de fietspaden

verder van de Zutphenseweg af te buigen, wordt de snelheid van de bromfietsers
(die vooral betrokken zijn bij de ongevallen op dit kruispunt) wat afgeremd en krij-
gen de automobilisten meer opstelruimte russen het fietspad en de rijbaan van de
Zutphenseweg.

- De bermen van de Koekoekstraat zullen worden verstevigd met grasbetontegels,
waardoor automobilisten die moeten uitwijken voor tegenliggers minder gauw de
macht over het stuur zullen verliezen.

2. Een categoriseringsplan opstellen.
Omdat veel ongevallen niet op de zogenaamde Ongevallenconcentraties plaatsvin-
den, maar juist verspreid voorkomen, willen burgemeester en wethouders het we-
gennet categoriseren (onderverdelen in categorieën). Dat wil zeggen dat voor elke weg
moet worden bekeken of het gebruik van die weg in overeenstemming is met zijn
functie en vormgeving. Een nog op te stellen categoriseringsplan moet antwoord ge-
ven op vragen als: is doorgaand (vracht)verkeer op een bepaalde weg gewenst? Is de
weg daarvoor wel geschikt? Of moet doorgaand verkeer juist worden geweerd? Wel-
ke woongebieden kunnen worden aangewezen en ingericht als dertig-kilometerzo-
ne? Nadat een categoriseringsplan is vastgesteld, kunnen de nodige verkeersmaatre-
gelen gefaseerd worden uitgevoerd. Door dat te combineren met wegonderhoud
kunnen kosten worden bespaard. Dat betekent dus wel een aanpak over langere ter-
mijn.

Het opstellen van een categoriseringsplan sluit naadloos aan bij het voornemen een
studie uit te voeren naar het op termijn beperken van de verkeersintensiteit door het
centrum van Vorden. De uitgangspunten voor die studie zijn eveneens in de ontwerp-
nota opgenomen.

Burgemeester wethouders verlenen op grond van de gemeentelijke 'Inspraakveror-
dening' inspraak op het voornemen het wegennet veiliger te maken op de manier
zoals in de ontwerp-nota 'Veilig op weg' is aangegeven. Gedurende de periode van
donderdag 4 april tot en met woensdag l mei 1996 kunt u (als ingezetene of belang-
hebbende) uw zienswijze over de inhoud van de ontwerp-nota naar voren brengen
(liefst schriftelijk). Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan: burgemeester en
wethouders van Vorden, postbus 9001,7250 HA Vorden.

IJZIGING INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL
Met ingang van l apn^996 vindt er een wijziging plaats in de i nza meistructuur van
het klein chemisch a^p. U kunt in winkels geen klein chemisch afval meer inleve-
ren. Vanzelfsprekend kunt u uw KLEIN chemisch afval naar de gemeentewerf, Enk-
weg 11 te Vorden, blijven brengen, elke maandag tussen 16.00 en 17.00 uur. In som-
mige winkels zal het wel mogelijk blijven om lege batterijen in te leveren.

De reden om de mogelijkheid te beëindigen om KLEIN chemisch afval bij winkels in
te zamelen is dat er^h deze manier een duidelijker scheiding mogelijk is tussen
KLEIN chemisch afvWen bedrijfs chemisch afval. Tevens zouden winkeliers doordat
er nieuwe milieuregels gelden voor de inzameling van KLEIN chemisch afval dure
voorzieningen moeten maken en een zogenaamd afvalstroomnummer moeten aan-
vragen.

Met ingang van l april is ook de gemeentewerf niet meer op de eerste maandag van
de maand geopend van 16.00 tot 18.00 uur. De proef om de gemeentewerf op de eerste
maandag van de maand open te stellen tot 18.00 uur heeft onvoldoende respons op-
geleverd. De sluitingstijd voor het inleveren van KLEIN chemisch afval is daarom
weer teruggebracht naar 17.00 uur. Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u dus
wel uw chemisch afval afgeven op de gemeentewerf.

De jaarlijkse huis-aan-huisinzameling met de chemokar blijft gewoon doorgaan.
Hierover krijgt u persoonlijk bericht.

ÈlBoUWEN VARKENSSTAL OP HET PERCEEL
OKHORSTWEG 3 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van het bepaalde in
artikel 50 lid 5 van de Woningwet en met gebruikmaking van de door gedeputeerc
staten afgegeven 'algemene verklaring van geen bezwaar', medewerking te vei
aan een plan voor het:

- bouwen van een varkensstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden,
sectie N, nrs. 367en 368 en plaatselijk bekend Okhorstweg 3 te Von

De op het plan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen met ingang
van donderdag 4 april 1996, gedurende twee weken, voor een ieder op de gemeente-
secretarie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening c.a. (koetshuis), te

Eventuele bedenkingen kunnen gedurende die termijn schriftelijk aan burgemeester
en wethouders kenbaar worden gemaakt.

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo no-
dig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of houden zij het
voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrekken.
De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt, indien u dat wenst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter inza-
ge in de bibliotheek te Vorden en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt inspreken,
moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voorzitter of de
secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken wordt gebo-
den voordat de behandeling van het betreffende agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat de commissieleden u tijdens de behandeling van het agendapunt vragen
stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.



De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken verga-
dert op dinsdag 9 april 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:

- Verordening winkelsluiting Vorden 1996;
- waterhuishoudingsplan Gelderland.
- wijziging procedure uitgifte van bouwkavels
De commissie voor bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 9 april
1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- krediet vervanging brandweermaterieel;
- reactie op ontwerp streekplan Gelderland.

De commissie voor milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woens-
dag 10 april 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
- beëindiging proefproject verlengde openstelling gemeentewerf voor aanbieding

van klein chemisch afval;
- reactie op ontwerp-streek-, milieu- en waterhuishoudingsplan Gelderland;
- minimabeleid nieuwe stijl;
- krediet voor uitbreiding basisschool Wichmond / Vierakker;

Naam

P.J.M. Hummelink

Fa. Hartemink

M.T.M. Mölders

M. Pater

Bouwadres

Mosselseweg 7
Vorden
Hackforterweg
tussen nr. 9 en 11
Wichmond
de Doeschot 9
Vorden
vanLennepweg6
Vorden

Datum
ontv.
20-03-96

22-03-96

25-03-96

26-03-96

Omschrijving

vernieuwen van een
woning
bouwen van een wo-
ning

verbouwen van een
woning
bouwen van een af-
dak/
tochtportaal

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

, Q Stichting Welzijn Ouderen Vorden
;:.||i; / o /

ir Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 0575-553405 (postadres: Postbus 79)

VORDFN Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

S T I C H T I N G Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang kan zijn. In deze
W E L Z I J N rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over activiteiten/voorzieningen voor
O U D E R E N ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Zonnebloem
Op woensdag 24 april houdt De Zonne-
bloem haar jaarlijkse dagboottocht voor
de afdeling Vorden en omgeving. Het
vertrek is vanaf de kade in Doesburg.
Vanuit Vorden zal er een bus vertrek-
ken. De boottocht is bedoeld voor ge-
handicapten, hulpbehoevenden en al-
leenstaane ouderen. Er is een dokter en
ook voldoende verpleging aan boord
van het schip. Belangstellenden dienen
zich op te geven bij mevrouw T. Klein
Kranenbarg, Molenweg 4 in Vorden (55
13 47) of mevrouw M. Klein Kranen-
barg, Hackforterweg 31 in Wichmond
(44 12 69).

Dagopvang
De Dagopvang is een voorziening voor op te nemen met^^SWOV.

ouderen die georganiseerd wordt door
de SWOV en dagelijks plaats vindt aan
de Delle 15. Op dinsdag en donderdag
is de Dagopvang speciaal bedoeld voor
die ouderen die alleen wonen en niet zo-
veel sociale contacten meer hebben. Op
de Dagopvang kunnen zij samen met
anderen onder leiding van een activitei-
tenbegeleidster en met de aanwezige
vrijwilligers meedoen aan allerlei activi-
teiten.Er worden spelletjes gedaan, er
kan geknutseld worden en natuurlijk
wordt er ook veel met elkaar gepraat.
Ook wordt er s^fcn gegeten en koffie
gedronken.
Kortom, de dag wordt op een gezellige,
maar ook op een zinvolle manier door-
gebracht.

Voor meer inforn^fciatie dient u contact
etlfSI

Rijtest
De seniorenrijtest was dit jaar weer een
succes.14 Deelnemers hebben met een
instrukteur de testroute gereden. Even-
eens werd er een ogentest gedaan. Reak-
ties van de deelnemers waren zeer posi-
tief. De theorieavond, die voor iedere
oudere toegankelijk was, werd goed be-
zocht.

Vrijwilligers
De Stichting Welzijn Ouderen Vorden
zoekt nog vrijwilligers voor het bezor-
gen van maaltijden van Tafeltje Dekje.
Voor meer informatie dier^fccontact op
te nemen met de SWOV.

Eierbeschilderen Paasontbijt
De Welkoop in Vorden houdt op woens-
dagmiddag eierschilderen voor de
jeugd. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn
van harte wel koop.

Zondagmorgen voor de eredienst in de
Hervormde Kerk zal er een gezamenlijk
paasontbijt worden gehouden. Kinderen

van de clubs, nevendienst en zondags-
school maar ook andere jongeren zijn
hierbij hartelijk welkom. Voor meer in-
formatie kan men bellen met Henk Pe-
ters (55 2411).

Nieuwe meubelzaak in Vorden

Aan de Brandenborchseweg is op dins-
dag 26 maart een schuurtje afgebrand.
In deze schuur stond een personenwa-
gen. Ook van deze auto bleef niets meer
over. Verder werd er vorige week dins-
dag een inwoner van Wichmond betrapt
op het schoonbranden van een walkant.
De politie is van plan om in de toekomsl
strenger op te treden tegen dergelijke
praktijken.
Op donderdag 28 maart had ereen fron-
tale botsing plaats op de Hengeloseweg
russen een vrachtwagencombinatie en
een personenauto. Toen de chauffeur
van de vrachtwagen met oplegger te
laat zag dat zijn voorgangers remden,
belandde hij met de vrachtwagen op de •
andere wegnelft. Een tegemoetkomende
auto - bestuurd door een 38-jarige
vrouw uit Keijenborg - wist de vracht-
wagen niet meer te ontwijken. De auto
moest worden afgesleept. De vrouw
klaagde over pijn in de knie en nek. Na-
dat zijn vrachtwagen was gerepareerd
kon de 26-jarige man uit Leidschendam
de weg vervolgen.
In de nacht van vrijdag op zaterdag
werd er uit een geparkeerde auto aan de
Vogelzang in Wichmond en radiocaset-
terecorder met cd-speler gestolen. Dit-
zelfde gebeurde aan het Gullik. De die-
ven kwamen in beide gevallen binnen
door een ruitje in te slaan. Verder had-
den er zaterdagochtend door gladheid
twee ongelukken met materiele schade
plaats. Zo knalde op de spitsling van de
Rondweg en de Zutphensweg een 25-ja-
rige vrouw uit Zelhem met haar auto te-
gen een verkeerspaal. Ook in een van de
bochten van de Wientjesvoort was het
raad. Hier reed een 30-jarige vrouw uit
Ruurlo tegen een ijzeren paal op. Door
de gladheid was ze de macht over het
stuur verloren en van de weg af geraakt.
Zondagochtend vond er een ongeluk
plaats op de Groenloseweg in Ruurlo.
Een 28-jarige Vordenaar raakte door een
onduidelijke oorzaak met zijn auto van
de weg en knalde tegen een boom. De
man werd met levensgevaarlijke ver-
wondingen naar het ziekenhuis in Win-
terswijk gebracht. De man is inmiddels
overleden.
Tot slot waarschuwt de politie het be-
drijfsleven voor de praktijken van een
Nigeriaans bedrijf. Deze probeert door
middel van een brief ondernemers in
deze regio geld af te troggelen. De poli-
tie raadt ondernemers aan om niet met
dit bedrijf uit Nigeria in zee te gaan.

De heer J. de weerd opent op donderdag 4 april een nieuwe meubelzaak in Vorden. Het gaat hier om MD-Meubelen aan de Enkweg 15a.
MD-Meubelen staat voor zorgeloos kwaliteitsmeubelen kopen tegen de scherpste prijzen.



n SPORT-

Voetbal

Vorden-Vios Beltrum 1-2
De eerste tien minuten ging de strijd ge-
lijk op. Daarna werden de pass van Vor-
den zeer onnauwkeurig waardoor er
veel balverlies was. In de 18e minuut gaf
Vorden een onnodige corner weg. Deze
corner werd zeer laag en scherp ingezet.
Op ongelukkige wijze passeerde Jan
Groot Jebbink zijn eigen doelman (0-1).
In de 35e minuut werd het zelfs 0-2 door
een doelpunt van Ronny Heutink.
De tweede helft werd onder hevige
sneeuwval voortgezet. Wat Vorden De
eerste helft vergat, gebeurde nu wel. De
spelers van Vios Beltrum Werden kort
gedekt en kregen geen ruimte. Hierdoor
kreeg Vorden meer grip op de wedstrijd.
Het was jammer dat Mark Sueters te
weinig in het spel werd betrokken. Het
was uiteindelijk Mark van der Linden
die na een fraaie voorzet van Wllbert
Grotenhuys wist te scoren (1-2).
In de laatste minuut kreeg Vios Beltrum
nog een penalty toegewezen. Met een
goede safe wist Marinho Besselink een
doelpunt te voorkomen. Zaterdagavond
speelt Vorden thuis een bekerwedstrijd
tegen WSV en op Tweede Paasdag
treedt het aan tegen Vios Beltrum. Het
gaat hier om de uitwedstrijd die eerder
dit seizoen werd gestaakt vanwege een
beenbreuk.

Uitslagen
Nieuw Heeten Al-Vorden Al, Vorden
Bl-échalkhaar BI 2-0, AD 69 Bl-Vorden

B2 2-2, SSSE Cl-Vorden Cl 8-0, Vorden
1-Vios Beltrum l 1-2, Eibergen 2-Vorden
2 1-2, Concordia Wehl 4-Vorden 3 1-1,
Reunie 4-Vorden 4 8-1, Vorden 5-Warns-
veldse Boys 1-4, Vorden 6-Eibergen 2-3.

programma
Zaterdag 6 april: Vorden 1-KSV l, Vor-
den Al-Epse Al, Activia Bl-Vorden BI,
Haarlo Bl-Vorden B2. Tweede Paasdag:
Vios Beltrum 1-Vorden l, Vorden
2-WVC 3, Viod 3-Vorden 3, Lochuizen
2-Vorden 4, SVBV 2-Vorden 5.

Dierense Boys-Ratti 1-3
Ratti Ispeelde zondag tegen Dierense
Boys 5. Het werd een verdiende maar
zwaar bevochten zege voor Ratti. In de
eerste helft had Ratti steeds het heft in
handen en creëerde het zich een aantal
kansen maar deze werden niet omgezet
in doelpunten. Even later was het wel
raak. Nadat Patrick van Londen was on-
deruitgehaald in het strafschopgebied
scoorde Oscar Bleumink zeer beheerst
uit de toegekende strafschop.
In de tweede helft kwam Dierense Boys
langszij. Cor Peitsma - die vroeger bij de
Graafschap speelde - maakte het doel-
punt. Ratti kwam door te voorzichtig
spel een tijdlang onder druk te staan
maar wist zich gaande de wedstrijd
daaraan ook weer te ontworstelen. Toen
Alexander Kapert door de doelman van
Dierense Boys geheel onnodig werd ge-
torpedeerd en Oscar Bleumink ander-
maal de stra^fchop koel benutte was het
gedaan met^fe Dierense Boys. Paniek
van Londen wist na goed doorzetten

van Bert Berenpas de eindstand op 1-3
te brengen voor Ratti.
In verband met het overlijden van Ratti-
lid Herman Rutgers werd voor de aan-
vang van de wedstrijd een minuut stilte
in acht genomen.

Jeugd Ratti
Uitslagen: Ratti A-Diepenheim A 3-4,
Ratti B-Haarlo B 7-1. Programma 6 april:
Ratti A-BeQuick Al.

Socii
Uitslagen: DVV B-Socii B 0-8, Socii
1-Davo 4-2, Helios 5-Socii 2 3-4, Doetin-
chem 7-Socii 3 6-4, Socii 4-AZC 5 5-0.
Programma 6 april: Socii F-Voorst F,
V&K C-Socii C. 8 april: Veldhoek-Socii l,
Albatross 3-Socii 2, Socii 4-Steendreen 4,
SDZZ 11-Socii 5, Witkampers 8-Socii 6.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrij fssparen

SNS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

Judo

Zaterdag 23 maart vonden in Markelo
de finalewedstrijden in het kader van de
Judo Teamcompetitie 95/96 Oost Ne-
derland plaats. Voor Rob's Sports lever-
de dit in de klasse senioren een mooie
tweede plaats op. Het team van Middel-
kamp uit Nijverdal ging uiteindelijk met
de eer strijken en werd eerste. Het junio-
renteam van Rob's Sports had vooral
moeite met de lange wachttijden en ble-
ven in de wedstrijd duidelijk onder de
maat.
Op zondag 24 maarj^erden op het In-
vitatietoernooi van ^rao Groessen de
volgende resultaten geboekt: Bos van
Turnhout (Ie), Vincent Noteboom (2e)
en Judah Bolink (3e). Op 18 mei zullen
de Vordense Judo Kampioenschappen
worden gehouden. Ij^fcoernooi is voor-
al bedoeld voor beginrende judoka's.

Hardlopen

Kees Kraayeveld uit Apeldoorn heeft
zondagmiddag op overtuigende wijze
de mini-marathon in Vorden gewonnen.
Hij liep de 30 kilometer in een tijd van 2
uur 48 minuten en 55 seconden. Bij de
dames zegevierde E.Freriks uit Diepen-
heim in een tijd van 2.04.07. De wedstrij-
den die dit jaar voor de negende keer
door de plaatselijke VVV werden geor-
ganiseerd, zijn in de loop der jaren lan-
delijk bekend geworden. Dat bewijst het
grote deelnemersveld van ruim 500 lo-
pers. De organisatie is er ook nu in ge-
slaagd een fraai parcours zo ducht mo-
gelijk langs de kastelen uit te zetten.
De uitslagen van de dertig kilometer
was als volgt: l Kees Kraayeveld, Apel-

Ere-voorzitter Wim Knijper van 'W Vorden' overleden:

Vorige week dinsdag overleed ere-
voorzitter Wim Kuijper van voetbal-
vereniging 'Vorden'. Kuijper werd 86
jaar en was woonachtig in Zutphen.
Afgelopen zaterdag had de crematie-
plechtigheid plaats. Wim Kuijper was
sinds jaar en dag verbonden aan de
voetbalvereniging 'Vorden'. In 1954
werd hij voorzitter van de club. Deze
functie bekleedde hij ruim zeventien
jaar. Toen Kuijper de voorzittersha-
mer neer legde, werd hij benoemd tot
ere-voorzitter van de vereniging.

In de zeventien jaar dat Kuijper voorzit-
ter was van VV Vorden heeft hij veel
voor de vereniging gedaan. In de jaren

zestig was hij de grote motor achter het
realiseren van een nieuwe kleedkame-
raccomodatie en kantine. 'Het hoogte-
punt gedurende mijn periode als voor-
zitter is absoluut het tot stand komen
van deze prachtig accomodatie ge-
weest', aldus de heer Kuijper in zijn af-
scheidsinterview met het Zutphens
Dagblad. 'In feite wilde in in 1967 al af-
treden, maar in verband met deze acco-
modatie en de daaraan verbonden fin-
nanciering ben ik op aandringen van het
bestuur langer aangebleven'.
Gedurend zijn voorzitterschap kende
Kuijper ook tegenvallers. 'Een teleurstel-
ling voor mij is ongetwijfeld geweest het
feit dat er destijds niet een grote voetbal-

vereniging Vorden tot stand is gekomen.
Onze vereniging stemde met grote
meerderheid voor een fusie met Ratti,
maar de vergadering van de Rattianen
wees deze fusie van de hand weest. Dat
beide besturen inmiddels al tot overeen-
stemming waren gekomen, mocht niet
baten', aldus Wim Kuijper.

Ondanks het feit dat Kuijper vorige
week is overleden zal zijn naam aan de
voetbalvereniging verbonden blijven.

Zes jaar geleden startte voetbalvereni-
ging 'Vorden' namelijk een toernooi
voor D-pupillen dat vernoemd is naar
Wim Kuijper.

doorn 1.48.55; 2 Jan Romeyn, Eerbeek
1.51.41; 3 R.Bergsma, Amsterdam
1.52.28. 30 kilometer dames: l E. Freriks,
Diepenheim 2.04.07; 2 E. Levers, Lich-
tenvoorde 2.11.14; 3 C. Davina, Losser
2.13.19. Halve marathon Heren l G.
Voortman, Dalen 1.10.40; 2 H. Rappolt,
Vaassen 1.11.10; 3 A. Scholt, Eerbeek
1.11.11. Idem dames: l D.Detert, Weer-
selo 1.35.44; 2 A. Sleper, Hengelo 1.40.21;
3 C. Oudehand, De Lutte 1.43.07. 10 ki-
lometer heren: l G. Tusveld, Enschede; 2
T. Smit, Ugchelen; 3 R. Leusenkamp,
Neede. Idem dames: l H. van Strijland,
Bennekom; 2 M. Troost, Ede; 3 A. War-
nat, Coevorden.

V O l l C l/ b a l

Dash Sorbo-Reflex
De dames van Dash Sorbo hebben de
belangrijke thuiswedstrijd tegen Reflex
uit Kampen in een spannende partij met
3-2 gewonnen. Met nog drie wedstrij-
den voor de boeg staan de dames van
Vorden op een gedeelde derde plaats.
Zaterdag zijn de dames vrij.
Het eerste herenteam van Vorden moest
vorige week donderdag een uitwed-
strijd spelen tegen Voorwaarts uit Twel-
lo. De wedstrijd werd met 3-1 verloren.
De volgende wedstrijd van heren l is op
donderdag 11 april in en tegen Harfsen.

Uitslagen
HP Voorwaarts l-Dash l 3-1, H2A kei-
zersprong 2-Dash 2 0-3, Dl Keizer
sprong l-Dash 3 1-3, JC2 Keizersprong
1-Dash l 3-0, D3B Boemerang 3-Dash 5
1-2, JB2 WSV 2-Dash l 2-1, MC l Boe-
merang 1-Dash l 2-1, DP Dash 2-Wik l
3-0, D4A Dash 7-Vios 4 0-3, H3A Dash
3-Overa 3 2-1, MA2 Dash 1-DSC l 3-0.
Programma
Donderdag 4 april: DP Wilp 1-Dash 2,
D4A Lettele 2-Dash 7. De overige teams
zijn vrij.

Vertrouwd Holland
rundvlees
bij uw Keurslager
Begrijpelijk dat u de afgelopn week
door alle berichtgeving rond het Engelse
rundvlees even niet meer weet waar u
aan toe bent. Keurslager Vlogman kan u
garanderen dat het rundvlees dat u bij
hen koopt, afkomstig is van Hollandse
runderen die door henzelf geselecteerd
zijn. Het gaat hier om runderen die op
een natuurlijke en diervriendelijke wijze
worden gemest, deskundig worden be-
geleid en goed worden gecontroleerd.
Wat Keurslager Vlogman betreft kunt u
dus gerust blijven genieten van de
smaak en de malsheid van vertrouwd
rundvlees.

Aanwinsten
bibliotheek
Martin Amis, De Informatie; Anne-Wilt
Dagboek van Anne-Wil; Pat Conroy,
Strandmuziek; Antony Denning, Houts-
nijden; Cassandra Eason, Kinderen met
bovennatuurlijke gaven; James Ellroy,
Strikt vertrouwelijk; Anke de Graaf, Wat
liefde verdraagt; Susanne Fincher, Man-
sala's, beeldentaal van de ziel; Youp van
't Hek, Ik schreeuwlelijk; G.P. Hoefna-
gels, Gelukkig getrouwd, gelukkig ge-
scheiden; Charles B. Inlander, Alles over
verkoudheid en griep; Yvonne Keuls,
Voorzichtig, voorzichtig; Heinz Konsa-
lik, Bloedmafia; Dean Koontz, IJskerker;
Judith Kouwenhoven, Bekkeninstabili-
teit; Henk Krosenbrink, De bars in de
deur; La Roy Ladurie, De Eeuw van de
familie Platter; Doris Lessing, Terug
naar de liefde; Rombout van den Nieu-
wenhof, Vermesting en water; Yann
Queffelec, Verdwenen in de nacht; Joao
Ubaldo Ribeiro, De glimlach van de ha-
gedis, Lidia Rood, Zij haar zin; Foek
Roukema, Hollandia motorjachtengids;
Ward Ruyselinck, Het geboortehuis; K.
Schippers, Vluchtig eigendom; Andrew
Vachss, De leegte in; John G. Veenhof,
Zeeslag bij malta deel 2; Zelf stijlvol
slaapkamers decoreren en inrichten.



ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41
7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

samenstellen en controleren van administraties
fiscale- en bedrijfseconomische advisering
fiscale aangiften (ook voor particulieren)
advisering inzake ondernemingsvormen
begeleiden van ondernemers
juridische zaken
personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.

^u
DE m
BARGNDSEN

Zutphenseweg 15 Vonten Tel. (0575) 551261

BARENDSGN
het adres voor
onderdelen,
service en onderhoud
van al uw tuinmachines

Dealer van o.a.
Toro - Sabo - Husqvarna -
Atco - Simplicity - Brill - etc.

* Wordt gehaald en gebracht.

Even uit de zorgen
Duizenden langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten

gaan dit jaar op een Zonnebloem-vakantie. U kunt
ook helpen! Bij voorbaat hartelijk dank.

"Ook ik help mee "

GIRO 145
de zonnebloem

Postbus 2100, 4800 CC Breda - Telefoon (076) 560 20 60

AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61
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AFHAALPRIJZEN

zwarte grond
straatzand
boomschors
champignonmest
compost
tuinturf
vijverturven
natuursteen 3-8 cm
'moraine' gladde steen
graszaad in soorten

fof

f
T
f
f
f
f
f
f

± f
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1 mei 1996

30,00
27,50
45,00
20,00
30,00
50,00
19,00
37,50

0,25
12,50
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m3
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m3
/ 10
/80
/kg
/kg

stuks
l.

En vele soorten tuinplanten
tegen scherpe prijzen!!!
Verkoop alleen op zaterdag of na tel.

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld )

afspraak

Telefoon (0575) 46 26 19

'Smeitink' Antiek
2e Paasdag geopend!

Echte grenen meubelen
en decoratie-artikelen o.a.

Commodes
vanaf

Buffetkasten
vanaf

2-deurs kasten
vanaf

595,-
1095,-
895,-

en nog veel meer. Geopend van 11 tot 17
uur. De koffie staat klaar. Ruurloseweg 43,
Hengelo (Gld.), telefoon (0575) 46 26 16

STRETCH PANTALONS V.A. 129

dorpsstroo» 22
telefoon (0573) 45 14 38

• C.C.K. organiseert 1e Paas-
dag Paasvuur Kranenburg
(met vuurgooien) om 20.15
uur. In de tent van 20-21 uur
Dead Meat, vanaf 21.00 uur
Flamingo's

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

• C.C.K. organiseert 1e Paas-
dag Paasvuur Kranenburg
(met vuurgooien) om 20.15
uur. In de tent van 20-21 uur
Dead Meat, vanaf 21.00 uur
Flamingo's

Voor Doop-
en
BeKjdenis-
gescTienken

naar:

DE VONK
evangelische
boekhandel

Warnsveldseweg 98
7204 BG Zutphen
Telefoon (0575) 51 45 69

O

Complete moderne woonkamerinrichting
Firenza
Bestaande uit: 2,5 en 2-zits bankstel (leverbaar in diver-
se kleuren) + modern eigentijds wandmeubel + tv-meu-
bel + bijpassende salontafel + royale eethoektafel met
bijpassende eethoekstoelen (stof bekleed)

nu 2995,-

gsaanbiedingen...
Rustiek eiken

VITRINEKAST
AURICH in blank en

donker eiken

795,-

Romantisch
3+2-zits

BANKSTEL
VENETIË

in weefstof uitgevoerd

Prachtig
TV-MEUBEL

Leverbaar in blank
en donker eiken

nu

395,-
Sfeervolle

ovaal grenen

EETHOEK
incl. 4 grenen stoelen
met stof

nu 7295,-
nu 7595,-

Gezellige
KUIPFAUTEUIL

SONJA leverbaar
in diverse kleuren

nu

595,-
100% rundlederen

BANKSTEL
In diverse kleuren

leverbaar

nu 7995,-

Modern
DRESSOIR

FIRENZA
in prachtige beu-

ken-uitvoering

nu

450,-

Blank en donker eiken, modern, grenen, spiegels,
verlichting, kleinmeubelen, decoraties, etc.

Gezellige

HOEK-
BANK

In diverse
opstellingen

nu

7495,-

MEUBELEN
Meer meubel voor minder geld!

Vanaf donderdag 4 april
bent 11 van harte welkom in onze

nieuwe meubelshowroom te Vorden.

MD-Meubelen staat voor zorgeloos

kwaliteitsmeubelen kopen tegen de

scherpste prijzen. Altijd 3 jaar schrif-

telijke garantie, onbeperkte service,

gratis bezorgen door geheel Neder-

land, prijsgarantie en gratis interieur-

advies (ook in de avonduren). Dus u

zit beter bij MD-Meubelen in Vorden.

Mnkweg 15X (zijweg Ruurloseweg), 7251 EV Vorden, Tel. 0575-551030 , Fax 0575-553085



Vorden doet mee aan landelijke proef Oud Vorden

Reis wijzer in gebruik genomen

Samen met direkteur H. de Vrome van
de Gelderse Vervoers Maatschappij
heeft wethouder M. Aartsen afgelo-
pen vrijdag een reiswijzer op het
plein voor het station in gebruik ge-
nomen. Het gaat hier om een nieuw
apparaat dat de reizigers een kant en
klaar reisadvies geeft. Dit reisschema
verschijnt op een beeldscherm maar
kan ook worden uitgeprint. De reis-
wijzer is te gebruiken door middel
van een telefoonkaart.

Het apparaat is vooral handig voor va-
kantiegangers die niet precies weten
wat de mogelijkheden in de Achterhoek

zijn op het gebied van vervoer. Ook
voor inwoners van Vorden kan de reis-
wijzer een uitkomst zijn als ze naar een
plaats moeten waar ze niet zo vaak naar
toe gaan. De reiswijzer in Vorden maakt
overigens deel uit van een landelijke
proef. PTT Telecom en Openbaar Ver-
voer Reisorganisaties hebben in totaal
negentien reiswijzers in Nederland ge-
plaatst. De andere achttien apparaten
staan hoofdzakelijk in de grotere steden
van ons land. PTT Telecom en Openbaar
Vervoer Rej^ganisaties zullen volgend
jaar een evSratie houden en bekijken of
het project is aangeslagen.
Verder is er de afgelopen maand weer

volop gespeculeerd over de toekomst
van de spoorlijn Zutp hen-Winters wijk.
Ons land kent dertig onrendabele
spoorlijnen en het traject Zutphen-Win-
terswijk behoort ook tot deze categorie.
In een brief aan minister Jorritsma delen
de Nederlandse Spoorwegen mee dat
deze onrendabele lijnen nog tot l juni
1998 zullen blijven bestaan. Daarna
moeten er met de provincies en de loca-
le overheden afspraken worden ge-
maakt over subsidiering. Zonder deze
extra bijdragen is hj^voor de Neder-
landse Spoorwegennet mogelijk om
deze dertig onrendabele lijnen nog lan-
ger in stand te houden.

Bij de in 't Pantoffeltje gehouden jaar-
vergadering kon de voorzitter van de
Oudheidkundige Vereniging 'Oud Vor-
den' wederom een geheel gevulde zaal
welkom heten. Uit het jaarverslag van
mevrouw F. van Druten bleek dat het le-
deental nog steeds een opgaande lijn
vertoont en thans ruim 300 leden be-
draagt. De heer Schoolderman kon als
penningmeester een batig saldo melden.
Bij de bestuursverkiezing werd afscheid
genomen van de heer J. van der Peijl.
Vanaf de oprichting - nu 15 jaar geleden
- heeft hij zitting gehad in het bestuur en
heeft ddaar door zijn grote kennis van
Vorden veel nuttig werk verricht, als
blijk van waardering werd hem de ge-
bruikelijke envelop overhandigd. Zijn
plaats wordt ingenomen door Carlo
Bosch.
Voor het vele werk dat ze voor het veld-
namenonderzoek hebben gedaan, wer-
den de heren B. Bargeman, J. van de
Broek en R. Kater in het zonnetje gezet.
Alle door hun verzamelde gegevens
zullen terug te vinden zijn in het boek
over veldnamn dat begin mei verschijnt.
Deze uitgave wordt verzorgd door nel
Staringinstituut met geldelijke steun van
de Rabobank in Vorden.
De voorbereidingen voor de tentoon-
stelling 'Kunst in kaarten' verlopen
goed. Van 23 april tot en met 4 mei /ui-
len vele van de/e wens- en verjaardags-
kaarten te zien zijn in de galerie van de
plaatselijke bibliotheek. Verder is er half
maart is er weer een nieuwe 'Kronyck'
verschenen met onder andere een ver-
haal over het verdwenen boerderijtje
'Klein Hammink' en een artikl over de
bewoners van de Decanije. Na de jaar-
vergadering was het woord aan de he-
ren J. van den Broek en P. Takken met
het tweede deeel van hun diaserie 'Vor-
den, toen en nu'.

Collecte
De collecte voor het Reumafonds heeft
in Vierakker en Wichmond een bedrag
van f 1.752,50 opgebracht.

Vordense scholen doen
mee aan project Klas 2000
Tussen 25 maart en pasen zullen op
duizenden scholen in het land strip-
boeken, magazines en cd's over pasen
en de bijbel worden aangeboden aan
de leerlingen. In de gemeente Vorden
doen vier basisscholen en een school
voor voortgezet onderwijs mee aan dit
landelijke project dat de naam 'Klas
2000' draagt.

Klas 2000 - een initiatief van zeven chris-
telijke organisaties - bracht dit voorjaar
verschillende eigentijdse materialen op
de markt die kinderen jongeren infor-
meren over het Evangelie. Voor de kin-
deren in de hoogste groepen van de ba-
sisschool is dat het stripboek Basic. Voor
de jongeren op het voorgezet onderwijs

is er het blad Heavenly Quality, lesbrie-
ven en een bijbehorende cd. Op deze cd
- en productie van Evert ten Ham - is
een groot aantal tracks van hedendaag-
se christen-artiesten te horen zoals The
World Wide Message, Tribe, DC Talk,
Jon Gibson en Julie Miller.

Het initiatief voor dit project ligt in Vor-
den bij de interkerkelijke evangeliesatie-
commissie. Veel scholen reageren en-
thousiast op dit project, want hen de
kans geeft eens extra inhoud te geven
aan de godsdienstlessen op school. Wie
meer informatie wil hebben over 'Klas
2000' kan contact opnemen met Wim
Bargeman, Het Wiemelink 35, Vorden,
tel.(0575)551658.

Vastenaktieproject
Ethiopië brengt
2 50.000 gulden op
In Vorden vond zondagmiddag de slot-
manifestatie plaats van het vastenaktie-
projekt Ethiopië. Een aktie die de afgelo-
pen vier jaar in elf parochies in Noord
Achterhoek heeft plaatsgevonden. De-
ken G. Geurts uit Neede maakte aan het
eind van de middag bekend dat de aktie
in totaal 250.000 gulden heeft opge-
bracht. Zondagmorgen tijdens een
palmpasenoptocht in het buurtschap
Kranenburg werd zelfs nog 180 gulden
'opgehaald'.
De manifestatie in Vorden speelde zich
zondagmiddag af op het plein voor de
Christus Koning Kerk. Daar gaf spreeks-

talmeester Ton Oostveen, jeugdpastor in
Borculo, het startsein voor een optreden
van diverse muziekgroepen en jeugdko-
ren. Zo was er een muziekgroep uit Zai-
re en een optreden van Afrikid. Het Tie-
nerkoor uit Vorden zong het prachtige
lied 'We are. the world, we are the child-
ren'. Verder was er doorlopend straatto-
neel, verzorgd door het Parochieel Jon-
gerenwerk Borculo.
Niet alleen zang en muziek, ook stond
de manifestatie bol van tal van andere
aktiviteiten. Er was een grote Ethiopie-
markt met hapjes uit dat land. Behalve
een tentoonstelling van door kinderen
gemaakte tekeningen en speelgoed, was
er in de kerk een tentoonstling over het
vastenprojekt. Ook de wereldwinkel uit
Vorden was vertegenwoordigd. De ge-
noemde 250.000 gulden gaat naar Gamo
Gofa.

Biej *ons
in d'n Achterhoek
lej kont in dizze dage geen krante los slaon of iej least oaver de gekke-beeste-
ziekte. De meeste luu zölt t'r eur gedachten wel effen oaver laotn goan maor
goat dan toch maor wieter met de dinge van alle dag.
Behalve die luu natuurluk die menen dat 't vleis van onze roodbonten neet lek-
ker genog was en pese "greenfields" op eur bord mosse hemmen. Die zit now
met de gebakn peern. Die pluust regel veur regel de krante noa of t'r ok iets
insteet oaver die ziekte en of ze zelf onderhand ok al besmet kont wean.
Arg lekker vuuln doet ze zich natuurluk neet. At eur 'n scheet dwars zit meent
ze al dat 't doar van kump.
Nem now Harm Peters, doar gao's nog wel 's met umme. Harm is t'r ene die
nog gin vliege kan doodmaakn, hee hef altied goeien zin en zit nooit um 'n
praötjen veleagen. En a'j 't met zien vrouw an de klungels wilt kriegen mo'j 't
al wel heel bont maakn.
Zaoterdag ha'w met eur af-esprokn umme samen zondagmeddag nao Reurle
te goan. Nao "reurei" dat doar eholn zol wodn. Eers ha'w plannen ehad umme
hier in 't darp 't hardloopj te volgen. Maor angezien Harm zich al 'n hötjen
neet te bes vuuln en 't weerberich neet volle goeds veurspeln was e bange dat
e nog meer koldugheid op zol gaarn.
Too's zondagmeddag zo tegen twee uur biej Harm langs gongen kwam zien
vrouw ons al op de götte integen.
"'k Wette neet of wiejluu wel metgaot, 't wil niks met Harm vandage".
"Wat hef e dan eigenluk, griep of gewoon vasgezette koldugheid?".
"Och nee, hee meent dat 't van 't beestevleis Kump, alle butte doet um zeer,
zeg e 't dolt um ok in de kop. Maor eschien kont iejluu um wat opbeurn".
Harm zat eur eavenvölle onderuut ezakt in 'n stoel in de kamer.
"Zo Harm, komp de stoel maor 's uut, dan samen 's 'n keer gezellug uut".
"Jao, jao, iejluu heb goed praotn. A'j vuuln konnen wat ik allemaole hebbe
dach iej ok wel anders. En at 't maor gewoon griep was, alla. Maor a'j, zoas
ikke, wel vief joar lang van dat limousine-vleis heb egetn, now dan we'j 't wel".
"Limousinevleis zei iej?". Haal mien dan 's 'n atlas. Harm zien vrouw ston effen
in 't kammenet te mogelen en kwam too met iets wat op 'n atlas lek veur 'n
dag.
Hee was in ieder geval nog wel zo goed da'w um konnen laotn zien dat de
limousine in Frankriek lei. En dat dat heel wat anders wat as de "greenfields"
in Ierland.
Harm knapn daornao zienderogen op en kreeg ok weer zinne um met ons met
te gaon. En an 't ende van "Reurei" was Harm weer helemaols 'n olden.
En kon e maondagmaarn weer gezond an 't wark, argens biej ons in d'n
Achterhoek.

H. Leestman



-*• GOED NIEUWS OVER HET
ZUEMSEIZOEN 1996 EN HET ZWEMBAD 'IN DE DENNEN'

'Plonsl' voor de tweede keer
De eerste uitgave van 'Plons!' verscheen vorig jaar toen het zwembad 'In de Dennen'
zestig jaar bestond. Omdat die informatie toen bijzonder werd gewaardeerd en er ook dit
jaar weer veel nieuws te vertellen is over het zwembad, kozen we voor deze informatie-
rubriek in Contact weer voor die naam. Omdat die vijf letters precies uitbeelden waar het
bij zwemmen om gaat. Plons!..., dat is: heerlijk duiken in het kristalheldere water van een
verwarmd openluchtbad. Om daar gezond en onbelemmerd te bewegen. En te genieten
van water en zon in een prachtig stuk natuur. En dat in eigen gemeente en vlakbij huis.
We hopen dat ook u dit seizoen vaak zult genieten van een verblijf in 'In de Dennen'.
Ook om bijvoorbeeld een ontspannen partijtje te midgetgolven.
De kosten van een zwemabonnement die op deze pagina zijn vermeld zijn bescheiden;
het plezier dat u er aan zult beleven is - dat weten we zeker - bijzonder groot.
Bestuur 'In de Dennen'

Vóór we ons ver-
diepen in het
komende seizoen
nog even een
plaatje dat herin-
nert aan het
zomerfeest op 10
juni vorig jaar.
Het zwembad
bestond toen
zestig jaar en we
vierden dat met
een 'Zwemfeest a
la 1935'. Velen
hebben zich rond
de feesttent ver-
maakt zoals ook
dit koekhap-festi-
val laat zien.

Susan Sonneveld - instructrice zwembad 'In de Dennen':

enthousiast starten met niemve opleidingen
Het zwembad 'In de Dennen' is meer dan
een plezierig ontspanningsoord. Dat blijkt
in een gesprek met de immer enthousiaste
instructrice van het bad Susan Sonneveld.
'In de Dennen' vervult in onze gemeente
namelijk ook een belangrijke sociale func-
tie en levert een bijdrage aan een gezond
leefpatroon van velen. Zo zijn er bijv.
vorig seizoen 289 diploma's uitgereikt, het
resultaat van hard en intensief oefenen.
Niet alleen voor het door de jeugd felbe-
geerde Zwemvaardigheidsdiploma A, het
paspoort om in 'het diepe' te mogen
zwemmen. Maar ook speciaje diploma's
als reddend zwemmen, kunstzwemmen en
balzwemmen horen tot de mogelijkheden.

Accent op volwassenen
Onderzoek heeft aangetoond dat bijna alle
jonge Nederlanders de zwemkunst machtig
zijn. Tot 39 jaar is het percentage mensen
dat niet kan zwemmen gering (van 30 tot
39 jaar maar 6%, daaronder nog minder).
Dat loopt naar de hogere leeftijden echter
snel op tot 20% (50- tot 59-jarigen), 30 %
voor de 60- tot 69-jarigen en zelfs 41%
voor mensen van 70 jaar en. ouder. Op
grond van deze landelijke cijfers zijn er in
Vordcn zeker nog rond duizend mensen die
niet kunnen zwemmen. Daarom is besloten
dit jaar extra aandacht te geven aan- zwem-
lessen voor volwassenen. Dat gebeurt na
de normale sluitingstijden van het bad na 8
uur. 'We zijn dus als volwassen leerlingen
onder elkaar zonder pottenkijkers'.
Susan hoopt dit jaar een flink aantal vol-
wassenen te kunnen opleiden voor het
zwemdiploma A. Dat is voor wie regelma-
tig de lessen bezoekt in één seizoen (van
mei tot en met augustus) te halen en wie
dat doet heeft er een leven lang plezier
van. Privéles is in bijzondere gevallen

mogelijk, maar Susan geeft de voorkeur
aan gezamenlijke lessen omdat men dan
meer wordt gemotiveerd en gestimuleerd
door de onderlinge contacten. Zelfs voor
wie echte watervrees heeft, wordt naar een
oplossing gezocht. Want persoonlijke aan-
dacht is een belangrijk element. En dat is
ook een van de redenen dat ze bij haar vele
(oud-)leerlingen zo bijzonder populair is.
Behalve die lessen voor volwassenen na
acht uur geeft de leiding van het zwembad
een tweetal doelgroepen extra service. Er
komt op vrijdag na 8 uur gelegenheid voor
wie graag in het water een balsport wil
beoefenen. En woensdagavond is er ha
sluitingstijd een speciale avond voor de
echte baantjeszwemmers.
Zo geeft het zwembad ook in het nieuwe
seizoen weer veel gezonde ontspanning en
veel mogelijkheden voor opleidingen,
waarbij badmeester Martin en het team van
instructrices lange dagen maken om alle
doelgroepen maximale aandacht te
geven.Wie over de tijden van het oplei-
dingsprogramma meer informatie wil heb-
ben, kan bellen met Susan Sonneveld: tel.
nr 0575-516699 of met het zwembad, tel.
nr. 551203. De kosten voor de opleidingen
en het behalen van het zwemdiploma zijn
vermeld op deze pagina.

Susan Sonne-
veld, de en-
thousiaste
zweminstruc-
trice van 'In de
Dennen': een
nieuw seizoen
met veel moge-
lijkheden voor
opleidingen.

Het nieuwe
zwemseizoen
Wat biedt 'In de Dennen'?
Het verwarmde openlucht zwem- en recre-
atiebad 'In de Dennen' is een fraaie
accommodatie, gelegen aan de rand van
het kastelendorp Vorden. Het ligt in een
bosrijke omgeving en heeft één peuter- en
familiebad met een glijbaan en een 25
meter bassin met springplank. In de bas-
sins is spelmateriaal aanwezig. Het peuter-
bad is omgeven door gezellige terrasjes.
Bij het mini-restaurant is een ruim zitterras
aangelegd waar men een goed overzicht
heeft over het fraai gelegen zwemcomplex.
Op de zonne- en speelweiden staan diverse
klim- en speeltoestellen. Bovendien be-
schikt 'In de Dennen' over een 18 holes
mini midgetgolfbaan.

Het zwembad, het mini-restaurant en de
speelweiden lenen zich uitstekend voor het
organiseren van kinderfeestjes, familie
picknicks, personeelsfeesten en jubilea, al
of niet met barbecue. Hierover kan overleg
worden gepleegd met de beheerster (tel.
553907). Een en ander kan ook worden
georganiseerd in de avonduren waarbij het
zwembad feeëriek kan worden verlicht (dit
alles uiteraard alleen na reservering en
gedurende de periode dat het bad is geo-
pend).
De technische installatie is in 1994 geheel
vernieuwd en aangepast aan de eisen die in
deze tijd aan een modern zwembad worden
gesteld. Het water in de bassins heeft een
aangename temperatuur van circa 23 gra-
den Celcius. Een goede dienstverlening
staat bij 'In de Dennen' centraal.

Wat gebeurt er dit j
In het komende zwemseizoen zullen de
volgende activiteiten worden gehouden:
- zomeravondzwemmen
- swimjogging
- recreatiespelen
- aquajogging
- -midzomernachtzwemmen
- zwemvierdaagse.
Uiteraard is dit programma mede afhanke-
lijk van de weersomstandigheden. De data
zullen nog via de plaatselijke pers bekend-
gemaakt worden.

Wat zijn de tarieven?
De prijzen voor het seizoen 1996 zijn als
volgt:
- Combinatie-abonnement:
Ie ouder, 2e ouder resp. f 75.- en f 50.-.
per kind t/m 1 7 jaar f 1 5.-.
- Abonnement jeugd/volwassenen:
resp. f 45.- en f75.-.
- Ouderenabonnement (65+) f51.-,
- Entreekaart voor een eenmalig bezoek:
jeugd/volwassenen resp. f 4.- en f 5.-, (na
18.00 uur f 2,50 voor jeugd en volwasse-
nen),
- Tienbadenkaart jeugd/volwassenen:
f 32.50 resp. f42.50,
- Zwemleskaart voor 12 lessen (excl. toe-
gang): f 54.-,
- Golfbaan jeugd/volwassenen resp. f 2.50
en f 3.50.
Het combinatie-abonnement geldt alleen
voor ouders/verzorgers en kinderen t/m 17
jaar samen.
Toegang voor kinderen beneden 2 jaar:
gratis.
Voor groepen geldt een voordeliger tarief.

Tarieven voorverkoop
Uitsluitend en alleen tijdens de voorver-
koopperiode tot 20 april 1996 gelden de
volgende voorverkoopprijzen:
- Combinatie-abonnement:
Ie ouder, 2e ouder resp. f 65.- en f 45.-,
per kind t/m 1 7 jaar f 1 2.-.
- Jeugdabonnement (t/m 17 jaar) f 40.-,
- Volwassenabonnement (vanaf 18 jaar) :
f65.-,

' I N N E N

Zwem- en recreatiebad 'In de Dennen'
Oude Zutphenseweg 7
7251 JX Vorden - Telefoon 0575-551203

De abonnementen kunnen worden besteld
door invulling van het op de volgende
bladzijde afgedrukte bestelformulier. Dit
kan worden ingeleverd bij of gezonden
aan het secretariaat van het zwembad:
De Laegte 20 - 7251 VH Vorden.
U kunt het formulier ook inleveren bij de
volgende adressen:
- Het Vaarwerk 20 - Vorden
- Ruurloseweg 68 - Kranenburg.
Het is noodzakelijk dat gelijktijdig ook het
verschuldigde bedrag uiterlijk 20 april
1996 wordt overgemaakt op:
- Bankrekening 36.64.24.262 of
- Postgirorekening 7231517
ten name van Zwembad 'In de Dennen' -
Vorden met vermelding: 'Abonnement(en)
1996'.
U kunt uw abonnement(en) afhalen bij uw
eerste bezoek aan het zwembad.

Wanneer open?
Het zwembad is geopend van
maandag 29 april 1996 vanaf 14.00 uur
tot en met
zondag l september 1996 om 17 uur.
De openingstijden zijn:
maandag 11.00 - 20.00 uur
dinsdag 7.00- 20.00 uur
woensdag 7.00- 20.00 uur
donderdag 7.00- 20.00 uur
vrijdag 7.00- 20.00 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur
zondag 11.00 - 17.00 uur
Bij zeer mooi weer zal het bad 's avonds
langer geopend blijven; bij een buitentem-
peratuur van 17 graden of minder wordt in
verband met de hoge energieprijzen vroe-
ger gesloten (zie volgende pagina).
Op Hemelvaartdag en 2e Pinksterdag is
het bad open als op zondag.

Welke zwemlessen?
Indeling in kleine lesgroepen naar de mate
van geoefendheid. Er zijn diverse oplei-
dingen voor de jeugd en voor volwasse-
nen.
Afspraken kunnnen worden gemaakt aan
de kassa of telefonisch onder nummer
057^-516699.
Op zon- en feestdagen zijn er geen lessen.
Een leskaart, goed voor 12 zwemlessen,
kost f 54.00 (exclusief toegangsprijs).

Kosten diplomazwemmen:
f 7.50 incl. embleem en insigne.

Lid worden?
Wilt u lid worden van 'In de Dennen'? U
kunt dan ook meebeslissen over beleidsza-
ken en een belangrijke bijdrage leveren
aan de instandhouding van dit door vele
duizenden bezoekers gewaardeerde zwem-
bad.

Het formulier met uw bestelling op een of
meer abonnementen of opgave van uw lid-
maatschap s.v.p. in een met 80 cent
gefrankeerde envelop zenden aan
Secretariaat Zwembad 'In de Dennen'
De Laegte 20 - 7251 VM Vorden

Op de volgende pagina vindt u
het biljet waarmee u voor het
seizoen 1996 tegen voorver-
koopprijs uw abonnementen)
kunt hestellen



Water heeft een
aparte Bekoring
(ook voor wie een (kinder)feestje
wil bouwen)

Stel u voor: u hebt deze zomer iets te vie-
ren. Een jubileum in de familie of in 't
bedrijf. Een bijzondere verjaardag. Of een
kinderfeestje. Dan is het goed te weten dat
'In de Dennen' een gezellig mini-restau-
rant heeft met een fraai buitenterras aan
het water. Zwemmen en daarna genieten
van een aardig kinderprogramma of voor
volwassenen bijvoorbeeld van een barbe-
cue...., is er een origineler manier om uw
grote of kleine gasten te verrassen?

Veel mogelijkheden
We praten over het komende seizoen met
Roelien Hilbolling. Een jonge vrouw die
de catering verzorgt voor een drietal
zwembaden in de regio en daarnaast een
grote ervaring heeft in het organiseren van
parties voor bedrijven en particulieren. Zo
verzorgde ze vorig jaar met het Evenemen-
tenbureau Ambiance uit Keyenborg het zo
geslaagde jubileumfeest toen 'In de Den-
nen' zestig jaar bestond. 'Natuurlijk', zegt
Roelien, 'ligt ook in het komende seizoen
ons werkterrein allereerst op de dienstver-
lening aan het publiek dat het zwembad
bezoekt. Waarbij we naast dranken en ijs
ook een beperkt assortiment kleine warme
snacks kunnen verzorgen. Maar voor groe-
pen bezoekers van het zwembad kunnen
we daarnaast ook een compleet verzorgde
barbecue organiseren. Al of niet gekoppeld
aan een partijtje klootschieten of jeu des
boules. Of een compleet feest met muziek
desgewenst met een speciaal buitenlands
tintje, bijvoorbeeld met een Japans of
Caribisch accent. Daarbij moet er wel
altijd een relatie zijn met het water of het
zwembad, waarbij natuurlijk ook de mid-
getgolf-baan goede diensten kan bewijzen.

Nieuwe projekten in onderzoek
Het zwembad is een belangrijke recreatie-
ve voorziening voor Vorden en de gasten
die hier 's zomers verblijven. Maar uitbrei-
ding van de mogelijkheden is broodnodig.
Zo wordt er door Roelien overleg gepleegd
over de aanschaf van enkele Mega Bikes.
Dat zijn familie-fietsen voor vier of zes
personen. De trappers zitten onder elke
stoel en zo rijd je, zittend met z'n tweeën
naast elkaar, met het hele gezin prinsheer-
lijk over fietspaden door mooie gebieden.
De verhuur van deze milieu-vriendelijke
(want geluidloze) voertuigen zal worden
geregeld vanuit het zwembad en het voegt
weer een leuke attractie toe aan het reeds
bestaande pakket. Zodra hierover zeker-
heid is verkregen, wordt dit projekt nader
aangekondigd in de pers. Ook over een
ander projekt dat het toeristische aanbod
kan verbeteren, wordt nog overleg gevoerd
met de gemeente.

Veelzijdig recreatie-aanbod
Zo werkt ook dit deel van het zwembad
aktief mee aan het verbreden van het recre-
atie-aanbod. 'Want hoe veelzijdiger het
aanbod is, hoe meer mensen de weg naar
ons zwembad zullen vinden', zegt de
enthousiaste 'zwembad-gastvrouw' die een
grote voorliefde heeft voor de Vordense
lokatie. 'En ook ons bedrijf kan daar een
goede bijdrage aan leveren'.

'Zwembad-
gastvrouw'
Roelien
Hilbolling:
leuke plan-
nen voor het
nieuwe sei-
zoen

is ideaal
in water

Eigenlijk was het maar een los tussenzin-
netje in een lang verhaal. Maar het geeft
wel aan waarom Mirjam van der List het
water heeft gekozen toen ze na een nier-
transplantatie een sport wilde gaan beoefe-
nen. 'Zwemmen versterkt je spieren, je
verbetert je weerstand. Die is door medi-
cijngebruik meestal lager dan bij andere
mensen. Toch ben ik, doordat ik regelma-
tig zwem, bijvoorbeeld nooit verkouden.
Veel zwemmen en bewegen in het water is
daarom ideaal'.
Mirjam van der List heeft recht van spre-
ken. Ze is een succesvol zwemster die al
zes keer heeft meegedaan aan de World
Transplant Games, de wereldspelen voor
mensen die een transplantatie (hart, nier of
een ander inwendig orgaan) hebben onder-
gaan. Tijdens de laatste WTG-Wereld-spe-
len vorig jaar augustus in Manchester won
ze op de zwemnummers drie gouden, een
zilverenen een bronzen medaille. 'Tot
mijn ve^wng', zegt ze bescheiden, 'want
twee maanden voor de Spelen heb ik nog
een operatie ondergaan en moest ik mijn
trainingsprogramma onderbreken'.

Drie muj^vcn
Er zijn ̂ P motieven waarom Mirjam koos
voor de zwemsport. Het eerste is al ge-
noemd: beweging is voor iedereen belang-
rijk, maar vooral voor mensen bij wie een
orgaan is getransplanteerd. 'Door te kiezen
voor een sport als zwemmen verhoog je je
weerstand en ik raad het andere nierpatiën-
ten en getransplanteerden dan ook steeds
weer aan'.
Het tweede motief is: sporters met een
transplantatie kunnen elkaar en anderen
bewijzen dat de kwaliteit van het leven na
een transplantatie weer optimaal kan zijn.
'Die boodschap kun je individueel over-
brengen', zegt de wereldkampioene, 'maar
door mee te doen aan de Wereldspelen en
daar succes te boeken wordt die boodschap
versterkt doorgegeven. Trouwens, ook als
je niet tot de kampioenen behoort is spor-
ten voor getransplanteerden belangrijk,
want voor mij is ieder die meedoet al een
winnaar'.
En het derde motief om deel te nemen aan
de Spelen is: aandacht vragen voor het
probleem dat er nog steeds te weinig dono-
ren zijn. 'We hebben een boodschap voor
alle mensen die nog zonder donorcodicil
door het leven gaan. Omdat er te weinig
donoren zijn wordt transplantatie bemoei-
lijkt. Nier-patiënten moeten vaak lang en
soms zelfs te lang wachten op een trans-
plantatie. Die boodschap is 'geef u op als
donor en verschaf daardoor anderen de
kans op een nieuw leven'.

Opening van het zwemsei/oen
Mirjam van der List verhuisde vorig jaar
september naar Vorden, net te laat dus om
nog kennis te kunnen maken met 'In de
Dennen'. Maar ze verheugt zich wel op het
feit dat ze straks in eigen gemeente zal
kunnen oefenen in een buitenbad. De
benauwde chloorlucht van veel binnenba-
den is niet aangenaam en er gaat niets

boven een openluchtbad. Bovendien heeft
ze toegezegd straks op 29 april officieel
het nieuwe seizoen in ons zwembad te
openen. Een geste die door het bestuur bij-
zonder op prijs wordt gesteld.
Concluderend kan worden gesteld dat 'In
de Dennen' er dit jaar ongetwijfeld een
enthousiaste bezoekster bij zal krijgen. Dat
het Vordense zwembad er zo indirect aan
kan meewerken dat er meer belangstelling
ontstaat voor het donorschap voor organen
is daarbij een prettige bijkomstigheid.

Mirjam van der List, het overtuigende bewijs
dat mensen met een orgaantransplantatie opti-
maal kunnen functioneren. Vorig jaar behaal-
de Mirjam op de World Transplant Games in
Manchester op het onderdeel zwemmen vijf
medailles (driemaal goud, eenmaal zilver en
eenmaal brons). In bijgaand artikel vertelt
Mirjam, die met haar man sinds september
1995 in Vorden woont, wat haar motieven
zijn om te zwemmen.

| Flexibele openings-
tijden in het weekend

de weersomstandigheden
i durende regen - zee

raturen) worüt het bad vroeger geslo-
ten. Bij zeer mooi weer blijft l
langer open. Informatie over cventud
gewijzigde sluitingstijden vindt u op

als u dit seizoen
extra voordelig
wilt zwemmen
De toegangsprijs voor één bezoek aan
het zwembad bedraagt f 5.00 en voor
kinderen f 4.00. Wie dit seizoen regelma-
tig naar 'In de Dennen' gaat, kan dus
veel voordeliger een abonnement nemen.
De voorverkoopprijzen zijn vermeld in
deze aflevering van 'Plons!'. Maar ver-
geet niet dat u onderstaand formulier dan
wel vóór 20 april a.s. in moet leveren.

De clowntjesfontein, een van de drie grote
geschenken die vorig jaar konden worden
aangeschaft van de jubileumbijdrage van
de Vordense bevolking voor het zestigjarig
bestaan van het zwembad. Dit seizoen zal
de clown volop in bedrijf zijn.

Bestelformulier Zwemabonnementen Seizoen 1996

S.v.f>. inzen-
den u H er lijk
20 april 1996

Naam:
Adres:

Postcode/woonplaats:. _
bestelt hierbij voor seizoen 1996 voor het Zwembad 'In de Dennen' de volgende
abonnementen:
.leugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na l mei 1978)
f 40.-roepnaam _ geboortedatum: M/V
f 40.-roepnaam geboortedatum: M/V
f 40.-roepnaam geboortedatum: M/V

Volwassen abonnementten) (geboren voor l mei 1978)
f65.- voorletters: geboortedatum:
f65.- voorletters: geboortedatum:

Quderenabonnement(en) (geboren voor l mei 1931)
f 46.-voorletters» geboortedatum:
f46.- voorletters: geboortedatum:

Combinatie-abonnement(en)
f 65.-l e ouder, voorletters geboortedatum: _.
f45.- 2e ouder, voorletters geboortedatum:
f 12.-kind, roepnaam geboortedatum
f 12.-kind, roepnaam _ geboortedatum
f 12.-kind, roepnaam geboortedatum
f 12.-kind, roepnaam geboortedatum

Q Ik wil lid worden van de zwemvereniging: lidmaatschap f 10.- per jaar.

Het totaal verschuldigde bedrag ad f is op
overgemaakt op de rekening van het zwembad per bank of giro.
Datum: Handtekening:

M/V
M/V

M/V

M/V



DE TOP
IN TEAK

Classic Garden staat voor
massief teakhouten

tuinmeubelen. Vervaardigd
uit het mooiste teak uit

Zuid-oost-Azië.
Deze meubelen vergen geen
onderhoud en kunnen het

hele jaar door buiten blijven
staan. De sierlijke tuinstoel

Burma is een fraai
voorbeeld van de kwaliteit van

Classic Garden.
In onze showroom kunt u

met de uitgebreide collectie
komen kennismaken.

CLASSIC GARDEN

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Ruurlo - Tel. (0573) 45 12 39

ALLES DOR
EN SOMBER?

KOOP DAN
TOCH

VIOLEN!
Bij

TUINDERIJ
BANNINK

Hulshofweg 8
7261 SL Ruurlo

Tel. (0573) 46 13 11

'N OK QUALITY CAR
WORD JE NIET ZOMAAR.

Omdat \\v hij Opd cru naam hoog te houden

hebben, xor^en w i j ervoor dat we alles (e weten

komen over elke in ru i lwa^en die we verkopen;

van ieder merk, niet alleen Opd. Dat doen

we d.m.v. een volledige Opel-eontrole op

1 1 1 punten . Van bumper tot bumper, van-

binnen en vanbu i t en . Al leen in ru i lwagens die

de/e strenge controle doorstaan, verkopen wi j

als OK Qual i ty < la r. Daarb i j hoort n ie t alleen

het o f f i c i ë l e a f l e v e r i n g s c e i t i f u a . i t , maar ook

*
*
*
*
*

1 - i cl.i^cn omruiigarantie
1 500 km inspci t ic

1 j;i . ir t ; . i r . in i i f

< )|H'l AsSIM

l j a a r garant ie , l jaar ( )pel Assistance door heel

Kuropa en een g r a t i s i n s p e c t i e na 1500 km.

l'.n voor a l l e /ekerhei t l een o m r u i i g a r a n t i e van

14 dagen. Ingeval u n ie t l ( ) ( ) " • • < > tevreden ben t ,

nemen w i j de a u t o terug en vervangen hem

door een a u t o waar u / ich wel oké in voel t .

U bent immers een k l a n t van de Opel dealer.

ok
* * * * *

QUALITY
CARS

Inruilwagens maar dan van de Opel dealer

Kwinkweerd 19/21 - Lochem - Telefoon (0573) 25 25 55

Ons kantoor is vrijdag 5 april a.s.

(Goede Vrijdag)
de gehele dag gesloten

Uitsluitend voor zeer dringende spoedgevallen
kunt u contact opnemen met

de heer H.H. Wanders, tel. (0575) 46 32 74 of
de heer J. Sprukkelhorst, tel. (0575) 55 21 38

Administratie- en belastingadvieskantoor

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

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

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

Federatie Adviserende Beroepen

• C.C.K. organiseert 1e Paasdag Paasvuur Kranenburg
(met vuurgooien) om 20.15
uur. In de tent van 20-21 uur
Dead Meat, vanaf 21.00 uur
Flamingo's

Kerkstraat 3 Restaurant Grill De Rotonde Vorden (0575) 551519

PAASAANBIEDING
BUXUS

diverse maten vanaf
f 10,-

Verkoop vrijdag 5 en zaterdag
6 april

Hesselinkdijk 2, Hengelo (G)
Tel. (0575) 464818

(na 19.00 uur)

S P A R E - R I B S
Lekkere malse dikke ribbetjes. Om de vingers bij af te kluiven, maar dat hoeft

niet want u mag er zoveel opeten als u lust. En... als u een voorgerecht erbij neemt,

kiest u een toetje voor één gulden.

ACHTER DE DIKKE BOOM VAN VORDEN EET U VAN GOED GEVULDE BORDEN

Classic Garden staat voor massief
teakhouten tuinmeubelen.

Vervaardigd uit het mooiste teak
uit Zuid-oost-Azië. Deze meubelen

vergen geen onderhoud
en kunnen het hele jaar

door buiten blijven staan.

De sierlijke tuinbWSc Êordeaux
is een fraai voorbeeld van de
kwaliteit van Classic Garden.
In onze showroom kunt u

persoonlijk met de
uitgebreide collectie

i komen kennismaken.
B

CLASSIC GARDEN

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9-7261 AM Ruurlo - Tel.: (0573) 45 12 39 - Fox: (0573) 45 36 94

BEHANGRAND
GRATIS!

Bij aankoop vanaf 4 rollen
behang uit de collectie
Animal Story van Esta krijgt
u één behangrand kado. De
actie loopt t/m 29 april
1996. Dus kom snel kijken
bij Deco Home.

HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.:(0575)464000

HOME

'DFCO HOM l' /ORC.l l.RVOOR DAT IK MOOH'K \\'OO.\
^^^^•I^^HlHH^l^^H^^^^^^^HHBHK_.̂ fl&^^H^HLJ •̂ ^^^^^^^ •̂̂ ^^ •̂̂ ••••••̂ ^^^ •̂•̂ •̂ ••̂ •̂ ••M •



Nieuw
in Hengelo (GId.)

DANSAVOND

Ji

op zaterdag 6 april
m.m.v. dansorkest

ASSORTI
Aanvang 20.00 uur in
Café/Zaal Marktzicht

ift
Entree f 10,- per persoon incl. koffie met cake

en bittergarnituur.
Reservering mogelijk. Voor inlichtingen:

Café/Zaal Marktzicht, Bleekstraat 3, Hengelo
Telefoon (0575) 46 13 40

Tevens het adres voor al uw partijen
warme en koude buffetten

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

TEGELHANDEL

mullcr-uordcn bu
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

schildersbedrijf
Schildersbedrijf Pardijs is een
middelgroot jong dynamisch bedrijf
met een vestiging te Raalte en in
Wichmond en medio augustus te
Zutphen. Wij richten ons op nieuw-
bouw, onderhoud, woningbouw,
utiliteitsbouw en defensiewerk.

vraagt een

uitvoerder m/v
Die leiding gaat geven aan onze schilders.

Functie-eisen:
* Leeftijd minimaal 30 jaar met ervaring als uitvoerder.
' Goede contactuele eigenschappen.
" Rijbewijs BE
' Ondernemersopleiding of gelijkwaardig met minimaal 10 jaar ervaring

als schilder..
" Voldoende verftechnische kennis.
* Kennis van de isonorm 9002 geniet de voorkeur.

Wij bieden:
* Auto van de zaak
* Salaris passende bij de functie
* Vaste baan

Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV zenden naar:

Schildersbedrijf Pardijs
t.n.v. Dhr. Slotboom
Lankhorsterstraat 12
7234 SR Wichmond

Voor nadere informatie kunt U telefonisch contact opnemen met de heer
M.E. Slotboom, tel. 0575-441842 of 0314-326249, autotelefoon 06-
53139074.

C/oss/c Garden staat voor massief
teakhouten tuinmeubelen.

Vervaardigd uit het mooiste teak
uit Zuid-oost-Azië. Deze meubelen

vergen geen onderhoud
en kunnen het hele jaar

door buiten blijven staan.

De robuuste tuinbank Britannia
is een fraai voorbeeld van de
kwaliteit van Classic Garden.
In onze showroom kunt u

persoonlijk met de
uitgebreide collectie
komen kennismaken.

CLASSIC GARDEN

v/h Ankersmit

Gfoenloseweg9-726l AM Ruurto-Tel.: (0573)451239-Fox: (0573)453694

rootbod
vtfo n ing inricht ing

ALS U UITGEKOOKT BENT...
KOMT U NAAR DE PAASSHOW VAN

GROOTBOD WONINGINRICHTING

U weet niet wat u ziet:
20 Grenen interieurs, compleet
met lampen, vloerbedekking en

talrijke decoratie- en woon-
accessoires. Zoveel romantisch

woonplezier heeft u nog nooit bij
elkaar gezien!

Al dat moois en méér is te
bewonderen in de volledig
vernieuwde showroom van
GrooMwd Woninginrichting

WHengelo (GId.)

Bij uw bezoek krijgt u een
leuke attentie cadeau.

Eerst thuis een eitje tikken.
En dan op tweede Paasdag

tussen 10. 00 en 17.00 uur
gezellig naar de Paasshow van

Grootbod Woninginrichting.
Da 's een uitgekookt idee!

Tikt u uw volgende eitje in een
droombungalow?

Met een beetje geluk wint u de
romantische prijs die onder

kopers wordt verloot: een luxe
verwenweekend in een bungalow.

Een extra reden voor een
bezoekje aan de Paasshow!

Grootbod Woninginrichting, Raadhuisstraat 11-13, 7255 BK, Hengelo (GId),
telefoon: (0575) 46 14 69.



Een piano voor kasteel Hackfort
Leo-Club De Torenstad uit Zutphen hield zaterdagavond 23 maart een oprichtingsfeest. De Leo-
Club is een groep jonge, ondernemende mensen tussen de 18 en 30 jaar oud. Naast hun werk of
studie zetten zij zich op een actieve manier in voor de samenleving. Deze inzet kan bestaan uit het
inzamelen van gelden en middelen of het verrichten van vrijwilligerswerk. De Leo-Clubs in
Nederland zijn gelieerd aan de Lions. Ook zij hebben als doel in groepsverband een positieve bij-
drage aan de samenleving te leveren.
Aan de "Charternight" van vorige week zaterdag was een goed doel verbonden. Door middel van
sponsorwerving heeft Leo-Club De Torenstad geld ingezameld voor de aanschaf van een piano
voor kasteel Hackfort. De Van Westerholtzaal van het kasteel wordt gebruikt voor culturele doel-
einden. Iets dat nog ontbreekt is een piano. En daar heeft de Leo-Club Zutphen voor gezorgd.
Maar dat hadden ze nooit gekund zonder de medewerking van de volgende bedrijven:

DE UNIEKE COMBINATIE VAN BOUWMARKT
EN SPECIAALZAAK ONDER EEN DAK

Rabobank

Hengelo-Steenderen-Vorden

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

GORE

interieurverzorging

signatuur van beter woonkomfort

BANKETBAKKERS IJS
MET DANK AAN:

Emsbroek
De Efteling
Rabobank
Aal-Storteboom, Peugeot garage
Komart
Tempo Team
Engelen Schoenmode Zutphen
Reesink Technische Handel B,V,
Scipio Hamming
Krin Rinsema
Hotel Inntel
Intertoys
Hans Drent Foto Plus
Singer b.v.
Wijnhandel Schaapveld

Gems
Middelink Apeldoorn
Hanos
Addink
ABN AMRO
Het Arsenaal
Polman
Hotel Bakker Vorden
Jessica Heijkoop
Demmers b.v.
Bloemist Markerink
Banketbakkerij Kreijenbroek
Ijsfabriek van Scheijndel
Mister Minit
Ton van Hulst



Maak
van Pasen iets

bijzonders.c^

• . ; , < • • > • ; • • • • si : ' •*•• V ^̂ 3 UV .-/.V*

*8fBP ,44^%&». v,,v{^

met Pasen heerlijk lamsvlccs
zoals: lamsbout

kotclettcn
lamslapjcs
lamsbout c.d.

i95
kcurkoopjc: 5 gcpanccrdc schnitzcls

special: gemarineerde varkcnshaasjcs
in bladerdeeg, 100 gram

95

volop fijn klein vlees zoals: osschaas
cntrccótc
staartstuk

maar ook: varkcnshaasjcs
oesters
schnitzcls c.d.

Ook lekker met Pasen is kalfsvlees of een heerlijke rollade zoals: magere
runderrollade, half om half ro^de, gevulde rollade, varkensfiletr^ade

vlees warcnspccial:
gcgrilld kaasgehakt
100 gram 1

75
voor 1000

ham-ci salade 100 179

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21
P.S. Negativiteit of stress komt slechts voort uit een beperkte manier van denken.

KEURSLAGER

Bent ü verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand. Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het,, contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een jaarabonnement voor f 43,--

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. (0575) 55 10 10.

Aantal leden van
Anbo voor het
eerst boven 3 00
De heer P.P. Takken, voorzitter van de
ANBO Vorden stelde in het jaarover-
zicht verheugd vast dat de afdeling Vor-
den het 'magische' ledental van 300
heeft overschreden. Om precies te zijn
302. Dit jaar bestaat de ANBO Hen jaar.
In de maand december zal hieraan de
nodige aandacht worden geschonken.
Er is een werkgroep gevormeerd die de
voorbereidende werkzaamheden zal
verrichten.
Vanaf 1988 heeft de sociaal kulturele
commissie van de ANBO heel veel tijd
en inzet getoond bij de jaarlijkse brade-
rieen. Dat heeft ertoe geleid dat door
deze persoonlijke inzet in totaal een be-
drag van 9340 gulden is binnen ge-
bracht.
De zojuist genoemde commissie organi-
seert jaarlijks eveneens een aantal ande-
re aktiviteiten zoals klootschieten, jeules
de boules, fietstochten en excursies. Ook
worden er op tal van terreinen voorlich-
tingsbijeenkomsten georganiseerd. Ver-
der zijn er gezamenlijke bijeenkomsten
met de KPO en de PCOB in Vorden. In-
tussen zijn er ook een aantal nieuwe be-
stuursleden benoemd. Dit zijn de dames
T. van der Laag-Hemelman en L.C. La-
sche en de heren HJ. Maalderink en
G.P.M. Hetterscheid. De dames J. Barge-
man-ter Maat en T. Besselink-Kunst
hebben te kennen gegeven de sociaal
culturele commissie te willen verlaten.

Boek over boerderij
enveldnamen
verschijnt 2 mei
In de jaren tachtig hebben de heren R.
Kater, J. van den Broek en B. Bargeman
meer dan 400 plaatsgenoten bezocht om
vast te leggen welke namen boerderijen,
stukken grond en bijzondere gebouwen
hebben. Het resultaat van dit uitgebrei-
de onderzoek zal op 2 mei in boekvorm
verschijnen.
Behalve een alfabetische lijst van alle
3.000 namen bevat het boek 30 kaarten.
Daarop is de ligging van alle percelen
aangegeven. Wilt u dus weten waar pre-
cies in Vorden de Knevelhutte staat,
waar het Knibbeldieksken liep of waar
de Dodenkamp en de Vreekamp liggen,
dan kunt u dat op de kaarten terugvin-
den. Verder bevat het boek een rubriek
waarin bijzonderheden over bepaalde
gebouwen of stukken grond zijn opge-
nomen. Daarin kunt u bijvoorbeeld le-
zen waarop het bouwland voor kasteel
Vorden de Kleine Kas heet of waarom
Schoolkampje ook wel Siberia genoemd
wordt.
In de Lijst van informanten zijn de na-
men van alle 400 Vordenaren vermeld
die aan de totstandkoming van het boek
hebben meegewerkt. Voorintekening
kan geschieden via de kantoren van de
Rabobank Hengelo-Steenderen-Vorden
of de Vereniging Oud Vorden. Zie ook
advertentie.

Teeuwen voert
Collection
International
Kaasspeciaalzaak Teeuwen in Vorden is
met enkele geselecteerde Speciaalzaken
in Nederland uitverkoren het exclusieve
Collection International buitenlands
kaasassortiment te voeren.
Collection International is geen gewoon
merk. Het is een topselectie van de be-
langrijkste buitenlandse kaassoorten
zoals Le Rouge, Fourme d'Amber t en
Camabert au lait cru. Om het de klanten
gemakkelijk te maken is iedere kaas
voorzien van een merklabel dat u ner-
gens buiten de geselecteerde Speciaalza-
ken zult aan te treffen. De garantie voor
de beste kazen in de beste winkel in de
buurt. Zie ook advertentie in de paas-
krant.



BEN VERMEULEN
Erkend installateur voor

elektra - gas - sanitair - water
LidVNI

* AANLEG EN ONDERHOUD *
* SNELLE HULP BIJ STORINGEN *

Wichmondseweg 45
Hengelo Gld. tel. (0575) 46 55 56

Uw meubels
versleten ? <£
Wij stofferen snel en voordelig.

Laat u vakkundig adviseren. Bel vooreen
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U
aan huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.
^=—)

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 7231 AB Warnsveld Tel. (0575) 52 61 32

Voedingsbond FNV
AFDELING VORDEN

Gelegenheid tot het inleveren van

vakantiebonnen
van de Landbouw en

vakantiecheques
van het GUO

In de week van 9-12 april 1996
bij H.W. Esselink
Prins Bernhardweg 26, Vorden
Telefoon (0575) 55 23 24

Wij vieren feest
70 jaar in Vorden

en een
vernieuwde winkel

Daarom diverse
feestaanbiedingen

Slagroomsnit of appelbavaroise snit normaal 10,25

Diverse soorten vlaaien goed voor 8 punten

Feestelijk met slagroom, vanaf

Diverse hartige borrelhapjes

9 stuks assorti in doosje, normaal 5,95

Koffiebroodjes

normaal 1,50 p.st.

Nieuw in ons assortiment:

Diverse belegde broodjes

Hartige en taarten (ook per punt)

nu

10foo

nu

nu

4 95

1 25

Paasslofje voor 4,95
Diverse heerlijke broodjes

•_ / (ook om zelf af te bakken)
voor uw Paas ontbijt.

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Ontvangt u geen 2O%
premie-restitutie?
Helaas, maar dan bent u niet bij
OWM Vorden verzekerd!

VOORBEELD
Uw huis en inboedel extra uitgebreid verzekerd kost u
vanaf
Woonhuis: f 250.000,- a f 0,60/prom. = f 150,00
Inboedel: f 80.000 - a f 1,35/prom. = f 180,00

PREMIE-RESTITUTIE

Exclusief 7% assurantiebelasting

f 258,00
f 51,60

f 206,40*

Vergelijk dit met uw huidige premie
Voor nadere informatie: bel (0314) 37 61 10 of stuur een portvrije briefkaart
naar OWM Antwoordnummer 405, 7000 WB Doetinchem.

OWM Vorden uiteraard ook voor uw overige verzekeringen

Onderlinge Waarborg
Maatschappij

Vorden WA
Wij zijn gevestigd in het Sterpolis Agra Service Centrum:
Plantsoenstraat 73, Doetinchem, tel. (0314) 37 61 10
Buitendienstmedewerker A. Florijn is bereikbaar van
8-9 uur, tel. (0314) 62 26 17

Voor een goed
verzekerings-

advies
gaat u naar

OWM Vorden

DE VALEWEIDE-bloemen

In snel tempo hebben wij het interieur in onze winkel
veranderd, waardoor onze uitgebreide konfektie
nog beter tot zijn recht komt.

Komt U zich zelf hiervan eens overtuigen.

Daarom hebben wij deze week speciale aanbiedingen.

diverse kleuren 19.95 NU 2 VOOR 30.—

diverse kleuren 12.95 NU 2 VOOR 17.50

NU

T-SHlRTS bedrukt

T-SHIRTS effen

Korte SPIJKERROKJES diverse kleuren 3995

PIRAATBROEKEN diverse kleuren 4995

FIETSBROEKEN 3/4 diverse kleuren 24.95 NU

29.95
39.95
20.-

Sctócb JUocfe
Ruurloseweg 1 - 7255 DE Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 32
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"'POWER
(HOWER

MUZIEK' KARAOKE

CO NUTZ
UDOBARt TORKEST

KAZOE

BOULEVARD
YOUR

Ml (RH MUD EN

HOOPER

l|fl MONUTA

Als de laatste zorg
de beste moet zijn

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

0575 - 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

Vaporetto
stoom-

reiniger.
Ideaal
voor:

Tapijt

Vinyl

Tegels

Ramen

Kleding

Sanitair

Meubels

Ovens

Plavuizen

Koelkasten

Parket

En veel meer

Op vrijdag 5 april
van 15.00-20.00 uur
en raterdag 6 april
van 11.00-16.00 uur

door

i|v SUPERSCHOON

MlUEUBBNUST

n met stoom
wordtft

en door schoon.
Voor

Expert
gaat niets

te ver.

Extra lage prijzen
- door gezamenlijke

inkoop

Gratis een jaar
lang Expert
All-Risks-Garantie

: Gratis Thuis-
bezorgen
en Aansluiten.

- Gratis Omruil-
garantie

^-s Betaalgemak
m-=~ met de Expert

Creditcard.

Nieuw in Nederland.
De Vaporetto stoomreiniger.
Reinigt werkelijk alles. Met
alleen maar stoom. Dus zonder
zeep, zonder chemische midde-
len. Ongelooflijk, maar waar.
ttaartuzeeènvantijdenhan-

ol geld. U kunt zoveel met
dit apparaat, dat moet u met
eigen ogen zien. Daarom geven
wij een

•ol

De Vaporetto stoomreiniger:
• Verwijdert vuil en vlekken met

alleen leidingwater, dus zonder
milieubelastende reinigings-
middelen.

• Doodt microscopisch
ongedierte, zoals huismijt.

• Werkt besparend, zowel in
tijd als geld.

• Wordt geleverd met vele hulp-
stukken. Zelfs met strijkijzer!

Zo wordt schoonmaken een fluitje
van een cent. Trouwens, u kunt er
zelfs behang mee verwijderen.
Overtuig uzelf.

CMPeft (H) ARENDSEN
^cV^/

RAADHUISSTRAAT 14, 7255 BM HENGELO (GLD.), TELEFOON 0575 - 462511

E X P E R T , D A A R WORD JE W I J Z E R VAM

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan al le merken onder garantie

Autoglasservice

U-cnaitto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPHKN
(i iu l . terrein Revelhorst)

w (0575) 5228 16 BOVAG

Hotel Café Restaurant

Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Paasbuffet
IE EN 2E PAASDAG

AANVANG 173O UUR

KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

ƒ 32,50,,
BESLIST RESERVEREN

VOLGENDE BUFFET 28 APRIL

Zutphen
Tel. (0575) 54 33 77

Doetinchem
Tel. (0314) 36 11 26

Vuil tapijt/vlekken
bankstel vuil?

Laat het dan vakkundig reinigen door

3=y Chem-Dry Quick Service

Tapijt droog binnen 1 uur!

Beslist niet sneller vuil!

Verwijdert de meeste vlekken!

Ook meubelreiniging!

Geen voorrij kosten!

Vrijblijvende prijsopgave!

QUICK-STEP
FLOOR

Quick«Step Floor is een slijtvaste, oersterke en vooral
heel betaalbare laminaatvloer.

Kies voor Quick.Step Floor, de vloer met karakter.

Rijksstraatweg 39
7231 ABWarnsveld

Tel. (0575) 52 61 32
Maandagmorgen en woensdag-

middag gesloten.
Geen koopavond

'be woonwinkel vin Wirnsveld'



Lotnummer Prijs

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
Vorden - Tel. (0575) 55 34 83

TREKKINGSLIJST
7e trekking d.d. 29-3-1996

Naam, adres, woonplaats

901
038
308

444

015
414

295

546
736

994

Draagbare kleuren TV
Rotan tuinset
Discman

Wasdroger

Fotocamera
Accuboormachine

Decoupeerzaag

Dinerbon f 150,-
Waardebon
f 100,
Waardebon
150,-

P. Hoftnaar, Het Jebbink 39, Vorden
R. Groenendaal, Nieuwstad 9, Vorden
J.H. Kornegoor-Tjoonk,
De Delle 1, Vorden
HA Bogchelman,
Zutphenseweg 57, Vorden
S. Stoelhorst, De Steege 3, Vorden
C. Putman,
Rronsbeekstraat 33, Eibergen
V. Maarsseveen,
Dorpsstraat 10, Vorden
J. Harmsen, Hoetinkhof 44, Vorden
Jos Pommer,
Da Costastraat 18, Bunschoten
M. Eggink,
Ruurloseweg 19, Vorden

BADKAMER VERBOUWEN? ***

Niet alleen staan wij

garant voor een vak-

kundige aanleg, maar

wij denken ook met u

mee over het design.
Met een super modern

computerprogramma
ontwerpen wij samen

met u een prachtige

badkamer, waarin wij

tot het laatste moment

met alle elementen

kunnen schuiven tot

het geheel helemaal
aan uw wensen vol-

doet.
Voor modern design...
F. Jansen Installatie-
bedrijf

f. Jansen installatiebedrijf

burg. galleestraat 58 7251 EC Vorden.
Tel.(0575)552637

U B F A B

In verband met een uitbreiding van ons
bedrijfspand door nieuwbouw:

GRATIS AF TE HALEN
een door gegadigden zelf te demonteren en af
te voeren gebouw, vloeroppervlak 140 m2

(afmeting 20 x 7 m) systeembouw met wand,
modulemaat van 100 cm breed. Veelzijdig toe
te passen. Inclusief fundering en ramen.

Voor inlichtingen tel. (0575) 55 12 16, vragen
naar de heer H.N.A. Bijenhof

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

i (De gapper Bij'

u thuis!
. Wij komen om het haar bij

ü thuis te doen.
(Thuiskapper)

óf
• Wij halen u op en doen uw

haar bij ons in de salon
(Ophaalkapper)

tfbelt... ftty komen!

i HEERSINK haarmode i
j zutphenseweg 21 vorden j

«(0575)551215

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

P!
il*
E Xu. \ m
*müX n»
m O Z

oUE :RS
DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 05752-3566

U bestelt toch ook een heerlijke salade voor de
Paasdagen bij 't Pantoffeltje?
Uit eigen keuken bereiden onze koks de volgen-
de salades:

HUZAREN
RUSSISCH EI
ZALMSALADE

7,50 p.p.
10,00 p.p.
13,50 p.p.

Een salade van 't Pantoffeltje is lekker smakelijk.
Voor bestellingen: tel. (0575) 55 17 70

Dorpsstraat 34, Vorden - Tel. (0575) 55 17 70
Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf-glas in lood atelier
V4NMjf£| D
KftWISIbV

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
b.g.g. telefoon (0575) 55 20 39
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Bibliotheek is

op Goede Vrijdag
5 april en op
zaterdag 6 april

gordijnstoffen?

~~ ploegstoffen
natuurlijk!

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
felefoon (0575) 52 61 32

'<to woonwinkel wnWarnsveW'

50 J A A R K E U R S L A G E R S

Spaar, mee
« » _C Aior»,V» U

voor zo n

grandioze*
^^w

jubileum
Zo werkt de Keurslager jubileumactie: Bij besteding
van iedere 5 gulden ontvangt u een actiekroon.

Bij inlevering van 10 kronen kost één van deze
prachtige CD's u slechts de jubileumprijs van ƒ 9,95.

Zonder actiekronen betaalt u ƒ 14,95.
De actie loopt tot en met 29 juni of zolang de
voorraad CD's strekt.

Spaar ze alle vijf!
U kunt ook zonder bij de Keurslager te kopen
actiekronen verkrijgen. Stuur daartoe een
aan uzelf geadresseerde envelop met vol-
doende postzegels aan
VSR De Keurslagers
Postbus 185, 3830 AD Leusden.

Per keer kunt u maximaal twee actie-
kronen aanvragen.

Uw Keurslager. daa<*rtmt/^/ek in.

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg tö, Vorden
Telefoon (0575) 55 13 21

50 JAAR VERSTAND VAN L E K K E R V L E E S



Heropening bakker Van Asselt

De winkel van bakkerij Van Asselt is vernieuwd. Vorige week donderdag hield de Echte Bakker aan de Zutphenseweg open huis. Vele
Vordenaren kwamen op deze avond een kijkje nemen in de vernieuwde winkel. Van Asselt bestaat in 1996 zeventig jaar en dat liet de Echte
Bakker uit Vorden niet onopgemerkt voorbij gaan. Afgelopen weekend waren er diverse feestelijke aanbiedingen.

APRIL

Iedere dag SWOV open tafel bij de
Wehme.

3 ANBO klootschieten vanaf't Olde
Lettink

3 HVG Wichmond, Paasstukjes maken
3 Welfare Handwerken Wehme
7 PaasvuurCCK Kranenburg

10 ANBO klootschieten va na r t Olde
Lettink

11 Bejaardenkring Dorpscentrum
11 HVG dorp Ringavond in de Herberg,

Wilde Ganzen
11 HVG Linde Ringavond in de

Herberg, Wilde Ganzen
12 UitvoeringSursumCordain

Dorpscentrum
13 UitvoeringSursumCordain

Dorpscentrum
15 VrouwenclubMedler, Boerinnekes
16 Soos Kranenburg, soosmiddag
16 NCVB Mevr. T. van Buren
17 HVG dorp, Lezing Buitenleven in de

Achterhoek
17 HVG Wichmond, Kraam- en

bakerpraatjes
17 Welfare hand werken, Wehme
17 ANBO klootschieten vanaf't Olde

Lettink
18 PCOB Kamerplanten
18 HVG Wildenborch, Kunst en Kitsch
19 Georgische zang, St. Martinuskerk

Baak

Dead Meat uit Vierakker treedt op tijdens Paasvuur:

*Wij houden van stevige rockmuziek7

Het Cultureel Collectief Kranenburg
heeft op het allerlaatste moment de
band Dead Meat weten te strikken
voor Paasvuur 1996. Deze Vierakkerse
formatie staat zondagavond in de
feesttent aan de Eikenlaan in Kranen-
burg in het voorprogramma van De
Flamingo's. Het Cultureel Collectief
Kranenburg is bijzonder blij met deze
band, omdat de organisatie verwacht
dat de muziek van Dead Mead vooral
de jongeren zal aanspreken. /We rich-
ten ons met Paasvuur op een heel
breed publiek. Dus zowel jongeren
als ouderen. Daarom denk ik dat we
met Dead Meat en De Flamingo's
twee prima bands in huis hebben', al-
dus Harry Neijenhuis van het CCK.
Vooruitlopend op Paasvuur 1996 ging
Weekblad Contact naar^Vierakker en
sprak met de vijf leden van Dead
Meat. Een interview.

Het gesprek met de leden van Dead
Meat heeft plaats aan de keukentafel
van de familie Besseling in Vierakker.
Terwijl gitarist Bas Besseling voor de
koffie zorgt, druppelen de bandleden
een voor een binnen. Ze moeten overal
vandaan komen. 'We zeggen altijd wel
dat we een Vierakkerse band zijn maar
eigenlijk klopt dat niet', legt drummer
Micky Koopman uit. 'Onze zanger komt
bijvoorbeeld uit Lochem en zelf woon ik
in Zutphen. Maar het is wel zo dat onze
roots in Vierakker liggen. Want hier oe-
fenen we elke zondagmiddag'.
Dead Meat bestaat ruim een jaar en
werd opgericht door gitarist Bas Besse-
ling. 'Eigenlijk is gitarist Jan Guichelaar
van Op Drift degene geweest die mij
heeft aangespoord om een band te start-
en', legt Bas Besseling uit. 'Jan Guiche-
laar was op dat moment mijn gitaarle-
raar en hij vroeg zich af waarom ik geen
eigen band begon. Vervolgens heeft Jan
mij enkele telefoonnummers gegeven
van andere muzikanten in deze regio en
zo is het balletje toen gaan rollen.'
De 16-jarige zanger Roelof Reitsma uit
Lochem is de laatste aanwinst van Dead
Meat. Gitarist Bas Besseling: 'We hebben
eerst een valse start gemaakt. Onze eer-
ste zanger was iets te perfectionistisch.
Muzikaal gezien moest het allemaal per-
fect klinken. Anders wilde hij zijn mond

Dead Meat uit Vierakker. Van links naar rechts: Bas Besseling, Roelof Reitsma, Micky Koopman, Pim Verhoeven en Niels Groot Jebbink.

niet open doen. Zoiets werkt natuurlijk
niet bij een beginnende band. Van ons
kun je niet verwachten dat wij gelijk de
sterren van de hemel spelen. Je begrijpt
dat wij het niet erg vonden dat we op
een gegeven moment weer op zoek
moesten naar een nieuwe zanger.'

Het repertoire van Dead Meat is zeer ge-
varieerd. 'Eigenlijk spelen we alles. Van
rustige ballads tot stevige rock', zegt gi-
tarist Niels Groot Jebbink. Bas Besseling
is het daar niet helemaal mee eens. 'De
mensen moeten niet het idee krijgen dat
we een band è la Ten Sharp zijn. Want
daar lijkt onze muziek helemaal niet op.
Bij ons ligt meer de nadruk op de stevi-

ge rockmuziek'. Naast covers van onder
andere U2, The Black Crowes, Radio-
head en Lenny Kravitz speelt het vijftal
ook een aantal eigen nummers. Deze
teksten van deze liedjes zijn geschreven
door zanger Roelof Reitsma. Tijdens
optredens proberen we altijd een zo
goed mogelijke mix te vinden russen co-
vers en eigen nummers. Het moet niet
zo zijn dat het publiek halverwege we-
gloopt, omdat ze geen enkel bekend
nummer horen. Wat dat betreft moet je
altijd goed nadenken over de volgorde
van de liedjes', zegt Micky Koopman.

Afgelopen maand is Dead Meat samen
met Robert Wagenvoort de studio van

Kas Bendjen ingedoken om een demo
op te nemen. 'Nu we eenmaal een de-
mobandje hebben, denk ik dat het veel
eenvoudiger wordt om aan optredens te
komen', zegt gitarist Bas Besseling.
'Daarom hebben we die demo ook op-
genomen. Het zou natuurlijk schitte-
rend zijn als je elk weekend een optre-
den hebt, voegt hij eraan toe. De andere
bandleden zijn niet gelukkig met deze
uitspraak van Bas. 'Het moet wel leuk
blijven', reageert gitarist Pim Verhoeven.

'Ja, daar ben ik het helemaal mee mee
eens', zegt drummer Micky Koopman.
'Per slot van rekening zitten we allemaal
nog op school. Dat gaat bij mij voor.'



Teken nu in op het boek

"Boerderij- en veldnamen in Vorden"
Een uniek boek met 3000 namen van boerderijen, stukken grond, bijzondere gebouwen e.d. Daarnaast
bevat het boek 30 kaarten, waarop de ligging van alle percelen in Vorden zijn aangegeven.
Wilt u b. v. weten waar in Vorden de 'Knevelhutte' staat, of waar de 'Dodenkamp' ligt, dan vindt u dit in
het boek. Ook leest u b.v. waarom het bouwland voor Kasteel Vorden de Kleine Kas heet. Alle 400
Vordenaren, welke hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het boek, worden erin vermeld.

Hij voorintekening kost het boek tot 15 april a.s. slechts f 19,95.

Vul onderstaande intekenbon in, en lever deze voor 15 april in bij één van de kantoren van de Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden of bij de Vereniging Oud Vorden: dhr. L. Schoolderman, Christinalaan 5 te
Vorden. Vanaf 2 mei kunt u het voor u gereserveerde exemplaar afhalen bij de Rabobank, of wordt deze
geleverd via de Vereniging Oud Vorden wanneer u daar gereserveerd heeft.

n i i l Vereniging
KSDOuBflK Oud Vorden

de Grote Wei
de Piepela

INTEKENBON

Ondergetekende:

fragment van een kaartblad

naam:

adres:

postcode en woonplaats:

tekent hierbij in op Boerdery- en veldnamen in Vorden, tegen een voorintekenprijs van
ƒ19,95.

HandteWiing:

Paasweekendaanbiedingen

PAASVLAAIENFESTIJN

FEEST
1 JAAR LIMBURGSE

VLAAIEN
wegens enorm succes vieren wij dit met een

zeer speciale aanbieding!

PERZIK-BAVAROISE VLAAI
& OP Z'N PAASBEST
jr ; goed voor 12 zeer royale punten

van 20,- voor 16,50
Gaarne s.v.p. bestellen!

En ... om de feestvreugde te verhogen,
krijgt elke 50e klant vrijdag en zaterdag

zo'n overheerlijke calorie-arme vlaai

KADO

PAAS-SLAGROOMTAART
van 22,50 voor 19,95

VOOR DE PAASBRUNCH
een geweldige sortering brood en broodjes

waaronder

VELE NIEUWE SOORTEN
van de echte Warme Bakker, dat proeft u!

Zie ook onze dagaanbiedingen

Onze medewerkers en wij wensen u
GEZELLIGE EN VRIENDELIJKE

PAASDAGEN

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden - Telefoon (0575) 55 69 57

zaterdag dansavond
voor gehuwden en alleenstaanden
met live-muziek.
Onthulling van de Oosterse zaal vanaf
20.00 uur en onbeperkt paasbuffet.
Per persoon samen voor
Correcte kleding

vanaf 12.00 uur koffie met pa a s t) rood

vanaf 19.00 uur onbeperkt paasbuffet
warm en koud met live muziek en een
dansje. Verrassing voor de dames
Per persoon f 15,-, kinderen f 7,50

Paasmaandag dansavond
voor alleenstaanden vanaf 20.00 uur in
onze Oosterse zaal met onbeperkt
haring en koud buffet.
Live muziek bekend van radio en TV.
Een gezellige avond voor f 12,50
Correcte kleding

Alleenstaande dames uit de omgeving
vervoersproblemen, bel ons even op!

^

Deadline voor uitgave
van Contact
na Pasen vervroegd
Kopy en advertenties voor de edities Vorden en Ruurlo die na het paasweekend ver-
schijnen, dienen op donderdag 4 april om 17.00 uur bij ons binnen te zijn. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

De redactie

AUTOBfDRUf

Groot
Jebbink

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 22 22

1988
Ford Fiësta 1.1 CL
Mazda 626 Coupé

1989
Nissan Micra GL
Renault 19

1990
Fiat Panda 1000 CL i.e.
Ford Escort 1.4 CL
Honda Accord sedan 2.0 Luxe
Renault 19 GTR Chamade
Suzuki Swifl 1.3 G L

1991
SeatToledo 1.8 G LX
Opel Kadert 1.4i
Mazda 626 1.8 millionaire
Ford Escort 1.3 CL
Ford Escort 1.6CLX
Suzuki Alto G LX

1993
Mitsubishi Colt 1.6 G LI

1994
Ford Mondeo 1.8 TDCLX

1995
Nissan Sunny 2.0 D

Niet gevonden wat u
zoekt?
Misschien hebben wij
het net ingekocht

2e PAASDAG ZIJN WIJ GEOPEND
VAN 10.00 - 17.00 UUR
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Het ei als
kiem van
bijgeloof

Het witte graf
Reeds in zeer oude tijden kende
men aan het ei een bijzondere
kracht toe. Men beschouwde het ei
als kiem van nieuw leven en de
schenker van levenskracht, een
begrijpelijke zienswijze. De primi-
tief denkende mens meende, dat
dergelijke krachten overdraagbaar
waren. We behoeven hierbij slechts
te denken aan andere gebruiken op
dit gebied. De oude Germanen hul-
den zich in berevellen, omdat zij
dachten door in de huid van dit
dier te kruipen, ook de moed en
kracht van dit dier deelachtig te
worden. Dergelijke opvattingen

^ vinden we nog bij primitieve vol-
ken. Zo dachten zij ook door het
gebruik van eieren de levenskracht
over te nemen. Dus at men eieren
om krachtig en gezond te worden.

nse gebruiken uit te roeien.
Daarom hield men ze in stand,
doch gaf er een andere geestelijke
inhoud aan.

Middeleeuwen
In de Middeleeuwen beschouwde
men het ei als het witte graf, waar-
uit het leven (Christus) oprijst.
Hiermee was het ei gekerstend.
Tijdens de vasten was het verboden
eieren te nuttigen en zo beschikte
men omstreeks Pasen, dat het len-
tefeest verving, over een groot aan-
tal eieren. Vanzelfsprekend kregen
de mensen dan de neiging om
eieren te eten, na zo'n lange ont-
houding. Is het te verwonderen, dat
juist toen het ei een nieuwe bloei-
periode doormaakte? Een zeer
groot deel van de folkloristische
gebruiken die wij kennen, dateert
uit die tijd.

geleden kleurde men
werden door moeder

je dit in koffie, dan
werden ze bruin, in uieschillen geel,
in spinazie groen en in lindebloe-
semthee rose. Door de gekookte
eieren maKpekzwoerd te wrijven,
kregen ze^n mooie glans.

Het tikken
Het gebruik onder kinderen dat er
tegenwoordig vrijwel helemaal uit
is, was het zogenaamde 'eiertikken',
ook wel 'eierkippen' of 'lommerke-
baan' genoemd. De kinderen speel-
den dit gewoon op straat en het
leek in enkele opzichten op knikke-
ren, maar dan met gekookte eieren.
De eigenaar van het ei, dat het
langst zonder barst of scheur bleef,
had gewonnen en won de eieren
van de andere medespelenden.
In sommige plaatsen had men voor
dit spel een speciale plaats, zoals de

Al heel lan
de eieren
gekookt,

Paasberg te Wageningen, Nunspeet
en Lochem; te Ootmarsum op de
Paaskamp en in de stad Groningen
op een deel van de stadswal, hierna
Eierwal genoemd.

Klepperbord
Het is een heel lang algemeen
gebruik geweest en in enkele plaat-
sen van ons land is dit nog in ere
gehouden, dat van Palmzondag af
de kinderen al zingend en soms uit-
gerust met een klepperbord langs
de huizen trokken om om eieren te
bedelen. Geen boer of burger kon
weigeren om één of meer eieren te
geven en dikwijls werd hieraan nog
een muntstuk toegevoegd. De
opgehaalde eieren werden centraal
ingeleverd en daar door volwasse-
nen verdeeld. Plaatselijk had men
voor het eierbedelen soms een
bepaalde dag, zoals Witte
Donderdag of de za^fciag voor
Pasen.

Tot voor kort wist eengroot deel
van de mensen niets flpr van de
zinnebeeldige betekenis van het ei.
Maar de laatste jaren is er weer een
hang naar het folkloristische verle-
den te bespeuren. Gelukkig maar!

Feest van geel
en groen
Eieren en chocolade horen bij
Pasen, zoals de kerstboom bij
Kerstmis. Maar de paasboom raakt
ook steeds meer ingeburgerd.
Steeds meer mensen kopen een tak
van een krulhazelaar en versieren
deze met allerlei snuisterijen, waar-
van de uitgeblazen eieren wel de

hoofdmoot vormen. Langzaam
maar zeker gaat het Paasfeest
dezelfde rol vervullen als het
Kerstfeest. De tuincentra, waren-
huizen en cadeau-winkels haken er
gretig op in en al vroeg worden we
van de naderende Paasdagen op de
hoogte gebracht.

De paasboom wint terrein
We zien de boterlammetjes terug-
keren om onze paasontbijten te ver-
gezellen. Verder kunnen we de tafel
opmaken met: paaslinten, paasbe-
kers, paaskop-en-schotels, paasser-
vetjes en natuurlijk de paaseierdop-
jes. Alles in de kleuren eigeel en
lichtgroen. In de kranten en week-
bladen zien we grote advertenties
die ons naar de winkels moeten
lokken en daar gaan we gretig op
in. Vanouds is de mens in het voor-
jaar zeer gevoelig voor het nieuwe
leven en ontluikende groen. En
waarom zouden wij anders zijn dan
de mensen eeuwen geleden?
Chocolade hoort bij elk feest. Of
het nou Sinterklaas, Kerstmis of
Pasen is. Alleen zijn het de ene keer
letters, dan weer kransjes en nu
weer eitjes. De banketbakkers zijn
al lang van tevoren bezig om een
voorraad chocolade-eitjes en cho-
colade paashazen aan te leggen om
zodra de klanten er behoefte aan
hebben aan de vraag te kunnen
voldoen. De sortering is groot en
alles is letterlijk schitterend verpakt
in gekleurd zilverpapier en luxe
mandjes.
Paasstukjes om tijdens de feestda-
gen onze huiskamers gezellig te
maken zijn ook al heel gewoon.
Zelfs kunnen we paaswenskaarten
kopen. Zou het over een aantal
jaren zover komen dat de PTT
naast de decemberzegels ook april-
zegels gaat uitgeven?

De kerstening
De functie van het ei bleef hier ech-
ter niet alleen toe beperkt. Men
dacht de kracht ook op andere
zaken te kunnen overdragen en zo
verspreidde men onder andere
eieren over de velden om deze
vruchtbaar te maken. Daar is al snel
het eierzoeken uit ontstaan, eerst
clandestien, later georganiseerd.
In de heidense gebruiken speelde
het ei vooral omstreeks het lente-
feest een belangrijke rol, aangezien
men met dit feest de komst van het
nieuwe leven vierde. Dan at men
eieren, werden ze op de akkers
gelegd enzovoort. Dergelijke
gebruiken leven veelal honderden
en honderden jaren. Zij worden
overgedragen van geslacht op
geslacht en zelfs het christendom
heeft geen kans gezien deze heide-
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2E PAASDAG VAN l 1.00 - 17.00 UUR

Onze Paasshow '96 mag u beslist niet missen.
Alles op het gebied van wonen en slapen, voor ieder wat wils.

W O N E N

• De nieuwe meubelkollekties van kersenhout

• Schitterende nieuwe kollektie bankstellen

• Tijdens de paasshow speciale paasaanbiedingen

S L A P E N

• De nieuwste modellen slaapkamers van '96

• Alles op het gebied van slaapkamerkasten

• Komplete teststudio voor matrassen en waterbedden

Kortom, u bent op 2e Paasdag van harte welkom
tussen 11.00 en 17.00 uur.

Prettige Paasdagen.

WONEN

Look Line

Hofstede

Ploegstolfen

Crowson

3b-meubel

Interstar

Musternng

SLAPEN

Lattoflex

VTH-kasten

Voor de
PASEN

ïierverfmolentje

paastakversieringen

w knutselbladen
o.a. Hobby Handig

//

terracotta e/ere
in verschillende maton

kaarsen, servetten,
kleden, lint, mandjes
enz.

SPEELGOED-. HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. 0575-553566

Stallman

Ergonomie

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

Het geheim van de Paashaas
Paaseieren komen natuurlijk
niet uit de lucht vallen. Dat
weten kinderen ook wel. Maar
wie de mysterieuze eierbren-
ger dan wel was, daar waren
kinderen vroeger ook al erg
nieuwsgierig naar. In verschil-
lende streken werden de
eieren buiten de paashaas
door een haan, hemelkip, ooi-
evaar, koekoek, vos en in het
oostelijk deel van Zwitserland
zelfs door Sinterklaas
gebracht. De haas heeft hen
echter in de loop van de tijd
helemaal afgetroefd.

Wat heeft de haas nou wel wat
de andere eierbrengers niet
hebben? Natuurlijk is hij
razendsnel, zodat alle eieren
op tijd versierd en verstopt
zijn. Maar daarbuiten staat hij
bekend om zijn vruchtbaar-
heid. Door middel van de

leieren geeft hij symbolisch de
kiem van het nieuwe leven
weg, waarmee hij zelf zo rijk
gezegend is.
Het konijn staat ook bekend
om zijn voortplantingsdrift,
toch mag hij de paaseieren niet

rondbrengen. De reden hier-
van is dat een paar honderd
jaar geleden er nog geen
konijn te bekennen was in de
noordelijke streken. Pas in de
Middeleeuwen kwamen konij-
nen via Spanje ons land bin-
nen. Maar echt leuk vonden zij
het hier niet: veel te nat.
Konijnen houden meer van
droge grond. De haas, die een
beetje nattigheid niet erg vindt,
woont al sinds mensenheuge-
nis in onze buurt. Het baantje
als eierbrenger was in feite al
bezet.

De andere eierbrengers moes-
ten hun bijbaan al snel opge-
ven, omdat de haas veel meer
dan de hen bij de tijd van het
jaar past. Hazen duiken
immers overal op als het lente
wordt. Zij worden gezien als
de voorbode en begeleider van
de ontluikende lente. Ook de
eigenschappen van de haas
worden alom bewonderd.

Ten eerste zal hij nooit een
ander dier kwaad doen, omdat
hij een planteneter is.

Ten tweede nemen hazen het
voor elkaar op. Het is bekend
dat hazen elkaar afwisselen als
ze achterna worden gezeten
door een roofdier. Ten derde
heeft hij niet de bescherming
nodig van holen of gangen. Hij
voelt zich overal thuis.

Misschien begint het al te
dagen: de paashaas met al zijn
trekjes en bijzonderheden is
het meest geschikt om eieren
rond te brengen.

Tips voor
lekkere
brunch-
broodjes
Croissant gevuld met
champignonragout

(4 personen)

l ui, 1/2 rode paprika, 1/2 bakje
champignons, 2 plakjes ham, 4
croissants, 25 gr boter, 25 gr bloem,
1/2 bouillontablet, l theelepel
paprikapoeder, peper, koffieroom.
Pel en snipper de ui. Was de papri-
ka, verwijder de zaadlijsten en snijd
hem in kleine stukjes. Poets de
champignons schoon en snijd ze in
vieren. Snijd een kapje van de
croissants en hol ze uit. Laat ze in
een voorverwarmde oven (100° C)
warm en knapperig worden. Verhit
de boter in een pan en fruit de ui.
Bak de paprika, champignons en
ham ca. 3 minuten mee. Roer de
bloem erdoor en voeg al roerende
scheutje voor scheutje 2 1/2 dl water
en het 1/2 bouillontablet toe. Blijf
roeren tot een gebonden saus.
Maak op smaak met paprikapoe-
der, peper en koffieroom. Zet de
croissants op 4 bordjes en schep de
ragout erin en ernaast.



2e PAASDAG VOORJAARSSHOW
van 10.00 tot 17.00 uur

* RIJWIELEN

* GAZONMAAIERS

Wolf
Sabo
Stiga

* TUINGEREEDSCHAP EN

VERLICHTING

Batavus
Gazelle
Giant

BIJ AANKOOP VAN EEN MOTORMAAIER

OF FIETS WACHT U EEN AARDIGE ATTENTIE!

DEMONSTRATIE MODELLEN AANWEZIG

De leukste geschenken
komen onverwachts, zo-
maar omdat 't voorjaar is
bijvoorbeeld. Als Elektro
Vakman hebben wij wel
een paar ideeën voor u.
En natuurlijk pakken wij
uw kado feestelijk in.

Wij doen graag méér voor u!

TWEEWIELER- EN MAAIERCENTRUM

FOKKINK V.O.F. RUURLO
Garvelinkkampweg 2a Tel. (0573) 45 31 00

van 8 t/m 13 april

Al TENA

Laat u verrassen door de nauwste meubel-
kollekties en de vele Paasaanbiedingen

open van
11.00 -17.00 uur

Tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld, tel (0575) 46 14 84

SHOW EN DEMO
OP VRIJDAG 5, ZATERDAG 6
EN MAANDAG 8 APRIL

Motormaaiers vanaf f 545,-
Zitmaaiers vanaf f 1995,-
Diverse aanbiedingen
Voor alle merken land-, tuin- en
hobbymachines en verkoop, reparatie, verhuur

JÜÜJË INKEIJENBORG
LAND- EN T U I N B O U W M E C H A N I S A T I E
Branderhorstweg 5, 7256 KG Keijenborg
Telefoon (0575) 46 20 26, Fax (0575) 46 39 04

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

ALLES VOOR DE BOUW
Specialist in:

sierbestrating
Ruim 46 jaar een
begrip in de bouw

Graag tot ziens
in onze showroom

WIE NU DE VHG-HOVENIER
ERBIJ HAALT ZIT DE KOMENDE

LENTE OP ROZEN.

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur
zaterdag van 9.00-13.00 uur

Wij wensen u prettige Paasdagen.

Het lijkt nog ver weg maar het is lente voordat u 't weet.
Laat daarom nu uw tuin in orde brengen door de erkende
VHG-hovenier. Die weet wat er gebeuren moet en hoe.
Als échte vakman maakt hij uw tuin helemaal gereed voor
het naderende seizoen. Bel voor meer informatie naar de
VHG-hovenier in uw omgeving.

nhnmerckedrijf en kwekerij

HÖSMAN
•GROENSPECIALIST

Kervebeweg 23, 7255 BE Hengelo GW
Telefoon (0575) 462619, Telefax (0575) 462693

vereniging
van hoveniers en
groenvoorzienen

vhg



BAKKEN
VOOR

DE PAASDAGEN
Paasvlecht

BENODIGDHEDEN: 350 gram bloem, l/2eetlepelzout, 10 gram gist,
2 dl lauwe melk, 15 gram witte basterdsuiker, 30 gram zachte boter, l ei, olie.

Doe de bloem met het zout in een
kom of schaal. Los de gist op in de
lauwe melk. Doe het zout en de sui-
ker bij de bloem. Doe het gistmeng-
sd bij de bloem. Klop het & los. Schep
de zachte boter en de helft van het ei
erdoor. Roer alles goed door elkaar
en kneed het deeg tot het soepel is en
niet meer aan de vingers kleeft. Werk
als het kan met koele handen, even-
tueel door ze af en toe onder de
koude kraan te houden en af te
drogen. Zet het deeg afgedekt een

Met Pasen werden
vroeger paasossen
gekeurd

uur weg op een lauwwarme plaats.
Na een uur zult u zien dat de hoe-
veelheid verdubbeld is. Kneed het
deeg op een met bloem bestoven
blad goed door en snijd er zoveel por-
ties van als u broden wilt maken. Voor
elk brood drie porties. Rol van elke
portie een dunne lange rol en maak
hier een vlecht van. Druk de uitein-
den op elkaar. Bestrijk de vlechten
met het overgebleven losgeldopte ei
en leg ze op de bakplaat. Verwarm
de oven op 230 graden en laat het
brood gaar en mooi en bruin van
kleur worden.

Sesamviecht

Sesam is een kleine eenjarige plant
die in het Verre Oosten wordt
gekweekt. De zaadjes zijn klein en
variëren van geel tot zwart. Ze geven
een pikante geur en smaak aan uw
vlechtbrood.

BENODIGDHEDEN: 350 gram
bhern, 1/2eetfepelzoutr W gram
gist, 2 dl lauwe melk, 2 eetlepels
honing, 100 gram sesamzaad,
l ei.

Maak het deeg van de paasvlecht,
maar gebruik in plaats van de sui-
ker honing. Rol het deeg uit tot een
lap van ca. l cm dik en strooi daar-
op de helft van het sesamzaad.

Vouwde lap nog eens dubbel en doe
weer de helft van het resterende
sesamzaad op. Vouw de lap weer
dubbel en loot het geheel 20 minu-
ten rusten. Snijd het deeg in repen en
bestrooi ze met de rest van het sesam-
zaad. Vlecht de repen en bak deze
gaar en bruin.

Rozijnenbrood

BENODIGDHEDEN: 350 gram
bhem, 1/2eeltepolzout lOgram
gj$t, 2 dl lauwe melk, 100 gram
ran/rwn, 100 gram irenten, / ei.

Was de citroen en rasp de schil. Was
de rozijnen en krenten in een zeef en
laat ze uitlekken. Maak het deeg vol-
gens het basisrecept. Voeg de rozij-
nen en krenten toe. Zet het deeg als
het soepel is en niet meer aan de han-
den plakt op een tochtvrije plaats
om het 45 minuten te laten rijzen.
Kneed het deeg opnieuw l O minu-
ten. Doe het in de vorm en laat nog
eens 45 minuten in een lauwe oven
rijzen. Bestrijk de bovenkant met wat
water en laat het krenten-rozijnen-
brood in 45 minuten gaar worden in
een voorverwarmde oven op 225
graden.

Van gild-os tot paasos

Een paasos heeft niets met het paasfeest te maken. Maar
vlees was vroeger schaarser en daardoor duurder dan nu.
een zwaar gemest rund vertegenwoordigde een kapitaal
voor de zwoegende boer. Vandaar dat overal paasveeten-
toonstellingen gehouden werden, reeds vanaf de 17e eeuw.
Dan verscheen de burgemeester of een schepen, deze open-
de de zaak en liet de rest over aan een keuringscommissie.
Die deelde een flink aantal linten en prijzen uit en iedereen
kwam de fraaie dieren bekijken.

In de Middeleeuwen waren vrijwel alle ambachtslieden verenigd in gilden.
Ook de beenhouwers of slagers. Zij vormden machtige verenigingen die
soms een deel van het stadhuis in bezit hadden, zoals in Middelburg. Daar
hadden zij hun vleeshal ingericht, waar uiteindelijk vlees verkocht werd.
Maar iedere slager trachtte zijn vakgenoten de loef af te steken. Men tracht-
te daarom een zeer zwaar rund aan te kopen. Het dier werd plechtig door
de straten rondgeleid, behangen met kransen en de muziek ging voorop.
Jacob Cats zong er uit volle borst van :

De gild-os gaet daer heen, verciert met rose-kransen. Men hoort den trom-
mel slaen, men siet de kind'ren dansen. Hy schuymbeckt in den wijs en
pruyst van enkel vet, Moer denkt niet oen de byi, die voor hem is gewet.

Ey siet eens, vrienden, siet! Wat mag 't den gild-os boeten, Dat hy een
rosenhoed mag draghen door de straeten? Al wort hy schoon gestreert, 't Is
voor een korte wyl: Eylaesl van agter volgt de slager met de byl!

Want omdat schietmaskers nog ontbraken werd de os gedood met de bijl.
Wij zullen dat voor u niet uit de doeken doen, want fraai was dat niet. Men

kan vragen wat wel het zwaarste
rund is geweest dat in Nederland
ooit geslacht is. Het antwoord luidt:
3.270 pond of l .635 kg levend
gewicht. Men weet dit zo precies,
omdat dit een os was die de over-
grootvader werd van een beroem-
de, Noordhollandse stamboekstier.
Ook koeien haalden vaak een
gewicht van boven de l .000 kg.
Heel vaak werd zo'n dier door een
schilder uitgebeeld. Een sneldichter
maakte een toepasselijk vers en
vaak kwam ook dat op het schilde-
rij. Deze toegepaste kunst is hier en
daar in stedelijke slachthuizen nog
wel te bewonderen.
Een vaalbonte os, l .208 pond
schoon aan de haak, geslacht in
Delft in 1806, gaf aanleiding tot dit
kreupel rijm:

Ik, os gevoet by Jan van Veen (de
boer dus) in Delft was ik maar
alleen. Mijn wicht was twaalf
hondert en agt (nl. ponden)
Wie had dit ooit van myn
gedagt?

Overlevering

Trouwens, in 1759 was in Delft een
roodbonte os van l .283 pond
(schoon) geslacht. Die inspireerde
de dichter tot dit fraais:

Zie mij, maar ook in mij, een zegen
van uw lont, Dat door zijn malsche
gras mijn spieren heeft doen groey-
en, En ik in grootheit klonk by ossen
en by koeyen, Gelijk gy ziet aan my,
gemaald (afgebeeld) door
schildershant.
En dat gaat zo nog een vol couplet
door. Vele tientallen van zulke
paasosrijmen zijn overgeleverd. De
meeste zijn hopeloos verwrongen
omdat men daarin per se én het

gewicht van het dier én de naam
van de veehouder of die des slagers
in wilde verwerken.
Het resultaat was vaak als onder-
staand. Het betreft hier een witte os,
geslacht in Leiden in 1765:

Deez' os, een wonder voor 't
gezicht, Ontving in Zeeland 't
levenslicht. Vraagt iemand: wie was
lest zijn voeder?
't Was Peltenburg, en ook zijn
broeder Comelis, d'eerste hier
gemeld. Met Pieter voor de tweede
stelt. Hermanus Remmelinks als
derden, Wier namen hier vereeu-
wigd werden. O konspenseel, een
goud' kleinood l Zoo leeft dit beest
nog lang na zijnen dood!



Op z?n PAASBEST
gefotografeerd
bij:

VAKFOTOGRAFIE

Wil Ie m Dan e

Voor al uw:

Bruidsreportages
Bedrijfs-reclamefotografie
Portret- en groepsfoto's
Kinderfotografie
Schoolfotografie
Lijstenmakerij
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Telefoon (0573) 45 27 77

Voor de
Paastaf el:

Een geweldige sortering:

Brood en
div. soorten broodjes

Speciaal aanbevolen:

ons goed gevulde PAAS

DIVERSE SOORTEN

PAASGEBAK, TAARTEN
en VLAAIEN

Alles van één kwaliteit, nl. de beste

GEZELLIGE PAASDAGEN
GEWENST

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 551877
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ER OP JE
PAASBEST
UITZIEN?
Dat kan na
een behandeling
in onze Beautysalon!

fridoor sport vorden

Incloor
Beauty & Kapsalon

Vordrn

SHOW SHOW

geopend
10:00̂ 17.00 uur

SHOW SHOW



CAF - REST. - DIV. ZALEN

DORPSSTRAAT 10 - VORDEN - TEL 552243

1e Paasdaa
café geopend v.a. ao.oo'mir

Paasdaa
café geopend v.a. n.ocmiir

keuken geopend va 120° uur

Keuze- ///

///,

* * *

*«^
*ifr -^

Voor de kleintjes een leuke verrassing!

Tevens zorgen wij ook graag voor uw

SALADES, PUDDING, HAPJES etc

WILT U RESERVEREN OF BESTELLEN

552243 BELLEN

Wij wensen u
Prettige Paasdagen.

Hannie en Personeel.

lOMIRBRIl
98.

MUNIUUK INULUblth VbKlb- Uh LEEbüLA/tN IN KLtUM
(TOTS±4=C2), DIVERSE MODELLEN

06 juwelier
siemerjnk
<x> opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 55 15 05

GROTE

euBARENDSEN
Zitmaaiers

Bosmaaiers

Motormaaiers

Tuinmeubelen

Tuinverlichting

Tuingereedschappen

Kettingzagen o.a.: DOLMAR, HUSQVARNA

-ffartmm

Diverse bekende merken motormaaiers:

Atco Bosmaaiers
' Qualcast ' Zitmaaiers

Sabo Simplicity
Brill MTD
Toro

broze coiiectie
Weber-barbecues

tiueber
barbecues

Tijdens show
diverse

aanbiedingen!

Husqvarna

Kom eens kijken en
ontdek dat kwaliteit
wel degelijk bestaat.

Deze grandioze show wordt gehouden op:

rdag 4 april - vrijdag 5 april - zaterdag 6
maandag 8 april 2de Paasdag 10.30 tot 16.00

i

april
uur

De meest veelzijdige zaak uit de regio met nog meer keus

BARENDSErf yORplEN B.V.
Zutphenseweg 15, telefoon (0575) 5512 61

lieuwe Europese band

SPORTIVA
t/m juni speciale introductieprijzen

leverbaar in de maten
145-80-10 t/m 185-65-15
andere maten leverbaar
v.a. juni 1996

RlfTMAH
AÜTOSANDfH

Slotsteeg 18
Hengelo (G.)
Tel. (0575) 46 27 79

Wij wensen u
prettige Paasdagen

SCHOENREPARATIES

Vig&er
Raadhuisstraat 18, 7251 AB Vorden, Tel. (0575) 551849

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

Vrijdag koopavond 18.00-20.00 uur.
Erkend Ziekenfondsleverancier.

maat- en orthopedische schoenen
schoenreparaties
alle soorten steunzolen naar maat
verhogingen en voorzieningen aan
konfektieschoeisel

Er op je

uitzien
Yordcn ZutpheiKseweg 29, Tel. 0575-55 19 l
Winterswi|J|. Misrcr.straal ?(>, Tel. 05^3-51 39 80

O D E DoetinchémaDr Hubet^ Nor



De modeschoenen voorjaar 1996

Voor haar, voor hem, ja,

VOOR HET HELE GEZIN

Internationale mode

van de beste kwaliteit

en pasvorm

Schoenen en Lederwaren
RUURLO

• reparatie

• pedicuren

OH, HEBBEN
ZE DAT ÓÓK
BU HEGRO?!

Ja, bij Hegro vindt u meer dan u denkt. Behalve parket, laminaat
en kurk voor de vloer hebben we ook een ruime keuze in raam-
decoratie en zonwering. Van lamellen en jaloezieën tot rol-,
plissee- en vouwgordijnen. En van screens en schermen tot rol-
luiken. Kom uzelf verbazen. Bel voor 'n afspraak: (0573) 451661.

HEGRO\l
Hegro Ruurlo bv
Garvelinkplein 20
7261 CK Ruurlo

Tel. (0573) 451661
Fax (0573) 451717

BIJ HE6RO SLAAGT U ZO.

Paas Top - 5
wijnen

1. Cótcs du Ventoux Rouge 1994, Quiot
2. Sauvignon Blanc 1995, Santa Carolina Chili
3. Bordeaux Rouge 1993, Domaines Cordier
4. Bordeaux Blanc 1994, Chateau Tanesse
5. Lentegroen Blanc 1995, Buitenzorg Zuid Afrika

gedistilleerd
1. Cognac Prince de Polignac VSOP
2. Passoa, The passion drink, literfles
3. Campari Bitter literfles
4. Brandenbarg's Advocaat
5. Hooghoudt's traditioneel gerijpte Korenwijn

bieren
1. Gulpener Dort 6-pack
2. Gulpener Korenwolf Luxe Wit-bier 6-pack
3. La Trappe Enkel Trappistenbier 6-pack met glas
4. Kasteelbier 6-pack met gratis glas
5. Corona Extra 6-pack

GEBETEN BEGINT BIJ
WIJNHUIS VORDEN

urgemeester Galleestraat 12
telefoon: 0575-551391

9,75
10,25
12,50
11,75
8,25

47,50
27,50
30,50
12,00
31,75

7,25
9,25
9,50

16,50
16,50

TOP
y»epg[|

1. BANKSTELLEN & STOELEN
2. KASTEN & TAFELS
3. INRUILSERVICE
4. LOSSE KUSSENS
5. LAGE PRIJZEN

Kom ook eens kijken!
De verkoophal is
iedere dag geopend,
behalve zondags.
Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

DORPSSTRAAT 20 - HALLE - TEL. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



De prijzen
die te

winnen zijn:

Ie prijs

f25,-

2e prijs

£20,-

3e prijs

f 15,-

4e t/m 10e prijs

f 10,-

Wij verzoeken de in-
zenders van de kleur-
plaat en puzzel vol-
doende postzegels te
plakken op hun in-
zendingen: Briefkaart
70 et - Brief 80 et (tot
20 gram).

HORIZONTAAL: 1 schaakstuk; 5 vliege-
nien 10 erg; 13 voedsel; 17 insect; 20
gedicht; 25 gewoonlijk; 30 open bos-
plek; 32 jongensnaam; 33 platte steen;
35 gewicht; 36 gaan; 38 leeg; 40 water;
41 walvis; 42 pi. in N.-Brab.; 44 senior;
45 vaatwerk; 46 passen; 47 operatie-
kamer; 48 meisjesnaam; 50 open bos-
plek; 51 neo dyne; 52 gordijn; 54 lidw.;
56 voegw.; 57 boom; 58 opening; 60
myth. fig.; 61 pelopium; 62 of dergelijke;
63 handelsterm; 64 familielid; 65 beteu-
terd; 67 handvat; 68 God; 70 oude
maat; 71 vrl. dier; 73 zonnegod; 75
kledingstuk; 77 afbuiging; 78 vogelei-
genschap; 79 plakmiddel; 81 loot; 82
opstootje; 83 ten bedrage van; 84 ge-
vuld; 85 kloosterzuster; 87zangnoot; 89
varkensvlees; 91 vlekoplosser; 92 hon-
ger; 94 mis; 96 goedzak; 97 vaartuig; 98
straf; 100 oogholte; 102 meisjesnaam;
104 snel; 106 landbouwwerktuig; 109
ondernemingsraad; 111 schaakterm;
112 kant; 113 Fra. voegw.; 114
opnieuw; 115 inferno; 117 dik boek; 119
oosterlengte; 121 kweekbak; 123 golf-
term; 124 selenium; 125 vrij; 127 lidw.;
128 garen; 130 huren; 132 grappig; 134
duivenhok; 136 godin; 137 toneel; 140
es; 142 clubhuis; 143 schoeisel; 145
geslepen; 146 pers. vnw.; 147 lopen;
150 vervaardigen; 151 zoutig; 153 pers.
vnw.; 154 familielid; 155 houding; 157
voegw.; 158 Bart; 160 borrel; 162 jon-
gensnaam; 163 bergplaats; 164 reeks;
166 belangstelling; 168 droombeeld;
169 voegw.; 170 voorz.; 172 meisjen-
saam; 174 voorz.; 176 zangnoot; 178
tennisterm; 180 doorgedraaid; 181 spil;
183 vogel; 184 dwaas; 186 selenium;
187 sportterm; 189 kers; 191 oude

jnaat; 193 van de; 194 dompelen; 196
leren; 198 vr. titel; 201 beneden; 203
tra. voegw.; 204 onbehouwen; 206 uit
de weg gaan; 208 It. rivier; 209 pre; 211
zangnoot; 213 t̂oot; 215 telw.; 217
zwart; 218 vortBfng; 220 pi. in OV.; 222
visnet; 224 aanleg; 226 regeringsregle-
ment; 227 ton; 229 huidopening; 231
onderwijs; 233 rijgkoord; 234 furie; 236
mispunt; 238 handvat; 240 moment; 242
verzachten; 24^oude maat; 245 jon-
gensnaam; 24^Jondsoort; 249 gevan-
genis; 251 overeenkomst; 252 vr. maat;
54 offerte; 256 scheurtje; 258 meis-

jesnaam; 259 niet parkeren; 261 goed-
zak; 263 voorz.; 264 deel v. Engeland;
266 maand; 267 bejaard; 269 tegenval-
len 271 vaartuig; 272 tijdperk; 273 volk;
275 bouwmateriaal; 277 koeiemaag;
278 kunst; 279 plak; 280 slede; 281
drank; 282 sprookjesfiguur; 283 pseudo-
iem; 285 reeds; 287 vogel; 288 vlies;

290 jongensnaam; 292 springstof; 294
voorz.; 296 zuidvrucht; 298 titel; 300
haag; 302 trap; 305 deksel; 306 familie-
lid; 307 achter; 310 kleintje; 312 vroege-
re naam van Thailand; 313 rasp; 315
vis; 316 bloedwaten 318 uitroep; 319
eenheid; 321 Eur. hoofdstad; 323 haar-
krul; 324 enthousiasteling; 326 ceremo-
nie; 327 vaatwerk; 328 ingenomen; 331
boom; 332 teer; 333 gezet; 335 inge-
burgerd; 337 laatstleden; 339 voorz.;
341 hevig; 342 dagblad; 344 bij. fig.;
345 nakomelingen; 348 Rijks School;
350 kledingstuk; 351 huren; 353 jon-
gensnaam; 354 insect; 356 uitroep; 357
ternauwernood; 359 weide; 360 neer-
gang; 362 machinekamer; 364 doek;

365 voorz.; 367 Noorse god; 368 wal-
gen; 370 klap; 371 kunst; 372 oude
maat; 374 voegw.; 376 blank; 377 plak-
middel; 379 slede; 381 als eerder; 382
bijb. fig.; 384 heden; 386 lidw.; 387
eigentijds; 389 aureool; 394 veldsla; 399
zoogdier; 401 voorstelling; 403 zachf;
405 beroepsonderwijs; 406 een zekere;
408 Europeaan; 409 vr. munt; 411 pi. in
Limb.; 412 engel; 414 mand; 416 de on-
bekende; 417 zanggroep; 419 tijdperk;
422 opschik; 424 pers. vnw.; 425
schoeisel; 427 bloeiwijze; 428 vaartuig;
430 vaartuig; 432 rap; 433 zalfmes; 434
jofel; 436 congresgebouw; 437 spil; 438
jong dier; 440 steensoort; 442 Fra. lidw.;
443 bergrug; 445 meisjesnaam; 446
meisjesnaam; 447 eerstkomend; 448
hoofddeksel; 449 bron; 451 Fra. lidw.;
452 hoofddeksel; 454 durf; 456 rubidi-
um; 458 heks; 460 wagen; 461 slede;
462 Russ. dorp; 463 vis; 465 zangstem;
466 open bosplek; 468 jongensnaam;
470 gereed; 472 krediet; 474 eike-
schors; 475 haast; 476 belust; 477 voor;
478 bedrog; 480 heining; 481 kweek;
482 boom; 484 reeds;- 486 partij; 488
trekdier; 489 mnl. dier; 490 tijdperk; 492
koeiemaag; 494 aarzeling; 495 hood-
deksel; 496 vr. munt; 497 verlichting;
499 jongensnaam; 501 Europeaan; 502
luitenant; 503 zangnoot; 504 Rijksgrond;
506 verlichting; 507 zangnoot; 508 ge-
vangenis; 510 opening; 511 water in
Friesl.; 512 vogel; 514 blijkgeven; 516
emeritus; 518 nummers; 519 godin; 520
persoon; 522 stonden; 524 meisjes-
naam; 525 pi. in Geld.; 527 familie; 528
Europeaan; 530 godheid; 531 zetel; 532
transpireren; 533 ontkenning; 534 dier;
535 vervelend; 536 huizend; 537 wijze
van.

VERTIKAAL: 1 duik; 2 vriendelijk; 3
vaartuig; 4 regeringsreglement; 6 pers.
vnw.; 7 vrij; 8 plaats; 9 trekjtor; 10 li-
chaamsdeel; 11 jongensnaaQI 2 vlas-
kam; 14 ambtshalve; 15 beneden; 16
trekdier; 17 aandrijving; 18 familielid; 19
koorts; 21 oosterlengte; 22 rampspoed;
23 bovenstuk; 24 veri. toon; 26 emeri-
tus; 27 trek; 28 monddoek; 2S^om; 31
tegenspraak; 33 jongensnadBr34 vrij;
36 steensoort; 37 kolk; 39 bedelmonnik;
42 prent; 43 afbeelding; 48 erge; 49
vlaktemaat; 53 honger; 55 nobel; 58
mep; 59 kaak; 62 kleur; 63 kalm; 66
kledingstuk; 69 oude maat; 70 jongens-
naam; 71 bekeuring; 72 dakpunt; 74
spil; 76 voorz.; 78 watering; 80 omslag;
82 korrelig; 83 spil; 84 stier; 86 dnkkom;
88 dierengeluid; 90 branche; 92 pi. in
Geld.; 93 natie; 95 wennen; 96 bosgod;
97 waterdamp; 98 mand; 99 troep; 101
baardje; 103 inviteren; 105 geestelijke;
107 volbracht; 108 weg; 110 melkvet;
112 pers. vnw.; 113wandversiering; 114
kledingstuk; 115 kip; 116 bijb. fig.; 118
plezier; 120 labiaal; 122 zangnoot; 124
plaats; 126 val; 127 uitroep; 129 las;
130 weg; 131 hechting; 133 part; 135
briefaanhef; 136 vrl. dien 138 knaagdier;
139 voorz.; 141 plaaggeest; 143 as; 144
Noors schrijven 146 beschonken; 148
motorraces; 149 stel; 151 barium; 152
koud; 154 mondwaten 156 zonnegod;
158 beryllium; 159 titanium; 161 blub-
ber; 163 vr. maat; 165 optelling; 167
bloedvat; 171 achter; 173 rollen; 175
schijf; 176 pers. vnw.; 177 diepte; 179

woud; 182 selenium; 183 maal; 185
langspeelplaat; 186 knevel; 187 onwe-
tend; 188 omlaag; 190 klip; 192 hol; 193
de dato; 195 getijde; 197 zelfkant; 199
meisjesnaam; 200 haastig; 202 num-
mer; 205 branche; 207 plant; 208 staaf-
je; 210 nakomelingen; 212 knevel; 214
graafdier; 216 vochtig; 217 uitlopen; 219
uitgerekt; 220 koraaleiland; 221 meisjes-
naam; 223 ding; 225 durf; 227 gemeen;
228 vr. munt; 229 vlek; 230 tijdperk; 232
waterdamp; 233 afgelegen; 234
geleerd; 235 unie; 237 vertraagd; 239
gelofte; 241 uitlopen 243 watervogel;
246 met name; 248 verlangen; 250 eer;
253 drijf rad; 255 woud; 256 vernielzuch-
tige; 257 landtong; 260 voldoen; 261
loopstok; 262 lich. opv.; 264 mnl. vogel;
265 metaal; 266 tijdsruimte; 267 berylli-
um; 268 goedgemutst; 269 groente; 270
stap; 271 bevel; 272 vrg. koningin; 274
vogel; 275 jabot; 276 sprookjesfig.; 284
astatium; 286 deksel; 288 paard; 289
Ned. riv.; 291 aarzeling; 293 nevel; 295
naast; 297 gezet; 299 zielig; 301 naast-
wonende; 302 brievensnoer; 304 Ned.
riv.; 306 beker; 308 zangstuk; 309 bin-
nenste; 311 portemonnee; 312 brok;
314 koeiemaag; 315 planten; 316 uitje;
317 telwoord; 318 zoogdier; 320 hetzelf-
de; 321 gat in het ijs; 322 telwoord; 323
vr. munt; 325 spot; 327 koud; 329
streek; 330 theater; 333 scheepsvloer;
334 pech; 336 bovenstuk; 338 veeleer;
340 treuzelen; 341 vesting; 342 spook;
343 schaakterm; 346 strook; 347 vogel;
349 dun; 350 zangnoot; 351 bijb. fig.;
352 kade; 355 karaat; 356 streek in
Frankrijk; 358 muziekaand.; 360 ton;
361 kinderspeelgoed; 363 vader; 366
water in Friesl.; 368 mondstuk; 369
gedwongen; 370 tam; 373 bot; 375 de
onbekende; 376 conservering; 378
persoon; 380 troubadour; 382 myth.
koning; 383 op die plaats; 385 pers.
vnw.; 386 kip; 387 schijf; 388 plooi; 390
grassoort; 391 lummel; 392
regeringsreglement; 393 zangstuk; 395
emeritus; 396 jongensnaam; 397 trom-
pet; 398 pers. vnw.; 399 menen; 400
meisjesnaam; 401 patroon; 402 lidw.;
404 gewricht; 405 zuivelprodukt; 407
soort blauw; 410 afstandsmaat; 412
aansporing; 413 misslag; 414 paal; 415
rondhout; 417 heks; 418 stelling; 420
Fra. pers. vnw.; 421 in orde; 422 pi. in
België; 423 elasticiteit; 425 muziek-
aand.; 426 hijskraan; 429 reeds; 431
vaarwater; 433 vr. titel; 435 oostzijde;
438 hechting; 439 pi. in Geld.; 441 Eu-
ropeaan; 444 grap; 446 vaarwater; 448
vuur; 449 boot; 450 streep; 452 teil; 453
list; 455 dapper; 457 barium; 459 eer;
460 paard; 461 reeds; 462 wand; 463
oogvocht; 464 troefkaart; 465 toezicht;
467 zangstem; 469 kiloliter; 471 zang-
noot; 473 hevig; 474 Europeaan; 475
lekkernij; 476 voorz.; 477 kostuum; 479
treiteren; 480 stevig; 481 veel; 483 paar;
485 seizoen; 487 landbouwwerktuig;
488 zoogdier; 489 jongensnaam; 491 ti-
tel; 493 eerste melk; 496 kabaal; 498
jongensnaam; 500 aanw. vnw.; 502
vogeleigenschap; 503 coupe; 505 niets;
509 jongensnaam; 511 roem; 513 ach-
tervoegsel; 515 uitroep; 517 drank; 519
vogel; 521 ambtshalve; 522 pers. vnw.;
523 neon; 525 water in Fresl.; 526
boom; 528 zangnoot; 529 de onbeken-
de; 530 slede.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel inzenden vóór 19 april 1996 met vermelding in de linkerbovenhoek van 'Kruiswoordpuzzel' aan:
Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden, Postbus 22.
Personeel en medewerkers van dit blad zijn uitgesloten van deelname.

Naam:

Adres: ;

Postcode: Woonplaats:

Oplossing:
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ons bedrijf is uit z'n huidige "JaSJ©" gegroeid.
Daarom verhuizen wij per 30 maart naar ons
"NieilWe" pand aan de Enkweg 9 te Vorden.
ons telefoonno. blijft 0575 - 552627

Zodra het pand volledig is ingericht
en aangekleed, zullen wij u informeren
over een open dag.

o R i i

voor storingen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend.

Tijdens uw ontdekkingsreis op de
Paasshow bij Helmink zult u veel
meubelnieuws tegenkomen.
Alle afdelingen zijn omgetoverd in
paassfeer en staan boordevol actu
ele woonideeën, van modern tot
klassiek. Met ruim aandacht voor
tapijt, woning- en bedtextiel en
slaapkamers. Wie meubels koopt
wil variëteit maar ook zekerheid.
Dat ontdekt u zeker bij Helmink
Meubelen.

BANKSTEL ACTUELE RUITSTOF
olie 2 en 2 ' . ' 2 / i K bek!

met moderne rui t stol in ^ A. 'Cft
j k l e u r e n . mr^Tm^i^

EIKEN VITRINEKAST
ei lacetsjcHCpen run

EIKEN DRESSOIR
Biipih-en i e t ^p

135 \ 4S uu.

'BRKBND

Comfortabele
draaifauteuil

Bekleed met
rundieder
in diverse

kleuren.
Met houten

voet.

1398.-
Grenen slaapkamer

Met echt houtsnijwerk. Ledikant
140x200 met 2 nachtkastjes voor

150.-
Ook in de breedtes J 60 en 180 cm.

Bijpassende linnenkast en
toilekvmntode leverbaar

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
r H£T/WOOIER B I U

• / ^^^•/ J.W. Hagemanstraat 5 Tel. 0545-474190



PAASKUIKENS
PAASHAASJES
PAASSERVETTEN
PAASDECORATIES
EIERSTIFTEN

EIERVERF
EIERSCHALEN
EIERWARMERS
KAARSEIEREN
PLACEMATS
ENZ.

H. Brinkerhof
Dorpsstraat 18, Ruurlo

Krijgt u ook de fietskriebels al
kom dan nu naar

ZWEVERINK HENGELO G.
Keus uit 200 nieuwe en 50 gebruikte
fietsen, ook voor vakkundige nazorg.

Bij aankoop van nieuwe fiets 3 service beurten.
Alle UNION fietsen 1/2 jaar all risk verzekerd.

ZWEVERINK
lekink 8

7255 XR Hengelo G.
Tel. (0575) 462888

HUIS
Ie PAASDAG 8 april vanaf 11.00 uur

Uw huis of bedrijf
strak in de lak?
En uw interieur

daarop afgestemd?
Als schilders- en
afwerkingsbedrijf
levert Harmsen
zowel binnen en
buiten vakwerk.

En adviseert in de
Deco Home show-
room bijpassende

verf, behang,
vloerbedekking
en gordijnen.

SCHOMMELS - SKELTERS - LDERKARREN

HANDELSONDERNEMING - VAN DAMSTRAAT 9 - TEL (0573) 441606
BARCHEM

HARMSEN VAKSCHILDERS
GEEFT MEER KLEUR AAN
WONEN EN WERKEN

Kijk uw ogen uit in onze showroom of bel voor een afspraak!

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME

Hengelo Gld. Zelhemseweg 21, tel. (0575) 46 40 00

U bent van harte weffcom
Voor de kinderen i^r een aardige attentie.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

"GLIMMO"
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

VRIJDAG 5 APRIL
8.30 - 18.00 uur

ZATERDAG 6 APRIL
8.30 • 16.00 uur

8 APRIL f PAASDAG
10.00 - 17.00 uur

GRANDIOZE TUINMEUBELENSHOW
Goossens Atomica presenteert u de gehele Hartman Topmeubelen in de kleuren wit, groen, bordeaux en blauw.
Een drankje staat voor u klaar.

BIJ AANKOOP VAN 4 STOELEN EN EEN TAFEL VAN HARTMAN
5 JAAR
GARANTIE
Grote collectie kussens, kleedjes, ligbedkussens enz. Keuze uit ca. 70 verschillende dessins.

Keuze uit
5 kleuren!

GOOSSENS

DE BEST GETESTE STOEL IN 1994

Voor de tuin:
vijverfolie nu 4,75

per m2.
Wij hebben nu ook

sierstenen, potgrond,
pompen, ornamenten, enz.

TUINMEUBELEN - RIOOL- en HOGEDRUKBUIZEN
LAND-, TUIN-, BOUW- en VIJVERFOLIËN - WERKKLEDING

4 Aquarius verstelbare stoelen + tafel + 4 kussens

9-DELIG WIT f 379,- IN GROEN, BORDEAUX EN BLAUW f 399,-

Verder in onze collectie: Tuinverlichting - Rotan meubelen - Tuinbanken (kunststof - hout en nostalgie)
- Houten tuinmeubelen - Partytenten - Houten en aluminium parasol's enz.enz.

Parasolvoeten in dierfiguren verkrijgbaar.

Tijdens de show ook aanbiedingen
op WERKKLEDING!

Kom vrijblijvend eens kijken. *

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. Telefoon: 0575-462139 Bestellingen worden GRATIS thuisbezorgd. Maandagmorgen gesloten.
*



Win één van de vele prijzen in een grote
KLEURWEDSTRIJD van Contact
samen met het Ponypark Slagharen!
Vlak voor Pasen (op vrijdag 29
maart) gaat de wereld van
Plezier, het ponypark Slagha-
ren, weer open.
Er is ook dit jaar allerlei
nieuws: onder meer is een
Vliegend Tapijt toegevoegd
aan de talrijke attracties die er
al zijn.

Dat Vliegende Tapijt wordt dit
jaar DE sensatie!!.De nieuwe
aanwinst heeft de naam
"Zwunka" gekregen. Er is
meteen een tekening van
gemaakt.

Bekijk de plaat goed, pak daar-
na je doos met kleuren en
maak van de nieuwe aanwinst
een extra mooie afbeelding!

Wil je kleurkrijtjes gebruiken
of waterverf? Het mag. Heb je
nog een ander idee waardoor
de tekening erg mooi wordt?
Ook dat mag!
Maak er iets fijns van en win
een van de prijzen die wij
mogen verdelen.

Jongens en meisjes tot en met
12 jaar kunnen meedoen!!

Wie de allermooiste tekening
maakt wint de hoofdprijs en
dat is:

EEN PRACHTIG
COWBOY- OF

INDIANENPAK
Bovendien ontvangt de hoofd-
prijswinnaar een speciale kaart
die recht geeft op toegang voor
vier personen!

Er is voor de allerbeste nog een
extra verrassing.

ZODRA DE WINNAAR OF
WINNARES NAMELIJK
NAAR HET PONYPARK

SLAGHAREN KOMT,
WORDT IN "OK CORRAL
CITY" (op het terrein van het

Ponypark) EEN SPECIALE
FOTO VAN JOU

0MAAKT!

DIE FOTO (in kleur)
WORDT NAAR JE HUIS-
ADRES GESTUURD EN
BOVENDIEN NAAR DE
REDAKTIE VAN DEZE

KRANT!
Uit de hoeveelheid tekeningen
die we ontvangen gaat de
redaktie niet alleen de hoofd-
prijswinnaar bepalen maar er
worden voorts

meisjes krijgen als prijs een
speciale kaart die recht geeft op
gratis toegang tot het Pony-
park voor 4 personen! Veel
kinderen kunnen dus met hun
ouders en een broer, zus of
vriendinnetje naar het
Ponypark.

25
tekeningen gekozen die ook
erg mooi zijn.
Ook deze 25 jongens en/of

LET OP: alle kleurplaten
uitsluitend naar de redaktie
van Contact sturen.
Zodra de redaktie van
Contact de uitslag heeft be-
paald worden de winnaars
gepubliceerd.

Vergeet niet je NAAM, VOLLEDIG ADRES MET POSTCODE
EN LEEFTIJD bij de tekening te vermelden! Dat is van groot
belang! Het adres van onze redaktie is:

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

Feestelijke Paasbmnch
Deze Pasen kunt u lekker uitslapen
als u besluit het klassieke paasont-
bijt te vervangen door een brunch.
In steeds meer gezinnen wordt op
zon- en feestdagen het ontbijt en
de lunch samengevoegd tot een
brunch. Zo'n brunch bestaat uit
vele kleine gerechtjes en vooral
veel soorten brood en broodjes.

Paasbrood staat centraal
De basis van een brunch wordt
gevormd door brood. Lekker
bruinbrood, knapperige witte bolle-
tjes, croissantjes; er is keuze
genoeg. Centraal staan natuurlijk
de vrolijk gekleurde eieren en het
Paasbrood. Verder kunt u de tafel
aankleden door een mandje of
schaal met verschillende brood-
soorten neer te zetten en hier bij-
voorbeeld een paashaasje van
brooddeeg (volop verkrijgbaar bij
uw bakker) bij te leggen. Wat
betreft luxe broodsoorten is er
tegenwoordig keuze genoeg: tijger-
bolletjes, croissants, sesambolletjes,
harde puntjes, etc.

Verrassende broodjes en
sandwiches
Omdat een brunch een wat zwaar-
dere maaltijd mag zijn dan een ont-
bijt kunt u warme hapjes zoals
ragout erbij serveren. Speciaal voor
Pasen kunt u broodjes met roerei
maken. Want wat is Pasen zonder
eieren? Neem kleine harde brood-
jes, hol deze uit en vul ze met krui-

dig roerei gemaakt van losgeklopte
eieren, wat peper en zout en fijnge-
sneden bieslook, tijm en peterselie.
Ook lekker zijn luxe sandwiches
gemaakt van witbrood en belegd
met gerookte zalm en wat dille.
Heel origineel is een uitgehold casi-
nobrood gevuld met verschillende
soorten sandwiches. Snijd van een
ongesneden wit casinobrood aan
een lange kant de korst af (dit
wordt het deksel). Snijd nu met een
scherp mes het binnenste zachte
deel uit het brood. Doe dit voor-
zichtig, zodat het brood niet
beschadigd. Snijd het binnenste
gedeelte van het brood in dunne
plakjes en maak er kleine sandwi-
ches van.
Gebruik als vulling bijvoorbeeld
kruidenroomkaas met blaadjes sla,
fijngeprakte tonijn uit blik met
mayonaise en blokjes tomaat of
eiersalade met reepjes rode papri-
ka. Snijd de sandwiches diagonaal
doormidden en vul het lege brood
op een speelse manier met de sand-
wiches. Leg het brooddeksel er half
op.

Extra's
U kunt diverse vruchtensappen als
grapefruitsap of sinaasappelsap ser-
veren. Een gekoelde witte wijn
smaakt ook voor treffelijk bij zo'n
brunch. Verder kunt u met alle
prachtige voorjaarsbloemen die
rond Pasen verkrijgbaar zijn (nar-
cissen, irissen) uw brunchtafel extra
feestelijk aankleden.

Paasstaak
Twee curieuze eeuwenoude paas-
vieringen hielden in Twente stand.
Het zijn de paasstaak te Denekamp
en het vlöggelen in Ootmarsum. In
Denekamp speelt Judas de hoofd-
rol. Het is een jongeman die alles
voor de paasviering in orde maakt.
Zo bedelt hij eieren en geld bij
elkaar om het hout voor het paas-
vuur te kunnen kopen en helpt bij
het aanslepen van de 'paasstaak' die
naast de houtstapel wordt ingegra-
ven. Daarna beklimt Judas deze
boom en verkoopt hem bij opbod.
Tevens besteedt hij het aansteken
van de teerton aan.
Bij al deze werkzaamheden zingt
men: Christus is opgestanden (10
strofen) en Alleluja, den blijden
toon (19 strofen).
In Ootmarsum heeft op Pasen het
vlöggelen (plechtig voortschrijden)
plaats. Een keten van mensen, die
elk de linkerhand op de rug leggen,
welke wordt gegrepen door de vol-
ger, trekt onder het zingen van:
Christus is opgestanden en Allelu-
ja, den blijden toon, door verschil-
lende huizen (herbergen) die steeds
dezelfde zijn. Bij de boerenhuizen
die met de achterdeur naar de straat
staan, trekt men om de middenpaal
(stipel) der deur heen. Uiteindelijk
arriveert men op het marktplein en
daar laat men de handen los om
nogmaals de beide liederen te zin-
gen. In de oude paasviering is een
zekere losbandigheid te herkennen
(paasdol). Dit tekent het oorspron-

kelijk een heidens feest is gewijd
aan de Germaanse godin Ostara.

Vergunning
Sinds kort stelt de gemeente
Oosterhesselen nieuwe voorwaar-
den aan het stichten van een paas-
vuur. In Nieuwlande laaide elk jaar
een flink paasvuur op dat flink wat
rommel veroorzaakte. Voordat nu
een paasvuur mag worden aange-
stoken moet er een vergunning
worden aangevraagd op grond van
de afvalstoffenwet/verordening. Te-
vens moet men een schriftelijke
verklaring van toestemming heb-
ben van de eigenaar van het terrein
waarop men het paasvuur wil ont-
steken. Bij ontheffing wordt een
bedrag van f 250,- in rekening
gebracht. Nadat de gemeente de
kosten voor het schoonmaken van
het terrein er heeft afgetrokken
wordt het restant weer terugbe-
taald.
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2e PA AS D AG
van 10.00 tot 17.00 uur

O

van

Teak is niet alleen mooi om te zien. Het is een houtsoort die
natuurlijke oliën en harsen bevat, die het tegen weer en wind
beschermen. Teak is door alle tijden heen gebruikt in de
scheepsbouw. Deze houtsoort is buitengewoon goed bestand
tegen vocht. Daarom kunnen teakhouten meubelen in elk kli-
maat het gehele jaar door buiten staan.
KIES OOK VOOR BETROUWBAARHEID EN KWALITEIT

Kom naar De Wonerij en u zult zien wat wij bedoelen.

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

t »T*3&^

Rabobank

U heeft
een huurhuis.

koopt u
daar nou voor?

U twijfelt tussen huren en kopen? kosten daarvan zijn. Zodat u tenminste

Kom dan eens praren met de hypotheek- precies weet of kopen voordeliger is

adviseur van de Rabobank. Die kan u dan huren. Bel voor meer informatie:

meteen vertellen hoeveel hypotheek u 06 92 79 {20 ct./pm). Of ga naar uw

kunt krijgen en wat de maandelijkse plaatselijke Rabobank.

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor. | J

Hengelo-Steenderen-Vorden

Luxe brood en Banketbakkerij

Hartman
kan voor uw gezellige en smakelijke

Paastafel zorgen met o.a.
de volgende sortering:

A'dam roomboter
paasbrood
met Amandelspijs

Roomboter
paasstollen
met Amandelspijs

Eierbrood

Suikerbrood

Rozijnen- en
Krentenbrood

Melkbrood

Witbrood

Vloerbrood

Volkorenbrood

Volkorengrof

Tarwebrood

Gelderse Tarwe

Tarwerogge

Limburgse vlaai», in diverse smaken
appelvlaai, kersermaai, abrikozenvlaai, rijstevlaai

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
Chocolade-eitjes en Paasschuim

Molenbrood

Waddenbrood

Muesli

Kleinbrood

Puntjes

Kadetten

Maanzaadbolletjes

Sesambollen

Croissants

Hamcroissants

Kaascroissants

Harde broodjes
Alle soorten

Frans stokbrood

Saucijzenbroodjes

es e

inTeAlle brood en barmet wordt gebakken
in onze moderne brood- en
banketbakkerij van uw
Warme Bakker dus extra fijn

Dorpsstraat 3 - Telefoon 45 13 86 - Specialiteit: Bolussen
Wij wensen u prettige Paasdagen met veel zon.

GOED GEBOUWD
GOED VERZEKERD

2 vertrouwde adressen
onder 1 dak

Aannemersbedrijf

WEEVERS B.V.
nieuwbouw
onderhoud
renovatie

Molenlaan 1a
7261 BS Ruurlo

en

WEVERS
ASSURANTIËN

verzekeringen
hypotheken
financiering

VAA
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2e PA AS D AG
van 10.00 tot 17.00 uur

O

van

Teak is niet alleen mooi om te zien. Het is een houtsoort die
natuurlijke oliën en harsen bevat, die het tegen weer en wind
beschermen. Teak is door alle tijden heen gebruikt in de
scheepsbouw. Deze houtsoort is buitengewoon goed bestand
tegen vocht. Daarom kunnen teakhouten meubelen in elk kli-
maat het gehele jaar door buiten staan.
KIES OOK VOOR BETROUWBAARHEID EN KWALITEIT.

Kom naar De Wonerij en u zult zien wat wij bedoelen.

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694
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Rabobank

U heeft
een buurhuis.

koopt u
daar nou voor?

U twijfelt tussen huren en kopen? kosten daarvan zijn. Zodat u tenminste

Kom dan eens praten met de hypotheek- precies weet of kopen voordeliger is

adviseur van de Rabobank. Die kan u dan huren. Bei voor meer informatie:

meteen vertellen hoeveel hypotheek u 06 92 79 (20 cr./pm). Of ga naar uw-

kunt krijgen en wat de maandelijkse plaatselijke Rabobank.

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor. ,

Hengelo-Steenderen-Vorden

Luxe brood en Banketbakkerij

Hartman
kan voor uw gezellige en smakelijke

Paastafel zorgen met o.a.
de volgende sortering:

A'dam roomboter
paasbrood
met Amandelspijs

Roomboter
paasstollen
met Amandelspijs

Eierbrood

Suikerbrood

Rozijnen- en
Krentenbrood

Melkbrood

Witbrood

Vloerbrood

Volkorenbrood

Volkorengrof

Tarwebrood

Gelderse Tarwe

Tarwerogge

Limburgse vlaaw, in diverse smaken
appelvlaai, kersermaai, abrikozenvlaai, rijstevlaai

Wij zijn ruim gesorteerd in Paasgebak
Chocolade-eitjes en Paasschuim

Molenbrood

Waddenbrood

Muesli

Kleinbrood

Puntjes

Kadetten

Maanzaadbolletjes

Sesambollen

Croissants

Hamcroissants

Kaascroissants

Harde broodjes
Alle soorten

Frans stokbrood

Saucijzenbroodjes

BS e

irmeAlle brood en barmet wordt gebakken
in onze moderne brood- en
banketbakkerij van uw
Warme Bakker dus extra fijn

Dorpsstraat 3 - Telefoon 45 13 86 - Specialiteit: Bolussen
Wij wensen u prettige Paasdagen met veel zon.

GOED GEBOUWD
GOED VERZEKERD

2 vertrouwde adressen
onder 1 dak

Aannemersbedrijf

WEEVERS B.V.
nieuwbouw
onderhoud
renovatie

en

WEVERS
ASSURANTIËN

verzekeringen
hypotheken
financiering

VAA



100 gram.

* FOURME D'AMBERT
100 gram

HAM MOUSSE TAART
100 gram

PAAS LAMS PATE
100 gram

PAASINTRODUKTIE

COLLECTION ASSORTIMENT*
van de speciaalzaak voor speciale prijzen

' BOERENBRIE VAN DE MAT .98

l.98

2.75

2.45

2.15

3.95

2.95

Wij maken ze weer!!!

BOTERLAM MIETJES!!!
KAAS-/NOTEN-/WIJNWINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

PAAS SALADE
100 gram

PAAS BONBON EITJES
100 gram

PAAS NOTENMIX
250 gram

PA AS S H O W

Zaterdag 6 april
Maandag 8 april

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dealer van: Gazelle - Vico - Union - Giant - Sparta-met

Dorpsstraat 12 7251 BB VordenTel. (0575) 55 13 93

PAASSHOW BIJ DE WONERIJ
2e Paasdag zijn wij geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Tijdens deze Paasshow geven wij u

(geldig t/m 13 april a.s.)

op tap|jtf gordynen en meubelen
(m.u.v. enkele merkartikelen)

Wij presenteren u dan tevens een schitterende kollektie

TEAKHOUTEN TUINMEUBELEN
De Wonerij wenst u alvast prettige Paasdagen.

)E WON ER J
v/h Ankersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694

Onze Vooijaarssdiocnen
staan'weer

voor U klaar

Kom gerust eens kijken
~~ en geniet van de
nieuwe mode

IE5EM
SCHOEIMIVIODE

-VORDEN

BEATRIXPLEIN 6
7031 AJ WEHL
tel: (0314) 681378

DORPSSTRAAT 4
7251 BB VORDEN
tel: (0575) 553006

Een echte
jagerskijker
met hard gecoate lenzen
Voor grotere lichtdoorlaat en
helder gezichtsveld in
de selectiemerken Tasco,
Prismatic, Bresser
en Steiner vanaf

Donderdag a.s. koopavond
19.00-21.00 uur

WAPEM-EU SPORTMANDEL
Zutphenseweg 9 - VORDEN

Telefoon (0575) 551272



NISSAN

Veel voordeel halen is een eitje bij

de Nissan dealer. Tien dagen lang, van

28 maart t/m Tweede

Paasdag 8 april, krijgt

u honderden tot dui-

zenden guldens voordeel op kakelverse Nissans en Paasbestt

QualityLine occasions. Het aantal eieren bij elke auto in de

showroom laat zien hoe groot uw voordeel is. Elk ei betekent

250,- voordeel en dat voordeel kan oplopen tot 2.500,-!

KOM KIJKEN: DE ALMERA AIRCO EN DE PRIMERA AIRCO.

iMat u alles vertellen over het comfort van airco en stuurbekrachti-

ging en verbaas u over de ruime keuze in uitvoeringen. Kom kijken en

ontdek uw voordeel!

HETCROTE NIEUWS: DE NIEUWE NISSAN MICRA!

Maak nu kennis met de kakelverse Nissan Micra. Nieuwe grille, frisse

kleuren en fraaie bekleding, anti-diefital startblokkering en 1.0 of 1.3 liter

16V benzinemotor. En sportieve achterspoiler en stuurbekrachtiging vanaf L.

Welke Micra u ook kiest, u gaat

er altijd op vooruit.

QUALITYLINE OCCASIONS:
WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ.

U vindt een keur aan per-

fecte QualityLine orca-
1 sions van alle merken.

Elke QualityLine occasion is op 88 punten

gecontroleerd, APK gekeurd en wordt

verkocht inclusief l jaar of 20.000 km

garantie. U krijgt boven-

dien een gratis mobiliteits-

Deze pas biedt u gratis een vervangende auto bij

deherstel en u geniet de zekerheid van de 24-uurs

Nissan Alarm Service in heel Europa.

FINANCIERING OP MAAT.

Vraag uw Nissan dealer naar de unieke betalings-

ogelijkheden. Dankzij een on-line verbinding met

Nissan Einance krijgt u ter plekke een offerte

uitgeprint.
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NISSAN RA'S PAS GENIETEN

r we r s
HENGELO G.: Hummeloseweg 10, Telefoon 0575 - 462244

ZUTPHEN: De Stoven 25, Telefoon 0575 - 522522
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